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 مجلس التجارة والتنمية
فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة 

 اإللكترونية واالقتصاد الرقمي
 الخامسةالدورة 
 2022نيسان/أبريل  29-27جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 4البند 

للفريق العدددامدددن المعني ب يدددا     الثدددانياالجتمدددا     لمدددداوال موجز الرئيس    
 التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي

 موجز  
تتضمممممممممممممممن لمم أ الو يئمم ، التق أعممدلمما عني  الاريا الاممامممل المانق   يمما  الت مماع  ا ل ترونيم    

الاامل. وقد ُعئد    لياريا  الثانقواالقتصممممممام الرقمق، مممممممرمان موجزان ليمناق مممممماال التق جرال أ نا  االجتما   
 اد،   ،  م ماعة  خميصمي  وم ماعة  عن2021أياع/مايو    4و 3يومق  فق قصمر األم    نيف   االجتما 

ف ان عني  الاريا وأعضممما  أمان  األون تام رانمممرين فق الرف  االجتما  بانما خممماعم جميي الم ممماعةان  
 .اآلخرين عن  اد

الاامل التئدم المحرز فق قيا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصممممممممممممممام الرقمق من وقد ناقش الاريا   
المتايئ   رصا اال  ا    نتاجون تام المنئح  ملال األ   االمتنام إلىبنا  الئدعاال  و المنظماال الدولي ؛    جانب

مصمامع البياناال الار المسمتمد  من اممتئصما اال   متن الت اع  ا ل تروني   ؛ و 2020  ،االقتصمام الرقمق 
م من الرني بنا ن عيى المناق ممممممممممماال، يئتر   و .  واالقتصمممممممممممام الرقمق موانممممممممممميي محتمي    ل ا الموجز المئدَّ

فريا اليبرا  الحكومق الدولق   من أجل النظر والبمت فااما من جانبلياريا الامامل    الئمامم لالجتمماعاال  
 29إلى    27المانق  الت اع  ا ل تروني  واالقتصممممممام الرقمق فق موعتم اليامسمممممم ، المئرع عئدلا فق الاتر  من  

 .2022نيسان/أبريل 
 
 

 
 TD/B/EDE/5/3 األم  المتحد  

ؤتمر األمم المتحدة م 
 والتنمية  لتجارةل

Distr.: General 

16 February 2022 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EDE/5/3 

GE.22-02100 2 

 مقدم من الرئيسالموجز ال  

 افتتاح االجتما   

لياريا الاامل المانق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصمممممممام الرقمق  الاريا    الثانقُعئد االجتما    -1
 . 2021أياع/مايو  4و 3يومق الاامل( 

نانب المدير وعني  ال ممممممقت  االقتصممممممامي   المكتب    الااملوفق ال يسمممممم  االفتتاري ، انتيب الاريا   -2
مدير  المكتب ا رصممممممممانق الومنق  ال ماوعي    توانُتيب.  (1 ا رصممممممممانق االتحامر السممممممممويسممممممممرر عنيسممممممممان لم

 . (2 مئرعان  -نانتان ليرني  الدومانيكي  

وأخمممممممماع الرني  إلى أن جدول أعمال الاريا الاامل و اا الصممممممممي   االجتما  الئامم لمنتد  األم    -3
  ت مممممممرين األول/ 6إلى    3المتحد  الاالمق ليبياناال، ال ر ممممممممتسمممممممتضممممممميام ممممممممويسمممممممرا وممممممممُيائد فق الاتر  من 

 واعتمد الاريا الاامل جدول األعمال التالق:. 2021 أكتوبر 

 انتياب أعضا  المكتب -1

 إقراع جدول األعمال وتنظي  الامل -2

التق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصممممممممام الرقمق  فق األعمال المتايئ     التئّدم المحرز  - 3
 تئوم باا المنظماال الدولي  ذاال الصي 

االقتصممممممممممممام  المتايئ    رصمممممممممممما اال  ا     نتاج المنئح  ملال األون تام  الئامم  فق تناا     اليطواال - 4
 2020  ، الرقمق 

مصممممممامع البياناال الار المسممممممتمد  من امممممممتئصمممممما اال لت مي  ال يا  التئيادر    امممممممتيدام - 5
 ليت اع  ا ل تروني  واالقتصام الرقمق

 مستئبالن موانيي يمكن أن ينظر فااا الاريا الاامل  -6

 .اعتمام موجز الرني  -7

الاريا الاممممامممممل عيى إبالا نتممممانى االجتممممما  إلى فريا اليبرا  الحكومق الممممدولق المانق  واتاا   -4
ي  موجز من إعدام الرني  عيى لائ   ، الت اع  ا ل تروني  واالقتصمممام الرقمق فق صمممي تم النااني   اد    يونممم 

 االجتما  الثانق لياريا الاامل.

عيى أن    ،فق مالرظاتاا االفتتاري   ،األون تام مدير  خمممممممممممممقت  الت نولوجيا واليوجسمممممممممممممتياال    وأّكدال -5
ألميم  الحيول الرقميم  فق الحامال عيى األن ممممممممممممممطم     ال( قمد أهار 19-كوفامدفارو  ةوعونما  مرض  جمانحم   

لسمممد  و .  م ال ال الزي  الرقمي فق الئانم   إبراز الا واال   فق  أيضمممان   ا أفامالناول   ،االجتماعي  واالقتصمممامي 
ن  عن االقتصممام الرقمق    ،ل أ الا واال مممياممماال قانم  من أجل ونممي  تحتاج البيدان إلى إرصمما اال محسممّ

 التحّول الرقمق. من إنماني عيى األمل  يمكن أن تساعد فق جنق مكامب 

  

 .الساد ليااو لوالانو (1 
 .الساد  ماوموتي  عياا  بانيا (2 
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  3البند   
التي  يا  التجارة اإللكترونية واالقتصددددددددداد الرقمي  في األعمال المتعلقة ب  المحرزالتقّدم  

 تقوم بها المنظما  الدولية ذا  الصلة

من   ُأررز   الاامل المانق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصممممام الرقمق مخر ماامممممتارض الاريا   -6
روني  واالقتصام الرقمق. وقدمت أمان  األون تام  قيا  الت اع  ا ل ت    تنالمنظماال الدولي     أعمالتئدم فق  

من قطا  ت نولوجيا المايوماال واالتصمممماالال  والمسممممتمد   الت اع  الدولي   المتايئ   تااصممممال البياناال ال ديد   
  ؛عيى الت اع  ا ل تروني     انح تت ار العن  التحيال األخار ال ر أجراأ األون تام  و   عقميان؛  المئدَّم واليدماال  
النمو    أماط. وقد  2020  لاام  يت اع  ا ل تروني  بان المؤممممممسممممماال الت اعي  والمسمممممتاي انألون تام لا ومؤخمممممر 
التاممماوتممماال ال بار  المتت يممم  بان البيمممدان والمنممماما وال ممممممممممممممرةممماال فق اليثمممام عن  يت ممماع  ا ل ترونيممم   لاألخار  

 وني .عيى الت اع  ا ل تر  إذ تايمن البيدان المرتاا  الدخل ،االقتصام الرقمق

ل الرقمق الصمممامع  عن م موع  النسمممي  المحدَّ   من تاصمممال  الأرد اليبرا     وعرض  - 7 أمواال التحوُّ
والت اع     ،الضمممو  عيى مؤخمممراال الت اع  ا ل تروني   فسمممّي   ،منظم  التااون والتنمي  فق المادان االقتصمممامر

