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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  منتدى اخلدمات العاملي    

  حدث سابق ملؤمتر األونكتاد الثالث عشر    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٩ُعقد يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، بالدوحة، يف 

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    

  مقدمة    
ُعقد منتدى اخلدمات العاملي، وهو حدث رئيسي سابق النعقاد مـؤمتر األونكتـاد               -١

ونظم املنتدى األونكتاُد ومنظمةُ    . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩، يف   )الدوحة، قطر (الثالث عشر   
لـصينية للتجـارة يف اخلـدمات،       طالل أبو غزالة وأمانة الكومنولث، بشراكة مع الرابطة ا        

واملنظمة األسترالية الجتماعات املائدة املستديرة بـشأن اخلـدمات، ومنتـدى اخلـدمات             
األورويب، وشبكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنيـة بالتنميـة، والـشبكة الكاريبيـة              

عبـد العزيـز    وافتتح املنتدى وترأسه سعادة الدكتور محد بن        . للتحالفات يف جمال اخلدمات   
وأدىل األمني العام لألونكتاد مبالحظـات      . الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث القطري     

 املـستوى   الرفيعـي من الوزراء وصانعي الـسياسات      اً  كبرياً  ومجع املنتدى عدد  . استهاللية
 عن ممثلي حتالفات ورابطات صناعات اخلدمات واجملتمع         األعمال، فضالً  قيادات من قطاع  و
املعنيـة  ممثلون عن املنظمات الدولية     اً  وشارك يف املنتدى أيض   . ملدين، من خمتلف أحناء العامل    ا

ومشلت تلك املنظمات البنك الدويل، ومنظمة التجـارة العامليـة، ومنظمـة       . واجملتمع املدين 
ة، التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومركز التجارة الدولية، واملنظمة العاملية للـسياح           

واالحتاد الدويل لالتصاالت، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واالحتاد األفريقي، وجمموعـة دول           
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عن منظمـة     أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي، فضالً        
حمامون واقتصاديون دوليون ملكافحة الفقر، ومركز البحوث املتعلقة بالـشركات املتعـددة            

  .، وشبكة العامل الثالثطرافاأل

  أمهية اخلدمات لتحقيق التنمية  -أوالً  
يف توليد الدخل والنمو وخلق فـرص العمـل         اً  رئيسياً  يؤدي قطاع اخلدمات دور     -٢

واتفقـت آراء   . وحتقيق إيرادات النقد األجنيب جلميع البلدان، ال سيما يف البلـدان الناميـة            
طاع قد أصبح القطاع االقتصادي الرائد وقاطرة النمو،        املشاركني يف املنتدى على أن هذا الق      

د مبا حيققه يف االقتـصا    تنتشر على املستويني اجلزئي والكلي      وأن منافعه   على الصعيد العاملي،    
إجيابية واسعة تؤثر على آفاق النمـو يف مجيـع القطاعـات واألنـشطة               ةمضاعفآثار   من

ـ  اً  وتشكل اخلدمات عماد  . االقتصادية دخالت أساسـية جلميـع األنـشطة       لالقتصاد وم
تنـشيط  لرئيـسي   حمدِّد  حاضنة لالبتكار وتوليد املعارف ونشرها، و     اً  وهي أيض . االقتصادية

ويف قطاع اخلدمات، متثل التجارة     . التجارة يف البضائع، واالستثمار، وسالسل القيمة العاملية      
 يف املائة مـن     ٥٦سبة   يف املائة من جمموع التجارة يف اخلدمات بينما تشكل ن          ٧٣الوسيطة  

 اخلدمات األساسية وخدمات البنية التحتية، مثـل        ال غىن عن  و. جمموع التجارة يف البضائع   
وهذه اخلصائص  . الطاقة والتعليم والصحة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والتنمية الشاملة        

اً املنافسة عنصر  اخلدمات اليت تتسم بالكفاءة والقدرة على        تقطاع اخلدمات جعل  لاألساسية  
" املـستقبل "فاخلدمات متثل   . ألي بلد يرغب يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة       " ال بد منه  "

  .للسكان، ال سيما الشباب والنساء
 يف  ٧٠ بلغ مرحلة النضج يف البلدان املتقدمة     الذي   قطاع اخلدمات    تجاوز نصيب وي  -٣

