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 الخدمات والتنمية والتجارة: البعد التنظيمي والمؤسسي  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
ميدا اتقتددا ات جل لضدما  السدا الفلدالي قطاعات اخلددمات أييدأ أساسديأ تكتس 

 خطدددأ التنميدددأ املسدددتدامأ عددد  يف حتدددول ليك دددي  ، فبإمكاهندددا اثددددا تلزيدددز الةددددرا اة تاجيدددأو 
 اً رئيسدياً حمد  عاماًل التنظيميأ واألطر املؤسسيأ  والةواعد. ومتثل  وعيأ السياسات 2030 للام

مبوجب اتتفاقات التجاريدأ للم يات التحرير اخلدمات بشكل متزايد  ضاوختأل اء اخلدمات. 
د واةق يميدأ. ولدذا للدل مدن املدد  جدداً  واحملدو ا األطراف املتلد ا األطراف  ضدما  اتبداُن هن 

باعتما  آليات تنسيق فلالدأ  التنظي  احمل ي وحترير التجارا يف قطاُن اخلدمات، مثالً  متسةأ ازاء
بني املفاوضني التجاريني وواضلي السياسات وليئات التنظي . وسيكو  من املد  اللمل ع ى 

الددق قددد  واملفاَضددالتالتنظيميددأن واتعدديفاف يف الوقددت  فسددر بامل دداطر  الةواعدددوضددا نأ سددب 
 يتيددددز السياسدددداحلالوطنيددددأ واالسددددتةالليأ التنظيميددددأ لخطددددأ امددددال  مددددن لددددذا الةبيددددل  تسددددببدا

 اةمنائيأ. واملتط بات
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 مقدمة  
   السدددا الفلدددال جلميدددا اتقتددددا اتاخلددددمات أييدددأ أساسددديأ لضدددما قطاعدددات تكتسدددي -1

فاخلدمات عامل رئيسي يف حتةيق حتول ليك ي يتماشى ما تط لدات  .(1)وتلزيز الةدرا اة تاجيأ
 السياسددات  وعيددأ وتشددكلالب دددا  الناميددأ اني حتسددني اتقتدددا  وتنويلددر وزيددا ا الةدددرا التنافسدديأ. 

ت وتكتسي أييأ ثامسأ يف  اً رئيسياً أل اء اخلدماحمد  عاماًل طر املؤسسيأ واأل التنظيميأ والةواعد
 اقتددددا  يسدددد  أ  وميكدددن اخلددددمات.قطددداُن النامجدددأ عدددن تطدددوير  اةمنائيدددأندددافا امل اتسدددتفا ا مدددن

 الفلدال السداب الدذي لدو رلدن املسدتدامأ التنميأ ألداف حتةيق يف كبااً  اسداماً  النشط اخلدمات
خددددددمات ا ياكدددددل األساسددددديأ واخلددددددمات  ع دددددى وبتيسدددددا احلددددددولدمات اخلددددد لةطددددداُن واملنددددددف
الرعايددددأ  أو اخلدددددمات املاليددددأ أو الطاقددددأ أو تل ددددق األمددددر باتتددددداتت ء  ، سددددوال جميددددا األساسدددديأ

 التل ي .  أو الدرف الدحي أو الدحيأ
 التنظيميدددأ أييدددأ يف تسددد ا املندددافا اةمنائيدددأ تقتددددا  و دددارا اخلددددمات، الةواعددددوتكتسدددي  -2

لددم لل شدبكات و سّيما خدمات ا ياكل األساسيأ، أل  لذه األخاا ملرضدأ ل لوامدل اخلارجيدأ  وت
يف حتةيددق  ثيويدداً األسددوا . وتددؤ ي التدددخالت السياسدداتيأ املناسددبأ  وراً  وةخفددا تنددا ر املل ومددات 

ختضددا اخلدددمات بشددكل متزايددد ملبددا رات حتريددر و التنميددأ ع ددى مددليد الةطاعددات واتقتدددا  ككددل. 
لدق تشدارف فيددا الب ددا  واةق يميدأ اواحملددو ا األطدراف التجارا مبوجب اللم يات املتلد ا األطدراف 

 الناميددددأ بدددددورا متزايدددددا. واأللدددد  مددددن  لددددق أ  اجليددددل اجلديددددد مددددن اتتفاقددددات التجاريددددأ اةق يميددددأ،
ووضددا التجددارا حتريددر عم يددق   جلددلسددّيما ناتتفاقددات التجاريددأ اةق يميددأ الكددة،ن الناشددئأ، قددد  وت

يتندداول أساسدداً التدددابا التنظيميددأ الوطنيددأ الددق تسددري ع ددى  ا  اخلدددمات،  الةواعددد الدوليددأ تشددمال
  لدددذه اتتفاقددات امكا يدددأ الومدددول اني حتدددّ  وت جا دددب.األمةدددمي اخلددددمات اخلدددمات األجنبيدددأ و 

واملتط بدات  متط بدات الت ليدلاألسوا  وشدرو  النفدا  اليددا فحسدب، بدل تدوفر أيضداً ضدوابط بشد   
: كيدف ميكدن حتةيدق تدواز  ي، لدأمدلبسياسداتيأ  مس لأ لق  ارأثالتةنيأ ومتط بات اليفخيص. وقد 

الدالثيات الدق تتمتدا  دا بني ألسوا  و لفل ي لفتح االمن  بني املنافا التجاريأ الق ميكن أ  تت ّتى
لتنفيددذ التدددابا التنظيميددأ الالزمددأ لدددع  ألددداف السياسددأ اللامددأ  وتؤكددد وثدددلا احلكومددات الوطنيددأ 

 اتسا  النُّد  املتبلأ يف حترير التجارا وتنظي  اخلدمات. أييأ لذه املس لأ  
الددذي يسددلى املةمددأ ثدديثاً  أق يميدداة أتجاريدال اتالتفاقددلالةددوي التنظيمدي يفكيددز لا يددلو  -3

 ل تجددارا آثدداراً مةي دددااملدددد رو   يلتددةه مددا اجلددأمل بغيددأ ني  التنظيميددوالتةددار  تسددا  حتةيددق اتاني 
التنظيمددي بددني الوتيددات  خددتالفالنامجددأ عددن ات اآلثددار دددافي مبددا التنظيميددأ احمل يددأ،التدددابا  تيجددأ 

تنظيميدددأ ن كيدددأن تتناسدددب اني أقددددى ثدددد  مدددا  قواعدددد دددى أييدددأ اللمدددل ع دددى وضدددا عالةضدددائيأ، 
مدددن األثدددر اني أ ىن ثدددد . ولدددذا األمدددر ضدددروري ل تة يدددل الوطنيدددأ الظدددروف واتثتياجدددات اةمنائيدددأ

عتمددا  سارسددات ، ولددو ضددروري أيضدداً تالتنظيميددأ الةواعددد الندداج   و  قدددد  عددنل تجددارا  املةيّددد
التنظيميددأ  الةواعددد أ سددب لددذه تنظيميددأ تتسدد  بالفلاليددأ والكفدداءا واة ددداف. ورردد  أ  عنامددر

__________ 

) يويدورف  اخلدمات والتنميأ والتجارا: البلد التنظيمي واملؤسسي خلدمات ا ياكل األساسديأ، 2010األو كتا ،  (1)
 .وجنيف، منشورات األم  املتحدا(
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سددت ت ف بدداختالف الب دددا ، فددإ  مددن املمكددن اسددت الن  روج مفيدددا مددن التجددار  الوطنيددأ 
ددبددني هن داتتسددا  السياسدايت فتحةيدق واملبدا رات الدوليددأ.  أ  ينبغددي  تحريدرال    التنظددي  احمل دي وهن 

يف لذا السديا  األعد  املتمثدل يف السدلي اني وضدا أ سدب اطدار تنظيمدي ومؤسسدي يف ي نظر الير 
امل داطر والتكداليف ب اتلتمدامبيئأ  اريأ متزايدا ات فتا . وسيكو  من املد ، يف الوقت  فسر، 

باتسددتةالليأ التنظيميددأ  يتل ددق فيمدداتسددتتبلدا خطددأ امددال  مددن لددذا الةبيددل  الددق قددد واملفاضددالت
 واحليز السياسايت ع ى الدليد الوطين.

 التجاهات في اقتصاد وتجارة الخدمات -أولا  
 الخدمات قطاعنمو  -ألف 

خددمايتن ناضدفاء طدابا بلم يدأ ات الات الطوي دأ األجدل يف اللديدد مدن الب ددا  تتس   -4
، زا ت ثددأ اخلددمات يف الندات  احمل دي 2013 اني 1980 مدنفديفا ال ففدي. اتقتددا اتع ى 

يف  52اني  42يف املائأ يف الب دا  املتةدمأ، ومن  75اني  61اةمجايل جلميا فئات الدخل من 
أمريكدا الالتينيددأ ومنطةدأ البحددر سدج ت ، 2013 عددام ويف (.1املائدأ يف الب ددا  الناميددأ )الشدكل 

يف املائدأ، ولكدن  63، حبدأ يف اة تاج  دمات ل أكة اسدام ،الناميأ املناطق بني من، الكارييب
يف  50حبدددأ  كددل  مندمدداأسدددمت يف ا تدداج   ا  أيضدداً يف أفريةيددا وآسدديا الناميددأ اخلدددمات مديمنددأ

تب د  لدذه احلددأ،  مل وا أقدل الب ددا  مندواً  ا تداجبد كة ثددأ يف أيضداً اخلددمات املائدأ. وتسدال  
 املائأ.يف  42 سو، ،اً استةرار األكثر ولي األ ىن و 

  1 الشكل
  2013و 1980المنطقة، حسب  إسهام الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي

  املئويأ()بالنسبأ 
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 عمومدددداً بيفاجددددا   يةدددديف  2013و 1980 ورردددد  أ  تزايددددد ثدددددأ اخلدددددمات بددددني عددددامي   -5
أساسدداً اافاضدداً  يةابِددلفإ ددر ، يف املائددأ 23-بنسددبأ ، ثدددأ الدددناعأ يف اتقتدددا ات املتةدمددأ يف
(. 2الشددكل يف املائددأ يف اسدددام الزراعددأ يف النددات  احمل ددي اةمجددايل يف الب دددا  الناميددأ ) 7-سددبأ بن

