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 والتنمية التجارة جملس
  ابلتجارة املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق

 الرقمي واالقتصاد إللكرتونيةا
 الثانيةالدورة 
 2018بريل أ/نيسان 20-18 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

 لكرتونية واالقتصاد الرقميالعامل املعين بقياس التجارة اإل فريقال  
 األونكتاد أمانة من مذكرة  

 موجز  
جااادول األعماااال املؤقااات لاااادو ي ال انيااا   مااان 4تتنااااول  اااكر املاااكيري امللا يميااا  البناااد  

يري . وتتراااا املااك الرقماايل للريااا ااااااك اي ااوميل الاادول املرااا للتوااا ي اقل اونياا  واققت ااا 
 اايل تو اا  و لرقماايل. اإبم انياا  شنءاااك  ريااا عاماال مرااا بريااال التوااا ي اقل اونياا  واققت ااا  

تماا  و وأنءاتتو اح نواتالدو  املناو  باو وتباّ  اياج  اليت سيابيها شنءاك اللريا الرامل وحتد  ا
 وترتيباتو الرماي  واحتياجاتو من املوا   ااا ج  عن امليزاني .
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 السياق  
جديااد مرااا اتلاا لااال التوااا ي والتنميا  عاااا افت ا اااء  ريااا فاااك ح ااوميل  ول  -1

عاااا أن تقرر ااد جاسااتو األو   2017نيسااان/أبريل  5للتوااا ي اقل اونياا  واققت ااا  الرقماايل   
   جنيف.  2017تءرين األول/أيتوبر  6ش   4  اللاي من 

وباار ء شم انياا  شنءاااك  ريااا عاماال مرااا بريااال التوااا ي اقل اونياا  واققت ااا  الرقماايل   -2
رارااا  للسياسااا  الرامااا  املتلاااا عايهاااا   الااادو ي األو  للرياااا اااااااك يواحااادي مااان التو اااياء املت

اي ااوميل الاادول املراااا للتوااا ي اقل اونياا  واققت اااا  الرقماايل ل اايل ينةااار  يهااا لااال التواااا ي 
 . 2018والتنمي     و تو التنليكي  السا س  والست    شبا / ااير 

لراماااا  املتلااااا عايهااااا   تااااا  الاااادو ي األو  وتضاااامنت التو ااااياء املتراراااا  للسياساااا  ا -3
 تو يت  تتراران بء ل مباشر لإلح اكاء، وجاك  يهما أن  ريا ااااك اي وميل الدول: 

 املباا  ي  يها مبا النامي ، لابادان اإلح اكاء توا ر حتسن اليت املبا  اء يءوع -11
   والتنميااا  الترااااون ومنةمااا  املتحااادي لألمااام اإلقايميااا  والاواااان األون تاااا  بااا  املءااااي 
 الرامليااا  اجلماااا   ومنةمااا  الااادول والبنااا  الراااامليل الاياااد  واقحتاااا  اققت اااا   امليااادان
 ؛احااادو ل يبر ارااال اإلل اونياا  التوااا ي قيااال حتسااا  ش  الرامياا  الراملياا  التوااا ي ومنةماا 
 ؛اجملاقء  كر   الرد اء بناك  عم فالل من اإلسهام ش  اإلمنائي  الءرياك ويدعو

 الرقماايل واققت ااا  اإلل اونياا  التوااا ي بريااال مرااا عاماال  ريااا إبنءاااك يو اايل -12
 اللرياا بءأن ملا يمي  مكيري شعدا  ش  األمان  ويدعو ؛املتاح  املوا   مع يتواكم بء ل

 مالياااااااااا   عماياتاااااااااو بااااااااادعم اإلمناااااااااائي  الءااااااااارياك ا تماااااااااام ماااااااااد  واست ءاااااااااا  الرامااااااااال
(TD/B/EDE/1/3 12و 11، الل ل األول، اللرراتن.)  

