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 مقدمة  

                                                                              م قدددت الدددورة الرابعددة لفريق اخلرباء احلكومي الدددويل املعين ابلتجددارة اإللكرتونيددة والقتصددددددددددددددداد  
، مبشاركة 2020تشرين الثاين/نوفمرب    16إىل    14الرقمي يف قصر األمم يف جنيف، سويررا، يف الفرتة من  

 حضورية ومن بعد.

املعين ابلتجااااارة  اإلجراءات اليت اختاااافرااااا فريق اخلرباء احلكومي الاااادويل  -     أوال   
 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

من  4الفريق العااماا املعين بقياال التجاارة اإللكرتونياة واالقتصااااااااااااد الرقمي  ال ناد  -ألف 
 جدول األعمال(

اتفق فريق اخلرباء احلكومي الددويل املعين ابلتجدارة اإللكرتونيدة والقتصدددددددددددددداد الرقمي، يف اجتمدا   -1
، مرى املواضدددددددددددددديع التالية للجتما  الثاين لرفريق العامل املعين 2020كتوبر  تشددددددددددددددرين الول/أ  16مقد يف  

 بقياس التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي:

التقدددا احملرف فيمددا تضددددددددددددددورع بددع املنظمددات الدددوليددة املعنيددة من ممددل يف  ددال قيدداس  )أ( 
 التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي؛ 

نفيذ دليل األونكتاد املنقح إلنتاج اإلحصددددددداءات حول اقتصددددددداد اخلووات املقبرة يف ت )ب( 
 املعرومات؛

اسدددددددددتخداا مصدددددددددادر البياتت لة السدددددددددتقصدددددددددائية لتكمرة القياس التقريد  لرتجارة  )ج( 
 اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

جادول األعماال املؤقال للادورة اخلاامرااااااااااااة لفريق اخلرباء احلكومي الادويل املعين  -ابء 
 من جدول األعمال( 5اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي  ال ند  ابلتجارة

تشددددددددددددددرين  16                                                               قر ر فريق اخلرباء احلكومي الددددويل، يف جررددددددددددددددتدددع العدددامدددة اخلتددداميدددة املعقودة يف  -2
، إحالة اختاذ قرار بشدددددددان هذا البند من جدول األممال إىل  رس التجارة والتنمية. 2020األول/أكتوبر  

املواضدديع املقرتحة الواردة من الدول األمضدداء بشددان جدول األممال واألسددجرة                         وسددتجم ع أمانة األونكتاد
التوجيرية )انظر املرفق األول( وسددددددددددتعرضددددددددددرا مرى املكتب املوسددددددددددع لرمجرس لينظر فيرا، مرى أن يقرر 

 اجملرس يف جدول األممال املتقل.

 موجز الرئيس  -      اثنيا   

 اجللرة العامة االفتتاحية  -ألف 

ني العداا لوونكتداد ببيدان ترتدع بيداتت ملمثري الوفود التداليدة: املمركدة املتحددة لربيودانيدا أدىل األم -3
 العظمى وأيرلندا الشمالية؛ ودولة فرروني؛ وكوت ديفوار؛ ولينيا؛ واهلند؛ وكينيا.

وأكدد األمني العداا لوونكتداد، يف ملحظداتدع الفتتداحيدة، أن أقيدة فريق اخلرباء احلكومي الددويل  -4
املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصددددداد الرقمي ق يردددددبق أن كانل أكرب منرا اآلن، مع فايدة إبراف جائحة 
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( لقيمة التكنولوجيات الرقمية. فرناك مدد أكرب من الناس يتردددددددددددوقون 19-مرض فةوس كوروت )كوفيد
ت الرقمية، تتعذر مرى شددددبكة اإلنرتنل ويعتمدون مريرا بشددددكل متزايد، ولكن برددددبب اسددددتمرار الفجوا

مرى الكثةين السدتفادة الكامرة من فر  الرقمنة. وهكذا أبدبح الرتكيز مرى قرق القيمة ويصديررا يف 
                                                                                       القتصدددددداد الرقمي أكثر أقية منذ تفشددددددي اجلائحة. وقد دك د أكثر الدور املريمن الذ  ترعبع املنصددددددات 

ة يف مواجرة األفمة تقدمرا قرة من الشددددددركات الرقمية العاملية، حيث إن معظم احلرول الرقمية املرددددددتخدم
الكربى اليت يوجد معظمرا يف الصدددددني والولايت املتحدة األمريكية. بل إن احلاجة إىل معاجلة الفجوات 
الرقمية ونقاط الضدددعف يف القتصدددادات الرقمية لردول األمضددداء أبدددبحل أكثر حدة. ولتحقيق انتعا  

أمرى قائمة اخلوة والسددددددتجاابت الرددددددياسدددددداتية من أجل يقيق   أفضددددددل، ينبيي أن يظل البعد الرقمي يف
التوافن بني الفر  واملخددداطر اليت ينوو  مريردددا ذلدددأل. وذكر األمني العددداا أندددع ينبيي لرحكومدددات أن 
تبرور، يف حوار مع أبدددددددحاب املصدددددددرحة اآلقرين، شدددددددكل القتصددددددداد الرقمي، وأن تتخذ إجراءات مرى 

. فدالقتلفدات يف اجلداهزيدة الرقميدة وارتفدا  مرددددددددددددددتوايت تركيز القوة الصددددددددددددددعيددين الوطين والددويل كريرمدا
                                                                                       الرددددوقية تتورب إبددددلحا  هيكريا  لررددددياسددددات والروائح، لضددددمان التوفيع العادل لرمكاسددددب النا ة من 
الضددددددددددددددوراب الرقمي. ولتحقيق اإلمكدداتت اإلرددائيددة للقتصدددددددددددددددداد الرقمي، يرزا التعدداون الدددويل واحلوار 

ة الفجوة لة املتكافجة بني املنتجني واملرترركني، ويف الوقل نفرع إدراج ترتيبات مرونة الرياسايت ملعاجل
 كبةة ملراماة التفاواتت يف اجلاهزية الرقمية.

وقدمل أمانة األونكتاد وثيقة املعرومات األسداسدية من املنصدات الرقمية واسدتحداث القيمة يف  -5
(. فدالرقمندة يول TD/B/EDE/4/2لردددددددددددددديداسددددددددددددددات الوطنيدة والددوليدة )البرددان النداميدة واآلاثر املرتتبدة مرى ا

ويدايت ويتثر مرى                                                                      القتصددددددددددادات من قلل تزايد أقية البياتت واملنصددددددددددات الرقمية،  ا يتيح فربددددددددددا  
التقدا احملرف يف  يع أهداف التنمية املرددددتدامة. ويف سددددلسددددل قيمة البياتت، ترتفع القيمة القتصددددادية 
لربياتت مبجرد معاجلترا لتصددددددددبح معرومات اسددددددددتخباراتية رقمية دكن يويررا إىل نقد. فالقتلفات يف 

اة، ويتاج البردان النامية إىل يردددددددني جاهزيترا اجلاهزية الرقمية توشدددددددأل أن توسدددددددع أوجع انعداا املرددددددداو 
ومعاجلة الفجوات الكبةة املتبقية املتصددددددددددرة تمكانية التصددددددددددال اإللكرتوين، واملرارات والقدرات، واألطر 
القانونية والتنظيمية، والبنية التحتية لربياتت. وترتكز جيرافية القتصدددددددداد الرقمي بدرجة مالية يف الصددددددددني 

تحدة. ومع ذلأل، دكن أن تكون املعرفة احملرية ميزة تنافرية هامة لرتمكني من إجياد حرول والولايت امل
                                                                                         مصددممة قصدديصددا ، ولكن هناك اقتناقات كبةة يف النظم اإليكولوجية الرقمية لتنظيم املشدداريع والبتكار 

أللراض التنمية، يف البردان النامية. ودكن اسددددددتخداا الفر  املرددددددتمدة من البياتت واملنصددددددات الرقمية  
يرددددامد مرى قفا تكاليف املعاملت، وتوسدددديع حجم الرددددوح والرددددماا بتحقيق وفورات احلجم،   ا

وتوفة فر  العمدل وفايدة قيدارات الرددددددددددددددرع واخلددمدات املتداحدة بتكرفدة أقدل، ويف الوقدل نفردددددددددددددددع دكن 
أسددددددواح متخصددددددصددددددة يف فجات منتجات جديدة أو                                                  لرشددددددركات الناشددددددجة يف البردان النامية أن جتد فربددددددا  

ختدمرا املنصدددددددات العاملية. بيد أن التحدايت تشدددددددمل تدودية اإلحصددددددداءات املتاحة لتصدددددددميم حرول  ل
سددياسدداتية؛ واهليمنة الرددوقية املتنامية لرمنصددات العاملية؛ والقيود مرى إمكانية الوبددول؛ والترديدات اليت 

ثرى لرضددددددرائب مرى املنصددددددات العاملية؛ والعمل تتعرض هلا النظم اإليكولوجية احملرية للبتكار؛ واإلدارة امل
العرضدي من دون شدبكات أمان؛ والقضدااي املتعرقة ابلرديادة مرى البياتت، وتدفق البياتت مرب احلدود. 
وهناك قور من أن تكون البردان النامية يف وضعيات التبعية يف سرررة القيمة العاملية لربياتت. وينبيي 

مرددددار الجتا  تو اترددددا  أوجع انعداا املردددداواة، وينبيي أن ينوو  فعل أن يعكس واضددددعو الرددددياسددددات  
ذلأل مرى يول يف تركيز الردددياسدددات من السدددتخداا والسدددترلك إىل اإلنتاج والبتكار، وذلأل  دف 
                                                                                             التوفيع العادل لتكوين الثروة يف القتصدداد الرقمي. ومن اجملالت الرددياسدداتية اليت تتورب اهتماما  قابددا  

ز اجلاهزية وتنظيم املشدددداريع الرقمية، ورقمنة املتسددددرددددات الصدددديرى واملتسددددرددددات الصدددديةة واملتوسددددوة تعزي
احلجم، واجملالت املتصددددددرة ابلبياتت واملنافرددددددة والضددددددرائب وأسددددددواح العمل والتعاون اإلرائي. ومن أجل 
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يف البردان                                                                          يول رقمي شددددددامل لرجميع، ينبيي أن ت دمم اجلرود املصددددددممة قصدددددديصددددددا  لوهداف الوطنية
                                                                                              النامية مبزيد من الدمم الدويل. وأقةا ، مرضددددل األمانة األسددددجرة التوجيرية األربعة اليت يتعني النظر فيرا، 

 مرى النحو التايل:

كيف يتم اسدددتحداث القيمة يف أنشدددوة القتصددداد الرقمي وما هي اآلاثر املرتتبة مرى  )أ( 
                                          البردان املتفاوتة  مرتوايت اجلاهزية الرقمية؟

ما هي الفر  والتحدايت اليت تواجررا البردان النامية يف  ال اسددددددددددددتحداث القيمة  )ب( 
 مند التعامل مع املنصات الرقمية العاملية؟

