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  2البند   
 لإقرار جدول األعمال وتنظيم العم

قةةةد يرفةةةب فريةةةرب ا ةةةماء ادكةةةومة الةةةدو  ل إقةةةرار جةةةدول األعمةةةال املؤقةةةت الةةةوار  ل  -2
 من جدول األعمال املؤقت وشروحه.الف ل األول 

، الةةةس سةةةُتفتتة السةةةاعأ العاشةةةرو مةةةن  ةةةبا  يةةةو  ويُقةةةا   -3 خت ةةةيجل اةإلسةةةأ العامةةةأ األُو
مةةن جةةدول  2و 1جراريةةأ لالبنةةدا  ، لتنةةاول املسةةارل اي2017/أكتةةوبر ألولتشةةرين ا 4ألربعةةاء ا

 6األعمةةال املؤقةةتإل ولةةب  ء ببيانةةات اسةةتُعليأ. وسةةُتعقد اةإلسةةأ العامةةأ ا تاميةةأ يةةو  اةمعةةأ 
فريةةةةرب ا ةةةةماء تشةةةةرين األول/أكتةةةةوبر  عتمةةةةا  التقريةةةةر وجةةةةدول األعمةةةةال املؤقةةةةت لإلةةةةدورو الثانيةةةةأ ل

الةةةةةةس سةةةةةةتعقد ل نيسةةةةةةا /  لرقمةةةةةةةادكةةةةةةومة الةةةةةةدو  املعةةةةةة  بالتكةةةةةةارو ايلكاونيةةةةةةأ وا قت ةةةةةةا  ا
ِق ةةةر مةةةدو الةةةدورو، سةةةيؤ   مةةةن جةةةدول األعمةةةال املؤقةةةتإل. وبةةةالنظر إُ  4لالبنةةةد  2018 أبريةةةل

  املقرر باستكمال التقرير النُارة بعد اختتا  الدورو. -لنارب الرريس 
تشرين األول/أكتوبر لبعد انتخةاب أعضةاء  4وميكن خت يجل بقيأ اةإلسات، بدءاً من  -4

من جدول  3تشرين األول/أكتوبر لإلبند املوضوعة  6 وحىت  با  يو املكتب والبيانات العامأإل 
 6وميكن، عنةد الضةرورو، إرجةاء اعتمةا  التقريةر إُ وقةت متة خر بعةد  ُةر يةو  األعمال املؤقت. 

 بعد الظُر.  سأ عمل فري رمسيأمن أجل إتاحأ وقت كاف لعقد جإلتشرين األول/أكتوبر 
 الوثاررب

TD/B/E/EDE/1/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

   3البند   
تتنةةةاول البعةةةد اإلنمةةةاجي للتجةةةارة اإللكترونيةةةة واالقتصةةةاد الرقمةةةي  مناقشةةةة بشةةة   

 لفرص والتحديات المرتبطة بذلكا
 خنراط البإلةدا  الناميةأ عن حتديات،  ، فضعً التطور السريع لعقت ا  الرقمة فر اً يولد  -5

 ل التكارو ايلكاونيأ وا ستفا و منُا.
 وتشةةةمل الفةةةةر  الةةةس قةةةةد تنشةةة  بالنسةةةةبأ لإلبإلةةةدا  الناميةةةةأ خفةةة  تكةةةةاليف املعةةةةامعت  -6

وتعزيةةز  املشةةاركأ ل سعسةةل القيمةةأ العامليةةأ و  وحتسةةا الو ةةول إُ العمةةعء ل الةةداخل وا ةةار  
ربةة   أوإمكانيةة املشةةاريع، وا بتكةةار، وخإلةةرب فةةر  العمةةل ل القطةةا  الرقمةةة اينتاجيةةأ، وتنظةةيم 

وطةرق جديةدو لإلتبإلةب عإلةو ادةواجز الةس حتةول  فوارةد لإلمسةتُإلكا و  األسواق الريفيأ وادضةريأ 
 . و  تطوير األعمال

أ تكنولوجيةةا املعإلومةةات وقةةد تواجةةه البإلةةدا  الناميةةأ بعةة  التحةةديات التاليةةأ  عةةد  كفايةة -7
  وحمدو يةةةأ فةةةر  اد ةةةول عإلةةةو الطاقةةةأ واهلياكةةةل األساسةةةيأ ال ةةةناعيأ واسةةةتخدامُا  وا ت ةةةال

وعةد  وجةو  حإلةول   وقإلةأ فةر  اد ةول عإلةو ا رتمةا  وإمدا ات الطاقةأ فةري املوثوقةأ واملكإلفةأ 
وانعةدا  القةدرو الشةراريأ والةنظم املاليةأ  حمدو يةأ فةر  اد ةول عإلةو التكنولوجيةا و  مناسبأ لإلدفع 

