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 مقدمة  
ُعقدت الدورة الرابعة لجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية  -1

. ونررررراقا اخلررررررباء 2016أيار/مرررررايو  20-18يف قصرررررر األمرررررم يف جنيرررررف، سويسررررررا، يف الفررررررتة 
والرردروا املسررتفادة يف تعزيررز التسرراي برر  السياسررات العامررة واللرروائ  التنظيميررة وُ رر  التجررارب 

مشرار،، مرن  100حترير التجارة من أجل دعم قطاعات اخلدمات. وحضر الجتمراع أثررر مرن 
 بينهم واضعو سياسات ومفاوضون رفيعو املستوى يف ميدان التجارة ممن يوجرد مقرر م يف جنيرف

الوطنيررة، وممرلررون للمنظمررات التنظرريم ، وسررفراء ومسررؤولون ثبررار مررن  ي ررات عواصررم بلرردا م ويف
الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص. وقرد أتراا الجتمراع فرصرة لدراسرة املمارسرات والتجرارب 

 قطاعات اخلدمات. خطط التنظيم والتجارة يف يف حتقيق التآزر ب  

 موجز الرئيس -أولا  
 الفتتاحيةالجلسة  -ألف 

أدىل مررررردير ارررررعبة التجرررررارة الدوليرررررة يف السرررررلع واخلررررردمات والسرررررلع األساسرررررية بالبيررررران  -2
الفتتاحي، فسّلط الضوء على أن األونكتاد قد طرّور مموعرة أدوات لقطراع اخلردمات بمرع بر  
إجرررراء البحرررومي وتقرررد  املسررراعدة التقنيرررة. ومرررن  رررء  األدوات اجتمررراع اخلررررباء املتعررردد السرررنوات 
بشررررررأن التجررررررارة واخلرررررردمات والتنميررررررةا وعمليررررررات اسررررررتعرا  سياسررررررة اخلرررررردمات، والدراسررررررات 
الستقصررائية القطريررة، ودراسررات احلررالت ا فراديررة، والبحررومي والتحلرريتت املخصصررة، ومنترردى 

التسرراي برر  السياسررات مسررألة اخلرردمات العرراملي. وقررال إن الرردورة الرابعررة تُعقررد مررن أجررل  رر  
يرررتبط برررءلأ مررن أطرررر  ومررا يررة الوطنيرررة وُ رر  حتريررر التجرررارة يف قطرراع اخلررردمات،واللرروائ  التنظيم

مؤسسرية ولليررات تنسرريق لرردعم  ررءا التسرراي برر  السياسررات، بالسررتناد إىل التجررارب والرردروا 
املستفادة على املستوي  القطري وا قليمي. وأضاف قائتا إن هلرءا املوضروع أتيترن ألن ثرة ثنائيرة 

لسياسرررات واللررروائ  التنظيميرررة، و ررري ثنائيرررة دررريمن فيهرررا، إىل حرررد ثبررر ، أولويرررات جو ريرررة بررر  ا
. وقررال إن جرردول األعمررال التجرراري الرردو  يرثررز علررى تعظرريم املكاسررب الوطنيررةالسياسررة العامررة 

التكراليف مرن خرتل التحريرر. وأارار إىل أن ضرمان خفر  عن طريق تقليص احلواجز التجارية و 
دعمرررن برررأطر سياسررراتياا أساسرررياا علرررى املسرررتوي  الررروط  والررردو  وينب ررري  التسررراي يشررركل اعتبررراراا 

 مؤسسية مناسبة. 
وعرضرررري رئيسررررة فرررررع املفاوضررررات التجاريررررة والدبلوماسررررية التجاريررررة مررررءثرة املعلومررررات  -3

فيهرررا  مبرررا (. وأارررارت إىل أن اخلررردمات،TD/B/C.1/MEM.4/11األساسرررية الرررا أعرررددا األمانرررة  
متّكررن مررن حتقيررق التنميررة مررن خررتل ترروف  مرردختت أساسررية لسرر  أداة تيررة، خرردمات البنيررة التح

عمرررل القتصررراد بكفررراءة وحتقيرررق التحرررول اهليكلررري. وقالررري إن اخلررردمات تيسرررر أيضررراا عمليرررات 
 2030 لعرا  الرتقاء والتنويع وتعزيز القدرة التنافسية. وأضرافي قائلرة إن خطرة التنميرة املسرتدامة
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السياسررررات العامرررررة واللررررروائ  التنظيميرررررة واألطرررررر أارررررارت إىل أن و   رررري بالترررررا  خطرررررة خررررردمات.
املؤسسية تؤدي دوراا رئيسياا يف حتديد أداء اخلدمات وتشكل ارطاا مسربقاا لعمليرة التحريرر. و رءا 

حتريرر التجررارة يف إطررار لعمليررة ت ختضرع أثرررر فرأثرر ءأمرر مهررم بصرفة خاصررة ألن اخلردمات أخرر
التررررداب  التنظيميررررة.  ،علررررى تررررو متزايررررد ،وإقليميررررة تتنرررراولعمليررررات متعررررددة وعديرررردة األطررررراف 

بر  تُبءل لضمان اعتماد لوائ  تنظيميرة كثيرة وتقلريص التباعرد متزايدةا وأضافي قائلة إن جهوداا 
ف على أفضل وجن مع كي  من ختل التعاون التنظيمي، ولكن كلأ ينب ي أن يُ  ةالتنظيمياللوائ  
احملتروى املتئرم لعمليرة التحريرر حتديرد نميرة الوطنيرة. وأوضرحي أن واحتياجرات التاحملليرة الظروف 

ووت درا وتسلسرلها أمرور ضررورية لكري يتسرر  إنشراء األطرر التنظيميرة واملؤسسرية مسربقاا. وكّثرررت 
خلرريط سياسررات مناسررب اعتمرراد بررأن عمليررات اسررتعرا  سياسررة اخلرردمات تسرراعد البلرردان يف 

خلررردمات وأدائرررن، وتنويرررع الصرررادرات، وحتقيرررق التحرررول وضررمان التسررراي لتحسررر  تنظررريم قطررراع ا
 اهليكلي. 

 الخدمات والتنمية والتجارة: البعد التنظيمي والمؤسسي  -باء 
 من جدول األعمال( 3 البند 

 اقتصاد الخدمات والتجارة من أجل التنمية  
علررى  لررةعلررى أتيررة اخلرردمات يف القتصرراد والتجررارة والعمااررهدت الرردورة اتفاقرراا واسررعاا  -4

، مررررع حتررررول القطاعررررات القتصررررادية األخرررررى تررررو تقررررد  اخلرررردمات. وأاررررار عرررردة نطرررراي العررررام
التجرارة الدوليرة  ويف متكلم  إىل أن اخلدمات تؤدي دوراا بالغ األتيرة يف ستسرل القيمرة العامليرة

الرررا حتتررراد إىل مررردختت مرررن خررردمات البنيرررة التحتيرررة وخررردمات األعمرررال التجاريرررة واخلررردمات 
 حصررةإن البحررومي الررا أجرا ررا مكتررب العمررل الرردو  ترردل علررى أن  اخلرررباءملهنيررة. وقررال أحررد ا

الوظررائف يف خررردمات ستسرررل القيمررة العامليرررة مرررن ممررروع الوظررائف يف قطاعرررات اخلررردمات قرررد 
تفضري إىل  ل سجلي زيادة مطردة على مدى العقدين املاضي . بيد أن بارة اخلدمات املتناميرة

الفوائرررد النااررر ة عرررن املشرررارثة يف ستسرررل القيمرررة فضرررتا عرررن أن ، فقرررر العمرررالاخنفرررا  مسرررتوى 
العامليرة تتروزع علرى ترو ترر  متكرافب فيمرا بر  القطاعررات وبر  العمرال كوي مسرتويات املهررارات 
املختلفرة. وقرد دعرا مكترب العمررل الردو  البلردان إىل تنفيرء سياسررات لتروف  فررص العمرل التئررق 

 فيها التجارة يف اخلدمات، حمرثاا للتنمية املستدامة.  مبا التجارة،من أجل جعل 
وقرال عرردة متكلمر  إن املنهجيررة ا حصررائية التقليديرة الررا تسرتند إىل ميررزان املرردفوعات  -5
يف املائرة  20.6نسربتن  مرا ر صادرات اخلدمات تقديراا ناقصاا. فبينما تشركل  رء  الصرادراتقد  تُ 

اسررتخدا  بقيسرري  مررا يف املائررة إكا 55.9عامليررة، فررذن  ررء  النسرربة تبلررغ مررن ممرروع الصررادرات ال
مؤارررات بررارة القيمررة املضررافة. ولررءلأ فررذن حتسرر  قررع البيانررات يف قطرراع اخلرردمات أمررر بررالغ 
األتيرة. فقرد حققري الربازيرل، مرن خرتل اسرتحدامي النظرا  املتكامرل لتجرارة اخلردمات اخلارجيررة 

 SISCOSERVتقرررررردماا ثبرررررر اا يف قررررررع البيانررررررات بشررررررأن بررررررارة اخلرررررردمات. ، 2014 عررررررا  ( يف
إلزامية ويسراعد النظرا  املتكامرل  رءا  3و 2و 1باستخدا  أساليب التوريد تعامتت الوأصبحي 
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 احلصرررول علرررى املعلومررراتالسررلطات الربازيليرررة علرررى حتديررد إمكانرررات تصررردير اخلررردمات، ويرردعم 
تصرردير اخلرردمات، مررن أجرل ياسررات عامرة أخرررى ن مررن اعتمراد سّكررالسروقية وتررروي  التجرارة، و ُ 

 ويوفر مدختت للمفاوضات التجارية. 
ن مرن التشراور ّكرواردد العديرد مرن اخلررباء علرى أتيرة االيرات املؤسسرية السرليمة الرا متُ  -6

يف كلرررأ الررروزارات والقطررراع اخلررراص  مبرررا والتنسررريق بررر  جهرررات متعرررددة مرررن أصرررحاب املصرررلحة،
لكون، من أجل حتديد القضايا الا يواجهها قطاع اخلدمات وإجياد حلرول واجملتمع املدين واملسته