التنليكياا  السا ساا   تااو   و  ، ، قاار  لااال التوااا ي والتنمياا 2018شاابا / ااير  7  و  -4
دو ي األو    الرامااا  واملنب رااا  عااان الاااسياسااااملترارااا  للفاااك   اقعتباااا  التو اااياء أيوالسااات ، أن 

 التو ياء اا وص وجو عاا امللا يمي  املكيري  كر ولتتنا لكا، للريا ااااك اي وميل الدول.
 م اني  شنءاك  ريا عامل مرا بريال التوا ي اإلل اوني  واققت ا  الرقميل.إب املترار 

اإلح ااااكاء املترارااا  للتواااا ي وسااا يز اللرياااا الرامااال عااااا ييليااا  حتسااا  ماااد  تاااوا ر  -5
تااا اإلح اااكاء الو نياا  واملنةماااء األفاار  اقل اونياا  واققت ااا  الرقماايل، ورلاا  إبشاارا  م ا

 املرني  جبمع املراوماء راء ال ا .

 السياساتبياانت وإحصاءات أفضل تسرتشد هبا  إىل احلاجة -الا أو  
تضتاع ت نولوجيا املراوماء واقت ااقء بادو  متناام    تنلياك فتا  التنميا  املساتدام   -6

وقد التزمت اجلمري  الرام  لألمام املتحادي،   ساياس استررا اها الراام لسا  تنلياك . 2030لرام 
  نتائج الرم  الراملي  جملتمع املراوماء، بتسخ  شم اانء ت نولوجياء املراوماء واقت ااقء 

، مالحةاااااا   أن إبم ااااااان  ااااااكر 2030حتريااااااا أ اااااادا  فتاااااا  التنمياااااا  املسااااااتدام  لرااااااام ساااااابيل 
 السااابر  عءااار.التنميااا  املساااتدام  حترياااا  ياااع أ ااادا    ع وتااا ي الترااادم الت نولوجيااااء أن تسااارّ 
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رااادي أ ااادا  مااان أ ااادا  بوتت ااال عمايااا   قمنااا  األنءااات  اققت اااا ي  والتواااا ي ات ااااق  مباشااارا  
 .(1)التنمي  املستدام ، عاا النحو الك  أيدتو ترا ير شىت

الاايت تنب اايل  ملت ااا  للسياساا  الراماا ا املسااائللرديااد ماان وي اا  اققت ااا  الرقماايل املتتااّو  ا -7
ا مااان  ع  عاااا ياتاااا عااااا عمايااا  الرقمنااا   يمااا ومااااء النةااار اي حيااات يترااا  عااااامراجلتهااا. 

ماااال أو ع ااارص  شجياااا )مباااا   رلااا  احتمااااال الرماااال السياسااااء املت اااا  مبواااااقء م ااال ساااوس 
ها ، ، ومحايا  املساتاملنا سا تادم  ا(، والتراايم وتنميا  املهاا اء، واقبت اا ، والتنميا  الرتاعيا ، و 

ن واا و اااي  ااااا لألماااوالتنةااايم  يماااا يتر ،والضااارائا، والتواااا ي، ومحايااا  البيةااا ، ويلااااكي التاقااا 
 ومحاي  البياانء.

وت ا   البادان املتردم   يل أيضا  لتوهيز أنلسها للبياانء الال م  ل ياغ  السياساء  -8
 بااادان النامياا لاق    احااأسااوأ  والو ااعملااكيو ي أعااالر، لملوا اايع ا  يمااا يترااااالرائماا  عاااا األ لاا  

حيااد  ي عاااا رلاا ،اققت ااا  الرقماايل. وعااالو  عدياادي ماان بءااأن جواناااالبياااانء  الاايت تنراادم  يهااا
لا ي ماان اللاارص اااا اقسااتعا ، البياااانء ماان قااد ي البااادان النامياا ، ولا اا  أقاال البااادان منااو  انراادام

اء ياغ  سياسا اعااا  اّناع السياسااء  جيرال مان ال اراا اليت يتيحها اققت ا  الرقميل. و ك
 قائم  عاا أ ل  وتنليك ا.

