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 جملس التجارة والتنمية
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 الدورة الرابعة
 2020أاير/مايو  1 -نيسان/أبريل  29جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 
 الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

للفريق العامل املعين بقيااس التجاارة  موجز الرئيس بشأن االجتماع األول  
 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 موجز  
تتضمممن همملو الو،يامم ، الممر أعممدها ر مميا الاريممب السامممل املسممل بايمما  الت ممار  ا ل  ونيمم   

للمناقشات الر جرت أ،ناء االجتماع األول للاريب، املساود يف قصر اً موجز اً واالقتصاد الرقمي، سرد
 . وانقم  الاريمب الساممل مو موع تنامي 2019كمانون األول/ديسمم    4إىل  3يف الا   ممن  األمم جبنيف
. وممن املامرر نشمر دليمل األون تماد  نتماح إءصماءات ءمول اقتصماد املسلومماتمن  2009نسخ  عام 

، على أن تشمل املدخالت الر قدمها الاريب السامل. وانق  2020النسخ  املناح  من الدليل يف عام 
اريمب السامممل أيضمماً الت ممورات والصممسوةت املسممت د  يف تمال قيمما  الت ممار  ا ل  ونيمم  ا ليمم  والسممابر  ال

للحدود. وُسل ِّط الضوء يف االجتماع األول على شواغل واءتياجات البلدان النامي  يف تاييم موقسها من 
ناداً إىل املناقشممات، تُامم   يف االقتصمماد الرقمممي السممريو الت ممور، بنمماء علممى املسلومممات ا ءصمما ي . واسممت

موجز الر يا موا يو مي من تناواما يف املسمتابل خمالل اجتماعمات الاريمب الساممل املسمل بايما  الت مار  
ا ل  ونيم   ا ل  وني  واالقتصاد الرقمي، ل ي ينظر فيها فريب اخل اء احل مومي المدوا املسمل ةلت مار 

نيسممان/أبريل  29أهنا يف دورتمما الرابسمم  املاممرر عاممدها يف الامم   مممن واالقتصمماد الرقمممي ويتخممل قممراراً بشمم
  .2020أاير/مايو  1 إىل
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 موجز مقدم من الرئيس  
 اجللسة العامة االفتتاحية  

ُعاد االجتماع األول للاريب السامل املسل بايا  الت ار  ا ل  وني  واالقتصاد الرقمي )الاريب  -1
 . 2019كانون األول/ديسم    4إىل  3يف جنيف يف الا   من  السامل(

، انتخمممل الاريممممب 2019كمممانون األول/ديسمممم    3ويف اجللسممم  السامممم  االفتتاءيممم ، املسامممود  يف  -2
. (1)السامل ر يسا يف شخص ر يا تلا املديرين التنايليني لوكال  ت وير املسمامالت ا ل  ونيم  يف ليلنمد

 . (2)مارراً  -ئ  ا ءصاءات ال ندي  ان باً للر يا وانُتخل ر يا مااييا االقتصاد الرقمي يف هي
وبسد انتخاب أعضاء امل تمل، ات امب الاريمب الساممل علمى إبمال  فريمب اخلم اء احل مومي المدوا  -3

املسممل ةلت ممار  ا ل  ونيمم  واالقتصمماد الرقمممي بنتمما د االجتممماع يف دورتمما الرابسمم ، الممر سممتساد يف الامم   
، وذلمممن ممممن خمممالل مممموجز يُسمممد و المممر يا وُيسمممت مل بسمممد 2020أاير/ممممايو  1نيسمممان/أبريل إىل  29 ممممن

 االجتماع األول للاريب السامل.
 واعتمد الاريب السامل جدول األعمال التاا: -4
 انتخاب أعضاء امل تل؛ -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم السمل؛ -2
 ؛(3)(2009) تناي  دليل األون تاد  نتاح إءصاءات ءول اقتصاد املسلومات -3
 قيا  الت ار  ا ل  وني  ا لي  والسابر  للحدود؛ -4
 موا يو مي ن أن ينظر فيها الاريب السامل مستاباًل؛ -5
 اعتماد موجز الر يا. -6

سمممتيات التابسممم  ألمانممم  األون تممماد وُشمممد ِّد يف املالءظمممات االفتتاءيممم  لشمممسب  الت نولوجيممما واللوج -5
علممى  ممرور  أن تُتمما  للح ومممات إءصمماءات مو،وقمم  وقابلمم  للماارنمم  دوليمماً ل ممي تممتم ن مممن  مممياغ  
سياسات قا م  على األدل  هتدف إىل جل مثار إمنا ي  من ت نولوجيات املسلومات واالتصاالت. وُأشري 

 ار إىل إءصاءات رمسي  بشأن ق اع ت نولوجيا املسلوماتإىل أن أءد أبساد الا و  الرقمي  يتمثل يف االفتا
 واالتصاالت والت ار  ا ل  وني  واسمتخدام املؤسسمات لت نولوجيما املسلوممات واالتصماالت يف مسظمم البلمدان
الناميممم ، ال سممميما أقمممل البلمممدان منمممواً. ويتمممي  الاريمممب الساممممل املسمممل بايممما  الت مممار  ا ل  ونيممم  واالقتصممماد 

ر   للخ اء ا ءصا يني من مجيو أحناء السامل الست شماف سمبل نيسمني الو مو الاما م. وذُكمر الرقمي ف
 أهنا املر  األوىل الر أ ب  فيها لألون تاد منتدى ء ومي دوا منمتظم تتممو فيما المدول األعضماء ملناقشم 

 مسأل  ا ءصاءات. 
يف األون تماد ةخلم اء، مشمرياً إىل  ورءل الارع ا ءصا ي لشسب  السومل  واسم اتي يات التنميم  -6

 جملال ا ءصاءات الرمسي  وأءمد اً كبري   ءسن توقيت االجتماع. وأشار إىل أن االقتصاد الرقمي جلل نيدايً 
 يف ال ريا  الر تُتنماول اما ا ءصماءات االقتصمادي . فاالقتصماد الرقممي يتغمري ةسمتمرار وبسمرع ،اً هي لياً تغيري 

