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وسط تباطؤ النشاط االقتصادي، أّدت كوفيد-19 إىل طفرة يف التجارة اإللكرتونية 

يساهم االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكرتونية بشكل كبري يف الجهود الرامية إىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة، كام يحمالن معاً فرصاً وتحديات جديدة. 

فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤثّر بشكل متزايد عىل طرق إنتاج السلع 

والخدمات، واستهالكها، وتبادلها.

وستتمّكن البلدان التي تسّخر إمكانات التجارة اإللكرتونية من االستفادة 

بشكل أكرب من األسواق العاملية من أجل سلعها وخدماتها يف ظّل االقتصاد 

الرقمي، عىل عكس البلدان التي ال تسري يف هذا االتجاه. يف املقابل، وعىل الرغم 

من التحّسن يف القدرة عىل االتصال اإللكرتوين خالل العقد املايض، ال تزال 

الفجوات الرقمية كبرية. فنصف سكان العامل تقريباً غري موصولني باإلنرتنت، 

وقليلون فقط يتسّوقون عرب اإلنرتنت.

واعتباراً من مطلع عام 2020، أمسكت جائحة كوفيد-19 بزمام التطورات 

االقتصادية العاملية. فقد أفضت القيود املفروضة عىل الحركة، وغريها من 

التدخالت الرامية إىل الحفاظ عىل السالمة العامة، إىل تراجع النشاط االقتصادي 

يف معظم القطاعات، مام ألحق أرضاراً كبرية باإلنتاج والتوزيع واالستهالك. 

وانكمش االقتصاد العاملي بنسبة قُّدرت بـ 4 يف املائة يف عام 2020، وترّضرت 

التجارة العاملية بشدة.

وعىل الرغم من ذلك، رسّعت الجائحة وترية التحوالت الرقمية. فقد سمحت 

الحلول الرقمية بشكل أسايس لألشخاص والرشكات مبواصلة بعض أنشطتها 

االقتصادية واالجتامعية عن بُعد، مام أسفر عن اتّساع نطاق العمل عن بُعد، 

واالستعانة بتطبيقات االجتامع عن طريق الفيديو وتطبيقات الرتفيه الرقمي 

وغريها. وأسفر ذلك أيضاً عن طفرة يف التجارة اإللكرتونية.

فاالبتكارات يف التكنولوجيا وطرائق التجارة تتيح فرصاً للرشكات من جميع 

األحجام لالنخراط يف التجارة املحلية والدولية، وذلك من خالل تكيُّف سالسل 

التوريد، وانخفاض تكاليف التجارة، وزيادة الوصول إىل األسواق. ومن خالل 

تخفيف أعباء املعامالت التجارية والبحوث واالحتكاكات يف الواجهات التجارية، 

ومتكن املنصات الرقمية – التابعة للبائعني من األفراد أو األطراف الثالثة، مثل 

أمازون وعيل بابا – مقدمي الخدمات والسلع من التواصل بسهولة أكرب مع 

املستهلكني املحتملني، ومن توسيع نطاق املعامالت التجارية .

لقد غرّيت الجائحة أمناط التجارة إىل حد بعيد، وشّجعت منو التسّوق وتقديم 

الخدمات عرب االنرتنت يف األسواق املحلية، يف ظل الضوابط عىل الحركة وقلق 

املستهلكني من التقارب االجتامعي. ومن املرجح أّن االتجاه املتسارع املتمثّل 

يف انتشار التجارة اإللكرتونية، والذي نشأ خالل الجائحة، سيتواصل أثناء فرتة 

التعايف منها. ولذلك، فإن تحديد التحديات والدروس املستفادة الناتجة عن هذا 

الواقع أسايس لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية يف املستقبل. 

وهذا التقرير هو مثرة جهد مشرتك بذله عدد من الرشكاء يف إطار »مبادرة 

التجارة اإللكرتونية للجميع«. وهو يقّدم تقييامً أولياً آلثار أزمة كوفيد-19 عىل 

التجارة اإللكرتونية، يف ضوء البيانات القليلة املتاحة. ويتضمن التقرير دراسات 

استقصائية عن الرشكات واملستهلكني املنخرطني يف أعامل التجارة اإللكرتونية 

أجراها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، وبحوثاً أجرتها اللجان 

اإلقليمية لألمم املتحدة وغريها من األعضاء يف املبادرة.

وهو يلخص آخر املستجدات يف هذا املجال، ويقّدم توصيات إىل واضعي 

السياسات يف مختلف أوساط الجهات املعنية، ويتناول نُُهج التجارة اإللكرتونية 

التي ميكن من خالل اتباعها دعم تعايف االقتصاد العاملي واالقتصادات الوطنية 

يف أعقاب الجائحة. ومن املتوّخى االسرتشاد بتوصيات هذا التقرير وأيضاً 

استنتاجات التقارير اإلقليمية ذات الصلة التي أعّدتها لجان األمم املتحدة 

اإلقليمية األخرى، لحفز النقاش وتنفيذ مبادرات مالمئة عىل مستوى السياسات، 

ال سيام يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً، وذلك عىل الرغم من ارتباطها 

باملرحلة الراهنة.
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التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي: االتجاهات السائدة عىل الصعيدين 
العاملي واإلقليمي

ن فهم مسار التجارة اإللكرتونية أسايس لوضع السياسات الحكومية املالمئة 

والتخطيط الفّعال لألعامل التجارية من طرف الرشكات التجارية. غري أن معظم 

واضعي السياسات يفتقرون إىل اإلحصاءات الالزمة لرصد التطورات عىل هذا 

املسار، ال سيام منذ تفيش الجائحة. ونتيجة لقرص الفرتة الزمنية التي تفىش 

خاللها فريوس كورونا يف مختلف أنحاء العامل، أي اعتباراً من الربع األول من عام 

2020، كانت البيانات املتاحة للتحليل بيانات جزئية ومحدودة، وكان أكرثها دقة 

قاً يف نطاق محدود من الدول املتقدمة ومن الدول النامية ذات  زاً ومتعلّ مرتكّ

الدخل املرتفع.  ويف وقت صياغة هذا التقرير، كان ال يزال هناك قدر كبري من 

عدم اليقني بشأن ما سيؤول إليه الفريوس وما سيرتتب عنه من استجابات عىل 

مستوى السياسات. ومع ذلك، ميكن مالحظة بعض االتجاهات الرئيسية يف ضوء 

املعلومات املتاحة.

