
(A)   GE.15-00455    220115    260115 

 

 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

اجتماااا الراااباأ  شااني  اافااي  الكتاااأ اتلظتبوااا  و ن يماا  
ارة اتلظتبواياة   ماا  ا   لاا اراساا  م  أجل  عزيز التجا

 الحاال  ات بااية والدروس المستكااة
 5102آذار/مارس  52-52جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 إ بار جدول األعمال و ن يم العمل

 جدول األعمال المؤ ت وشبوح   

 جدول األعمال المؤ ت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب -0
 ألعمال وتنظيم العملإقرار جدول ا -5
قوانني الفضاء اإللكرتوو  وتنظيمرتم مرتن أجرتل تعالرتا التارتاررت اإللكوونيرتات اراالرتا  ا رتا    -3

 اإلفراالا والدروس املستفاارت
 اعتماا تقرلر ا جتماع -4

 شبوح جدول األعمال المؤ ت -ثااياا  
 1الاند   

 ااتراب أعتاأ المظتب
 مقرراً.  -ئيساً ونائباً للرئيس لوصى بأن لنتخب اجتماع اخلرباء ر  -0
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 2الاند   
 إ بار جدول األعمال و ن يم العمل

لرترترترترا جرترترترتدول األعمرترترترتال املؤقرترترترتت اخلرترترترترتاو با جتمرترترترتاع ت الف رترترترتل  أوً   أعرترترترت  . والرترترترترتت تا   -5
،  الرترترترتتكمال عملرترترترتم. ولرترترترترا  5102آذار/مرترترترتارس  52إىل  52 جتمرترترترتاع اخلرترترترترباء م مرترترترتا ألرترترترتا ، مرترترترتن 
ين املؤقت ل جتماع خ ل األلا  الث ما. والي تا  برنامج مفّ رتل كمرفق هلذ  الوميقا اجلدول الام

 قبل موعد انط ق ا جتماع بأالبوع واحد. 
 الومائق 

TD/B/C.II/EM.5/1  جدول األعمال املؤقت وشروحم 

 3الاند   
 افااي  الكتاااأ اتلظتبوااا  و ن يماا  ماا  أجاال  عزيااز التجااارة اتلظتبوايااة  اراسااا    

  بااية والدروس المستكااةالحاال  ات
وافرترترترتق الرترترترتس التارترترترتاررت والتنميرترترترتا ت اروترترترترتم التنفيذلرترترترتا التاالرترترترتعا واخلمسرترترترتني علرترترترتى موا رترترترتي   -3

مرتن  512و 512من و لا الدوحا والفقرترتني  02اجتماعا  اخلرباء األحاالا السنا وفقاً للفقررت 
رت والتنميرتا، مو رتوع (. ومن املوا رتي  الرتو وافرتق عليجمرتا الرتس التارتار TD/B/EX(59)/4اتفاق أكرا )

قرترترتوانني الفضرترترتاء اإللكرترترتوو  وتنظيمرترترتم مرترترتن أجرترترتل تعالرترترتا التارترترتاررت اإللكوونيرترترتا،  رترترتا ت ذلرترترت  اراالرترترتا  
 ا ا   اإلفراالا والدروس املستفاارت. 

واليوفّر اجتماع اخلرباء األحااي السنا بشأن قوانني الفضاء اإللكوو  منرباً تستعرض فيرتم  -4
قاالرترتم اخلرترتربا  وتسرترتتفيد مرترتن هرترتارب بعضرترتجما الرترتبعل، وخاصرترتا مرترتن أجرترتل البلرترتدان األ رترتر القانونيرترتا وتت

و   قوانني ولوائح تنظم الفضاء اإللكوو  من أجل تعالا التارتاررت اإللكوونيرتا. والتشرتمل ارتا   
الوكيرترترتا ةالرترترتا املسرترترتتجمل ، مرترترتن قبيرترترتل ةالرترترتا بيانرترترتا  البطاقرترترتا  ا ئتمانيرترترتا وبيانرترترتا  عمليرترترتا  السرترترتداا 

الرترتدف . ول توقرترت  أن ارترتدا اجتمرترتاع اخلرترترباء أفضرترتل املمارالرترتا  فيمرترتا لتعلرترتق  اإللكرترتوو  وتنظرترتيم عمليرترتا 
بقوانني الفضاء اإللكوو  وتنظيم التااررت اإللكوونيرتا، وأن لضرت  توصرتيا  بشرتأن السرتبل الرتو  كرتن 

 هبا لإل ار التنظيمي،  ا ت ذل  قوانني الفضاء اإللكوو ، أن ل عاز التااررت اإللكوونيا. 
 ل اجللسرترتا األوىل  رترتر الريفيرترتا ت التقرترتد  الرترترز ت ارترتال التارترتاررت اإللكوونيرترتا والرترتي نظر خرترت -2

علرترترتى صرترترتعيد العرترترتاد. والرترترتت حدا القضرترترتالا القانونيرترترتا الرئيسرترترتيا الرترترتو  رترترتب معاجلتجمرترترتا لتيسرترترتر التارترترترتاررت 
اإللكوونيرتا وتعالرترتا أمرترتن املعرترتام   علرترتى الشرترتبكا. والرترتوكا املناقشرترتا  بوجرترتم خرترتاو علرترتى ا رترتا   