سياساتية بطريقة ااملة تربط ب  السياسات احملليرة واملواقرف التفاوضرية. وينب ري أن برري عمليرة 
علررى أعلررى مسررتوى حكررومي مررن أجررل إظهررار اللتررزا  السياسرري وضررمان  ررء  التشرراور والتنسرريق 

ري ضررمن الوثررالت القائمررة ب يررة خفرر  الحتياجررات للمرروارد. ففرري ينب رري أن برر ثمررا  الفعاليررة،
أن الصرر  عّمقرري عمليررة  ثمررا  وزارة لتعزيررز التنسرريق. 39الصرر ، ُعقررد مررؤمتر وزاري اررارثي فيررن 

منراطق ووكجيرة  أربرعاتفراي برارة حررة وأنشرأت  14 وأبرمريالتحرير يف عدة قطاعرات خردمات 
املعررر  الرردو  للتجررارة يف اخلرردمات أنشررأت  ثمررا  البلررد. بررارة عيللتجررارة احلرررة، مررن أجررل توسرر

متكرررر  مؤسسررررات األعمررررال وصررررانعي هبرررردف اي( الرررردو  للتكنولوجيررررا  هومعررررر  الصرررر   اررررن
السياسرررات مرررن بنررراء توافرررق يف ااراء بشرررأن قضرررايا برررارة اخلررردمات وتعزيرررز التعرررامتت يف مرررال 

ة اخلارجيرة يف اخلردمات مرع القطراع اخلراص الربازيل، تعراون منتردى التجرار  ويف األعمال التجارية.
 لتحس  البي ة التصديرية. وتوجد لدى ثت البلدين خطط لتنمية قطاعات اخلدمات. 

املنظمرة الدوليرة  وضرعتهاوأثد أحد اخلرباء املشارث  أن للمعاي  الدولية، مرل تلأ الا  -7
السرواء. فمعراي  اخلردمات  كرن أن لتوحيد املقاييس، أتيتها بالنسبة إىل السرلع واخلردمات علرى 

 كنهرا أن تروفر  ثمرا  تساعد يف تقييم األداء ومحايرة املسرتهلأ وحتقيرق النمرو القتصرادي عمومراا.
معرفرررة حديررررة بشرررأن ثيفيرررة إثبرررات اجلرررودة، واملوثوقيرررة، والسرررتمة، ومحايرررة البي رررة. وبينمرررا توجرررد 

عليهررا، ثررة حررالت ترردل علررى أن مفاضررلة برر  احلصررول علررى اررهادة اعتمرراد وتكرراليف احلصررول 
يف كلرأ حتسر  فررص  مبرا استخدا  املعاي  الدولية قد عاد بفوائد اقتصرادية ثبر ة علرى املنتجر ،

 وصوهلم إىل األسواي. 
بابا رررات السياسرررة التجاريرررة، كّثرررر أحرررد املتكلمررر  برررأن اجلهرررود احلديررررة  يتعلرررق فيمررراو  -8

املتقدمررررة األعضرررراء يف الحترررراد األوروىل، قررررد أفضرررري إىل سرررريما يف البلرررردان  ول لتحريررررر التجررررارة،
  حترير جديردة، مررل وضرع تعهدات بزيادة فرص الوصول إىل األسواي. و ءا نااب عن اتباع  ُ 

أن  ثمرررررا  لفرررررر  قيرررررود علرررررى الترررررداب  القائمرررررة.والرتاجرررررع، التجميرررررد  واررررررطيالقررررروائم السرررررلبية، 
احملليرررررة مرررررن خرررررتل التعررررراون التنظيمررررري األفقررررري  املفاوضرررررات التجاريرررررة تتنررررراول اللررررروائ  التنظيميرررررة

 يف كلرررأ العررررتاف املتبرررادل بالشرررهادات والرتاخررريص يف مرررال اخلررردمات املهنيرررة، مبرررا والقطررراعي،
التبررادل برر  اهلي ررات التنظيميررة بشررأن طرائررق املعادلررة التنظيميررة. وسرراي أحررد اخلرررباء عمليررات  أو

والتفاقات التجارية. وقال إن  ءا القطاع منظم  مرال قطاع الكهرباء لبح  العتقة ب  التنظيم
تنظيماا اديداا وإن تفكيأ األصول ارط مسبق لفت  األسرواي. وأارار إىل أن اللروائ  التنظيميرة 
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مررررل توليرررد الطاقرررة  ،تعررراين مرررن اختناقرررات ل الرررابالوظرررائف  يتعلرررق فيمررراتُل رررى  ل ف لكنهررراف رررختُ 
ختضرررع  ،مررررل مرافرررق النقرررل والتوزيرررع ، تعررراين مرررن اختناقررراتالررراترررزال املرافرررق  ل الكهربائيرررة، بينمرررا

دون مرن للتنظيم. وأاار إىل أن العناصر األساسية لتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية ينب ي أن تظل 
 ت  متييزي. تو ت ي  يف اتفاقات التجارة اريطة تطبيقها على 

 اللوائح التنظيمية المحلية وتحرير التجارة في الخدمات   
كّثررر بعرر  املشررارث  بررأن املفاوضررات الراميررة إىل وضررع ضرروابط علررى التنظرريم احمللرري يف  -9

ترؤدي الترداب  التنظيميرة إىل  أل إطار التفاي العا  بشأن التجارة يف اخلدمات ددف إىل ضمان
داعي هلا أما  التجارة يف اخلدمات. وترثز  ء  املفاوضات على ضروابط تشرمل  ل فر  حواجز

قطاعرررات اخلررردمات وتتنررراول قضرررايا مررررل الشرررفافية وإصررردار الرتاخررريص، ومعررراي  التأ يرررل قيرررع 
يرثرررزان علرررى  2011و 2009يف عرررامي  مشررروعا نصررر  رئيسررري  أُعررّداواملعرراي  التقنيرررة. و نرررا، 

على املتطلبرات التنظيميرة األساسرية، حير  إن أعضراء ثرر ين يعرضرون عرن  ل اجلوانب ا جرائية
 نظيمية بشأن الضوابط األفقية. تقد  تعهدات ت

بتطبيق اللوائ   يتعلق فيماأن البلدان النامية تواجن ازدواجية  اخلرباء املشارث ورأى أحد  -10
يف إطرار منظمرة التجرارة العامليرة: مرن جهرة األثرر احملتمرل للضروابط علرى أنظمتهرا التنظيمية احملليرة 

رى. وقررال خبرر  لخررر إن األعضرراء  رصررون  رري، ومررن جهررة اللتزامررات الررا تتطلبهررا أسررواي أخرر
عمومررراا علرررى اسرررت ناف املناقشرررات املتعلقرررة بررراللوائ  التنظيميرررة احملليرررة يف أعقررراب املرررؤمتر الررروزاري 

، وعلرررى 2015العاارررر ملنظمرررة التجرررارة العامليرررة الرررءي ُعقرررد يف نررر وىل يف ثرررانون األول/ديسرررمرب 
أن لرررربع  البلرررردان، مرررررل اهلنررررد والصرررر ، التوصررررل إىل نتررررائ  علررررى املرررردى املتوسررررط. وأاررررار إىل 

تضرررطلع بررردور رائرررد يف العمليرررات املتعرررددة  ل  امرررة يف قطررراع اخلررردمات. و رررء  البلررردان اا حصصررر
تنفء، من جانرب أ ا  أو األطراف، األمر الءي رمبا يُعزى إىل أ ا تعمل على إجياد بدائل إقليمية

املفاوضررات تتطلررب أن  رردد األعضرراء عناصررر إىل واحررد، إصررتحات داخليررة. وقررال إن العررودة 
. فاهلنررد، علررى سرربيل املرررال قررد نظرررت يف إدراد احمللرريإضررافية ترردم  يف جرردول أعمررال التنظرريم 
  رثة تنقل األاخاص.  يتعلق فيماعنصري تيس  بارة اخلدمات وافافيتها 

ليرة ليسري فعالرة ولحظ عدة مشرارث  أن املفاوضرات املتعرددة األطرراف وا قليميرة احلا -11
جداا يف تربيي مستوى النفتراا املطبرق يف قطراع اخلردمات. ورأى أحرد اخلررباء أن  رءا يرجرع إىل 

عائقرراا أمررا  الوصررول إىل احمللرري والررءي يعترررب التنظرريم يراعرري مصرران املنتجرر   رر  التفرراو  الررءي 
وقرال إن ل اخلردمات، ضرروري ملعاجلرة ا خفاقرات السروقية يف مرا احمللياألسواي. ولكن التنظيم 

البلرردان ترررتدد يف تقررد  تعهرردات مررن اررأ ا أن تقررو  الوظررائف التنظيميررة. وعلررى العكررس مررن 
كلأ، فذن من ارأن مقرتحرات تقويرة اللروائ  التنظيميرة أن تفضري إىل قرود يف املفاوضرات، وقرد 

يميرة تصرب  أثررر احلرواجز التنظأارار إىل أن تكون احلواجز التجارية مرتبطرة بالتباعرد التنظيمري. و 
بعرر  فرضرري ارريوعاا عنرردما تررتقلص احلررواجز التقليديررة الررا تعرررت  الوصررول إىل األسررواي، وقررد 

لروائ  تنظيميرة أثررر تشردداا مقارنرة بتطبيق ، مرتا، عن طريق قيامهاالبلدان املتقدمة  ء  احلواجز 



TD/B/C.I/MEM.4/12 

7 GE.16-09659 

ستهلك  من إخفاقرات باملعاي  الدولية، ولءلأ فذن من الضروري أن تكون  نا، للية حلماية امل
الرتخلص مرن الررتدد يف البرا  ترو مزيرد و األسواي الدوليرة مرن أجرل ضرمان املوضروعية التنظيميرة 

مصران املنتجر ،  كرن األخرء برنه  قرائم علرى مراعراة من التحرير. وبدلا من النه  القائم علرى 
املسرتهلك  األجانرب مصان املستهلك  حي  يقد  املصدرون تعهدات تنظيميرة حلمايرة مراعاة 

 الوصول إىل األسواي. إتاحة مقابل تقد  املستوردين تعهدات بشأن 
وسررلط عرردة خرررباء الضرروء علررى أتيررة التعرراون التنظيمرري الررءي يررؤدي إىل تقويررة التنظرريم  -12

الررروط ، وتشرررخيص ومعاجلرررة جوانرررب القصرررور التنظيمررري. وأاررراروا إىل أن مرررن ارررأن املمارسرررات 
مررن عررد  الترريقن  دّ المترررال وحتررفرر  تكرراليف تقلّررص التباعررد التنظيمرري وختأن التنظيميررة اجليرردة 

مشررراريع األعمرررال. وقرررال أحرررد اخلررررباء إن للتسلسرررل املتئرررم لعمليرررة ا صرررتا  أصرررحابلفائررردة 
 التنظيمي وعملية التحرير أتيتن حيرما يكون التعاون التنظيمي ارطاا مسبقاا لعملية التحرير، وإنن

التعراون ينب ري أن يكرون وقرال إن  رءا العمليتر  يف قطراع اخلردمات.  رات     كن الفصل ب ل
 متسقاا مع املفاوضات وأن يشجع مشارثة البلدان النامية. 