ففي حني سّجل النشاط االقتصادي تراجعاً كبرياً خالل الجائحة، بشكل عام، 

ازدادت هيمنة التجارة اإللكرتونية عىل حصة التجارة وتجارة التجزئة من 

األسواق، ال سيام األسواق املحلية، حيث شّجعت القيود املفروضة عىل الحركة 

وقلق املستهلكني التسوق عرب اإلنرتنت. وإضافة إىل التجارة اإللكرتونية يف 

السلع، ُسجلت زيادة كبرية يف االجتامعات واأللعاب ووسائل الرتفيه عرب اإلنرتنت. 

باختصار، أصبح املزيد من الناس يستخدمون التجارة اإللكرتونية بشكل متزايد. 

وباتت الرشكات التي كان لها حضور راسخ عىل اإلنرتنت قبل األزمة أكرث جهوزية 

لالستفادة من هذه التطورات، شأنها شأن الرشكات التقليدية التي لديها قدرة 

ات ولديها ما يلزم من موارد لتطوير أنشطتها يف مجاالت  التعامل مع التغريُّ

التسويق والبيع عرب اإلنرتنت. ويف حني بقي وضع شبكات االتصاالت عىل حاله 

خالل الجائحة بشكل عام، نشأت صعوبات كبرية عىل مستوى لوجستيات 

التجارة والنقل، وخصوصاً يف التبادالت التجارية الدولية.

كذلك، ُسجلت طفرة يف التجارة اإللكرتونية )املعامالت التجارية يف ما بني 

املؤسسات التجارية، وبينها وبني املستهلكني( يف معظم أنحاء العامل، يف ظل 

زيادة حصة التجارة اإللكرتونية من تجارة التجزئة العاملية من 14 يف املائة يف 

عام 2019 إىل حوايل 17 يف املائة يف عام 2020. 

ا متسًقا إىل حد ما.  وتُظهر األمثلة املأخوذة من أجزاء مختلفة من العامل منطً

ويف أمريكا الالتينية، باعت سوق اإلنرتنت، Mercado Libre، يف الربع الثاين 

ا عاّم كان عليه يف العام السابق. وشهدت  من عام 2020 ضعف عدد السلع يوميً

منصة التجارة اإللكرتونية األفريقية، Jumia، زيادة تجاوزت 50 يف املائة يف حجم 

املعامالت خالل األشهر الستة األوىل من عام 2020. ويف الصني، ارتفعت حصة 

مبيعات التجزئة عرب اإلنرتنت من 19.4 إىل 24.6 يف املائة بني آب/أغسطس 2019 

وآب/أغسطس 2020. ويف كازاخستان، ارتفعت من 5.0 يف املائة يف عام 2019 إىل 

9.4 يف املائة يف عام 2020. وازداد تنزيل تطبيقات التسوق بنسبة 60 يف املائة يف 

تايالند يف األسبوع املمتد بني فرض اإلغالق الجزيئ وفرض تدابري الطوارئ الكاملة 

قة يف شهر آذار/مارس. وُسّجلت مالحظات مامثلة يف العديد من البلدان  املطبّ

املتقدمة. 

وبدورها، تعززت التجارة اإللكرتونية املحلية يف الخدمات خالل الجائحة. فقد 

أدى إغالق املكاتب وأماكن الرتفيه العامة إىل انتشار العمل عن بُعد، والتعلُّم 

عن بُعد، ومواقع التشبيك والرتفيه عرب اإلنرتنت. وتفاوتت آثار ذلك بني البلدان 

وداخلها، إذ إن البدائل املتاحة عىل اإلنرتنت عادة ما تكون متاحة للقادرين عىل 

االتصال اإللكرتوين أكرث من غريهم، وللذين يشغلون وظائف مكتبية ويتقاضون 

دخالً أعىل. ومع ذلك، فإن التجارة الدولية يف السلع، التي يعتمد الكثري منها 

اآلن عىل الطلبات املقّدمة عرب اإلنرتنت وعىل الخدمات اللوجستية العابرة 

للحدود، قد تأثرت سلباً من جراء انخفاض الطلب، وزيادة القيود املفروضة عىل 

الحركة واملرور العابر للتخفيف من انتشار العدوى. فقد ألحق فرض ضوابط 

أكرث رصامة عىل الحدود يف العديد من البلدان أثناء الجائحة أرضاراً بأنشطة 

الشحن والنقل، مام تسبب باضطرابات شديدة يف سالسل التوريد يف إطار 

التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية عىل حد سواء.

وشهد الربع األول من عام 2020 انكامشاً يف التجارة العاملية بنسبة 3.5 يف املائة، 

ويف نواتج الصناعات التحويلية العاملية بنسبة 6 يف املائة. وأعقب ذلك، يف آيار/

مايو 2020، انخفاض بنسبة 18 يف املائة تقريباً يف التجارة العاملية يف السلع، 

مقارنة مبا كانت عليه يف أيار/مايو 2019. وأبلغ االتحاد الربيدي العاملي عن 

انخفاض حاد يف التبادالت الربيدية عرب الحدود يف األشهر الخمسة األوىل من عام 

2020، بينام انخفضت التجارة السلعية العاملية بنسبة تراوحت بني 13 و32 يف 

املائة يف عام 2020. 

