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                اللجنة اإلحصائية

                        الدورة التاسعة واألربعون

     ٨١٠٢          آذار/مارس    ٩- ٦
 )ح( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

                                       التجارة الرقمية والتجارة اإللكرتونية         إحصاءات            بنود للعلم: 
                                                                  تقرير فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية إبحصاءات التجارة الدولية  

 
                    مذكرة من األمني العام  

 
                              واملمارسـا  الاـاةق ي شتفـرأل األمـ       ٨٨٢ /    ٨١٠2                                  وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي  واالجتمـاع   

                                                            العمــه املفــبني  ةــ  الانيــاال  املعن ــ  تجصــااا  الت ــارة الدول ــ  ةفــ حي                             العــاأب  حي ل ــه ت ــر فقرشــر فرقــ  
                                                                             ماضــــاا ق ـــــاس الت ــــارة الرقم ـــــ ري ول االجتماعــــا  األتـــــية لتــــه مـــــن  نــــ  ا جصـــــااا  والا اســـــا  
                                                                                              ا جصائ   التاةع  ملنظم  التعاوحي والتنم   ل امل داحي االقتصاي ي و ن  م ـااحي املـدفاعا  التاةعـ  لصـندو  

           ماضـاا ق ـاس                                                                                الدويلي والفرشق العامه املعين ابلت ارة ا لتبون   التاةع ملنظم  ا مارك العامل  ي نيـاحي      النقد 
                                                                                    الت ـــارة الرقم ــــ  لتــــه متانــــ  متقدمــــ  ل جــــداول األعمـــالري وأبتــــن فعرشــــ  الت ــــارة الرقم ــــ    ــــا   ــــع 

                             أ  الت ـــارة ا لتبون ـــ  العـــاةرة                                                                املعـــاما  العـــاةرة للحـــدوي الاتن ـــ  الـــ  لمـــا شـــتم ل ـــدار تلبا ـــا رقم ـــا )
                                                                                           للحـدوي(ي أو شـتم ف اـيرا رقم ـا )عـص املنصـا (ي أو شـتم لشصـا.ا رقم ـاري وقـد فنامـت أو ـ  رـ ا النـاا مـن 
                                                                                   الت ــارةي وفنــامه معلــا الىلــح علــه ا جصــااا  املفصــل  ل عــدي مــن اجملــاال  الا اســاف  ي  ــا ل ذلــ  

                                                 الت ــارةي والفــرو املتاجــ  للمؤساــا  الصــطية واملتاســى ي                                  جمــاال  فــرو الا ــال لا األســاا ي وف اــي 
                                                                                         والضــااةا التنظ م ــ ي واملنافاــ ي وفــدفق الب ــاد  عــص ايــدويي واًصا ــ  ري وفلب ــ   لــ ل  الىلــحي وعلــه 

  ي  “                            حتدشــد مامــر الرقمنــ  لعــا  مــباةا ”                                                      النحــا الــ   تلبتــر جمماعــ  العفــرشن ل لعا ــا الــا ار  املعنــاحي 
                                                              ي قامـــت فرقـــ  العمـــه تعىـــاا األولاشـــ  لل لـــاي املب ولـــ  ملااجلـــ  ال طـــرا      ٨١٠2        حي/أةرشه              املعتمـــد ل ن اـــا

ّ    املمتن وجايرا ل الب اد  واالحن ا ا  والتحداي  املفار م   ف ما شتعلق ةق اس الت ارة الرقم  ي وعّا                                                                                            
  س                                                                          رــــ ه ا لــــايي وذلــــ  مــــن تــــال وضــــع لتــــار مفــــار م  وجصــــر للممارســــا  ايال ــــ  ل جمــــال الق ــــا

                                                          ةلداري واستنايا لا ر ه املدتا ي فعمه فرق  العمهي ابلتعـاوحي مـع     2١                             والدراسا  الىل ع   ل أني ر من 
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                                                                                             تــصاا مــن البلــداحي املتقدمــ  والنام ــ ي علــه لعــداي يل ــه عــن ق ــاس الت ــارة الرقم ــ ري ونظــرا ألو ــ  الت ــارة 
                             علــه البلــداحي املتقدمــ  والنام ـــ                                                               الرقم ــ  ومــا ففــلده مــن فىـــارا  ســرشع ي وملــا .ــا مــن انعتاســـا   تملــ 

                                                                                            وفىب قا  ممتن  ل ر شن الناع  من البلداحيي ستارا فرق  العمه تعداي الدل هي ور  فعتاأب فقدمي فقرشر 
  ري    ٨١٠٩                                      ةف نر لا الل ن  ل يور ا القايم  ل عاأب 

                                               والل ن  ا جصائ   مدعاة لا ا جات  علما ابلتقرشرري 
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                                                 املشرتكة بني الوكاالت املعنية إبحصاءات التجارة الدولية                 تقرير فرقة العمل   

      مقدمة -     أوال 

   ّ                                                                             شتاّلد عن ا نبنت والرقمن  فط ي ج ر  ل الىرشق  ال  شتفاعه هبـا النـاس ومؤساـا  األعمـال  -   ٠
                                                                                          وايتاما ري وقد أوجد ر ا مرجل  جدشدة مـن العاملـ  القائمـ  علـه انتقـال الب ـاد  عـص ايـدوي الاتن ـ ي 
             ّ                                           ّ                                   مما أيى لا فطّي تب ع  الت ارة الدول   ل الالع واًـدما  وفطـّي أطاتلـا وأترافلـا الفاعلـ ري ول جـ  أحي 
                                                                                       املعاما  ذا  الصل  ابلتتنالاج ا  الرقم  ي سااا ل فبـايل الاـلع أو اًـدما ي ماجـاية منـ  سـناا  

                        بـ  جـدي قـايرشن علـه لجـدا                                                           عدشدةي فإنر ل ظه اي م ال   و لت لل ر ر ه املعـاما  وظلـار الع
ّ                                           نقــا  ج رشــ  )املنصــا  ا لتبون ــ (ي جــد ت حتــّاال  ل عمل ــا  لنتــان و ــناعا  ني ــي  منلــا   فتــن                                       

