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 جملس التجارة والتنمية
فريق اخلرباء احلكومي الدوو  اعينداب تلتجدارة 

 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 الوورة الرابينة

 2020أاير/مايو  1 -نيسان/أبريل  29جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جوول األعمال وتنظيم األعمال

 جوول األعمال اعؤقت وشروحه  

 جوول األعمال اعؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 العملإقرار جدول األعمال وتنظيم  -2

واستحداث القيمة يف البلدان الناميةة  ااثرر املتتبةة علةل السياسةات الو نيةة املنصات الرقمية  -3
 والدولية.

 الفريق العامل املعين بقياس التجارة اإللكتونية واالقتصاد الرقمي. -4

جةةةةدول األعمةةةةةال املؤقةةةةت للةةةةةدورة ااامسةةةةة لفريةةةةةق ااةةةة اء ا كةةةةةومي الةةةةدو  املعةةةةةين  لتجةةةةةارة  -5
 الرقمي.اإللكتونية واالقتصاد 

لفريق اا اء ا كومي الدو  املعين  لتجارة اإللكتونية واالقتصةاد اعتماد تقرير الدورة الرابعة  -6
 .الرقمي

 الشروح -اثنياا  

   1البنو   
 انتخاب أعضاء اعكتب

سةةينتخب يريةةق ااةة اء ا كةةومي الةةدو  املعةةين  لتجةةارة اإللكتونيةةة واالقتصةةاد الرقمةةي ر يسةةا   -1
 مقررا . - با  للر يس وان
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  2البنو   
 لينملاإقرار جوول األعمال وتنظيم 

قد يرغب يريق اا اء ا كةومي الةدو  املعةين  لتجةارة اإللكتونيةة واالقتصةاد الرقمةي يف إقةرار  -2
  جدول األعمال املؤقت الوارد يف الفصل األول أعاله.

ويُقةت  صصةيا اسلسةةة العامةة االيتتاليةةة للةدورة الرابعةة لفريةةق ااة اء ا كةةومي الةدو  املعةةين  -3
 29 لتجةةارة اإللكتونيةةةة واالقتصةةاد الرقمةةةي، الةةا سةةةُتفتتش يف السةةاعة العاألةةةرة مةةن  ةةةبا  يةةو  األربعةةةاء 

املؤقةةةتل ولةةة دالء  مةةةن جةةةدول األعمةةةال 2و 1، لتنةةةاول املسةةةا ل اإلجرا يةةةة  البنةةةدان 2020نيسةةةان/أبريل 
العتماد  2020أاير/مايو  1ببياانت متهيدية. وستخصا اسلسة العامة ااتامية الا ستعقد يو  اسمعة 

التقريةةةةر وجةةةةدول األعمةةةةال املؤقةةةةت للةةةةدورة ااامسةةةةة لفريةةةةق ااةةةة اء ا كةةةةومي الةةةةدو  املقةةةةرر عقةةةةد ا يف 
نظر إىل قصر مدة الدورة، سيؤذن لنا ب من جدول األعمال املؤقتل. و ل 5 البند  2021نيسان/أبريل 

 املقرر  ستكمال التقرير النها ي بعد اختتا  الدورة. -الر يس 

نيسان/أبريل  بعد انتخاب أعضاء املكتب والبياانت  29وميكن صصيا بقية اسلسات، من  -4
قةةت. وميكةةن، مةةن جةةدول األعمةةال املؤ  4و 3أاير/مةةايو، للبنةةدين املونيةةوعي   1العامةةةل إىل  ةةبا  يةةو  

أاير/مةايو مةن أجةل إ لةة وقةةت   1عنةد الضةرورة، إرجةاء اعتمةاد التقريةر إىل وقةت متة خر بعةةد  هةر يةو  
 كاٍف للتفاوض بش ن النا ااتامي.

