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 الشروح -ثانياا  

   1البند    
 انتخاب أعضاء المكتب  

ُيوصى  أن  ينتخب اجتماع الخبراء المتعدد النىنوات أشىن  التجارة والخدمات والتنمية راينىاا وناا اا   -1
 مقرراا.  -للرايس 

   2البند    
 وتنظيم العملإقرار جدول األعمال    

وافق مجلس التجارة والتنمية عل  موضىوع الدورة التاسىعة الجتماع الخبراء المتعدد النىنوات أشىن   -2
. وسىىُتتا  2022شىى اف/فبراير   28التجارة والخدمات والتنمية أات اع إجراء الموافقة الصىىامتة ال ا انته  في 

ل قبل بداية االجتماع أنسبوع واحد.  برنامٌج مفصَّ

  اقالوثا

TD/B/C.I/MEM.4/25 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

 3البند    
 المشهد المتطور للتجارة الرقمية في الخدمات  

أنه  ،في الدورة الخامنىىىىىىىىة عشىىىىىىىىرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،ذكرت الدول األعضىىىىىىىىاء -3
ين غي لألونكتاد أ  "يدعم ويشىىىىىىىىج  األنشىىىىىىىىطة والم ادرات في البلدا  النامية من ة ل تحنىىىىىىىىتن التجارة في  

 (.TD/541/Add.2أما في ذلك استخدام المناطق االقتصادية الخاصة" ) ،الخدمات

وسىىتتناول جلنىىات اجتماع الخبراء المتعدد النىىنوات أشىىن  التجارة والخدمات والتنمية دورة التجارة  -4
بهدف تحديد ُنهج جديدة لوضى  النىياسىات المتعلقة أالخدمات وانشىاء  ،في الخدمات في التنوي  االقتصىادا

ند الجلنىىىىىىىات إل  النتااج المنىىىىىىىتخلصىىىىىىىة من الدورات  مجتم  عالمي للخدمات موجه نحو التنمية. وسىىىىىىىتنىىىىىىىت 
وال  الدروس المنىىىىتفادة ة ل الدورات الخمس للمنتدع العالمي للخدمات التي ُعقدت في   ،الثماني النىىىىاأقة

 وستعتمد عل  أفكار ثاق ة منتمدة من أنشطة المناعدة التقنية المكتمةلة والجارية. ،2021-2012الفترة 

من اجتماع الخبراء المتعدد النىىىىىنوات أشىىىىىن  التجارة والخدمات والتنمية عل  وسىىىىىترك  ل و الدورة   -5
أثر الرقمنة عل  التجارة في الخدمات. وسىىىىىىتتي  فرصىىىىىىة للخبراء لت ادل اكراء أشىىىىىىن  الكي ية التي يمكن بها 

ت في مجال  للرقمنة أ  تغتر قواعد اللع ة في مشىاركة البلدا  النامية في التجارة في الخدمات وتقاسىم الخبرا
 .( 1) ربط تجارة الخدمات الرقمية أالتنوي  االقتصادا

 The evolving“أعدت أمانة األونكتاد م كرة معلومات أسىىىاسىىىية معنونة    ،ولتينىىىتر المناقشىىىات -6

landscape of digital trade in services”  (TD/B/C.I/MEM.4/26وباإلضىىىىىىىىافة إل  ذلك .)، 
 ُيشجَّ  الخبراء عل  إعداد دراسات حاالت إفرادية أشن  الموضوع قتد المناقشة.

  

سيشكَّل فريق عامل غتر رسمي يجتم  عل  لامش دورات اجتماع الخبراء المتعدد الننوات؛ والهدف من ذلك لو أ  يت ادل ةبراء  (1)
اكراء ويحددو  التحديات    ،إل  جانب أصىىىىىىحاب المصىىىىىىلحة اكةرين ذوا الصىىىىىىلة  ،الخدمات وممثلو المكاتب اإلحصىىىىىىااية الوطنية

 الراينية فيما يتعلق أجم  البيانات واستخدامها.

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/25
http://undocs.org/ar/TD/541/Add.2
http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/26


TD/B/C.I/MEM.4/25 

3 GE.22-06020 

والدول األعضىىىىىىىاء مدعوة إل  ترشىىىىىىىي  ةبراء من القطاعتن العام و/أو الخار. ويشىىىىىىىجَّ  الخبراء   -7
التجارة والخدمات   المرشىىىىىىحو  عل  المشىىىىىىاركة في جمي  جلنىىىىىىات اجتماع الخبراء المتعدد النىىىىىىنوات أشىىىىىىن 

 والتنمية ضماناا ل ستمرارية. وتشجَّ  كل دولة عل  ترشي  ما يصل إل  ةمنة ةبراء للمشاركة عن ُأعد.

  الوثااق

TD/B/C.I/MEM.4/26 The evolving landscape of digital trade in services 

   4البند    
 اعتماد تقرير الجتماع  

م تقرير اجتماع الخبراء المتعدد النىىىىنوات أشىىىىن  التجارة والخدمات والتنمية إل  لجنة التجارة   -8 سىىىىُيقدَّ
المقرر أن    -والتنمية في دورتها المقبلة. وقد يود المشىىىىىىىىىىاركو  في اجتماع الخبراء أ  ينذنوا لنااب الرايس  

 لتقرير النهااي عقب اةتتام االجتماع.ا ،تحت إشراف الرايس  ،ُيعد  

 

 إسهامات الخبراء
حو  من الدول األعضىىىاء عل  تقديم ورقات موج ة )يتراو  عدد صىىىفحاتها ما   ُيشىىىجَّ  الخبراء المرشىىىَّ

صىىىىىىىفحة( كنسىىىىىىىهام منهم في أعمال االجتماع. وسىىىىىىىُتتا  ل و الورقات في االجتماع   12صىىىىىىىفحات و 5بتن  
 بهما.أالشكل واللغة الل ين ترد  

تقىىىديم الورقىىىات إل  أمىىىانىىىة األونكتىىىاد قبىىىل انعقىىىاد االجتمىىىاع  ه إل  العنوا  التىىىالي  ،وين غي    :وتوجىىىَّ
tncdb@unctad.org. 
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