               ُ              جد ت ف ر أت يا شُ نير ف ما سبقري           العامل  قد أ

                                                                                     غي أنر عله الرغم من فنام  أو   ما فف ع ا شارة لل ر ابلت ـارة الرقم ـ ي ال شاجـد جال ـا سـاى  -   ٨
                                                                                            ل ه من املعلامـا  القائمـ  علـه الق اسـا  الفعل ـ  والقاةلـ  للمقارنـ  يول ـاري وقـد جـال رـ ا يوحي فتـاشن    الق

                                                                                           فلم نيامه ي م الت ارة الرقم   وما ل ا هبا من حتداي  س اساف  ي ورا ما أاثر ةدوره شااغه ل اا قدرة 
                       ه نيامـهري وعـاوة علـه ذلـ ي                                                              ا جصااا  املاجاية جال ا عله التقاط ر ه الظاررة وحتدشد ما لا ةفت

          يب وف اباك   -    لحي  -   يب  -                                                                      فإحي األو   املتنام   للمؤساا  ال  فتبع طاذن أعمال جدشدةي م ه أوةر ولشر
                                                                                   وســباف فا ي قــد أوجــد  عــديا مــن التعق ــدا  ا ضــاف   علــه  ــع د س اســا  الت ــارة اًدم ــ ي  ــا ل 

                                         ذل  ف ما شتعلق ةىب ع  أنفى  ر ه املؤساا ري

ّ                                                    علـــــا ففّاـــــر الىلـــــح القـــــا  مـــــن مقـــــرر  الا اســـــا  والبـــــاج   علـــــه  ايية               ه الظـــــاارر   ورـــــ -   ٣        
                                                                   ّ                         املعلامــا  املتــاافرة عــن تب عــ  الت ــارة الرقم ــ  وج ملــا واجارا ــاي نيمــا شت ّلــه مــ ا ل األولاشــ  العال ــ  

                 ةع جملماعـ  العفـرشن                                                                           املمناج  . ا املاضاا ل جداول أعمال الفرشق العامه املعين ابلت ـارة واالسـت مار التـا
ــ  عــدي مــن املبــايرا  وا لــاي التعاون ــ                                                          ا                                   وغــيه مــن ا افــه الدول ــ ري وملعا ــ  رــ ه املاــائه الا اســاف  ي ارا
                                                                                      املفبني  ة  الانياال  ل الاناا  األتية من قبه املنظما  الدول  ي  ا ف لا املتتح ا جصائ  لاحتاي 

                                                      التعــاوحي والتنم ــ  ل امل ــداحي االقتصــاي ي ومــؤتر األمــم املتحــدة                                     األورويبي و ــندو  النقــد الــدويلي ومنظمــ 
                             منظم  ا مارك العامل  ي وغيراري                                                       للت ارة والتنم   )األونتتاي(ي ومنظم  الت ارة العامل  ي و 

      وقىعــا   -                                                                         ومــع ذلــ ي شتم ــه أجــد املعاقــا  ا.امــ  الــ  حتــال يوحي فــاافر ة ــاد  الت ــارة الرقم ــ   -   4
          ي والىبعـ      ٨١١٢                                                           ا  املتاق  مع األتر ا اسب   ايال   )نظاأب اياااب  القام   لعاأب                 يوحي فاافر ا جصاا

      ل عــدأب   -                                                                                 الاايســ  مــن يل ــه م ــااحي املــدفاعا  ووضــع االســت مار الــدويل( والقاةلــ  للمقارنــ  ةــ  البلــداحي 
      ا لــاي                                                                                 وجــاي فلــم مفــبك للت ــارة الرقم ــ  ولتــار مفــار م  شــامه للق ــاسري وةنــاا علــه ذلــ ي ول لتــار 

                                                                                         ا ماع   الرام   لا معا   التحداي  األعم ل جمـال الق ـاسي وضـعت منظمـ  التعـاوحي والتنم ـ  ل امل ـداحي 
                                     شقدأب نظاما مقبجا لتصن     ـع التـدفقا     (٠ )                                                 االقتصاي  مفروا لتار مفار م  لق اس الت ارة الرقم  

  ري “     رقم   ”                     اةرة للحدوي ال  فعتص             الت ارش  الع

__________ 

 ”See OECD (2017), “Measuring digital trade: towards a conceptual frameworkانظر:  (٠) 

(STD/CSSP/WPTGS(2017)3)ري 
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                                                                    تاري قدر ا متاحيي لا خمتل  األتر ا جصائ   القائم ي وال سـ ما نظـاأب اياـااب           وشاتند ا  -   ٥
             ق ـاس االقتصـاي  ”                                                                         القام  ي ورا شقاأب أشضا ةدور نقى  االنىـا  للمناقفـا  ل الاـ ا  األعـم املتم ـه ل 

          النقــد                                                                          )مبــايرة فــتم ةق ــاية مفــبني  ةــ  منظمــ  التعــاوحي والتنم ــ  ل اجملــال االقتصــاي  و ــندو    “      الرقمــ 
                                                                                     الــدويل(ي وذلــ  ابلنظــر لا أو ــ    ــع التىــارا  ا جصــائ   وا لــاي املب ولــ  ل رــ ا اجملــال الــ  فتحــرك 
                              ُ                                                            ةصارة متاا ش ري وابعتباره أساسا ُشاتند لل ر ل األعمال املقبل ي تضع ا تار لاستعراض وجظـ  ابلت ش ـد 

                                      الاــلع واًــدما ي و نــ   ــندو  النقــد الــدويل                                                     مــن الفرقــ  العاملــ  املعن ــ  تجصــااا  الت ــارة الدول ــ  ل
                                                                                           املعن   تجصااا  م ااحي املدفاعا ي واالجتماا غي الرمس  ًصاا فرق  العمه ةف حي ق اس الت ـارة الرقم ـ  

                                                         ُ                 مع مم ل  االقتصايا  املتقدم  والنام   والانياال  الدول  (ري واسُتخدأب ا تار ل وضع     ٠٢           )ال   جضره 
          ةلـــدا ةفـــ حي     2١          ل أني ـــر مـــن                                            ايال ـــ  ل جمـــال الق ـــاس والدراســـا  الىل ع ـــ          للممارســـا   (٨ )       جصـــر أوا