ن إوقررررال أحرررررد اخلرررررباء إن التعررررراون التنظيمررررري يتطلررررب وجرررررود ثقررررة تنظيميرررررة متبادلرررررة، و  -13
تنميتهررا وأفضرررليادا مسرررتويات  اثتسرراب  ررء  الرقرررة يكررون أسررهل فيمرررا برر  البلررردان الررا تتشررابن

ينطروي علرى خطرر اسرتبعاد قرد بلد متقرد  جانب التنظيمية. و ءا يع  أن التعاون التنظيمي من 
تسرتطيع  ل البلدان النامية الا تكون قدردا التنظيميرة أضرعف والرا تعراين مرن قيرود املروارد  ير 

 اميرة ينب ري أن تقراو  اهليمنرة التنظيميرةاتنظيمية جيدة. وقال خب  لخرر إن البلردان الن أُطرإنشاء 
علررى  اينب رري هلررا أن تعتمررد األطررر التنظيميررة لدسررواي املتقدمررة، بررل ينب رري أن تقررد  تعهررداد فررت

أساا انتقائي بشأن اجملالت كات األتية التصديرية مع إبقائها، يف الوقي نفسرن، علرى التنظريم 
األفضرلية لتعرررتاف املتبرادل مررن دون تطبيرق قواعررد  املناسرب داخليراا، وهلررء  ال ايرة، ينب رري إعطراء

منشأ تقييدية. وينب ي السرتفادة مرن اتفاقرات العررتاف املتبرادل يف اسرتخدا  مبردأ الدولرة األوىل 
بالرعايررة ملنررع إضررعاف أثررر تلررأ التفاقررات وتوسرريع نطرراي فوائررد ا ليشررمل أطرافرراا ثالرررة. وحيرمررا 

ظيميرة، ينب ري تفضريل تطبيرق املعراي  الدوليرة املتاحرة، مررل معراي  مواءمة اللروائ  التن ختتار البلدان
. ومن املهم، يف  ءا الصدد، أن تكون البلدان النامية ممرلة مترريتا املقاييساملنظمة الدولية لتوحيد 

 متئماا يف  ي ات وضع املعاي . 
ورأى أحررررد اخلرررررباء أن اتفاقررررات التجررررارة ا قليميررررة الكررررربى ترثررررز علررررى مسررررألة التباعررررد  -14

التنظيمري، األمرر الررءي رمبرا يرجررع إىل عرد  إحررراز تقرد  يف إطررار منظمرة التجررارة العامليرة. فاتفرراي 
الشررررراثة يف التجررررارة والسررررترمار عرررررب األطلسرررري يرثررررز علررررى التعرررراون التنظيمرررري لتجنررررب التباعررررد 

واحلرواجز ترر  التعريفيرة. وقررال أحرد اخلرررباء أن  رء  عمليررة موجهرة علررى أسراا الطلررب التنظيمري 
ينب رري فعلررن  صرروص التباعررد التنظيمرري. وقررال  يتعلررق مبررا فيمرراوتشررمل مرردختت مررن الشرررثات 

مرررنخف   احمللررريخبررر  لخرررر إن مسرررتوى طمررروا مبرررادرة الشرررراثة عررررب احملررريط اهلررراد  يف التنظررريم 
ا يرجع إىل أنن عندما تكون مشولية البلدان أوسرع يكرون املضرمون أضرعف. نسبياا، األمر الءي رمب
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يف تجررررارة البشررررأن  العررررا إىل اللتزامررررات مبوجررررب التفرررراي  مضررررافةالتزامررررات أاررررد صرررررامة  وثررررة
اخلدمات حتكم عملية إصدار الرتاخيص، مقابرل وجرود التزامرات أقرل مرن تلرأ املقطوعرة مبوجرب 

التنظيمرري، وقررد صرري ي احملترروى اخلرردمات بفررر  ضرروابط علررى  بشررأن التجررارة يف العررا التفرراي 
. ويعتمررررد اتفرررراي التجرررارة يف اخلرررردمات مقاربررررة "بررررءل أفضررررل املسررراعي"بعررر  األحكررررا  بصررري ة 

وتنطبررق علرررى مموعررة واسرررعة مررن القطاعرررات. وقرررد احمللررري منهجيررة تشرررمل قيررع قضرررايا التنظرريم 
متعردد األطررراف،  أو علرى صررعيد ثنرائي يصرب   رءا التفراي مرجعرراا  جرراء مزيرد مررن املناقشرات،

. وقال أحرد اخلررباء إن الرنه  القائمرة علرى اتفاقرات التجرارة ا قليميرة احملليبشأن مسألة التنظيم 
يزيرد مرن خطررر اسرتبعاد بلرردان ثالررة. بيررد أن  مررا قرد تسرهم يف تفترري األوضراع التنظيميررة الدوليرة،
 العمرررل املتعرررددة قرررد أعررراد تأثيرررد حموريرررة وأسررربقية املرررؤمتر الررروزاري العاارررر ملنظمرررة التجرررارة العامليررر

األطرررراف، مؤثرررداا مرررن جديرررد أن اتفاقرررات التجرررارة ا قليميرررة ينب ررري أن تظرررل اتفاقرررات تكميليرررة 
 تصب  بديتا عن النظا  املتعدد األطراف.  أل وينب ي
 املررال، . فعلرى سربيلاحملليثما أن اتفاقات التجارة ا قليمية تفر  قيوداا على التنظيم  -15
كثر عدة خررباء، فرذن اتفراي الشرراثة يف التجرارة والسرترمار عررب األطلسري واتفراي التجرارة  وثما

يف اخلدمات يتضرمنان ااررتاطات تنظيميرة مر قرة. وقرال أحرد اخلررباء إن البلردان الناميرة سرتحم ل 
التنظيميرة املقرتحرة قردرة الشررثات األجنبيرة علرى التعليرق علرى اللروائ   اقتصررت مرا عب اا مر قراا إكا

ولريس علرى مسرتوى متعردد األطرراف. ويتفراقم  رءا الوضرع عنردما تقتضري  مرا اتفراي براريعلى 
أن القردرة  ثمرا  عندما يتع  أن ُتؤخء التعهدات يف العتبرار. أو التعهدات تقد  إجابات خطية

ت التجاريرررة. علرررى التنظررريم  كرررن أن تُقي رررد مرررن جرررراء إدراد صررريغ تررر  واضرررحة يف  رررء  املبرررادرا
وثءلأ مرن جرراء وجرود أحكرا  مررل عرد  السرماا بالترأخر يف تنفيرء إصردار الرتاخريص وااررتاط 
املعاملررة الوطنيررة للخرردمات املاليررة اجلديرردة. وأاررار إىل أن فررر  قيررود علررى رسررو  الرتخرريص يضررر 

 ُتستخَد  ألترا  إوائية.ألن  ء  الرسو  بالبلدان النامية 
 أنررررررن ينب رررررري للبلرررررردان الناميررررررة أن تكررررررون متنبهررررررة يف مقاربتهررررررا وأاررررررار عرررررردة خرررررررباء إىل -16

، واضعة يف اعتبار ا احتياجادرا ا وائيرة وقيرود قردردا الرا ضات املتعلقة باللوائ  التنظيميةللمفاو 
املعاملررة اخلاصررة والتفضرريلية. وقررد اقرتحرري شرررط ينب رري أن تكررون مشررمولة علررى النحررو املتئررم ب

وروكد احمللري التنظريم مرال البحرر الكراريو واحملريط اهلراد  أن ُيسرتخَد  يف مموعة بلدان أفريقيرا و 
أن عملية إعفاء خدمات أقل البلدان  ثما  باملعاملة اخلاصة والتفضيلية. يتعلق فيماتيس  التجارة 

أن تشرركل مرررالا علررى جوانررب املرونررة. فهررء  العمليررة تعطرري ز رراا مررن القيررود التنظيميررة  كررن وررواا 
يؤثد أن من املمكن من  األفضليات من دون النتقاص  ما ،احملليوضات املتعلقة بالتنظيم للمفا

التنظريم عمليرا جنوب أفريقيا، توىل أتية قصوى لتحديرد وثر ة وتسلسرل  ويف من جودة اخلدمة.
والتحريرررر يف قطاعرررات اخلررردمات، حيررر  تُفرررت  القطاعرررات الرررا ترّسرررخي فيهرررا القررردرة التنظيميرررة 

ترّثز جنوب أفريقيا على جانو الرصد وا نفاك القوي . وقد تعاون  رءا البلرد يف  ثما  ة.واملؤسسي
يشرررمل التعررراون يف بنررراء القررردرات  مبرررا اجملرررال التنظيمررري مرررع اجلماعرررة ا وائيرررة للجنررروب األفريقررري،

 التحويتت ا لكرتونية امليس رة.نظا  ومواءمة النظم املصرفية مرل 
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فررررري  ررررردمات التصرررررال و ررررردمات ت نولوجيرررررا المعلومرررررات  ةوالتجرررررار األطرررررر التنظيميرررررة   
 توالتصال