 ياااايل تناااااق لابااااادان النامياااا   ا  وترتاااايل  بيراااا  اققت ااااا  الرقماااايل السااااريع التتااااو  حااااا ز  -9
ت يّاف أ ار و  ،واجههاات ايالا  املت ا ي الايت ، وتقا  بء ل أ ضالاقحتياجاء اإلح ائي  اجلديدي

 .اناسا ظرو هالريال املوجو ي لت

ترهااااد البااااادان املتردماااا  لدااااار برااااس املبااااا  اء لتحساااا  قيااااال اققت ااااا  الرقماااايل،  غاااام و  -10
 .(2)ستواجههاعاا قيال احتياجاء البادان النامي  واآلع  اليت ا  با  اء تريز حتديدأ  م يوجد ق

 أخرى مبحافل وارتباطه العامل الفريق دور -اا اثني 
الرامااال املراااا برياااال التواااا ي اإلل اونيااا  واققت اااا  الرقمااايل أن يتاااي  مااان شاااأن اللرياااا  -11

ءاااأن ال اااا  ب  ر ااا  لاااادول األعضااااك   األون تاااا  ملناقءااا  سااابل  عااام شنتاااا  اإلح ااااكاء راء
لام اتاا  ال   التو فلابماري   السان   اققت ا  الرقمايل، وق سايما   الباادان الناميا . وسايوتمع

 مع البياانء راء ال ا .جب املرني ماء األفر  اإلح ائي  الو ني  واملنة

لرياا اااااك اي اوميل الساابر  ل دو يالا تقرر  اا الايت وا ايعاملوسا يز اللرياا الرامال عااا  -12
ش   راد رلا  تررياارا  لرامال باللرياا ا   عالادول املراا للتواا ي اقل اونيا  واققت اا  الرقماايل. وسا

باا  فتاا   قاا  و يااديعال ماان شااأنو أن ينءاا   ااكاو  للريااا ااااااك اي ااوميل الاادول. التالياا الاادو ي 
يايل   راحااءمن يرادم وحالا  اإلح ااكاء املراباا   اا. ول ان لالرياا الرامال أ الراما  السياساء
 .الدول اي وميل ااااك  ريا ينةر  يها

__________ 

 .A/71/67-E/2016/51و E/CN.16/2016/3انةر، م ال ،  (1)

جهااو  م عاااا قيااال و هاام التوااا ي  20 يااز أيضااا  أعضاااك لموعاا  الااا ، 2017األملانياا    عااام  الرائساا  ظاال   (2)
 اقل اوني  وبقرد ا اإلمنائيل عاا حنو أي ر  رالي .

https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=E/CN.16/2016/3&language1=English&language2=Arabic&location=Geneva
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=A/71/67-E/2016/51&language1=English&language2=Arabic&location=Geneva
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األفاار . و نااا  ترساايم واجملموعاااء وسااي ّمل اللريااا الراماال عماال املنةماااء الدولياا   -13
ملرنيااا  لءاااراي  اورلااا  بلضااال ا ،وا ااا  لارمااال بءاااأن قياااال اجلواناااا املختالااا  جملتماااع املراومااااء

ألون تاااا  ا، يتااو  ال ت نولوجيااا املراوماااء واقت اااقء ألغااراة التنمياا . و   ااكا السااياسياابر
 ااااقء، واقت اءمساااؤولي  الرياااال   االاااا  لااااقء: اساااتخدام املؤسسااااء لت نولوجياااا املراومااا

اومااااء جياااا املروالتواااا ي   سااااع وفااادماء ت نولو  ،قتااااع ت نولوجياااا املراومااااء واقت ااااقءو 
قت ااا اء لنامياا  واقاققت ااا اء ا ل اااا البااادان راءاألون تااا  البياااانء  وجيمااعواقت اااقء. 

