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سينتخب فريق اخل اء امكدمي الدوت رئيساً وانئباً للرئيس  -مقرراً.
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البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -٢قد يرغب فريق اخل اء امكدمي الددوت املعدين لتجدارة اإللكرتونيدة واالقتصداد الرقمدي يف
إقرار جدول األعمال املؤقت الدارد يف الفصل األول أعاله.
 -٣ويُقرتح ختصيص اجللسدة العامدة االفتتاحيدة للددورة الاانيدة لفريدق اخلد اء امكددمي الددوت،
اليت ستُفتتح يف الساعة العاشرة من صباح يدم األربعاء  ١٨نيسان/أبريل  ،٢٠١٨لتناول املسائل
اإلجرائية (البندان  ١و ٢من جدول األعمال) ولإلدالء ببياانت اسدتالاللية .وستُخصدص اجللسدة
العام ددة اخلتامي ددة ،ال دديت س ددتُعقد ي دددم اجلمع ددة  ٢٠نيس ددان/أبريل  ،٢٠١٨جل دددول األعم ددال املؤق ددت
للدورة الاالاة لفريق اخل اء امكدمي الدوت اليت تقرر ،مبددئياً ،عقدد ا يف نيسدان /أبريدل ،٢٠١9
والعتمدداد التقريددر (البندددان  ٥و ٦مددن جدددول األعمددال) .و لنظددر إ قصددر م ددة الدددورة ،سدديؤ ن
لنائب الرئيس  -املقرر ستكمال التقرير النالائي بعد اختتام الدورة.
 -٤وميك ددن ختص دديص بقي ددة اجللس ددات ،ب دددءاً م ددن  ١٨نيس ددان/أبريل ( ٢٠١٨بع ددد انتخ دداب
أعض د دداء املكت د ددب والبي د دداانت العام د ددة) وح د د ص د ددباح ي د دددم  ٢٠نيس د ددان/أبريل  ٢٠١٨للمس د ددألت
املدضدددعيت الددداردت يف البندددين  ٣و .٤وميكددن ،عنددد الضددرورة ،إرجدداء اعتمدداد التقريددر إ وقددت
متددأخر مددن بعددد مالددر يدددم  ٢٠نيسددان/أبريل  ٢٠١٨إلاتحددة وقددت لددا لعقددد جلسددة عمددل غد
رمسية بعد الظالر.
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جدول األعمال املؤقت وشروحه

البند 3
تعزيز املكاسب اإلمنائية املتأتية من التجارة اإللكرتونية احمللية والعااررة للحادود يف
البلدان النامية
 -٥يف الدددورة األو لفريددق اخل د اء امكدددمي الدددوت املعددين لتجددارة اإللكرتونيددة واالقتصدداد
الرقمد ددي ،الد دديت ُعقد دددت يف الفد ددرتة مد ددن  ٤إ  ٦تش د درين األول/ألتد دددبر  ،٢٠١٧اتفقد ددت الد دددول
األعضاء على أن يتمحدر الرتليز السياسايت يف الدورة الاانية على تعزيز املكاسب اإلمنائية املتأتية
من التجارة اإللكرتونية احمللية والعابرة للحدود يف البلدان النامية(.)١
 -٦وتتيح املدل الرقمية اجلديدة ،مبا يف لد التجدارة اإللكرتونيدة ،فرصداً جديددة للشدرلات
جبميددأ أحجامالددا ،لال درات يف التجددارة احملليددة والدوليددة ،ال سدديما عددن وريددق دة فددر وصدددل
العمددالء وسالسددل اإلمددداد واملنافسد إ األسدداا ،وخفددج تكدداليف التجددارة .ويددؤ ر لد علددى
املشاريأ البالغة الصغر واملشاريأ الصغ ة واملتدسطة امجم يف البلدان من لافة مستد ت التنمية،
ولكن بطرا خمتلفة .وترتاوح الفدائد احملتملدة لشدرلات ومسدتاللكي البلددان الناميدة بد دة أوجده
الكفاءة وتعميق التخصص وتقسيم العمدل ،واملكاسدب املتأتيدة مدن تنددا اخليدارات املتاحدة ،و دة
__________
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قد دددرة ايد ددأ األو د درا الفاعلد ددة علد ددى التنبد ددؤ ،فض د دالً عد ددن خفد ددج تكد دداليف وأسد ددعار املد دددخالت
واملنتجات النالائية .وميكن أيضاً استخدام التكندلدجيات الرقمية لتمك صاحبات األعمال.
 -٧لكدن دداه املكاسددب ليسدت تلقائيددة ،لمددا أن الرقمنددة تطدرح لددد ت جديدددة .ولتسددخ
االس ددتامارات يف اكيال ددل األساس ددية لتكندلدجي ددا املعلدم ددات واالتص دداالت ل دددعم التج ددارة والتنمي ددة
املستدامة ،ينبغي استكماكا مبجمدعة مناسبة من القداعد التنظيمية واملؤسسات وبتطدير مالدارات
لافية .والفجدات امالية داخل البلدان وفيمدا بينالدا يف لدال االسدتعداد للتجدارة اإللكرتونيدة تعدين
ضمناً أن الفدائد املتأتية من التجارة اإللكرتونية ليست مد عة لتساوي.
-٨