ز  والتئدم    ،الرقمي  واالقتصمممام الرقمق ما جر  مؤخران من عمممم   اليبار عيى    وأّكد.  الئطري فق الت طي   المحر 
خط  التنمي    المنصمممول عيااا فقألداف التنمي  المسمممتدام     فق مممميا ؤخمممراال االقتصمممام الرقمق  خريط  م

 .2030المستدام  لاام 

قيا  إمكاني    ملالعيى    2020قدم خبار مخر تحديثاال   ممممتن التن يحاال التق ُأمخيت فق عام  و  - 8
الصممممممامع عن   لاات نولوجيا المايوماال واالتصمممممماالال وامممممممتيداما     إلىلمقي ممممممي  واألفرام  األمممممممر ا  وصممممممول

وخممم ي اليبار البيدان  .  مؤخران  ومؤخمممراال الت اع  ا ل تروني  التق ُأنممميات  يم  ،االتحام الدولق لالتصممماالال
  المقي ممممي  اأُلمممممر   امممممتئصمممما االمرجقي  فق عميي  إعدام وتصمممممي  وتناا    ةمام عيى امممممتيدام ل ا الدلال  

 ت نولوجيا المايوماال واالتصاالال.المتايئ  ب

منظم  التااون والتنمي   ال ر ونمممماتم قيا  الت اع  الرقمي     ملالعرض أرد اليبرا   التاصممممال  و  - 9
وقد أعد  .  2020صمدع فق عام  و   ،وصمندو  النئد الدولق  ،ومنظم  الت اع  الاالمي   ،فق المادان االقتصمامر

.  ومصممممممماعف مرةزي  فريا خبرا  يتتلف من أعضممممممما  من منظماال مولي  ووةاالال إرصممممممماني  ومني    الدلال
قيا  الت اع     ممممممممتن  ال اوم الحالي     لتئاممممممممم الت اع  الرقمي  وملي    لتاريف  إماعان مااهيميان   الدلال  تضمممممممممنيو 

أمثي  عيى ةيفي    م الدلالويئدحدم مصمامع البياناال الميتيا .  يعدام التئاعير    ما فق ذلك نموذج    ،الرقمي 
.  واالمممممممتئصمممممما اال من منصمممممماال الومممممممام  الرقمي   امممممممتيدام البياناال الضمممممميم   انطالقان  قيا  الماامالال  

  ،منظم  الت اع  الاالمي    مممتن قيا  الت اع  الرقمي   المئدَّم  منأخممماع اليبار إلى المسممماعد  التئني    ،وأخاران 
 دان من التااصال عن ل أ المساعد .قدم مزي ،وعمان عيى امتاساعاال الم اعةان

المتايئ   امممممممتيدام مؤمممممممسمممممماال  وناقش خبار مخر التطوعاال األخار  فق الدعاممممممم  االمممممممتئصمممممماني    - 10
التق أجرالا المكتب ا رصمممممممانق لالتحام    ،ت نولوجيا المايوماال واالتصممممممماالال والت اع  ا ل تروني ل  األعمال
  ،عن امممممتيدام ال ةا  االصممممطناعق أمممممئي     2021  ي  لاامومررت الدعاممممم  االمممممتئصمممماني  ال اع .  األوعوبق

فق المسمتئبيي     االممتئصما االوممي  تممت انح . و ال  االفضمالن عن تت ار   ،والحوممت  السمحابي   ،وإنترنت األخميا 
  ،والبائ    ،وت نولوجيا المايوماال واالتصمممممممماالال  ،والروبوتاال  ،ت طي  أمن ت نولوجيا المايوماال واالتصمممممممماالال

  يرمأن االمممممتبيان النموذجق ليمكتب ا رصممممانق لالتحام األوعوبق  ر إلى  اليبا  وأخمممماع والبياناال الضمممميم .  
 فق ملال األون تام المنئح.

االتحام البريدر    من جانبوممممممممممممي  أرد اليبرا  الضمممممممممممو  عيى اممممممممممممتيدام بياناال الت اع  البريدي    -11
اممممممممتيدم االتحام البريدر الاالمق  إذ  .  تسمممممممييماا ماميان ي رر     يا  الت اع  ا ل تروني  ليسممممممميي التقلق  الاالم
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من مسممممممممتمد   وبياناال عالي  الترمم    بيد  200من أكثر من   مممممممممنويان جمااا  جر     ا رصمممممممما اال البريدي  التق
أنم  عيى  . وأكد اليبار بريدي اليدماال البريدي    ممتن الطروم الالمايوماال ا ل تروني  بان م مم يق   متامالال
 البياناال وتوميي نطا  الت طي . تحئاا االتسا  فقتحدياال فق  توجدال تزال 

تحسممان قيا     ُيسمما  بااوممماعدال المناق مم  التق تيت ذلك فق التتكاد عيى الاواند التق يمكن أن   -12
ع أرد اليبرا  إلى أن  أخمممممممما  ،عيى مممممممممبال المثال. و القتصممممممممام الرقمق فق تحئاا ألداف السممممممممياممممممممم  الاام ا

ترالب فق قيا  المااعاال الرقمي     ،2022خالل فتر  عناممممممممممممتاا لم موع  الا مممممممممممرين فق عام    ،إندونيسممممممممممميا
تحئاا أقصممى زيام  فق إمكاناال ل أ المااعاال      ممتن ةيفي لتحديد امممتراتي ياال الرقمي    والمارف  األمممامممي 

من  ل ثار و  عيى الت طي  الئطري  المحدوم   لبيدان. ومممممممممممممممي  أرد اليبرا  الضمممممممممممممم النسممممممممممممممت  إلى ا  والمارف 
عيى أن أقل البيدان نموان تواجم تحدياال  سمممممممبب االفتئاع إلى المااعاال    وأّكدإرصممممممما اال االقتصمممممممام الرقمق  

 والبني  التحتي  لي يا . والئدعاال

  4البند   
االقتصدددداد  المتعلقة بحصدددداءا   اإل إلنتاجالمنقح دلين األونكتاد  الخطوا  القادمة في تنفيذ  

 2020  ،الرقمي

فق عرناا المئدم إلى الاريا الاامل المانق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصام  قدمت األمان ،   -13
ماصمي     ان ، خطط2020  ،االقتصمام الرقمقالمتايئ   رصما اال  ا ملال األون تام المنئح  نتاج    متن الرقمق  

إنتاج إرصمممممممممما اال عممممممممممممي  عن الت اع  ا ل تروني    ا   ال ياناال المكيَّ   لد المممممممممممتيدام الدلال لبنا  الئدعاال  
والت اع     ،الت اع  ا ل تروني   لق:  ال ديد  المدعج  فق الدلال اض الموانمممممميي  واالقتصممممممام الرقمق. وةانت  

وامممممممممممممممتيمدام مصمممممممممممممممامع البيمانماال المبت ر ، مثمل بيمانماال المامامالال والبيمانماال   ،مم  عقميمان فق اليمدمماال المئمدَّ 
البيدان النامي   المتايئ   مثي   األعدم أكبر من  فق ا صممممممداع األخار  لت ريبي . وبا نمممممماف  إلى ذلك، يوجد ا

 .(3 مئاعن   ا صداع األخار، ما ي اد عيى ن ا  الدلال السابا والتدعيب ذر الصي  ال

إلى الدلال فق إماع برنامى     االممممممتنام إعدام موعاال تدعيبي      يئومأن األون تام  إلى  األمان     وأخممممماعال  -14
  وونمممميوجاان لوجم ونسممممي  ليتاي  عن  اد.    لتئدي  الدوعاال نسممممي     ولو ما يتضمممممنالتدعيب من أجل الت اع ،  

 الي   ا ن يازي  وةان الادف لو ترجمتاا عيى األقل إلى الارنسمممممي  وا ممممممتاني   أنصمممممالن  الدلال والموام التدعيبي   
أيضمان ةمرجي منا ق ليدماال    ول نفق الدوعاال التدعيبي ،  لي  فئ   ُيسمتيدم الدلال  وممفق أقرب وقت ممكن.  