ما هو الدور الذ  دكن أن ترعبدع الردددددددددددددديداسددددددددددددددات الوطنيدة ملرددددددددددددددامدة البرددان مرى  )ج( 
رقمية، وتعزيز تنظيم املشددددددداريع اسدددددددتحداث القيمة ويصددددددديل املزيد منرا، مبا يف ذلأل جتردددددددة الفجوات ال

 الرقمية، وترخة املنصات الرقمية احملرية؟

ما هو الدور الذ  دكن أن يرعبع بددددددددددنع الرددددددددددياسددددددددددات والتعاون الدوليان يف تعزيز  )د( 
                              اقتصاد رقمي أكثر مشول  لرجميع؟

مي، وشدددددددددد العديد من املندوبني مرى أقية اسددددددددتحداث القيمة ويصدددددددديررا يف القتصدددددددداد الرق -6
                                                                                        مربفين دور البياتت، الذ  أبدددددبح أكثر وضدددددوحا  مع تردددددار  الرقمنة الناتر من اجلائحة. وجرى الرتكيز 
                                                                                   بشدددددددكل واسدددددددع مرى كون القتصددددددداد الرقمي يتيح فربدددددددا ، ولكنع يورا أيضدددددددا  يدايت كبةة فيما يتعرق 

لردددددددددددددوقية، وهو أمر ترزا                                                                       ابلتقاسدددددددددددددم العادل لرمكاسدددددددددددددب، املرتبو ارتباطا  وثيقا  ابلحتكار وتركيز القوة ا
معاجلتع. وتواجع املرأة واملتسدردات الصديةة واملتوسدوة احلجم احلرمان بوجع قا . وسدرو أحد املندوبني 
الضددددوء مرى املشدددداكل املتصددددرة بقرة إمكانية النفاذ إىل األسددددواح مرى املنصددددات العاملية يف بعا البردان 

ان النامية لقدراهتا الرقمية، واخنراطرا يف التجارة النامية. وشدددددددد مدة مندوبني مرى ضددددددرورة يرددددددني البرد
اإللكرتونية والقتصدددددددددداد الرقمي واسددددددددددتفادهتا منرما، وسددددددددددرووا الضددددددددددوء مرى الدور الذ  دكن أن يرعبع 

 األونكتاد يف هذا الصدد.

املنصاااااااااااات الرقمياة واةاااااااااااتحاداي القيماة مل ال لادا  الناامياة  ا اثر املرتت اة عل   -ابء 
 من جدول األعمال( 3ة والدولية  ال ند الرياةات الوطني

نظم فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصددددددددداد الرقمي، يف إطار هذا  -7
 البند من جدول األممال، مخس مناقشات مائدة مرتديرة.

 اةتحداي القيمة مل االقتصاد الرقمي -1 

األوىل، وهو متلف مدة كتب من التكنولوجيا واملمارسدددددة الردددددياسدددددة                        تناول احملاو ر يف املناقشدددددة  -8
اجلزء األول من الرددددددددددددددتال التوجيري األول لفريق اخلرباء احلكومي (، The Syllabusومتسددددددددددددددس موقع )

الدويل، وهو كيف تردتحدث القيمة يف أنشدوة القتصداد الرقمي؟ وأشدار احملاور إىل أن مفروا القتصداد 
ل  الت نشددددددددددداط وترفة يف التوجع واجلمرور املردددددددددددتردف وطريقة توليد الرقمي لاما، حيث يشدددددددددددم

القيمددة. ويركز اجملددال األول مرى املرددددددددددددددترركني واألفراد ويريمن، مرى الرلم من تدددوديتددع، مرى معظم 
                                                                                     املناقشات بشان القتصاد الرقمي. ويشمل ذلأل املنصات اليت تررل أساسا  التجارة، حيث يرتخدمرا 

                                                                           رددددات الصدددديةة واملتوسددددوة، ولكن أيضددددا  مدد قريل من العلمات التجارية الكبةة، لشددددراء األفراد واملتسدددد 
وبيع املنتجات، وكذا منصدددددات وسدددددائل التوابدددددل الجتمامي وتركات البحث مرى اإلنرتنل اليت تعمل 
                                                                               أسدددداسددددا  كشددددركات إملن. وترددددتفيد املنصددددات األكرب حجما  من اخنفاض التكاليف، وكذا من حجمرا 
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العمل لة املرددددددددددتقرة والوبددددددددددول إىل البياتت، وهو ما يتيح هلا البقاء يف طريعة املنافرددددددددددة ويثة وظروف  
شددوالل بشددان اإلقلل ابملنافرددة. لة أن هذا الرتكيز الضدديق ل يكشددف أ  شدديء من األجزاء األكثر 

اء البدونامي                                                                            قفاء  يف القتصداد الرقمي، وهي بيع قدمات احلوسدبة الردحابية أو قضدااي املنافردة والذك
املتصددددددددددددرة ابخلدمات، وهي اجملال الذ  ترتكز فيع معظم األموال والسددددددددددددتثمارات يف البحث والتووير يف 
قق فيدع أرابا كبةة. وترددددددددددددددتخددا هدذ  الوبقدة الثدانويدة من البيداتت لتووير رداذج                                                                                         القتصدددددددددددددداد الرقمي وي 

ما تدممرا                           قمية الشددددددعبية، اليت كثةا                                                            الذكاء البددددددونامي وتكنولوجيات أكثر تقدما . وتوفر املنصددددددات الر 
رؤوس أموال اجملاففة، قدمات  انية أو أقل تكرفة لرحصددددددول مرى حصددددددل يف الرددددددوح، ولكن مبجرد 
                                                                                     يقيق أهدافرا، قد ت رفع األسدددددعار وت دقل تعديلت مرى راذج األممال. وأشدددددار احملاور إىل احلاجة إىل 

جيات الرقمية. وهناك بددلت واسددعة وواضددحة بني جانب دراسددة السددتثمارات الكبةة يف قوا  التكنولو 
                                                                                            املردتررأل، وهو مادة ما ي ورا ابمتبار  اتفرا، واجلانب ذ  املنحى اخلدمايت األكثر توورا  واألكثر تركيزا  
وكثافة من الناحية التكنولوجية، ول سيما اخلدمات املقدمة إىل احلكومات والشركات. وهناك حاجة إىل 

يفية اليت يرتابو  ا اجلانبان. وهذ  مردددالة من مردددائل املنافردددة اجليوسدددياسدددية، لتحديد روذج أفضدددل لرك
                                                                                    من سدددددددددددددديريمن مرى اجلزء األكثر تقددمدا  من القتصدددددددددددددداد الرقمي، وقدابددددددددددددددة فيمدا يتعرق ابلبنيدة التحتية، 

تمامي اليت سدددددددديما البنية التحتية املقدمة كخدمة. وأشددددددددار احملاور إىل أن النماذج البديرة لرتنظيم الج ول
تعامل فيرا احلوسددددبة الرددددحابية والذكاء البددددونامي كمرفق ماا دكن أن ترددددامد مرى جعل القتصدددداد 

 أكثر إنتاجية ودكن أن تورق مقال مزيد من البتكار والتعاون وراذج األممال البديرة.

مة يف وقلل املناقشدة اليت ترل ذلأل، كررت وفود مديدة دكيد وجود فر  لسدتحداث القي -9
القتصددددددداد الرقمي، لكن الفجوات الرقمية الكبةة، ل سددددددديما ابلنردددددددبة لرنرددددددداء واملتسدددددددردددددددات الصددددددديرى 
واملتسدددردددات الصددديةة واملتوسدددوة احلجم، وكذا تدودية القدرات يف البردان النامية، تورا يدايت كبةة 

حدايت املتعرقة ابلريات.                                                                   أماا مشول اجلميع. ويف هذا الصدد، سرو أحد املندوبني الضوء أيضا  مرى الت
وكان هنداك تركيز واسددددددددددددددع مرى احلاجة إىل بنداء القددرات الرقميدة، وذلأل لكي تنخرط البرددان يف التجدارة 
اإللكرتونية والقتصدددددداد الرقمي وترددددددتفيد منرما. وإضددددددافة إىل ذلأل، من أجل توفيع مادل لرمكاسددددددب، 

قية يف مدد قريل من املنصددددددددددات الرقمية. ينبيي التصددددددددددد  للجتاهات الحتكارية وتركيزات القوة الرددددددددددو 
وسددرو العديد من الوفود الضددوء مرى وترف اجملالت الرددياسدداتية اليت يرزا التحرك فيرا، مبا فيرا تووير 
البنية التحتية الرقمية واملرارات الرقمية؛ وإنشاء أطر قانونية وتنظيمية مناسبة؛ وتوفة فر  احلصول مرى 

مية لتووير القتصددددددددادات الرقمية احملرية، مبا يف ذلأل املنصددددددددات احملرية؛ التمويل؛ وكذا سددددددددياسددددددددات بددددددددنا
                                                                                              وسدياسدات لتعزيز الومي واملعرفة والثقة؛ وسدياسدات متعرقة ابملنافردة والضدرائب ونقل التكنولوجيا. وامت رب 

لرقمنة                                                                                         احلوار الردياسدايت الدويل أمرا  أسداسديا  يف هذا الردياح. وهناك تركيز واسدع مرى كون تردريع ممرية ا
 قد فاد من استعجالية معاجلة هذ  اإلجراءات الرياساتية. 19-الناجم من جائحة كوفيد

 ا اثر املرتت ة عل  ال لدا  املتفاوتة مرتوايت اجلارزية الرقمية -2 

ضددددددم املشدددددداركون يف املناقشددددددة الثانية، اليت ركزت مرى اجلزء الثاين من الرددددددتال التوجيري األول  -10
 -ما هي اآلاثر املرتتبة مرى البردان املتفاوتة مردتوايت اجلاهزية الرقمية؟   -  احلكومي الدويللفريق اخلرباء 

مدير مكتدب تنميدة التصددددددددددددددالت، الياد الدويل للتصددددددددددددددالت؛ ورئيس وحدة التجدارة الدوليدة، الرجنة 
وجيدا املعرومدات القتصددددددددددددددداديدة ألمريكدا اللتينيدة ومنوقدة البحر الكداريب؛ واملددير التنفيدذ  لبحوث تكنول

( ]مبادرات التعرم LIRNE)والتصدددددددالت يف أفريقيا؛ والرئيس املتسدددددددس لفر  لسددددددديا من شدددددددبكة  لةن   
 بشان إبلحات شبكة القتصادات الشبكية[. 
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سدددددددرو احملاور األول الضدددددددوء مرى الفجوة الرقمية الواسدددددددعة يف الوبدددددددول إىل اهلياكل األسددددددداسدددددددية   - 11
سددددتخدامرا، وهو ما كانل لع لاثر مرى القتصددددادات والتنمية الوطنية. وقد  واألدوات واملنصددددات الرقمية وا 

أظررت اجلائحة مدا إمكانية الوبددددددددددول إىل احلرول الرقمية وإمكانية التصددددددددددال اإللكرتوين بني العديد من  
املتسدددددددردددددددات الصددددددديةة واملتوسدددددددوة احلجم، ول سددددددديما يف البردان النامية. واحلصدددددددول مرى إمكانية حقيقية  