      ري     الرقم        الت ارة

                                                                             وةنــاا علــه فلــ  املــدتا ي واســت اة  للىلــح الا اســالي قامــت فرقــ  العمــه تعىــاا األولاشــ   -   ٦
                      املفار م ـ  ف مـا شتعلـق                                                                        لل لاي املب ول  ملااجل  ال طرا  املمتن وجايرـا ل الب ـاد  واالحن ـا ا  والتحـداي  

ّ                                                          ةق ـــاس الت ـــارة الرقم ـــ ي وعـــّا   رـــ ه ا لـــايي واففقـــت ل اجتماعلـــا األتـــي املعقـــاي ل ففـــرشن األول/                            
                          ري ونظــــرا ألو ــــ  رــــ ا املاضــــاا                                              علــــه فقــــدمي مقــــبح  عــــداي يل ــــه لق ــــاس الت ــــارة الرقم ــــ      ٨١٠2       أنيتــــاةر 

                               علـــه االقتصــــايا  املتقدمـــ  والنام ــــ                                                  شفـــلده مــــن فىـــارا  ســـرشع ي وملــــا لـــر مـــن انعتاســــا   تملـــ      ومـــا
                                                                                        وفىب قا  ممتن  ل راف  الفئت  من االقتصايا ي ستارا فرق  العمه تعداي الدل هي ورـ  فعتـاأب فقـدمي 

  ري    ٨١٠٩                      ل يور ا القايم  ل عاأب                       فقرشر ةف نر لا الل ن  

                        أيدهري وشعـرض الفـرا ال ـا      َّ                                                         وفقدَّأب    عام  عن ا تاى املقبح لدل ه فرق  العمه ل الفرا الراةـع  -   2
                                                                                                 عام  عن ا تار املفار م  لق اس الت ارة الرقم  ي ة نمـا شتضـمن الفـرا ال الـج مـاجرا لل لـاي ا ارشـ  
ُ                              علـه الصــع دشن الـاتين والــدويل لت م ـع لجصــااا  الت ـارة الرقم ــ ري وُرتـتم التقرشــر ابلفـرا اًــامس الــ                                                               

           جه املقبل ري                    ُ ّ          شاتعرض اًىاا  ال  ستُـّتخ  ل املرا
  

                               املفاهيمي لقياس التجارة الرقمية      اإلطار  -      اثنيا 

                                                                               أبتــن فعرشــ  املعــاما  الت ارشــ  الدول ــ  ابســتخداأب جمماعــ  متناعــ  مــن األةعــايري وشتم ــه أني ــر  -   ٢
                                                                                  التصـــن فا  فقل دشـــ  ل التم  ـــا ةـــ  الاـــلع واًـــدما ي لا جانـــح فقاـــ م أنـــااا جـــارة اًـــدما  جاـــح 

           صـــائمل امللمـــ                                                                             أســـلال التارشـــدري غـــي أحي البني ـــا علـــه الت ـــارة الرقم ـــ  شـــص  األةعـــاي ا دشـــدة املتصـــل  ابً
                                                                                           للرقمن ي أال ور : عمل   ل دار الىلح ولشصال املنتج )ونيه منلمـا أبتـن فنف ـ ه رقم ـا(ي وتب عـ  املنـتج 
                    ُ                                                                  )أ  املنت ــا  رــا الــ   شُعتــص رقم ــاف(ي واألتــراأل الفاعلــ  ل املعاملــ ي ورــا مــا ال شقتصــر علــه ا لــا  

                                   نظـــر لا الـــدور املتااشـــد الـــ   شضـــىلع ةـــر                                                    الرقم ـــ  الاســـ ى ي ةـــه شفـــمه األســـر املع فـــ   أشضـــاي وذلـــ  ابل
  ري “              اقتصاي التقاسم ”                                 املاتللتاحي نيمؤساا  افباض   من تال 

__________ 

ّ    ي ورـــــ  ورقـــــ  قُـــــّدمت                                                                     ”OECD    -IMF (     2017    ), “Measuring digital trade: results of OECD/IMF stocktaking survey      انظـــــر:   (٨ )   ُ           
ُ                      لل نـــ  املعن ــــ  تجصـــااا  م ــــااحي املـــدفاعا  الــــ   ُعقـــد ل ابرشــــس ل الفـــبة مــــن           ل اجتمـــاا ا                   ففـــرشن األول/أنيتــــاةر     ٨٦   لا     ٨4                                         

  ري    ٨١٠2
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                                                                              ولــدي ا تــار املفــار م  )انظــر الفــته أيده( رــ ه اًصــائملي أو األةعــايي ال ا ــ  املتم لــ  ل  -   ٩
   (ري  “   مــنف ”       عاملــ  )                               (ي والفــرنياا الــداتل  نيــ تراأل ل امل “     مــاذاف ”           (ي واملنــتج ) “    ني ــ ف ”               تب عــ  املعاملــ  )

       ُ                                                                                    وأب ه الُبعد املتعلق ةىب ع  املعامل  عنصرا  اراي ل ا تاري ورا شاتند لا وجاي فلم مفبك  حي الت ـارة 
                          شصــدر الىلــح اًــاو هبــا رقم ــاي                                                                الرقم ــ  شنبطــ  أحي ففــمه املعــاما  الت ارشــ  العــاةرة للحــدوي الــ  لمــا

ّ         املمّتنـــ  رقم ـــا ”                                      شـــتم ف اـــيرا رقم ـــا )وشفـــار لل لـــا ابملعـــاما     أو                                  (ي أو جيـــر  ف لـــا لشصـــال املنـــتج رقم ـــا  “   
                              الفئا  ل ات متناف   ابلضرورة(:               )وشاجظ أحي ر ه

ُ                                               فُعتص ر ه الفئ  مرايفـا ملعـاما  الت ـارة ا لتبون ـ     :                                  املعامالت اليت يتم إصدار طلباهتا رقميا  • 
ّ     مصــــمم  تّص صــــا                                                            )أ  ة ــــع أو شــــراا الاــــلع  أو اًدمــــ  عــــص الفــــبتا  اياســــاة    ســــال ح         

  ّ                     لّق  أو لرسال الىلبا (ري       ألغراض ف
ُ                                                 شُقصــد هبــ ه الفئــ  فــدفقا  الت ــارة العــاةرة للحــدوي الــ     :                            املعااامالت الاايت يااتم تيقاااها رقميااا  • 

