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 جملس التجارة والتنمية
 ابلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقميفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 

 الدورة الثالثة
 ٢٠١٩أبريل /نيسان ٥-٣جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ٢ البند
 العملإقرار جدول األعمال وتنظيم 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 جدول األعمال املؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب. -١
 وتنظيم العمل.إقرار جدول األعمال  -٢
قيمةةة البيةةادو واور ةةا ا التإلةةارة ا لكالونيةةة واققت ةةاا الرقمةة  ومةةا يالتةةب ع ةة   لةة   -٣

 من آاثر ع   صعيد التإلارة والتنمية الشام تني.
 الفريق العامل املعين بقياس التإلارة ا لكالونية واققت اا الرقم . -٤
رباء احلكةةة م  الةةةدو  املعةةةين  لتإلةةةارة جةةةدول األعمةةةال املؤقةةةت ل ةةةدورة الرابعةةةة لفريةةةق ا ةةة -٥

 ا لكالونية واققت اا الرقم .
اعتمةةةاا تقريةةةر الةةةدورة الثالثةةةة لفريةةةق ا ةةةرباء احلكةةة م  الةةةدو  املعةةةين  لتإلةةةارة ا لكالونيةةةة  -٦

 واققت اا الرقم .

 شروح -اثنياا  
   ١البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
الةةةدو  املعةةين  لتإلةةةارة ا لكالونيةةة واققت ةةةاا الرقمةةة  سةةينتخب يريةةةق ا ةةرباء احلكةةة م   -١

 مقرراً. -رئيساً ودئباً ل رئيس 
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  ٢البند   
  العملإقرار جدول األعمال وتنظيم 

قد يرغب يريق ا رباء احلك م  الةدو  املعةين  لتإلةارة ا لكالونيةة واققت ةاا الرقمة  ا  -٢
  املؤقت ال ارا ا الف ل األول أعاله.إقرار جدول األعمال 

ويُقالح خت يص اجل سةة العامةة اقيتتاةيةة ل ةدورة الثالثةة لفريةق ا ةرباء احلكة م  الةدو ،  -٣
، لتنةاول املسةائل ٢٠١٩نيسةان/أبريل  ٣اليت سُتفتتح ا الساعة العاشرة مةن صةباح ية أل األربعةاء 

وسُتخ ةةص  قةةتو ولةة اقء ببيةةادو . يديةةة.مةةن جةةدول األعمةةال املؤ  ٢و ١ا جرائيةةة لالبنةةدان 
، جلدول األعمةال املؤقةت ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٥اجل سة العامة ا تامية، اليت سُتعقد ي أل اجلمعة 
، ٢٠٢٠أبريل تقةرر، مبةدئياً، عقةد ا ا نيسةان/ ل دورة الرابعة لفريق ا رباء احلكة م  الةدو  الةيت

و لنظةةر إق ق ةةر مةةدة الةةدورة،  األعمةةال املؤقةةتو. مةةن جةةدول ٦و ٥وقعتمةةاا التقريةةر لالبنةةدان 
 املقرر  ستكمال التقرير الن ائ  بعد اختتاأل الدورة. -سيؤ ن لنائب الرئيس 

نيسان/أبريل لبعد انتخاب أعضةاء املكتةب  ٣وميكن خت يص بقية اجل ساو، بدءاً من  -٤
مةةةةن جةةةةدول  ٤و ٣عيني ل بنةةةدين امل  ةةةة   ،نيسةةةةان/أبريل ٥والبيةةةادو العامةةةةةو وةةةةة  صةةةباح يةةةة أل 

وميكن، عند الضرورة، إرجاء اعتماا التقريةر إق وقةت متة خر بعةد ي ةر ية أل ٥  األعمال املؤقت.
 نيسان/أبريل من أجل إاتةة وقت كاٍف لعقد ج سة عمل غري رمسية بعد الظ ر. 

 ال اثئق
TD/B/EDE/3/1 جدول األعمال املؤقت وشروةه 

   3البند   
قيمةة البيةا و ودور ةا ل التجةارة اإللكرتونيةة واالقتصةاد الرقمةي ومةا يرتتةب علة   لة  مة  

 آاثر عل  صعيد التجارة والتنمية الشاملتني
 ٤قةةرر س ةةس التإلةةارة والتنميةةة، ا اورتةةه ا امسةةة والسةةتني، الةةيت عقةةدو ا الفةةالة مةةن  -٥
لثالثةةةةةةة لفريةةةةةةق ا ةةةةةةرباء احلكةةةةةة م  ، أن تركةةةةةةز الةةةةةةدورة ا٢٠١8ةزيران/ي نيةةةةةةه  ٢٦و ٢٥ او  8 إق