ال اإللكرتوين أمر حاسددم للسددتمرارية أثناء اجلائحة، ابلنرددبة لوفراد والشددركات واحلكومات. ومرى  للتصدد 
                                                                                   بددددعيد القتصدددداد الوطين، كان املقصددددود حإ اآلن بتحرددددني إمكانية التصددددال اإللكرتوين مموما  هو قدرة  

تصددددددددددال اإللكرتوين  أكرب مرى الصددددددددددمود والنتعا  برددددددددددرمة أكرب. وقد جرى الدفا  من تعميم إمكانية ال 
                                                                                     لردددددددددددنوات مديدة، ومع ذلأل ل يزال مدد كبة جدا  من الناس مردددددددددددتبعدين من فوائد . ويف أمقاب هذ   
اجلائحة، ومن أجل بناء ما يرزا من قدرة اجتمامية واقتصدددددادية مرى الصدددددمود ملواجرة حالت الووار  يف  

ة لتحقيق فوائد التكنولوجيات  املردددددددددتقبل، هناك حاجة إىل العمل ممقصدددددددددى قدر  كن من اجلرد والردددددددددرم 
الرقميدة لرجميع. ويتوردب ذلدأل اسددددددددددددددتثمدارات كبةة. ولن تكون البنيدة التحتيدة وحددهدا كدافيدة؛ بدل من اهلداا  

معداجلدة حواجز متعرقدة ابلقددرة مرى يمدل التكداليف واملردارات واحلصددددددددددددددول مرى األجرزة. وتنبيي          أيضددددددددددددددا  
مواجرة التحدايت الكبةة بروا جديدة من التعاون، وبرؤية وتصدددددددميم مرى جعل تعميم إمكانية الوبدددددددول  

ائحة كانل  أولوية أسدددداسددددية. وسددددرو احملاور الضددددوء مرى مدة مبادرات يف هذا الجتا ، وشدددددد مرى أن اجل 
مبثدابة جرس تنبيدع ملضددددددددددددددامفدة اجلرود من أجل ربو العداق. ويعين مدا ترك أ  أحد قرف الركب مدا ترك  

 أ  أحد من دون إنرتنل، حإ يترىن ترخة إمكاتت القتصاد الرقمي لفائدة اجلميع. 

يكا اللتينية وتقش احملاور الثاين مدى اجلاهزية لسدددتحداث القيمة يف القتصددداد الرقمي يف أمر  -12
ومنوقة البحر الكاريب ويصددديررا، مبا يف ذلأل يف سدددياح اجلائحة. وأشدددار إىل أن معدل انتشدددار اهلواتف 

يف املائة   50يف املائة، ولكن معدل انتشدددار اإلنرتنل يبرغ تو    100احملمولة يف أمريكا اللتينية برغ نردددبة  
ا ليردددل منتجة أو مصددددرة نشدددوة. وقلل هذ  وأن املنوقة مردددتررأل نشدددو لرتجارة اإللكرتونية ولكنر

اجلائحة، رل التجارة اإللكرتونية الداقرية بردددددددددددددرمة، ولكن يبدو أن التجارة اإللكرتونية العابرة لرحدود 
قد تراجعل. وأضدددداف أن أمريكا اللتينية ومنوقة البحر الكاريب تواجع يدايت كربى يف  ال اجلاهزية 

ذلأل ما يتعرق تمكانية الوبول إىل اإلنرتنل، وكفاءة شبكات الروجرتيات،   لرتجارة اإللكرتونية، مبا يف
والوبدددددددددددول إىل وسدددددددددددائل الدفع اإللكرتونية، وكذلأل فيما يتعرق بضدددددددددددعف مردددددددددددتوايت اجلاهزية لرتجارة 
اإللكرتونية يف أوسدددددددداط األممال التجارية. وهناك تباين واسددددددددع بني البردان فيما يتعرق ابجلاهزية لرتجارة 

ونية، وفوارح كبةة يف مدى إدراج السدددتجاابت الردددياسددداتية يف السدددرتاتيجيات الوطنية املتوسدددوة اإللكرت 
األجدددل لتنميدددة التجدددارة اإللكرتونيدددة والتجدددارة الرقميدددة. وأقدددذت بعا احلكومدددات بتددددابة دمم لرتجدددارة 

أكثر كفاءة،   اإللكرتونية، ولتيردددددددددددددة إمكانية الوبدددددددددددددول إىل اإلنرتنل، والروجردددددددددددددتيات، ومعاجلة  ركية
                                                                                     وجداهزيدة األممدال التجداريدة، وطرح الددفع. وأقةا ، أشدددددددددددددددار احملداور إىل أن املنوقدة لة مرددددددددددددددتعددة كثةا  

( ومنظمي مشداريع unicornsلتحصديل القيمة ألاا ليس هلا إل القريل من االشدركات الردريعة الصدعودا )
قريدددل من الضددددددددددددددرائدددب احملدددددة التجدددارة اإللكرتونيدددة، وقردددة من رأس املدددال البشددددددددددددددر  املتخصددددددددددددددل، وال

والسدددرتاتيجيات الوطنية؛ وسدددرو الضدددوء مرى القيود املفروضدددة مرى  ع إحصددداءات جيدة لتنوير ممرية 
 وضع الرياسات يف القتصاد الرقمي.

                                                                                وتناول احملاور الثالث مردددددددالة اجلاهزية للقتصددددددداد الرقمي يف أفريقيا، مشدددددددةا  إىل أن القتصددددددداد  -13
ارة اإللكرتونيدددة. فعمود  الفقر  هو الرتابو املفرط من قلل الرتابو املتندددامي بني الرقمي يتجددداوف التجددد 

الناس واملتسدددددردددددات واآللت الناتر من اسدددددتخداا اإلنرتنل، والتكنولوجيا النقالة، والبياتت الضدددددخمة، 
            تتيح مزيدا                                                                                   والذكاء البدددونامي، وإنرتنل األشدددياء. ويتيح هذا فربدددا  ويولد واطر. فالتجارة اإللكرتونية  

من الظرور لرمنتجات اآلتية من أفريقيا، وكذا توسددددددع األسددددددواح والوبددددددول إليرا ابسددددددتثمارات مالية أقل 
                                                                                      بكثة من السدددددددددتثمارات املوروبة يف التجارة التقريدية، وهو ما ي رتجم إىل قرق منابدددددددددب ممل وفربددددددددا  
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وضدددددع جدول أممال طموا   لتحقيق رو اقتصددددداد  وتنمية شدددددامرني لرجميع ومردددددتدامني. ولذلأل، يرزا
مرى املردددددددددددددتوى األفريقي يف  الت مثل البنية التحتية الرقمية، والروجردددددددددددددتيات، واإلجراءات اجلمركية، 
وتدفقات البياتت، والضددددددددددرائب، ودمر أسدددددددددداليب الدفع، إىل جانب أمور أقرى، من أجل اكتشدددددددددداف 

فيما يتعرق ابملخاطر، سدددرو احملاورون أفضدددل املمارسدددات القارية وتعزيز املواءمة مرى الصدددعيد اإلقريمي. و 
الضدددددددددوء مرى التفاوت يف املشدددددددددرد العاملي لتكنولوجيا املعرومات والتصدددددددددالت، حيث ترتكز املنصدددددددددات 
املريمنة اليت يصددددددددد فوائد القتصدددددددداد الرقمي يف القتصددددددددادات املتقدمة. وقد أدى ذلأل إىل تفاقم أوجع 

دان واملناطق املفرطة الرقمنة والناقصددة الرتابو، وكانل لع لاثر انعداا املردداواة اآلقذة يف الترددا  بني البر
مرى املنافرة، ومحاية البياتت ومركيترا، ومحاية املرترركني والضرائب، وسياسات العمالة وتنظيمرا يف 
أفريقيا. ويدث احملاور بتفصددديل من اجتاهات التحول إىل املنصدددات يف أفريقيا مع وجود أنوا  وترفة من 

صددددددددات والفر  الرقمية لرعمل القائم مرى املنصددددددددات. وتعين اجلاهزية الرقمية لشددددددددمول اجلميع معاجلة املن
القضددااي املتصددرة ابلقدرات والوبددول املاد  والعوامل الجتمامية القتصددادية والددولرافية، وكذا احلقوح 

نعداا املردددداواة قارج اإلنرتنل والثقة. وفيما يتعرق ابلمتبارات الرددددياسدددداتية، أشددددار احملاور إىل أن أوجع ا
ياكي ترأل املوجودة مرى اإلنرتنل. وإىل جانب التصد  لتحدايت اإلمداد ابهلياكل األساسية املتصرة 
ابلفجوة الرقمية، يرزا اتبا  ار يشدددددددمل احلكومة ممسدددددددرها ملواجرة يدايت انعداا املرددددددداواة الرقمية مرى 

                                                          نل، فإن األطر الردددياسددداتية والتنظيمية الرقمية تتورب اترددداقا                                       جانب الورب. ونظرا  لروابع العاملي لإلنرت 
يف وترف  الت الرددددددددياسددددددددات، ودكن لزايدة التعاون والتكامل اإلقريمي            وتنردددددددديقا           دوليا              سددددددددياسدددددددداتيا  

لوسددددددددددواح أن ييرددددددددددر قياا نظاا إيكولوجي رقمي إقريمي يترددددددددددم ابلقابرية لرتشددددددددددييل املتبادل والدينامية 
                                                                              ا ، أكد احملاور مرى أن ممرية إمادة البناء القتصددداد  بعد اجلائحة ينبيي أن هتيي بيجة والتنافردددية. وأقة 

 لمنة وموثوقة لرتجارة الرقمية وتدفقات البياتت.

يرددددا مرددددددددددددددتوايت اجلدددداهزيددددة. فوركز احملدددداور الرابع مرى يقيق القيمددددة يف البردددددان اليت ختترف  -14
                                                   رادات احملرية وفر  ممل أكثر  وأفضل. وإدارة موقع شبكي فاستحداث القيمة ويصيررا يعين فايدة اإلي

ل يقق قيمة لوحدها، إذ الروجردددددتيات أسددددداسدددددية لرتجارة اإللكرتونية املتجرة من األممال التجارية إىل 
املرددددددددددتررأل. ففي سددددددددددر  لنكا، مرى سددددددددددبيل املثال، جير  الكثة من أنشددددددددددوة الشددددددددددركات يف التجارة 

ب األنظمة اجلمركية اليت تعين أن الصددددددددددددادرات لر مرب وسدددددددددددديو تري يف اإللكرتونية قارج البرد، برددددددددددددب
الولايت املتحدة، كما أن تيية مثل هذ  األنظمة يرددمح اآلن لرصددادرات مبيادرة سددر  لنكا مباشددرة، 
وهو ما يريي التكاليف اإلضددافية. وقد أبرفت الضددوراابت النا ة من اجلائحة احلاجة إىل معاجلة  يع 

رردددرة القيمة يف التجارة اإللكرتونية، مبا يف ذلأل القدرة مرى معاجلة الرتفامات الردددريعة يف مكوتت سددد 
الورب يف الوجرات البينية الشددبكية واهلاتفية؛ والسددتعمال األمثل لرمرددتودمات؛ وترددريم امليل األقة؛ 

افر األجرزة، واخنفاض وقيارات الدفع. وذكر احملاور أن الربو بتكنولوجيات املعرومات والتصالت، وتو 
                                                                                  األسددددعار شددددروط ضددددرورية، ولكن هناك أيضددددا  شددددروط كافية يتعني الوفاء  ا، مثل يرددددني الروجرددددتيات 

 ووسائل الدفع واألمن والثقة واإلنصاف.