 وتةدوور امليةزا  التكةار   املخاوف بش   فقدا  الو ارف بسبب ا ز حا  أو األمتتأ و  تخإلفأ امل
اتسا  الفكوو الرقميأ مع تطور و  خسارر اييرا ات و  خماطر ويمنأ بع  الشركات عإلو السوق و 

  وا عتمةةةا  عإلةةةو النقةةةد ل ا تمةةةع وعةةةد  كفايةةةأ األطةةةر القانونيةةةأ والتنظيميةةةأ  ا قت ةةةا  الرقمةةةة 
والةوعة   واخنفاض مستويات ايملا  بالقراءو والكتابةأ ل اةال تكنولوجيةا املعإلومةات وا ت ةا ت
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وميكن أ  تكةو   واملعرفأ فيما يتعإلرب بالتكارو ايلكاونيأ با املستُإلكا والشركات وادكومات.
 .دكمادواجز مرتفعأ بوجه خا  بالنسبأ لإلمشاريع البالبأ ال بر وال بريو واملتوسطأ ا

لدعم بناء القدرات هبدف التبإلب عإلو التحديات  ووناك حاجأ إُ تقدمي مساعدو أكثر مشو ً  -8
   .ل وذا ال د واماً  وينببة أ  تؤ   مبا رو التكارو ايلكاونيأ لإلكميع  وراً  السالفأ الذكر.

لعخت ا ةةةات الةةةس اعتمةةةداا الةةةدول األعضةةةاء، سةةةينظر فريةةةرب ا ةةةماء ادكةةةومة  ووفقةةةاً  -9
 األُو  تهالدو  ل املسارل التوجيُيأ التاليأ ل  ور 

ما الذ  حتتاجه البإلدا  الناميةأ مةن أجةل بنةاء مزايةا تنافسةيأ عةن طريةرب التكةارو  أإلل 
 ؟ايلكاونيأ وا قت ا  الرقمة

 إلدا  الناميأ لتعزيز وياكإلُا األساسيأ املا يأ والتكنولوجيأ؟أ  تفعإله البما ا ميكن  لبإل 
كيف ميكن لإلبإلدا  املتقدمأ النمو أ  تشاك، ب كثر الطرق تة ثريا، مةع البإلةدا    إلل 

 ؟رو ايلكاونيأ وا قت ا  الرقمةالتكابالناميأ ل تعظيم الفر  ومعاةأ التحديات املت إلأ 
 تا  تقريةةر اقت ةةا  املعإلومةةايتاملارةةدو املسةةتديرو، سةة ومةةن أجةةل تيسةةري مناقشةةات اجتمةةا  -10
عةةةن تقييمةةةات خمتةةةارو لتكُيةةةز  إل، فضةةةعً سي ةةةدر قريبةةةاً   الرقمنةةةأ والتكةةةارو والتنميةةةأ ل2017 لعةةةا 

  .البإلدا  األقل  واً 
 ويتوقع من فريرب ا ماء ادكومة الدو  أ  حيد  النتارج العمإليأ لإلمناقشات. -11

 الوثاررب
TD/B/E/EDE/1/2   التكارو ايلكاونيأ تعظيم مكاسب التنميأ من

  وا قت ا  الرقمة

   4البند   
 فريةق الخبةراء الحكةومي الةدولي المعنةيثانيةة لجدول األعمال المؤقةت للةدورة ال

 الرقمي  بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد
الثانيةأ، أ  يتفةرب عإلةو  يتوقع من فريرب ا ماء ادكومة الدو ، ب فته اهليئأ التحضرييأ لإلدورو -12

 .أععه 3بش   البند  اتجدول األعمال املؤقت لدورته املقبإلأ، الذ  ينببة أ  يكو  نتيكأ لإلمناقش

  5البند   
بالتجةةةةارة اإللكترونيةةةةة اعتمةةةةاد ت ريةةةةر فريةةةةق الخبةةةةراء الحكةةةةومي الةةةةدولي المعنةةةةي 

 واالقتصاد الرقمي 
  إُ ةنأ التكارو والتنميأ. هويقدم هسيعتمد فريرب ا ماء ادكومة الدو  تقرير  -13

يرجو مةن ا ةماء تقةدمي ورقةات إُ أمانةأ األونكتةا  ل أقةرب وقةت حكةن. ولإلح ةول عإلةو مزيةد 
 العنوا  التا  بمن املعإلومات، يرجو ا ت ال 
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