المصميح  فق إرصما اال االقتصمام الرقمق. وعيى ممبال المثال، يمكن    ولي ااال صمارت االممت ماعي   األون تام  
 يما يتايا  يدم ةتما  ليتئاي  ال اتق  سممتوأن يُ فق مع  التنسمماا فق النظ  ا رصمماني  الومني ؛  يسمماعد  أن    ليدلال

ماكتمال البياناال ومقتاا؛ أو    فق إماع  الاميياال ا رصمممممممماني . ويكمل الدلال و انا    ليتحّئا ةئانم     أن ُيسممممممممتيد 
  وقدمت.  الماني    يا  ت نولوجيا المايوماال واالتصمممممممماالال ألالراض التنمي إماعي  لي ممممممممراك   توجااي  وو انا  

عيى ا نترنت  المئدَّم   موام التدعيب    إعدام المنا ي  المسممممتيدم  فق      ممممتنالاريا الاامل  الم مممموع  إلى  األمان   
محتو   لينظام إماع   عيى   اض الاواند الرنيسمممممي  ليبرنامى    وت مممممتملفق إماع برنامى التدعيب من أجل الت اع .  

 اد   المئدَّم     الميتي  تاي   خبر  مويي  األمد فق ريول الوعيى  ؛  إلى أمنى رد  الت اليف  ُيئّيلماتو  المصمممممممممممدع  
ان. ومممممتضمممماف الدوع  التدعيبي   ب  ل اال؛ وبنا  ال ممممتكاال وم تمااال المماعمممممان، وال ممممميما  اضممممل تدعيب المدعّ  

  يمما  الت مماع  ا ل ترونيمم  واالقتصمممممممممممممممام الرقمق إلى الممدوعاال التممدعيبيمم  المتممارمم  المتايئمم   ممالت مماع     المتايئمم 

  

ت نولوجيا المايوماال واالتصمماالال  ال ماوع الميام ب  الدلال لو موهاو المكاتب ا رصممماني  الومني  المكياون  إنتاج إرصممما اال   (3 
ومنت و إرصممممما اال ن ممممماط األعمال وا رصممممما اال الت اعي  وا رصممممما اال الصمممممناعي  وإرصممممما اال اليدماال، فضمممممالن عن منت ق  

 .البياناال الااميان فق وةاالال أخر  فق النظ  ا رصاني  الومني  ومستامي ق البياناال
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ال وانب الئانوني  ليت اع   وعيى  ضمممممل مماعمممممماال الت اع  ا ل تروني ؛  أف   يصمممممولا ل تروني  وا رصممممما اال  
 الاوي  الرقمي  ليت اع  والتنمي ؛ والت اع  فق اليدماال.و ا ل تروني ؛ 

  االمممممممممممممممتامام   متكبر قمدع ممكن منوبما نمممممممممممممممافم  إلى ذلمك، الرظمت األممانم  أن األون تمام ياتزم  - 15
، خط  األون تام  2021تناا  أن مط  بنا  الئدعاال ذاال الصمي . وفق عام  لال مراكاال لن مر الدلال وترجمتم و 

 مال  برنامى االقتصممممممممام الرقمق لمنطئ  المحي  الاامو  التااون مي صممممممممندو  األم  المتحد  ليم مممممممماعيي  
أن مط   فق الال اممتيدام الدلال  إرد  أولى راذلك لو  ا نتاجي  وبرنامى األم  المتحد  ا نمانق، ومميكون  

لو مع  تنمي  االقتصممممماماال الرقمي  ال مممممامي   الم ةوع  رنامى االقتصمممممام الرقمق  بالتدعيب. وةان الادف من 
فق منطئمم  المحي  الاممامو. وفق لمم ا السمممممممممممممميمما ، معممت األمممانمم  المنممدوبان فق الاريا الاممامممل إلى  لي ميي 

بنما  الئمدعاال فق م مال إرصمممممممممممممما اال الت ماع  ا ل تروني   ا عراب عن التمماما  بتيئق المسمممممممممممممماعمد  التئنيم  ل
 واالقتصام الرقمق.

األون تمام فق م مال بنما    اممل   خبر  بيمدانا   عنالمنمدوبان  رمديم     إلىوامممممممممممممممتمي الاريا الاماممل   - 16
تيئت ةوممممممممتاعيكا مسممممممماعد  تئني  من األون تام   مممممممتن قيا  الت اع  فق فئد  الئدعاال فق ةوممممممممتاعيكا وةانيا.  

المرةزر من المضممق ُقدمان  الم ممرو  وممى جمي    المصممرفن . وتمكَّ 2017م  عقميان فق عام  ال المئدَّ اليدما
عميياال جمي  أرد البيدان التق لدياا أكثر   لو  ةان  ول لكالبياناال فق عرونمممممممممممم ا رصممممممممممماني  السمممممممممممنوي ،  

يمكن ل ومممممممتاعيكا  . وعيى مممممممبال المثال،  2020-2017  الاتر   البياناال تئدمان فق ل ا الئطا ، والتق ت طق
م  عقميان عبر الحدوم من جانب خبرا  يسممافرون إلى الياعج ويمكناا أيضممان  اليدماال المئدَّ  أن تحدم نصمماب

اليدماال   وأن تحّدم بتاصممال أكبر م  عقميان فق االقتصممام الومنق،  لييدماال المئدَّ   النصمماب المتزايدي تتتّ أن ت
وإممممممممماام    امممممممممتحدا اا، وعدم الوهانف التق ي رر اعي المؤمممممممممسمممممممماال الت أنوا   تحديد  الماني ، فضممممممممالن عن  
  عممممم الموجوم  فق المناما االقتصمممممامي  الياصممممم . وجر  إمخال البياناال فق عميي    المؤممممممسممممماال الت اعي 
عيى تئاي  الااند عيى االممممتثماع وتت ار السممميامممماال الاامف  إلى تازيز تنمي    ما مممماعدالسممميامممماال الومني ،  
اليدماال    أنممممممات،  19- مممممما  مناما اقتصممممممامي  خاصمممممم . وفق ممممممميا  جانح  ةوفادالت اع  ا ل تروني  وإن

تت ران  القتصممممممام الومنق، فق وقت تت رال  يم عانداال السمممممميار   عيى ام  عقميان المرون  المطيوب    ممممممد  المئدَّ 
. وأخممممممممممماع المندوب إلى أن أرد الدعو  المام  من المنظوع الومنق لو الحاج  إلى إن ممممممممممما  تحالف  كباران 
يتمكنوا من  ل ق،  والسميامماال المتصمي   الت نولوجياالسميامماال االقتصمامي     وانماق  يضم راتي ق ومنق،  اممت

الاواند من ن ممممر البياناال عيى نطا  واممممي    ول ق يمكن زيام  امممممتئا ؛  المولَّد  رديثان االمممممتاام  من البياناال  
 األعمال وال ماوع. قطا د  ل

المكتب الومنق لإلرصممما  فق ةانيا،  التااون مي لائ  االتصممماالال ال اني ،  وقد مممماعد األون تام   -17
ت نولوجيا المايوماال واالتصمماالال  فق م ال  والئطا  الاام  األعمال  فق تناا  أول امممتئصمما اال لمؤمممسمماال  