وقلل املندداقشدددددددددددددددة اليت ترددل ذلددأل، أمرب العددديددد من املندددوبني من قرقرم إفاء مددا تبقى من  -15
اهزية لرتجارة اإللكرتونية، وارتفا  مردددددددتوايت تركيز األسدددددددواح، والقدرة فجوات رقمية، وقيود يد من اجل

                                                                                             الحتكارية لرمنصددات الرقمية، وهو ما يصددع ب يقيق توفيع مادل لرفوائد املتاتية من التجارة اإللكرتونية 
ل والقتصددددددداد الرقمي. وتنبيي معاجلة الفجوات الرقمية اليت تتجاوف إمكانية التصدددددددال اإللكرتوين وتشدددددددم 

قدرات معاجلة البياتت. ومبا أن البياتت مامل رئيرددددددددي يف اسددددددددتحداث القيمة،  ة قرق لقر يتعرق مبن 
                                                                                  يردددددددددتاثر ابلبياتت ليتمكن من احلصدددددددددول مرى السدددددددددتخبارات الرقمية ويويررا إىل نقد. وهناك أيضدددددددددا  

، ومرددددددددددددتوايت مشدددددددددددداكل تتعرق ابملرارات، واهلياكل األسدددددددددددداسددددددددددددية )مبا يف ذلأل الكررابء(، ونظم الدفع
أكرب                                                                                    السددددددددددددددتثمددار احملري، ومدددا فعدداليددة األطر التنظيميددة يف البردددان الندداميددة. وقددد أموددل اجلددائحددة فمخددا  
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لديناميات الرقمنة وفادت من اسدتعجالية التصدد  لرتحدايت ذات الصدرة. وشداطر العديد من املندوبني 
صددددددرة ابجلمارك، والفجوات اجلنرددددددانية، واخلرباء اخلربات الوطنية، مبا يف ذلأل ما يتعرق ابملرددددددائل ذات ال

واهلياكل األسداسدية وتنمية املرارات. وسدرو بعا املندوبني واخلرباء الضدوء مرى ضدرورة أن تدمر البردان 
النامية البعد الرقمي يف السددددرتاتيجيات اإلرائية الوطنية وأن يكون هلا حيز سددددياسددددايت. وذكر العديد من 

إىل ضدددددددددرورة أن تكون                                           يني أمران حامسان، وأشدددددددددارت بعا الوفود أيضدددددددددا  الوفود أن التعاون والدمم الدول
 القوامد الدولية مواتية لتنمية الصنامات احملرية.

الفرص والتحاادايت اليت تواجااااا ال لاادا  الناااميااة مل جمااال اةاااااااااااتحااداي القيمااة عنااد التعااامااا م   -3 
 املنصات الرقمية العاملية

                                                   ة اليت رك زت مرى الردددددددددتال التوجيري الثالث لفريق اخلرباء                               ضدددددددددم  املشددددددددداركون يف املناقشدددددددددة الثالث -16
ما هي الفر  والتحدايت اليت تواجررا البردان النامية يف  ال اسدددددددددددتحداث القيمة  -  احلكومي الدويل

                                                  املدير األقدا لربحوث، يف  كاريبو دجييتال ؛ ومردددددتشدددددارا   -  مند التعامل مع املنصدددددات الرقمية العاملية؟
نكبال فرونتة أسوشيتس لروابل ؛ واملتسس املشارك ورئيس رابوة التجارة اإللكرتونية، أقدا يف شركة  اب

 ميارار؛ واملدير األقدا لوضع السرتاتيجيات والرياسات، يف  عية اإلنرتنل. 

                                                                          تقش احملاور األول سدددددبل ميش املنصدددددات الرقمية العاملية، مشدددددةا  إىل أن املنصدددددات تية سدددددبل  -17
كيفية مثور الناس مرى ممل وكيفية بيع املتسددرددات الصدديةة لررددرع واخلدمات. وقدا العيش من حيث  

                                                                                         احملاور إطارا  لردددبل ميش املنصدددات يردددتند إىل دراسدددات وترفة يف البردان النامية وإىل اآلاثر الردددياسددداتية 
؛ وهناك                                                                              فيما يتعرق ابإلدماج الرقمي والقتصدددددددداد . ويتجاوف اهتماا املنصددددددددات ربو  املشددددددددرتين ابلبائعني

منابدر وترفة تتعرق بتجارب سدبل ميش املنصدات، مبا يف ذلأل التجارب الذاتية والقتصدادية والتجارب 
                                                                                       املتعرقة ابلتنمية البشدددددرية. وهناك أيضدددددا   مومة واسدددددعة من أنوا  سدددددبل ميش املنصدددددات، وهي احملرية أو 

وتشددمل  ارسددات املنصددات الظرور يف   العاملية، والفردية أو املتسددرددية، والقائمة مرى العمل أو املبيعات.
ممريات البحث والكتشافات، والتنافس يف األسواح الرقمية، والتوابل من قلل التجارة الجتمامية. 
                                                                                فضدمان أن يعمل التحول إىل املنصدات لصدام دمني سدبل العيش يد  من يدايت الردياسدات والتصدميم 

                                               صدددددددددات بشدددددددددكل جيد لفائدة املردددددددددترركني ولكنرا أقل نفعا  يف  ال التنمية الرقمية. ومادة ما تعمل املن
ابلنربة لرمنتجني وهناك حاجة متزايدة إىل تو األمية الرقمية والبتكار. وجتمع الشركات الرقمية العاملية 
البياتت والرؤى مرب  يع اجملالت ومرب منصددات متعددة ودكن أن تضدديف قيمة لربائعني، لكن دكنرا 

                                                                             يار والسدتجثار ابلقيمة وتصدعيب افدهار املنصدات احملرية واإلقريمية. وأقةا ، سدرو احملاور منع القت        أيضدا  
                                                                                  الضدددددددوء مرى يد  يتعرق بعدا جتانس السدددددددتخداا، إذ ت ردددددددتخدا املنصدددددددات نفردددددددرا بورح وترفة لتربية 

رفة يف احتياجات وترفة، ودكن أن تكون املرارات اللفمة متشدددددا ة ولكن جيب اسدددددتخدامرا بورح وت
 قوامات وترفة. ولذلأل، دكن النظر يف طرح مديدة وترفة يف التعامل مع املنصات الرقمية العاملية.

وركز احملاور الثاين مرى ترريع التجارة الرقمية الشامرة لرجميع. ودكن لرمنصات ترريع تعميم  -18
امدهتم مرى اكتشدددداف طرح اخلدمات املالية الرقمية ودكن لرمنصددددات الفائقة جذب املرددددترركني ومردددد 

ليصددددبحوا منتجني. وتبيع املتسددددرددددات الصدددديرى واملتسددددرددددات الصدددديةة واملتوسددددوة احلجم مرى اإلنرتنل 
                                                                                     ولكنرا تكافح لكي تنمو، ودكن أن يكون العمل الذ  تتيحع املنصدددددات طريقا  إىل سدددددبل العيش وأقذ 

ة شددددددامرة لرجميع، من أجل فايدة الصددددددبية الرمسي. ومن املرم التعجيل بتوسدددددديع القتصدددددداد الرقمي بوريق
اإلنتاج وكرب الدقل. ويف  ال استحداث القيمة يف القتصاد الرقمي، لترأل املنصات الرقمية العاملية 

يف الرددددوح وتعمل كحارس بوابة، وترددددتفيد من الزوجةا النظاا اإليكولوجي الرقمي وتردددديور         حصددددصددددا  
رتون ذوو الدقل املنخفا مرى قيارات أكثر، مرى بياتت هامة لوممال. وحيصددل املرددترركون واملشدد 
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                                                                                    وقيمة أفضددل لقاء املال، والي رددر وتوليد لردقل، كما دكن لرمتسددرددات الصدديرى واملتسددرددات الصدديةة 
واملتوسددوة احلجم والبامة لة الرمسيني أن يزيدوا من الدقل، وإمكانية لروبددول إىل األسددواح، والكفاءة. 

إلضددفاء                                                        ظاا اإليكولوجي لرتجارة اإللكرتونية الرقمية، وتتيح فربددا  وتعمل املنصددات كمحركات لرقمنة الن
الودابع الرمسي مريردا، ويف الوقدل نفردددددددددددددددع هنداك حداجدة إىل توحيدد العمريدات والروائح. ومرى الرلم من 
إحراف بعا التقددا، ل يزال امتمداد التجدارة اإللكرتونيدة يف مرحردة مبكرة يف العدديدد من البرددان النداميدة. 

، اسددددددددددددتعرض احملاورون وترف حواجز ونتائر وواطر املنصددددددددددددات الرقمية العاملية، مثل قور تفاقم        وأقةا  
. وتنبيي إاتحة التجارة الرقمية من أجل دمم 19-أوجع انعداا املردددداواة، اليت فاقمترا لاثر جائحة كوفيد

لظروف احملرية فر  سددددددددددبل العيش وتعزيز النمو القتصدددددددددداد ، ودكن لرمنصددددددددددات العاملية أن تتعرم من ا
                                                                                      واإلقريمية؛ وبدل  من أن تكون ذات طبيعة اسددددددددددتخراجية، دكنرا أن ترعب دورا  يف اسددددددددددتحداث القيمة 

 لفائدة املنتجني والعمال احملريني.

