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 جملس التجارة والتنمية
جارة لتفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين اب

 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
 الدورة الثانية

 ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠-١٨جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أوالا  
 املكتبانتخاب أعضاء  -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
 تعزيز املكاسب اإلمنائية املتأتية من التجارة اإللكرتونية احمللية والعابرة للحدود يف البلدان النامية -٣
 الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي -٤
خلددد اء امكددددمي الددددوت املعدددين  لتجدددارة جددددول األعمدددال املؤقدددت للددددورة الاالادددة لفريدددق ا -٥

 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
اعتمددداد تقريدددر الددددورة الاانيدددة لفريدددق اخلددد اء امكددددمي الددددوت املعدددين  لتجدددارة اإللكرتونيدددة  -٦

 واالقتصاد الرقمي

 الشروح -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
 مقرراً. -رئيساً وانئباً للرئيس  سينتخب فريق اخل اء امكدمي الدوت -١
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   2البند   
 العمل وتنظيمإقرار جدول األعمال 

قد يرغب فريق اخل اء امكدمي الددوت املعدين  لتجدارة اإللكرتونيدة واالقتصداد الرقمدي يف  -٢
  إقرار جدول األعمال املؤقت الدارد يف الفصل األول أعاله.

تتاحيدة للددورة الاانيدة لفريدق اخلد اء امكددمي الددوت، ويُقرتح ختصيص اجللسدة العامدة االف -٣
، لتناول املسائل ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٨من صباح يدم األربعاء اليت سُتفتتح يف الساعة العاشرة 

. وسُتخصدص اجللسدة من جدول األعمال( ولإلدالء ببياانت اسدتالاللية ٢و ١اإلجرائية )البندان 
ألعمدددال املؤقدددت ا، جلددددول ٢٠١٨نيسدددان/أبريل  ٢٠اجلمعدددة  العامدددة اخلتاميدددة، الددديت سدددُتعقد يددددم

، ٢٠١9أبريدل  سدان/ا يف ني، عقدد للدورة الاالاة لفريق اخل اء امكدمي الدوت اليت تقرر، مبددئياً 
دة الدددورة، سدديؤ ن مددن جدددول األعمددال(. و لنظددر إ  ق صددر مدد ٦و ٥البندددان والعتمدداد التقريددر )

 التقرير النالائي بعد اختتام الدورة.املقرر  ستكمال  -لنائب الرئيس 
)بعدددد انتخددداب  ٢٠١٨نيسدددان/أبريل  ١٨وميكدددن ختصددديص بقيدددة اجللسدددات، بددددءاً مدددن  -٤

مسدددددألت  لل ٢٠١٨نيسدددددان/أبريل  ٢٠أعضددددداء املكتدددددب والبيددددداانت العامدددددة( وحددددد  صدددددباح يددددددم 
ريددر إ  وقددت تمدداد التق. وميكددن، عنددد الضددرورة، إرجدداء اع٤و ٣ردت  يف البندددين ااملدضدددعيت  الددد 

مددل غدد  إلاتحددة وقددت لددا  لعقددد جلسددة ع ٢٠١٨نيسددان/أبريل  ٢٠متددأخر مددن بعددد مالددر يدددم 
 رمسية بعد الظالر.

 الداثئق
TD/B/EDE/2/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

   3البند   
دود يف العااررة للحاو حمللية تعزيز املكاسب اإلمنائية املتأتية من التجارة اإللكرتونية ا

 البلدان النامية
يف الددددورة األو  لفريدددق اخلددد اء امكددددمي الددددوت املعدددين  لتجدددارة اإللكرتونيدددة واالقتصددداد  -٥

، اتفقدددددت الددددددول ٢٠١٧تشدددددرين األول/ألتددددددبر  ٦إ   ٤الرقمدددددي، الددددديت ُعقددددددت يف الفدددددرتة مدددددن 
اإلمنائية املتأتية األعضاء على أن يتمحدر الرتليز السياسايت يف الدورة الاانية على تعزيز املكاسب 

 .(١)من التجارة اإللكرتونية احمللية والعابرة للحدود يف البلدان النامية
جديددة للشدرلات اً وتتيح املدل الرقمية اجلديدة، مبا يف  لد  التجدارة اإللكرتونيدة، فرصد -٦

ل جبميددأ أحجامالددا، لال ددرات يف التجددارة احملليددة والدوليددة، ال سدديما عددن وريددق   دة فددر  وصددد 
العمددالء وسالسددل اإلمددداد واملنافسدد  إ  األسددداا، وخفددج تكدداليف التجددارة. ويددؤ ر  لدد  علددى 

البالغة الصغر واملشاريأ الصغ ة واملتدسطة امجم يف البلدان من لافة مستد ت التنمية،  املشاريأ
  دة أوجده ولكن بطرا خمتلفة. وترتاوح الفدائد احملتملدة لشدرلات ومسدتاللكي البلددان الناميدة بد  