خ  الااناال   ق البياناال الومناان عيى تصمممممممممممي  االمممممممممممتبياناال وأ. وخمممممممممممل ذلك تدعيب منت  2016فق عام  
وتحيال البياناال وةتا   التئاعير، ما مممممممماعد عيى بنا  أمممممممما  منا ق مممممممميي   نتاج إرصممممممما اال ت نولوجيا  

لاميي  االعتراف الدولق  صمممح  ا أ االمايوماال واالتصممماالال فق ةانيا. وخمممميت النتانى ا ي ابي  األخر  ل
األمممما      االممممتنام إلىيد من الامل  سممماول  أكبر والئدع  عيى بنا  المز   ،البياناال المنت   وقابياتاا ليمئاعن 

فق الئدع  عيى إنماف  مؤخمراال ومني . وأخماع  المتمثي   المتان ال ر جر  ونمام، مي الحاال عيى المرون   
فق الم مماالال التمماليمم : قيمما  ال ممالزيمم    التئنقالمنممدوب إلى أنممم ال تزال توجممد رمماجمم  إلى مزيممد من الممدع   

من الت ماع     جمانمب ن مممممممممممممماط األعممالقيما   و ل ترونيم ،   ممممممممممممممكمل عمام وعبر الحمدوم؛  ا ل ترونيم  والت ماع  ا 
 .المستمد  من امتئصا االمصامع البياناال الار ةيفي  تحئاا أفضل ممى لا ل تروني ؛ والتدعيب عيى 

فق م مال  إلى بنما  الئمدعاال والطيمب عيااماذلمك عيى االرتيماجماال    تيمتوعةزال المنماق ممممممممممممممم  التق   - 18
 التالي : المداخالالالرقمق،  ما فق ذلك قيا  االقتصام 
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ألون تام  لأعرب أرد المندوبان عن تئديرأ لي ن  االقتصممممامي  واالجتماعي  ل ربق مممممميا و   أ( 
م   ح، وة لك ليم مممموع  المئدَّ من المنا ي  والتوجاااال الواعم  فق الدلال المنئَّ من االمممممتاام    الاال    لما ردث

ألعمال   يصول مؤمساال ا  الايسطانق ال ااز المرةزر لإلرصا أجرالا  التق      تن الدعام  االمتئصاني 
مزيد    ممممايزم الحصمممول عيىالت اعي  فق م ال ت نولوجيا المايوماال واالتصممماالال. وأخممماع المندوب إلى أنم  

 وفق إنتاج البياناال؛ الدعام  االمتئصاني من الدع  أ نا  تناا  

اع  ا ل ترونيممم  واليمممدمممماال ا ل ترونيممم   أعرب منمممدوب مخر عن التمممماممممم   يممما  الت ممم  ب( 
لمضممممق ُقدمان  ال اوم الومني  فق ال ماوعي  الدومانيكي . وعرب المندوب أيضممممان  فق اوميب مع  األون تام  

اليبراال مي البيدان األخر ، ةما لو    تئاممممممم بان، فضممممممالن عن  إمكاني  الم مممممماعة  فق متامعاال تدعيب المدعّ  
 مي ؛الامل ا قيي ريئاالالحال فق 

ومممممممممممي  الضممممممممممو    ، والمتامو التوجااي  المنا ي  المنئَّح  أعرب أرد اليبرا  عن تئديرأ ليدلال    ج(  
 عيى الحاج  إلى مزيد من التدعيب  النظر إلى األلمي  المتزايد  لالقتصام الرقمق فق االمتراتي ياال الومني ؛ 

ممممي  أرد المندوبان الضمممو  عيى أن االتحام الروممممق قد اممممتاام فق السمممابا من المسممماعد     م(  
األعمال الت اعي  فق م ال ت نولوجيا المايوماال  ون تام فق إعدام معامممممم  اممممممتئصممممماني  عن  المئدَّم  من األ التئني  

تت ار الرقمن  عيى الناتى المحيق  بياناال عن  واالتصممممممممممماالال وأن االتحام الروممممممممممممق قد تمكن من ت ميي ون مممممممممممر 
ليمكتب ا رصممانق الومنق.    ال ممتكق بياناال االتحام الرومممق متار   الم ان عيى الموقي  أونممح أن  ا جمالق. و 

 خال؛  بوجم ترجم  الدلال المنئح إلى الي   الرومي  مت ون مرالوب     وأخاع المندوب إلى أن 

أّكد مندوب مخر عيى الحاج  إلى تحسمممان بياناال الت اع  الرقمي  فق جميي أقل البيدان    لم( 
ومواعم المازانيم  محمدوم . ورتى البيمدان ذاال المسممممممممممممممتويماال    ذاال نطما  نممممممممممممممّاانموان، رام  ت ون الئمدعاال  

صممياال  مممياممماال من خممتناا   غي  إلى بياناال أمممامممي    تحتاج لق األخر    الرقمي   المنياضمم  من ال الزي
رصمممممممد التئدم  وة لك لأن تسممممممماعد فق تازيز الت اع  ا ل تروني  وقطا  ت نولوجيا المايوماال واالتصممممممماالال،  

لدلال،  بوعوندر فق تناا  ا  إلىالمسمماعد  التئني  تئدي   المحرز فق تئييص الا واال الرقمي . وميب المندوب  
 ما فق ذلك عن مريا إن ا  ملي  تنساا ومني  لضمان الحاال عيى فواند التدعيب والبنا  عيااا عيى نحو 

  الوصممول إلى ا نترنت الحدوم التق ت تنفمسممتدام. وبا نمماف  إلى ذلك، أّكد المندوب عيى نممروع  مراعا   
 ا نترنت؛ عيىالتدعيب  تئدي فق أقل البيدان نموان عند 

 ات األمان  الوفوم عيى االمممممممممممتاام  من فرل بنا  الئدعاال التق يتيحاا األون تام  خمممممممممم  و( 
  ممممممممممممممتن ومعمت الماتمان إلى تئمدي  ميتماال خطيم  إلى األممانم ، مي إبراز أكبر قمدع ممكن من التاماصممممممممممممممامل  

  واالرتياجاال المحدم . األولوياال

  5البند   
التقليدي    ال يا تكملة  مصددددادر البيانا  اير المسددددتمدة من اسددددتقصدددداءا  لاسددددتخدام  

  للتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي

اممتيدام مصمامع  مسمتل   المانق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصمام الرقمق  ناقش الاريا الاامل   -19
مصممممممامع    ولت مي البياناال الار المسممممممتمد  من امممممممتئصمممممما اال ل يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصممممممام الرقمق  

عيى الرال  من   ، ا خمممممممماع  إلى أنم ال يسمممممممم تئيادي ، مي إبراز المزايا والتحدياال. وافتتحت األمان   البياناال ال
تيئمانيمان فق جميي أنحما  الامال  عن مريا المامامالال    امممممممممممممممتحمدا اماال بار  من البيمانماال التق ي رر   المئمامير 

قدع ةبار من البياناال  يتسممم   ومحرةاال التح ،    وممممان  ا عالمالوممممام  ومنصممماال  منصممماال  ا ل تروني  و 
المنصمماال الرقمي   وتئوم  الحدوم  أيضممان  البياناال    وتت اوز ويصمماب امممت اللم لألالراض ا رصمماني .     الت راع 
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يانالبياناال    بتسممميار فق الوالياال المتحد  األمريكي ،   وبصممموع  عنيسمممي المايمن ،   فق   المسمممتمد  من المسمممتام 
تدفئاال البياناال ومحاول  التنئاب عناا ليحصمممممول   لارز اممممممت  ممممماف مر    وقد بدأ اآلن فئ البيدان النامي .  

 عيى إرصا اال ذاال م ز .