ّ                                                          ف ّاررا املنصا  ا لتبون  ي م ه أما وحي أو أوةر أو عل  اباب أو لشـر          يبري وفىـرح   -    لحي  -   يب  -    
                                                                           رـ ه ا لـا  الاسـ ى  عـديا مـن التحـداي  ل جمـال الق ـاسري فعلـه سـب ه امل ـالي ال شتـاحي مـن 
ـــــن فاجـــــد ا لـــــا  الاســـــ ى ي وال فتـــــاحي املعلامـــــا  ماجـــــاية يائمـــــا ضـــــمن                                                                         الااضـــــر يائمـــــا أش
                                                                         ا جصــــااا  الاتن ــــ  التقل دشــــ  لتــــ  أبتــــن حتدشــــد رــــ ه األمــــارري ورــــ ا أبتــــن أحي شاجــــد لباــــا 

                                                         نيــــاحي شنبطــــ  فاــــ  ه املعــــاما   ــــه الاــــؤال نينفــــاط جــــار  عــــاةر للحــــدوي              خبصــــاو مــــا لذا  
ـــاك وضـــاح ةفـــ حي أمـــانين وجـــاي    أو                                                                     نيتـــدفق  شـــرايا ري وعـــاوة علـــه ذلـــ ي فحـــح لذا نيـــاحي رن

                                                                                   الاسىااي ال شتاحي من الااضر يائما ما لذا نياحي شنبط  فا  ه املعاما  العاةرة للحدوي نيقـ م 
                                               ن  ال  جير  فباي.ا ف مـا ةـ  ا لـا  املق مـ  ابلـداته(                         )شامل  ق م  اًدما  التام   “      ل ال   ”

                                العاةر للحدوي را رساأب الاسات (ري                        )حب ج شتاحي عنصررا الاج د    “      اف   ”        أو نيق م 
                                          ففمه ر ه الفئ  فدفقا  اًـدما  والب ـاد  الـ     :                                      املعامالت اليت يتم إيصال املنتج فيها رقميا  • 

                                                 ومــن أم لــ  ذلــ  الصاجم ــا  والتتــح ا لتبون ــ  والب ــاد                                        شــتم لشصــا.ا رقم ــا نيمنــتج قاةــه للتناشــهري
                                                                               وتـــدما  قااعـــد الب ـــاد ري أمـــا الاـــلعي فباعتباررـــا أ ـــنافا ذا  وجـــاي مـــاي ي ال أبتـــن لشصـــا.ا 
                              ّ                                                           رقم اي ولحي نياحي مـن الـااري أحي فالّـد فتنالاج ـا الىباعـ  ال ا  ـ  األةعـاي ماـتقبا فئـ   مـن املعـاما  

                                                         ُ    ة سلعي وابلتـايل فتـاحي رنـاك سـلع شـتم لشصـا.ا رقم ـاي وذلـ  لذا اعتُـص                        ال  أبتن فصن فلا نيت ار 
                       ا  )م ـــــه فصـــــام م الىباعـــــ                                                  رـــــ ه املعـــــاما  خمتلفـــــ  جـــــارراي عـــــن معـــــاما  الت ـــــارة ل اًـــــدم

                                                                              األةعــاي(ري وشتاــق مفلــاأب ا شصــال الرقمــ  مــع مــا فصــفر فرقــ  العمــه املعن ــ  ةق ــاس الت ــارة         ال ا  ــ 
                          َّ                       امـــــــــا  واالفصـــــــــاال  واًـــــــــدما  املمتَّنـــــــــ  ةتتنالاج ـــــــــا املعلامـــــــــا                      خبـــــــــدما  فتنالاج ـــــــــا املعل

ّ              َّ                                                    اّمه اًدما  املمتَّن  ةتتنالاج ا املعلاما  واالفصاال ي ورـ  املتم لـ  حتدشـدا    (٣ )        واالفصاال    
                                    ُ                                         ل املنت ا  اًدم   ال  شتم لشصا.ا من ةُعد عص شبتا  فتنالاج ا املعلاما  واالفصاال ري

                                                                                 أما البعد ال ا  ا دي ل ا تار فلا مرفبا ابألول عن ترشق حتدشد ما لذا نيانت املنت ـا  الـ   -    ٠١
                                                                               جيــــر  فــــداو.ا جــــاراي رــــ  ســــلع أو تــــدما ي لا جانــــح اســــتحدا ر فئــــ   ماــــتقل  ملــــا شاــــمه املعلامــــا  

              ي ولتن رناك                                                                     الب اد ري و ح ر أحي املعاما  النقدش  املتصل  ابلب اد  ستظلر حتت فئا  اًدما   أو
__________ 

                                       UNCTAD (        2015    ), “International trade in ICT services and ICT                                               -enabled services: proposed indicators      انظر:   (٣ ) 

from the Partnership on Measuring ICT for                                           Development           ” ري  
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                                                                                العدشــــد مــــن املعــــاما  الــــ  فتعلــــق ابلب ــــاد  وال فنىــــا  علــــه فــــدفقا  نقدشــــ ي ورــــ ا ال شقتصــــر علــــه 
                                                                                       املعاما  ال  فتم ياته الفرني  الااجدةي فلنـاك أشضـا املعـاما  املتصـل  ابلب ـاد  الـ  جمعلـا شـرنيا  

ــــ  شتــــاحي ةاســــع رــــ ه الفــــرنيا  مــــن م ــــرايا  عــــن ترشــــق                                                           مــــن قب ــــه الاســــىاا الــــرقم  ي وال                        فال ــــد ا ش
                                                                                       اســتخداملاري والقصــد مــن ا شــارة  ــراج   رنــا لا الب ــاد  واملعلامــا  رــا ضــماحي فطى ــ  رــ ه الفئــ  مــن 
ّ                                املنت ا  أشضا ضمن لتار الق اسري وجـدر ا شـارة لا أحي رـ ا شاّسـع نىـا  الق ـاس لا مـا رـا أةعـد مـن                                                        

                     ُ             ل الاـــــلع واًـــــدما ي حب ـــــج شُعـــــبأل ابلفاائـــــد                                                 املفلــــاأب ا جصـــــائ  التقل ـــــد  للت ـــــارة العـــــاةرة للحـــــدوي
ُ                                                                      االقتصايش  التبية الـ  ُجـم مـن التـدفقا  الدول ـ  للب ـاد ي والـ  ني ـيا مـا فطفللـا ا جصـااا  الت ارشـ                        