املعةةةةين  لتإلةةةةارة ا لكالونيةةةة واققت ةةةةاا الرقمةةةة  ع ةةةة  قيمةةةة البيةةةةادو واور ةةةةا ا التإلةةةةارة  الةةةدو 
ا لكالونيةةةةة واققت ةةةةاا الرقمةةةة  ومةةةةا يالتةةةةب ع ةةةة   لةةةة  مةةةةن آاثر ع ةةةة  صةةةةعيد التإلةةةةارة والتنميةةةةة 

 ، املريق الرابعو.TD/B/65(1)/9لانظر  الشام تني
الرقميةة الفإل ة ور البيادو ا التإلارة ا لكالونية واققت اا الرقم  ا سياق ويتعايم ا -٦

 ويةةة ير اققت ةةةاا القةةةائم ع ةةة  البيةةةادو يرصةةةاً  ا البيةةةادو ااخةةةل الب ةةةدان وييمةةةا بين ةةةا.والفإلةةة ة 
  ةة تت ةلشة اغل شة  متم جديدة لتك ين الثروة والت دي ل تحدايو ا منائية، ولكنه يثري أيضاً 

 السةةة ق، والضةةةرائب.وترّكةةةز خب  صةةةية البيةةةادو وأمن ةةةا، وتةةةديقاو البيةةةادو عةةةرب احلةةةدوا،  مةةةثالً 
ق جتةةارة وتنميةةة شةةام تني يسةةت زأل اسةةتإلا و سياسةةاتية كاييةةة إحت يةةل  ةةله الفةةرح والتحةةدايو و 

 ع   ال عيدين ال طين والدو .
يناقش يريق ا رباء احلك م  الدو  املسةائل التاليةة أن  وقرر س س التإلارة والتنمية أيضاً  -٧

 ا الدورة الثالثة:
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مةةةةا  ةةةة  اور البيةةةةادو وقيمت ةةةةا ا التإلةةةةارة ا لكالونيةةةةة واققت ةةةةاا الرقمةةةة  ا  وأل 
 سياق التإلارة والتنمية الشام تني؟

مةةا  ةة  الفةةرح والتحةةدايو الرئيسةةية املرتبتةةة  اارة وتنظةةيم البيةةادو وتةةديقاو  وبل 
 البيادو؟

مةةةةا  ةةةة  السياسةةةةاو العامةةةةة واألنظمةةةةة والالتيبةةةةاو املؤسسةةةةية ا  ت ةةةةف الب ةةةةدان  وجل 
لبيادو املتع قةة  لتإلةارة ا لكالونيةة واققت ةاا الرقمة  واايت ةا، ُو عت قستغالل ا، اليت واملناطق

ققت ةةاا الشةةباب، واخيةةص وسةةّد الفإلةة او الرقميةةة، لةةا ا  لةة  ييمةةا بةةني الب ةةدان وااخ  ةةا وييمةةا 
 الريف ، واملشاريع البالغة ال غر، واملشاريع ال غرية واملت ستة احلإلم، والن ع اقجتماع ؟

كيف ميكن ل ب دان الناميةة أن تبةين قةدرا ا، لةا يي ةا امل ةاراو، مةن أجةل اسةتخداأل  وال 
 تناع ؟التكن ل جياو اجلديدة والناشئة، مثل الدراساو التح ي ية ل بيادو الضخمة واللكاء اقص

 ال اثئق
TD/B/EDE/3/2 The role and value of data in electronic commerce and the 

digital economy and its implications for inclusive trade 

and development 

   4البند   
  الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

حبةةةر يريةةةق ا ةةةرباء احلكةةة م  الةةةدو  املعةةةين  لتإلةةةارة ا لكالونيةةةة واققت ةةةاا الرقمةةة ، ا  -8
اورتةةةه الثانيةةةة، مسةةة لة إنشةةةاء يريةةةق عامةةةل معةةةين بقيةةةاس التإلةةةارة ا لكالونيةةةة واققت ةةةاا الرقمةةة ، 

رباء واعتمد يريةق ا ة و.TD/B/EDE/2/3املفا يمية اليت أعد ا أمانة األونكتاا ل إق امللكرة استناااً 
  احلك م  الدو  القرار التا :

إن يريةةق ا ةةرباء احلكةة م  الةةدو  املعةةين  لتإلةةارة ا لكالونيةةة واققت ةةاا الرقمةة ،  
مراعاة منه ل حاجة إق زاياة ت اير ا ة اءاو الرمسيةة عةن التإلةارة ا لكالونيةة واققت ةاا 