والرظت األمان  أن امممممممممممتيدام البياناال المازول  محدوم، ول لك يحتاج ا رصمممممممممماناون الومناون   -20
 الت اع     لمتصي االبياناال   وخاص ئ ،  والمنظماال الدولي  إلى إي ام مر  ذةي  لت ميي البياناال  طريئ  منسَّ 

إلى النظر فق   وأوممماط السممياممماالا رصمماني    األوممماطدفي االقتصممام الرقمق  يالدولي  التق تابر الحدوم. و 
عيى أناا مااد     اُتاام موعاال مناصممممممممممي  من البياناال   يما يتايا  جديد  ليبياناال، وخاصمممممممممم    إماع نماذج  

تحئاا ألداف التنمي  المسممممتدام . وتحتاج إماع     أفق ات اليمسمممماعد  فق عصممممد التئدم المحرز  مثالن لي ميي،  
نمممممممان جوم  ل أ البياناال  إلى  البياناال إلى التمااز بان البياناال ةسمممممميا  والبياناال  اعتتاعلا مناا  عام  و 

يااامق البياناال  مال متاا وقوتاا، فضالن عن الحاال عيى الثئ  بان مئدّ  و  . وبا ناف  إلى  ومنت ااا ومستام 
،  الئانم  عيى االمممتئصمما اال ، المدعوم  البياناال  لإلرصمما اال  أن ا نتاج التئيادرإلى  األمان     أخمماعالذلك،  

 لي مل مصامع البياناال ال ديد  وتئنياال ت ميي البياناال. ييزم التوّمي  يموإلى رد ما، البياناال ا ماعي ، 

اليبرا  الماني   البياناال الضممميم   ل ن   ’   التاصمممال أعمالأرد اليبرا     عرضوفق ل ا الصمممدم،   -21
ليتااون الدولق فق تطوير    منصمممممم  عالمي ، التق أن ممممممتال  ‘م البياناال ألالراض ا رصمممممما اال الرممممممممي و وعي

إماع  ’ا رصما اال الرمممي   اممتيدام مصمامع البياناال ال ديد  واألممالاب المبت ر ،  ما فق ذلك فق مميا  
فر  عمل   تن قضايا محدم  وتئوم بتطوير ل أ  ل ن  اليبرا     . وقد أن تال‘عصد ألداف التنمي  المستدام 

 وتررباألومماط ا رصماني  األوممي،    ماتور  التاب أمامفر  الامل  و التدعيب وإن ما  محاوع إقييمي  فايي .  
فر     ت ّطاااالم االال التق   وت مممل.  بوجم خال التمام البيدان النامي   خممقت  األم  المتحد  لإلرصمما اال  

  ال متك  الاالمي  لمارف   وتنئاب البياناال من،   الضموني  اال، وبياناال الماممحالاواتف المحمول الامل بياناال  
إرصممما اال األممممااع، والوصمممول إلى بياناال الئطا  اليال الاالمي ، وتئنياال الحاال عيى اليصممموصمممي ،  

ببياناال الااتف المحمول، عيى مممبال والتدعيب، وبنا  المااعاال. وأخمماع اليبار إلى أن فريا الامل المانق  
وإن مممممما  قاعد    رصمممممما اال الرممممممممي   الراض اةيفي  امممممممتيدام ل أ البياناال أل   ممممممتن  ملاالن المثال، قد أنتى 

من ألداف التنمي    17و  9تحئاا الادفان    فق ات اأإلى قيا  التئدم المحرز الامل  يادف  و . بياناال خمتكي 
 ن  اليبرا  ترالب فق توممممممميي نطا  الاميي  ليحصممممممول عيى البياناال  . وأخاران، ذةر اليبار أن لالمسممممممتدام 

 ا .تاصال البياناال الم مَّ  والتاّما فقالاالمق  الصاادمن الئطاعاال االقتصامي  األخر  عيى 

لي ن  االقتصامي  ألمريكا الالتاني   التا ي  ومي  خبار مخر الضو  عيى م رو  البياناال الضيم    -22
من أكبر مممو  عيى  مسممتمد   يبق   ممتن قيا  االقتصممام الرقمق، وال ر يسممتيدم بياناال  ومنطئ  التحر ال اع 

يحتماج إلى قيما  مبت ر،   بوجمم خمالا نترنمت فق المنطئم . وأخمممممممممممممماع اليبار إلى أن االقتصممممممممممممممام الرقمق  
المضممطيي  ، من أجل الحصمممول عيى مايوماال مااد  عن األن مممط   الوصمممول إلى ا نترنتيت اوز مؤخمممراال  

  وتؤّمروالت نولوجيا المالي ، وة لك فق م االال أخر .  الت اعي   ا نترنت وعقمن  المؤممممممممممممممسممممممممممممماال    باا عيى
،  ممما فق ذلممك ةم يمما  ليمرونمم   إلحممارممان الحمماجمم  إلى لمم أ المايوممماال أكثر  إلى جاممل   19-جممانحمم  ةوفاممد

تماعين    الم ممممممممرو  إلى بنا  قدعاال المكاتب ا رصمممممممماني  الومني  عن مريا  ويادفاالقتصممممممممامي  والتاافق.  
  تنطور عيىعيى الرال  من تائاد تناا لا،  ل أ التئني ،  عيى ختك  ا نترنت. و ليتنئاب عن البياناال  ت ريبي  
أمممممار الم ممممرو  عن عل  قيم  ل  يكن من و .  وذاال توقات منامممممبمايوماال ماصممممي     نتاجةبار    إمكاناال

فر المزيد من البياناال  اتت ار ال انح . ومي تو نتي   لالممكن تح يئاا لوال ذلك   تن نمو الت اع  ا ل تروني   
،  النو  االجتماعق رسمممب   ان الرقمق، مصمممنا  الحر المسمممتئلليتحيال، قد يكون من الممكن قيا  ن ممماط الامل  

. وأهار الم رو  أن التنو  الار المسبو  ليبياناال  الئانم  س الال األعمال    ال تك  الاالمي أو عب  بياناال  
اليبار   أخممممممماع فق فا  النماذج االقتصمممممممامي  ال ديد . وأخاران،    ماادان د يمكن أن يكون  متزاي عيى نحوالمتار   
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ابت اع   تناول  وأنم ل رضأن البياناال الضممممممميم  وا رصممممممما اال التئيادي  لاا أالراض ميتيا  ومت امي ؛  إلى  
 جديد .أن تتحّيى  الت ّيف وأن ت تسب قدعاال والمؤمساال ا رصاني   يتاان عيى النظ  البياناال

ت رب  ُأجريت فق البرازيل، التق خمممممماعةت فق م ممممممرو  البياناال الضمممممميم   وعرض أرد المندوبان   -23
لي ن  االقتصممممممممممممامي  ألمريكا الالتاني  ومنطئ  التحر ال اعيبق،   ممممممممممممتن قيا  الت اع  ا ل تروني  عن مريا  

واممتئصما     ني  ألممما  النطاقاالالمنظم  الوم، األمر ال ر تطيب تااونان من النطاقاالتحيال بياناال أممما   
تامل فق الت اع  ا ل تروني .   موقي خمممممتكق( ما إذا ةانت ال مممممرةاال التق لدياا موقي عيى خمممممتك  ا نترنت  

من المستحال ماال      ولي وأّكد المندوب عيى الصاوباال المنا ي  ليتاامل مي مصامع البياناال ال ديد .  
مي ذلك تحديان. وأخاران، أخمماع المندوب إلى  ل نم ي ممكل رصمماني  و البياناال الضمميم  لألالراض ا   فرز تائاد  