                  ُ                                                               التقل دش  مع أ ا فُعتص قناا  و ديا  ذا  أو   متااشدة للتدفقا  الت ارش  ذا  الصل ري
 

                      أبعاد التجارة الرقمية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                    وشتعلق البعد األتي ابألتراأل الفاعل  الداتل  ل املعامل ري واستنايا لا األعمال املن اة ل جمال  -    ٠٠
                                                                                الت ـــارة ا لتبون ـــ ي ج ـــج جيـــر  التفرشـــق ةـــ  مؤساـــا  األعمـــال واملاـــتللت  وايتامـــا  ابعتباررـــا 

                     لفــرنيا  أو ةــ  الفــرنيا                                                                  األتــراأل الفاعلــ  الرئ اــ   ل معــاما  مــن قب ــه املعــاما  املصمــ  ف مــا ةــ  ا
                                         ّ                                      واملاــــتللت ي شاــــي ا تــــار علــــه الناــــق املصــــىلح  املّتبــــع ل نظــــاأب اياــــااب  القام ــــ ري والتقاــــ ما  
                                                                                     ا ضاف   ا ار  النظر ف لا ل أوساط اياااب  القام   ل لتار ةردمج العمـه األعـم قـد ففـمهي ضـمن 

    ُ                        ) حي فُـــدرن مـــ ا معلامـــا  عــــن يور                                                     جاـــااب  فرع ـــ ي أج ـــاأب الفـــرنيا  والقىاعـــا  الـــ  فعمـــه ف لـــا
                                                                                       األيوا  املرقمنــ  واســتخداملا مــن قبــه املؤساــا  الصــطية واملتاســى ي أو  حي شــتم التم  ــا ةــ  الفــرنيا  

                    املال   وغي املال  (ري
  

 الىب ع 

(‘ني  ف’)  

معامل  شتم ل دار تلبلا 
 رقم ا

أو/و  
 معامل  ممتَّن   نص  رقم  

أو/و  

معامل  شتم لشصال املنتج 
 ف لا رقم ا

 املنتج

(‘ماذاف’)  

 سلع

 تدما 

ة اد /معلاما   

 األتراأل الفاعل 

(‘منف’)  

 الفرنيا 

 األسر املع ف  

 ايتام 

املؤساا  غي 
الرحب   ال  ردأب 
 األسر املع ف  
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                                        التصدي للتحدايت اليت تواجهها عملية القياس -      اثلثا 

ّ                                                       نيمـــا ذنيـــر أعـــاهي   ُفىـــّار ةعـــد عمل ـــ  ا مـــع املنل ـــ  للب ـــاد  خبصـــاو أ  أجـــااا الت ـــارة  -    ٠٨   ُ                
                                                   وخبصاو فقا م الت ـارة الرقم ـ  جاـح املنت ـا  أو اًـدما ي    “     رقم ا ”                            الدول   را ال   جيا  اعتباره 

    األري                                                                                 وجاــح البلــداحي الفــرشت  والقىاعــا  املؤساــ   )األعمــال واملاــتللت  وايتامــا ( الداتلــ  نيــ تر 
ّ                    ة د أحي رناك ةلداد عدشدة ةدأ  ابلفعه ل ق اس ولا علـه األقـه ةضـع  مـن املتـّاد  املختلفـ  الـ  ت ـا                                                                    
                                                                                       الت ــارة الرقم ــ ي نيمــا شت لــه مــن ايصــر الــ   أجــر  ابالشــباك ةــ  منظمــ  التعــاوحي والتنم ــ  ل امل ــداحي 

                  ةلـــدا )انظـــر املرجـــع    2١   مـــن            ّ           ي والـــ   رّي عل ـــر أني ـــر    ٨١٠2                                  االقتصـــاي  و ـــندو  النقـــد الـــدويل ل عـــاأب 
OECD    -IMF (     2017    ) )   ي وني ل  اجتماا اًصاا غي الرمس  ةف حي ق اس الت ارة الرقم   ال   عقدفر فرق                                                                        

  ري    ٨١٠2                        مرة ل ففرشن األول/أنيتاةر           العمه ألول 

                                                                             ورناك جقائق ةدأ  فظلر لا النار من تال ر ه األعمال ال  أوجد  أشضا قناا  لتتـاشن  -    ٠٣
                             ري أيده عرض ماجا . ه ايقائقري               رؤى العم ق ري وش          ماشد من ال

 
                    إصدار الطلبات رقميا -     ألف 

                                                                               شـــتم لعـــداي ا جصـــااا  املتعلقـــ  ةىب عـــ  عمل ـــا  ل ـــدار الىلبـــا  )الت ـــارة ا لتبون ـــ ( منـــ   -    ٠4
                          مؤساـا  فتنالاج ـا املعلامـا                                                            سناا  عدشدة ل ني ي من البلداحيي ول الطالح من تـال استقصـااا 

                                                                                      واالفصاال  والت ارة ا لتبون   )ال  فطى  املعاما  ف ما ة  الفرنيا  وة  الفرنيا  واملاتللت (ي 
                                                                             ونيــ ل  مـــن تـــال استقصـــااا  األســر املع فـــ   ةفـــ حي اســـتخداأب ا نبنــت )الـــ  فطىـــ  املعـــاما  ةـــ  

                                         ا ة  املاتللت (ري وجـدر ا شـارة مـع ذلـ  لا أحي                                          الفرنيا  واملاتللت ي وةفته جائ  املعاما  ف م
                             ق م  املعاما  العاةرة للحدويري                                 ر ه االستقصااا  ال فقدأب حتل ا مفصا ل

                                                                     ورنــــاك جمماعــــ  متناعــــ  مــــن القنــــاا  الــــ  أبتــــن مــــن تا.ــــا ايصــــال علــــه رــــ ه املعلامــــا   -    ٠٥
                                      أسئل  مع ن  لا االستقصااا  املتعلق                                                          ا ضاف  ري ومن الااضر أحي أجد اً ارا  البدشل   شتم ه ل لضاف