وقد يدد فريق اخل اء امكدمي الدوت أيضاً أن يناقش األسئلة التالية يف الدورة الاانية:

(أ)
والعابرة للحدود؟

ليددف ميكددن للبلدددان الناميددة أن تعددز الددنظم احملليددة للتجددارة اإللكرتونيددة احملليددة

(ب) مددا ددي ام دداجز الدديت تداجالالددا البلدددان الناميددة ،مبددا يف ل د أقددل البلدددان من دداً،
فيما يتعلق لنظم الدولية للتجارة اإللكرتونية ،وليف ميكن التغلب عليالا؟
(ج) ما ي بعج القيدد التشغيلية الديت تداجالالدا مشداريأ األعمدال الصدغ ة واملتدسدطة
امجم يف البلدان النامية عندما تنشئ نظم التجارة اإللكرتونية ،وليف ميكن التغلب عليالا؟
(د) م ددا ددي املمارس ددات اجلي دددة ال دديت ميك ددن أن تتعلمال ددا البل دددان املتقدم ددة والنامي ددة،
مبا يف ل أقل البلدان منداً ،من بعضالا البعج؟
 -9وتيس اً للمناقشة ،أعددت أماندة األونكتداد مدالرة معلدمدات أساسدية ()TD/B/EDE/2/2
عن اا املدضدا تسدتعر أحددا التطددرات املتصدلة لتجدارة اإللكرتونيدة ،وتسدل الضددء علدى
الدددور املتنددامي للددنظم الرقميددة وتاثر ددا احملتملددة علددى السياسددات وتددتفحص العقبددات الدديت تعددرت
الدصدددل إ نظددم التجددارة اإللكرتونيددة الدوليددة وتتندداول القيدددد التشددغيلية الدديت قددد تددؤ ر يف قدددرة
املشداريأ البالغددة الصددغر ومشداريأ األعمددال الصددغ ة علدى التجددارة بداسددطة اإلنرتندت وتدددرد أفكدداراً
تتعلق ألسئلة األربعة املالدرة أعاله.
 -١٠واسددتناداً إ نتددائا املناقشددات الدديت دارت يف إوددار البنددد  ٣مددن جدددول األعمددال ،يتدقددأ
أن حيدددد فريددق اخلد اء امكدددمي الدددوت لمدعددة مددن التدصدديات السياسدداتية املتفددق عليالددا واملتصددلة
ملدضدا اإلاات واألسئلة املرتبطة به.
ولبَّا بصفة خاصة املسدااات اخلطيدة الديت ترلدز علدى املمارسدات اجليددة املتعلقدة لدنظم
ُ -١١
الرقمية إل راء النقدا بشدأن السدؤال (د) مدن الفقدرة  ٨أعداله ،وميكدن تقددميالا عد اإلنرتندت علدى
النحد املب يف هناية اه الد يقة.