الاب   تئيال   عيى  ،مثالن ،  الامل  أن البرازيل تتي  خطواال ميمومم  لتحسمان ةل تمرين إرصمانق عن مريا
، وعب  قواعد البياناال واالمممتئصمما اال التئيادي  وممى ومممانل التواصممل االجتماعق فق الواقي عيى الم ابان

 ل تروني .الت اع  ا 

ذلك، اتاا الاريا الاامل عيى أن ا نتاج التئيادر لإلرصمما اال يحتاج    تيتوأ نا  المناق مم  التق   -24
مصمممممامع بياناال جديد . وفق  اض الحاالال، قد يسمممممتيزم      االممممممتاان يمكن تومممممميام ل ق  إلى إعام  تا ار 

فق البيدان النامي  تيك  المطرور     ا رصمممماني  الومني . وقد ت مممممل التحدياال  لينظ ذلك إصممممالراال هيكيي   
 الت اليف، موا  ةانت تتايا  الوصول إلى البياناال أو تتايا  البني  التحتي  المامي  مثل اليوامم؛    المتصي 

امممتيدام البياناال الضمميم   فقضممايا ممميام  البياناال واليصمموصممي ؛ وتوافر المااعاال. وبا نمماف  إلى ذلك،  و 
 مامي  لنظام إرصانق ميي .أال يت الل الرةانز األ ينت ق

الئطما  اليمال، أر    فق روز قمدم أرمد اليبرا  مثماالن عيى ةيفيم  الوصممممممممممممممول إلى البيمانماال التق  و  -25
االتاا  الثنانق   ممممممتن تتامل البياناال بان المكتب ا رصممممممانق لالتحام األوعوبق وأعبي خممممممرةاال مولي  ةبار  

ئصممممار   القام     ممممتن ترتاتاال ا   من منصمممماال ا نترنت  فق قطا  السمممميار ،  يما يتايا  البياناال المسممممتمد
من األكثر فاماليم  أن يتولى المكتب  فأن لم أ ال ممممممممممممممرةماال تاممل فق جميي أنحما  الامال ،    ونظران إلى. األجمل

 بدالن من أن تتاامل المكاتب ا رصاني  الومني  مي المنصاال   كل فرمر. ال يام ا رصانق زمام 

رتى يتمكن   محوعر أمر المسممممممتمر لو  أن بنا  الئدعاال الماني     بيان  وممممممماعدال المناق مممممماال عيى -26
ا رصممممممماناون الومناون من االممممممممتاام  من مصمممممممامع البياناال ال ديد . وقد تحتاج البيدان النامي  إلى تيئق  

التااون    ويتسمممممممم .  نطاقان   المزيد من الدع  من المنظماال الدولي  والزمال  فق الم تمي ا رصممممممممانق األومممممممممي
ُادالمؤممممممسمممممق وال مممممراكاال   قييمي  والدولي ، ةما يتضمممممح من المايوماال  الومني  وا    تلمي   ال   عيى الصمممممُّ

 المتايئ   م اعيي البياناال الضيم  التق جر  تئامماا مي الاريا الاامل.

( قد ماعمممممممت نمممممم ومان عيى  19-أن أزم  فارو  ةوعونا  كوفادإلى  الم مممممماعةون  أخمممممماع  وأخاران،   -27
منمامممممممممممممممتم  التوقامت والمو وقم   ال  و اماليم  ال ومالالمكماتمب ا رصمممممممممممممممانيم  الومنيم   نتماج المزيمد من البيمانماال  
قد أتا   ابت اع البياناال    يئتصمممممر األمر عيى أنوالمصمممممنا  عن الت اع  ا ل تروني  واالقتصمممممام الرقمق. ول   

امممممممممممتيدام  فبدا أيضممممممممممان أنم ال مار منم.  إنم  التئيادي ، بل   النُُّاىفق   إالاالاا ر   ةان ممممممممممميعل  جديد  عبما  
ل فقفق   ةزيان ممماؤّمر موعان مر البياناال الضمميم    المدخالال   إتار إنتاج ا رصمما اال عن مريا    تحئاا تحوُّ

البيدان النامي     تحتاجإعام  التا ار فق إماع  البياناال. وفق ل ا الصمممممدم،  اقتضممممما   ذاال الصمممممي  وعن مريا  
اممممممت الل مصمممممامع البياناال البديي ، عن مريا  عيى  ا رصممممماني  الومني     نظمااإلى الدع  فق بنا  قدعاال  

، وةم لمك لترجمم  البيمانماال إلى  ومنت  اامامق البيمانماال  ، و قمامم  الثئم  بان مئمدّ  مما منا يم  أو برم يماال  اتتما
 ذاال قيم  عام . مؤخراال قوي  ت ون 
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  6البند   
  مواضيع يمكن أن ينظر فيها الفريق العامن مستقبلا 

رقمق، وفئان الختصممممماصممممماتم،  المانق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصمممممام الناقش الاريا الاامل   -28
والتق ممتُئتر  عيى فريا اليبرا  الحكومق    المسمتئبيي الموانميي المحتمي  التق يمكن  حثاا فق االجتماعاال  
فق موعتم اليامسممممممم . وممممممممابت فريا   انظر فاال ق ي  الدولق المانق  الت اع  ا ل تروني  واالقتصمممممممام الرقمق

 ناقش فق االجتما  الثال  لياريا الاامل.عمال المؤقت التق متُ اليبرا  الحكومق الدولق فق بنوم جدول األ

اليبراال والمايوماال   مممممممتن قيا  الت اع  ا ل تروني     تئامممممممم أّكد الم ممممممماعةون عيى ألمي  زيام   و  -29
التئّدم  من جدول األعمال   مممتن   3البند   يصمممتحواقترروا أن  المسمممتئبيي واالقتصمممام الرقمق فق االجتماعاال  

التق تئوم باا المنظماال الدولي    يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصممممممام الرقمق  فق األعمال المتايئ     المحرز 
أن تحافظ االجتماعاال المسممممممتئبيي  أيضمممممان   وينت قفق جدول أعمال الاريا الاامل.    بندان مانمان     ذاال الصممممممي

امممممممممتيدام تئنياال جديد  ل يا  االقتصمممممممام  م ال اليبراال الئطري  فق    المماعممممممممم  المتمثي  فق تئاممممممممم عيى  
ال المثال، عرض أرد  الرقمق، وة لك فق اعتمام بروتوةوالال لت ميي البياناال وماال تاا ون رلا. وعيى مب

الصممممممم ار     لمؤممممممممسممممممماال األعمالالمندوبان تئامممممممم  خبر  ال ماوعي  الدومانيكي  فق قيا  األن مممممممط  الرقمي   
والمتومممممممط  الح   عن مريا امممممممتئرا  عاناال من الدعاممممممماال االمممممممتئصمممممماني  لألمممممممر المقي ممممممي . وأخمممممماع  

عيى قطاعاال اقتصممممامي  محدم ، مثل  يا  تت ار االقتصممممام الرقمق     اليبراال المتايئ الم مممماعةون إلى أن  
  ممممممممُيئاب ل  التئدير تيّئقالائاعاال والتتمان، ممممممممت ون مونمممممممي ترراب أيضمممممممان. وبا نممممممماف  إلى ذلك،  قطاعق  

يبراال المنظماال الحكومي  الدولي  والمكاتب ا رصممممممممماني  الومني  فق إن ممممممممما  ملياال  التااصمممممممممال المتايئ   
يق الاواتف المحمول  ومنصاال الومام  الرقمي ،  ولوجيا مثل م  ّ  مق الت ننئل البياناال من مئدّ  من  يتمكان  ل

. وأخاران، ذةر الم ممممممماعةون  واتااقاال عدم ا فصممممممما  يما يتايا  اتااقاال نئل البياناال وم ةراال التاال     مثالن 
ناال  ةطريئ  ت مايي  ل مي البيا  التنئاب عن البياناال عيى ال ممممممممتك  الاالمي المزيد من األمثي  عيى  تيّئق  أن  

 ميكون موني ترراب.