 ي  تصم م لت ون متين  ومستار ، ويرُكَّمز فيهما علمى إم انيم  املاارنم . وةلتماا، يف ءني أن األطر ا ءصا
__________ 

  السيد  جرياوان بونبريم. (1)

  السيد مارك أوهرةخ. (2)

(3) UNCTAD/SDTE/ECB/2007/2/Rev.1.  
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 يغلل يف األطر ا ءصا ي  أن ت ون حمافظ  وب يئ  يف الت يف ممو التغيمري. فسلمى سمبيل املثمال، مل تُواكمل
ل وسما ط مثم -)أي بمدون قيمم  سموقي   مر  (  احلساةت الاومي  قيا  اخلدمات الرقمي  املتاءم  تماانً 

قيم  إ افي  للمستهلن. وقد ُءد ِّد التحول الرقممي لالقتصماد  التوا ل االجتماعي، مو أهنا توجد فسالً 
 كأولوي  من األولوايت الثال  للتناي  املابل لنظام احلساةت الاومي . وعمالو  علمى ذلمن، ول مد االقتصماد

 يني الموطنيني السممل ممن أجمل اسمتيسابمن البياانت الر أ بحت تارض علمى ا ءصما اً غزير  اً الرقمي كم  
 مصادر البياانت اجلديد .

وذكمممرت أمانممم  األون تممماد أهنممما هتمممدف إىل اسمممتحدا  منت مممات إءصممما ي  جديمممد  تايمممد المممدول  -7
األعضماء، ومي من أن تسماعد يف ر ممد التنميم  املسمتدام  وتوجيما السياسممات، علمى أن تُنشمر ب ريام  شممااف  

 .2019طار اجلديد لضممان اجلمود  ا ءصما ي  الملي اعتممدو األون تماد يف عمام ويف الوقت املناسل، وفااً لإل
 ويشمم ل ربممط سياسممات ت نولوجيمما املسلومممات واالتصمماالت ة ءصمماءات جممزءاً مممن همملا السمممل، إىل جانممل
 ي زايد  ال كيز على مؤسسات األعمال والت ار  واملسامالت. وبظل اادف املنشود يف قيا  الت ار  ا ل  ون

هممو بنمماء نظممام إءصمما ي مممرن مي ممن ت ييامما علممى مممر الممزمن مممو احلامما  علممى متانتمما  واالقتصمماد الرقمممي
 واستنادو إىل أطر مستار .

  3البند   
 (2009) دليل األونكتاد إلنتاج إحصاءات حول اقتصاد املعلوماتتنقيح 

 الت ممار  ا ل  ونيمم  واالقتصمماد يف إطممار البنممد املو مموعي األول، انقمم  الاريممب السامممل املسممل بايمما  -8
. 2009 ، الصممادر يف عممامدليممل األون تمماد  نتمماح إءصمماءات ءممول اقتصمماد املسلوممماتالرقمممي مو مموع تناممي  

و املنمممدوبون علمممى تامممد  تسلياممماهتم بشمممأن املشمممروع  ونظمممر الاريمممب الساممممل يف مشمممروع تنامممي  مسمممبب وُشممم  ِّ
. وسمممتادم الصممميغ  املناحممم  النها يممم  إىل فريمممب 2020اير كمممانون الثان/ينممم  17أمانممم  األون تممماد  لمممول  إىل

. وستشممل 2020اخل اء احل ومي الدوا املسل ةلت ار  ا ل  ونيم  واالقتصماد الرقممي يف نيسمان/أبريل 
 ال بسمم  املناحمم  تسممديل عنمموان املنشممور ليصممب  ادليممل األون تمماد  نتمماح إءصمماءات االقتصمماد الرقممميا، مراعمما ً 

  .لت ور اال  ال
ويف املالءظممات االسممتهاللي  الممر أدلممت امما أمانمم  األون تمماد، أُشممري إىل أن الممدليل املممنا   سممرياعي  -9

التغممممريات الممممر طممممرأت علممممى املشممممهد االقتصممممادي الرقمممممي يف السممممنوات السشممممر املا ممممي . وذُكممممر أن املنظمممممات 
 و يُسممتند إليما يف إنتماح إءصمماءاتا ءصما ي  الوطنيم  يف السديمد مممن البلمدان الناميم  اسممتخدمت المدليل كمرجم

رمسيممم  بشمممأن اسمممتخدام املؤسسمممات لت نولوجيممما املسلوممممات واالتصممماالت، وق ممماع ت نولوجيممما املسلوممممات 
، والت ار  الدولي  يف سلو ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت. وسيتناول الدليل املنا  على واالتصاالت

وتمممار  خمممدمات ت نولوجيممما املسلوممممات واالتصممماالت، تممماالت الت مممار  ا ل  ونيممم ، اً حنمممو أكثمممر توسمممس
إىل سممت لغممات،  2009واخلممدمات الاا ممم  علممى ت نولوجيمما املسلومممات واالتصمماالت. وتُممرجم دليممل عممام 

بني  اً،بلد 117من اً إءصا ياً خبري  251 دور  تدريبي  إقليمي  شارك فيها 12واسُتسمل كماد  أساسي  يف 
 . 2016و 2007عامي 

 مانمم  أن ال لممل علممى إءصمماءات االقتصمماد الرقمممي  خممل يف االزدايد  مموازا  مممو سممسيوالءظممت األ -10
املزيد من البلدان إىل تصمميم ور مد واسمتسراض سياسماهتا واسم اتي ياهتا الوطنيم  لالسمتااد  ممن الت مار  

 للغايم .اً يمزال حممدودا ل  وني  واالقتصاد الرقمي املتغري. غري أن توافر هلو ا ءصاءات يف البلدان الناميم  ال 
جهود يف تال التدريل، مل يت اوز، يف السنوات السشر املا ي ، عدد البلمدان الناميم   ورغم ما بُلل من

