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مجلس التجارة والتنمية

فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي
الدورة األولى
جنيف 6-4 ،تشرين األول/أكتوبر 2017
البند  2من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال المؤقت وشروحه
أوالا -جدول األعمال المؤقت
 -1انتخاب أعضاء املكتب
 -2إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -3مناقشة ةةأ بش ة ة البعة ةةد اي ة ةةارة لإلتكة ةةارو ايلكاونية ةةأ وا قت ة ةةا الرقمة ةةة ،تتنة ةةاول الفة ةةر
والتحديات املرتبطأ بذلك
 -4ج ةةدول األعم ةةال املؤق ةةت لإل ةةدورو الثاني ةةأ لفري ةةرب ا ة ةماء ادك ةةومة ال ةةدو املعة ة بالتك ةةارو
ايلكاونيأ وا قت ا الرقمة
 -5اعتما تقرير فريرب ا ماء ادكومة الدو املع بالتكارو ايلكاونيأ وا قت ا الرقمة

ثاني ا -الشروح
البند 1
انتخاب أعضاء المكتب
-1
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سينتخب فريرب ا ماء ادكومة الدو رريساً ونارباً لإلرريس  -مقرراً.
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البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -2ق ةةد يرف ةةب فري ةةرب ا ة ةماء ادك ةةومة ال ةةدو ل إقة ةرار ج ةةدول األعم ةةال املؤق ةةت الة ةوار ل
الف ل األول من جدول األعمال املؤقت وشروحه.
 -3ويُقةةا خت ةةيجل اةإلسةةأ العامةةأ األوُ ،الةةس سةةتُفتتة السةةاعأ العاشةةرو مةةن ةةبا يةةو
األربعةةاء  4تش ةرين األول/أكتةةوبر  ،2017لتنةةاول املسةةارل ايجراريةةأ لالبنةةدا  1و 2مةةن جةةدول
األعمةةال املؤقةةتإل ولةةب ء ببيانةةات اسةةتُعليأ .وسةةتُعقد اةإلسةةأ العامةةأ ا تاميةةأ يةةو اةمعةةأ 6
تش ة ةرين األول/أكت ةةوبر عتم ةةا التقري ةةر وج ةةدول األعم ةةال املؤق ةةت لإل ةةدورو الثاني ةةأ لفري ةةرب ا ة ةماء
ادك ة ةةومة ال ة ةةدو املع ة ة ة بالتك ة ةةارو ايلكاوني ة ةةأ وا قت ة ةةا الرقم ة ةةة ال ة ةةس س ة ةةتعقد ل نيس ة ةةا /
أبريةةل  2018لالبنةةد  4مةةن جةةدول األعمةةال املؤقةةتإل .وبةةالنظر إُ قِ ةةر مةةدو الةةدورو ،سةةيؤ
لنارب الرريس  -املقرر باستكمال التقرير النُارة بعد اختتا الدورو.
 -4وميكن خت يجل بقيأ اةإلسات ،بدءاً من  4تشرين األول/أكتوبر لبعد انتخةاب أعضةاء
املكتب والبيانات العامأإل وحىت با يو  6تشرين األول/أكتوبر لإلبند املوضوعة  3من جدول
األعمال املؤقت .وميكن ،عنةد الضةرورو ،إرجةاء اعتمةا التقريةر إُ وقةت متة خر بعةد ُةر يةو 6
تشرين األول/أكتوبر من أجل إتاحأ وقت كاف لعقد جإلسأ عمل فري رمسيأ بعد الظُر.
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جدول األعمال املؤقت وشروحه