                                                                                          ةتقا م عمل ا  الفراا والب ع ال  فتم عن ترشق ا نبنت لا معاما   ل   ويول ـ ري غـي أحي رـ ا الـنلج 
                                                                                         س نىا  ابلضرورة عله  ايية ال شاتلاحي هبا ل األعباا ا ةاغ  ي وقد فصعح ليارفر ل املمارس  العمل  ري 

                                                                      ال شتـاحي اجمل بـاحي يومـا علـه يراشـ   ـا لذا نيانـت تلبـا  الفـراا الـ  فـتم عـن ترشـق                     فعله سب ه امل الي قـد 
                                                                                   ماقــع شــبت  جيــر  ففــط لر  ل ــا فــدته ف لــا أتــراأل مــن الفــرنيا  األجنب ــ  القائمــ  علــه ففــط ه رــ ه 

     ي مـن                      َّ                                                              املااقعري وابمل هي قد شعصَّ عن املعاما  ف ما ة  الفرنيا   عله مـن ق ملـا لذا نيانـت ا لـ  النظـية
ّ                                                               منظــــار املصــــّدري رــــ  جلــــ  وســــ ى  علــــه ا نبنــــتي ول اــــت املاــــتلل  النلــــائ  )ورــــ ا واري ل ــــ                   جال

                       اًدما  عله وجر اًصاو(ري

                                                                                ومث  اجتمال آتر را استتفاأل الب اد  ا ائ   الدق ق  عص سبه منلا م ا تلق التتامه ة   -    ٠٦
                                 تبون ـــ ي ولحي نيـــاحي رـــ ا شقـــبحي ابفباضـــا                                                   لجصـــااا  جـــارة البضـــائع واستقصـــااا  شـــرنيا  الت ـــارة ا ل

                                                                                   شتعلـــق ةتقاـــ ما  الت ـــارة ا لتبون ـــ  ا ل  /األجنب ـــ ري وأبتـــن أشضـــا لجـــراا املاشـــد مـــن التحاـــ نا       ف مـــا
                                           ( لتافي فقدشرا  يص  املب عا  العاةرة للحدوي    BEC                                            ابالقباحي مع فصن فا  الفئا  االقتصايش  الااسع  )

                                          ف ما ة  الفرنيا  أو ة  الفرنيا  واملاتللت ري                         ال  أبتن أحي فصن  نيمعاما  
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ّ                                                وأبتــن أشضــا استتفــاأل لمتان ــ  التعــّرأل علــه التــدفقا  الت ارشــ  الناجــ  عــن عمل ــا  ل ــدار  -    ٠2                               
                                                                                      الىلبا  رقم ـاي تافـا لتلـ  الناجـ  عـن عمل ـا  غـي رقم ـ ي مـن منظـار لجصـااا  جـارة البضـائعري ول 

ّ              رــ ا الصــديي أبتــن اّرــاذ مصـــدر رــاأب ل                                                     لب ــاد  ل املاــتقبه مــن املبـــايرا  الــ  ارــ  ا منظمــ  ا مـــارك                 
ّ                                                العامل ـــ  لبـــدا استتفـــاأل لمتان ـــ  التعـــّرأل علـــه معـــاما  الت ـــارة ا لتبون ـــ  ور ـــدرا ل الاـــ ا                                    
ّ                                             ا مرني ــ ي وذلــ  عــص ســبه منلــا مــ ا األســال ح ا ّاــن  لتحدشــد منفــ /وجل  الفــحن  و تاارــا للتبون ــا                                          

ّ                         للففرا  العمايش  أو افباا نظاأب تاو ومبّاا الستمارا  ا فصاح ألغراض     S 10    ظاأب               )م ه استخداأب ن                                       
                                                                                     الت ـــارة ا لتبون ـــ (ري واب ضـــاف  لا ذلـــ ي فـــإحي الب ـــاد  الصشدشـــ ي مـــن قب ـــه فلـــ  الـــ  جيمعلـــا االحتـــاي 

           الق مـ  الـ                                                                              الصشد  العامل ي قد فت ر منظارا  متعمق  خبصاو الاايية املفلاية ل املعاما  املنخفضـ  
ّ                                                                     ف ّاــررا الرقمنــ ي وقــد فاــاعد علــه حتاــ  التقــدشرا  ف مــا شتصــه ابلتبــايال  الت ارشــ                   الــ  فــتم يوحي عتبــ      

          ايد األيىنري
 

                             املعامالت اليت يتم تيقاها رقميا -    ابء 

ــــــدور الاســــــ اي  -    ٠٢ ــــــ  فقــــــاأب ة ــــــ  ظلــــــار ني ــــــاد  رقم  ــــــه                                                                  مــــــن الظــــــاارر امللمــــــ  ل عصــــــر الرقمن     م 
                                                       اب  وعله ابابي فل ه ف ار الت ارة الرقم   العاةرة للحدوي ل   -                     يب وأوةر وأما وحي ول   -    لحي  -   يب  -     لشر

                                ّ                                                   الاـلع واًـدما ري ونيمـا ذنيــر أعـاهي فالّـد رــ ه املنصـا  ا لتبون ـ  حتـداي  نيبــية علـه  ـع د الق ــاسي 
               لـا  أجنب ـ (ري                                                                       س ما ف ما شتعلق ابملعاما  ا ل   ال  ش اررا ني احي رقمـ  وسـ ا أجنـأ )أو مملـاك    وال

                                                                                      وعــاوة علــه ذلــ ي شنبطــ  مــن الناج ــ  النظرشــ  معا ــ  املعــاما  املتعلقــ  ةــدفع األمــاال مقاةــه تــدما  
                                                                                الاســـات  ةتاـــ  للا ل فئـــ  الت ـــارة ل اًـــدما  أو املـــدفاعا  مقاةـــه تـــدما  ل لتـــار ا جصـــااا  

                           ساأب الاسات  عـن ق مـ  اًـدما                                                                  القائم  جال اي مع أنر من الناج   العمل   قد شتاحي من الصعح فصه ر 
                                                                                املقدمـــ ري وفعـــد االستقصـــااا  )علـــه جانـــح العـــرض أو الىلـــح( وة ـــاد  ةىاقـــا  االئتمـــاحي واملصـــاير 

                    ( مــن القنــاا  املمتنــ           (web    -scraping)                                                  ا دشــدة للب ــاد  )م ــه عمل ــا  جصــاي الب ــاد  مــن ا نبنــت 
              مع الب اد ري