األ سددب ؤسسدديأ املتنظيميددأ و الطددر األاني وضددا حباجددأ الب دددا   أ ليمنددأ اخلدددمات ومنولددا  وتلددين
 ا  ا أل اء اخلددددمات، وبالتدددايل  ات أييدددأ حموريدددأ لتسددداتسددداقاً، باعتبارلدددا عوامدددل حمدددد   كثدددراألو 

 تحةيق األلداف اةمنائيأ.لامكا اهتا 
  2 الشكل

إسهام الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي حسب مستوى الدخل والقطاع القتصادي، 
  2013و 1980التغير بين عامي 

  املئويأ()بالنسبأ 

 
 اثداءات األو كتا . املددر:

 على العمالة التأثير -باء 
ا دت فةدد كأيضداً.  يت ع دى مسدتويات اللمالدأينلكس ات داه ودو اضدفاء الطدابا اخلددما -6

، املددددر الرئيسددي ل لمالددأ، ثدد  خددالل الثا يددأ اخلدددمات، منددذ منتدددف اللةددد األول مددن األلفيددأ
 . و ددل قطدداُن اخلدددمات بشددكل2009-2008 الددق وقلددت يف الفدديفااألزمددأ اتقتدددا يأ اللامليددأ 

 2014 عددام يف املائددأ يف 47يف اللمالددأ اللامليددأ بنسددبأ  أسددد  ا   و ددائف،ل املددوف ر الرئيسددي عددام
 ومدن .2016 عدام شد ص حب دول م يدار 1.5أ  يوفر الو دائف لنحدو  ومن املتوقا( 3)الشكل 

. ومن ردا املتوقدا أ  اخلدمات قطاُنيف  اجلديدا الو ائفاجلزء األكة من  ستحد ي   أ  املرجح
 .(2)تسد  األ شطأ الدناعيأ اسداماً كبااً يف ا تلاش اللمالأ رر   ورلا ا ام يف التحول ا يك ي

__________ 

(2) International Labour Office (ILO), 2015, World Employment and Social Outlook: Trends 2015 
(Geneva). 
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  3 الشكل
  2014و 2000 ،العمالة العالمية حسب القطاع القتصادي

  املئويأ()بالنسبأ 

 
 ثسدددابات األو كتدددا  اسدددتنا اً اني قاعددددا بيا دددات منظمدددأ اللمدددل الدوليدددأ املتاثدددأ ع دددى الدددرابط التدددايل: املددر:

www.ilo.org/legacy/english/weso/2015/WESO_jan2015.xlsx كا دددت مجيدددا املواقدددا الشدددبكيأ . و
   .2016آ ار/مارج  7يف لذه الورقأ متاثأ يف  املذكورا

 جمر  تةديرات.  2014الةي  اخلامأ بلام  :مالثظأ

الددد أ بسالسددل الةيمددأ  وتكتسددي اخلدددمات أييددأ متزايدددا يف اسددتحدا  الو ددائف  ات -7
، أسددددمت اخلددددمات بددداجلزء األكدددة مدددن الو دددائف 2013اني  2000فدددي الفددديفا مدددن فللامليدددأ. ا

يف اتقتدا ات املتةدمأ، وكا ت، بلد الدناعأ التحوي يأ، ثاين أكدة مسدال  املستحدثأ اجلديدا 
، 2011اني  2000الفددديفا مدددن  ويف يف اسدددتحدا  الو دددائف اجلديددددا يف اتقتددددا ات الناشدددئأ.

سددتحدا  و ددائف متددد أ ت تنطددوي ع ددى امكا ددات أكددةقطاعددات اخلدددمات أ  بلدد   اتضددح
التجاريدددددأ والنةدددددل واتتدددددداتت يف اتقتددددددا ات املتةدمدددددأ، األعمدددددال خددددددمات  ولددددديبالتجدددددارا، 

 مددنوكشددفت بيا ددات وخدددمات األعمددال التجاريددأ والفنددا   واملطدداع  يف اتقتدددا ات الناشددئأ. 
أ  النسددداء ميدددث ن ثددددأ مدددغاا مدددن اللمالدددأ يف الةطاعدددات الدددق تسدددتحد  ملظددد   2014 عدددام

اللمالدأ يف  يفددأ كبداا حب يسددمنبسالسل الةيمأ اللامليأ ع ى الرر  من أهندن  املتد أالو ائف 
يف بلد  أقدو، مباشرا آثار را اخلدمات  من  دا راتلوكا ت  اللديد من قطاعات اخلدمات.

اسدتحدا  و يفدأ واثددا يف قطداُن السدياثأ يف اسدتحدا  ثدال  و دائف  أسدد  ا  الةطاعات،
استحدا  و يفأ واثدا يف قطاُن تكنولوجيا املل ومات يف  أسد ا ند،  ويف يف قطاعات أخر،؛

 . ومتثددل خدددمات ا ياكددل األساسدديأ بوجددر خددان(3)اسددتحدا  أربددا و ددائف يف قطاعددات أخددر،

__________ 

(3) UNCTAD, 2014, Exploiting the Potential of the Trade in Services for Development 2 (New York and 
Geneva, United Nations publication). 
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يف التجدارا    بدداالدق  املنافا من واتستفا ا يأوالتددير  أيالتوريدات الةدر  خ قعاماًل رئيسياً يف 
 للمالأ.جمال ا

 الصادرات والهجرة وقطاع الخدمات -جيم 
ل  دددمات التجاريددأ يف  امددددر ب دددا  أكددة ةسددأ الب دددا  التاليددأ  ت، كا دد2014 عددام يف -8

اللامليددأ مددن اخلدددمات التجاريددأ(، يف املائددأ مددن الدددا رات  14الوتيددات املتحدددا األمريكيددأ ): اللددامل
يف املائدددأ(،  5.5يف املائدددأ(، وفر سدددا ) 6.9الشدددماليأ ) آيرلندددداواملم كدددأ املتحددددا لةيطا يدددا اللظمدددى و 

كا دددت لدددذه الب ددددا  أيضددداً املسدددتور  الرئيسدددي و يف املائدددأ(.  4.7يف املائدددأ(، والددددني ) 5.4وأملا يدددا )
 مةدمدأ الددول،يف تكن سث أ متثيالً كافياً  مل الناميأ اتقتدا ات أ يف اللام  فسر. ورر   ل  دمات

مددن وتدداا  كا ددت أسددرُن  2014اني  2005دمات يف الفدديفا مددن اخلدد ا مددنمددا راهتوتدداا زيددا ا  فددإ 
 29اني  24ارتفلدددت مدددن اللامليدددأ أ  ثددددتدا يف مدددا رات اخلددددمات  كمدددا  اتقتددددا ات املتةدمدددأ،

   املائأ. يف
 بدددددني تباينددددداً  2014 عدددددام يف التجاريدددددأ اخلددددددمات لددددددا رات الةطاعيدددددأ اليفكيبدددددأ ظددددددروت -9

خددددمات النةدددل والسدددفر ورالدددا مدددن  ولدددئن كا دددت .الناميدددأ واتقتددددا ات املتةدمدددأ اتقتددددا ات
خددددمات األعمدددال التجاريدددأ متثدددل أكدددة فئدددات اخلددددمات يف اتقتددددا ات املتةدمدددأ والناميدددأ ع دددى 

يف  57يف اتقتدددا ات الناميددأ:  بددروزاً  السددواء، فددإ  األييددأ النسددبيأ خلدددمات النةددل والسددفر أكثددر
 لددق، ترتفددا يف اتقتدددا ات مددن  وع ددى اللكددساملائددأ مددن جممددوُن مددا رات اخلدددمات التجاريددأ. 

املتةدمدددأ أكثدددر منددددا يف اتقتددددا ات الناميدددأ ثدددددأ  اخلددددمات املاليدددأ وخددددمات التددد مني ورسددددوم 
يدل ع ى أ  اتقتدا ات لذا است دام امل كيأ الفكريأ يف جمموُن ما رات اخلدمات التجاريأ. و 

 اتقتددا ات الناميدأ، وأمدا املتةدمأ أكثدر ختددداً يف لدذه اخلددمات  ات الةيمدأ املضدافأ اللاليدأ،
أكثر اعتما اً ع دى أ شدطأ اخلددمات التة يديدأ، مدن قبيدل فدي سّيما أفريةيا وأقل الب دا  منواً،  وت

  (.1خدمات النةل والسفر )اجلدول 
 2008 يف الفدديفا مددنويدددل تطددور الدددا رات مددن اخلدددمات التجاريددأ يف الب دددا  الناميددأ  -10
مات املاليددأ وخدددمات التدد مني واتتددداتت واحلوسددبأ واملل ومددات، ع ددى  يناميددأ اخلددد 2014اني 

. ويؤكد لذا ات اه أ  بلد  (4)الشكل  خاضلأ لتنظيمات مارمأ يأبلضدا قطاعات خدماتو 
فئددات اخلدددمات  ات الةيمددأ املضددافأ اللاليددأ متثددل الفئددات األكثددر  يناميددأ يف اتقتدددا ات الناميددأ 

يف الفددديفا  فسددددا   ي. ومتثدددل رسدددوم اسدددت دام امل كيدددأ الفكريدددأوتسدددال  يف رفدددا مسدددتوالا اتقتددددا
، ويلدددز،  لدددق أساسددداً اني زيدددا ا لب ددددا  الناميدددأيف ا مدددا رات اخلددددمات التجاريدددأ  يناميدددأً أكثدددر 

 يف املائددددأ يف 1يتجدددداوز اسدددددامر يف لددددذه الدددددا رات  سددددبأ  مل اتسددددتثمار األجندددديب املباشددددر، وا 
 (.1)اجلدول  2014 عام
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  1اجلدول 
 2014صادرات الخدمات التجارية حسب المنطقة ومستوى الدخل والفئة، 