م عرررردة مشررررارث  باألتيررررة األساسررررية خلرررردمات التصررررالت وخرررردمات تكنولوجيررررا سررررلّ  -17
التصرالت  ري العمرود الفقرري لتقتصراد ُأار  إىل أن املعلومات والتصالت بالنسبة للتنميرة. و 

النمرو احملف رز والبتكرار. وقرد أظهررت دراسرات حديررة تقو  علرى ، و ي واملوصولية الرقميةالرقمي 
يف املائة من القتصراد ولكنهرا  3تشكل سوى  ل أن خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت

تتسررم بأتيررة أثرررب بكررر  مررن حيرر  قرردردا التمكينيررة. ولررءلأ فررذن السياسررات التجاريررة واللرروائ  
لوجيا املعلومات والتصالت جيب أن تراعي  ء  القيمرة التمكينيرة التنظيمية املتعلقة بتطوير تكنو 

بالنسبة إىل القتصاد ثلن. ومن التحديات الا تواجن واضعي السياسات واملسؤول  عرن التنظريم 
ررد، والرتاخرريص  مررا يف  ررءا القطرراع يشررمل، بصررفة خاصررة، الشررفافية، واملنافسررة، والرتخرريص املوح 

وصرررولية املتبادلرررة، وتررردفق املعلومرررات عررررب احلررردود. وبا ضرررافة إىل كلرررأ، احملايررردة تكنولوجيررراا، وامل
متزايرد يف تكنولوجيرات وخردمات قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصرالت حردومي تقرارب  اهد

يف  رءا القطراع الفاصرلة أن احلردود  ثمرا  ا رسرال،وتكنولوجيا وخردمات احلواسيب و التصالت 
. وقرررد اسرررتدعى كلرررأ تنفيرررء عمليرررة تشرررارثية تفضررري إىل واضرررحةباتررري تررر   بررر  احملتررروى والنقرررل

التطرررور الرررءي  وقرررد ترترررب علرررى  رررءادختت مرررن  تلرررف القطاعرررات. مبررراعتمررراد لررروائ  تنظيميرررة 
. وبينمرا يررى بعر  تعرد واضرحةا أيضراا  م التعراريف التقليديرة هلرءا القطراعأن  ة سرريعة ت دمي بو 

نظمررة التجرررارة العامليرررة قرررد عفررا عليرررن الرررزمن، يعتررررب اخلرررباء أن التصرررنيف القطررراعي املسرررتخد  يف م
 رردمي يف بعرر  احلررالت  ررو مرررد إعررادة تصررنيف اخلرردمات الررا  كررن أن  مررا خرررون أنلخرررباء 

تشررررررملها ف ررررررات التصررررررنيف القائمررررررة، مرررررررل خرررررردمات احلوسرررررربة السررررررحابية واألعمررررررال التجاريررررررة 
 ا لكرتونية.

التوريررد  أسرراليبد تتعررزز ثررر اا باسررتخدا  وارردد عرردة خرررباء علررى أن التجررارة عرررب احلرردو  -18
مررا تكررون لدنشررطة املنف ررءة عرررب الشرربكة روابررط خلفيررة وأماميررة ُتسررتخد  فيهررا  ا لكرتونيررة. وثررر ا ا
قيرررع أسررراليب توريرررد اخلررردمات. وأاررراروا إىل أن للتجرررارة ا لكرتونيرررة أتيرررة حا رررة بالنسررربة إىل 

هلرا فررص الوصرول إىل أسرواي حمليرة ودوليرة جديردة  تتري  إك املؤسسات الص  ة واملتوسطة احلجم
واملشررررارثة يف ستسررررل القيمررررة العامليررررة. وقررررد أخررررءت  ررررء  الفرررررص تتزايررررد مررررع حتسررررن املوصررررولية 
باسررررتخدا  تكنولوجيررررا املعلومررررات والتصررررالت ومنصررررات التجررررارة ا لكرتونيررررة اجلديرررردة وحلررررول 

التجررررارة فرررررص عرررررت  السررررتفادة مررررن يررررزال  نررررا، الكررررر  مررررن احلررررواجز الررررا ت ل الرررردفع. ولكنررررن
يف كلأ قلة الوعي، وعرد  تروافر البيانرات ا حصرائية، وضرعف األطرر التنظيميرة.  مبا ا لكرتونية،

وثة حواجز أخرى تتعلق بالفتقار إىل بنية أساسية ميسورة الكلفة يف مال تكنولوجيرا املعلومرات 
ر تسرهيتت الردفع عررب الشربكة، وعرد   والتصالت، وحمدودية استخدا  ابكة ا نرتني، وقصو 

ثفاية اخلدمات اللوجستية التجارية وخدمات تيسر  التجرارة. ومرن العوائرق املهمرة أيضراا الفتقرار 
 ررءا الصرردد، أصرربحي قرروان  محايررة  ويف إىل األمررن والرقررة يف األنشررطة الررا تنفررء عرررب الشرربكةا

ينب ري أن  ل القتصراد الرقمري. بيرد أنرنمحايرة املسرتهلأ يف  لضرمانالبيانات تتسم بأتية خاصرة 
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مررل  - ي يب عن أك ان املسؤول  عن التنظريم أن بعر  اللروائ  التنظيميرة، ثااررتاطات التروّطن
عرضون عن تقد   كن أن بعل بع  املوردين يُ  - اللتزا  بذقامة مراثز البيانات يف مكان مع 

 اخلدمة. 
ترزال حمردودة  ل تعلقة بالعمليات الرا ترتم عررب احلردودورأى أحد اخلرباء أن التعهدات امل -19

يف التفرراي العررا  بشرررأن التجررارة يف اخلررردماتا وأنررن بينمرررا تررؤدي اتفاقرررات التجررارة ا قليميرررة إىل 
ترررزال توجرررد لررروائ  تنظيميرررة مرررر ة للجررردل، مررررل ااررررتاطات الوجرررود  ل زيرررادة التعهررردات امللزمرررة،

التجرراري والترروّطن. ووفقرراا ملؤاررر تقييررد بررارة اخلرردمات الررءي تطبقررن منظمررة التعرراون والتنميررة يف 
تكنولوجيرررا امليررردان القتصرررادي، ثرررة أوجرررن تررررابط بررر  تررردين مسرررتويات التقييرررد وتزايرررد اسرررتخدا  

ا نرتنرري. وينب رري معاجلررة بعرر  الشررواتل املشررروعة مرررل محايررة النطرراي العررري  الرابرري وارربكة 
ومحايررررة البيانررررات واخلصوصررررية وكلررررأ مررررن خررررتل التعرررراون والعمليررررات املشرررررتثة برررر   املسررررتهلأ

الوثالت. ويقرتا اتفاي التجارة يف اخلدمات أن تُعاََل قضايا محاية البيانات عن طريق العرتاف 
دلا مررن اارررتاطات الوجررود احمللرري. وقررال خبرر  لخررر إن الرتثيررز املتبررادل بررُنظم محايررة املسررتهلأ برر

أيضررراا يف إطرررار التفررراي العرررا  بشرررأن التجرررارة يف اخلررردمات مرررن خرررتل الورقرررة  علرررى التنظررريم قرررائم
تتضمنن اتفاقات التجارة مرن  مبا املرجعية املتعلقة بالتصالت. وأثار عدة مشارث  اواتل تتعلق

تصل بالتجارة ا لكرتونيرة. فالسياسرات الراميرة إىل دعرم املؤسسرات فيما يالتدخل أحكا  مفرطة 
الصرر  ة واملتوسررطة احلجررم، مرررل سياسررات تقررد  احلرروافز، يتعرر  أن تكررون ممرلررة لشرررط املعاملررة 

يعتررب عائقراا بالنسربة للبلردان الصر  ة حير  ُ تمرل أن يكرون املروردون األجانرب  ما الوطنية، و و
مررن املرروردين احملليرر . ترر  أن خبرر اا لخررر أاررار إىل أنررن قررد يكررون مررن  أثرررر قرردرة علررى التنررافس

األ م بالنسبة لتقتصاد ضمان الوصول إىل خدمات جيردة وميسرورة الكلفرة يف مرال تكنولوجيرا 
 املعلومات والتصالت.

، قطراع اخلردماتويف سياي تبادل التجارب القطرية بشأن اللوائ  التنظيمية والتجارة يف  -20
ل أحد اخلرباء إن قهورية ثوريا تسعى إىل حترير خدمات التصرالت يف إطرار منظمرة التجرارة قا

العامليررة وثررءلأ مررن خررتل اتفاقررات التجررارة احلرررة علررى أسرراا تعهرردات مضررافة إىل اللتزامررات 
مبوجرررب التفررراي العرررا  بشرررأن التجرررارة يف اخلررردمات. و رررء  التعهررردات ا ضرررافية حتفرررز ا صرررتا 

احمللرري الررءي ينهرري الحتكررار احلكررومي ويعررزز التحريررر الترردرجيي لدسررواي، والسررترمار التنظيمرري 
النطررراي تكنولوجيرررا األجنرررو، واملنافسرررة والررررتابط القرررائم علرررى التكررراليف. ويتوقرررف إنشررراء أسرررواي 

ألن تتحقرق وفرورات احلجرم  وقرال إنعلرى عردة عوامرل تتعلرق باملصرادر.  والنّقرالالعري  الرابي 
ثبر ة. ويرؤدي الطلرب املوجرود مبران  سركنية  يف املائة من األسر تعريا يف ممعرات  50أثرر من 

 أن العوامرل املؤسسرية، ثمرا  النطراي العرري .تكنولوجيرا على نطاي البلد ثلرن إىل تعزيرز خردمات 
أن متّكن من حتقيق التساي ومن اأ ا يف كلأ وجود وزارة  صصة هلء  ال اية، مهمة أيضاا  مبا