ويف أفريقيا، أعلنت 38 دولة عن فرض شكل من أشكال إغالق الحدود –بالتزامن 

مع انخفاضات بنسبة 5 و16 و23 يف املائة يف الصادرات يف شباط/فرباير وآذار/

مارس ونيسان/أبريل 2020 مقارنة بعام 2019. وتتكون نسبة كبرية من هذه 

التجارة من معامالت تم تيسريها من خالل التجارة اإللكرتونية. ويف أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بلغ حجم االنكامش املتوقع حدوثه يف قيمة 

صادرات السلع اإلقليمية لعام 2020 نسبة الـ 23 يف املائة ، مع حجم انخفاض 

مامثل متوقع حدوثه أيضا يف قيمة الواردات. ومتثّل العامل األكرث أهمية يف 

تعطيل التجارة الدولية يف هذه املنطقة يف اضطرابات النقل الجوي والبحري. 

ويف حني أّن عدد رحالت الشحن الجوي مل ينخفض بشكل حاد، فقد انخفض 

عدد رحالت الركاب - التي تنقل عىل متنها الكثري من البضائع املطلوبة عرب 

اإلنرتنت أيضاً - مبقدار النصف، وذلك يف الفرتة بني كانون الثاين/يناير وآب/

أغسطس 2020.

ولحقت أرضار كبرية بالتجارة يف الخدمات أيضاً. ففي الربع األول من عام 

2020، تقلّصت قيمة صادرات مجموعة من 37 دولة كانت تبلغ ثلثي صادرات 

الخدمات يف العامل تقريباً، وذلك بنسبة 10.4 يف املائة مقارنة بالفرتة نفسها 

من عام 2019. ولحقت بالسياحة أرضار جسيمة. فقبل انتشار الجائحة، كانت 

السياحة متثل 24 يف املائة من صادرات الخدمات التجارية العاملية، وتصل إىل 

50 يف املائة يف حالة أقل البلدان منواً. وانخفض عدد السياح الدوليني الوافدين 

بنسبة 44 يف املائة يف جميع أنحاء العامل بني كانون الثاين/يناير ونيسان/أبريل 

2020، مقارنة بالفرتة نفسها من عام 2019.  وأشارت تقديرات منظمة السياحة 

العاملية إىل أن هذا العدد انخفض بنسبة تراوحت بني 58 و78 يف املائة يف عام 

2020، مقارنة بعام 2019.

وتباينت آثار ذلك عىل املؤسسات التجارية. فاملؤسسات ذات الحضور الراسخ 

عىل اإلنرتنت أكرث استعداداً لالستفادة من هذه التطورات، وكذلك املؤسسات 

ات والتي لديها ما يكفي  التجارية التقليدية القادرة عىل التعامل مع التغريُّ
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من املوارد لاللتحاق بركب التحول الرقمي. وتسّنى لتجار التجزئة الذين 

كانت أعاملهم تقترص عىل تقديم الخدمات عرب اإلنرتنت قبل الجائحة تحقيق 

املكاسب، ما عدا يف قطاعات مثل السفر والسياحة. وال يزال تجار التجزئة 

التقليديون الذين كانوا يقّدمون خدمات عرب اإلنرتنت قبل الجائحة أكرث 

استعداداً للحفاظ عىل حصة كبرية من إيرادات مبيعاتهم السابقة، حتى ولو 

كانت زيادة البيع عرب اإلنرتنت لن تعّوض عن انخفاض عمليات البيع بالطرق 

التقليدية لدى العديد من الرشكات. وبدأت رشكات عديدة كانت تنّفذ عملياتها 

بطرق تقليدية حرصاً قبل الجائحة تعرض بضائع جديدة عرب اإلنرتنت، يف حني 

غرّيت مؤسسات أخرى نوع بضائعها استجابًة للتغريُّ يف متطلبات املستهلكني. 

أما البلدان التي ظلت تقوم بأعاملها بالطرق التقليدية بشكل حرصي، فقد 

كانت األكرث ترضراً، سواء بفعل اإلغالق القرسي أو تراجع اإلقبال عليها.

وقد يكون العديد من التحديات التي تواجه العامل، واملتعلّقة بالتنمية 

االقتصادية وآثار الجائحة وتطور التجارة اإللكرتونية، متشابهاً إىل حد بعيد 

يف املناطق املختلفة. غري أن هناك اختالفات كبرية بني فرادى البلدان من 

حيث خصائصها االقتصادية، وجهوزيتها الرقمية، ومسارها التنموي. وأبرزت 

الجائحة أهمية التصدي للحواجز املاثلة أمام التجارة اإللكرتونية لالستفادة من 

حسناتها، وأيضاً أهمية معالجة الجوانب السلبية املحتملة للتحول الرقمي. 

وبصفة عامة، االقتصادات التي كانت تسجل مستويات عالية من استخدام 

اإلنرتنت والتسوق عرب اإلنرتنت قبل انتشار الجائحة هي األكرث استعداداً 

للتعامل مع االضطرابات الناجمة عن التحول الرقمي، ولالستفادة من الفرص 

الرقمية.

ومن الصعب التيقن حول مدى استمراركافة االتجاهات - التي نشأت خالل 

األزمة - الحقاً، سواء يف فرتة التعايف أو بعدها. وسيتوقف ذلك عىل رسعة 

التعايف، وعىل نطاق وطبيعة التدابري املتخذة لتيسريه، من جملة أمور أخرى. 