 )بالنسبأ املئويأ(

 فئات اخلدمات
اتقتدددددددا ات 

 املتةدمأ
اتقتددددددددا ات 

 الناميأ
ب ددددا  أفريةيدددا 

 الناميأ
ب دددا  أمريكددا 

 الناميأ
ب دددددددددا  آسدددددددديا 

 الناميأ
أقددل الب دددا  

 منواً 
اخلددددددددددددددمات  ات الدددددددددددددد أ 

 بالس ا
3.2 3.0 2.1 2.5 3.2 1.5 

 25.9 20.9 19.0 30.7 21.4 17.9 النةل
 57.7 33.2 44.8 44.4 35.3 20.9 السفر
 1.1 3.7 0.3 1.7 3.2 1.6 البناء

 1.7 6.4 5.1 3.0 6.0 13.6 املاليأ والت مني
 0.1 1.0 0.5 0.2 0.9 8.4 امل كيأ الفكريأ

اتتددددددددددددددداتت واحلوسددددددددددددددبأ 
 واملل ومات

9.7 8.3 5.2 5.1 9.0 4.5 

خدمات األعمدال التجاريدأ 
 األخر،

23.5 21.3 12.3 21.7 22.0 7.2 

اخلدددددددددددددددددمات الش ددددددددددددددددديأ 
 والثةافيأ واليففيديأ

1.0 0.6 0.5 1.0 0.6 0.3 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 اثداءات األو كتا . :املددر

والتنميددأ، وخدددمات اتستشددارا تشددمل فئددأ نخدددمات األعمددال التجاريددأ األخددر،ن خدددمات البحددو   مالثظأ:
 املدنيأ واة اريأ، واخلدمات التةنيأ واملتد أ بالتجارا، وخدمات األعمال التجاريأ األخر،.

  ددت ثددددأ اخلددددمات يف جممددوُن الددددا رات مدددن  ،2015اني  2005يف الفدديفا مدددن و  -11
 اتقتددددا ات املائدددأ يف يف 15ويف املائدددأ يف اتقتددددا ات املتةدمدددأ  25السددد ا واخلددددمات تندددالز 

مددن  ددارا  سددو، جددزء   تلكددس ت الناميددأ. رددا أ  البيا ددات املتل ةددأ بتجددارا اخلدددمات عددة احلدددو 
 التنةدلأل  لذه األخاا تتزايد بالوجو  التجاري عدن طريدق اتسدتثمار األجنديب املباشدر و اخلدمات 

التوريددددد  و أسدددد  التجدددداري الوجددددو  وميثددددل .4أسدددد و  التوريددددد  -املؤقددددت لألشدددد ان الطبيليددددني 
 بيلدددددداتمل اةمجاليددددددأ ةيمددددددأال أ  اني األو كتددددددا  تةددددددديرات وتشددددددا. اخلدددددددمات يف قطدددددداُن الرئيسددددددي
 املب دد  لددذا  دددف أ  افدديف   فددإ ا. 2014 عددام تري يددو   وتر يف 36ب غددت  املنتسددبأ الشددركات
 أ  املنتسدددبأ ميكدددن األجنبيدددأ الشدددركات طريدددق عددن التجدددارا قيمدددأ فدددإ  اخلددددمات، قطددداُن ث د ددل يف

يندددددالز أربلدددددأ أضدددددلاف مدددددا رات اخلددددددمات اللامليدددددأ اللدددددابرا  مدددددا تري يدددددو   وتر، أي   18 تب ددددد 



TD/B/C.I/MEM.4/11 

GE.16-03813 8 

يف املائدددددأ مدددددن الةيمدددددأ اةمجاليدددددأ ملشددددداريا  49اخلددددددمات  مث دددددت، 2014 عدددددام ويف .(4)ل حددددددو 
 وخ ددددتم يددار  وتر.  341أي   جديدددا،اتسددتثمار األجندديب املباشددر املل ددن عندددا يف جمدداتت 

شدددد ، 2014اني  2005الفدديفا مددن  ويف خلدددمات ا ياكددل األساسدديأ.دددا يف املائددأ من 47  سددبأ
والبنداء،  ،والغداز وامليداه ،الكدربداء اتأكة زيدا ا يف قطاعديف اخلدمات اتستثمار األجنيب املباشر 

  .(5)واخلدمات الدحيأ واتجتماعيأ
  4 الشكل

حساااااب الفئاااااة، ، مختاااااارةالتجارياااااة الخااااادمات بعااااا  الصاااااادرات البلااااادان النامياااااة مااااان 
  2014-2008 الفترة

(2008 = 100) 

 

   اثداءات األو كتا . :املددر

وتكتسددي احلركددأ املؤقتددأ ملددور  ي اخلدددمات مددن األشدد ان أييددأ بالغددأ يف تةددد  اخلدددمات  -12
املدنيأ وخدمات األعمال التجاريأ وكذلق اخلدمات املتد أ بالزراعدأ والددناعأ التحوي يدأ والتلددين. 

ت خددددذ منحددددى  4لتحددددويالت املاليددددأ، يبدددددو أ  التجددددارا ب سدددد و  التوريددددد و ظددددراً تسددددتمرار ارتفدددداُن ا
م يدار  وتر  601 داوزت قد تداعدياً. ويةدَّر أ  تدفةات التحويالت املاليأ يف مجيا أواء اللامل 

ددرو ، 2015 عددام يف  وتددةز أييددأ ا جددرا. (6)وددو ب دددا   اميددأمندددا م يددار  وتر  441ينددالز  مددا و ج 
__________ 

 .A/70/277الوثيةأ  (4)
) يويددددورف  : امددددال  ثوكمدددأ  ظدددام اتسدددتثمارات الددددويل2015تةريدددر اتسدددتثمار اللددداملي ، 2015األو كتدددا ،  (5)

 (.، منشورات األم  املتحداE.15.II.D.5وجنيف، رق  املبيا 
(6) World Bank, 2016, Migration and Remittances Factbook 2016 (Washington, D.C.). 

60

100

140

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transport Travel

Construction Financial and insurance

Telecommunications, computer and information Other business services

 السفر
 اخلدمات املاليأ وخدمات الت مني
 خدمات األعمال التجاريأ األخر،

 النةل
 البناء
 اتتداتت واحلوسبأ واملل ومات
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يف  71 البالغددأةطدداُن لددذا ال سددبأ اللمددال املددداجرين يف بالنسددبأ لةطدداُن اخلدددمات مددن خددالل أيضدداً 
م يو دددداً مددددن جممددددوُن عددددد  املددددداجرين  150ب دددد  عددددد  اللمددددال املددددداجرين ، 2013 عددددام ويف املائددددأ.
 .(7)م يو اً  232 البال 
، 2011 عدددام مدددا رات السددد ا. ففدددي يفاخلددددمات  ت مَّدددل  مددد وعدددالوا ع دددى  لدددق،  -13

ددددددا رات السددددد ا يف اةمجاليدددددأ لةيمدددددأ اليف املائدددددأ مدددددن  59الةيمدددددأ املضدددددافأ ل  ددددددمات  مث دددددت
يفددددو  بكثددددا ثدددددق   مددددا يف املائددددأ يف اتقتدددددا ات األخددددر،، ولددددو 43واتقتدددددا ات املتةدمددددأ 

 اتقتددا ات املتةدمدأ والناميدأ. ورالبداً كل  مدن اخلدمات يف جمموُن ما رات الس ا واخلدمات يف  
الكيميائيدددأ يف قطاعدددات مثدددل الطاقدددأ واملدددوا  أع دددى  السددد ا املدجمدددأ يفتكدددو  قيمدددأ اخلددددمات  مدددا

 (.5واآلتت وملدات النةل )الشكل 
  5 الشكل

 الصادرات، حسب القطاع  المدمجة فيالقيمة المضافة للخدمات 
  املئويأ()بالنسبأ 

 

 L Cernat, JM Rueda-Cantuche and N Sousa, presentation entitled "How important are :املددر
mode 5 services for export-related jobs in Europe?" Council on Economic Policies, 

Geneva, Switzerland, November 2015.  
األويلن املددددوا  اخلدددددام الزراعيدددددأ والةددددنص واحلراجدددددأ ومددددديد األمسدددداف والتلددددددين وق دددددا نالةطددددداُن   ب ي ةدددددد مالثظأ:

 األثجار.

 16 ،يف امجدايل الددا راتةيمدأ املضدافأ ل ات ادمات األجنبيدأ ض امأ ثدق اخلوتؤكد  -14
زيدددا ا قاب يدددأ اخلددددمات  ،املائدددأ يف اتقتددددا ات األخدددر، يف 11ويف املائدددأ يف اتقتددددا ات املتةدمدددأ 

 ؤتط ددب  ددزُّ ي(. و 6ملشدداركأ يف سالسددل الةيمددأ اللامليددأ )الشددكل مددن ا التمكددنييف ل تددداول و ورلددا 

__________ 

(7) ILO, 2015, ILO Global Estimates on Migrant Workers: Results and Methodology (Geneva). 
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ياكدددل ا تجاريدددأ و العمدددال األوخددددمات  دنيدددأاملدمات الكفددداءا يف اخلددداة تددداج ع دددى الددددليد الددددويل 
 شددّكلويةدا. ومددن  ، يوتدددمي  املنتجددات وتسدد طددويرخدددمات البحددو  والتيف  وكددذلقساسدديأ، األ

 خدمات ا ياكل األساسيأ، خياراً لاماً لتنويا الدا رات. دافي مبا قطاُن اخلدمات،
  6 الشكل
  2011القيمة المضافة من إجمالي الصادرات، ذات لخدمات المحلية واألجنبية احصة 

  املئويأ()بالنسبأ 

 

ثسدددابات األو كتددددا  اسددددتنا اً اني بيا ددددات مسددددتمدا مددددن قاعدددددا بيا ددددات التجددددارا يف الةيمددددأ املضددددافأ،  املددر:
 منظمأ التلاو  والتنميأ يف امليدا  اتقتدا ي.