أو البلممدان الممر رممر  رءلمم  انتااليمم  الممر أبلغممت األون تمماد ببيمماانت عممن اسممتخدام ت نولوجيمما املسلومممات 
 اً،بلد 44واالتصاالت يف مؤسسات األعمال 
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  ل دليممل األون تمماد مسممام  يف تموعمم  األعمممال املنه يمم  املضمم لو امما يف إطممار الشممراك  وشمم -11
املسني  بايا  ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت ألغراض التنمي ، الر أفضت إىل مبادئ توجيهي  بشأن 

 ، وإءصاءات الو مولإءصاءات نااايت املمُمممسد ات ال هرة ي  وا ل  وني ، ومؤشرات احلوكم  ا ل  وني 
إىل ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت واستخدامها يف فئ  األسر واألفراد، وإءصاءات الو ول إىل ت نولوجيا 

، وتصنيف املسلومات واالتصاالت واستخدامها يف فئ   املؤسسات، وق اع ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت
وع اجلنا. وذُكر أن االنياد الدوا لالتصماالت  إءصاءات ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت ءسل ن

نامماذ األسممر واألفممراد إىل يف وقممت اجتممماع الاريممب السامممل، بصممدد اسممت مال دليلمما لايمما   اً،كممان أيضمم
(،  ا يف ذلمن عمن طريمب إ ماف  مؤشمرات جديمد  2014) ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت واستسمااا

ن منظور ال لل. ويستنتد من مث أن تناي  دليل األون تاد قد بشأن ال لل على الت ار  ا ل  وني  م
 جاء يف الوقت املناسل.

يف أوروة  وأطلسمممت املاو مممي  األوروبيممم  الاريمممب الساممممل علمممى أن الا مممو  الرقميممم  رث مممل إشممم االً  -12
  ق ماعأيضاً، بناء على ما و، اتا ا ءصاءات الرمسي  بشأن استخدام ت نولوجيا املسلوممات واالتصماالت يف

. وذُكمر أن األعمال والت ار  ا ل  وني ، الر ترد يف تارير ممؤشر االنياد األورويب لالقتصماد واجملتممو المرقميني
 لايا  األداء الرقممي يف أوروة  مل  وا مح  ة جمراءات السياسماتي  وأن ذلمن يسماعد يف دفمو ع لم  الت مور

شر دوا جديد لالقتصاد واجملتممو المرقميني يتسلمب ببلمدان الرقمي االس اتي ي يف املن ا . وُأشري إىل مممؤ 
غري أوروبي  ومي ن أن يوس و ن اقا ليشمل املزيد من البلدان النامي  يف املستابل، إذا أم ن التغلل على 

 الايود املرتب   بتوافر البياانت. 
بمممني املنظممممات ولمممدى مناقشممم  المممدليل اجلديمممد، أو مممى اخلممم اء ان تراعمممى فيممما جهمممود التسممماون  -13

الدولي ، من أجل  مان إم اني  املاارن  على الصسيد الدوا من خمالل اعتمماد تسماريف ومسمايري متامب 
عليها. ومما ش  و اخل اء أن الدليل اجلديد سيت رق إىل تاالت جديد ،  ا يف ذلن تلن الر مل يتبلور 

 بشأهنا إطار إءصا ي م تمل السنا ر. 
املنا   عد  استبياانت منوذجي  مي ن االستناد إليها كمرجو تشمل ما يلي: وسيتضم ن الدليل  -14

 اسممتبياانت مممن امل تممل ا ءصمما ي لل ماعممات األوروبيمم  )ا ءصمماءات األوروبيمم ( ومنظممم  التسمماون والتنميمم 
امليدان االقتصادي، واستبيان األون تاد النموذجي بشأن استخدام املؤسسات لت نولوجيا املسلومات  يف

واستبيان تار  اخلدمات الاا م  على ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت. وُشمد ِّد علمى أن  ،واالتصاالت
بشأن تصميم االستبياانت يراعي، عند اق ا  أسئل  منوذجي ، الصسوةت  الدليل اجلديد سيتضمن فصالً 

 على األدوات الت نولوجي . اً الر يواجهها اجمليبون األقل تسود
خل اء إىل أن مسمأل  النشمر مهمم  جمداً وتسمتحب اهتمامماً أكم  ممما كمان عليما األممر يف وأشار ا -15

النسممخ  السممابا  مممن الممدليل. ومممن أجممل تايمميم قابليمم  البيمماانت للماارنمم ، مثمم  ءاجمم  إىل بيمماانت و مماي  
جل إشراك مادمي البياانت وغريهم من أ حاب املصلح  يف النشر، من أاً وا ح  ومو،وق . ويلزم أيض

 زايد  الوعي  ا تتيحا ا ءصاءات اجليد  يف تال االقتصاد الرقمي من فا د  لوا سي السياسات ومؤسسات
 األعمال على ءد سواء. 

وجيدر أن يشري الاصل املتسلمب ةلتسماون املؤسسمي يف المدليل إىل أن المنظم ا ءصما ي  الوطنيم   -16
 ت نولوجيما املسلوممات واالتصماالت يف اسم اتي يتها الوطنيم ينبغي أن تس ي األولويم  للدراسمات االستاصما ي  ل

 علمى توجيما مموارد املماحنني  موب نيسمني ا ءصماءاتاً لت وير ا ءصاءات. ومن املأمول أن يساعد ذلن أيضم
يف هلا اجملال يف البلدان النامي . وينبغي أن يتنماول المدليل املمنا  التسماون بمني املنظممات الدوليم ،  ما يف 

 نظمات الر تشارك يف رويل الدراسات االستاصا ي  يف البلدان النامي . ذلن امل
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 10 وأظهرت بسض الت ارب الر قُد مت مسلومات بشأهنا أن إدراح املؤسسمات الصمغرى )أقمل ممن -17
 ممموظاني( يف الدراسممات االستاصمما ي  قممد أ،ممر يف بسممض األءيممان ا،ممرياً كبممرياً يف النتمما د املتسلامم   ممدى انتشممار
ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت والت ار  ا ل  وني . وينبغي أن تُتناول يف الدليل املنا  كياي  مساجل  