ولكن من املرجح أن يؤدي تجاوز أعداد كبرية من األشخاص لحواجز الولوج إىل 

عامل التسوق االلكرتوين والتجارة االلكرتوين - إىل الحفاظ عىل مستويات تجارة 

وتسوق أعىل من ذي قبل، عىل األقل يف ما يهتم به هؤالء األشخاص من أسواق. 

ومن املتوقع لدى العديد من املستهلكني أن تستمرالزيادة يف معدالت تسّوقهم 

عىل اإلنرتنت بعد انتهاء األزمة مقارنة مبا كانت عليه قبلها. ولذلك، من املرجح 

أن تحتفظ منصات التجارة اإللكرتونية بالعديد من املكاسب التي حققتها 

حصتها يف السوق يف فرتة الجائحة. 
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التحديات املاثلة أمام التجارة اإللكرتونية، والطريق إىل التعايف

أتاحت جائحة كوفيد-19 فرصاً لنمو التجارة اإللكرتونية؛ وأبرزت الحواجز 

املزمنة العديدة التي ما برحت تحول دون االستفادة من التحوالت الرقمية؛ 

وكشفت عن أهمية التصدي للتحديات املاثلة يف سبعة مجاالت رئيسية 

متعلقة بالسياسات حددتها »مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع«، إضافة إىل 

بُعد املساواة بني الجنسني:

تقييامت الجهوزية للتجارة اإللكرتونية وصياغة 

االسرتاتيجيات ذات الصلة؛

الهياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والخدمات املتعلقة بها؛

قة بالدفع؛ الحلول املتعلّ

لوجستيات التجارة وتيسري املعامالت التجارية؛

األطر القانونية والتنظيمية؛

تطوير املهارات الرضورية للتجارة اإللكرتونية؛

الحصول عىل التمويل للتجارة اإللكرتونية؛

متكني رائدات األعامل يف البلدان النامية.

وتصّدت املؤسسات التجارية والحكومات للجائحة ولتحديات التجارة 

اإللكرتونية املذكورة أعاله بطرق متعددة. وكانت املؤسسات التجارية التي 

سبق أن بدأت مرحلة التحّول الرقمي أفضل أداًء من تلك التي مل ترشع فيها. 

وأثّرت بعض املؤسسات، وخصوصاً رشكات مشغيل شبكات االتصاالت واملنصات 

الرقمية، عىل الفرص املتاحة أمام املؤسسات األخرى الساعية إىل االستفادة من 

التجارة اإللكرتونية أو استخدامها للحّد من خسائر مناذج األعامل التقليدية. 

ويف حني أن معظم الحكومات أعطت األولوية لتنفيذ استجابات قصرية األجل 

لجائحة كوفيد-19، فقد بدأ بعضها أيضاً بالعمل الستيفاء متطلبات االنتعاش 

يف األجل الطويل. والهدف من وضع اسرتاتيجيات التعايف من الجائحة ليس 

مجرد العودة إىل منوذج »بقاء األمور عىل ما كانت عليه« قبل تفيّش الجائحة، 

بل »إعادة البناء عىل نحو أفضل«. وينبغي لهذه االسرتاتيجيات أن تستند إىل 

الخربات املكتسبة يف السابق، وإىل فهم دور التجارة اإللكرتونية يف التنمية 

بوصفها محركاً للنمو االقتصادي والتجارة الشاملة للجميع وخلق فرص العمل، 

وكلها أمور قادرة عىل تعزيز الرخاء االقتصادي والرفاه االجتامعي. وميكن 

للتنويع عن طريق التجارة اإللكرتونية، يف ظل تعزيز كفاءة الهياكل األساسية 

عىل طول الحدود وإجراء تعديالت تنظيمية، تشجيع اإلنتاج املحيل والتجارة 

عرب الحدود.



تقييامت الجهوزية للتجارة اإللكرتونية وصياغة 
االسرتاتيجيات ذات الصلة؛

أبرزت جائحة كوفيد19- الحاجة إىل تحديد درجة جهوزية البلدان للتجارة اإللكرتونية، وإىل صياغة االسرتاتيجيات الالزمة لدعمها. فالبلدان التي تضّم 

حكومات ملّمة بالتجارة اإللكرتونية، والتي لديها اسرتاتيجيات متجانسة، متكنت من االستجابة الحتياجات قطاع التجارة اإللكرتونية برسعة وفعالية 

أكرث من غريها من البلدان. والحكومات التي أعطت األولوية لتنمية التجارة اإللكرتونية، عرب تنفيذ إجراءات منّسقة، متّكنت من اعتامد تدابري جديدة 

وتعديل أنظمتها بثقة ورسعة أكرب.

ويحدد التقرير اإلجراءات ذات األولوية التالية، ويعرضها عىل الحكومات للنظر فيها:

جمع البيانات بشكل منهجي، وتقييم أثر السياسات واملامرسات التجارية؛	 

تحديد الثغرات الحرجة التي ينبغي التدّخل ملعالجتها؛	 

وضع اسرتاتيجيات التجارة اإللكرتونية أو تطويرها، لدمجها يف خطط التنمية الوطنية األوسع نطاقاً وتنفيذها ضمن هياكل متجانسة عىل مستوى 	 

ة التنسيق؛	  تعزيز الحوار بني الوزارات واإلدارات لضامن فعاليّ

النهوض بالحوار بني الحكومة واملؤسسات التجارية وجمعيات األعامل )لجهتَي العرض والطلب من التجارة اإللكرتونية( وممثيل املستهلكني؛ 	 

تيسري إقامة الرشاكات بني القطاعني العام والخاص، لبناء معرفة التجار واملستهلكني بالتجارة اإللكرتونية وتوطيد 	 