ديـدة  ثل اجلبهـة اجل   ، غري أن هذا القطاع مي     املةمن اليد الع  واملائة من الناتج احمللي اإلمجايل      
 يف املائة من ٣٥ناتج احمللي اإلمجايل وال يف املائة من  ٥٠ ال يتجاوز نصيبه  لبلدان النامية حيث    ل
وتواجه هذه البلدان حتديات تتمثل يف بناء وتوسيع قدراهتا اإلنتاجية والتجارية يف . يد العاملة ال

ن االعتماد علـى الـسلع      بدالً م اع فرصة لتنويع اقتصادها     ويتيح هلا القط  . قطاع اخلدمات 
 التجارة يف اخلدمات، اليت استطاعت مقاومة األزمة مقارنة بالتجـارة يف            كما أن . األساسية
البلـدان  عاين   لوضع استراتيجيات إمنائية يقودها قطاع اخلدمات، بينما ت        فرصاًتتيح  البضائع،  

  . بالدخل مثل السياحةة التأثرسريعالنامية املعتمدة على اخلدمات ال
. وجنحت عدة بلدان نامية يف جين مكاسب إمنائية كبرية من جتارة واقتصاد اخلدمات              -٤

ـ ها النسبية ا  يازاتقليدية مل الاالت  اجمل اً،وتستغل البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منو         إىل  ةستندمل
 األشـخاص الطبيعـيني     حركـة  مثل   ،طبيعيةالوارد  امل على املنافسة و   القادرةوفرة اليد العاملة    

وتتسم السياحة بأمهية خاصة لدى     . والسياحة والبناء وخدمات الرعاية الصحية    ) ٤األسلوب  (
 كـبرية   وال تزال هناك إمكانيـة    . االقتصادات الصغرية والضعيفة واقتصادات البلدان اجلزرية     
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ووضـع  جياد الظروف املالئمـة     ملواصلة توسيع خدمات السياحة يف العقود املقبلة، شريطة إ        
. ية والتيسري والتسويق واملوارد البـشرية تالسياسات املناسبة فيما يتعلق ببيئة األعمال والبنية التح  

حتديات يف زيادة املنافع االجتماعية واالقتصادية إىل أقصى حد         اً  وإىل جانب الفرص، تنشأ أيض    
 والتحويالت  ٤لتجارة من خالل األسلوب     وتكتسي ا . والتقليل من اآلثار السلبية إىل أدىن حد      

 يف سياق العالقـات بـني بلـدان         اً،أمهية خاصة لدى البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منو         
وسيكون مـن املهـم توجيـه       . اجلنوب كما يف سياق العالقات بني بلدان الشمال واجلنوب        

 إىل قطاع مـايل شـامل       تدفقات التحويالت حنو االستثمار املنتج، وسيتطلب ذلك الوصولَ       
النقـل واخلـدمات    خـدمات   قدرات يف جمايل    نشطون  وقد طور مصدرو البضائع ال    . ومعمق

  .ملااللوجستية، مع االعتماد بشكل متزايد على اخلدمات احمللية لتأمني النمو املتوازن والش
وقد أتاحت اخلدمات احلديثة القائمة على املعرفـة وعلـى االسـتخدام الكثيـف         -٥

عن االستعانة باملصادر اخلارجية  لوجيا، مثل اخلدمات اإلدارية واملهنية والتجارية، فضالًللتكنو
لتوريد اخلدمات التجارية باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لبلدان خمتلفـة           

وال غىن عن تلـك     . لتجارةل املعرقلة املسافات واحلواجز التقليدية     التغلب على حاجز  إمكانية  
وأدت موجة التطورات التكنولوجية يف االتـصاالت       . نمو سالسل القيمة العاملية   لدمات  اخل

إجياد أساليب جتارية جديدة وخدمات مبتكرة، كما هو احلال         اً  وتكنولوجيات املعلومات أيض  
يف حتقيق التنمية الشاملة، اً كبرياً يف جماالت الصحة والتعليم واخلدمات املالية، مما يسهم إسهام

وأثبتت الصريفة اإلسالمية، اليت تنمـو بـوترية        . دماج املايل، والتخفيف من حدة الفقرة     واإل
 يف املائة وتتسم بالقدرة على مقاومة األزمة املالية، ما لـديها مـن              ٢٠سنوية مدهشة تبلغ    