سررات التجاريررة واللرروائ  التنظيميررة. ويرررتبط البتكررار والرتقرراء ارتباطرراا وثيقرراا بالتعهرردات برر  السيا
قصرروى لسياسررات قررد أولرري أولويررة احلكومررة  وقررال إنالتجاريررة والسياسررات الصررناعية النشررطة. 
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تررروي  تكنولوجيررا املعلومررات والتصررالت مررن خررتل وضررع خطررة رئيسررية واسررتخدا  مرروارد مرررن 
 صة هلءا القطاع لتطوير البنية التحتية لتتصالت.األموال املخص

وحتررررردمي أحرررررد اخلررررررباء عرررررن التجربرررررة األفريقيرررررة فأثرررررد أن القتصررررراد الرقمررررري والتجرررررارة  -21
ا لكرتونيرررة  تاجررران إىل أدوات متكينيرررة تتعلرررق برررالتنظيم والبينرررة التحتيرررة. وقرررال إن أفريقيرررا تتسرررم 

نفيرء األطرر القانونيرة. وأارار إىل أن مرن التحرديات بالتنوع التنظيمري فيمرا بر  بلردا ا وبضرعف ت
 يشمل الختناقات يف نقل املنتجات وعد  وجود بنية حتتية للمردفوعات ا لكرتونيرة. ما األخرى

لتيس   2009 عا   ءا السياي، قال إن التحالف األفريقي للتجارة ا لكرتونية قد أُنشب يف ويف
وضرمان حياد را،  "الشربا، الوحيرد"مرات، وتعزيرز منصرات التعامتت، وتطروير معراي  نظرم املعلو 

، ونقررراط الوصرررول ومنصرررات الررردفع، وتطررروير التبرررادلت فيمرررا بررر  مؤسسرررات األعمرررال التجاريرررة
ا طررار الررتز  لتطرروير التجررارة ا لكرتونيررة يف أفريقيررا. ومررن اررأن  ررء  األدوات التمكينيررة وإنشرراء 

لتجارة ا لكرتونية، والتصدي للتحرديات القانونيرة ا ستسل القيمة يف قطاعأن تيسر املشارثة يف 
والتنظيميرررررة والتكنولوجيرررررة والتحرررررديات املتعلقرررررة باملعررررراي  مرررررن أجرررررل إدمررررراد مررررروردي اخلررررردمات، 

 كرن أن  "اربا، براري وحيرد"والتعامتت، واخلدمات اللوجسرتية، وا جرراءات الشركلية ضرمن 
 يكون عاملياا.

اسرررتعرا  سياسرررة اخلررردمات الرررا جيريهرررا األونكتررراد قرررال عررردة مشرررارث  إن عمليرررات و  -22
تشرركل أدوات قيمررة بالنسرربة للبلرردان الررا تسررعى إىل تشررجيع إجررراء حرروار وطرر  متعرردد اجلهررات 
صرراحبة املصررلحة، وحتديررد السرررتاتيجيات الوطنيرررة لتجررارة اخلرردمات وتنميتهررا، وتعزيررز التسررراي 

املؤسسرات يف مرال اخلردمات. وثرة حاجرة والتنسيق يف عمليات رسم السياسات والتنظريم وبنراء 
يف كلأ اسرتاتيجية قطاعية. وأاار أحرد اخلررباء إىل أن  مبا إىل اسرتاتيجية ااملة جملال اخلدمات،

املسرراعدة مررن أجررل التجررارة، و رري مبرابررة منصررة  كررن مررن تقررد  األونكترراد  ض ررر ملبررادرة تتعلررق ب
ت والقطرررراع اخلرررراص واملنظمررررات الدوليررررة تبررررادل ختهلررررا جملتمررررع تكنولوجيررررا املعلومررررات والتصررررال

 املعلومات حول املبادرات الرا نة الرامية إىل تعزيز التساي وأوجن التعاون والتآزر.
 تنظيم الخدمات المالية وتحريرها  

التجاريرة  والضروابطبعد األزمة العاملية  ما التنظيم املا  يف سيايبأن خرباء عديدون أقّر  -23
يشكل حتدياا رئيسياا بالنسبة للهي ات التنظيمية وواضعي السياسات على املسرتوى الروط . وكّثرر 
أحرررد اخلررررباء برررأن ديباجرررة التفررراي العرررا  بشرررأن التجرررارة يف اخلررردمات قرررد أقررررت مبررردأ احلرررق يف 

أ ررداف  يف كلررأ احلررق يف تطبيررق لرروائ  تنظيميررة جديرردة يف مررال اخلرردمات لتحقيررق مبررا التنظرريم،
سيما للبلدان النامية. وقال إن العتقة بر  التفراي العرا  بشرأن التجرارة يف  ول السياسة الوطنية،

اخلرردمات وا طررار التنظيمرري املررا  األوسررع تسررم  بترردختت  تلفررة تررؤثر علررى اخلرردمات املاليررة. 
أن التجررررارة يف يف مرفررررق التفرررراي العررررا  بشررررهبررررا السررررترناءات التحوطيررررة، املعرررررتف  وأاررررار إىل أن

لضرمان  أو ترداب  حلمايرة املسرترمرين واملرودع تسرم  باختراك  ،اخلدمات املتعلق باخلردمات املاليرة
ستمة استقرار الوضع املا . وقد أوض  الجتهراد القضرائي الرءي صردر مرؤخراا يف إطرار منظمرة 
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نطررراي  رررءا النظرررا . فقرررد  النرررزاع املتعلرررق باخلررردمات املاليرررة -التجرررارة العامليرررة يف قضرررية األرجنتررر  
وليس تلأ الترداب  الرا تقتصرر علرى التنظريم  -خلص إىل أن أي تداب  تؤثر يف توريد اخلدمات 

 كررن أن تقررع ضررمن نطرراي السررترناء التحرروطي. و ررءا ينطرروي علررى تعريررف  -فحسررب احمللرري 
خترراك تررداب  للسررلطات املعنيررة سررلطة تقديريررة أوسررع ليعطرري واسررع نسرربياا لتسررترناءات التحوطيررة 

 تنظيمية حتوطية. 
اليررو  الضرروابط الرأ اليررة. تشررمل وقررال خبرر  لخررر إن سياسررة التحرروط الكلرري أصرربحي  -24

و ررء  الضرروابط الررا ثانرري مررربرة عررادة ألسررباب تتعلررق مبيررزان املرردفوعات فقررط، أخررءت حتظررى 
فيردة لردرء املخرراطر يف كلرأ اعررتاف صررندوي النقرد الردو ، باعتبار را أداة م مبرا براعرتاف متزايرد،

بعررد األزمررة املاليررة. ومررن كلررأ مرررتا أنررن  ملررا الررا درردد السررتقرار املررا  يف سررياي األطررر التنظيميررة
عندما تسهم التدفقات الرأ الية الرواردة إىل القطراع املصرريف يف حردومي طفررة يف الئتمران احمللري 

ارف أن  رررد مرررن  رررراطر فرررر  قيرررود علررررى القررررتا  األجنرررو للمصررررلوأسرررعار األصرررول،  كررررن 
التحوط الكلي. ومع كلأ، فذن التفاي العا  بشأن التجرارة يف اخلردمات  ظرر، باسرترناء واحرد 

فررر  قيررود علررى املعررامتت الرأ اليررة، ومررن ا فررذن السررترناء  ،ألسررباب تتعلررق مبيررزان املرردفوعات
ن السرتقرار املرا . ومرع ضاا مع الضوابط الرأ الية الا دردف إىل ضرمار التحوطي قد يكون متعا

بررر  الشررررثات املاليرررة  متييرررز  رررء  اللررروائ بعرررد األزمرررة وإمكانيرررة  ملرررا تزايرررد تعقرررد اللررروائ  التنظيميرررة
يف إطرررار الشرررروط القطاعيرررة اخلاصرررة املتعلقرررة برررر وا  -واملعررامتت الرررا تتررروخى السرررتقرار املرررا  

قيررد الصررار  بشرررط املعاملررة الوطنيررة قررد يصررب  الت -األمرروال والسرريولة مبوجررب اتفرراي بررازل الررراين 
 احملدد يف التفاي العا  بشأن التجارة يف اخلدمات أمراا صعباا. 

 وقرررال أحرررد اخلررررباء إنرررن  كرررن تطررروير التنظررريم املرررا  عرررن طريرررق اعتمررراد ترتيبرررات تعاونيرررة -25
يررة يف مررن خررتل ترثيررز املفاوضررات علررى التعهرردات التنظيميررة. وأاررار إىل أن الضرروابط التنظيم أو

التفاقررات التجاريررة  كررن أن تترري  حتقيررق قرردر أثرررب مررن تكامررل املعرراي  وتقارهبررا وأن  سررن بي ررة 
األعمررال. وعلررى العكررس مررن كلررأ، ينب رري أن تبقرري  ررء  الضرروابط علررى احليررز السياسررا  املترراا 

ملتعلقرة املفاوضرات ا قرال إن رءا السرياي،  ويف باختاك ترداب  مشرروعة يف إطرار السياسرات احملليرة.
فرصرة ملناقشرة مسرألة التنظريم قرد أتاحري لتجرارة احلررة لالقاريرة نطقرة املاتفاي إطراري بشرأن  بذبرا 

باعتبررار  أداة متكرر   أو يف التجررارة يف اخلرردمات املاليررةيؤديررن املررا ، سررواء مررن حيرر  الرردور الررءي 
نظريم مرن أجرل يتطلرب إاررا، املسرؤول  عرن الت وقرال إن  رءاللتجارة يف سلع وخدمات أخررى. 

بالروابط ب  التنظيم والتجارة، بذتاحة إجرراء مناقشرات لتحديرد  يتعلق فيمازيادة وعي املفاوض  
من أجرل حتقيرق  رء  املشرارثة، مرن الضرروري الررتوي  لفكررة و احليز السياسا  الضروري للتنظيم. 

أن التجارة  كرن أن حتقرق فوائرد اراملة للجميرع وأن املناقشرات التجاريرة  كرن أن حتفرز التنسريق 
 ب  املؤسسات، األمر الءي يسهم يف حتقيق أ داف التنظيم املا . 