 بياانت املؤسسات الصغرى يف سياق إنتاح إءصاءات االقتصاد الرقمي. 
واقمم   أءممد البلممدان أن يتنمماول الممدليل اجلديممد تنايممل الدراسممات االستاصمما ي  املتسلامم  بت ممار   -18
. مات ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت وكللن اخلدمات الاا م  على ت نولوجيا املسلومات واالتصاالتخد

أنشم   لبنماء  وُش ِّ و األون تاد على تنظيم أنش    ذكاء الوعي يف سمياق إطمالق المدليل، تشممل ممثالً 
 اق.الادرات وءلاات عمل تدريبي ، من أجل  مان أن  ظى الدليل ةهتمام واسو الن 

أن ُيشري الدليل إىل األساليل اجلديد  جلمو البياانت، مثل االستااد  ممن اً واق   اخل اء أيض -19
البيمماانت الضممخم  املسممتمد  مممن الا مماعني السممام واخلمماج مممن أجممل قيمما  جوانممل مسينمم  مممن االقتصمماد 

 ا ي . وينبغمي شممر  مممزاايالرقممي وت ملمم  األسملوب التاليممدي جلمممو البيماانت املستمممد علمى الدراسممات االستاصمم
وعيمموب همملو األسمماليل،  مما يف ذلممن اة ر املرتب مم  ةلت لامم  واعتبممارات خصو ممي  البيمماانت. ونمموق  

من جدول األعمال، املتسلب بايما  الت مار   4أيضاً مو وع إم اانت البياانت الضخم  يف إطار البند 
 ا ل  وني  ا لي  والسابر  للحدود. 

األون تاد الاريمب الساممل املسمل بايما  الت مار  ا ل  ونيم  واالقتصماد الرقممي إىل ودعت أمان   -20
، بغي  و و الدليل يف  ميغتا النها يم   لمول 2020كانون الثان/يناير   17 إرسال املزيد من التسلياات قبل

 .2020نيسان/أبريل 

  4البند   
 قياس التجارة اإللكرتونية احمللية والعابرة للحدود

سمممل م املشمممماركون اميمممم  قيممما  الت ممممار  ا ل  ونيمممم  ا ليممم  والسممممابر  للحممممدود ممممن أجممممل نيديممممد  -21
ةحلاج  إىل اً التحدايت والارج و ياغ  سياسات وأنظم  قا م  على األدل  يف هلا اجملال. وأقروا أيض

د الرقممي يف دعمم جهمود التساون الدوا وبدور الاريب الساممل املسمل بايما  الت مار  ا ل  ونيم  واالقتصما
يف تسزيمز اسمتخدام امل اتمل ا ءصما ي  اً الدول األعضاء يف مجو البياانت. ومي ن أن ي ون ذلن مايمد

الوطني  للمسايري واملبادئ التوجيهي  الدولي  املتسلا  جبمو البياانت، وتيسري تنسيب جهود مجو البيماانت، 
  اً،وتوليد إءصاءات قابل  للماارن  دولي

 لط الضمموء علممى هن ممني ر يسمميني جلمممو بيمماانت الت ممار  ا ل  ونيمم  ةالعتممماد علممى الدراسمماتوُسمم -22
االستاصا ي ، أال وما: )أ( إ ماف  أسمئل  إىل الدراسمات االستاصما ي  املوجمود  املتسلام  ةألسمر املسيشمي  

يف أن تنايمملو سممهل  واملؤسسممات؛ )ب( إجممراء دراسممات استاصمما ي  قا ممم  بمملاهتا. وللخيممار األول ميممز  تتمثممل
 وغممري م لممف ل نمما ين مموي علممى قيممود مممن ءيمم  عممدد األسممئل  الممر مي ممن إدراجهمما، مراعمماً  لسممدم زايد اً نسممبي

اً السلء على اجمليبني وامل لاني ةلتسداد االستاصا ي. أما اخليار الثان فهو أك  ت لا  وأكثر اسمتهالك
ومي ن أن ي تسي كال اخليارين وجاه   ،ر تاصيالً للوقت عند التنايل ل نا مي ن أن يتي  مسلومات أكث

)مممثالً عممن طريممب التمييممز بممني البلممد، ومممن مث ينبغممي تنمماول همملو املسممأل  يف دليممل األون تمماد املممنا   ءسممل
الدراسممات االستاصممما ي   املؤشممرات املتسلامم  ةلدراسمممات االستاصمما ي  لألسممر املسيشي /املؤسسمممات ومؤشممرات

 الاا م  بلاهتا(. 
أن اخل اء أشاروا إىل أن الدراسات االستاصا ي  ال تايا سوى جمزء ممن مشمهد الت مار   غري -23

ا ل  ونيمم  وأن جهممود مجممو البيمماانت تن مموي علممى شممواغل عديممد  يف همملا الصممدد. فسلممى سممبيل املثممال،  
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كثممرياً ممما ُتسممتبسد املؤسسممات الصممغرى مممن الدراسممات االستاصمما ي  علممى الممرغم مممن أن  م اهنمما كسممل 
 ثري من الت ار  ا ل  وني  وغريها من فرج االقتصاد الرقمي، ال سيما يف البلدان النامي . وال تُاا  ال

مسامالت الت ار  ا ل  وني  بني املستهل ني عاد  يف ا ءصاءات الرمسي ، مو أن هلا اجملال قد أ ب  
 ل االجتماعي يف البلدان النامي .متزايد األمي ، ال سيما يف سياق استخدام منصات وسا ط التوا اً عنصر 

وال يوجممد سمموى الاليممل مممن بيمماانت مسمممامالت الت ممار  ا ل  ونيمم  السممابر  للحممدود. والءممم   -24
 بسممض اخلمم اء أن امل اتممل ا ءصمما ي  الوطنيمم  تسمم  ل نسممل اسممت اب  أقممل للدراسممات االستاصمما ي  املتسلامم 