 : السياساو القائم ع   األالة نع اعماً لالرقم ، ق سيما ا الب دان النامية، 
ي ص  س س التإلارة والتنمية  نشاء يريق عامل معين بقياس التإلةارة  -١ 

  ؛TD/B/EDE/2/3واققت اا الرقم ، ع   النح  املبني ا ال ثيقة  ا لكالونية
يت ب إق أمانة األونكتاا إعداا اخت اصاو الفريق العامل اجلديةد،  -٢ 

املسامهة  ، ت ّ ح يي ا أن  ديهTD/B/EDE/2/3ال اراة ا ال ثيقة املع  ماو استناااً إق 
 والن ةةة ه بةةةه، ا ت ثيةةق التعةةةاون ا سةةةال قيةةةاس التإلةةةارة ا لكالونيةةة واققت ةةةاا الرقمةةة 

، TD/B/EDE/2/4اقزاواجيةةةة مةةع األعمةةةال اجلاريةةةة األخةةرا  او ال ةةة ة لانظةةةر  وجتنةةب
 الف ل األول، الفرع  ءو.

، ١١٧١أةاطت الدورة ا امسة والست ن جمل ةس التإلةارة والتنميةة، ا ج سةت ا العامةة و  -٩
 لتقريةةةةر عةةةةن الةةةةدورة الثانيةةةةة لفريةةةةق ا ةةةةرباء احلكةةةة م  الةةةةدو  املعةةةةين  لتإلةةةةارة ا لكالونيةةةةة  ع مةةةةاً 

، الةةيت أقةةرو اقسةةتنتاجاو املتفةةق TD/B/EDE/2/4واققت ةةاا الرقمةة ، ب ةةيغته الةة اراة ا ال ثيقةةة 
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ييةةةه، وقةةررو كةةلل  إنشةةةاء الفريةةق العامةةل املعةةةين بقيةةاس التإلةةارة ا لكالونيةةةة  الةةيت جةةاءوع ي ةةا 
/2/3TD/B/EDE ل ملكرة املفا يمية ال اراة ا ال ثيقة واققت اا الرقم ، ويقاً 

  .و١ل
ع  يريةةةةق ا ةةةةرباء احلكةةةة م  الةةةةدو  املعةةةةين  ل -١٠ تإلةةةةارة ا لكالونيةةةةة وبنةةةةاء ع ةةةة   لةةةة ، يُةةةةدحل

الرقمةةة ، ا اورتةةةه الثالثةةة، إق النظةةةر ا املسةةةائل الالزمةةةة لتفعيةةل الفريةةةق العامةةةل املعةةةين واققت ةةاا 
 بقياس التإلارة ا لكالونية واققت اا الرقم ، لا ا  ل  ما ي  :

امل ايقةةةة ع ةةة  اخت اصةةةاو الفريةةةق العامةةةل اجلديةةةد لمةةةن املقةةةرر أن تةةة ير أمانةةةة  وأل 
 ؛ولالجتماع ا أوانه مشروع ورقة غري رمسيةاألونكتاا 

 اقالاح م ا يع لالجتماع األول ل فريق العامل. وبل 

   5البند   
جةةةدول األعمةةةال املؤقةةةت للةةةدورة الرابعةةةة لفريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةومي الةةةدويل املعةةةين ابلتجةةةارة 

 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
الدو ، ب فته اهليئة التحضريية ل دورة الرابعةة، أن يتفةق من يريق ا رباء احلك م  يُت قع  -١١

ع   جدول األعمال املؤقت لدورته املقب ة اللي ينبغ  أن تُفرزه املناقشاو اليت سُتإلرا ا إطار 
 من جدول األعمال. ٤و ٣البندين 

   6البند   
لتجةةةارة اإللكرتونيةةةة اعتمةةةاد تقريةةةر الةةةدورة الياليةةةة لفريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةومي الةةةدويل املعةةةين اب

 واالقتصاد الرقمي
 سيعتمد يريق ا رباء احلك م  الدو  تقريره املقدَّأل إق جلنة التإلارة والتنمية. -١٢

ولالسةتزااة مةن  يرج  من ا رباء تقدمي ورقاو إق أمانة األونكتةاا ا أقةرب وقةت .كةن.  
 ,Pilar Fajarnes (pilar.fajarnes@unctad.org) :املع  مةةةاو، يرجةةة  اقت ةةةال  لشةةةخص التةةةا 

Economic Affairs Officer, Information and Communications Technology Policy Section, 

Division of Technology and Logistics. 

    

__________ 

 .٤و ٣، الف ل األول، الفرع جيم، الفقرتني TD/B/65(1)/9انظر  و١ل