ر البتكررار وترردعم يّسررم  يرر  تُ صررم  ورأى أحررد اخلرررباء أن اللرروائ  التنظيميررة ينب رري أن تُ  -26
الشرمول املرا  الرقمري، وحتقررق أ رداف السرتقرار والسرتمة املررالي  ومحايرة املسرتهلأ. وللتصرردي 
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هلررء  التحررديات، ينب رري للمسررؤول  عررن التنظرريم أن يسرتارردوا مببرراد  ارر  يف سررعيهم لتحقيررق 
و ء  املباد   ي: اعتمراد لروائ   العمتء،ومعرفة  ،دي ة فرص تنافس متكاف ةو  ،أ داف املنافسة
بالوظرائف املماثلرة، وتطبيرق لروائ  تنظيميرة تسرتند إىل حتديرد املخراطر،  يتعلرق فيمراتنظيمية مماثلة 

املتبررادل ثحررل  يررربز التشرر يلوحتقيررق الترروازن برر  اللرروائ  التنظيميررة السررابقة والتحقررة. وينب رري أن 
يرأ  متررأخراا  أل ظيميرراا، فرذن  ررءا التردخل ينب رريأنرن إكا ثرران األمرر يتطلررب تردختا تنبيررد سروقي. 

ينب رري أن يررأ  مبكررراا جررداا  يرر   ل ثمررا  يسرراعد يف بنررب ترسررك الحتكررارات، ل جررداا  يرر 
يربط البتكار والسترمار. فمن املهم دي ة بي ة تنافس تقو  على تكافؤ الفرص من أجل ضرمان 

 سررررية وكات املخرررراطر املتماثلررررة معاملررررة متسرررراوية،معاملررررة اخلرررردمات الرقميررررة املتكاف ررررة بصررررورة أسا
 تلفررررة، توريرررد سررريما برررالنظر إىل وجرررود مررروردين متعررررددين للخررردمات يسرررتخدمون أسررراليب  ول

طبق تُ أنن يوصى باعتماد التنظيم التصاعدي الطردي، حي   إل با ضافة إىل منظم  متعددين.
"اعرررف عميلررأ" تيسررر البتكررار املررا ،  قاعرردةقواعررد أثرررر تشرردداا علررى املخرراطر األثرررب. ا إن 

إكا ثررران كلرررأ  أمرررا حيررر  إن الئتمانرررات تقرررد  بصرررورة أيسرررر إىل عمرررتء معرررروف  معرفرررة جيررردة
يشرركل عب رراا فسرريعر  مقرردمو اخلرردمات عررن تقررد  خرردمادم لعمررتء أفقررر حررالا. و ررءا يتطلررب 

ات متدرجررة،  يرر  األخررء بررنه  مناسررب يقررو  علررى تقيرريم املخرراطر. و كررن أيضرراا تطبيررق ترامرر
 تفر  ترامات أقل على أول أ الءين  ترلون لشرط توخي العناية الواجبة. 

وقال أحد اخلررباء إن خردمات تكنولوجيرا املعلومرات والتصرالت ترؤدي دوراا رئيسرياا يف  -27
 1.6حتقيق الشمول املا . فهنا، مليارا ارخص يفتقررون إىل فررص فرت  حسراب مصرريف ولكرن 

الحترررراد الرررردو   قررررال إن ررررءا السررررياي،  ويف نهم يسررررتخدمون اهلرررراتف النقررررال.مليررررار اررررخص مرررر
يف املاليرة الرقميرة الرءي يسرهم األونكتراد قد أنشأ الفريق املتخصص املع  باخلردمات لتتصالت 

كوي  املسرؤول  عرن التنظريممن أجل تقد  توصيات سياساتية وتنظيمية وتعزيز احلروار بر  عملن 
املرررال والتصرررالت. وينب ررري أن تكرررون محايرررة املسرررتهلأ  ررري مرررا  اخلرررة يف الختصاصرررات املتد

سيما مع الوثتء ومقردمي  ول اخلدمات املالية الرقمية،ستسل قيمة تفاعتت يف الالدافع لتعدد 
محايررة املسررتهلأ تشررمل ال ررا، والشررفافية يف مررال . وقررال إن القضررايا املشرررتثة ةاخلرردمات املاليرر

بالسررربل البديلررررة و وط والرسرررو ، والفتقررررار إىل لليرررات متئمررررة حلرررل املنازعررررات بالشررررر  يتعلرررق فيمرررا
التوقرف وأوقرات يشمل إمكانية معاجلة أخطراء املسرتخدم ،  ما لتسويتها. ومن القضايا األخرى

للحصول على يف استخدا  الشبكة وأمنها، وخصوصية البيانات الشخصية ألن البيانات املقدمة 
أن محايررة  ثمررا  ترررا  تتبررع الترراريك الئتمرراين للمقرررت .ألميررة تكررون مطلوبررة اخلرردمات املاليررة الرق

املصررررفية الرررا حترررول عرب رررا األمررروال إلكرتونيررراا مهمرررة أيضررراا للمسرررتهلك  لكررري الودائرررع حسرررابات 
 يتمكنوا من استعادة أمواهلم يف حالة إفتا املصرف. 

التجاريررة وا وائيررة جلهررود التنظرريم وارردد العديررد مررن اخلرررباء علررى ضرررورة معاجلررة ااثررار  -28
املا  اجلديدة معاجلة وافية. وأااروا إىل أن التخلص من املخاطر يشكل ممارسة تلجأ املؤسسرات 

بررردلا مرررن  تقييرررد عتقرررات تعاملهرررا مرررع العمرررتء لتجنرررب املخررراطر أو املاليرررة مرررن ختهلرررا إىل إ ررراء
املصرررفية القائمررة  عتقادرراا املصررارف   رراء . وقررال أحررد اخلرررباء إن القرررارات الررا تتخررء إداردررا
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إ ررراء خررردمات مررررل الحتفررراا  سرررابات لشررررائ  معينرررة مرررن  أو تقرررد  اخلررردمات باملراسرررلةعلرررى 
العمتء  ي قرارات تستند إىل عوامل مرل الشواتل التنظيمية واواتل املخاطر املرتبطرة بعمليرات 

أن املصارف تنهري  ثما  األموال ومتويل ا ر اب.التنظيم املا  الا نفءت مؤخراا ملكافحة تسيل 
فيرن  مبرا تكرن  رء  العمليرات مر رة م إكا تقد  اخلردمات باملراسرلةاملصرفية القائمة على  عتقادا

 كررررن أن يلحررررق  ومررررا سرررريما ال رامررررات الكبرررر ة ول الكفايررررة لتربيررررر تكرررراليف المترررررال البا ظررررة،
إىل ، ثذجراء وقائي، جلوئهاية  ء  املشكلة من ختل معتها من ضرر. وتفاقم املؤسسات املالسب

 الررتخلص مررن  رراطر عتقادررا مررع وثررالت حتويررل األمرروال. و ررءا الررتخلص مررن املخرراطر باجلملررة،
يتوافررق مررع الررنه  احملرردد القررائم علررى املخرراطر. وينب رري  ل علررى أسرراا ثررل حالررة علررى حرردة، ل

ملصرررارف، إنفررراك إجرررراءات إدارة املخررراطر إنفررراكاا للسرررلطات التنظيميرررة وا اررررافية، بالتعررراون مرررع ا
، والوقايررة مررن تقررد  اخلرردمات املاليررة باملراسررلةفعررالا، وتشررجيع العتقررات املصرررفية القائمررة علررى 

 ااثار املشو ة للتجارة لدى تنفيء تداب  مكافحة تسيل األموال ومتويل ا ر اب. 
يف تلررأ البلرردان الررا تررنخف  فيهررا وقررد ثرران تررأث  الررتخلص مررن املخرراطر علررى أاررد   -29

ب سريل  يتعلرق فيمراتصرور وجرود  راطر عاليرة فيهرا يُ أحجا  األعمال التجاريرة وتلرأ البلردان الرا 
اخلدمات املتأثرة بصرفة  أما األموال ومتويل ا ر اب، و ء  البلدان تشمل منطقة البحر الكاريو.

قررررود والتحررررويتت الربقيررررة الدوليررررة، خاصررررة فهرررري خرررردمات املقاصررررة والتسرررروية وخرررردمات إدارة الن
وخدمات متويل التجارة. وأثد أحد اخلرباء أن من الضروري النظر يف احتياجات البلدان الناميرة، 
ألن للتخلص من املخاطر لثاراا اقتصادية واجتماعية. فهرو يرؤثر يف الشرمول املرا ، ويقلرص تروافر 

ويسررررتبعد  خلرررردمات املاليررررة باملراسررررلة،تقررررد  ااخلرررردمات مررررن خررررتل العمررررل املصررررريف القررررائم علررررى 
وثرررالت حتويرررل األمررروال ويعطرررل تررردفقات التحرررويتت املاليرررة، ويرررؤثر يف قررردرة مقررردمي اخلررردمات 
املاليررة علرررى التجررارة يف اخلررردمات املاليررة وت  رررا مرررن اخلرردمات. ولرررءلأ فررذن العرررامل  يف ميررردان 

 فكمررا أنلة الررتخلص مررن املخرراطر. التجررارة ينب رري أن يسررهموا يف النقررام التنظيمرري املتعلررق مبسررأ
 بالتصورات السلبية للمسترمرين. أيضاا ملزاولة األعمال التجارية تكاليفها، ثة تكاليف ترتبط 

 نحو نهج متسق إزاء التجارة في الخدمات وتنظيمها  
حتريرر اخلردمات  جراا حرءراا ومتردرجاا يقرو  علرى مرال قال أحد اخلرباء إن اهلنرد تتبرع يف  -30
ن البلد من أن يصب  مصدراا ناجحراا للخردمات. و رافظ علم بالتجربة، وإن  ءا النه  قد مك  الت

عمليرة التحريرر مرن جانرب واحرد،  باسرتهتلعلى حيز اختيرار السياسرات مرن خرتل القيرا  أولا 
يشرمل إنشراء  مرا عنها أحياناا. ومرن اجلوانرب األخررى البال رة األتيرة للتحريرر النراج  النكفاءا 