الداثئق
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GE.18-02669

تعزيز املكاسب اإلمنائية املتأتية من التجارة اإللكرتونية والنظم الرقمية

3

TD/B/EDE/2/1

البند 4
الفريق العامل املعين رقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
 -١٢مشلدت التدصديات السياسداتية الصدادرة عدن فريدق اخلد اء امكددمي الددوت املعدين لتجدارة
اإللكرتونيددة واالقتصدداد الرقمددي يف دورتدده األو ( )TD/B/EDE/1/3التدصددية التاليددة للنظددر فيالددا يف
الدورة الاانية:
يدصي [فريق اخل اء امكدمي الدوت] إبنشاء فريق عامدل معدين بقيداس التجدارة
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي بشكل يتداءم مأ املدارد املتاحة ويددعد األماندة إ إعدداد
مالرة مفا يمية بشأن الفريق العامل واستكشا مدى ا تمام الشرلاء اإلمندائي بددعم
عملياته مالياً (الفصل األول ،الفقرة .)١٢
 -١٣ويف الدددورة األو  ،اتفددق فريددق اخل د اء امكدددمي الدددوت أيض داً علددى إدراج دداا البنددد مددن
جدول األعمال املتعلق لفريق العامل يف جدول األعمال املؤقت لدورته الاانية(.)٢
 -١٤واستجابة لال  ،أعددت أماندة األونكتداد مدالرة مفا يميدة بشدأن إمكانيدة إنشداء الفريدق
العامددل املعددين بقيدداس التجددارة اإللكرتونيددة واالقتصدداد الرقمددي ،أوضددحت فيال دا االحتياجددات الدديت
يتعد علددى الفريددق العامددل تلبيتالددا وحددددت دوره ،والندداتا واألنشددطة احملتملددة ،والرتتيبددات العمليدة
واالحتياجات املرتبطة هبا من املدارد.
 -١٥وفري ددق اخلد د اء امك دددمي ال دددوت مد ددعد إ مناقش ددة دداا املدض دددا وامل ددالرة املفا يمي ددة
املقرتح ددة .وإ ا ت دددفَّر ادي ددل ل ددا م ددن خ ددارج امليزاني ددة ،وواف ددق لل ددس التج ددارة والتنمي ددة يف الدق ددت
املناسب على إنشاء الفريق العامل ،ينبغي أن يتفق فريق اخل اء امكدمي الددوت أيضداً علدى وددر
ترليز االجتماا األول للفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي.

الداثئق
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الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

البند 5
ج اادول األعم ااال املؤق اات لل اادورة الثالث ااة لفري ااق اخلا ارباء احلك ااومي ال اادويل املع ااين
ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
 -١٦يتدقأ من فريق اخل اء امكدمي الدوت ،بصفته اكيئة التحض ية للددورة الاالادة ،أن يتفدق
علددى جدددول األعمددال املؤقددت لدورتدده املقبلددة ،الدداي ينبغددي أن تُفددر ه املناقشددات الدديت سددتُجرى يف
إوار البندين  ٣و ٤من جدول األعمال.

__________
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البند 6
اعتم اااد تقريا اار ال اادورة الثانيا ااة لفري ااق اخل ا ارباء احلك ااومي الا اادويل املعاااين ابلتجا ااارة
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
-١٧

سيعتمد فريق اخل اء امكدمي الدوت تقريره املقدَّم إ جلنة التجارة والتنمية.

تيسد اً للمددداوالت والتقاسددم غد الرمسددي للخد ات واملمارسددات الفضددلى بشددأن املداضدديأ
الدديت ستناقشددالا الدددورة ،يُرجددى مددن الدددول األعضدداء وامل دراقب تقددد مسددااات خطيددة إ أمانددة
األونكت د د دداد يف مدع د د ددد أقص د د دداه ي د د دددم اجلمع د د ددة ٢ ،ت ار/م د د ددارس  ،٢٠١٨ع د د د د ال د د د دراب الت د د ددات:
.https://www.surveymonkey.com/r/R22QX3C
ولبَّا بصفة خاصة املسااات اخلطية اليت هتدد إ تقاسدم املمارسدات اجليددة املتعلقدة
ُ
لددنظم الرقميددة ،إل دراء النقددا بشددأن الس دؤال (د) ،املددالدر يف الفقددرة  ٨أعدداله والدداي تقددرر يف
الدورة األو :
مددا ددي املمارسددات اجليدددة الدديت ميكددن أن تتعلمالددا البلدددان املتقدمددة والناميددة ،مبددا يف لد
أقل البلدان منداً ،من بعضالا البعج؟
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