6

الحكم؛
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الهياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والخدمات املتعلقة بها

إّن املؤسسات التجارية والبلدان املتّصلة بشبكات اإلنرتنت الدولية العالية الرسعة وذات األسعار التنافسية هي األكرث قدرة عىل رقمنة عملياتها 

والتنافس يف األسواق الدولية. وميكن ملحدودية خدمات النطاق العريض وارتفاع كلفتها الحؤول دون توفري خدمات رقمية قابلة لالستمرار، أو دون 

ل التجارة اإللكرتونية املحلية.  تقبُّ

وقد أفضت الجائحة إىل زيادة الطلب عىل النطاق الرتددي واملعدات والخدمات، الدولية واملحلية، وكلها رضورية لتيسري العمل من املنزل والبث 

الحّي املبارش. وعىل الرغم من إنهاكها نتيجة لذلك، ظلّت الشبكات يف معظم البلدان أفضل مام كان متوقعاً. وتدخلت بعض الحكومات واملؤسسات 

التجارية، بطرق مختلفة، للتخفيف من ازدحام الشبكات يف األجل القصري؛ وتوسيع نطاق االتصال اإللكرتوين؛ وخفض التكاليف املرتتبة عىل 

املستخدمني املعرّضني لألخطار، من خالل ضبط األسعار أو إجراء تعديالت رضيبية. ورشعت بعض الحكومات واملؤسسات التجارية أيضاً يف معالجة 

أوجه القصور الطويلة األجل يف الهياكل األساسية. 

لة للشبكات عىل ما ييل: ز الحكومات والجهات املشغِّ ويويص التقرير بأن تركّ

تشجيع االستثامر يف مجال االتصال اإللكرتوين عىل الصعيدين الدويل واملحيل، مع إيالء اهتامم خاص للمناطق النائية والريفية؛ 

االستثامر يف الرشاكات الرامية إىل تحسني انتشار الشبكات يف املناطق التي ال تحصل عىل خدمات كافية وال تحقق أرباحاً كبرية، لضامن انتفاع 

الجميع من النطاق العريض؛

اتخاذ الخطوات الالزمة لتضييق الفجوات الرقمية داخل البلدان، مبا يف ذلك الفجوة بني الجنسني، وتحسني االتصال اإللكرتوين لدى الجميع بكلفة 

معقولة؛

دعم الخدمات اإلعالمية والبوابات اإللكرتونية ومنصات التجارة اإللكرتونية الرامية إىل تلبية احتياجات املؤسسات التجارية املحلية واملستهلكني.
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أساليب الدفع

يكتيس توافر نُظُم الدفع الرقمي واعتامدها واستخدامها بفعالية مع منصات التجارة اإللكرتونية أهميًة كبرية بالنسبة النتشار التجارة اإللكرتونية. 

فالتجارة اإللكرتونية الدولية محكومة بالقدرة عىل التسديد للتجار بصورة رسيعة وموثوقة وبأسعار عمولة منخفضة، وذلك بني مختلف البلدان 

ومبختلف العمالت. 

وأثبتت جائحة كوفيد19- قيمة وسائل الدفع الرقمي وغري النقدي يف إجراء املعامالت عن بُعد، عىل الرغم من أن ثقافة الدفع نقداً ال تزال مهيمنة 

يف العديد من البلدان، وال سيام يف أقل البلدان منواً. وسيؤدي تقبُّل وسائل الدفع غري النقدي وانتشارها بشكل متزايد إىل ترسيع التعايف من األزمة يف 

ع نطاق التجارة اإللكرتونية.  األجل القصري، وسيمّهد الطريق لتوسُّ

ويخلص التقرير إىل أنه ينبغي للحكومات والجهات املعنية األخرى إعطاء األولوية ملا ييل:

زيادة وعي التجار واملستهلكني بفوائد املعامالت الرقمية؛

وضع أطر تنظيمية مالية ورقمية متكينية تيرّس تنفيذ املعامالت الرقمية وتضمن أمنها، مبا يشمل اتخاذ التدابري الالزمة يف مجاالت املعامالت 

اإللكرتونية واألمن السيرباين وحامية املستهلك؛

تشجيع التشغيل البيني يف إطار بيئة مرصفية تنافسية، وذلك لتيسري التحويالت املرصفية اإللكرتونية، والحد من تعقيد املعامالت، وخفض 

التكاليف؛ 

تبسيط آليات املعامالت الرقمية )وخفض تكاليف االشرتاك بها( لتحفيز األشخاص األقل دخالً عىل اعتامدها.
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لوجستيات التجارة وتيسري املعامالت التجارية

التجارة اإللكرتونية ليست إلكرتونية مائة يف املائة. ففي حني أن املنتجات املتداولة عىل اإلنرتنت ميكنها أن تحل محل بعض السلع املادية )خصوصاً 

يف مجال الرتفيه(، فإن العديد من معامالت التجارة اإللكرتونية تتطلب حركًة عىل مستوى السلع و/أو األشخاص، داخل البلدان أو عرب الحدود. 

وتُضاف التحديات الناشئة عن التفاعل بني الهياكل األساسية الرقمية واملادية إىل التحديات القامئة أصالً يف إطار العالقات التجارية التقليدية. غري أن 

الً جديدة لتيسري التجارة، وذلك عن طريق تحسني كفاءة إدارة البيانات عىل طول ممرات النقل واملعابر  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتيح ُسبُ

الحدودية. 