ونظر احملاور الثالث يف الفر  املتاحة لربردان النامية واملخاطر اليت تواجررا مع توسدددع املنصدددات   - 19
                                                                      مرى سدددددددددبيل املثال، هناك يدايت تتعرق بكونع بردا  تميا  وكونع ل دترأل سدددددددددياسدددددددددة  العاملية. ففي ميارار،  

حكوميدة تدددة لرتعدامدل مع دثة هدذ  املنصددددددددددددددات. ويصددددددددددددددل املنصددددددددددددددات العدامليدة مرى النقدد من بيداتت  
                                                                                     املرددددترركني من ميارار،  ا يرددددامد اقتصدددداداهتا اخلابددددة. وقد وفرت البياتت الضددددخمة رؤى ومك نل من  

ذ قرارات تعتمد مرى البياتت، ولكن اسددددددددتخل  القيمة هذا يف اجتا  واحد، وق ترددددددددتفد منع سددددددددوى  اختا 
املنصددددددات العاملية اليت دكنرا يصدددددديل نقد من البياتت من قلل يويررا إىل اسددددددتخبارات رقمية وتر ترا  

جاهزية متدنية من حيث  إىل قوة مضددددددددافة وميزة تنافرددددددددية. وابملقارنة، لبردان تمية مثل ميارار مرددددددددتوايت  
تووير احملتوى احملري وضدعف األطر التنظيمية واملتسدردية. فابدحاب املتسدردات الصديةة يف البردان النامية  
يفتقرون إىل القدرات واملرارات والومي للسدددددددددددددتفادة الكامرة من الفر  اليت دكن أن تتيحرا املنصدددددددددددددات  

تعرق ابلرددددددددديورة مرى البياتت مرى الصدددددددددعيد الدويل  العاملية. وقال إن أكرب قور مرى القتصددددددددداد هو ما ي 
واحلقوح املتعرقة  ا، واسدددددددددددتجثار املنصدددددددددددات العاملية بقيمة البياتت اليت تردددددددددددمح  ا تدفقات البياتت مرب  
احلدود. وأشددددددار املتحاورون إىل أن ذلأل ينوو  مرى واطر مرى األمن الوطين والقتصدددددداد . ودكن رؤية  

اء بددددنامات وقدرات رقمية ترية قوية. ويتاج منصددددات املعاملت إىل أن تتحول  الفر  يف احلاجة إىل بن 
لتصددددددددددبح منصددددددددددات للبتكار. ودكن الكشددددددددددف من قيارات التوطني من قلل البتكار الرقمي، أو من  
قلل إدقال فجة جديدة من املنتجات أو البحث من أسدواح ليردل لرمنصدات العاملية الرلبة يف قدمترا  

                                                                                ى ذلأل. وأقةا ، شدددد احملاور مرى اسددتعجالية مكس مرددار الوضددع الراهن الذ  تقوا البردان  أو القدرة مر 
بينما جتين املنصات العاملية األرابا. وينبيي حلكومات                                                   النامية مبوجبع بدور اجلرات اليت تقدا البياتت  ات  

البردان النامية أن تركز مرى تووير تنظيم املشدددداريع الرقمية وقرق املعارف، ومنح حوافز ضددددريبية ألبددددحاب  
املشددددداريع واملنصدددددات الرقمية احملرية، وإسدددددناد مركية البياتت والتحكم فيرا، ووضدددددع أطر تنظيمية لتدفقات  

  احلدود، واستكشاف سبل فرض ضرائب مرى القيمة اليت تنشا يف برد ما. البياتت مرب 

                                                                           وتقش احملاور الرابع البياتت واملنصدددات والدمر واإلنرتنل، مشدددةا  إىل أن تركات اسدددتخل   -20
القيمددة يف القتصددددددددددددددداد الرقمي هي القدددرة مرى  ع البيدداتت ومعدداجلترددا؛ وانتشدددددددددددددددار مملء البيدداتت، 

ل منصات؛ واإلنرتنل، اليت ترمح حبركة البياتت. وينمو مدد من املنصات ابستمرار ومعظمرم يف شك
يف كل قوا  من قوامات القتصدددددداد. وتشددددددمل فوائد املنصددددددات اليرددددددر واملرونة ومشولية اجلميع وإمكانية 
الوبددددددددول، ومع ذلأل هناك امتماد كبة مرى مدد قريل من املنصددددددددات اليت ترددددددددة تو التحكم يف حياة 

س برددددبب التاثةات لة املرددددبوقة لرشددددبكات، والكميات الكبةة لبياتت املرددددتخدمني، وقفة حركة النا
األممدال التجداريدة، واحلرايت التنظيميدة. ومرى اجلداندب التنظيمي، هنداك حواجز أمداا لرير وتنفيدذ لوائح 

ر احملاور أنع يتعني قصددددوبددددية البياتت؛ ومن اجملالت اهلامة األقرى املنافرددددة والضددددرائب والتجارة. وذك
مرى املنصددات الكبةة أن تتكيف مع المتبارات اإلقريمية، وليس العكس، وينبيي للسددتثمار والبتكار 
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أن يتما داقل منوقة ما ومن أجررا. وفيما يتعرق ابلوبدددول إىل األسدددواح، من املرم تيردددة الوبدددول إىل 
مال التجارية، وتووير اخلدمات اجملاورة، وتنمية املردترركني مرى الصدعيدين اإلقريمي والعاملي ودمم األم

                                                                                  قوامد العملء. وأقةا ، مرى الرلم من مدا وجود حل بردددددددددددددديو، من املرم جتاوف املنصددددددددددددددات إىل النظم 
اإليكولوجيددة، لوشددددددددددددددخددا  واجملتمعددات احملريددة، مع الرتكيز مرى مشول اجلميع، كمددا أن  ددة حدداجددة إىل 

 ظم اإليكولوجية الرقمية.إجراءات حكومية هتدف إىل تنظيم الن

وقلل املناقشدددة اليت ترل ذلأل، كان  ة تشدددديد واسدددع مرى أن املنصدددات الرقمية العاملية تتيح  -21
                                                                                            فربدا  ولكنرا تورا أيضدا  يدايت كبةة يف البردان النامية، ول سديما فيما يتعرق بشدمولية اجلميع. وشددد 

لعددامليددة ل تفيددد اجلميع، ألن هلددا مزااي نرددددددددددددددبيددة قويدة العددديددد من املندددوبني واخلرباء مرى أن املنصدددددددددددددددات ا
يتعرق ابلبياتت، كما أن النرددداء واملتسدددردددات الصددديةة واملتوسدددوة احلجم يواجرن احلرمان مرى تو  فيما

قا . وهناك حاجة يف البردان النامية إىل فايدة الومي بكيفية اسددددتخداا البياتت. وفيما يتعرق ابقرتاا 
                                                                            ء مرافق مامة لربياتت كنظاا  كن إلدارة البياتت، امترب احملاورون هذا اخليار معقدا  أحد املندوبني إرسا

من ذلأل مرى التعاونيات. وهناك لراء متباينة فيما يتعرق ابملردددددددائل املتصدددددددرة                              لرياية واقرتحوا الرتكيز بدل  
 البياتت لرمرامدة مرى ابلتدفق احلر لربياتت وتوطني البياتت؛ ويفضل بعا املندوبني واخلرباء توطني

تووير القتصدددددادات الرقمية احملرية؛ وأشدددددار بعا املندوبني واخلرباء اآلقرين إىل أن هناك فوائد أقرى يف 
التددفقدات احلرة لربيداتت. بيدد أندع أ التداكيدد مرى أن النظداا احلدايل ل يعمدل بشددددددددددددددكدل جيدد وأن هنداك 

، إضددافة إىل ضددرورة                             الضددوء مرى أنع من اهلاا أيضددا   حاجة إىل التنظيم بشددكل سددريم. وسددرو أحد اخلرباء
 معاجلة أوجع مدا التماثل يف توفيع املكاسب، النظر يف استدامة املنافع مرى املدى الوويل.

 دور الرياةات الوطنية مل اةتحداي مزيد من القيمة وحتصيلاا -4 

جيري الثالث لفريق اخلرباء                                                          ضددددددددم  املشدددددددداركون يف املناقشددددددددة الرابعة اليت رك زت مرى الرددددددددتال التو  -22
ما هو الدور الذ  دكن أن ترعبع الرددددددددددددددياسددددددددددددددات الوطنية ملرددددددددددددددامدة البردان مرى   -احلكومي الدويل  

اسدددددددتحداث القيمة ويصددددددديل املزيد منرا، مبا يف ذلأل جتردددددددة الفجوات الرقمية، وتعزيز تنظيم املشددددددداريع 
يف مركز التكنولوجيا واجملتمع، جامعة سدددان        حثا  واب          أسدددتاذا   -الرقمية، وتردددخة املنصدددات الرقمية احملرية؟  

، الوفارة اليادية لرشدددتون القتصدددادية والواقة، 0-4أندريس، األرجنتني؛ ورئيس إدارة الرقمنة والصدددنامة  
 (. Jokkolabsأملانيا؛ واملرتشار الرقمي الوطين، إستونيا؛ واملدير التنفيذ  جلوكولبز داكار )

إدارة البياتت من أجل مشول اجلميع والتنمية يف القتصدددددداد الرقمي. وهناك تقش احملاور األول   -23
مردددددددتوى مال من مدا التماثل بني البردان املتقدمة والبردان النامية يف إدارة البياتت، حيث إن البردان 
النامية مولدات لربياتت لكنرا ليردددددددددددل من منتجي احلرول وتواجع مشددددددددددداكل يف القدرات. ففي أمريكا 

تينية، مرى سددبيل املثال، ما فتجل الرقمنة تترددار  منذ ما قبل اجلائحة. وهناك حاجة إىل ار شددامل الل
لإلدارة املرددددددددددددددتددامدة لربيداتت، مبدا يف ذلدأل أطر محدايدة البيداتت، وأمن البيداتت، وحوافز حلمدايدة البيداتت 

.            وأسددر  روا                    مي أكثر إنصددافا  واسددتخدامرا. وهذا أمر مرم من أجل هتيجة اجملال لقياا نظاا إيكولوجي رق
                                                                                     وأقةا ، أشددددددار احملاوف إىل أنع ينبيي لررددددددياسددددددات أن تدمر املنتجات احملرية يف سددددددلسددددددل القيمة الرقمية 
العاملية وأنع دكن العثور مرى حرول أكثر أقية مندما تكون البياتت مناسدددبة لرردددكان أو البيجة اليت يتم 

 جات احملرية.                                 التعامل معرا، استنادا  إىل الحتيا

( اليت اتبعدل مبداد  الردددددددددددددديدادة وتقرير GAIA-Xإكس  )-ومرض احملداور الثداين مبدادرة  لدااي -24
املصددددددة الرقميني، واألبددددددالة والثقة، ومحاية البياتت األوروبية، والتبدلية وقابرية التشددددددييل البيين، وملءمة 

واسددددددتحداث القيمة يف أورواب. وكانل املرددددددتخدا، والنفتاا والشددددددفافية، والوبددددددول احلر إىل األسددددددواح،  
متوربات املرددددددددتخدا يف بددددددددميم توويرها. وهتدف املبادرة إىل مواءمة وترف مقدمي اخلدمات يف نظاا 
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إيكولوجي لررياكل األسداسدية، مرى أسداس قابرية النقل وقابرية التشدييل البيين والرتابو البيين،  ا يردرل 
إكسا يف بدددميم   -  الااي ردددتخدمني. وتوجد اخلدمات املوحدة ل                                  ربو البياتت واخلدمات وفقا  لرلبة امل

البنيدة التحتيدة التقنيدة، حيدث تركز مرى اآلليدات املوحددة لررويدة والثقدة، وقددمدات البيداتت الردددددددددددددديداديدة، 
، كدان من املتوقع أن                                                                   وفررس موحدد، وإطدار للمتثدال، وقددمدات تقددا الشددددددددددددددردادات والمتمداد. وممومدا  

                                                                 ولوجيا من اخلدمات والبياتت يترددددم ابلتجانس وي رددددر السددددتخداا،  دف إنشدددداء إيك                  يوفر ذلأل نظاما  
 نظاا يرامد مرى البتكار ويتيح تكافت الفر .