مدن تنددا اخليدارات املتاحدة، و  دة املتأتيدة  الكفاءة وتعميق التخصص وتقسيم العمدل، واملكاسدب

__________ 

  .١٥الفقرة ، الفصل األول، TD/B/EDE/1/3انظر  (١)
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عددددن خفددددج تكدددداليف وأسددددعار املدددددخالت  قدددددرة ايددددأ األوددددرا  الفاعلددددة علددددى التنبددددؤ، فضددددالً 
 استخدام التكندلدجيات الرقمية لتمك  صاحبات األعمال. اً واملنتجات النالائية. وميكن أيض

لكدن  دداه املكاسددب ليسدت تلقائيددة، لمددا أن الرقمنددة تطدرح لددد ت جديدددة. ولتسددخ   -٧
االسدددتامارات يف اكيالدددل األساسدددية لتكندلدجيدددا املعلدمدددات واالتصددداالت لددددعم التجدددارة والتنميدددة 
املستدامة، ينبغي استكماكا مبجمدعة مناسبة من القداعد التنظيمية واملؤسسات وبتطدير مالدارات  

والفجدات امالية داخل البلدان وفيمدا بينالدا يف لدال االسدتعداد للتجدارة اإللكرتونيدة تعدين  لافية.
 أن الفدائد املتأتية من التجارة اإللكرتونية ليست مد عة  لتساوي.اً ضمن
 أن يناقش األسئلة التالية يف الدورة الاانية: اً وقد يدد فريق اخل اء امكدمي الدوت أيض -٨

ميكدددن للبلددددان الناميدددة أن تعدددز  الدددنظم احملليدددة للتجدددارة اإللكرتونيدددة احملليدددة ليدددف  )أ( 
 والعابرة للحدود؟

مددا  ددي امددداجز الدديت تداجالالددا البلدددان الناميددة، مبددا يف  لدد  أقددل البلدددان منددداً،  )ب( 
 فيما يتعلق  لنظم الدولية للتجارة اإللكرتونية، وليف ميكن التغلب عليالا؟

القيدد التشغيلية الديت تداجالالدا مشداريأ األعمدال الصدغ ة واملتدسدطة ما  ي بعج  )ج( 
 امجم يف البلدان النامية عندما تنشئ نظم التجارة اإللكرتونية، وليف ميكن التغلب عليالا؟

مدددا  دددي املمارسدددات اجليددددة الددديت ميكدددن أن تتعلمالدددا البلددددان املتقدمدددة والناميدددة،  )د( 
 بعضالا البعج؟ يف  ل  أقل البلدان منداً، من مبا
( TD/B/EDE/2/2للمناقشة، أعددت أماندة األونكتداد مدالرة معلدمدات أساسدية )اً وتيس   -9

عن  اا املدضدا تسدتعر  أحددا التطددرات املتصدلة  لتجدارة اإللكرتونيدة، وتسدل  الضددء علدى 
عددرت  الدددور املتنددامي للددنظم الرقميددة وتاثر ددا احملتملددة علددى السياسددات  وتددتفحص العقبددات الدديت ت

الدصددددل إ  نظدددم التجدددارة اإللكرتونيدددة الدوليدددة  وتتنددداول القيددددد التشدددغيلية الددديت قدددد تدددؤ ر يف قددددرة 
اً املشداريأ البالغددة الصددغر ومشداريأ األعمددال الصددغ ة علدى التجددارة بداسددطة اإلنرتندت  وتدددرد أفكددار 

 تتعلق  ألسئلة األربعة املالدرة أعاله.
مددن جدددول األعمددال، يتدقددأ  ٣ت الدديت دارت يف إوددار البنددد إ  نتددائا املناقشددااً واسددتناد -١٠

أن حيدددد فريددق اخلدد اء امكدددمي الدددوت لمدعددة مددن التدصدديات السياسدداتية املتفددق عليالددا واملتصددلة 
  ملدضدا اإلاات واألسئلة املرتبطة به.