وُشدد على ضـرورة حتـسني      . إمكانيات لدعم اإلدماج املايل واألنشطة اإلنتاجية احلقيقية      
  .حصاءات املتعلقة باخلدماتالبيانات واإل

  دور احلكومات والقطاع اخلاص  -ثانياً  
 بلدان كثرية ناميـة منافعـه   مل جتنرغم الفرص اهلائلة اليت يتيحها قطاع اخلدمات،          -٦
ويف . ز األثر اإلمنائي لقطاعات اخلدمات    يتعزل املشاركون يف استراتيجيات     فكرومن مث   . بعد

وري الذي ينبغي أن تؤديه احلكومـات يف وضـع األطـر        هذا الصدد، ُشدد على الدور احمل     
السياساتية والتنظيمية واملؤسسية املالئمة، بوسائل منها عمليات التشاور بني اجلهـات املعنيـة             

 ألن  أمهية خاصـة  لمشاورات والتنسيق الداخلي بني اجلهات املعنية املتعددة        لورئي أن   . املتعددة
وأقر املشاركون  .  ضمن اختصاصات وزارية متعددة    أحوال كثرية يف  قطاعات اخلدمات تدخل    

إىل بناء القدرات اإلنتاجية    اً  بضرورة أن هتيئ احلكومات بيئة مواتية للخدمات، تؤدي خصوص        
عن تيسري مشاركة القطاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك             والبنية التحتية الالزمة للخدمات، فضالً    

وأشري إىل أن البلدان الناميـة     .  يف اخلدمات   الصغرية واملتوسطة احلجم، وتيسري التجارة     شاريعامل
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وعدم  رأس املال    ةما تعاين من مشاكل مستعصية شىت يف جمال القدرات مثل ارتفاع تكلف           اً  كثري
  .البنية التحتية املرتبطة باخلدمات وضعف معايري اجلودةيف عجز الو هتوافر
.  يف جتارة اخلـدمات    بأمهية حتسني فرص الوصول إىل السوق     اً  وأقرَّ املشاركون أيض    -٧

واملعايري التقنية، وإقامـة األشـخاص      ؤهالت  فثمة عدة تدابري حدودية وتنظيمية متصلة بامل      
وُسلِّم بـضرورة   . وتنقلهم، ميكن أن تشكل عقبات معقدة أمام التجارة والصفقات التجارية         

 بـني   ةكأمهية إيالء االعتبـار للـشرا     اً  وأُبرزت أيض . بالكامللقطاع اخلاص   حترير طاقات ا  
 بشرية وسياساتية ومؤسسية    يودما تعاين البلدان النامية من ق     اً  وكثري. القطاعني العام واخلاص  

يف التفاوض بفعالية واالستفادة من شروط أفضل لوصول متعهدي اخلدمات فيها إىل األسواق 
ة من  إىل حد كبري عن االستفادة من الفرص الناشئ       عجزت   ،البلدان النامية، مثالً  ف. اخلارجية

وذكرت بعض البلدان احلاجة إىل اتباع هنج حذر إزاء مـسألة           . أسواق املشتريات احلكومية  
يف التنمية والقـدرات اإلنتاجيـة      اً  هاماً  التحرير، ألن قطاع املشتريات احلكومية يؤدي دور      

ووجهت بلدان أخرى االهتمام إىل اتفاق منظمة التجارة العاملية اجلديد          . وخلق فرص العمل  
املشتريات احلكومية، وإىل البلدان اليت هي يف سبيلها إىل االنضمام إىل منظمة التجارة             بشأن  

ويف هذا الصدد، أُبرزت أمهيـة املعاملـة اخلاصـة          . يف االتفاق اً  العاملية واليت أصبحت طرف   
 وال بد من إحراز تقدم يف بناء األطر التنظيمية وحترير التجارة على           . والتفضيلية للبلدان النامية  
عـن    ، فضالً سلسل مالئمني يف هذه العمليات     حمتوى وسرعة وت   وافرحنو متسق، مع ضمان ت    
  .ضمان املتطلبات اإلمنائية