 ي ات تنظيمية مناسبة ومستقلة. وقرال إن بربرة التحريرر يف قطراع التصرالت تؤثرد أتيرة األطرر 
املؤسسية السليمة، مع تعريف دور اهلي ة التنظيميرة تعريفراا واضرحااا ومرن املهرم أيضراا ضرمان دي رة 
يررة فرررص تنررافس متكاف ررة برر  مقرردمي اخلرردمات مررن القطرراع  العررا  واخلرراص. وأاررار إىل أن عمل

ا صرررتا تتررري  حتسررر  ا نتاجيرررة، وزيرررادة القررردرة التنافسرررية، وخفررر  األسرررعار. ومرررع كلرررأ، ثرررة 
 -فررررص الوصرررول للجميرررع، حيررر  إن اهلررروة احلضررررية  مرررن أجرررل إتاحرررةحاجرررة ل تمرررا  تنظيمررري 
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املنتجررر  الرررريف  ربرررط قطررراع التجزئرررة يتررري  التحريرررر  ويف الريفيرررة قرررد اتسرررعي يف أعقررراب التحريرررر.
 مداد. ا بستسل 

وقررال أحررد اخلرررباء إن املناقشررات املتعلقررة بالتسرراي برر  السياسررات واللرروائ  التنظيميررة  -31
بأتيرة خاصرة ألن ثرة ز راا ثبر اا يف ابرا  التكامرل تتسرم واملفاوضات التجارية يف مال اخلدمات 

األفريقيررة أن تضررع دان لررا قليمرري واملفاوضررات اجلاريررة بشررأن بررارة اخلرردمات. وقررال إنررن  كررن للب
سياسررات وطنيررة متسررقة يف قطرراع اخلرردمات مررن خررتل عمليررة تفاعليررة. وقررد وضررعي سياسررات 

القطاعيرة  " اخلردماتصروامع"البعد التجاري وإدماد يكون من الضروري  ما قطاعية، ولكنن ثر اا 
يف صرررلب السياسرررة الوطنيرررة يف مرررال اخلررردمات. وأضررراف قرررائتا إن عمليرررات اسرررتعرا  سياسرررة 

دمات الرررا جيريهرررا األونكتررراد  كرررن أن يسررراعد البلررردان مرررن خرررتل النظرررر إىل اخلررردمات مرررن اخلررر
حتديرد السياسرات،  وبعردمنظور اقتصادي واسع واملواءمة ب  األطرر التنظيميرة واألطرر املؤسسرية. 

ينب رري للتررداب  التنظيميررة أن تأخررء يف العتبررار أ ررداف التكامررل ا قليمرري الررا أفضرري، يف حالررة 
. وبعرررررد كلرررررأ، ينب ررررري أن ومواءمتهرررررا دول ارررررري أفريقيرررررا، إىل تقرررررارب اللررررروائ  التنظيميرررررةعرررررة قا

ذتاحة الوصول بتستخد  املفاوضات التجارية لصياتة لوائ  تنظيمية بمع ب  التعهدات املتعلقة 
 أ داف السياسة العامة. و إىل األسواي 

احملليررة اءمررة اللرروائ  التنظيميررة ترروخى مو تدول اررري أفريقيررا قاعررة وقررال أحررد اخلرررباء إن  -32
 رءا الصردد، ت توقيرع ثتثرة  ويف عرب القطاعات مرن أجرل النهرو  بتجرارة اخلردمات يف املنطقرة.

اتفاقات اعرتاف متبرادل بشرأن املرؤ تت األثاد يرة واملهنيرة، وأنشر ي جلنرة تقنيرة ملواءمرة املنرا   
قاعررة دول اررري أفريقيررا الرررتوي  ملنطقررة  التعليميررة والمتحانررات واملعرراي  والشررهادات. وقررال إن

قرررد أدى إىل زيرررادة أعرررداد السرررياا الوافررردين، ولكرررن ثرررة حاجرررة  واحررردةبوصرررفها وجهرررة سرررياحية 
 وخرررردمات التصررررالتللتعرررراون التنظيمرررري مررررن أجررررل ضررررمان ترررروف  خرررردمات النقررررل ا قليمرررري 

أن يكفررل ترروفر بي رررة مسررتقبتا   ررء  اجلماعرررةواخلرردمات املاليررة للسررياا. ومرررن اررأن النرردماد يف 
إنشراء لليرات للتشراور والتعراون  للجماعرةينب ري  ثمرا  تنظيمية مفتوحة ومنصفة و كرن التنبرؤ هبراا

الفعال  فيما ب  الوثالت، وإجراء عمليات تقييم ألثرر الترداب  التنظيميرة، وإنشراء لليرة للتشراور 
يف  مبررا يف التنميررة، ان ارررثائهدول اررري أفريقيررا حتترراد إىل دعررم مرر قاعررةالواسررع. وأاررار إىل أن 

كلرررأ األونكتررراد، مرررن أجرررل تطررروير بنررراء القررردرات التنظيميرررة واملؤسسرررية علرررى املسرررتوي  الررروط  
 وا قليمي. 

وادد أحرد اخلررباء علرى أتيرة األطرر املؤسسرية لتعزيرز اتسراي اللروائ  التنظيميرة يف إطرار  -33
وثالررة التعرراون برر  منظمرري قطرراع الطاقررة  األوروبيررة. وأاررار إىل أن ةعمليررة تكامررل أسررواي الطاقرر

يفضرري إىل سررد  مررا تسرراعد  ي ررات التنظرريم الوطنيررة علررى التنسرريق برر  نظررم طاقررة متباينررة، و ررو
الفجررروات يف الرررنه  الطررروعي السرررابق. وقرررال إن دور  ي رررات التنظررريم الوطنيرررة يتعرررزز مرررن خرررتل 

قد  ا رارادات. ولرءلأ فرذن دور مشارثتها يف ملس اهلي ات التنظيمية التابع للوثالة من أجل ت
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أن إقامرة التروازن الصرحي  بر   إل الوثالة ودور  ي ات التنظيم الوطنية يكمل ثرل منهمرا ااخررا
 شكل مالا للعمل املستمر. تزال ت ل املستوى الوط  واملستويات املكملة

أيضررراا لتحقيرررق اتسررراي السياسرررات يف إطرررار أتيتهرررا املؤسسرررية لدطرررر وأضررراف قرررائتا إن  -34
لررردول تررررب أفريقيرررا والحتررراد القتصرررادي والنقررردي ل ررررب أفريقيرررا يف  ةالقتصرررادي اجلماعرررةعمرررل 

سياي عملية التكامل ا قليمي. وقد اختارت  ء  املنطقرة تعزيرز  رءا التسراي مرن خرتل إنشراء 
ؤسسررات ا قليميررة ووضررع خطررة ملواءمررة األمانررة التقنيررة املشرررتثة لتحقيررق األ ررداف املتداخلررة للم

املشاريع والسياسات. وتعترب للية التنسيق  رء  أساسرية  نشراء سروي إقليميرة مفتوحرة وتنافسرية، 
و رري لليررة مفيرردة أيضرراا يف تنسرريق لليررات اتفرراي الشررراثة القتصررادية مررع الحترراد األوروىل، األمررر 

 اجتماعرراتت التنسرريق األخرررى عقررد الررءي  ّكررن املنطقررة مررن الررتكلم بصرروت واحررد. ومررن لليررا
قطاعية لضمان أوجن التكامل ب  برام  العمل وتوف  منصة للتعراون واجتماعات رفيعة املستوى 

املنظمتر   رات  يف املطّبقرة القانوين. وُتستخد   ء  األخ ة ملعاجلة التباينات احملتملة ب  املعراي  
 ومنع وجود  ء  التباينات. 

إن أتية وجود إطار مؤسسي متكي  أمر معرتف بن يف الربازيرل أيضراا. ف رفرة  وتابع قائتا  -35
 ي رة مشررتثة بر  الروزارات تترألف مرن ممرلر  للروزارات القتصرادية الرئيسرية   ريالتجارة اخلارجيرة 

مرررن أجرررل تعزيرررز التسررراي التنظيمررري، بوسرررائل منهرررا اسرررتعرا  اتسررراي القررروان  مرررع اللتزامرررات 
 ء  اهلي ة ثمنتدى  كرن فيرن للروزارات التوصرل إىل توافرق يف ااراء بشرأن قضرايا  الدولية. وتعمل
 التجارة الدولية.

ويف برراراتواي، يعتمررد تنسرريق سياسررة اخلرردمات أيضرراا علررى وجررود منترردى وطرر  مشرررت،  -36
برر  الرروزارات معرر  بقطرراع اخلرردمات. ويترروخى  ررءا املنترردى حتليررل تنظرريم اخلرردمات واملفاوضررات 
املتعلقرررة هبرررا، وقرررد حقرررق بالفعرررل تقررردماا يف مرررال تصرررنيف اخلررردمات الوطنيرررة، وتسرررجيل مقررردمي 

وضررررع منهجيررررة جلمررررع البيانررررات بشررررأن بررررارة اخلرررردمات. وقررررد وفرررررت عمليررررات  ويف اخلرررردمات،
بتصرميم وتنفيرء عمليرات  يتعلرق فيمرااستعرا  سياسة اخلدمات الرا جيريهرا األونكتراد إرارادات 

بادرات السياساتية يف براراتواي يف مرالت مررل البنراء والتعلريم واخلردمات إصتا السياسات وامل
 املالية وخدمات التصالت.

املنازعررات ويتعلررق جررزء مررن عمليررة ضررمان التسرراي برر  التجررارة والتنظرريم مبسررألة حررل  -37
إىل أن  التنظيميرررة املتصرررلة بالتجرررارة الدوليرررة الرررا  كرررن أن ُتسرررتخَد  فيهرررا أنظمرررة  تلفرررة. وُأاررر 

عمليات التقاضي يف  ءا اجملال مفتوحة وافافة وتشرارثية. وقرد تكرون القررارات الرا تُتخرء علرى 
مستوى ملرس الروزراء أقرل ارفافية، ولكنهرا رمبرا تكرون أثررر ثفراءة. وقرد يكرون التحكريم مسرألة 
عويصررررة عنرررردما يتوصررررل حمّكمررررون مسررررتقلون إىل قرررررارات بشررررأن أفعررررال حكومررررات كات سرررريادة. 