 د مصمادر ت ميليم  جلممو البيماانت،  ما يف ذلمن اسمتخدامةألسر املسيشي  واملؤسسات، مما يارض  حلا  إجيما
نيليالت البياانت الضخم . وي دد الا اع اخلاج )املنصات الرقمي ( يف تااسمم البيماانت املاليم  وغريهما 
من البياانت، يف ءني مل ي ن من الصسل يف كثري من األءيان مجو بياانت مستمد  من الشركات غري 

 لد.املرخص /املس ل  يف الب
ا ل  ونيم   نيمدايً  خمر بسمبل الت مور السمريو الملي تسرفما الت مار اً وت ر  البياانت املتسلسمل  زمنيم -25

 واالقتصمماد الرقمممي. وتُبمملل قصممارى اجلهممود يف الممن ظم ا ءصمما ي  الوطنيمم  ملواكبمم  ال لممل علممى املسلومممات مممن
 ماا ممل  بممني إنتمماح بيمماانت قابلمم جانممل مسممتخدمي ا ءصمماءات. وقممد توجممد ءاجمم  علممى الصممسيد المموطل لل

 يف سمياق للماارن  دولياً وبيماانت ذات  مل  ةلسمياق الموطل. وأخمرياً، أشمري إىل أن التصمنياات الدوليم  )ممثالً 
 املنت مات أو اخلممدمات( ليسممت مايممد  دا ممماً للدراسممات االستاصمما ي  املتسلامم  ةملسممتهل ني واملؤسسممات ألهنمما

بواقممممو تمممارب اجمليبممممني. وقمممد يلممممزم يف هممملا الصممممدد فممممرز اً ارتباطممماً لصممممياال تمممرتبط يف كثممممري ممممن األءيممممان 
قد تتأ،ر يف اً ا جاةت يف وقت الءب وت يياها لتناسل التصنياات. ورغم أن البياانت املتسلسل  زمني

 هلو احلال ، فال مناج من التحسني املنتظم لنوعي  بياانت الدراسات االستاصا ي .
 ءلول مم نم ،  ما يف ذلمن تسزيمز التسماون بمني املنظممات الدوليم  واحل ومماتوانق  املشاركون عد   -26

 على ءد سواء، وداخل البلدان، من أجمل إنتماح بيماانت مو،وقم  ومايمد  بشمأن الت مار  ا ل  ونيم  واالقتصماد
 راتالرقممي. وي تسمي التسماون الممدوا أميم  خا م   نتمماح إءصماءات قابلم  للماارنم ، عممن طريمب نيديمد املؤشمم

واقم ا  أسممئل  واسممتبياانت منوذجيم . وفيممما يتصممل ةملسمتوى المموطل، ُسمملِّ ط الضموء علممى أن إقاممم  تسمماون 
بني هيئ  تنظيم ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت وامل تل ا ءصا ي الوطل رثل ممارس  جيد ،  ا يف 

اً اخلممماج سمممواء بو ممماا مامممدمذلمممن يف رويمممل الدراسمممات االستاصممما ي . وممممن املهمممم التسممماون ممممو الا ممماع 
اا. فاي كولومبيا، ر  ن مر د للت ار  ا ل  وني  جيمو بني أ حاب املصلح  اً للبياانت أو مستخدم

مممن الا مماعني السممام واخلمماج مممن نيديممد السممرض وال لممل يف تممال الت ممار  ا ل  ونيمم  يف البلممد ونيديممد 
علممى التحممدايت الممر يواجهوهنمما. وقُممد ِّم مثممال علممى رواد األعمممال يف تممال الت ممار  ا ل  ونيمم  والوقمموف 

ممارس  جيد  يف إندونيسيا وكينيا، ةدر يف سياقها جامسو البياانت إىل إشراك الا اع اخلاج يف نيسني 
 قيا  الت ار  ا ل  وني  وإذكاء الوعي باا د  ا ءصاءات الر يتيحها.

وفيمما يتصمل بتصمميم الدراسمات االستاصما ي ، أشمار اخلم اء يف مسمرض تااسمم تممارام إىل أن  -27
من املهم التشاور مو مستخدمي البياانت )مثل وا سي السياسات وغريهم من أ حاب املصلح ( قبل 

البيممماانت إجمممراء دراسممم  استاصممما ي  وبسمممدها لضممممان وجاهممم  النتممما د. وذُكِّمممر أن األدلممم  املوجَّهممم  جلمممامسي 
واالستاصمماءات الت ريبيمم  تشمم ل أدوات ر يسممي  لضمممان دقمم  ا جمماةت. ولتشمم يو املشممارك  يف تاممد  
 ا جاةت، ينبغي جلامسي البياانت أن يتوا لوا بو و  مو مادمي البيماانت )أي املؤسسمات( بشمأن ال يايم 

 الر مي ن أن تايدهم اا نتا د الدراسات االستاصا ي .
بسض البلدان يف إدراح الت ار  ا ل  وني  يف تااريرها عن ميزان املمدفوعات )مثمل وقد بدأت  -28

 هولنمدا وُعمممان(، يف ءممني أنشممأت بلممدان أخممرى )مثمل ممماليزاي( ءسمماةت لبسمم  خا مم  بت نولوجيمما املسلومممات
ُأشمري إىل واالتصاالت لتادير مسام  الت ار  ا ل  وني  يف ق اع ت نولوجيا املسلومات واالتصماالت. و 

 ينبغي موا ل  است شافا.  أن هلو الن هد تتي  أسلوةً 
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  5البند   
 مواضيع ميكن أن ينظر فيها الفريق العامل مستقبلا 

انق  الاريب السامل املسل بايما  الت مار  ا ل  ونيم  واالقتصماد الرقممي، وفاماً الختصا ماتا،  -29
 . املوا يو الر مي ن  ثها يف االجتماعات املابل 

واق   أءد املندوبني أن يمدعو الاريمب الساممل منظمم  اجلممارك السامليم  إىل ا سمهام بتاريمر عمن  -30
أعمااا يف هلا الصدد، الر تسسى من خالاا إىل استخدام بياانت الشحنات السابر  للحدود من أجل 