ربعرتا التاليرتات املعرتام   اإللكوونيرتا، وةالرتا املسرتتجمل ، وةالرتا اخل وصرتيا والبيانرتا ، القانونيرتا األ
واجلرائم اإللكوونيا. والت عرض النتائج الرتو خخضرتت عنجمرتا البحرتويت الرتو أجراورتا األونكترتاا بشرتأن 
رز الو   الراون لقوانني التااررت اإللكوونيا ت وذ  ا ا  ، مرت  تسرتليا الضرتوء علرتى التقرتد  الرت

وعلرترترترتى الث رترترترترا  الرترترترتو   ترترترترتاال قائمرترترترتا. والرترترترتي نظر ت اخليرترترترتارا  املمكنرترترترتا الرترترترتو تترترترترتيح التنفيرترترترتذ واإلنفرترترترتاذ 
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الفعرترتالني للقرترتوانني ذا  ال رترتلا عرترتن  رلرترتق ا الرترتتفاارت مرترتن أفضرترتل املمارالرترتا  ت معاجلرترتا التحرترتدلا  
تحرتاور القرتائم املألوفا الو تعوض إعداا وإنفاذ قرتوانني الفضرتاء اإللكرتوو ، وذلرت  با الرتتناا إىل ال

 بني األونكتاا والتامعا  اإلقليميا ت البلدان الناميا.
والرتوكا اجللسرترتا الثانيرتا  رترتر الريفيرتا علرترتى تطرتولر املعرترتام   اإللكوونيرتا واملسرترتائل القانونيرترتا  -6

ذا  ال رترترتلا مرترترتن أجرترترتل تيسرترترتر التارترترتاررت اإللكوونيرترترتا. والرترترتي نظر ت  رترترتروررت تطرترترتابق قرترترتوانني املعرترترتام   
ل تنميرترتا التارترتاررت اإللكوونيرترتا عرترترب ا رترتدوا وت أوجرترتم التبرترتالن ت قرترتوانني العقرترتوا اإللكوونيرترتا مرترتن أجرترت

الليا ااخل كل إقليم وفيما بني األقاليم. والتبحث ورتذ  اجللسرتا ألضرتاً فتلرتف خرتدما  السرتداا 
 اإللكوو  ذا  ال لا بالتااررت اإللكوونيا والتبعا  القانونيا الو تنار عن االتخدامجما.

 رترتا ت ذلرترت  الشرترتوا ل جللسرترتا الثالثرترتا  رترتر الريفيرترتا بالبحرترتث شرترتوا ل املسرترتتجملكني، والرترتتتناول ا -2
املتعلقرترترتا بالتارترترتاررت اإللكوونيرترترتا عرترترترب ا رترترتدوا. والرترترتتنظر اجللسرترترتا ت األييرترترتا الرترترتو تتسرترترتم هبرترترتا التشرترترترلعا  
والنجموج ذا  ال لا من أجل  مان خت  املستجملكني با مالا نفسجما خارج الشبكا وعلى الشبكا، 

 تواججمجما البلدان الناميا.  فض ً عن حبث التحدلا  الدارت ذا  ال لا حبمالا املستجمل  الو
والرترتتنظر اجللسرترتا الرابعرترتا  رترتر الريفيرترتا ت التطرترتورا  الرترتو جرترتد  مرترتؤخراً ت ميرترتدان التارترتاررت  -2

اإللكوونيرترتا فيمرترتا لت رترتل برترترق البيانرترتا  السرترترلا وال رترتا، مرترتن قبيرترتل اخرترتواق عمليرترتا   دلرترتد اهلولرترتا 
املناقشرترتا علرترتى السرترتبل الكفيلرترتا وترترتدليس البطاقرترتا  ا ئتمانيرترتا والربلرترتد اإللكرترتوو  الطفيلرترتي. والرترتوكا 

بإعرترترتاارت ا  مننرترترتان والثقرترترتا باالرترترتتخدا  اإلنونرترترتت عرترترتن  رلرترترتق إنشرترترتاء أ رترترتر قانونيرترترتا وتنظيميرترترتا  مالرترترتا 
البيانرتا  الشخ رترتيا واخل وصرتيا ومكافحرترتا اجلر رتا اإللكوونيرترتا. والرتتنظر اجللسرترتا ت الطرتاب  املعّقرترتد 

كن هبا للحكومرتا  والشرتركا  لعمليا اإلنفاذ عرب ا دوا والتسعى إىل االتكشاف السبل الو  
التاارلرتا أن تعمرتل جنبرتاً إىل جنرترتب ت ورتذ  ا رتا  ، فضرترتً  عرتن  دلرتد الترترتدابر الرتو قرتد تتخرترتذوا 

 الشركا  من أجل ا فاظ على أمن املعلوما  اخلاصا باملستجملكني. 
ا مرتن والتتناول اجللسا اخلامسا  ر الريفيا حبث اجلجموا الو تبذهلا فتلف املنا ق النامي -2