وأخممممممممممممماع  اض المنمدوبان إلى الحماجم  إلى تحسمممممممممممممان قيما  التامد ال نسمممممممممممممانق فق الت ماع  ا ل ترونيم    -30
فا  أفضممل ل يفي  م مماعة  المرأ  فق االقتصممام الرقمق؛ والحاج  إلى مممياممماال الدع ،     ي ام واالقتصممام الرقمق،  

الت اع  ا ل تروني . ول أ ا رصممما اال مام  أيضمممان فق مممميا     لمرأ  فق من جانب ا ريام  األعمال  ليناوض ب   مثالن 
 تحئاا لدف التنمي  المستدام  المتايا  المساوا  بان ال نسان.   فق ات اأ عصد التئدم المحرز  

تاريف      ممممممممممتنوامممممممممممتنامان إلى مناق مممممممممماال الاريا الاامل، اقتررت األمان  إجرا  مزيد من النئا    -31
تحسممممممان ة لك  غي  يونممممممو  فق إنتاج البياناال الومني  و توخيان لرصمممممماني ،  االقتصممممممام الرقمق لألالراض ا 

 .موليان الئابيي  ليمئاعن  

 ا نمممممممماف  إلى المئترراال المونمممممممموعي ، أّكد أرد المندوبان عيى نممممممممروع  وألمي  توافر مواعم  و  -32
 مزيممد من الي مماال الرمممممممممممممممميمم ؛ وبمم لممك يمكن ليممدول    ،وم موعمماال األمواالالتوجاايمم     األملممّ مثممل    ،مار يمم 

نأفضممممل   فامان اا  محتو  الموام  أن تاألعضمممما    نتانى أن ممممط  بنا  الئدعاال. وذةرال األمان  أناا   وأن تحسممممّ
خممممّ ات بتوافر المواعم، و   مممممتب ل قصمممماع  جادلا لترجم  الو انا إلى الي اال الرممممممي  لألم  المتحد ، علنان 

. وفق  أيضمممممممممممممممان ةيمما أمكن ذلمكأو متمامناما التوجاايم     أمّلتامايم  األخر  عيى ترجمم   المنظمماال المدولاألممانم  
الاروض المئدم     أنم لن يكون من الممكن ترجم   ر يئ  المندوبان تااُّ   إلىالوقت ناسممممممممممممممم، ميبت األمان   

 اجتما  الاريا الاامل. أ نا  الم اعةان فق النئا من 
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لضممممممان االممممممتمراعي  فق تمثال اليبرا  ال ين رضمممممروا    ُمرقان واقتر  مندوب مخر أن ت د األمان    -33
أن المندوبان يمكنا  إلى  األمان     وأخاعالاجتماعاال الاريا الاامل  التااون مي التاثاال الدانم  فق جنيف.  

 الاريا الاامل. تنساا ومع  التمثال فق غي  أيضان ن ر ال يم  عن مريا النظ  ا رصاني  الومني ، 

  7البند   
 اعتماد موجز الرئيس

 اد    أن ي صمممممممممممدع الاامل المانق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصمممممممممممام الرقمق عيى وافا الاريا   -34
ذن الاريا الاامل  أ  . و يرني  ياك  الئضمايا الرنيسمي  التق نوق مت خالل االجتما لاالجتما  مييص    انتاا 

م إلى الدوع  اليامسممممم  لاريا  يموجز ال ر مممممميئدَّ المئرع بونمممممي الصمممممي   النااني  ل -ليرني  ونانب الرني   
 واالقتصام الرقمق. اليبرا  الحكومق الدولق المانق  الت اع  ا ل تروني 

 خاتمة  
الاممماممممل المانق   يممما  الت ممماع  ا ل ترونيممم  واالقتصممممممممممممممممام الرقمق إلى أنمممم ل يمما   خيص الاريا  -35

ي  البياناال  ع   وإلى أن  ؛لى بنا  الئدعاال   ممممكل مسممممتمر تحتاج البيدان إ  ،اآلخ  فق التطّوع   االقتصممممام الرقمق
إلى مع  من خمممرةا     تحتاجالبيدان النامي   أن  و   ؛متزايد  ا نتاج ا رصمممانق الاامف عيى نحوو اا الصمممي   

 ما فق ذلك    ،المممتاام  من مصممامع البياناال ال ديد  غي  ا  ،وة لك من المنظماال ا قييمي  والدولي   ،التنمي 
 الوصول إلى بياناال الئطا  اليال وتئدي  التوجيم   تناا. تيسار  عن مريا

أن فريا    ، الرظ الارياياريا الااملاالجتما  الثانق لامممممممممتنامان إلى المناق مممممممماال التق ماعال فق و  -36
  يما ييق: اليبرا  الحكومق الدولق المانق  الت اع  ا ل تروني  واالقتصام الرقمق قد يرالب فق النظر 

وترجم  مواعم    ،تئدي  التدعيبمن أجل ت ممم يي ال مممرةا  فق التنمي  عيى توفار التمويل    أ( 
  نتاجملال األون تام المنئح    وتوفار أن مممممممط  بنا  الئدعاال والمسممممممماعد  التئني  األخر  عيى أمممممممما   ،المارف 

 ؛2020 ، االقتصام الرقمق المتايئ    رصا اال ا  

 :الئامما الاامل تناول الموانيي األعبا  التالي  فق اجتماعم أن يطيب من الاري  ب( 

التق   يا  الت اع  ا ل تروني  واالقتصممممممممام الرقمق  فق األعمال المتايئ     التئّدم المحرز  '1'
 ؛تئوم باا المنظماال الدولي  ذاال الصي 

 ؛تاريف االقتصام الرقمق لألالراض ا رصاني  '2'

نئل البياناال    وتيسمممممممممار   البياناال عيى ال مممممممممتك  الاالمي التنئاب عن   تناا  تئنيااللملياال   '3'
إنتمماج إرصممممممممممممممما اال عمممممممممممممممميمم  عن الت مماع  ا ل ترونيمم   غيمم   بان الموعمين والمنت ان  

 ؛واالقتصام الرقمق

 واالقتصام الرقمق. قيا  التاد ال نسانق فق الت اع  ا ل تروني  '4'
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 المرفق األول

لعدامدن المعني ب يدا  التجدارة  للفريق ا  الثدانيفي االجتمدا     الحضدددددددددورقدائمدة    
 اإللكترونية واالقتصاد الرقمي

 رضر االجتما  م اعةون من الدول التالي  األعضا  فق األون تام: -1

 االتحام الرومق
 أذعبي ان
 إمتانيا

 أف انستان
 ألتانيا

 ا ماعاال الاربي  المتحد 
 إندونيسيا
 أوعوالوار
 البرازيل
 البرت ال
 بي يكا

 بن الميش
 بوعوندر

 المتادم  الئومياال( -بوليفيا  مول  
 بارو
 ترةيا

 ت يكيا
 تون 

 جامايكا
 ال ماوعي  الدومانيكي 

 جماوعي  مولدوفا
 جنوب أفري يا

 جابوتق
 مول  فيسطان

 زامبيا
 زمتابور

 السن ال
 مويسرا

 مرر الن ا
 عمان
 الامبيا

 البوليااعي ( -فنزويال  جماوعي  
 فاات نام
 كمبوميا

 كندا
 كومتاعيكا
 ال ون و

 كانيا
 لبنان

 لاتوانيا
 ليسوتو
 مصر 

 الم رب
 المكسيك

 الممي   المتحد  لبريطانيا الاظمى وأيرلندا ال مالي  
 من وليا

 موعي او 
 ناتال

 الني ر 
 نيكاعاالوا

 الاند
لولندا

المتحد  وال ياناال  ورضمممر االجتما  م ممماعةون من المنظماال الحكومي  الدولي  التالي  ومن األم    -2
 ذاال الصي :