 
             ج فيها رقميا                          املعامالت اليت يتم إيصال املنت -     جيم 

                                                               ل جــــــ  ال أبتــــــن لشصــــــال   ــــــع اًــــــدما  عــــــن ةعــــــد عــــــص شــــــبتا  فتنالاج ــــــا املعلامــــــا   -    ٠٩
                                                                                   واالفصاال  )ألحي العدشد من اًدما  شتىلـح القـرل املـاي  للتاـل م واالسـتلاك(ي فـإحي الاضـع األم ـه 

         مصـــنف  لا                                                                       مـــن وجلـــ  نظـــر  ـــع الب ـــاد  رـــا أحي فتـــاحي   ـــع معـــاما  الت ـــارة الدول ـــ  ل اًـــدما  
                                 ري وقد ةدأ  عدة ةلداحي جبمع الب اد   “                  ال شتم لشصا.ا رقم ا ”        ومعاما     “            لشصا.ا رقم ا    شتم ”       معاما  

                                                                                 لتحدشد رـ ه الفئـا  ةصـارة أفضـهي وةفـته متمـاري ل ني ـي مـن ايـاال  مـع العمـه ا جصـائ  املتعلـق 
                        اًــدما  الــ  شــتم ف لــا                                                               ةق ــاس الت ــارة وفقــا ألســلال التارشــدي مــع االســتفاية مــن نيــاحي   ــع معــاما

  ري ٠                           ىا  عله لشصال تدما  ابألسلال                              لشصال اًدم  رقم ا عص ايدوي فن

                                                                      ونيبـــدشه عـــن ذلـــ ي أبتـــن أشضـــا مـــن تـــال رةـــا استقصـــااا  الت ـــارة ل اًـــدما  ابلب ـــاد   -    ٨١
        غ الصطر                                                                                املاتقاة من استقصااا  شرنيا  فتنالاج ا املعلاما  واالفصاال  ال  جرى عله املاتاى البال

                                                                         )ماــــتاى املؤساــــ (ي ابالقــــباحي مــــع ةعــــ  االفباضــــا ي فــــافي رؤى متعمقــــ  خبصــــاو ناــــب  معــــاما  
                                                                                          اًدما  الدول   ال  شتم لشصا.ا و/أو ل دار تلبا ا رقم ـاري وأبتـن ق ـاس اًـدما  الـ  شـتم لشصـا.ا لا 
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                 ســـتخداأب استقصـــااا     ي اب “              اقتصـــاي التقاســـم ”                                             املاـــتلل  رقم ـــاي ســـااا ةااســـى  الفـــرنيا  أو مـــن تـــال 
                                                 األسر املع ف   ابالقباحي مع ة اد  البىاقا  االئتمان  ري

  
                                                          مشااااروو جاااادول يتااااوايت دلياااال فرقااااة العماااال املشاااارتكة بااااني الوكاااااالت املعنيااااة  -       رابعا 

                                                إبحصاءات التجارة الدولية عن قياس التجارة الرقمية

                               الانيــاال  املعن ــ  تجصــااا  الت ــارة                                                ول الاقــت ايــايلي شتــ ل  يل ــه فرقــ  العمــه املفــبني  ةــ   -    ٨٠
                                                                                            الدول   عن ق اس الت ارة الرقم   من مثان   فصال فطى  التحداي  املفار م   واملمارسا  املتبع  ل جمـال 
                                             ُ                                            الت م عري واب ضاف  لا الفصل  االستلايل واًتام ي شُقبح أحي شت ل  الدل ه من الفصال الاارية أيدهري

 
                                          املقائل القياساتية املتعلقة ابلتجارة الرقمية  -             الفصل الثاين -     ألف 

                                                                                       شقدأب ر ا الفصه    عام  عن املاائه الا اساف   الرارن  املتعلق  ابلت ـارة الرقم ـ ي وذلـ  ف مـا  -    ٨٨
                                                                                 شتصــــه مــــ ا ةفــــرو الا ــــال لا األســــاا  ) ــــا ل ذلــــ  الفــــرو ا دشــــدة الــــ  فت حلــــا الت ــــارة الرقم ــــ  

                                                                         ى  والبلداحي النام  (ي وف اي الت ارةي والضـااةا التنظ م ـ ي واملنافاـ ي وفـدفق                       للمؤساا  الصطية واملتاس
                                                                             الب ــــاد  عــــص ايــــدويي واًصا ــــ  ي لا جانــــح ماــــ ل  اجتمــــال فقــــداحي وضــــاح اًىــــاط الفا ــــل  ةــــ  

                             سال ح املختلف  لتارشد اًدما ري  األ
 

                                     اإلطار املفاهيمي لقياس التجارة الرقمية  -             الفصل الثالث  -    ابء 

                                                                                 شعرض ر ا الفصه ابلتفص ه ا تار املفار م  املب  ل الفرا ال ا  أعاهي استنايا لا املرجع   -   ٣ ٨
                                     (ري وفطىــ  الت ــارة الرقم ــ    ــع املعــاما      ٨١٠2 )     OECD    -IMF    ( و     ٨١٠2 )      OECD                املفــار لل لمــا ةـــ 

                             ا أو ف ايرا أو لشصا.ا رقم اري                                           الت ارش  العاةرة للحدوي ال  شتم ل دار تلبا 
 

                                                    جتميع بياانت القلع واخلدمات اليت يتم إصدار طلباهتا رقميا  -             الفصل الرابع  -     جيم 

                                                                                 شعرض ر ا الفصـه الـنلج ايال ـ  واألسـال ح املمتنـ  لتاسـ ع نىاقا ـا علـه النحـا الـا أب لق ـاس  -    ٨4
         الدراسا                                                                                   الالع واًدما  ال  شتم ل دار تلبا ا رقم اي مع فال ا الضاا عله أمار منلا استخداما  

                                                                                       االستقصائ   لنفقا  األسر املع ف   والفرنيا ي لا جانح األعمال ا ارشـ  ف مـا ةـ  الاـلىا  ا مرني ـ  
                                                                                          ةق اية منظم  ا مارك العامل  ي والالىا  الصشدش  ةق اية االحتاي الصشد  العـامل ي مـن أجـه حتاـ  ق ـاس 