 والحوسبة والمعلوماتالتصالت خدمات  -دال 
 اتكتسي  يناميأ خدمات اتتداتت واحلوسبأ واملل ومات يف الب دا  الناميدأ أييدأ ألهند -15

يف زيددا ا اة تاجيدددأ بددذلق سددال  وت طأ اقتدددا يأ واجتماعيدددأ ثديثددأمتّكددن مددن اتضددطالُن ب  شدد
 املائددأ تددؤ ي اني يف 10بنسددبأ يف أي ب ددد مدددد ر والةدددرا التنافسدديأ. فزيددا ا اسددت دام اة يف ددت 

 يالتجددار  التبددا لمتوسددط  يف املائددأ وارتفدداُنِ  0.4زيددا ا عددد  املنتجددات املتداولددأ بددني ب دددين بنسددبأ 
. وميكن أ  تساعد لذه اخلددمات، املشدار اليددا يف (8)يف املائأ 0.6بنسبأ  الواثد ل منت  الثنائي

  .2030 للام ألداف التنميأ املستدامأ، ع ى تنفيذ خطأ التنميأ املستدامأ
، شدددد ص   100لكدددل  املتنة دددأاخل ويدددأ  اخلدمدددأيتضدددح مدددن عدددد  اتشددديفاكات يف وكمدددا  -16

يف لدددذه  الفدددر  ب ددد . فةدددد الناميدددأبدددني الب ددددا  املتةدمدددأ والب ددددا   سدددبياً الفجدددوا الرقميدددأ تةّ ددددت 
يف  27و 2000 عدام يفيف املائدأ  30 اتشيفاكات بني الب ددا  املرتفلدأ الددخل واملتوسدط اللداملي

. وتتجداوز اتشديفاكات يزال را كاف   ت . ولذا يؤكد أيضاً أ  التةدم احملرز2014 عام يفاملائأ 
__________ 

 )واشنطن اللاممأ(. : اللوائد الرقميأ2016تةرير عن التنميأ يف اللامل ، 2016البنق الدويل،  (8)
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 اتقتدا ات األخر، اتقتدا ات املتةدمأ
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يددزال عددد  اتشدديفاكات  و  املتوسددط اللدداملي يف  ت بينمددااملتوسددط اللدداملي يف أربددا مندداطق  اميددأ، 
ى لددذه الةدوي ع ددررد  اةقبددال  ،جندو  آسدديا وأفريةيدا جنددو  الددحراء الكددة، وأقددل الب ددا  منددواً 

(. وعدالوا ع دى  لدق، تؤكدد مؤشدرات 7)الشدكل  2014اني  2000يف الفيفا من  اتشيفاكات
يف خدددددمات النطددددا  اللددددري ، أ   وعددددد  اتشدددديفاكاتعددددد  مسددددت دمي اة يف ددددت  مثددددلأخددددر، 

 تزال مت  فأ عن الركب. ت الب دا  الناميأ
  7 الشكل

  2014و 2000، حسب المنطقة ومستوى الدخل، المتنقلةالخلوية  الخدمةاشتراكات 
  ش ص( 100)لكل 

 

 ثسابات األو كتا  استنا اً اني مؤشرات التنميأ اللامليأ ل بنق الدويل.  :املددر
اسدددتنا اً اني تددددنيف البندددق الددددويل، اتقتددددا ات املرتفلدددأ الددددخل لدددي اتقتددددا ات الدددق ب ددد  فيددددا  مالثظأ:

  أكثر. أو  وتراً  12 736قدره  ما 2014 للام اةمجايل ديب الفر  من الدخل الةومي 

تزو  اتقتدا  ككل مبدخالت قّيمأ، وتيس ر  ا  وتكتسي اخلدمات املاليأ أييأ مضاعفأ -17
بتدددوفا احمل يدددأ والدوليدددأ، وتسددداعد ع دددى تلبئدددأ املددددَّخرات وتوجيدددددا، وتسدددمح التجاريدددأ امللدددامالت 

اتقتددا  احلةيةدي. واحلددول ع دى اخلددمات املاليدأ عنددر أساسدي   يف الستثمار املندتِ ل اتئتما 
ل عدددددم احلدددددول ع ددددى لددددذه . وميكددددن أ  يشددددكّ 2030 للددددام يف تنفيددددذ خطددددأ التنميددددأ املسددددتدامأ

ما الفةددراء والنسددداء سدديّ  وت اخلدددمات عائةدداً كبدددااً  ددول  و  اتاثددأ فدددرن توليددد الدددخل لألفدددرا ،
 شدددركات، وكدددذلق ل يف اتقتدددا  ردددا املددنظَّ ، نيللدددام ن وايوالشددبا  وسدددكا  األريدداف واملدددداجر 

، ب غدددت  سدددبأ األشددد ان 2014 عدددام ويف .(9)والددددغاا واملتوسدددطأ ،وخبامدددأ املنشدددغت الددددغر 
 لنسددداءا بيدددد أ  املائدددأ.يف  62عامددداً  15رل  اعمدددأتجددداوز سّدددن تلدددديد  ثسدددا  مددددريف  الدددذين

__________ 

 .TD/B/C.I/EM.6/2الوثيةأ  (9)
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(. ورر  أ  لذا يشكل حتسدناً  8الشكل ) أسوأ ثاتً  (ع ى التوايل املائأ يف 46و 58) والشبا 
، فإ  من الضروري اثراز مزيد مدن اخلطدوات. 2011 عام النسب املسج أ يفكبااً باملةار أ ما 

الدافأ املتنة أ، من احلواجز املا يأ واتقتدا يأ الدق  برام فيدا  مبا وحتد اخلدمات املاليأ الرقميأ،
 يف 2014اني  2011احلدددول ع ددى اخلدددمات املاليددأ، وأسدددمت يف الفدديفا مددن امكا يددأ تلددو  

 حتسني امكا يأ احلدول ع ى لذه اخلدمات.
  8 الشكل

  2014األشخاص الذين لديهم حساب مصرفي، حسب المنطقة ومستوى الدخل، 
  املئويأ()بالنسبأ 

 

ثسددابات األو كتددا  اسددتنا اً اني بيا ددات مسددتمدا مددن قاعدددا بيا ددات البنددق الدددويل لتلمددي  اخلدددمات  املددر:
  .)فاينديكس( املاليأ

 ددديب  اتقتدددا ات املرتفلددأ الدددخل لددي اتقتدددا ات الددق ب دد  فيدددا .اسدتنا اً اني تدددنيف البنددق الدددويل مالثظأ:
أكثددددر؛ واتقتدددددا ات  أو اً  وتر  12 736ه قدددددر  مددددا 2014 للددددام الفددددر  مددددن الدددددخل الةددددومي اةمجددددايل

 وتر؛  12 735و 1 046 املتوسددددطأ الدددددخل لددددي اتقتدددددا ات الددددق تددددراو  فيدددددا لددددذا النددددديب بددددني
أقددل.  أو  وتراً  1 045واتقتدددا ات املن فضددأ الدددخل لددي اتقتدددا ات الددق ب دد  فيدددا لددذا النددديب 

؛ ومددددددط ح نالشدددددبا ن عامددددداً  15 الدددددذين تتجددددداوز أعمدددددارل ن األشددددد ان اللمدددددومن مددددددط ح ويشدددددمل
 عاماً.  24و 15األش ان الذين تيفاو  أعمارل  بني 

م يددار  548مددا رات اخلدددمات املاليددأ وخدددمات التدد مني اللددابرا ل حدددو  قيمددأ وب غددت  -18
يف املائددددأ مددددن لددددذه  16تسددددال  اتقتدددددا ات الناميددددأ سددددو، بنسددددبأ  وت .2014 عددددام  وتر يف

تددددداا مندددددو مدددددا رات اخلددددددمات املاليدددددأ وخددددددمات التددددد مني يف و  كا دددددتالددددددا رات. ومدددددا  لدددددق،  
 87وسايت ب دا  آسديا الناميدأ بنسدبأ  مندا يف اتقتدا ات املتةدمأ.اتقتدا ات الناميأ أسرُن 
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. 2014 عدام ما رات اتقتدا ات الناميأ من اخلدمات املاليدأ وخددمات التد مني يفيف يف املائأ 
 الفئددأ مددن يف املائددأ مددن  فددس 89اتقتدددا ات الناميددأ بنسددبأ ويسددال  أكددة عشددرا مددددرين مددن 

 من آسيا.مجيلد    و   الرئيسيو املددر لؤتء الدا رات. وباستثناء املكسيق والةازيل، 

 التنظيمية الخاصة بالخدمات والقواعدالتجاهات في السياسات  -ثانياا  
 ظرة عامةن -ألف 

التنظيميددأ واألطددر املؤسسدديأ عدداماًل حمددد اً رئيسددياً أل اء  والةواعدددمتثددل  وعيددأ السياسددات  -19
وعددم  ،خارجيدأوامدل عت السو  النامجأ عن اتقتدا ي اخفاقا التنظي  ومن مةراتاخلدمات. 