 ال ؤون االقتصامي  واالجتماعي إماع  

 الي ن  االقتصامي  واالجتماعي  ل رب مميا
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 الي ن  االقتصامي  ألمريكا الالتاني  ومنطئ  التحر ال اعيبق

 الماوني  األوعوبي  لالتحام األوعوبق

 االتحام الدولق لالتصاالال

 عا ط  ت امل أمريكا الالتاني 

 فق المادان االقتصامر م  التااون والتنمي منظ

 م ي  التااون لدول اليييى الاربقلالمرةز ا رصانق 

 األم  المتحد  لتنساا الاميياال ا نماني مكتب 

  الاونادو( منظم  األم  المتحد  ليتنمي  الصناعي 

 االتحام البريدر الاالمق

 منظم  الت اع  الاالمي 

ومنظماال الم تمي المدنق وةياناال  الحكومي   الار  ورضممممممممر االجتما  م مممممممماعةون من المنظماال   -3
 :الئطا  اليال والمؤمساال األكاميمي  التالي 

 انتالف الت اع  ا ل تروني  التا ي ليرا ط  البن المي ي  ليدماال البرم ياال والمايوماال

 يا مياامتاال ، خرة  اليدماال االمت اعي  ا رصاني ، إمتان

 عا ط  اليوبال إكسبري 

 م موع  ةاميرر ال اماروني  ليمتامع  الم ترة 

  بياناال ت نولوجيا المايوماال واالتصاالال( ICT Data مؤمس 
 ال تك  الدولي  لتوراد خااماال التايي  الاالق

 مدعم  نوفا لدعام  األعمال واالقتصام، البرت ال

 االقتصامر الدولقالمنظم  ال اماروني  لتازيز التااون 

تووترزعاند   نوب أفري يا  جاما  و 

 خرة  ومان  الويب الامومي 

 منظم  الئري  السويسري 

 لألعمال االمت اعي  المتماز  WHDخرة  

 مؤمس  ال تك  الان بوتي  الاالمي 
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 المرفق الثاني

 العامن للفريق    الثاني مدة كمراجع في االجتما   مة والمعت  قائمة الموارد المتقاس    
Brazil, Regional Centre for Studies on the Development of the Information Society, ICT 

enterprise surveys, available at https://www.cetic.br/en/pesquisa/empresas/publicacoes/. 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2020, Tracking the Digital 

Footprint in Latin America and the Caribbean: Lessons Learned from Using Big Data to 

Assess the Digital Economy (United Nations publication, Santiago), available at 

https://www.cepal.org/en/publications/45484-tracking-digital-footprint-latin-america-and-

caribbean-lessons-learned-using-big. 

International Telecommunication Union, 2020, Manual for Measuring ICT Access and Use 

by Households and Individuals (Geneva), available at https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, Going digital toolkit, available 

at https://goingdigital.oecd.org/. Partner countries interested in joining the toolkit may 

contact goingdigital@oecd.org. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, World Trade Organization and 

International Monetary Fund, 2020, Handbook on measuring digital trade, available at 

https://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade.htm. 

UNCTAD, 2020, COVID-19 and e-commerce: Findings from a survey of online consumers 

in nine countries, available at 

https://unctad.org/system/files/officialdocument/dtlstictinf2020d1_en.pdf.  

UNCTAD, 2021a, The UNCTAD B2C[business-to-commerce] e-commerce index 2020: 

Spotlight on Latin America and the Caribbean, Technical Notes on ICT for Development No. 

17, available at https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf. 

UNCTAD, 2021b, Estimates of global e-commerce 2019 and preliminary assessment of 

COVID-19 impact on online retail 2020, Technical Notes on ICT for Development No. 18, 

available at https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d18_en.pdf. 

UNCTAD, 2021c, Manual for the Production of Statistics on the Digital Economy 2020, 

revised edition (United Nations publication, Sales No. E.21.II.D.15, Geneva), available at 

https://unctad.org/webflyer/manual-production-statistics-digital-economy-2020. 

UNCTAD, eTrade for all, Country profiles, available at https://etradeforall.org/country-

profiles/. 

UNCTAD, Train for Trade, Project on e-commerce in South-East Asia, available at 

https://tft.unctad.org/projects/trainfortrade-project-in-south-east-asia/. 

UNCTAD, Train for Trade, Registration for current courses, available at https://tft-

reg.unctad.org/. 

UNCTAD, Train for Trade, Trade statistics, available at https://tft.unctad.org/projects/trade-

statistics/  

United Nations Global Platform, Data for the world, available at 

https://unstats.un.org/bigdata/un-global-platform.cshtml. Further information on online 

courses of the Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics 

under development (on mobile telephone data; and on scanners and web scraping) can be 

found under the “Training, competencies and capacity development” page under “Task 

teams”. National statistical offices interested in joining the task teams may contact 

BigData@un.org. 

United Nations Global Platform, Free online courses on privacy preserving techniques, 

available at http://courses.openmined.org. 
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx
https://goingdigital.oecd.org/
mailto:goingdigital@oecd.org
https://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade.htm
https://unctad.org/system/files/officialdocument/dtlstictinf2020d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d18_en.pdf
https://unctad.org/webflyer/manual-production-statistics-digital-economy-2020
https://etradeforall.org/country-profiles/
https://etradeforall.org/country-profiles/
https://tft.unctad.org/projects/trainfortrade-project-in-south-east-asia/
https://tft-reg.unctad.org/
https://tft-reg.unctad.org/
https://tft.unctad.org/projects/trade-statistics/
https://tft.unctad.org/projects/trade-statistics/
https://unstats.un.org/bigdata/un-global-platform.cshtml
mailto:BigData@un.org
http://courses.openmined.org/
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Universal Postal Union, Monthly postal trade dashboard, available at 

https://marketplace.officialstatistics.org/upu-monthly-postal-trade. 

Universal Postal Union, Postal statistics, available at https://www.upu.int/en/Universal-

Postal-Union/Activities/Research-Publications/Postal-Statistics. 

World Trade Organization, Technical assistance on measuring digital trade, available at 

https://tamis.wto.org/form/activity-request/create.   
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https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Research-Publications/Postal-Statistics
https://tamis.wto.org/form/activity-request/create

	موجز الرئيس لمداولات الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
	الموجز المقدم من الرئيس
	افتتاح الاجتماع
	البند 3  التقدّم المحرز في الأعمال المتعلقة بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي التي تقوم بها المنظمات الدولية ذات الصلة
	البند 4  الخطوات القادمة في تنفيذ دليل الأونكتاد المنقح لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، 2020
	البند 5  استخدام مصادر البيانات غير المستمدة من استقصاءات لتكملة القياس التقليدي للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
	البند 6  مواضيع يمكن أن ينظر فيها الفريق العامل مستقبلاً
	البند 7  اعتماد موجز الرئيس

	خاتمة
	المرفق الأول
	قائمة الحضور في الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
	المرفق الثاني
	قائمة الموارد المتقاسَمة والمعتَمدة كمراجع في الاجتماع الثاني للفريق العامل