أجرتل إصرترت   القرترتوانني، وذلرترت  االرترتتناااً إىل التفاعرترتل برترتني املؤالسرترتا  اإلقليميرترتا واألونكترترتاا وفتلرترتف 
الشرترتركاء. والرترتتنظر اجللسرترتا ت التحرترتدلا  الرترتو تواججمجمرترتا البلرترتدان واألقرترتاليم الناميرترتا ت تنفيرترتذ قرترتوانني 

 مطابقا، فضً  عما  كن االتفااتم من اروس على مستوى األقاليم.
لمناقشرترترترتا، أعرترترترتد  أمانرترترترتا األونكترترترترتاا مرترترتذكررت مسرترترترتائل بشرترترترتأن اراالرترترترتا  ا رترترترتا   وتيسرترترتراً ل -01

اإلفراالرترترتا والرترترتدروس املسرترترتتفاارت فيمرترترتا لتعلرترترتق بقرترترتوانني الفضرترترتاء اإللكرترترتوو  وتنظيمرترترتم مرترترتن أجرترترتل تعالرترترتا 
التارتاررت اإللكوونيرتا. وإ رتافا إىل ذلرت ، ل شرتارب  اخلرترترباء علرتى إعرتداا ورقرتا  مرتوجارت حرتول املو رترتوع 

 وذ  الورقا  ت ا جتماع بالشكل والل ا اللذلن ترا هبما.  قيد املناقشا. والت تا 

 الومائق
TD/B/C.II/EM.5/2  قرترتوانني الفضرترتاء اإللكرترتوو  وتنظيمرترتم مرترتن أجرترتل تعالرترتا التارترتاررت اإللكوونيرترتات

 اراالا  ا ا   اإلفراالا و الدروس املستفاارت



TD/B/C.II/EM.5/1 

GE.15-00455 4 

 4الاند   
 اعتماا  قبيب االجتماا

. وقرتد لرتوا اجتمرتاع 5102اء إىل اللانا ت اورهتا السرتابعا ت عرتا  الي قد  تقرلر اجتماع اخلرب  -00
 اخلرباء أن لأذن للمقرر بأن ل عد،  ت اللطا الرئيس، التقرلر النجمائي بعد اختتا  ا جتماع.

 إالجماما  اخلرباء 
ل شرترترترتارب  اخلرترترترترباء الرترترترتذلن تسرترترترتميجمم الرترترترتدول األعضرترترترتاء علرترترترتى تقرترترترتد  ورقرترترترتا  مرترترترتوجارت ) رترترترتو  رترترترتس  

أعمال ا جتماع. والت تا  ورتذ  الورقرتا  ت ا جتمرتاع بالشرتكل والل رتا اللرتذلن  صفحا ( كمسايا ت
 ترا هبما.
ولرجى من اخلرباء تقد  ورقاهتم إىل أمانا األونكترتاا ت أقرترب وقرتت ،كرتن، وتوجيجمجمرتا إىل  

قسم  ليل تكنولوجيرتا املعلومرتا  وا ت رتا  ، فرترع العلرتم والتكنولوجيرتا وا بتكرتار وتكنولوجيرتا  
 وما  وا ت ا  ، شعبا التكنولوجيا واخلدما  اللوجستيا، على العنوان التايلت املعل

Information and Communications Technology (ICT) Analysis Section, Science, 

Technology, Innovation and ICTs Branch, Division on Technology and Logistics, 

UNCTAD, Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland; fax: +41 22 917 0050;       

e-mail: ngozi.onodugo@unctad.org. 
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 المب ق

 الجدول الزمن  المؤ ت لالجتماا  
 األربعاء
 5102آذار/مارس  52

 اخلميس
 5102آذار/مارس  56

 اجلمعا
 5102آذار/مارس  52

(00/10-00/13)  
 جلسة عامة

 الاياي اال تتاح 
 1د الان

 انتخاب أعضاء املكتب
 2الاند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 
 جلسة غيب رسمية 

  3 قديم الاند 
اهاورترترترترترترترترتا  التارترترترترترترترترتاررت اإللكوونيرترترترترترترترترتا 

 والتحدلا  القانونيا

(00/10-00/13)  
 جلسة غيب رسمية

 )تاب ( 3الاند 
 ةالا املستجمل  على الشبكا

(00/10-00/13)  
 جلسة غيب رسمية

  ب ()تا 3الاند 
املمارالا  الفضلى ت اال و   
قوانني الفضاء اإللكوو  على 

 ال عيد اإلقليمي

(00/11-00/11) 
 جلسة غيب رسمية

 )تاب ( 3الاند 
القرترترترترترترترترتوانني الناممرترترترترترترترترتا للمعرترترترترترترترترتام   

 اإللكوونيا

(00/11-00/11) 
 جلسة غيب رسمية

  )تاب ( 3الاند 
 ةالا البيانا  واجلرائم اإللكوونيا

(00/11-00/11) 
 جلسة غيب رسمية

 النظر ت نتائج ا جتماع
 )ختاميا( جلسة عامة

 4الاند 
 اعتماا تقرلر ا جتماع

    

 