وقد أبرزت جائحة كوفيد19- عدم كفاءة لوجستيات النقل والتجارة، مام يستدعي ترسيع االستفادة من املزايا التي تتيحها املعامالت الرقمية للتجار، 

وخصوصاً بالنسبة للبضائع الصغرية الصادرة عن املؤسسات التجارية الصغرى والصغرية واملتوسطة. كذلك، زادت الظروف الناجمة عن الجائحة من 

نقاط الضعف التي تشوب الهياكل األساسية للتسليم. واستحدثت بعض الحكومات موارد للمعلومات وبوابات ومنصات إلكرتونية خالل الجائحة، 

ملساعدة املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة عىل اتخاذ املبادرات يف مجال التجارة اإللكرتونية.

وينبغي للحكومات والجهات املعنية األخرى الرتكيز عىل ما ييل:

تسهيل رقمنة التجارة الدولية، من خالل االنضامم إىل اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بتيسري التجارة، واستخدام أشكال موّحدة للوثائق 

غري الورقية، وتنفيذ العمليات عن طريق النافذة الواحدة وغريها من اآلليات الرامية إىل تسهيل تدفق البضائع عىل طول ممرات النقل واملعابر 

الحدودية؛

االستثامر يف الهياكل األساسية للنقل، مبا يشمل املوانئ واملطارات واملعابر الحدودية، وجميعها بالغة األهمية بالنسبة لتوزيع السلع الواردة 

والصادرة التي يتم طلبها عرب اإلنرتنت من البلدان األخرى، وذلك عىل نحو فعال من حيث الكلفة؛

درس احتامل تطبيق حد أدىن من اإلعفاء من الرسوم املفروضة عىل الشحنات املنخفضة القيمة؛

االستثامر يف إدخال تحسينات عىل الشبكات الربيدية، مبا يف ذلك اعتامد العنونة اإللكرتونية الكاملة، وإتاحة آليات مبتكرة أو تنافسية لتسليم 

الربيد؛ 

دعم إنشاء موارد املعلومات والبوابات واملنصات التي تساعد املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة عىل دخول أسواق التجارة اإللكرتونية. 
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األطر القانونية والتنظيمية

يتطلب التنفيذ الفعال للتجارة اإللكرتونية أطراً قانونية وتنظيمية متطّورة وشاملة تضمن سهولة مزاولة األعامل التجارية وترعى الجوانب املختلفة 

ذة بشكل كاف  للرقمنة، مبا يف ذلك التوقيعات واملعامالت اإللكرتونية، وإدارة البيانات، وحامية املستهلك، واألمن السيرباين. وال تزال هذه األطر غري منفَّ

يف العديد من البلدان، مع أّن الجائحة أثبتت أهميتها يف توفري بيئة آمنة وموثوقة وفعالة وسليمة للتجار واملستهلكني عىل السواء. 

ع الحكومات والجهات املعنية األخرى عىل القيام مبا ييل: ويف هذا املجال، تُشجَّ

إجراء تحليل للثغرات التنظيمية التي تشوب الترشيعات النظرية والتطبيق العميل، لتحديد املجاالت التي يلزم اتخاذ تدابري جديدة بشأنها؛

العمل معاً عىل وضع نَهٍج شامٍل يف ما يتعلق بالترشيعات واألنظمة عىل مستوى الحكومة، مبا يتامىش مع االسرتاتيجيات الوطنية للتجارة 

اإللكرتونية، حيثام ُوجدت؛

ة يف مامرسة األعامل التجارية، خصوصاً تلك  التخفيف من األنظمة التي متنع أو تؤّخر إقامة الرشكات الناشئة وتنفيذ االبتكارات الرسيعة والعمليّ

املتعلقة مبشاريع التجارة اإللكرتونية؛

سّن ترشيعات وأنظمة جديدة عىل وجه الرسعة، ولكن مع بذل العناية الواجبة، يف املجاالت البالغة األهمية للتجارة اإللكرتونية، مثل املعامالت 

اإللكرتونية، وحامية البيانات واملستهلك، واألمن السيرباين، إىل جانب آليات اإلنفاذ املناسبة؛ 

زيادة الوعي وبناء القدرات العتامد األنظمة وإنفاذها من جانب الحكومة والربملان والجهاز القضايئ، واالمتثال لها من جانب قطاع األعامل.
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تطوير املهارات 

املهارات الرقمية أساسية لتطوير االقتصاد الرقمي. وكام يف حالة التحّول من التجارة املادية غري اإللكرتونية إىل التجارة اإللكرتونية، تتطلّب معالجة 

اإلرباك الرقمي اكتساب مهارات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا املعتَمدة وباإلدارة العامة يف املؤسسات التجارية القامئة والناشئة، كام تتطلب محو 

األمية الرقمية لدى املستهلكني. 

أظهرت جائحة كوفيد19- أّن العديد من املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة، ال سيام يف البلدان النامية، تفتقر إىل املهارات الفنية والعملية 

الالزمة لالستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة اإللكرتونية. وتجهد موسسات كثرية يف العثور عىل أشخاص يتمتعون باملهارات الالزمة، لتوظيفهم 

من أجل تلبية الطلب املتزايد يف إطار التجارة اإللكرتونية. والكثري من املستهلكني، وخصوصاً املستهلكون الجدد يف مجال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، يفتقرون إىل مهارات اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية والالزمة لالستفادة من الفرص املتاحة للتسوق عرب اإلنرتنت عىل أفضل وجه. 