 وغا اققت ا  ،  ن امليدا رحا  انترالي  )أ  غ  األعضاك   منةم  التراون والتنمي  مباليت متر 
 مل تا اإلح ائيل لالحتا  األو ويب( املءمول  برمل ا

ويضتاع األعضاك اآلفرون   الءراي  املرني  بريال ت نولوجيا املراومااء واقت ااقء  -14
 :(3)الرقميلأفر  راء  ا  لققت ا   نءت ألغراة التنمي  أب

ا ياياااااال األساسااااااي  ؤولي  قيااااااال ساااااايضااااااتاع اقحتااااااا  الاااااادول لالت اااااااقء مب )أ( 
ملراومااااء ا نولوجياااا ش  تاأل اارا  واألسااار املريءااي   و اااولو ، لت نولوجيااا املراومااااء واقت اااقء

 ومهااا اء ل اونياا خدامها، مبااا   رلاا  برااس املؤشااراء املت ااا  للتوااا ي اإلتواساا واقت اااقء
 ؛ت نولوجيا املراوماء واقت اقء

راء الرمالا    لاال ت نولوجياا املراومااء تنةر منةم  الرمال الدوليا    مؤشا )ب( 
 ااااا  اء الواقت اااااقء، بينمااااا و اااارت جامراااا  األماااام املتحاااادي منهوياااا  بءااااأن ييلياااا  قيااااال 

  ؛ النلاايء اإلل اوني من وا  اءالو 
امل تاااا اإلح اااائيل و تضاااتاع منةمااا  الترااااون والتنميااا    امليااادان اققت اااا    ) ( 

 ،(4)اققت ا  الرقميل والتوا ي اإلل اوني  ب و ي أي ار واوق   لالحتا  األو ويب )يو وستاء( بريال
أو قااد  الاكين قاد تتتاابا شاواغاهم وأولاواي م أعضااك املؤسسات   را   اكا النءاا  يءامل ول ان

 ا .اققت ا اء األقل تردم شواغل وأولوايء مع تتتابا ق

اللريااااا الراماااال املرااااا بريااااال التوااااا ي اقل اونياااا  واققت ااااا  الرقماااايل التااااابع  سااااراوسي -15
 اماا  عالقاااءش  شقالءااراي   اامن حاادو  افت ا ااو،    عماال مساااهتولألون تااا ، ش ااا   ش  

قل اونيا  لتواا ي ااألفر  اليت ترمل عاا قيال خمتاف جوانا ا موعاءمع املنةماء واجمل آت  
للتوااااا ي  ل املراااااراااااا ساااابيل امل ااااال، يءااااا   األون تااااا    اللريااااا الرامااااواققت ااااا  الرقماااايل.  

باااا    اونياااا ا ي اقلاإلل اونياااا  التااااابع ملنةماااا  اجلمااااا   الراملياااا ، الااااك  يريااااز عاااااا قيااااال التواااا
اللرياا  رمالل ا   عما و عاا ايادلاسااع املا يا  املنخلضا  الريما   املؤسساء التوا ي  واملساتها  

 ن.اإليرا اء، وتيس  التوا ي، والسالم  واألم ع    لاقء

__________ 

ومنةماا  الترااااون والتنميااا     ؛واقحتااا  الااادول لالت ااااقء ؛منةماا  الرمااال الدوليااا  عضاااوا : 14 الءاااراي  وتضاام (3)
  يوش ا ؛م وال را ااا بيااا  والرااااالتاااابع ملنةمااا  األمااام املتحااادي لاا ومرهاااد اإلح ااااك  ؛واألون تاااا  ؛امليااادان اققت اااا  

  م  التاابع جلامرا  اقساتدا ومرهد الد اساء املتردم  ؛ولموع  البن  الدول ؛واقجتماعي  اققت ا ي  الءؤون
نااا  ي  ا اااا ا والاوسااايا واحاااوالاونااا  اققت اااا ي  أل ريرياااا والاونااا  اققت اااا ي  واقجتماعيااا  آل ؛األمااام املتحااادي

وأماناااا   ؛و ويبحتااااا  األوامل تااااا اقح ااااائيل لال ؛اققت ااااا ي  واقجتماعياااا  ل ااااريب  ساااايا التابراااا  لألماااام املتحاااادي
 .اتلاقياء ل ل و وتر ام واست هومل   ش ا  برانمج األمم املتحدي لابية 