يكدددل السدددو  الدددق تتميدددز  دددا بلددد  خددددمات ا ياكدددل أ  اتثتكاريدددامددديأ اخلو  ،تندددا ر املل ومدددات
كيأ املتكام ددددأ رأسددددياً وخد دددددأ اللديددددد مددددن األساسدددديأ. فةددددد أ ، تفكيددددق الدددددناعات الشددددب

فتحولدددت اني املنافسددأ  رددع عنددددا، ت الددق اتثتكددارات احلكوميددأ الدددق وفددرت ا ياكددل األساسددديأ
 . وتسلى احلكومات اني حتةيق عدا ألدداف سياسداتيأ عامدأ نظ  امل ور   اني ورّ امل ور الدول من 

مدددن خدددالل التنظدددي . ولدددي متدددارج السددد طأ التنظيميدددأ بوضدددا شدددرو  تدددنظ  الومدددول اني األسدددوا  
والنفدا  اليددا، بطدر  منددا اليفاخديص واملدؤلالت. وحتدد  احلكومدات األسدلار عندد مسدتو، عدا ل 

م كيدددأ املنشدددغت، ومدددن   شدددر  حتدددد  و واء. وملةدددول بالنسدددبأ ل مدددور ين واملسدددتد كني ع دددى السددد
، وت  يتدددااحلكومددات أيضدداً  وعيددأ اخلدددمات  وتراقددبر. مسددتو، مشدداركأ الةطدداُن اخلددان وتنافِسدد

ثددددول اجلميدددا ع دددى اخلددددمات  وتكفدددلسددد وف الشدددركات املديمندددأ امل دددل باملنافسدددأ، ل وتتددددد،
 تلمي  اخلدمات. اتبوسائل مندا التزام

بدددددني األلدددددداف  املفاضددددد أاتقتددددددا يأ يف  يدددددأتنظيمواعدددددد الةويكمدددددن جدددددولر مشدددددك أ ال -20
لددددددذه بيندددددددا، و فيمددددددا احلاجددددددأ اني الددددددا  تددددددواز  متددددددني بددددددني التنظيميددددددأ األربلددددددأ املدرجددددددأ أ  دددددداه و 

 لي: األلداف
 استدامأ توليد ايرا ات كافيأ لتغطيأ التكاليف؛ )أ( 
ى  دع مدحيحاً  يضمن أ  تكو  تكداليف اة تداج مؤشدراً  مبا وار كفاءا توزيا امل ) ( 

 تستدالف واتستثمار؛ا
ختفدد  تكدداليف اة تدداج اني كددي كفدداءا اة تدداج لتةددد  ثددوافز اني الشددركات ل )ج( 
 أ ىن ثد؛
 اخلدمات األساسيأ. تلمي  يضمن مبا اة دافحتةيق  ) ( 

 السدد طأ التنظيميددأومددا مددرور الوقددت، تطددورت الطريةددأ الددق متددارج  ددا احلكومددات لددذه  -21
مدلوبأ تكييدف  تواجر ا يئدات التنظيميدأقطاُن آلخر. وباةضافأ اني  لق، ختت ف من وأضحت 

مدا  دروف السدو  واتثتياجدات السياسداتيأ اللامدأ املتغداا.  باسدتمرار أل وات والند  التنظيميأا
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   مدن أمحديص لت ،يف اطدار عم يدات حتريدر التجدارا، لذه التدابا التنظيميدأ أيضداً  وقد خضلت
 يف التجارا واتستثمار.ثيث أثرلا 

 خدمات التصالت -باء 
ف لددق ي لَكددر قطدداُن اتتددداتت مثدداًت جيددداً ع ددى اتثتياجددات التنظيميددأ املتلددد ا ايددوفّ  -22

كدددل ا مطدددر ، وا تشدددار مندددا ج  اريدددأ جديددددا، وتطدددور ليع دددى ت بيتددددا يف سددديا  تغدددا تكنولدددوجي 
ول النطدا  اللدري ، وا تةداًت مدن منددات متمركدزا ثد السو . فةد شدد لدذا الةطداُن تندامي بيئدأ  

و ددالرا البيا ددات الضدد مأ النامجددأ عددن زيددا ا  سددحاي ساسدديأ امل ت فددأ اني  ظددام بيئدديا ياكددل األ
ةاب يدددأ بالةددددرا ع دددى مجدددا البيا دددات وختزينددددا. و ظدددى الةطددداُن أيضددداً ببلدددد   ويل متزايدددد األييدددأ و 

مدددن  رابدددااليدددل اني اجللدددذه البيئدددأ امللةددددا  أّ توقدددد لالسدددتثمار األجنددديب.  و شدددا  كبدددال تدددداول 
الرقمدي املشدكَّل  البيئدي طاقداً أوسدا لرشدراف ع دى النظدام  ل ديئدات التنظيميدأيتديح التنظي  الذي 

خددددمات مدددن اخلددددمات املتةاربدددأ يف جمدددال تكنولوجيدددا املل ومدددات واتتدددداتت و  أكدددةمدددن طائفدددأ 
لدذه اخلددمات أسدرُن  تزايددات متلدد ا. وكدا  ، واملةدمدأ ع دى شدبكات وقندو عن بلدد اتتداتت

متسددددق جليددددل الرابددددا مددددن اثيثمددددا ع ددددززت أثددددد  التكنولوجيددددات واتبتكددددارات بإطددددار تنظيمددددي 
 .(10)سن اة فا وثَ  واستشرايف

يددددأ والوتيددددات التنظيم الةواعدددددتوسدددديا الشددددبكات ب   ّعدددد ويف قطدددداُن اخلدددددمات الثابتددددأ،  -23
تفكيدق احل ةدأ احمل يدأ، و شدر عدر  مرجلدي ل تومديل ملتل ةدأ بفيدا ت دق ا مبا ،واملتط بات السابةأ

لايا جو ا اخلدمات وتلزيز احليا  التكنولوجي والتشغيل املتبدا ل وعددم ملالبيين، ووضا ثد أ ىن 
مدددن خدددمات رفيلدددأ املسدددتو، اني مفددددوم  ّوليف قطددداُن اخلددددمات املتنة ددأ، الدددذي حتددد وأمدددا التمييددز.

الق تنظ  املنافسأ  وال وائحع ى الةوا ني التنظي  الالثق لتمد يَ  ما باً اللامأ، فغال نافاقريب من امل
دد   السددو  الددق تة ددل مددن احلددواجز الددق تلدديف  النفددا  اليدددا. وم نحددت تددراخيص جديدددا، وع ددى هن 

 تلد اليفاخيص الفر يأ ل  دمأ الوثيددا شدائلأ مثدل  ي قبدل، ومل وو ّسا  طا  اليفاخيص احلاليأ.
 ن ظ  التفوي  اللامليأ.لأثيا اً لن ظ  اليفخيص احملايدا تكنولوجياً و يفسح اجملال  ما

وقدد زا  الط دب ع دى ثركدأ البيا دات املتنة دأ وعدر   طدا  الطيدف بفلدل توسدا السددو   -24
 والنمو السريا ل تكنولوجيات املتنة أ اللريضأ النطا ، من قبيدل تطبيةدات اجلي دني الرابدا واخلدامس

. وقدددد أّ ،  لدددق اني مةدددد مي خددددماتوخددددمات و البليدددد مدددن تطبيةدددات  ي طدددوَّر ع دددى املدددد، ومدددا
جلل ا ارا الطيف مس لأ تنظيميأ رئيسيأ قد يكو   ا أثر ع ى املنافسأ والتك فدأ وسدرعأ النشدر. 
وتركز منا ج جديدا لتنظي  الطيف ع ى تةيي  كل  مدن اتسدت دامات البدي دأ ل طيدف ع دى طدول 

جلغددددرايف، واعددددا ا اتسددددت دام، واعددددا ا التوزيددددا، والتمحدددديص املتجددددد  الدددديف  ، والبلدددددين الددددزمين وا
لطيف تتل ق بدالكفاءا است دام الطيف يف الوقت احلايل. ومن األجزاء ا امأ يف تنفيذ أّي خطأ 

__________ 

 اةمدددال  يف جمددددال اتتدددداتت: التحضددددا لالقتددددا  الرقمدددديا الددددات ، 2015اتحتدددا  الدددددويل لالتدددداتت،  (10)
 .TD/B/C.I/MEM.4/8)جنيف(؛ 



TD/B/C.I/MEM.4/11 

15 GE.16-03813 

ضدما  احلددول ع ددى اليفخديص يف الوقدت املناسددب مدا كفالدأ اسددت دام الديف  ات ب قددى كفدداءا 
 قيمأ ع ى املد، الطويل.أع ى و 

شدددددداراًل مددددددن الشددددددوارل التنظيميددددددأ الرئيسدددددديأ.  تلمددددددي  خدددددددمات اتتددددددداتتزال تددددددوت  -25
اني تشددجيا املشددغ  ني ع ددى جلددل خدددماهت  متاثددأ تسددلى التنظيميددأ  والةواعدددالسياسددات اللامددأ ف

رالدا  أو احلدوافز املاليدأمدن أشدكال  لدق التشدجيا املمكندأ وميسورا التك فأ ومناسبأ ل سكا . و 
ا ياكدل األساسديأ واةقبدال ع دى اخلددمات، وتةدد  املدنح ع دى  طويرامأ بتاخلويل تمالآليات من 

أسددداج تنافسدددي، واتلتزامدددات الةائمدددأ ع دددى اليفخددديص. ومدددن املمكدددن أيضددداً أ  يتماشدددى تشدددجيا 
اتبتكار وتةاس  ا ياكل األساسيأ ما زيا ا فرن الومول اني الشبكات واخلدمات. ومن شد   

السدكا  بالتكنولوجيدا املدام  أاتاثد، مدثاًل عدن طريدق أيضداً  ت اتتدداتتتزايد الط ب ع ى خددما
 توسيا  طا  التغطيأ.ى  عملشغ ني ا  ّفز، أ  أالرقمي
واملنافسددددأ جددددزء حمددددوري مددددن عم يددددأ التشددددجيا ع ددددى تةددددد  خدددددمات اتددددداتت متاثددددأ  -26

بيل املثددال، زيددا ا وميسددورا التك فددأ ومناسددبأ وجيدددا. وتشددمل البيئددأ املشددج لأ ل منافسددأ، ع ددى سدد
اشدديفا   أو وتيسددا تدددابا احلدددول ع ددى اليفاخدديص، وتشددجيا املفتوثددأ اني األسددوا  نفددا فددرن ال

اتلتزامات  ات الد أ بتةاس  امكا يأ الومول، وتلزيز قاب يأ  ةل األرقدام، ومتكدني ات تةدال بدني 
والتدددي ترتفداُن أسدلار اهنداء اشديفا   لدق،  أو النطاقات، والسما  بتةاس  ا ياكدل األساسديأ

 مبدددددأ الةائددددل بدددد   مجيددددا اتتددددداتت وفةدددداً للددددأ وضددددما  ثيددددا  الشددددبكأ اتددددف النةمكاملددددات ا وا
لتةدار  اخلددمات،  ل ملام دأ متسداويأ. و ظدراً اةلكيفو يأ الق متر عة شبكأ ملينأ ينبغدي أ  تلاَمد

ج التجاريددأ الددق حتركدددا اةعال ددات وزيددا ا اسددت دام اة يف ددت، وا يف ددت األشددياء، وا تشددار النمددا  
وقددت مضدددى.  ومجددا بيا دددات املسددت دمني، أمدددبحت لايددأ املسدددتد ق اليددوم أكثدددر أييددأ مدددن أيّ 

 ب دددا  وتلكددف. (11)ور الشددوارل اجلديدددا ثددول أمددن الفضدداء اةلكدديفوين ولايددأ البيا دداتتمحددوت
 املل ومددددددات تكنولوجيددددددا ملسددددددتلم ي خديددددددداً  مدددددددممأ تنظيميددددددأ قواعددددددد اعتمددددددا  ع ددددددى عديدددددددا

الدأ وك أو واتتدداتت املل ومات تكنولوجيا لةطاُن التنظيميأ ا يئأاني  ذلايتنف يوكل واتتداتت
 ملينأ خمتدأ حبمايأ املستد ق. 