وقدا احملاور الثالث تفابديل مبادرة تعاونية إلسدتونيا مع منظمة الصدحة العاملية من أجل وضدع  -25
                                     يم، وذلأل إقرارا  ممقية إنعا  القتصددددددددداد، منصدددددددددة تكنولوجية ماملية للمرتاف املتبادل بشدددددددددرادات التوع

                                                                                       ولكن أيضدددا  بضدددرورة ضدددمان الثقة فيما يتعرق ابملردددائل الصدددحية. ومن هنا احلاجة إىل هيكل ثقة ماملي. 
، سددددددددددددرو احملاور الضددددددددددددوء مرى أقية معاجلة مشدددددددددددداكل التشددددددددددددييل البيين، وفايدة فرم التبويبات أو        وأقةا  

والتفاح مرى نقاط الثقة. وقد بدأت املبادرة يف يديد تنظيم   التصدددددددددنيفات، ووجود الرلبة يف التوابدددددددددل
 قو أساس وجتريب مشرو  ماملي لرتشييل املتبادل.

وتقش احملاور الرابع أقية احلوار وفرم الردددددددياسدددددددات يف اجملال الرقمي يف أفريقيا، وهو ما ينبيي  -26
ل إن سددياسددات البتكار سددياسددات أسدداسددية                                                        أن يكون متثرا  وفعال  ومتكيفا  مع الحتياجات احملرية. وقا

وينبيي أن تركز مرى اسددددددددتحداث القيمة الرقمية، وأن لكن لرشددددددددباب مرى وجع اخلصددددددددو . فالرددددددددياح 
اجلديد للقتصداد الرقمي يتورب أسداليب تفامرية. فعرى سدبيل املثال، أدى تنفيذ سدياسدة مردابقة لررب ة 

فايدة أقية الوبددددددددول إىل التكنولوجيا، وتووير اهلياكل احلاسددددددددوبية اجلمامية )هاكاثون( يف الرددددددددنيال إىل  
األسدددددددداسددددددددية وتقامسرا، وتعظيم املوارد احملدودة من قلل السددددددددتثمارات السددددددددرتاتيجية، ويرددددددددني نومية 
                                                                                              البحوث، واسدتخداا البياتت املفتوحة املصددر، وبناء املعرفة وتو األمية الرقمية. وأقةا ، ينبيي أن تدمم 

                                            ة أيضا  تنظيم املشاريع الرقمية احملرية وتيرر .الرياسات العام

وقلل املنداقشددددددددددددددة اليت تردل ذلدأل، تقداسددددددددددددددم العدديدد من املنددوبني اخلربات الوطنيدة فيمدا يتعرق  -27
ابلردددددددياسدددددددات، وهو ما أابن من تقدا لكنع سدددددددرول الضدددددددوء مرى أنع ل يزال يبيي القياا ابلكثة لكي 

امرة لرجميع. وتشدددمل اجملالت الردددياسددداتية ذات األقية تووير يرددداهم القتصددداد الرقمي يف التنمية الشددد 
اهلياكل األسددددداسدددددية، والروجردددددتيات ونظم الدفع، والوبدددددول إىل التمويل والسدددددتثمار، وسدددددياسدددددات نقل 
التكنولوجيا والردددياسدددات الصدددنامية، وكذا الردددياسدددات املتعرقة ابملنافردددة والضدددرائب والبياتت واملنصدددات 

ندوبني مرى أقية أن يكون لدى البردان النامية حيز سددددددياسددددددايت ومرونة كافيني والتجارة. وشدددددددد مدة م
لتوبيق الرددددددددياسددددددددات الوطنية. وأكد بعا املندوبني مرى احلاجة إىل حوار سددددددددياسددددددددايت إقريمي. وهناك 

 تباينات يف اآلراء بشان املرائل املتصرة ابلتدفق احلر لربياتت وتوطني البياتت.

                                                                       يلع ه صاان  الرااياةااات والتعاو  الدوليا  مل تعزيز اقتصاااد رقمي أ  ر  وال  الدور الفي ميكن أ -5 
 للجمي 

ضددددددددم احملاورون يف املناقشددددددددة اخلامرددددددددة، اليت ركزت مرى الرددددددددتال التوجيري الرابع لفريق اخلرباء  -28
ما هو الدور الذ  دكن أن يرعبع بددددددددددنع الرددددددددددياسددددددددددات والتعاون الدوليان يف تعزيز  -  احلكومي الدويل

املدير اإلدار  للقتصداد الرقمي، مركز البتكار يف أسدروب احلكم  -                               اقتصداد رقمي أكثر مشول  لرجميع؟  
الدويل؛ ومدير العلقات الضدددريبية الدولية، وفارة القتصددداد، األرجنتني؛ ومضدددو جلنة قرباء األمم املتحدة 

 املعنية ابلتعاون الدويل يف املرائل الضريبية. 

ثلثة  الت بياتت                                                              احملاور األول كيف أن القتصدددددددددداد الرقمي تعر  فع وهتيمن مريع حاليا  تقش   -29
، وهي الصددددددني والولايت املتحدة والياد األوروي،  ا يرتك الكثةين قارجع. ولذلأل،               منفصددددددرة نرددددددبيا  
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م فوائد  وتقريل هناك حاجة إىل مزيد من التعاون الدويل واإلدارة الرشددددددديدة يف القتصددددددداد الرقمي لتقاسددددددد 
لاثر  الضدددارة إىل أدد حد. وسدددرو احملاور الضدددوء مرى ثلث مردددائل رئيردددية من مردددائل اإلدارة الرقمية 
                                                                                           الدولية اليت ينبيي لرمجتمع الدويل أن يعاجلرا. أول ، مادة ما جير  بنع الرياسات فيما يتعرق بقضااي 

ولوجيا الرقمية قضددددددددااي أفقية تتورب العمل احلوكمة املعقدة داقل هياكل رأسددددددددية، يف حني تنشددددددددي التكن
                                                                                   بشدددكل يعرب الصدددوامع الردددياسددداتية. واثنيا ، تتد  املصدددام املكتردددبة مرى مردددتوى الشدددركات واملردددتويني 

                                                    قارجية يف تشدكيل الردياسدات. واثلثا ، هناك حاجة إىل إجراء   -الوطين واإلقريمي إىل ديناميات داقرية
تجارية الرقمية وأوجع ضدددددعفرا ونتائجرا، وهي اليت اتردددددمل حإ تقييم شدددددامل ملخاطر راذج األممال ال

اآلن بعددا الترددددددددددددددداح. واقرتا احملداور أندع دكن تكريس منظمدة مدامليدة جدديددة، هي  رس للسددددددددددددددتقرار 
الرقمي، لإلشدراف مرى القضدااي العاملية يف القتصداد الرقمي. ودكنرا أن تكون منظمة متعددة أبدحاب 

يف احلوكمة من طريق          قصيصا                                                    ا  برحيا  لربردان النامية وأن تنترر اجا  م صمما  املصرحة، وأن تعوي دور 
تنردددددديق ممرية وضددددددع املعاية واألنظمة والرددددددياسددددددات مرى الصددددددعيد العاملي مرى امتداد سددددددررددددددرة قيمة 

 البياتت، واليت دكن تكييفرا مع القيم والعادات احملرية.

وسدددددرو احملاور الثاين الضدددددوء مرى احلاجة إىل التعاون الدويل يف فرض ضدددددرائب مرى القتصددددداد  -30
الرقمي من أجل دمم تعبجة املوارد احملرية واملرددددددددددامدة مرى يقيق أهداف التنمية املرددددددددددتدامة. وتشددددددددددكل 

وجود املاد  يف لرقوامد الضدددددددددريبية القائمة ألن املشددددددددداركني يف الردددددددددوح ق يعودوا مرزمني ابل               الرقمنة يداي  
البردان لرعمل وكردب األرابا، كما أن بعا املتسدردات املتعددة اجلنرديات ل تدفع ضدرائب يف املواقع 
اليت تردددددتحدث فيرا القيمة. وشددددددد احملاور مرى أنع ينبيي لذلأل تنقيح النموذج القائم املتمثل يف فرض 

اإلطار الشامل لرجميع يف إطار منظمة ضرائب مرى الوجود املاد ؛ وهناك مبادراتن يف هذا الصدد قا  
التعدداون والتنميددة يف امليدددان القتصددددددددددددددداد ، وممددل جلنددة قرباء األمم املتحدددة املعنيددة ابلتعدداون الدددويل يف 

من الوجود املاد                                                                     املردددددددددددددائل الضدددددددددددددريبية. يقرتا األول يديد نو  جديد من الوجود القتصددددددددددددداد  بدل  
ريبية من أجل ضدددددددمان حد أدد من الضدددددددرائب الذ  حيق أللراض الضدددددددرائب، وكذا مواءمة النظم الضددددددد 

لولية أن تفرضرا. ومرى الرلم من إحراف بعا التقدا، ل تزال املبادرة متاقرة من مومدها، واألهم من 
         ضددددددددددددريبيا                                                                                 ذلأل أن البردان النامية ليرددددددددددددل ابرفة يف املفاوضددددددددددددات. وقد اقرتحل جلنة األمم املتحدة بندا  

من الضدددرائب يف ولية أقرى إذا كانل                                   ية مرى سدددوح أن تفرض مردددتوى تدودا  ، دكن فيع لول        روذجيا  
اإليرادات اخلاضدعة لرضدريبة مردتمدة من الولية الردابقة. وشددد احملاور مرى أن من شدان هذا النرر أن 
يكون أكثر فائدة لربردان النامية ألن من شددانع أن يوسددع نواح حقوقرا لتشددمل يصدديل الضددرائب، وأن 

                                                           أن يكون قامدة بريوة نربيا  لن تتورب قدرات إضافية لتنفيذها. من شانع

وقلل املناقشة اليت ترل ذلأل، أبرف العديد من املندوبني احلاجة إىل بيجة ماملية لكينية ملعاجلة  -31
أوجع مدا التماثل يف القتصدددداد الرقمي، مع وضددددع تشددددريعات ومبادرات مناسددددبة لرددددد الفجوات الرقمية 

يع العادل لرمكاسدددددددددب. وأكد مدة مندوبني أن األمم املتحدة هي أكثر اهليجات شدددددددددرمية وضدددددددددمان التوف 
                                                                                 ومشول  ملناقشددددات بشددددان فرض ضددددرائب مرى القتصدددداد الرقمي برددددبب مضددددويترا الواسددددعة. وهناك لراء 
متضدددددددددددداربة فيما يتعرق بوقف منظمة التجارة العاملية العمل ابلرسددددددددددددوا اجلمركية مرى ممريات اإلرسددددددددددددال 

من مصدددادر اإليرادات لدمم         هاما                                                       وين؛ وأكد بعا املندوبني أن الرسدددوا اجلمركية تشدددكل مصددددرا  اإللكرت 
التنمية القتصدددددادية، ول سددددديما يف سدددددياح اجلائحة، وأن هناك قردددددائر كبةة يف اإليرادات مرتبوة بوقف 