اللرقااا  الراماااا  املرنيااا  للرياااال والتحايااال   اققت اااا  الرقمااايل التابرااا  ملنةمااا  الترااااون  ناااا  عااااا سااابيل امل اااال،  (4)
 والتنمي    امليدان اققت ا  .
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جهو  تراوني  خمتال  من شأهنا شاراك املناقءاء   اللريا الرامال، والر ال ا  أيض تقبكلو  -16
 :للر ل، مبا  يها ما يايل

منةمااا  الترااااون والتنميااا    امليااادان  تضاااممباااا  ي مءااااي  جملموعااا  غااا    يااا   )أ( 
مليا ،   التواا ي الراي  ومنةماحتا  الايد  الرامليل ومنةم  اجلما   الراملاققت ا   واألون تا  واق

  ؛ورل  هبد  حتس  قيال التوا ي اإلل اوني  عا ايدو 

رقاا  الرماال املءاااي  باا  الوياااقء املرنياا  إبح اااكاء التوااا ي الدولياا ، والاايت   )ب( 
تواااا ي   اااادماء الرائمااا  عااااا   أعما اااا املنهوياا  مااان أجااال قيااال الا  سااا م األون تاااا  أيضاا

 ء.ت نولوجيا املراوماء واقت اق

اللرياااا الرامااال املراااا برياااال التواااا ي اإلل اونيااا   ملاااا ياااان نءاااا ولإل اااا   ش  رلااا ،  -17
يلضاايل ش  تااوا ر املزيااد ماان البياااانء راء ال ااا  للتوااا ي سواققت ااا  الرقماايل التااابع لألون تااا  

،  إناااو سااايرز  تاااا  املباااا  اء النهائيااا  الااايت وش  اق ترااااك بنوعيتهاااا رقمااايلاإلل اونيااا  واققت اااا  ال
ترتمااد عاااا  ااكر البياااانء، مبااا   رلاا  أعمااال األون تااا  بءااأن املنتواااء البح ياا  والتحاياياا ، 

 باا  املؤسساااء التوا ياا  واملسااتها  ،توااا ي اقل اونياا  ال  لياالومنتواااء التراااون الترااا، م اال 
والترييماااااء  ،  اسااااااتيوياء التوااااا ي اإلل اونياااا     اإلل اونياااا  املسااااتخدماجلا زياااا اءومؤشاااار 

 .اقل اوني  لالخنرا    التوا يا زي  اجلالسرير  ملد  

 النواتج واألنشطة املمكنة -اثلثاا  
ل اااان أن تءاااامل األنءاااات  املم ناااا  لالريااااا الراماااال املرااااا بريااااال التوااااا ي اإلل اونياااا   -18

 املراااسااا م   شاااراك املااداوقء املربااا  للريااا ااااااك اي ااوميل الاادول تس يتالرقماايل، الااواققت ااا  
 :ما يايل ،للتوا ي اإلل اوني  واققت ا  الرقميل

توا ر البياانء با  الباادان الناميا    اجملااقء راء ال اا  للتواا ي ل شجراك مس  )أ( 
تاااوا ر      اااراءالن شاااأنو أن يسااااعد عااااا حتدياااد اإلل اونيااا  واققت اااا  الرقمااايل. و اااكا التريااايم مااا

أن يسااعد عااا    اكا املسا  ش  املساعدي الترنيا . وب او ي أعام، مان شاأناحتما  البياانء واياج  
 يل؛يءف املوا يع اإلح ائي  اليت حتتا  ش  و ع ترا يف لتحس  الريال اإلح ائ

 اااقء )شر شن الترااا يف مناقءاا  ترريااف مؤشااراء ت نولوجيااا املراوماااء واقت )ب( 
مان  املتأتيا البيااانء  املرا نا  با  وللتال تتاي ، املتسا سال لاريالاألتء ل ا  املتلا عايها  ولي
 لآليت:  يما يترااأولوايء  ع البياانء وحبت خمتاف البادان( 