 الور ق

TD/B/EDE/4/1 جدول األعمال املؤقت وألروله 

  3البنو   
اآلاثر اعرتتبددددة علدددد  اعنصددددار الرقميددددة والددددتحوال الايمددددة ة البلددددوا  الناميددددة  

 السيالار الوطنية والوولية

قةةةرر  لةةةس التجةةةارة والتنميةةةة، يف دورتةةةه التنفيسيةةةة الوامنةةةة والسةةةت ، املعقةةةودة يف جنيةةةف يف الفةةةتة  -5
، أن ينصةةةب تركيةةةر الةةةدورة الرابعةةةة لفريةةةق ااةةة اء 2019تشةةةرين األول/أكتةةةوبر  4أيلول/سةةةبتم  إىل  30 مةةةن

لتجارة اإللكتونية واالقتصاد الرقمةي علةل مونيةوا ناملنصةات الرقميةة واسةتحداث ا كومي الدو  املعين  
 ل.TD/B/EX(68)/4القيمة يف البلدان النامية  ااثرر املتتبة علل السياسات الو نية والدوليةن  

واستحداث القيمة يف االقتصاد الرقمي مةديوا بشةكل مترايةد بقةوت  انألةمت  ومتصةلت   ةا   -6
وقةةةد تطةةةورت سلسةةةلة ِقيمةةةة بيةةةاانت جديةةةدة  لكامةةةل تتةةة لف مةةةن البيةةاانت الرقميةةةة واملنصةةةات الرقميةةةة. 

الشةةركات الةةا تةةدعم مجةة  البيةةاانت، وإنتةةا  معلومةةات مفيةةدة مةةن البيةةاانت، وصةةرين البيةةاانت وحتليلهةةا 
وينشةةةة  اسةةةةتحداث القيمةةةةة مبجةةةةرد حتويةةةةل البيةةةةاانت إىل ذكةةةةاء رقمةةةةي وأمولتهةةةةا عةةةةن  ريةةةةق  ومنةةةةسجتها.

 املتعلقةةة االسةةتعداد مسةةتوايت خمتلةةف يف البلةةدان علةةل خمتلفةةة آرر لةةسل  ويكةةون االسةةتخدا  التجةةار .
 احمللةةي احملتةةو  تطةةوير عةةن يضةةال   اللوجسةةتية، أو املاليةةة أو املهاراتيةةة أو التكنولوجيةةة واسوانةةب  لتو ةةيلية
اميةةةة ير ةةةا  وحتةةةدايت متنوعةةةة السةةةتحداث الن البلةةةدان وتواجةةةه. واملؤسسةةةية التنظيميةةةة القةةةدرات ونيةةةعف

القيمة عند التعامل م  املنصةات الرقميةة. ويتوقةف األاةر الصةايف علةل مسةتو  التنميةة واالسةتعداد لةد  
علل السياسات املعتمدة علل الصعيدين الو ين والدو ، الا البلدان وأ حاب املصلحة ييها، وكسل  

 تؤد  دورا  ر يسيا  يف توجيه االقتصاد الرقمي يف اجتاه إجيايب.
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التالية ملناقشتها يف الدورة الرابعة لفريق اا اء  األسملةووايق  لس التجارة والتنمية أيضا  علل  -7
 ا كومي الدو  

كيف يتم استحداث القيمة يف أنشطة االقتصاد الرقمي وما  ةي ااثرر املتتبةة علةل   أل 
 البلدان ذات مستوايت االستعداد الرقمي املتفاوتة؟

ال اسةتحداث القيمةة ما  ي الفرص والتحةدايت الةا تواجههةا البلةدان الناميةة يف  ة  بل 
 عند التعامل م  املنصات الرقمية العاملية؟

مةةةةا  ةةةةو الةةةةدور الةةةةس  ميكةةةةن أن تؤديةةةةه السياسةةةةات الو نيةةةةة ملسةةةةاعدة البلةةةةدان علةةةةل    ل 
استحداث واغتنا  مريد من القيمةة، مبةا يف ذلة  سةد الفجةوات الرقميةة، وتعريةر رايدة األعمةال الرقميةة، 

 احمللية؟وتسخري املنصات الرقمية 

ما  و الدور الس  ميكن أن يؤديه  ن  السياسات والتعاون الدوليان لتعرير اقتصاد   دل 
 رقمي أكور مشوال ؟