  ُنهج حترير اخلدمات  -ثالثاً  
لقد تواصل السعي لتحرير التجارة يف اخلدمات على املستويات املتعدد األطـراف              -٨

 أن عجز البلـدان     ىدعيما  اً  وكثري. واإلقليمي والثنائي، وكذلك من خالل عمليات انفرادية      
غـري  الة اجلمود اليت أصابت جولة الدوحة،       ساسي حل السبب األ هو  " توازن كبري "عن حتقيق   

اخلدمات يف إطـار    املتعلقة ب يف املفاوضات   اً  ن النامية قد أسهمت كثري    ُشدد على أن البلدا   أنه  
اخلدمات ميكـن أن    ب املتعلقة أن املفاوضات    ذكرو. االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات     

هي والية  الوالية املتعلقة بتلك املفاوضات     أن  إىل  اً  تستمر بغض النظر عن جولة الدوحة نظر      
وأشري إىل ُنهج حمدودة األطـراف إزاء       . سعة عشرة من االتفاق العام     املادة التا  أصلية مبوجب 

وذكر عدد مـن    . املفاوضات بشأن اخلدمات اقترحتها عدة بلدان للخروج من حالة اجلمود         
لنهج املتعدد األطراف والتعهـد     ا تعارض مع املتكلمني أن النُّهج احملدودة األطراف ميكن أن ت       

، سواء أكانت تلك النتائج يف شكل        نطاق متعدد األطراف   تتحقق على الواحد ألن النتائج ال     
يف شكل  اتفاق حمدود األطراف كاتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن املشتريات احلكومية أم            

وأُعرب عن القلق من أن تلك االتفاقات ميكن أن تقيـد           . اتفاقات جتارية إقليمية قائمة بذاهتا    
ـ          حيز السياسات املتاح للبلدان النامية      .اً ألهنا قد تنطوي على التزامات أعمق وأوسـع نطاق
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ـ اً  متزايداً  وشدد مشاركون آخرون على أن القطاع اخلاص يهتم اهتمام         ـ التحرير  ب دود احمل
على أنه  عدة مشاركني   وأبرز  . الفرص التجارية  لتوفري    من البلدان  كتلة حرجة األطراف بني   

 يكون التحرير غاية يف حـد       الدمات، ينبغي أ   كان النهج املتبع إزاء حترير التجارة يف اخل        أياً
إلصالح ينبغـي أن    لإللغاء الضوابط التنظيمية، ألن األهداف احلقيقية       اً  ال ُيعترب مرادف  أذاته، و 

  . حتقيق الكفاءة والقدرة على املنافسة لتعزيز فرص العمل والتنمية بوجه عامكونت
طراف إزاء حتريـر التجـارة يف       على أن النهج املتعدد األ    اً  واتفق املشاركون عموم    -٩

وبالنظر إىل أن العملية املتعددة األطراف ميكن أن    . اخلدمات هو النهج األفضل يف املقام األول      
و إىل تكون بطيئة وال تنتج سوى مستوى حمدود من التحرير والتعاون التنظيمي، مثة ما يـدع         

ادة إىل التزامات أقوى يف      يفضي ع  وهذا التكامل الذي  قليمي يف قطاع اخلدمات،     اإل تكاملال
وأعرب البعض  . جمال التحرير تضاف إىل االلتزامات املعقودة يف إطار منظمة التجارة العاملية          

وأشري إىل أن أثر األفضليات     . عن القلق إزاء تأثري تك االلتزامات على تقييد حيز السياسات         
 ه كثرياً ما جيري جتنـب     ألن اً اتفاقات التجارة اإلقليمية قد يكون حمدود      يف إطار يف اخلدمات   

 حتد   قواعد املنشأ املتحررة   ألن ألسباب تنظيمية عملية و    ،التدابري التمييزية القائمة على اجلنسية    
وأقـوى يف قطـاع   اً  وقد أولت بعض البلدان املتقدمة أمهية اللتزامات أوسع نطاق        . من أثرها 

.  البضائع واالستثمار واملنافـسة    بالتجارة يف اً  عضوياً  اخلدمات ألن هذا القطاع يرتبط ارتباط     
 بلـدان متقدمـة   معوقد شرعت بلدان نامية كثرية يف مجيع املناطق يف عملية تكامل إقليمي            