البند 3
مناقشةةة بش ة البعةةد اإلنمةةاجي للتجةةارة اإللكترونيةةة واالقتصةةاد الرقمةةي تتنةةاول
الفرص والتحديات المرتبطة بذلك
 -5يولد التطور السريع لعقت ا الرقمة فر اً ،فضعً عن حتديات ،خنراط البإلةدا الناميةأ
ل التكارو ايلكاونيأ وا ستفا و منُا.
 -6وتش ةةمل الف ةةر ال ةةس ق ةةد تنشة ة بالنس ةةبأ لإلبإل ةةدا النامي ةةأ خفة ة تك ةةاليف املع ةةامعت
وحتسةةا الو ةةول إُ العمةةعء ل الةةداخل وا ةةار واملشةةاركأ ل سعسةةل القيمةةأ العامليةةأ وتعزيةةز
اينتاجيةةأ ،وتنظةةيم املشةةاريع ،وا بتكةةار ،وخإلةةرب فةةر العمةةل ل القطةةا الرقمةةة وإمكاني ةأ رب ة
األسواق الريفيأ وادضةريأ وفوارةد لإلمسةتُإلكا وطةرق جديةدو لإلتبإلةب عإلةو ادةواجز الةس حتةول
و تطوير األعمال.
 -7وقةةد تواجةةه البإلةةدا الناميةةأ بع ة التحةةديات التاليةةأ عةةد كفاي ةأ تكنولوجيةةا املعإلومةةات
وا ت ةةال واهلياك ةةل األساس ةةيأ ال ةةناعيأ واس ةةتخدامُا وحمدو ي ةةأ ف ةةر اد ةةول عإل ةةو الطاق ةةأ
وإمدا ات الطاقةأ فةري املوثوقةأ واملكإلفةأ وقإلةأ فةر اد ةول عإلةو ا رتمةا وعةد وجةو حإلةول
مناسبأ لإلدفع وحمدو يةأ فةر اد ةول عإلةو التكنولوجيةا وانعةدا القةدرو الشةراريأ والةنظم املاليةأ
املتخإلفأ واملخاوف بش فقدا الو ارف بسبب ا ز حا أو األمتتأ وتةدوور امليةزا التكةار
وخماطر ويمنأ بع الشركات عإلو السوق وخسارر اييرا ات واتسا الفكوو الرقميأ مع تطور
ا قت ةةا الرقم ةةة وع ةةد كفاي ةةأ األط ةةر القانونيةةأ والتنظيمي ةةأ وا عتم ةةا عإل ةةو النق ةةد ل ا تم ةةع
واخنفاض مستويات ايملا بالقراءو والكتابةأ ل اةال تكنولوجيةا املعإلومةات وا ت ةا ت والةوعة
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واملعرفأ فيما يتعإلرب بالتكارو ايلكاونيأ با املستُإلكا والشركات وادكومات .وميكن أ تكةو
ادواجز مرتفعأ بوجه خا بالنسبأ لإلمشاريع البالبأ ال بر وال بريو واملتوسطأ ادكم.
 -8ووناك حاجأ إُ تقدمي مساعدو أكثر مشو ً لدعم بناء القدرات هبدف التبإلب عإلو التحديات
السالفأ الذكر .وينببة أ تؤ مبا رو التكارو ايلكاونيأ لإلكميع وراً واماً ل وذا ال د .

 -9ووفق ةاً لعخت ا ةةات ال ةةس اعتم ةةداا ال ةةدول األعض ةةاء ،س ةةينظر فري ةةرب ا ةماء ادك ةةومة
الدو ل املسارل التوجيُيأ التاليأ ل ورته األوُ
ما الذ حتتاجه البإلدا الناميةأ مةن أجةل بنةاء مزايةا تنافسةيأ عةن طريةرب التكةارو
لأإل
ايلكاونيأ وا قت ا الرقمة؟
لبإل

ما ا ميكن أ تفعإله البإلدا الناميأ لتعزيز وياكإلُا األساسيأ املا يأ والتكنولوجيأ؟

ل إل كيف ميكن لإلبإلدا املتقدمأ النمو أ تشاك ،ب كثر الطرق تة ثريا ،مةع البإلةدا
الناميأ ل تعظيم الفر ومعاةأ التحديات املت إلأ بالتكارو ايلكاونيأ وا قت ا الرقمة؟
 -10ومةةن أجةةل تيسةةري مناقشةةات اجتمةةا املارةةدو املسةةتديرو ،س ةيتا تقريةةر اقت ةةا املعإلومةةات
لعةةا  2017الرقمنةةأ والتكةةارو والتنمي ةةأ لسي ةةدر قريب ةاًإل ،فض ةعً ع ةةن تقييمةةات خمتةةارو لتكُي ةةز
البإلدا األقل واً.
 -11ويتوقع من فريرب ا ماء ادكومة الدو أ حيد النتارج العمإليأ لإلمناقشات.
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تعظيم مكاسب التنميأ من التكارو ايلكاونيأ
وا قت ا الرقمة

البند 4
جدول األعمال المؤقةت للةدورة الثانيةة لفريةق الخبةراء الحكةومي الةدولي المعنةي
بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي
 -12يتوقع من فريرب ا ماء ادكومة الدو  ،ب فته اهليئأ التحضرييأ لإلدورو الثانيةأ ،أ يتفةرب عإلةو
جدول األعمال املؤقت لدورته املقبإلأ ،الذ ينببة أ يكو نتيكأ لإلمناقشات بش البند  3أععه.

البند 5
اعتم ةةاد ت ريةةةر فري ةةق الخبة ةراء الحك ةةومي ال ةةدولي المعن ةةي بالتج ةةارة اإللكترونيةةةة
واالقتصاد الرقمي
 -13سيعتمد فريرب ا ماء ادكومة الدو تقريره ويقدمه إُ ةنأ التكارو والتنميأ.
يرجو مةن ا ةماء تقةدمي ورقةات إُ أمانةأ األونكتةا ل أقةرب وقةت حكةن .ولإلح ةول عإلةو مزيةد
من املعإلومات ،يرجو ا ت ال بالعنوا التا
Torbjörn Fredriksson (torbjorn.fredriksson@unctad.org), Chief, Information and
Communications Technology Analysis Section, Division of Technology and Logistics.
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