 لمى مجمو بيماانت بشمأن الصمادراتعاً قيا  الت ار  ا ل  وني . ولوء  أن االنياد ال يدي الساملي يسمل أيضم
للسممل ات الوطنيمم  يف قيمما  الت ممار  اً والممواردات مممن األ ممناف ال يديمم ، وهممو ممما مي ممن أن ي ممون مايممد

 ا ل  وني . واعُت  أن الصل  بني البياانت اجلمركيم  وال يديم  واملسلوممات الت ميليم  المر تتيحهما بشمأن الت مار 
  للمناقش . ا ل  وني  مي ن أن ت ون مو وعاً 

والء  خ اء  خرون أن استخدام البياانت الضخم  لايا  خمتلف جوانل االقتصاد الرقممي  -31
مو وع وجيا يستحب البح  داخل الاريب السامل يف االجتماع املابل. ومن املوا يو األخرى اململكور   

 كياي  قيا  الايم  الر تنشئها املنصات الرقمي . 
ت اب على أن يُ مر ِّ  الاريمب الساممل، يف اجتماعما املابمل، بسمض الوقمت ملناقشم  وعالو  على ذلن، ا -32

، التامممد م ا مممرز يف عممممل املنظممممات الدوليممم  وا قليميممم  يف تمممال قيممما  االقتصممماد الرقممممي، وماارنممم  املالءظمممات
قتصادي على وتااسم الدرو  املستااد . فسلى سبيل املثال، تسمل منظم  التساون والتنمي  يف امليدان اال

توسمميو ن مماق ءزممم  أدواهتمما املخصصمم  للتحممول الرقمممي  يمم  تشمممل البلممدان غممري األعضمماء يف املنظممم ، 
كتيل بشأن قيا  الت ار  الرقميم ، وإجمراء  م  يمربط بمني الدراسمات االستاصما ي  املتسلام  بت نولوجيما   ونشر

املشماركني  األممم املتحمد  للمشماريو ا نتاجيم املسلومات واالتصاالت وتلن املتسلا  ةالبت ار. وأبلم   مندوق 
لالقتصممماد الرقممممي مي مممن اسمممتخداما لايممما  االنمممدماح يف االقتصمممادات  شمممامالً  انممما و مممو سممم الً اً أيضممم

تريبا يف مثاني  بلدان. ومي ن أن يتي  هلا السممل وغمريو ممن األعممال ر ى اً الرقمي  الناشئ  وجيري ءالي
ب الثمان لالطمالع علمى قا مم  ةملموارد املتاامسم  واملستممد  كمراجمو خمالل قيم  للبلدان النامي  )انظر املرفم

 االجتماع األول(.
وأ،مريت مسممأل  التسمماون املؤسسمي علممى الصممسيد الموطل كم ممال مي ممن لألون تماد أن ياممدم فيمما  -33

تصاد التوجيا. فسلى سبيل املثال، مي ن للبلدان أن تنظر يف تسيني جهات تنسيب مسني   ءصاءات االق
 الرقمي للمساعد  يف  مان التنسيب بني أ حاب املصلح  الوطنيني )امل اتمل ا ءصما ي  الوطنيم  والموزارات

أن ييسر السمل على الصسيد اً واايئات التنظيمي ( واملنظمات الدولي  ذات الصل . ومن شأن ذلن أيض
 ةملست دات.الا ري وأن ي ال أن تظل امل اتل ا ءصا ي  الوطني  على اطالع دا م 

مناقشممم  الاضمممااي املنه يممم  ا مممدد  المممر تواجههممما البلمممدان عنمممد تنايمممل الدراسمممات اً ومي مممن أيضممم -34
االستاصمما ي ، ومنهمما مسممأل  مواءممم  مجممو البيمماانت ونيسممني قابليمم  ماارنمم  إءصمماءات االقتصمماد الرقمممي. 

 االستاصمما ي  مسممأل  الن مماق، علممى اتسمماق الدراسمماتاً وينبغممي أن تشمممل اجلوانممل الممر يتسممني مراعاهتمما ءر مم
والتغ يم ، والتسمماريف، والامم ات املرجسيم ، والتصممنياات. وتضمممنت بسمض املسممامات اخل يمم  املادممم  إىل 
الاريب الساممل اق اءمات بشمأن مناقشم  كيايم  قيما  ا،مري الت مار  ا ل  ونيم  يف الايمم  املضماف  والنماتد 

 ا لي ا مجاا. 
سسى األون تاد إىل إجياد سبل لزايد  عدد املشاركني املمثلني جلميو املناطب، واق   خ اء أن ي -35

 ال سيما ممثلو امل اتل ا ءصما ي  الوطنيم . واقمُ   أن  مدد األون تماد االجتماعمات ا قليميم  ذات الصمل 
 بي . الر يسادها ا ءصا يون وأن يستخدمها كارج لإلبال  عن الاريب السامل أو لتنظيم أنش   جان
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واألون تماد علمى  وأشري إىل الدورات التدريبيم  السمابا  المر عامدها االنيماد المدوا لالتصماالت -36
الصسيد ا قليمي، الر توزعت  سل اجملموعات اللغوي ، بو ماها أمثلم  انجحم  للتسماون يف تمال بنماء 

  ينبغممي أن ت ب ممب علممى دور  الاممدرات. وذُكممر أن منه يمم  األون تمماد املتسلامم  ةلتممدريل مممن أجممل الت ممار 
 تدريبي  تُساد بشأن إءصاءات االقتصاد الرقمي ةالستناد إىل الدليل اجلديد. 