 الخدمات المالية -جيم 
 وختفيددف تكاليفدددا، ت يف املسددتةبلاقتضددت احلاجددأ اني احلددد مددن اثتمددال ثدددو  أزمددا -27

ل النظددددام املددددايل برمتددددر مددددن اليفكيددددز ع ددددى ال ددددوائح التنظيميددددأ اني اليفكيددددز ع ددددى حتددددوُّ ، ثددددال وقوعدددددا
األلداف اتثيفازيأ الك يأ. ويددف لذا التحول اني اسدتيلا  اللوامدل اخلارجيدأ السد بيأ الناشدئأ 

، وكفالدددأ التغطيدددأ الشدددام أ. النظاميدددأعدددن عمدددل فدددرا ، املؤسسدددات املاليدددأ، والتدددددي ل م ددداطر 
، مدددثاًل نيديددددا اعتمدددا  ملدددايا رأج املدددال والسددديولأ املددددرفياجلتنظيميدددأ الوطنيدددأ وحتددداول األطدددر ال

ل جندأ بدازل،  اخلسائر. ووفةاً  اثتواءاتفا  بازل الثالث، بغيأ حتسني قدرا املدارف ع ى  مبوجب
يتسدق مدا مليدار بدازل   د ف ذت متط بات رأج املال والسيولأ عموماً يف الوقت املناسب وع دى ودو  

__________ 

 TD/B/C.II/EM.5/2.ةأ الوثي املثال، سبيل ع ى ا ظر، (11)
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ع ير. وقد أثرزت الوتيات الةضائيأ ل ب دا  را األعضاء يف جلندأ بدازل تةددماً يف اعتمدا   املتفق
. وبددددأت عددددا أسدددوا  تفدددر  شدددروطاً أكثدددر مدددرامأ مدددن الشدددرو  (12)ملدددايا اتفدددا  بدددازل الثالدددث

 يف 3أكثر من يف احلد األ ىن لنسبأ الرفا املايل يف  لق حتديد  مبا الوار ا يف اتفا  بازل الثالث،
 بالسيولأ. يتل ق فيما املائأ واتباُن ملايا أكثر مرامأً 

 الناميدددأ.لب ددددا  د، ابر اجمددداً تنظيميددداً رئيسدددياً لددد ل جميدددا اخلددددمات املاليدددأاتاثدددأ بةدددى تو  -28

. وقدد أثبتدت املددارف احلكوميدأ املايل اة ماج ةزالأ اللوائق أمام مبتكرا  اريأ نما جب ويستلا 
واملدددارف التلاو يددأ واملدددارف اةمنائيددأ واملدددارف اجملتمليددأ اسددتلدا لا الكبددا ةتاثددأ مزيددد مددن 

 تكنولوجيددات وتتدديح .ت سددتغل امكا دداهت  مل التمويددل جملموعددأ أوسددا مددن السددكا  الددذينخدددمات 
 املدددرفيأ ل شددبكات دَم املدد ت داماتسدد امكا يددأ املدددرفيني املراسدد ني واسددت دام اجلديدددا التسددديد
. املاليدأ اخلدمات تةد  تكاليف وختفي  التغطيأ  طا  لتوسيا لتجزئألبيا باا وشبكات والةيديأ

الدددق الددددافأ املتنة دددأ  بدددرام وتسدددمح التكنولوجيدددا أيضددداً باعتمدددا   ظددد  جديددددا ل تسدددديد تشدددمل 
تةددد  جمموعددأ متنوعددأ مددن اخلدددمات املاليددأ للددأ ااتددف النةو ا اسددت دام تسددتفيد مددن اةقبددال ع ددى 

بتكدداليف أقددل مددن ثيددث ا ياكددل األساسدديأ. وقددد رّكددز تنظددي  اخلدددمات املاليددأ الرقميددأ ع ددى تلزيددز 
ضدددما  تكدددافؤ الفدددرن بغيدددأ التشدددغيل املتبدددا ل ل شدددبكات، ومتكدددني اتبتكدددار وامددددار اليفاخددديص 

 والتددي ل م اطر املتل ةأ ب من املل ومات.
اسددديفاتيجيأ اة مددداج املدددايل يف كينيدددا، ع دددى سدددبيل املثدددال، ع دددى اخلددددمات املاليدددأ وتركدددز  -29

لدأ، ومددارف التمويدل بدال  الددغر، واملددارف املفوضدأ، وحتسدني خددمات النةابا واتف  اخلامأ
مندددات  ثيددث ا . وتسددد  اخلدددمات املاليددأ الرقميددأ اسددداماً كبددااً يف اة مدداج املددايل (13)الدددع 

ما املؤسسات املاليأ من أجل تةد  خدمات ماليأ مدن تتكامل لأ النةابا واتف  اخلامأالتسديد 
قبيددددل التحددددويالت واملدددددفوعات وات خددددار واتئتمددددا . ولسددددد  ظددددام شددددركأ سددددافاريكوم ل دددددافأ 

بددددني خمت دددف األلددددداف  الةواعددددد التنظيميدددأ، مثددداًت ع ددددى مدددد، ضددددرورا اتسدددا  M-Pesaاملتنة دددأ، 
ت املنافسدددأ. ومسحدددألدددداف التنظيميدددأ الدددق تتمثدددل، يف لدددذه احلالدددأ، يف تلمدددي  اخلددددمات املاليدددأ و 

لشدددركأ سدددافاريكوم باتثتفددداي مبركدددز مدددديمن ملددددا سدددبا سدددنوات مدددن خدددالل  ا يئدددات التنظيميدددأ
ا ذلدددوأتدددا   النظدددام. تطددويراتفاقددات ثددددريأ أخدددذت يف اتعتبدددار التكدداليف املرتفلدددأ النامجدددأ عدددن 

، فتحدت سد طأ املنافسدأ لدذا النظدام ل منافسدأ 2014 عام ويف وفورات ثج .و منواً سريلاً  األمر
 وتر. و ظدددددراً ل لالقدددددات  0.43اني  وترات  4.91تكددددداليف امللدددددامالت مدددددن  خمفضدددددًأ بدددددذلق

ي ضددددرورياً لتدددة التلدددداو  التنظيمدددي اةق يمددداتقتددددا يأ الوثيةدددأ بددددني كينيدددا والب ددددا  اجملدددداورا  دددا، ي  
 الشام أ للدا قطاعات من أجل استبا  األزمات املاليأ.و لكشف امل اطر اللابرا ل حدو  

__________ 

مددن الب دددا  الناميددأ مثددل  . اللديدددImplementation of Basel Standards، 2015مدددرف التسددويات الدوليددأ،  (12)
 الةازيل والدني وا ند أعضاء يف جلنأ بازل.

-Access to financial services as a driver for the post: 35، مدوجز السياسدأ اللامدأ رقد  2015األو كتدا ،  (13)

2015 development agendaدارا اخلدددمات : حتريددر قددرات 2015تةريدر التنميددأ اتقتددا يأ يف أفريةيدا للدام ، و 
 ، منشورات األم  املتحدا(.E.15.II.D.2) يويورف وجنيف، رق  املبيا  يف أفريةيا من أجل حتةيق النمو والتنميأ
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ويفيددددددد الفريددددددق املت دددددددص امللددددددين باخلدددددددمات املاليددددددأ الرقميددددددأ التددددددابا لالحتددددددا  الدددددددويل  -30
اسدددتفا  مدددن اخلددددمات املاليدددأ الرقميدددأ. فمدددن بدددني قدددد بددد   تلمدددي  اة مددداج املدددايل  (14)لالتدددداتت

ن لاتفداً اشد مدن األم يار  1.6ثوايل  مدرفياً، مي قمي كو  ثساباً  ت  ياري  ش ص الذينامل
أفريةيدددا  ويف ميّكددن مدددن تطدددوير خدددمات الددددافأ املتنة دددأ. مدددا ولدددواملليشدديأ،  ضدددمن أسدددرل ًت  ةددا

. وشدددد  الفريدددق (15)يف املائدددأ مدددن السدددو  81جندددو  الددددحراء الكدددة،، تغطدددي لدددذه اخلددددمات 
دمات اتتددددداتت خلدددد ا يئددددات التنظيميددددأاملت دددددص أيضدددداً ع ددددى أييددددأ اتتسددددا  والتلدددداو  بددددني 

   دمات املاليأ.لو 

 تجارة في الخدماتالالقواعد التنظيمية المحلية وتحرير  -ثالثاا  
 عامة نظرة -ألف 

واملتلددد ا األطددراف، تشددمل عم يددأ حتريددر التجددارا مبوجددب اتتفاقددات التجاريددأ اةق يميددأ  -31
ع ددى وددو متزايددد، خدددمات ا ياكددل األساسدديأ. وتكمددن الةددو، الدافلددأ اني التحريددر الددذي شدددده 
لددذا الةطدداُن مددؤخراً يف اةمددال  التنظيمددي واملنافسددأ. ويتندداول حتريددر التجددارا يف اخلدددمات أساسدداً 