قدة  لدنظم وُلبَّا بصفة خاصة املسدااات اخلطيدة الديت ترلدز علدى املمارسدات اجليددة املتعل -١١
أعداله، وميكدن تقددميالا عد  اإلنرتندت علدى  ٨الفقدرة الرقمية إل راء النقدا  بشدأن السدؤال )د( مدن 

 حد املب  يف هناية  اه الد يقة.الن
 الداثئق

TD/B/EDE/2/2  تعزيز املكاسب اإلمنائية املتأتية من التجارة اإللكرتونية والنظم الرقمية 
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   4البند   
 لرقمي االفريق العامل املعين رقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد 

مشلدت التدصديات السياسداتية الصدادرة عدن فريدق اخلد اء امكددمي الددوت املعدين  لتجدارة  -١٢
اليددة للنظددر فيالددا يف ( التدصددية التTD/B/EDE/1/3اإللكرتونيددة واالقتصدداد الرقمددي يف دورتدده األو  )

 الدورة الاانية: 
يدصي ]فريق اخل اء امكدمي الدوت[ إبنشاء فريق عامدل معدين بقيداس التجدارة  

 اندة إ  إعدداددعد األماإللكرتونية واالقتصاد الرقمي بشكل يتداءم مأ املدارد املتاحة  ويد
 بددعم إلمندائي مالرة مفا يمية بشأن الفريق العامل واستكشا  مدى ا تمام الشرلاء ا

 (.١٢األول، الفقرة  عملياته مالياً )الفصل
علددى إدراج  دداا البنددد مددن اً ويف الدددورة األو ، اتفددق فريددق اخلدد اء امكدددمي الدددوت أيضدد -١٣

 . (٢)جدول األعمال املتعلق  لفريق العامل يف جدول األعمال املؤقت لدورته الاانية
ء الفريدق واستجابة لال ، أعددت أماندة األونكتداد مدالرة مفا يميدة بشدأن إمكانيدة إنشدا -١٤

اجدددات الددديت ا االحتيالعامدددل املعدددين بقيددداس التجدددارة اإللكرتونيدددة واالقتصددداد الرقمدددي، أوضدددحت فيالددد
ة رتتيبددات العمليددملددة، واليتعدد  علددى الفريددق العامددل تلبيتالددا وحددددت دوره، والنددداتا واألنشددطة احملت

 واالحتياجات املرتبطة هبا من املدارد.
دعد إ  مناقشددددة  دددداا املدضدددددا واملددددالرة املفا يميددددة وفريددددق اخلدددد اء امكدددددمي الدددددوت مدددد -١٥

ميدددة يف الدقدددت رة والتناملقرتحدددة. وإ ا تددددفَّر اديدددل لدددا  مدددن خدددارج امليزانيدددة، ووافدددق للدددس التجدددا
علدى وددر اً يضدالددوت أ نبغي أن يتفق فريق اخل اء امكدميياملناسب على إنشاء الفريق العامل، 

 اد الرقمي.واالقتص امل املعين بقياس التجارة اإللكرتونيةترليز االجتماا األول للفريق الع
 الداثئق

TD/B/EDE/2/3  مي صاد الرقاالقتالفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية و 

   5البند   
 ملعاااينلااادويل ااجااادول األعماااال املؤقااات للااادورة الثالثاااة لفرياااق اخلااارباء احلكاااومي 

 الرقميابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد 
يتدقأ من فريق اخل اء امكدمي الدوت، بصفته اكيئة التحض ية للددورة الاالادة، أن يتفدق  -١٦

سددُتجرى يف  شددات الدديتعلددى جدددول األعمددال املؤقددت لدورتدده املقبلددة، الدداي ينبغددي أن تُفددر ه املناق
 من جدول األعمال. ٤و ٣إوار البندين 

__________ 

(٢) TD/B/EDE/1/2املرفق األول ، 
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  6 البند  
اعتماااااد تقرياااار الاااادورة الثانيااااة لفريااااق اخلاااارباء احلكااااومي الاااادويل املعااااين ابلتجااااارة 

 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
 سيعتمد فريق اخل اء امكدمي الدوت تقريره املقدَّم إ  جلنة التجارة والتنمية. -١٧

تيسدد اً للمددداوالت والتقاسددم غدد  الرمسددي للخدد ات واملمارسددات الفضددلى بشددأن املداضدديأ   
الددديت ستناقشدددالا الددددورة، يُرجدددى مدددن الددددول األعضددداء واملدددراقب  تقدددد  مسدددااات خطيدددة إ  أماندددة 

، عدددددددد  الددددددددراب  التددددددددات: ٢٠١٨ت ار/مددددددددارس  ٢األونكتدددددددداد يف مدعددددددددد أقصدددددددداه يدددددددددم اجلمعددددددددة، 
https://www.surveymonkey.com/r/R22QX3C. 

وُلبَّا بصفة خاصة املسااات اخلطية اليت هتدد  إ  تقاسدم املمارسدات اجليددة املتعلقدة  
أعددداله والددداي تقدددرر يف  ٨ لدددنظم الرقميدددة، إل دددراء النقدددا  بشدددأن السدددؤال )د(، املدددالدر يف الفقدددرة 

 الدورة األو : 
 ن املتقدمددة والناميددة، مبددا يف  لدد امددا  ددي املمارسددات اجليدددة الدديت ميكددن أن تتعلمالددا البلددد 

 أقل البلدان منداً، من بعضالا البعج؟

    