ونامية على السواء، مثل اتفاق الشراكة عرب احمليط اهلادئ، واملبادرة الثالثية يف أفريقيا، واتفاق 
وَتـبني أن   . يط اهلادئ واالحتاد األورويب   الشراكة االقتصادية بني دول أفريقيا والكارييب واحمل      

 الضوابط التنظيمية ونظام املدفوعات واالسـتثمار مفيـدة         تنسيقاألطر التعاونية فيما يتعلق ب    
واضطلعت حتالفات ورابطات قطاع اخلدمات بدور هام يف توفري إسـهامات           . بوجه خاص 

ر املنتدى بأن املكـسيك     وأُخط. القطاع اخلاص يف برنامج سياسات التجارة وحترير التجارة       
  .بصدد تعزيز حتالفاته يف جمال اخلدمات

  القضايا املتعلقة باخلدمات يف القرن احلادي والعشرين  -رابعاً  
ح القضايا املتعلقة بقطاع اخلدمات وبرنـامج   وأدت مداوالت املنتدى إىل زيادة وض       -١٠

ـ نظية إصالح األ  بأمه  فقد ُسلم مثالً  . التجارة اجلديد يف القرن احلادي والعشرين      ـ  ةم  ة املالي
عن ضرورة إصالح     واحلاجة إىل تعزيز اإلطار التنظيمي التحوطي على املستوى الكلي، فضالً         

 إحياء ينبغي أن يهدف إىل    ة املالي ةمنظوأكد عدة متكلمني أن إصالح األ     . اهليكل املايل العاملي  
ورئي . ية يف االقتصاد احلقيقي   ، أال وهي دعم األنشطة اإلنتاج     لقطاع املايل ل الرئيسية   ةوظيفال

أكـرب مـن أن تتـرك       "اليت هي   (أن حتديد املخاطر املعنوية الناشئة عن التكتالت الضخمة         
ومعاجلتها، والتصدي للتحيز املساير للتقلبات الدورية يف الضوابط التنظيمية كلـها    ") لالهنيار

تجات املاليـة اجلديـدة مثـل    وُوجه االهتمام إىل األثر السليب الناجم عن املن     . قضايا رئيسية 
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مة املالية، أشري إىل ضرورة اتبـاع       نظوبالنظر إىل استمرار عملية إصالح األ     . املشتقات املالية 
 كثري من املشاركني أن اتفاقات التجارة واالستثمار املتعـددة          رأىو. هنج حذر إزاء التحرير   

 التنظيمية والقيود املفروضة    على إلغاء الضوابط  اً  مفرطاً  األطراف واإلقليمية قد ركزت تركيز    
  .على االستقالل التنظيمي على الصعيد الوطين فيما يتعلق باخلدمات املالية

وقد أسهمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعملية نقل اخلدمات إىل اخلارج يف   -١١
وزادت . توسع سريع يف سالسل اإلمداد العاملية وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر     

، العامة اليت كانت احلكومة توفرها عادة     /بعض اخلدمات األساسية  فيما يتعلق ب  اً  التجارة أيض 
يف بناء رأس املال البشري مبا يف ذلـك        اً  رئيسياً  ويشكل التعليم عنصر  . ما أتاح فرصاً جديدة   

 قد تطورت من خالل أسـاليب       ،فالتجارة يف خدمات التعليم العايل، مثالً     . لقطاع اخلدمات 
 فرص العمل يف قطـاع اخلـدمات        زيادةوتؤدي التجارة يف اخلدمات إىل      . اد املختلفة اإلمد

، يف قطاع اخلـدمات يف       غري الرمسي  قد تدفع إىل زيادة العمل    املزدهر، غري أن زيادة املنافسة      
وينبغي تناول مسائل التكامـل التجـاري       . العملعلى نوعية   اً  الغالب، وميكن أن تؤثر سلب    

 لتعزيز النتائج اإلجيابية يف سوق العمل من خـالل  بالترادفل سوق العمل  واالستثمار وتكام 
  .زيادة انفتاح التجارة يف اخلدمات

  الطريق إىل األمام  -خامساً  
، وأن القطاع اخلاص والدعوة     قضية مسلّماً هبا   تعترب   الأُقرَّ بأن أمهية اخلدمات ينبغي أ       -١٢