سرربة للعمليررات املنف ررءة مبوجررب معا رردة يوجررد نظررا  تسرروية املنازعررات التررابع ملنظمررة التجررارة وبالن
العاملية. وتنطوي الطعون القضائية على مشاثل حمتملة إكا ثان القضاة متحيزين ضرد املسرترمرين 

يكونرررروا متخصصرررر  تترررروفر لررررديهم معرفررررة قطاعيررررة وباريررررة. وعنرررردما تعرررراََل  م إكا أو األجانررررب
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، ينب رري أن يشررتمل النظررا  علررى عمليررة تقاضرري اررفافة. احملليررةازعررات ضررمن األطررر التنظيميررة املن
 فررررص الرررتظلم، ينب ررري أن تُتررراا لدطرررراف فرصرررة إثرررارة القضرررايا التجاريرررة احملتملرررة، وبا ضرررافة إىل

 يسم  للهي ات التنظيميرة مبحاولرة التوفيرق بر  أوجرن التنرازع بر  السياسرات التجاريرة واللروائ  ما
التنظيمية. ويعد ا نصاف واملشارثة العامة والشفافية عناصر بال ة األتية يف ضمان التسراي يف 

 التجارة الدولية. يف مالحل املنازعات التنظيمية 

 الستنتاجات  -جيم 
 الطريق إلى األمام  

ع اخلرررباء اسرتناداا إىل تبررادل التجررارب القطريررة املختلفررة والرردروا املسررتفادة، اقرررتا اجتمررا  -38
بعمل األونكتاد. وينب ري لدونكتراد أن ينظرر يف  يتعلق فيمااملتعدد السنوات عدداا من التوصيات 

املقرتحرات التاليرة مرع اقررتاب موعرد دورة املرؤمتر الرا تعقرد ثرل أربرع سرنوات، أي األونكتراد الرابررع 
 عشر، وحتس  مساتة اخلدمات يف حتقيق أ داف التنمية املستدامة: 

 ز عملن الشامل يف مال اخلدماتاتعزي 
  تعزيررز احلرروار املتعرردد اجلهررات صرراحبة املصررلحة بشررأن اخلرردمات ب يررة حتديررد املمارسررات

إطرررار اجتمررراع خررررباء  ويف يف كلرررأ عرررن طريرررق منتررردى اخلررردمات العررراملي مبرررا األنسرررب،
بعررررد  ملررررا متعرررردد السررررنوات ومتواصررررل ومنترررردى دائررررم ملررررداولت اخلرررررباء بشررررأن اخلرررردمات

 تاد الرابع عشرااألونك

  إجررراء  ررومي ودعررم البلرردان الناميررة يف تقيرريم وحتديررد أنسررب السياسررات الوطنيررة واألطررر
يف كلرررررأ يف مرررررالت ترررررروي  التجرررررارة، والتحرررررول اهليكلررررري،  مبرررررا التنظيميرررررة واملؤسسرررررية،

 والتنويع، والعمالةا

 إجراء  ومي وحتليتت بشأن دور اخلدمات يف ستسل القيمة العامليةا 

  عمليات استعرا  لسياسة اخلدمات خاصة ببلدان جديدة ومتابعة خطط العمرل إجراء
 وتنفيء اا

  الضررررطتع بعمررررل حتليلرررري لضررررمان أن تكررررون التجررررارة، وتنميررررة قطاعررررات اخلرررردمات- 
والتجررارة يف اخلرردمات والتفاقررات التجاريررة متسررقة  -سرريما خرردمات البنيررة التحتيررة  ول

وأ ررررداف التنميررررة  -فيهررررا سياسررررات التنميررررة  مبررررا -مررررع السياسررررات الرئيسررررية األخرررررى 
 املستدامةا

  املتعررددة األطررراف العديرردة و تعزيررز دعررم مشررارثة البلرردان الناميررة يف املفاوضررات التجاريررة
يف كلرأ  مبرا ت  را مرن الرتتيبرات التعاونيرة الرا ترؤثر يف قطراع اخلردمات، ويف وا قليميرة،

ضررررمان احليررررز السياسررررا ، والتسرررراي والتسلسررررل املتئررررم برررر  سياسررررة اخلرررردمات احملليررررة 
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يف كلأ يف سياي اتفاقرات التجرارة ا قليميرة  مبا   حترير التجارة،واللوائ  التنظيمية، و ُ 
 اواملنطقة القاريّة للتجارة احلرّةالكربى، والحتادات القتصادية ا قليمية األفريقية 

 قل البلدان وواا يف توسيع نطاي مبادرات إتاحة الوصول إىل األسرواي علرى أسراا دعم أ
 تفضيلي، ورصد  ء  املبادرات والستفادة منهاا 

  ا سررها  يف اجلهررود الدوليررة والوطنيررة الراميررة إىل حتسرر  قررع البيانررات ا حصررائية بشررأن
 اخلدماتا

  ،دعرررررم التعررررراون بشرررررأن املسرررررائل الرررررا تنطررررروي عليهرررررا العتقرررررة بررررر  قطاعرررررات التجرررررارة
، والطاقررررررة، والنقررررررل، والتصررررررالتواخلرررررردمات، والتصررررررالت، وتكنولوجيررررررا املعلومررررررات 

 النظا  ا يكولوجي الرقميا يف ماليف كلأ التعاون  مبا واخلدمات املالية،

  التنظيميرررة علرررى ا مكانرررات ا وائيرررة إجرررراء  رررومي بشرررأن ترررأث  برررارة اخلررردمات واألطرررر
 لتقتصاد الرقمي والتجارة املدعومة بتكنولوجيا املعلومات والتصالتا

  يف  مبرا ا وائية وعلميات إصرتا التنظريم املرا  والشرمول املرا ، -   ااثار التجارية
يرررل كلرررأ لثار رررا علرررى الرررتخلص مرررن املخررراطر املتصرررلة باملصرررارف املراسرررلة وبوثرررالت حتو 

 األموالا

  اخلدماتايف دراسة تأث  املعاي  الدولية 

 ي ات وضرع املعراي  ب يرة  ويف تشجيع البلدان النامية على املشارثة يف التعاون التنظيمي 
 تعزيز اقتصاد ا وباردا يف مال اخلدمات.

 المسائل التنظيمية -ثانياا  
  انتخاب أعضاء الم تب -ألف 

 من جدول األعمال( 1 البند 
انتخررب اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات، يف جلسررتن العامررة الفتتاحيررة، أعضرراء مكتبررن  -39

 :على النحو التا 
 الرئيس: السيد ثريستوفر أونيان ا لبار  أوتندا( 
 املقرر: السيد مارسيال إسبينول رام يز  -نائب الرئيس  
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء 
 ول األعمال(من جد 2 البند 
 18أقررررر اجتمرررراع اخلرررررباء املتعرررردد السررررنوات، يف جلسررررتن العامررررة الفتتاحيررررة املعقررررودة يف  -40

(. وبرررررءلأ ثررررران TD/B/C.I/MEM.4/10، جررررردول األعمرررررال املؤقررررري للررررردورة  2016أيار/مرررررايو 
 يلي: ثما  جدول األعمال

 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 اخلدمات والتنمية والتجارة: البعد التنظيمي واملؤسسي -3
 اعتماد تقرير الجتماع -4

 نتيجة الدورة  -جيم 
 عررررد  اتفررررق اجتمرررراع اخلرررررباء املتعرررردد السررررنوات، يف جلسررررتن العامررررة الفتتاحيررررة، علررررى أن يُ  -41

 الرئيس موجزاا للمناقشات.

 اعتماد تقرير الجتماع -دال 
 األعمال(من جدول  4 البند 
 20قررررر اجتمررراع اخلررررباء املتعررردد السرررنوات، يف جلسرررتن العامرررة الختتاميرررة املعقرررودة يف  -42

املقرر بوضع تقرير الجتماع يف صي تن النهائية بعد  -، أن يأكن لنائب الرئيس 2016أيار/مايو 
 .الدورةاختتا  
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 المرفق

 *الحضور  
 يف األونكتاد: حضر الجتماع ممرلو الدول التالية األعضاء  -1

  إسبانيا

  إثوادور

  أوتندا

  إيطاليا

  باراتواي

  الربازيل

  ترثيا

  تونس

 جامايكا

  اجلزائر

  جزر البهاما

  قهورية أفريقيا الوسطى

 قهورية الكون و الد قراطية

  جنوب أفريقيا

  السودان

 الص 

  ثازاخستان
  الكام ون

  ديفوار ثوت

  ثوستاريكا

  الكويي

  ليتوانيا

  ناميبيا

  نيكاراتوا

  الوليات املتحدة األمريكية

 اليمن
  اليونان

 وثاني املنظمات احلكومية الدولية التالية ممرلة يف الدورة:  -2
 الرابطة األوروبية للتجارة احلرة

 الحتاد األوروىل
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي

 نكوفونية ااملنظمة الدولية للفر 
 دول اري الكاريومنظمة 

 أمانة منتدى جزر احمليط اهلاد 
 مرثز اجلنوب 

__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.4/INF.4تتضمن قائمة احلضور أ اء املشارث  املسجل . ولتطتع على قائمة احلضور، انظر  *



TD/B/C.I/MEM.4/12 

21 GE.16-09659 

 ممرلة يف الدورة:التالية برامها  أو  ي ادا أو وثاني أجهزة األمم املتحدة -3
 مرثز التجارة الدولية 

 وثاني الوثالت املتخصصة واملنظمات كات الصلة التالية ممرلة يف الدورة: -4
 املنظمة العاملية للسياحة 
 منظمة التجارة العاملية 

 وثاني املنظمات ت  احلكومية التالية ممرلة يف الدورة: -5
 الف ة العامة 

 قعية وحدة وثقة املستهلك  الدولية
 الشبكة الدولية لتوحيد اهادات التعليم العا 

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
 ابكة العام الرال 

 (Village Suisse ONGمنظمة القرية السويسرية  
    

 
 