              ُ                   ا عـــص ا نبنـــتري وفُعـــرض أشضـــا املنل  ـــا                                                  معــاما  جـــارة البضـــائع عـــص ايـــدوي الـــ  شـــتم ل ـــدار تلبا ـــ
       ساا (ري                                                                         التف ل  ةتحا  حتدشد القىاعا  املؤسا   الداتل  ني تراأل )وني ل  خمتل  أنااا املؤ 

 
ّ                   جتميع بياانت املعامالت اليت تيّقرها املنصات الرقمية  -            الفصل اخلامس  -     دال                            

ّ                             ف ّاـررا املنصـا  الرقم ـ ي مـع فقـدمي                                                شص  ر ا الفصه اًصا  املتعلق  ةت م ع املعـاما  الـ   -    ٨٥   
                                                                                     لرشايا  ةف حي سبه حتدشد ر ه املنصا  ورؤى متعمق  ةف حي تـر  فاـ  ه التـدفقا  العـاةرة للحـدويري 
ّ                                           وجير  التفدشد ةصف  تا   عله املعاما  ال  ف ّاررا املنصـا  املاجـاية ل اًـارني فلـ ه قـد فنىـا                                            

                                    اف  لا ذلـــ ي فقـــدأب لرشـــايا  خبصـــاو ضـــرورة                                     ةفـــته تـــاو علـــه حتـــداي  ل جمـــال الق ـــاسري واب ضـــ
ّ    فقا م ر ه التدفقا  ا  ال   لتحدشد نص ح نيه من رساأب الاسات  وق مـ  الاـلع أو اًـدما  املقّدمـ                                                                                      
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                                                                            )التاـــــ  ه ا  ـــــايل مقاةـــــه التاـــــ  ه الصـــــال(ي وخبصـــــاو املنل  ـــــا  املمتـــــن افباعلـــــا  جـــــراا رـــــ ه 
                     ع                        ح علـه التحـداي  الـ  جاةـعر علـه  ـع د الت م ـع ف مـا                                          التقا ما ري وشقدأب الفصه أشضا اقباجا  للتطل

   (ري “              اقتصاي التقاسم ”                                                            شتصه ابملعاما  ال  فتم ف ما ة  املاتللت  من تال املنصا  )ل لتار 
 

                                                  جتميع بياانت املعامالت اليت يتم إيصال املنتج فيها رقميا  -             الفصل القادس  -     هاء 

                                                شـتم لشصــا.ا رقم ـا فطىـ  اًـدما ي ولتـن ظلـار الىباعــ                                  مـن املتعـارأل عل ـر أحي املعـاما  الـ  -    ٨٦
                                                            ال  شتم لشصا.ا رقم ا أشضاري وس اتعرض ر ا الفصه األعمال ا ارش                                   ال ا    األةعاي قد شاجد ةع  الالع 

                                                                                     ل البلداحي لتحا  حتدشـد اًـدما  الـ  شـتم لشصـا.ا رقم ـا ابلفعـه )علـه عتـس حتدشـد ففـت ل  واسـع  مـن 
  ري ٠                          قدمي اًدما  عن ترشق األسلال ُ                                             ُلتمه لشصا.ا رقم ا(ي مع البني ا عله عاق  ذل  ةت           اًدما  ال  

 
                                                    جتميع بياانت القلع واخلدمات اليت يتم إصدار طلباهتا رقميا  -             الفصل القابع  -     واو 

                                                                       شاــــتعرض رــــ ا الفصــــه التصــــن فا  ايال ــــ  واملقبجــــ  للاــــلع واًــــدما  هبــــدأل حتدشــــد مار ــــ   -    ٨2
ّ    )م ـــــه ســـــلع وتـــــدما  فتنالاج ـــــا املعلامـــــا  واالفصـــــاال ي واًـــــدما  املمّتنـــــ     “       الرقم ـــــ  ”        املنت ـــــا                                                           

                                                                                         ةتتنالاج ا املعلاما  واالفصاال ي والت ارة ل األفتار(ي مع فال ا الضاا عله أو   التم  ـا علـه حنـا 
             فتـاحي املعاملـ                                                                                     سل م ة  الىب ع  الرقم   للمعاما  والىب ع  الرقم   للمنتج؛ فعله سب ه امل الي أبتن أحي

ــــــتج نيــــــ ل  )نيمــــــا ل ج ــــــ  ُففــــــبى عــــــن                                                   ذا  تــــــاةع رقمــــــ ي ة نمــــــا قــــــد ال شتــــــاحي املن               ُ        الــــــ  املاةــــــس ال
                           ــ  لا ق ــاس فــدفقا  الب ــاد                                                          ا نبنــت(ري وشقــدأب الفصــه أشضــا  ــ  عامــ  عــن ا لــاي الاتن ــ  الرام     ترشــق
       ايدويري   عص
  

               اخلطوات التالية -       خامقا 

                                                                                         ستقاأب منظم  التعاوحي والتنم   ل امل داحي االقتصاي  ومنظم  الت ارة العامل  ي الرئ ااحي املفارنياحي  -    ٨٢
                            ةتاج ــر عمل ــ  الصــ اغ  عمامــاي                                                               لفرقــ  العمــه املفــبني  ةــ  الانيــاال  املعن ــ  تجصــااا  الت ــارة الدول ــ ي 

       ع                 الــ  جاةعــر ل ق ــاس االقتصــاي                                                        ل ذلــ  املااامــ  مــع األعمــال ا ارشــ   ــاا اة ذلــ  خبصــاو التحــداي      ــا
                                                                                     الرقمــ  ل اياــااب  القام ــ ري وستاــعه فرقــ  العمــه لا لنيمــال أول ناــخ  نياملــ  ملفــروا الــدل ه حبلــال 

                                                                   للتفــاور مــع البلــداحي املتقدمــ  والبلــداحي النام ــ ي ضــمن جلــا  أتــرىي مــن تــال       ٨١٠٢            أشلال/ســبتمص 
ّ                                            عّد مــاجا لنتــائج املفــاورا  ل عــرض ل التقرشــر الــ                                                 ا. ئــا  القائمــ  الــ  أب للــا أعضــاا فرقــ  العمــهري وســ   

ّ                                   س قّدأب لا الل ن  ل يور ا التال   ل عاأب    ري    ٨١٠٩   

 
 