 ؛املؤسساء لت نولوجيا املراوماء واقت اقء استخدام '1'
 ؛التوا ي اإلل اوني  عا ايدو  التوا ي اإلل اوني ، مبا  يها '2'
التوا ي   فدماء ت نولوجيا املراوماء واقت اقء واادماء الرائم  عاا  '3'

 ؛ت نولوجيا املراوماء واقت اقء
 .جوانا اققت ا  الرقميل األفر  '4'
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ش  ت ييف مراي  قيال اققت ا  الرقميل وترا يلو الايت  املم ن  مناقء  اياج  ) ( 
الترااااون والتنميااا    امليااادان اققت اااا   ل ااايل تاااتالكم ماااع احتياجااااء الباااادان و ااارتها منةمااا  
ضارو ي  ملسااعدي الباادان اللا يميا  امل ار األ عااا اساتحدا  وقد ينتاو   اكا املنخلض  الدفل.

 ؛لامرا ن    اجملاقء راء ال ا  النامي  عاا شنتا  بياانء قابا 
التابرااا  جلهااااء امل اااا   أو لابيااااانء  املبت اااري اااا   املمناقءااا  سااابل اساااتخدام  ) ( 
قد ت اون براس جواناا التواا ي اقل اونيا  واققت اا  الرقمايل . البياانء الضخم (  يهاتا ي  )مبا 

 ؛نانترقمي  عاا اإلال املن اء و ر اقابا  لاريال لستخدام الوسائل الرقمي  والبياانء اليت ت
مان  2009دا  من التبر  املنرح  عام نةراك ل ي   فال استرراةاملساه     )ه( 

. (UNCTAD/SDTE/ECB/2007/2/Rev.1)  ليل األون تا  إلنتا  شح ااكاء اقت اا  املراومااء
مضامون  اللر ا  إلباداك   ائهام بءاأن املءاا ي    اللرياا الرامال برسلا يتي و كا من شأنو أن 

وماا ي تد يبيا    تنلياك عمايااء ا   كا الدليل مرجراملما سون الو نيون ويستخدم  الدليل املنر .

أهيتاو عااا  اكا اإل اا  اإلح اائيل  حلاا  ومن الضرو   حتاديت الادليل لضامان  ع البياانء.
 ؛اس الت  اء الت نولوجي  الناشة   سي

بنااااك الراااد اء اإلح اااائي    الباااادان الناميااا ،   لاااال مناقءااا  اقحتياجااااء  )و( 
اعدي الترنيا  ساتهدا  مءاا يع املساقا  و كا من شأنو أن يو ر أساسا .   أقل البادان منو  ولا  

 ؛لدول األعضاك النامي  اا ال
است ءاااا  ساااابل جدياااادي لاتراااااون باااا  بااااادان اجلنااااوب، مبااااا   رلاااا  تبااااا ل  ) ( 

   اكا ال اد ، و  املرا   والد ول املستلا ي بءأن قيال التوا ي اإلل اوني  واققت ا  الرقمايل.
 بو   ش ا  موا   اللريا الرامل وشيمالو. الك  يقضتاعالرمل  ل ن اقعتما  عاا

 املقرتحة العملية الرتتيبات -رابعاا  
جيتمع اللريا الرامل املرا بريال التوا ي اإلل اوني  واققت ا  الرقميل ماري    ل ن أن -19

ا ي للتوااا املراااا رياااا اااااااك اي اااوميل الااادول  ش  وير اااع ترريااارا  السااان  ملااادي ياااوم  ش  االاااا  أايم 
باا   ريااا  تبااا ل الترااا يروللنةاار ش   اارو ي  اإلل اونياا  واققت ااا  الرقماايل عاااا أسااال ساانو .