ودعـا  . ام قطاع اخلدمات يف النمـو والتنميـة       والتوعية العامتني عوامل رئيسية لزيادة إسه     
املشاركون بشدة إىل تعزيز الشبكات بني التحالفات والرابطات الوطنية واإلقليمية يف جمـال             
اخلدمات، والنهوض جبميع أشكال الشراكة واألطر التعاونية، اليت تضم القطـاع اخلـاص             

بدي توافق يف اآلراء بشأن إضفاء      وأُ. وصناعات اخلدمات واحلكومة والباحثني واجملتمع املدين     
 لألونكتـاد الثالـث   ة هامةليالطابع املؤسسي على منتدى اخلدمات العاملي، الذي يعترب حص       

وأقروا بالطابع الفريد والرائد الـذي      . عشر، واتفق املشاركون على عقد اجتماعات منتظمة      
. تعلق بقطـاع اخلـدمات  مييز املنتدى بوصفه األول من نوعه يف تاريخ التعاون الدويل فيما ي    

يـضم  الـذي   اخلـدمات   ب املعيندويل  الكومي  احلنتدى  مثيل على الصعيد العاملي هلذا امل      فال
  .من اجلهات املعنيةمتنوعة ة جمموع
وشهد املنتدى إطالق التحالف العريب لصناعات اخلدمات الذي ُصمم واقُترح بنـاء              -١٣

ُعرض بيان األغـراض ومـشروع القـانون    و. على مبادرة منظمة طالل أبو غزالة واألونكتاد     
 واقُترح أن يكون مقر التحـالف يف        .اًاألساسي أثناء املنتدى وستوضع صيغتهما النهائية الحق      

ذات مـستوى   لخدمات العربية   لوسيكفل التحالف استمرار النمو واالزدهار لشركات       . قطر
وسيضم  . املنطقة العربية   يدعم التنمية الشاملة واملستدامة يف     نشط ولقطاع خدمات حملي     عاملي

اً  البلدان العربية، ويعزز الشراكة والتعاون دعم      يفالتحالف ممثلني من خمتلف قطاعات اخلدمات       
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وسيدعو إىل االرتقاء بـصورة قطاعـات    . لتنمية شركات اخلدمات واالقتصاد يف العامل العريب      
ليت تتيحها التجارة يف اخلدمات     اخلدمات والتوعية هبا ليتسىن للمنطقة تسخري اإلمكانات اهلائلة ا        

  .وسيشكل اقتصاد املعرفة أحد جماالت التركيز يف هذا الصدد. أفضلاً تسخري

  مسامهة األونكتاد  -سادساً  
 يف جمال اخلـدمات، مثـل       ة والرائد ة األونكتاد الشامل  أعمالأثىن املشاركون على      -١٤

ة التحتية واستعراضات الـسياسات     التنظيمي واملؤسسي خلدمات البني   األعمال املتعلقة بالبعد    
أعمالـه التحليليـة    بدرجة كـبرية    وناشدوا األونكتاد أن يعزز     . الوطنية املتعلقة باخلدمات  

واحلكومية الدولية ويف جمايل بناء توافق اآلراء والدعوة فيما يتعلـق باخلـدمات، ويعـاجل               
نظيمية ومؤسـسية سـليمة    متصلة بالقدرات يف بناء أطر تقيودتواجهه البلدان النامية من    ما

وتيسري صياغة فعالة   لقطاع اخلدمات وصياغة سياسات هتدف إىل بناء قدرة إنتاجية تنافسية           
. لة يف املفاوضات التجارية بشأن اخلدمات لتعزيز التنمية الشاملة واملـستدامة          ااملشاركة الفع 

ات عدة تـشمل    أن ينهض بالشراكات واألطر التعاونية بني جه      اً  األونكتاد أيض طلب إىل   و
منـشورين  إلطـالق    مناسـبة اً   املنتدى أيض  كانو. حتالفات ورابطات صناعات اخلدمات   

مـن  ، بتمويل   اخلدمات والتجارة والتنمية  مبتكرين جديدين من منشورات األونكتاد بشأن       
  .البعد التنظيمي واملؤسسي خلدمات البنية التحتية، وبشأن )كندا(مركز حبوث التنمية الدولية 

        