 مدددن عدمدددر و طاقدددر حمل يدددأالسدددما  باملنافسدددأ الدوليدددأ يف األسدددوا  اائل التددددابا التنظيميدددأ أل  مسددد
. وبنددداًء ع ددى  لدددق، تدددؤثر عم يددات حتريدددر التجدددارا تددد ثااً أساسددداً  ةددرار تنظيمددديتددر لدددي رلدددن بوكيفي

جولرياً ع ى مديغأ وأ اء األطدر التنظيميدأ واملؤسسديأ احمل يدأ، وبالتدايل ع دى قددرا احلكومدات ع دى 
اا وتس سددل للم يددات يناسددب مددن حمتددو، ووتدد مددا التنظددي . ويكمددن التحدددي الرئيسددي يف ضددما 

أطددددر تنظيميددددأ ومؤسسددديأ فلالددددأ وبندددداء  وضدددا ثدددد  يتسددددعالتحريدددر املةيف ددددأ باللم يددددات التنظيميدددأ 
الةدددرات احمل يددأ قبددل الشددروُن يف اخلد دددأ والتحريددر، مددا اةبةدداء يف الوقددت  فسددر ع ددى امكا يددأ 

 األسوا .فيدا التحديات الناشئأ عن حترير  مبا التكيف ما التحديات اجلديدا،
و وقشددت مسدد لأ التحريددر التدددرلي ل  دددمات ع ددى املسددتو، املتلددد  األطددراف يف اطددار  -32

حتظ املفاوضدات بشد   اخلددمات باتلتمدام ع دى سدبيل  ومل جولأ الدوثأ ملنظمأ التجارا اللامليأ.
األولويدددأ ررددد  أ  اخلددددمات كا دددت بندددداً مدددن بندددو  جددددول األعمدددال املةدددرر يف جولدددأ أوروردددواي. 

 مت دددد  املددددؤمتر الددددوزاري اللاشددددر ملنظمددددأ التجددددارا اللامليددددأ، امللةددددو  يف  دددداوي يف كددددا و  األول/و 
 دماتخلد أالتفضدي ي امللام دأتناول أثد لدذه الةدرارات ت وزاريأ. و ستأ قرارا، عن 2015 ة يسم

أ باخلددمات   فديفا اتسدتثناء واألفضد يات املتل ةد دا مددّ  م دنحاستثناء أقل الب دا  منواً مبوجب قرار 
غفددا  مفاوضددات ب أثددا  الشددق. و 2030كددا و  األول/ يسددمة   31سددنوات اضددافيأ ثدد   أربداَ 

 ّ  آراء األعضداء ختت دف بشدد    بدجولدأ الدوثدأ بشد   اخلددمات بلددما أقدر اعددال   داوي الدوزاري 

__________ 

ميثدددل الفريدددق املت ددددص الدددذي ينتمدددي اليدددر األو كتدددا  مندددةاً ألمدددحا  مدددد حأ متلدددد ين يلدددع باة مددداج املدددايل  (14)
 والتمويل الرقمي.

(15) GSMA, 2014, 2014 State of the Industry: Mobile Financial Services for the Unbanked متا  ع ى الرابط ،
 http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf التايل:
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ددد ذت مبدددا رات كثددداا ع دددى الددددليد اةق يمدددي كيفيدددأ تنددداول املفاوضدددات. ومندددذ  لدددق احلدددني، اختُّ
 70منظمدأ التجدارا اللامليدأ، ميث دو  أعضداء تلد  األطراف. وشارف ثالثدأ وعشدرو  عضدواً مدن وامل

راف بشد   التجدارا اتتفدا  املتلدد  األطدع ى يف املائأ من  ارا اخلدمات اللامليأ، يف املفاوضات 
 األطددراف تلد يددأ تشددجيالددو  اتتفددا  مددن وا دددف .(16)2012 عددام منددذاريددأ يف اخلدددمات، اجل

 . ج د  أعضاء ومشاركأ
اةق يميدأ املوجددأ  التجاريدأتفاقدات اتجليدل اجلديدد مدن مدن مسدات اواخلددمات مسدأ رئيسديأ  -33

تتنددداول التددددابا التنظيميدددأ املت دددذا  ا  ودددو تلميدددق التكامدددل وتلميمدددر مدددا تركيدددز قدددوي ع دددى التنظدددي ،
، 2016شدبا /فةاير  1اراً مدن  اخل احلدو  الق تدؤثر ع دى اخلددمات واتسدتثمار واملنافسدأ. واعتبد

 419اتفاقدداً؛ مددن بيندددا  625الددق أ خطددرت منظمددأ التجددارا اللامليددأ  ددا  اتتفاقددات لددذه ب دد  عددد 
طَددددر منظمدددأ التجددددارا اللامليددددأ قبددددل ومل اتفاقددداً بشدددد   اخلدددددمات. 153اتفاقددداً  خددددل ثيددددز النفددددا  و  خت 

لكندددا أ خِطددرت منددذ  لددق احلددني سددو، بسددتأ اتفاقددات  ددارا اق يميددأ بشدد   اخلدددمات  2000 عددام
الكدددة،  مدددن اتتفاقدددات اتفددداقني اني خدددان بوجدددر اةشدددارا و ددددراتفاقددداً اضدددافياً.  130بددد كثر مدددن 

 التجددددارا شددددراكأ واتفددددا  ا ددددا ئ احملدددديط شددددراكأ اتفددددا  يددددا مددددؤخراً، اةق يميددددأ أ برمددددا لتجددددارابشدددد   ا
 عميةدددأ، أسدددوا  فدددتح وثفدددز كبددداا أسدددوا  ا شددداء عدددن النظدددر وبددددرف. األط سدددي عدددة واتسدددتثمار

 تباعددددط ل تحفيدددز ع دددى حتةيدددق اتتسدددا  التنظيمدددي واحلدددد مدددن ضدددواب اتتفاقدددات لدددذه ستسدددتحد 
امللددايا التنظيميددأ الوطنيددأ. وقددد أقدددمت الب دددا  الناميددأ أيضدداً ع ددى حتريددر التجددارا يف اخلدددمات ع ددى 

 آسدديا شددر  جنددو  أمدد  رابطددأ شدد وتن اةق يميددأ.أ يددتفاقددات التجار اتالدددليد اةق يمددي يف سدديا  
ليدددددد اللام دددددأ املدددددالرا والسددددد ا واخلددددددمات اثريدددددأ تنةدددددل  فتتددددديح بدددددذلقأ اتقتددددددا ي مجاعتددددددا ثاليددددداً 

اخلدددمات،  دددافي مبددا واتسددتثمار. وقددد بدددأت الب دددا  األفريةيددأ مفاوضددات بشدد   عددد  مددن املسددائل،
  .2017 عام  دف ا شاء منطةأ  اريأ ثرا قاريأ ل ب دا  األفريةيأ حب ول

 التقاربو  والتباعدالحواجز التنظيمية  -باء 
تتط ددب مناقشددأ طوي ددأ.  بددني اتتفاقددات التجاريددأ وثددق الدددول يف التنظددي  مسدد لأ   أاللالقدد -34

السياسددات  ألرددرا  قواعددد تنظيميددأ ا يئددات التنظيميددأضددا ت مددا فددي قطاعددات اخلدددمات، عددا اً ف
 يف ثدنيأمدام التجدارا،  ثداجزاً حبك  الواقدا  أو الةا و  حبك  التنظي كو  ياللامأ املشروعأ. وقد 

ع دى  أثدر  تحرير التجارا واتلتزامات الق تتنداول تددمي  األطدر التنظيميدأ الوطنيدأ أ  يكو  لميكن 
تدل  التنظدي  اتستةالليأ التنظيميأ الوطنيدأ. ومدن احملتمدل أ  تددبح لدذه املسد لأ أكثدر أييدأ أل  

مدددا اخلددددمات  ات الةيمدددأ  بدددالنظر اني أ  املنتجدددات اليدددوم أكثدددر تكدددامالً  الدددددارا أكثدددر فددد كثر
احلوسدبأ  أو . وتتط دب طبيلدأ لدذه املنتجدات املومدولأ بشدبكأ اة يف دتوترابطاً فيما بيندا املضافأ

دددد دا لطائفددددأ متنوعددددأ مددددن اخلدددددمات  ات الةيمددددأ املضددددافأ الددددق تشددددمل تدددددفةات السددددحابيأ واجملس 

__________ 

لدددأ تدددايوا  الددددينيأ، وتركيدددا، اتحتدددا  األوروي، وأسددديفاليا، واسدددرائيل، وآيسددد ندا، وباكسدددتا ، وبنمدددا، وبددداو، ومةاط (16)
ومجدوريدددأ كوريدددا، وسويسدددرا، وشدددي ي، وكنددددا، وكوسدددتاريكا، وكولومبيدددا، ولي تنشدددتاين، واملكسددديق، وموريشددديوج، 

 والنروي ، و يوزي ندا، ولو   كو   )الدني(، والوتيات املتحدا، واليابا .
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األمن واخلدوميأ وامل كيأ الفكريدأ املتل ةأ ب لالشوار مللاجلأاً جديد اً تنظيم البيا ات عة احلدو ،
لدذه السياسدات، الدق أييدأ   بشدكل سدريافتئت تدز ا   وما الدناعيأ. أالسياسو ولايأ املستد ق 

 .(17)داترفل أو تك فأ التجارا الرقميأ وتدفةات البيا اتمن حتد 
 مةي ددالتدابا التنظيميأ املطبةدأ ع دى اخلددمات آثدار ومن احملتمل أ  تكو  لس س أ من ا -35

 ألددددداف متييزيددددأ ا يئددددات التنظيميددددأ ،تكددددو  لددددد ت قددددد ررردددد  أ دددد تجددددارا مددددن منظددددور املدددددد ر، ل
ل تجارا من  . وتشا البحو  اني أ  امل كيأ اللامأ وضوابط األسلار أقل تةييداً ل تجارا مةي دا أو