ارة الدولية يصديررا؛ وسدرو بعا املندوبني الضدوء مرى مزااي لديد وقف العمل ودمم وضدع قوامد لرتج
سددريمة بشددان التجارة الرقمية. وشدددد بعا املندوبني واخلرباء مرى ضددرورة أن تركز البردان               تضددم أحكاما  

                                                                                         النامية أول  مرى بناء القدرات اللفمة لتووير القتصددددددددادات الرقمية احملرية واألنظمة واملتسددددددددرددددددددات ذات 
 الصرة، قبل النتقال إىل التنظيم مرى املرتوى الدويل.
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وطوال مناقشدددددددددددات املائدة املردددددددددددتديرة، رحب العديد من املندوبني ابقتيار املوضدددددددددددو  ابمتبار   -32
                                                                               مناسددددددددددب التوقيل وملئما  جدا ، ول سدددددددددديما يف سددددددددددياح اجلائحة، وشددددددددددددوا مرى أقية النقا  بشددددددددددان 

لرتجارة   الرددددياسددددات الدولية، مبا يف ذلأل يف دورات فريق اخلرباء احلكومي الدويل، بشددددان اآلاثر اإلرائية
اإللكرتونيدة والقتصددددددددددددددداد الرقمي، مبدا أن الرقمندة ظداهرة مدامليدة. وأمرب العدديدد من املنددوبني من دييددهم 
ملوابددرة األونكتاد العمل، يف إطار ركائز  املتعرقة ابلبحث والتحريل وبناء توافق اآلراء واملرددامدة التقنية، 

يف ذلأل اجلاهزية لرتجارة اإللكرتونية والقتصدداد   بشددان وترف  الت الرددياسددة العامة اليت نوقشددل، مبا
الرقمي؛ واآلاثر مرى املتسدردات الصديرى واملتسدردات الصديةة واملتوسدوة احلجم؛ والردياسدات الصدنامية 
والرددددياسددددات املتعرقة ابملنافرددددة والضددددرائب والبياتت. وشدددددد العديد من املندوبني مرى أقية سددددياسددددات 

من املندوبني واخلرباء مرى ضددددددددددددرورة فايدة الدمم الدويل لربردان النامية، التعاون الدويل، وشدددددددددددددد العديد  
                                                                                      سددددددديما أقل البردان روا ، من أجل يردددددددني جاهزيترا لرتجارة اإللكرتونية والقتصددددددداد الرقمي. وأقةا ،  ول

شددددددددددددددددد العدديدد من املنددوبني مرى دور فريق اخلرباء احلكومي الددويل بوبددددددددددددددفدع منتددى لتبدادل أفضددددددددددددددل 
 ات الدولية يف هذا الرياح.املمارس

 الفريق العاما املعين بقيال التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي  -جيم 
 من جدول األممال(  4)البند 

مرض رئيس الجتما  األول لرفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية والقتصدداد الرقمي  -33
اول الجتما  تنقيح دليل األونكتاد إلنتاج إحصددددددددددداءات (. وتنTD/B/EDE/4/3تقرير الجتما  األول )

حول اقتصدددداد املعرومات وقياس التجارة اإللكرتونية احملرية والعابرة لرحدود. وأشددددار الفريق العامل إىل أن 
الدليل ينبيي أن يعكس التيةات اليت طرأت مرى مشددددددددددددرد القتصدددددددددددداد الرقمي قلل العقد املاضددددددددددددي، 

ة والتجارة يف قدمات تكنولوجيا املعرومات والتصدددددددددددددالت واخلدمات اليت ويشدددددددددددددمل التجارة اإللكرتوني
، 2020تتيحرا تكنولوجيا املعرومات والتصدالت. وسديكون الدليل املنقح، الذ  ينشدر حبرول ااية ماا  

حجر الزاوية يف بناء القدرات ملردددددددددامدة البردان النامية مرى إنتاج إحصددددددددداءات من القتصددددددددداد الرقمي. 
أن هنداك حداجدة إىل فايدة أنشددددددددددددددودة بنداء القددرات وإذكداء الومي، وإيلء                     فريق العدامدل أيضددددددددددددددا  ولحظ ال

اهتماا واسع النواح لردليل يف أوساط املتسرات املعنية يف الدول األمضاء؛ ودكن لردليل أن يرامد، 
مقارنة مرى مبنرجية تردددددددنة ومواءمة، يف فايدة توافر إحصددددددداءات القتصددددددداد الرقمي وجودهتا وقابريترا لر

الصدددددددعيد الدويل. وإضدددددددافة إىل ذلأل، اسدددددددتعرض الفريق العامل اجلرود القائمة لقياس التجارة اإللكرتونية 
العابرة لرحدود، وأشدددار إىل القيود اليت يد من تقدا الدراسدددات السدددتقصدددائية بدددورة كامرة من مشدددرد 

                سددددددددددددددر مدل رو األنشددددددددددددددوة   19-فيددالتجدارة اإللكرتونيدة. وأشددددددددددددددار رئيس الفريق العدامدل إىل أن جدائحدة كو 
. ويف                                                                                   اإللكرتونية يف العديد من البردان، وأبدبحل احلاجة إىل إحصداءات القتصداد الرقمي أكثر إحلاحا  

الوقل نفردددددددددع، أدت اجلائحة إىل قيود قوةة مرى  ع املكاتب اإلحصدددددددددائية الوطنية يف البردان النامية 
، مبدا يف ذلدأل تعزيز التعداون الثندائي والددويل، وكدذا التعداون لربيداتت. وتقش الفريق العدامدل احلرول املمكندة

داقل البردان فيما بني أبددددحاب املصددددرحة يف القتصدددداد الرقمي ومكاتب اإلحصدددداءات الوطنية. واقرتا 
الفريق العامل أن ترامد األمانة يف فايدة مدد املمثرني يف الفريق العامل من  يع املناطق، ول سيما من 

صددددددددددددددائية الوطنية، ويف إذكاء ومي الفريق العامل أثناء اجتمامات اإلحصددددددددددددددائيني اإلقريمية املكاتب اإلح
                                                                                           والددوليدة. وأقةا ، اقرتا الفريق العدامدل أن ينظر فريق اخلرباء احلكومي الددويل يف السددددددددددددددتنتداجدات التداليدة: 

بردان يف اسدتخداا ادليل إنتاج إحصداءات القتصداد الرقميا لوونكتاد والتوبدية ممن تنظر ال الرتحيب ب
الدليل اجلديد يف إنتاج اإلحصدداءات الرمسية من التجارة اإللكرتونية والقتصدداد الرقمي؛ وتشددجيع شددركاء 
                                                                                            التنمية مرى تقدا التمويل إلمداد ما يرزا من تدريب وتقدا لة ذلأل من املردددامدة التقنية اسدددتنادا  إىل 

بددددددل تعاونع مع املنظمات الدولية األقرى، مبا يف ذلأل الدليل اجلديد؛ والورب إىل الفريق العامل أن يوا
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الشددددددددددراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعرومات والتصددددددددددالت أللراض التنمية، لسددددددددددتفادة كل طرف من 
أممال اآلقر وتوقي السدددددتخداا األفضدددددل لرموارد املخصدددددصدددددة لربحث والتووير املنرجي وأنشدددددوة بناء 

يردددتكشدددف إنشددداء منتدى إلكرتوين ملوابدددرة املناقشدددات لة الرمسية القدرات؛ والورب إىل األونكتاد أن  
                                                                                             لرفريق العدامدل يف فرتة مدا بني الجتمدامدات الرددددددددددددددنويدة، رهندا  بتوافر املوارد؛ والوردب إىل الفريق العدامدل أن 
 يتنداول املواضدددددددددددددديع الثلثدة التداليدة يف الجتمدا  املقبدل: التقددا احملرف يف أممدال قيداس التجدارة اإللكرتونيدة
والقتصددددددددددددددداد الرقمي اليت تقوا  دا املنظمدات الددوليدة املعنيدة؛ واخلووات املقبردة يف تنفيدذ دليدل األونكتداد 
املنقح إلنتاج اإلحصدددددداءات حول اقتصدددددداد املعرومات؛ واسددددددتخداا مصددددددادر البياتت لة السددددددتقصددددددائية 

الفريق العامل إىل أن   لتكمرة القياس التقريد  لرتجارة اإللكرتونية والقتصدددددددددددددداد الرقمي. وأشددددددددددددددار رئيس
 يف أثر اجلائحة.                                     مناقشة كل موضو  ينبيي أن تنظر أيضا  

ورحدب اخلرباء بعمدل األونكتداد والفريق العدامدل املعين بقيداس التجدارة اإللكرتونيدة والقتصددددددددددددددداد  -34
اقشدددددة الرقمي، واتفقوا مرى املواضدددددديع الثلثة املقرتحة لجتمامع الثاين )انظر الفصددددددل األول(. وقلل املن

اليت ترل ذلأل، سدددددددددرو املندوبون واخلرباء الضدددددددددوء مرى أقية توافر إحصددددددددداءات ذات بدددددددددرة لواضدددددددددعي 
الردياسدات لكي يتمكنوا من اختاذ قرارات مردتنةة فيما يتعرق ابلقتصداد الرقمي والتفاوض مرى الصدعيد 

 يد الدويل.                                                                      الدويل. وأقةا ، شدد العديد من املندوبني مرى أقية إمكانية املقارنة مرى الصع

 مرائا تنظيمية -      اثل ا   

  انتخاب أعضاء املكتب -ألف 
 من جدول األممال( 1)البند 

قرر فريق اخلرباء احلكومي الدددويل املعين ابلتجددارة اإللكرتونيددة والقتصددددددددددددددداد الرقمي أن ينتخددب  -35
لذار/   27املترخ   74/544                                                                    أمضددداء مكتبع، ابتبا  إجراء مدا المرتاض وفقا  ألحكاا مقرر اجلمعية العامة  

تخدب فريق ، ان2020تشددددددددددددددرين األول/أكتوبر   9                                    . ونظرا  لعددا ورود أ  امرتاضددددددددددددددات حبرول  2020مدارس  
                                                                                       اخلرباء احلكومي الدويل الرددددديد ألفريدو سدددددويردددددكم )بنما( رئيردددددا  لع والرددددديدة هيردا مري راشدددددد اهلنائي 

 مقررة. - )ممان( تئبة لررئيس

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العما  -ابء 
 من جدول األممال( 2)البند 

يددة والقتصدددددددددددددددداد الرقمي أن يعتمددد، قرر فريق اخلرباء احلكومي الدددويل املعين ابلتجددارة اإللكرتون -36
، 2020لذار/مدارس   27املترخ   544/74                                                       ابتبدا  إجراء مددا المرتاض وفقدا  ألحكداا مقرر اجلمعيدة العدامدة  

تشدرين   12                                       (. ونظرا  لعدا ورود أ  امرتاض حبرول يوا  TD/B/EDE/4/1جدول األممال املتقل لردورة )
 ، فإن جدول األممال كاآليت:2020األول/أكتوبر 

 انتخاب أمضاء املكتب. -1

 إقرار جدول األممال وتنظيم العمل. -2

املنصات الرقمية واستحداث القيمة يف البردان النامية: اآلاثر املرتتبة مرى الرياسات  -3
 الوطنية والدولية.

 الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي. -4
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املتقل لردورة اخلامرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة جدول األممال   -5
 اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

امتمداد تقرير الددورة الرابعدة لفريق اخلرباء احلكومي الددويل املعين ابلتجدارة اإللكرتونيدة  -6
 والقتصاد الرقمي.

ء احلكومي الادويل املعين جادول األعماال املؤقال للادورة اخلاامرااااااااااااة لفريق اخلربا -جيم 
 ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 من جدول األممال( 5)البند 

                                                                             قر ر فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصدددددددددددداد الرقمي، يف جررددددددددددددتع  -37
بشددان هذا البند من جدول ، إحالة اختاذ قرار  2020تشددرين األول/أكتوبر    16العامة اخلتامية املعقودة يف  

 األممال إىل  رس التجارة والتنمية )انظر املرفق األول(.

اعتمااااااد تقرير الااااادورة الرابعاااااة لفريق اخلرباء احلكومي الااااادويل املعين ابلتجاااااارة  -دال 
 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي 

 من جدول األممال( 6)البند 

ابلتجارة اللكرتونية والقتصددددددددددداد الرقمي، يف جرردددددددددددتع أذن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين   -38
املقررة، يل إشددددددراف الرئيس، الصدددددديية النرائية لرتقرير  -  ، أن تعد تئبة الرئيس                       العامة القتتامية أيضددددددا  

 املتعرق بدورتع الرابعة بعد اقتتاا الجتما .
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 املرفق األول

خلامرة لفريق اخلرباء  جتمي  املواضي  املقرتحة واألةئلة التوجياية للدورة ا  
 احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

يرد يف اجلدول جتميع لرمواضدددددديع املقرتحة الواردة من الدول األمضدددددداء بشددددددان جدول األممال  
 واألسجرة التوجيرية، ستعرض مرى اجملرس لكي ينظر فيرا.

 مقرتا من ةاألسجرة التوجيرية املقرتح املوضو  املقرتا

إمادة البناء بشددددكل أفضددددل يف اقتصدددداد تتزايد    
 رقمتع: اآلاثر املرتتبة مرى التنمية املرتدامة

قلل جددددائحددددة مرض الفةوس التدددداجي وأثندددداء  مددددا هو دور الرقمنددددة
 النتعا  يف البردان اليت ختترف مرتوايت تنميترا؟

 ما هي التحدايت اليت واجررا ترخة احلرول الرقمية ملواجرة اجلائحة؟ 

 ما هي الدروس اليت يتعني استخلبرا من الستجاابت الرياساتية؟

 الدويل؟، ما هو دور التعاون                مند املضي قدما  

 األمانة العامة

تدفقات البياتت مرب احلدود: اآلاثر الرياساتية  
 املرتتبة مرى التجارة والتنمية املرتدامة 

مدا هي القضدددددددددددددددااي الرئيردددددددددددددديدة اليت تواجرردا البرددان النداميدة فيمدا يتعرق 
 بتدفقات البياتت مرب احلدود؟

الصدددددددعيد الوطين ما هي الردددددددياسدددددددات اليت دكن لربردان توبيقرا مرى  
 فيما يتعرق بتدفقات البياتت مرب احلدود وما هي مزاايها وميو ا؟

مددا هي اخليددارات املتدداحددة لتنظيم تدددفقددات البيدداتت مرب احلدددود مرى 
 الصعيدين اإلقريمي والدويل؟

 األمانة العامة

مدا هي اخليدارات املتداحدة لربرددان النداميدة لتنظيم تددفقدات البيداتت مرب  
حإ يتردددددددىن تفويل املكاسدددددددب املتاتية من إضدددددددافة القيمة يف احلدود،  

 القتصاد الرقمي إىل هذ  البردان؟

 اهلند

البياتت املفتوحة املصدر: الفر  والتحدايت 
 اليت تواجع التجارة الرقمية والقتصاد الرقمي

مددا هي الفر  املتدداحددة لرنروض ابلتددداول الرقمي من قلل البيدداتت 
 املصدر؟املفتوحة 

مدا هي التددابة اليت اختدذهتدا البرددان من أجدل إاتحدة البيداتت احلكوميدة 
 وإمكانية الوبول إليرا وإمادة استخدامرا؟

مددا هي فر  ويدددايت التحرك تو وضددددددددددددددع اسددددددددددددددرتاتيجيددات بيدداتت 
 مفتوحة املصدر مرى نواح احلكومة؟

كيف دكن موافندددددة فتح مصددددددددددددددددددادر البيددددداتت مع محدددددايدددددة البيددددداتت 
 صوبية مند تنفيذ سياسات ومبادرات البياتت املفتوحة املصدر؟واخل

كيف دكن لربردان أن تتعاون يف توسددديع نواح الوبدددول إىل البياتت 
احلكومية واسددددتخدامرا؟ وما هي املبادرات الدولية اليت دكن أن تدمم 

 هذ  العمرية؟

 إستونيا

أثر الرددددياسددددات الحتكارية ملنصددددات التجارة 
اإللكرتونية الكبةة مرى املتسددددرددددات الصدددديةة 

 واملتوسوة احلجم

 اهلند 

الضدددددددرائب يف اجملال الرقمي: ضدددددددرورة النتقال 
إىل مفروا الوجود القتصاد  كاساس لفرض 
الضددددددددددددددرائدب مقدابدل املفداهيم التقريدديدة لروجود 

 املاد  أو التجار 

 اهلند 
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 مقرتا من ةاألسجرة التوجيرية املقرتح املوضو  املقرتا

واملمارسدددددات اشدددددرتاط قوانني لرحد من الرتكيز     
 املخرة ابملنافرة يف التجارة الرقمية

 اهلند 

 مومة أدوات سددددياسددددات التجارة الرقمية من 
 أجل التنمية

مددا هو الدددور الددذ  دكن أن ترعبددع ممريددات نقددل التكنولوجيددا الرقميدة 
تمكني ودمم رو وتنمية املتسددددرددددات الصدددديرى واملتسددددرددددات الصدددديةة ب

احملريني يف بناء القدرات الرقمية   واملتوسدددوة احلجم وأبدددحاب املشددداريع
 احملرية والقدرة التنافرية الرقمية؟

ما الذ  سددددترتتب مرى مثل هذ  الرتتيبات أو التفاقات املتعرقة بنقل 
 التكنولوجيا الرقمية؟

ما هي الردددددياسدددددات اليت ينبيي أن تعتمدها احلكومات لتشدددددجيع نقل 
 التكنولوجيا الرقمية؟

وحة املصددددر املوروبة لتحقيق أهداف مثل ما هو نو  الردددياسدددات املفت
التنمية القتصدددادية واألمن ومنع املمارسدددات املخرة ابملنافردددة وتشدددجيع 

 البتكار احملري؟

مدددا هي أوجدددع مددددا التمددداثدددل القدددائمدددة يف تددددفقدددات البيددداتت ومدددا هي 
األدوات الرددددددددددياسدددددددددداتية اليت ينبيي لرحكومات أن تعتمدها لرحد من 

 املتصرة ابلبياتت؟تنامي الفجوة الرقمية و 

 جنوب أفريقيا
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 املرفق ال اين

  *احلضور  

 حضر الدورة  ثرو الدول األمضاء التالية يف األونكتاد: -1
 الياد الروسي

 أذربيجان

 األرجنتني

 إسبانيا

 أسرتاليا

 إستونيا

 أفيانرتان

 إكوادور

 ألبانيا

 أملانيا

 أورولوا 

 -إيران ) روريدددددة 
 اإلسلمية(

 إيواليا

 ابرالوا 

 ابكرتان

 البحرين

 برابدوس

 الربتيال

 برجيكا

 بنما

 بوركينا فاسو

 بوروند 

 بولندا

املدتدعدددددددددة  -بدولديدفديدددددددا )دولدددددددة 
 القوميات(

 بةو

 بيلروس

 اتيرند

 تركيا

 ترينيداد وتوابلو

 تشيكيا

__________ 

 .TD/B/EDE/4/INF.1تتضمن قائمة احلضور هذ  املشاركني املرجرني. وللطل  مرى قائمة املشاركني، انظر  *

 تولو

 اجلبل األسود

 اجلزائر

 جزر البراما

 اجلمرورية الدومينيكية

 اجلمرورية العربية الرورية

 حدة رورية تنزانيا املت

 جنوب أفريقيا

 جيبويت

 دولة فرروني

 رومانيا

 فامبيا

 فمبابو 

 سر  لنكا

 الررفادور

 الرودان

 الرويد

 سويررا

 سةاليون

 سيشيل

 الصني

 العراح

 ممان

 لابون

 لواتيمال

 لينيا

 فانواتو

 فرنرا

 الفربني

 البوليفارية( -فنزويل ) رورية 

 فنرندا

 قور



TD/B/EDE/4/4 

GE.20-14783 20 

 كافاقرتان

 الكامةون

 الرسويلالكرسي 

 كندا

 كوت ديفوار

 كوستاريكا

 الكونيو

 الكويل

 كينيا

 لتفيا

 ليتوانيا

 ليروتو

 مالوة

 مايل

 مدلشقر

 مصر

 امليرب

 املكريأل

 ملو 

 املمركة العربية الرعودية

املمركدددددة املتحددددددة لربيودددددانيدددددا العظمى وأيرلندددددا 
 الشمالية 

 منيوليا

 موريشيوس

 ميارار

 النمرا

 نيبال

 النيجر

 اهلند

 هنياراي

 هولندا

 الياابن

                                                       وكانل   ث رة يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية: -2

 الكومنولث 

  رس التعاون لدول اخلرير العربية 

 الياد األوروي 

 مركز اجلنوب

 وهيجاهتا وبرا را التالية:                                        وكانل   ث رة يف الدورة أجرزة األمم املتحدة  -3

 مركز التجارة الدولية 

 مكتب األمم املتحدة يف جنيف

                                                               وكانل   ثرة  يف الدورة الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية: -4

 منظمة العمل الدولية 

 الياد الدويل للتصالت 

 منظمة األمم املتحدة لرتنمية الصنامية

  الياد الربيد  العاملي

 املنظمة العاملية لرمركية الفكرية 

 منظمة التجارة العاملية

                                                 وكانل   ثرة يف الدورة املنظمات لة احلكومية التالية: -5

 الفجة العامة

 اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املرترركني

 املنظمة الدولية لرمرترركني

 رابوة احملامني الدولية
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 لرفة التجارة الدولية

 الدولية لتوحيد شرادات التعريم العايلالشبكة 

                       مربد أقل البردان روا  

 املنظمة الكامةونية لتعزيز التعاون القتصاد  الدويل

  عية املواطن

 اهليجة الدولية لرخدمات العامة 

 اياد املصارف العربية

 منظمة القرية الرويررية

 الفجة اخلابة

 املعرد الدويل لرمحيو
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