 الور ق

TD/B/EDE/4/2  املنصةةات الرقميةةة واسةةةتحداث القيمةةة يف البلةةةدان الناميةةة  ااثرر املتتبةةةة
 علل السياسات الو نية والدولية

  4البنو   
 يناب باياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي الفريق الينامل اع

اعتمد يريق اا اء ا كومي الدو  املعين  لتجارة اإللكتونيةة واالقتصةاد الرقمةي، أانةاء دورتةه  -8
، اختصا ةةةات الفريةةةق العامةةل املعةةةين بقيةةةاس التجةةةارة اإللكتونيةةةة 2019الوالوةةة املعقةةةودة يف نيسةةةان/أبريل 

  :الرقمي ووايق علل أن يتناول الفريق العامل يف اجتماعه األول املوانيي  التاليةواالقتصاد 

يف األونكتةةاد الصةادر عةن  دليةل إلنتةا  إلصةاءات لةةول اقتصةاد املعلومةاتمراجعةة   أل 
2009عا  

 ؛ل1 

 .ل2 قياس التجارة اإللكتونية احمللية والعابرة للحدود  بل 

 .2019كانون األول/ديسم    4و 3وُعقدت الدورة األوىل للفريق العامل يف جنيف يف  -9

وسُيستخَد  موجر للةر يس اعتمةده الفريةق العامةل املعةين بقيةاس التجةارة اإللكتونيةة واالقتصةاد  -10
اد الرقمةةي يف الرقمةةي كتقريةةر يُقةةدف  إىل يريةةق ااةة اء ا كةةومي الةةدو  املعةةين  لتجةةارة اإللكتونيةةة واالقتصةة

 دورته الرابعة. 

الجتمةاا األول للفريةق لويُدعل يريق اا اء ا كومي الدو  إىل اإللا ة علما  مبوجر الر يس  -11
العامل املعين بقياس التجارة اإللكتونية واالقتصةاد الرقمةي وإىل البةت يف موانيةي  اجتماعةه الوةا ، علةل 

 النحو املقت  يف موجر الر يس.

 الور ق
TD/B/EDE/4/3  مةةةوجر الةةةر يس لالجتمةةةةاا األول للفريةةةق العامةةةل املعةةةةين بقيةةةاس التجةةةةارة

 الرقمياإللكتونية واالقتصاد 

__________ 

 .UNCTAD/SDTE/ECB/2007/2/Rev.1 ل1 
 .TD/B/EDE/3/3 ل2 
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  5البنو   
جددوول األعمددال اعؤقددت للددوورة اخلامسددة لفريددق اخلددرباء احلكددومي الددوو  اعيندداب 

 تلتجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

كةومي الةدو  املعةين  لتجةارة اإللكتونيةة واالقتصةاد الرقمةي، بصةفته يُتوق  من يريق ااة اء ا  -12
اهليمة التحضريية للةدورة ااامسةة، أن يتفةق علةل جةدول األعمةال املؤقةت لدورتةه املقبلةة الةس  ينب ةي أن 

 .4و 3تُفرزه املناقشات الا سُتجر  يف إ ار البندين 

  6البنو   
لفريددددق اخلددددرباء احلكددددومي الددددوو  اعيندددداب تلتجددددارة اعتمدددداد تاريددددر الددددوورة الرابينددددة 
 اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي

 سيعتمد يريق اا اء ا كومي الدو  تقريره املقدف  إىل سنة التجارة والتنمية. -13
مةةةةن جةةةةدول األعمةةةةال إىل أمانةةةةة  3ويرجةةةةل مةةةةن ااةةةة اء تقةةةةدع مسةةةةا ات خطيةةةةة تتعلةةةةق  لبنةةةةد   

   األونكتاد يف أقرب وقت ممكن. ولالسترادة من املعلومات، يرجل االتصال  لشخا التا 

Pilar Fajarnes (pilar.fajarnes@unctad.org), Economic Affairs Officer, Information and 

Communications Technology Policy Section, Division of Technology and Logistics. 
    