وفيمممما يتسلمممب ب را مممب عممممل الاريمممب الساممممل يف املسمممتابل، اقممم   اخلممم اء أن ينشممم  األون تممماد منتمممدى  -37
 . وُشم ست البلمدان علمى اسمتخدام ممن أجمل تيسمري املناقشمات يف فم   مما بمني االجتماعمات السمنوياً إل  وني

همملا املنتممدى ملوا ممل  عممرض الت ممارب واملمارسممات اجليممد  الوطنيمم  يف تممال قيمما  اسممتخدام ت نولوجيمما 
املسلوممممات واالتصممماالت يف مؤسسمممات األعممممال، والت مممار  ا ل  ونيممم ، وق ممماع ت نولوجيممما املسلوممممات 

ا ل مم ون لاريمب اخلمم اء املسمل  ؤشممرات نامماذ  . وذُكممر كمثمال جي ممد يف هملا الصممدد املنتمدىواالتصماالت
 إىل ت نولوجيا املسلومات واالتصاالت التابو لالنياد الدوا لالتصاالت. ومي ن للبلدان، إذا مما كانمت األسر

مهتم  باضااي حمدد  ورغبت يف قياد  املناقشات بشأهنا، أن تنش  أفرق  فرعيم   ممن املنتمدى ا ل م ون، 
  اقشات يف ف   ما بني االجتماعات السام  من خالل ت بياات االتصال والتداول عن بسد.مما ييسر املن

 خامتة  
ُسممل ِّط الضمموء يف االجتممماع األول للاريممب السامممل املسممل بايمما  الت ممار  ا ل  ونيمم  واالقتصمماد  -38

قتصمماد الرقمممي. ويف الرقممي علممى شممواغل واءتياجممات البلممدان الناميمم  املتسلامم  بتايمميم موقسهمما يف تممال اال
هلا السياق، لسل  فريب اخل اء احل مومي المدوا املسمل ةلت مار  ا ل  ونيم  واالقتصماد الرقممي يرغمل يف 

 النظر يف اعتماد االستنتاجات التالي ، استناداً إىل نتا د االجتماع األول للاريب السامل: 
مممل بمممم ادليمممل إنتممماح إءصممماءات االقتصممماد الرقممممي  )أ(  ا، الممملي سيصمممدرو 2020لسمممام أن يرء 

األون تاد، ويو ي ان تنظر البلدان يف استخدام المدليل اجلديمد يف إنتماح ا ءصماءات الرمسيم  بشمأن الت مار  
ا ل  وني  واالقتصاد الرقمي. ومن شأن المدليل أن يسمهم، باضمل مما يرممي إليما ممن نيسمني للمنه يم  املتبسم  

 ؛ءات االقتصاد الرقمي وقابليتها للماارن  على الصسيد الدواو مان التساقها، يف تسزيز نوعي  إءصا
أن يش  و شركاء التنمي  على تاد  التمويمل لتهيئم  مما يلمزم ممن تمدريل وتامد  غمري  )ب( 

 ؛إىل الدليل اجلديداً ذلن من املساعد  التاني  استناد
خمرى،  ما يف ذلممن أن ي لمل إىل الاريمب الساممل موا مل  تساونما ممو املنظممات الدوليم  األ )ح( 

الشممراك  املسنيمم  بايمما  ت نولوجيمما املسلومممات واالتصمماالت ألغممراض التنميمم ،  لءمم  اسممتااد  كممل طممرف مممن 
  ؛اةخر يف أعمالا وتوخي االستخدام األفضل للموارد يف البح  وهتيئ  املنه يات وأنش   بناء الادرات

 مم ون ملوا ممل  املناقشممات أن ي لممل إىل األون تمماد أن يست شممف إنشمماء منتممدى إل )د( 
 ؛غري الرمسي  للاريب السامل يف ف   ما بني االجتماعات السنوي ، رهناً بتوافر املوارد

 أن ي لل إىل الاريب السامل تناول املوا يو الثال،  التالي  يف االجتماع املابل:  )هم( 
 تمال قيما  التادم ا رز فيما تض لو با املنظمات الدولي  املسني  من عممل يف '1'

 الت ار  ا ل  وني  واالقتصاد الرقمي؛

 إنامماذ النسممخ  املناحمم  مممن ادليممل إنتمماح إءصمماءات االقتصمماد الرقممميا: اخل مموات '2'
 التالي ؛

استخدام مصادر البياانت غري االستاصا ي  لت ملم  الايما  التاليمدي للت مار   '3'
 ا ل  وني  واالقتصاد الرقمي. 
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 املرفق األول

ئمة املشاركني يف االجتمااع األول للفرياق العامال املعاين بقيااس التجاارة قا  
 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

  ءضر االجتماع مشاركون من الدول التالي  األعضاء يف األون تاد: -1
 موزامبيب

 يامنارم

 الني ر

 ني رياي

 بنما

 بريو

 الالبني

 االنياد الروسي

 اململ   السربي  السسودي 

 إسبانيا

 دول  فلس ني

 السودان

 السويد

 اجلمهوري  السربي  السوري 

 ليلند

 توغو

 تونا

 تركيا

 اململ   املتحد  ل ي انيا السظمى
 وأيرلندا الشمالي 

 زمبابوي

 

 اجلزا ر
 ال ازيل
 بل ي ا

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 كندا

 كولومبيا

 ال ونغو

 جيبويت

 إكوادور

 مصر

 إستونيا

 ااند

 إندونيسيا

 ا سالمي ( -إيران )مجهوري  

 كينيا

 ال ويت

 لبنان

 مدغشار

 مالوي

 منغوليا

 املغرب

 يمماانتوءضممر االجتممماع مشمماركون مممن املنظمممات احل وميمم  الدوليمم  التاليمم  ومممن األمممم املتحممد  وال  -2
 ذات الصل :

 ال ومنول 
 تلا التساون لدول اخلليد السربي 

 الل ن  االقتصادي  واالجتماعي  ةسيا وا يط ااادئ
 الل ن  االقتصادي  للمن ا  األوروبي  اةسيوي 

 املاو ي  األوروبي  لالنياد األورويب
 االنياد الدوا لالتصاالت

 القتصاديمنظم  التساون والتنمي  يف امليدان ا
  ندوق األمم املتحد  للمشاريو ا نتاجي 

 االنياد ال يدي الساملي
 منظم  الت ار  الساملي 
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 املرفق الثاين

 قائمة املوارد املتقامسة واملعتمدة كمراجع يف االجتماع األول للفريق العامل  
واجملتممو المرقميني همو  . مؤشمر االقتصماداالحتاد األورويب، مؤشر االقتصااد واتتماع الارقميني •