ويويص التقرير الحكومات والجهات املعنية األخرى بالرتكيز عىل ما ييل:

العمل يف الوزارات واإلدارات الحكومية لدعم رفع مستوى املهارات واكتساب مهارات جديدة، وذلك ملواكبة تزايد الطابع الرقمي للمجتمعات 

واالقتصادات؛

إقامة الرشاكات لتوفري تدريب عميل يف مجال التجارة اإللكرتونية يكون مصّمامً خصيصاً ملراعاة احتياجات أسواق العمل املحلية والخربة املطلوبة يف 

مجال األعامل التجارية؛

بناء مهارات الجهات املعنية يف الحكومة والربملان، وذلك لصياغة وتنفيذ وإنفاذ السياسات والقوانني واألنظمة املالمئة؛

تعزيز قدرة قطاعات تكنولوجيا املعلومات املحلية لدعم التحول الرقمي املحيل وتوليد القيمة؛

ضامن إرشاك النساء والفتيات، يف ظل عدم متثيلهّن بالشكل الكايف يف التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي؛

إعادة تدريب املوظفني يف الهيئات املعنية بدعم األعامل التجارية، لتحسني قدرتهم عىل دعم املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة والرشكات 

الناشئة يف مجال التجارة اإللكرتونية؛

دعم منصات التجارة اإللكرتونية املحلية التي ميكن لجميع الفئات السكانية الوصول إليها؛ 

تحسني مهارات اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية وتعزيز معرفة املستهلكني بها.
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الحصول عىل التمويل للتجارة اإللكرتونية 

ميثل الحصول عىل التمويل عقبة رئيسية أمام العديد من األعامل التجارية الرقمية يف البلدان النامية. وكثرياً ما تجد املؤسسات الصغرى والصغرية 

واملتوسطة الرامية إىل القيام مبشاريع تجارية إلكرتونية يف البلدان النامية صعوبًة يف الحصول عىل االستثامر الذي تحتاج إليه. ويف هذه الحالة، إما 

تقوم باستثامرات غري كافية، وإما تسعى للحصول عىل متويل أقّل أمناً وحجامً من مصادر بديلة مثل األرس والدائنني غري النظاميني. 

وخالل جائحة كوفيد19-، ُسّجل مزيد من االنخفاض يف توافر رأس املال، ال سيام نتيجًة النخفاض االستثامر األجنبي املبارش والتحويالت الدولية، يف 

وقت كانت فيه الحاجة ماّسة إىل استثامرات جديدة لتلبية الطلب املتزايد عىل التجارة اإللكرتونية. 

وينبغي للحكومات والجهات املعنية األخرى الرتكيز عىل ما ييل:

مساعدة املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة الرقمية يف بناء قدراتها املالية، لتحسني فرص حصولها عىل االستثامر؛

مراجعة معايري اإلقراض التي تفرضها املصارف، وتكييفها حسب احتياجات االقتصاد الرقمي الناشئ واالبتكار والتجارة اإللكرتونية؛ 

تشجيع رياديي األعامل واملؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة عىل التامس مناذج متويل بديلة لدى جهات دائنة غري تقليدية.
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متكني رائدات األعامل الرقمية 

إّن التمثيل غري املتكافئ للمرأة يف االقتصادات الرقمية هو انعكاس ألوجه عدم املساواة القامئة بني الجنسني منذ ما قبل الجائحة، ولضعف املرأة يف 

الُنظُم االجتامعية والسياسية واالقتصادية.

وقد أدت جائحة كوفيد19- إىل تفاقم الحواجز التي تواجهها نساء كثريات، مام زاد من صعوبة االستفادة من الفرص الناجمة عن االقتصاد الرقمي 

والتجارة اإللكرتونية. فالنساء لَسن فقط أكرث عرضة لإلصابة بالفريوس بفعل عملهّن يف قطاع الخدمات أو يف الخطوط األمامية، بل إنهن غالباً ما 

يُستبعدن من عمليات صياغة السياسات التي يُسرتشد بها يف تنفيذ االستجابات للجائحة. ويف الغالب، تتوىّل املرأة أعامالً غري مدفوعة األجر أكرث من 

الرجل، منها الواجبات املنزلية وتدريس األطفال يف املنزل أثناء اإلغالق. ويف الوقت نفسه، تقّل املوارد التي ميكنها االستفادة منها عن تلك املتاحة 

للرجل. وبالتايل، تعاين املرأة من غياب املساواة بينها وبني الرجل يف الوصول إىل اإلنرتنت والحصول عىل املوارد األخرى الالزمة إلقامة املشاريع التجارية. 

يف ضوء ذلك، ينبغي للحكومات والجهات املعنية األخرى دعم رائدات األعامل الرقمية، عن طريق القيام مبا ييل:

وضع استجابات لألزمة تكون مالمئة لألرس وتوفّر حامية اجتامعية أوسع نطاقاً للوالدين، واملرأة عىل وجه الخصوص، مبا يف ذلك تنفيذ ترتيبات دوام 

مرنة؛

إرشاك املرأة يف العمليات املتعلقة بالسياسات واألنظمة، مبا يف ذلك يف استكشاف استجابات قصرية األجل لألزمة، وذلك لتحديد التحديات التي 

تواجهها رائدات األعامل الرقمية والتصدي لها؛

إيجاد فرص أكرث فعالية وشموالً لرائدات األعامل، ليتسنى لهّن توسيع مروحة عالقاتهّن وشبكاتهن والتعـبري عن احتياجاتهن وشواغلهن، بعّدة 

طرق منها العمل مع صانعي القرار وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

دعم الجهود الرامية إىل تنمية مهارات رائدات األعامل، وتطوير قدرتهن عىل االنضامم إىل منصات التجارة اإللكرتونية واملشاركة بفعالية أكرب يف 

سالسل اإلمداد؛ 

تشجيع وتحفيز أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع الخاص والحكومة، عىل اتخاذ تدابري تشجع النساء عىل تنظيم املشاريع الرقمية، وذلك خالل 