ااااك اي وميل الدول واللريا الرامل، قد ي اون مان املناساا لالرياا الرامال أن جيتماع   الرباع 
أسابوع التواا ي للتازامن ماع ترراد  رياا اااااك اي اوميل الادول  و ي ال الت من يل سان ، مباا أن 

 .عا ي    را /ما ل أو نيسان/أبريل( نةمو األون تا اإلل اوني  )الك  ي

املنةماء ينب يل أن توجَّو الدعوي لامءا ي  ش   ،امل اتا اإلح ائي  الو ني  ضال  عن و  -20
 واقحتاا  الادول ،و اندوس النراد الادول ،الدولي  راء ال ا ، مبا   رلا  منةما  الرمال الدوليا 

ومنةم  التراون والتنمي    امليدان اققت ا  ، وم تا األمم  ،لالت اقء السا ي  والالسا ي 
وشارب  اإلح ااكاء    ،وجلان األمام املتحادي اإلقايميا  ،املتحدي لاتراون  يما ب  بادان اجلنوب

لراملياااا ، ومنةماااا  التوااااا ي ا ،البناااا  الاااادوللموعااا  و  ،ومنةماااا  اجلمااااا   الراملياااا  ،األمااام املتحاااادي
وشااااب اء البحااااو  )م اااال شااااب   البحااااو  بءااااأن اآلع   ،املنةماااااء املتخ  اااا  راء ال ااااا و 

وشاااااب   حباااااو  أ ريرياااااا لت نولوجياااااا املراومااااااء  ،ولااااا ن  سااااايا ،اإلمنائيااااا  لالقت اااااا اء الرقميااااا 
املريااز اإلقايماايل لاد اساااء بءااأن تتااوير لتمااع /الءااب   الاا ياياا مراوماااء ومريااز  ،واقت اااقء

 .)ماء وايوا  اإلقايميل املرا مبوتمع املراوماءاملراو 

https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=UNCTAD/SDTE/ECB/2007/2/Rev.1&language1=English&language2=Arabic&location=Geneva
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اقشاااا   ءاارب  الت نولوجيااا والاوجسااتياء وشاارب  الروملاا  واقسااااتيوياء اإلمنائياا ول اان ل -21
جتماعااء اللرياا الرامال املراا برياال التواا ي اإلل اونيا  واققت اا  الرقمايل، قدماء   تاو   ااا
 وشعدا  الوعئا حسا اققتضاك، مبا  يها مءا يع الترا ير. الدعم الاوجسيت، ردميمن فالل ت

 وانئا  ئيل للاي سن  واحدي   يل مري.ا  ول ن أن ينتخا اللريا الرامل  ئيس -22

ترييز يل اجتماع لالريا الرامل  رياق ااااك اي وميل الدول املرا للتوا ي       فو وحيد   -23
 اإلل اوني  واققت ا  الرقميل.

 املوارد من املمكنة املتوقعة االحتياجات -خامساا  
تتاا شنءاك اللريا الرامل املرا بريال التواا ي اإلل اونيا  واققت اا  الرقمايل ماوا   يس -24

 اللريااا الراماال يضااتاعوبناااك عاااا رلاا ، سااو   فا جاا  عاان امليزانياا  عاااا النحااو املل اال أ انر.
و ااكا ال اارة، ل اان  بتااوا ر املااوا   ااا جاا  عاان امليزانياا .ا  ، مبااا   رلاا  اجتماعاتااو،   نااأبنءااتتو

مناقءاااء مااع املاااحن  احتمااا  الااكين أعربااوا عاان ا تمااامهم   شجااراك  تباادأألماناا  األون تااا  أن 
 .،   حال شنءائوراملالللريا ابتمويل 

 :وتءمل املوا   ااا ج  عن امليزاني  املتاوب  عاا أسال سنو  ما يايل -25

  وق (؛ 161 500ادم  اللريا الرامل ) 3-ف واحد متلرغ برتب   موظ )أ( 

متوياال الساالر وباادقء اإلقاماا  اليومياا  لامءااا ي  ماان البااادان النامياا ، ولا اا   )ب( 
  وق (؛ 80 000)ا  من أقل البادان منو 

 . وق ( 40 000) الوعئا إلعدا  اقستءا ي  اادماء أجل من فدو  متويل  () 
  املائااااا  مااااان أجااااال  13لإل اااااا   ش  ،  وق  سااااانواي   281 500وساااااتباك الت ااااااليف  

 .ا   وق   318 095ت اليف  عم الاامج، ملا لموعو 
    