مؤشممر مركممل يلخممص املؤشممرات ذات الصممل  ةألداء الرقمممي ألوروة ويتتبممو ممما تشممهدو الممدول 
 /https://ec.europa.euاألعضممماء يف االنيممماد األورويب ممممن ت مممور يف الامممدر  التنافسمممي  الرقميممم  )

digital-single-market/en/desi.)  
. تموعم  أدوات تسملط الضموء علمى قتصااد الرقمايجمموعة العشرين، حزماة أدوات قيااس اال •

المممن هد واملؤشمممرات املنه يممم  املسمممتخدم  لر مممد االقتصممماد الرقممممي والثغمممرات والصمممسوةت الر يسمممي  
 /http://www.oecd.org/g20/summits/buenos-airesلاياسمممما مممممن أجممممل مزيممممد مممممن الدراسممممم  )

G20-Toolkit-for-measuring-digital-economy.pdf .) 

. تتضممن  ماح  االنيماد المدوا لالتصماالت مؤشمرات حصاءات االحتااد الادويل للتصااالتإ •
أساسمممي  خمتمممار  بشمممأن االتصممماالت، وإم انيممم  ناممماذ األسمممر املسيشمممي  واألفمممراد إىل ت نولوجيممما 

ومؤشممممر تنميمممم  ت نولوجيمممما املسلومممممات  املسلوممممات واالتصمممماالت واسممممتسمااا، وو  ممممب منه يممم ،
-https://www.itu.int/en/ITUسممسار ت نولوجيمما املسلومممات واالتصمماالت )واالتصمماالت، وسممل  أ

D/Statistics/Pages/publications/manual2014.aspx.) 
: خري م  طريمب قياس التحول الرقمايمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  •

د  يف مشممروع . يتضمممن همملا املنشممور مؤشممرات بشممأن املسمما ل السياسمماتي  المموار للمسممتابل
منظم  التساون والتنمي  يف امليدان االقتصادي بشأن التحول الرقمي، ويادم خري   طريب 

-https://www.oecd.org/going-digital/measuringلسد ،غمرات إطمار الايما  احلماا )

the-digital-transformation-9789264311992-en.htm .) 
. تتضممن علوماات واالتصااالت ألاارال التنمياةالشراكة املعنياة بقيااس تكنولوجياا امل •

 اح  الشراك  يف ا ن نت، الر يستضمياها االنيماد المدوا لالتصماالت، روابمط تاضمي 
 إىل األدل  الر أنت هما الشمركاء بشمأن إءصماءات ناماايت املسمدات ال هرة يم  وا ل  ونيم ،

  تمال التسلميم، وو مول األسمرواحلوكمم  ا ل  ونيم ، وت نولوجيما املسلوممات واالتصماالت يف
 واألفراد إىل ت نولوجيا املسلومات واالتصماالت واسمتخدامها، وو مول مؤسسمات األعممال إىل
ت نولوجيما املسلوممات واالتصماالت واسمتخدامها، وق ماع املسلوممات واالتصماالت. وتضممم 

 جيمما املسلوممماتالاا ممم  األساسممي  والاا ممم  املوا مميسي  ملؤشممرات ت نولو اً الصمماح  الشممب ي  أيضمم
واالتصماالت اللتممني تتيحممان للشممراك  قيمما  التاممدم ا ممرز  مموب نيايممب أهممداف التنميمم  املسممتدام  

(https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx.) 
اتمو  . الو مول املقاعدة األمم املتحادة للبياا ت اإلحصاائية لتجاارة السالع األ ا اية •

إىل البياانت املاصل  للت ار  الساملي . قاعمد  األممم املتحمد  للبيماانت ا ءصما ي  لت مار  السملو 
 األساسمممي  همممي سممم ل جمممامو  ءصممماءات الت مممار  الدوليممم  الرمسيممم  واجلمممداول التحليليممم  ذات

 (. /https://comtrade.un.orgالصل  )
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الشااامل ألداء االقتصاااادات  صااندوا األماام املتحاادة للمشااااريع اإلنتاجيااة، السااجل •
. وهمممممممممو أدا  لتتبممممممممممو الامممممممممروع الر يسمممممممممي  لالقتصمممممممممماد الرقممممممممممي بصمممممممممور  شممممممممممامل  الرقمياااااااااة

(https://ides.uncdf.org/homepage.)  
األونكتااااد، املااااكرات التقنياااة املتعلقاااة بتساااعل تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت  •

د ونيليالتممما يف تمممال . وهمممي سلسمممل  تتضممممن أءمممد   مممو  األون تممماألاااارال التنمياااة
تسممخري ت نولوجيمما املسلومممات واالتصمماالت ألغممراض التنميمم ،  مما يف ذلممن مؤشممر للت ممار  
ا ل  وني  بني املؤسسات الت اري  واملستهل ني وتاارير منه ي  عن الت ار  ا ل  وني  

-https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4Dوقيمممما  االقتصمممماد الرقمممممي )

Technical-Notes.aspx .) 
. تضممم قاعممد  البنااا الاادويل، قاعاادة بيااا ت املؤشاار العاااملي لتعماايم اخلاادمات املاليااة •

( بيماانت بشمأن اقتصمادات أكثمر Findexبياانت املؤشر السماملي لتسمميم اخلمدمات املاليم  )
 مما يف ذلممن مؤشممرات عممن اسممتخدام الت نولوجيمما املاليمم  وااواتممف الناالمم   اً،بلممد 140مممن 

 (. /https://globalfindex.worldbank.orgالت املالي  )وا ن نت يف املسام
. ينمدرح هملا منظمة اجلمارك العاملية، إطار معايل التجارة اإللكرتونية العابرة للحادود •

 ا طار  من ءزم  الت ار  ا ل  ونيم  ملنظمم  اجلممارك السامليم ، إىل جانمل و  مب تمدعم
 /http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-toolsإناممممممممممممماذو )

frameworks-of-standards/ecommerce.aspx.)  
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