األزمة ويف مرحلة التعايف منها. ويشمل ذلك، مثالً، تقديم دعم مصّمم خصيصاً لهّن، وتزويدهّن برأس مال يراعي احتياجاتهّن، وفرض رسوم رضيبية 

مخّفضة عليهّن؛ 

زات  العمل معاً للتصدي للقضايا والعوائق األوسع نطاقاً التي تواجهها رائدات األعامل الرقمية، مبا يف ذلك القوالب النمطية املتعلقة باملرأة والتحيُّ

واملعايري التي تُحول دون مشاركتهن بنشاط يف االقتصاد الرقمي.
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امليض قدماً: االستفادة من »مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع«

تحليالت وتوصيات بشأن السياسات العامة

تحت وطأة جائحة كوفيد-19، أصبحت مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع أكرث 

أهمية من أي وقت مىض. فقد أظهرت الجائحة أهمية ضامن االتساق، وتجنب 

االزدواجية، وإيجاد حلول فعالة من حيث الكلفة ميكن االرتقاء بها إىل املستوى 

العاملي.

ومنذ أربع سنوات ولغاية اليوم، يقوم األونكتاد والجهات الـ 11 الرشيكة يف 

ُهٍج فعالة عىل  »مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع« بالدعوة إىل اعتامد نُ

مستوى السياسات، وبدعم عمليات تقييم البيئات الوطنية للتجارة اإللكرتونية، 

وتعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني بغية تعظيم أوجه 

التآزر لتسخري التجارة اإللكرتونية خدمًة للتنمية.

وتنطوي التجارة اإللكرتونية عىل إمكانات كبرية لتنويع الفرص التجارية املتاحة 

للمؤسسات التجارية يف البلدان النامية ونطاقها الجغرايف، ولتوسيع نطاق 

املؤسسات القامئة والجديدة عىل السواء. وهي تؤدي دوراً متزايد األهمية يف 

توريد السلع والخدمات وتوزيعها يف األسواق املحلية.  

ومع ذلك، ال يزال العديد من البلدان النامية يتخبّط يف ظل التحّول الرقمي، 

بفعل عدة حواجز سبق ذكرها أعاله. وهذه البلدان يف حاجة ماسة إىل التغلب 

عىل تلك الحواجز، وإىل وضع أطر متكينية للتجارة اإللكرتونية تحّسن قدرتها 

عىل االستفادة من التجارة اإللكرتونية املحلية والعابرة للحدود واالقتصاد 

الرقمي لتحقيق األهداف اإلمنائية.

د  نظراً إىل أّن جائحة كوفيد-19 قد رسّعت وترية التحّول إىل االقتصاد الرقمي، يؤكّ

التقرير عىل الحاجة إىل بذل جهود أكرب من جانب ثالث جهات معنية رئيسية، 

الكتساب فوائد أكرث شموالً من التجارة اإللكرتونية، عىل النحو التايل:

	  ينبغي للحكومات أن تعطي األولوية للجهوزية الرقمية الوطنية حتى 

يتسنى للمزيد من املؤسسات التجارية املحلية أن تشارك بفعالية يف 

املشهد االقتصادي املتطور باستمرار. ويتطلب بناء بيئة متكينية للتجارة 

اإللكرتونية إجراء تغيريات يف السياسات العامة واملامرسات التجارية، من 

أجل تحسني الهياكل األساسية الرقمية والتجارية، وتيسري الدفع الرقمي، 

ووضع األطر القانونية والتنظيمية املناسبة؛

	  ينبغي تجهيز املؤسسات التجارية يف البلدان النامية بشكل أفضل 

للمشاركة يف االقتصاد الرقمي. ويتطلب ذلك اإلرساع يف رقمنة املؤسسات 

الصغرية، وزيادة االهتامم بريادة األعامل الرقمية )مبا يف ذلك اكتساب 

مهارات جديدة(، وتحسني القدرات يف تجميع البيانات وتسخريها، ووضع 

أطر تنظيمية أقوى لتوليد القيمة يف االقتصاد الرقمي والحفاظ عليها؛

	  إّن مكّونات املجتمع الدويل، مبا يف ذلك الرشكاء يف التنمية، ووكاالت 

األمم املتحدة ولجانها، والهيئات االقتصادية اإلقليمية، واملنظامت املعنية 

بالتنمية الرقمية، بحاجة إىل تعزيز التعاون يف ما بينها ومع الحكومات 

والقطاع الخاص، لالستفادة من الفرص املتاحة، والتقليل إىل أدىن حد ممكن 

من خطر استثناء البلدان من ركب التنمية.

أظهرت جائحة كوفيد-19 أهمية استكشاف الُنُهج املرتكزة عىل األدلة، وتجنُّب 

االزدواجية، واالستفادة من أوجه التآزر التي تنطوي عليها الرشاكات الفّعالة. 

وتتيح »مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع« فرصة للتعاون عىل نحو يعود 

بالفائدة عىل الجميع، وينبغي االستفادة منها عىل أكمل وجه يف جهود التعايف.

ويتامىش هدف هذه املبادرة مع توصيات الفريق الرفيع املستوى املعني 

بالتعاون الرقمي التابع لألمني العام لألمم املتحدة، ومع خارطة طريق التعاون 

الرقمي التي وضعها بهدف توطيد التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين يف 

هذا العرص الرقمي. 

ويرمي هذا التقرير، وأيضاً التقارير اإلقليمية ذات الصلة التي أعدتها لجان 

األمم املتحدة اإلقليمية األخرى، إىل حفز النقاش وتنفيذ املبادرات املناسبة يف 

مجال السياسات العامة يف البلدان، وذلك عىل جميع مستويات التنمية.



كوفيد19- والتجارة 
اإللكرتونية: استعراض عاملي

ملخص تنفيذي