أعضداء اجمل دس، واحلدواجز ع دى اجلنسديأ واةقامدأ  واشيفا التدابا التمييزيأ املتل ةأ حبدو  امل كيأ، 
 ا يئدأ التنظيميدأسد طأ  اقتدداروقد يسد   .(18)الق تليف  املنافسأ، والشفافيأ يف  ظ  اليفخيص

 دق الةدددرا مت ت  يئدأ التنظيميدأا ل تجدارا أل مةي ددا  قواعدد تنظيميدأع دى اةق دي  الدوطين يف وضدا 
فضددل املددور ين احمل يددني. وعددالوا ع ددى تع ددى التدددخل يف وتيددأ قضددائيأ أخددر،، وميكددن بالتددايل أ  

تضددط ا اللديددد مددن سدد طات و/أو رابطددات اخلدددمات بددالتنظي  يف اللديددد مددن قطاعددات  لددق، 
الفاع ددأ املددور ين  ميكددن أ  تفضددل بلدد  لددذه اجلددداتاخلدددمات، مثددل اخلدددمات املدنيددأ، ومددن   

 اني األسددوا ، الددق تبددني أ  اليفاخدديص رالبدداً  نفددا تددرخيص ال  راسددات  تؤيددد لددذا الطددر  احمل يددني. و 
نح ع ى وو تةديري، رر  أ  ملايا اليفخيص تكو  ع نيأ ما  .(19)يف ملظ  األثيا  مت 

ظ  ن تندوُن الدنُّ وميكن أ  تنش  اللةبات الق تليف  التجارا الدوليأ يف اخلددمات أيضداً مد -36
التنظيميددددأ الوطنيددددأ. ويتحمددددل مددددور و اخلدددددمات اني عدددددا أسددددوا  تكدددداليف التكيددددف مددددا خمت ددددف 

 الةواعددددتركيدددز اتتفاقدددات التجاريدددأ ع دددى ازالدددأ  ينددددب ت لدددذه احلالدددأ، ويف املتط بدددات التنظيميدددأ.
وراء  رئيسددديوعنددددما يكدددو  السدددبب الع دددى ا ارا التندددوُن التنظيمدددي.  امّنددداالتنظيميدددأ يف ثدددد  اهتدددا و 

 تةدي ميدأ خمت فدأ، يتنظ قواعددالسدلي اني حتةيدق ألدداف متماث دأ مدن خدالل  لدولتباعد التنظيمي ا
امللا لدأ.  أو اتعديفاف املتبدا ل أو املواءمدأ التنظيميدأيشمل تدابا مدن قبيدل  اً تنظيمي اً الب دا  تلاو 

التلداو  التنظيمدي بددني الب ددا   ات املسدتويات اةمنائيدأ واألفضد يات التنظيميددأ  وتزيدد فدرن اقامدأ
س طأ التةديريأ التنظيميأ عدن ال من احلد اني عا اً  اةق يميأأ يتفاقات التجار ات وتسلى املتشا أ.

 كنداً س التلداو  يكدو  ت قدو  الالزم.ل تجارا أكثر من  مةي داتكو  لذه التدابا  أت طريق اشيفا 
 . د والنُّ  األلداف يف أساسيأ اختالفات وجو  عن التنظيمي التباعد ينت  عندما

 محليةالتنظيمية القواعد الوضع  -يمج 
 الةواعددددددالتجدددددارا يف اخلددددددمات يف التلريفدددددات وامندددددا يف  تلرقدددددلت تتمثدددددل احلدددددواجز الدددددق  -37

 رفيدد مبددا ،بشدد   التجددارا يف اخلدددماتاتتفددا  اللددام يددر  يف أجددزاء عديدددا مددن التنظيميددأ احمل يددأ. و 

__________ 

(17) B Hoekman and P Mavroidis, 2015, Regulatory Spillovers and the Trading System: From Coherence to 
Cooperation (Geneva, International Centre for Trade and Sustainable Development and World 

Economic Forum). 
(18) http://www.oecd.org/trade/services-trade/43080529.pdf. 
(19) A Mattoo, 2015, Services Trade and Regulatory Cooperation (Geneva, International Centre for Trade 

and Sustainable Development and World Economic Forum). 
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 شدد وت التنظدي .حبق احلكومدات يف ، اقرار  )التحرير التدرلي( منر الديباجأ واملا ا التاسلأ عشرا
التاسددلأ عشددرا ع ددى ثاجددأ الب دددا  الناميددأ اني سارسددأ لددذا احلددق.  يباجددأ اتتفددا  اللددام وما تددر 

التنظيميددأ احمل يددأ فيمددا عدددا اتلتزامددات  الةواعددديفددر  قيددو اً كثدداا ع ددى  ت ولكددن اتتفددا  اللددام
 ل اليفخدديص والت ليدل ومتط بدداتيشدكّ  أت املتل ةدأ بالشدفافيأ وعدددم التمييدز رردد  سدلير اني ضددما 

اتثتكددارات مركزلددا تغل تسدد أت ضددما  أو أخددر، عبئدداً ثةددياًل ع ددى مةدددمي اخلدددمات األجا ددب
ع دى  مدن املدا ا السا سدأ 1يل املثال، تدنص الفةدرا اني األسوا  واملنافسأ. فل ى سب نفا ةعاقأ ال

يددأ بالتزامددات، أ  مجيددا التدددابا املتل ةددأ بالةطاعددات الددق تلدددد فيدددا أعضدداء منظمددأ التجددارا اللامل
ودددو ملةدددول وموضددددوعي و زيدددر. وباةضدددافأ اني  لدددق، تدددنص اتسددددتثناءات لدددب أ  ت ددددار ع دددى 

 ى عدم منا أعضاء منظمأ التجدارا اللامليدأ مدن اختدا  التحوطيأ الوار ا يف مرفق اخلدمات املاليأ ع
لددوز ل دددول األعضدداء أ  تسددت دم التدددابا التحوطيددأ امل  ددأ  ت تدددابا ألسددبا  حتوطيددأ، ولكددن

التزاماهتددا املندددون ع يدددا يف اتتفددا . وتؤكددد الورقددأ املرجليددأ  أو مددن تلدددداهتا باتتفددا  ل تدددر 
ضاء    احلق يف حتديد  وُن اتلتزام بتلمدي  اخلددمات الدذي املتل ةأ خبدمات اتتداتت أ  األع

تو  اةبةاء ع ير، ولكندا تةضي بتنفيذ التزامدات تلمدي  اخلددمات ع دى ودو شدفاف وردا متييدزي 
يف املمارسأ اللم يأ  يلو وحمايد من الناثيأ التنافسيأ ورا شا  أكثر من الالزم، ولو شر  قد 

 ا احلق.قدرا الب دا  ع ى است دام لذ
ويسلى اتتفا  اللام بش   التجارا يف اخلددمات أيضداً اني ضدما  تدواز   بدني األلدداف  -38

السياساتيأ الرئيسيأ واتلتزامات بتحرير التجارا من خالل اتسدتثناءات اللامدأ واألمنيدأ الدوار ا يف 
زمددأ حلمايددأ اآل ا  أثكددام املددا تني الرابلددأ عشددرا والرابلددأ عشددرا مكددرراً، الددق تشددمل التدددابا الال

 النبات. أو احليوا  أو محأ اة سا  أو ثفظ النظام اللام وت ق الالزمأ حلمايأ ثياا أو اللامأ
ويشددارف أعضدداء منظمددأ التجددارا اللامليددأ يف مفاوضددات مددن أجددل وضددا ضددوابط متلددد ا  -39

وامللددايا التةنيددأ،  ومتط بددات الت ليددل املتل ةددأ بدداليفخيصاألطددراف بشدد   الةواعددد التنظيميددأ احمل يددأ 
. ويتمثدددل أثدددد اجلوا دددب الرئيسددديأ (20)مدددةر  دددا ت تكدددو  لدددذه الددددكوف ثدددواجز  اريدددأ ت ثددد 

 مةي ددا أو التددابا متييزيدألدذه  بد تّ تكدو  يةضدي ولو مليارالضرورا  اختبارل ضوابط املةيفثأ يف 
التنظيميددأ  ا يئدداتأكثددر مددن الددالزم. ولندداف ق ددق  مددن أ  يددؤ ي  لددق اني احلددد مددن قدددرا  ل تجددارا

اللامدددأ املشدددروعأ. وع دددى  اتالسياسدددع دددى مددديارأ الةواعدددد التنظيميدددأ وتلددددي دا لتحةيدددق ألدددداف 
متويدددل عم يدددأ بغدددر   ي اخلددددمات مني ع دددى مددورّ سددبيل املثدددال، قدددد يكدددو  فددر  رسدددوم املسدددت دِ 

 ،املةيف  الشر ار. وتشا البحو  اني أ  ختبدمات متلارضاً ما لذا اتتلمي  احلدول ع ى اخل
قدد يلدين أ  ا خدال  ،ب   تكو  الةواعد التنظيميأ احمل يأ مثدل متط بدات اليفخديص نملددا مسدبةاًن

تغيدددا تنظيمدددي ةدددل بثةدددأ مدددور ي اخلددددمات األجا دددب يف الةدددا و  الةدددائ  ميكدددن أ  يتلدددار  مدددا 
  اللام بش   التجارا يف اخلدمات واملتمثل يف احلفاي ع ى اطدار نمسدتةر الوار  يف اتتفا الشر 

__________ 

(20) M Mashayekhi and E Tuerk, 2008, GATS negotiations on domestic regulation: A developing country 
perspective (chapter 7), in K Alexander and M Andenas, eds., The World Trade Organization and Trade 

in Services (Leiden, Brill). 
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. ويسلى اتفا  التجارا يف اخلدمات أيضاً اني تلزيز الضوابط يف لذا اجملال. (21)وميكن التنبؤ برن
ويكتسددي مشددروُن املددا ا املتل ددق بالشددفافيأ ومشددروُن املرفددق املتل ددق بالةواعددد التنظيميددأ احمل يددأ أييددأ 

   مشدروُن املدا ا بد وتفيد تةداريربالنسبأ ل لالقأ بني اتتفاقات التجاريأ والةواعد التنظيميأ.  بالغأ
بنشددر التدددابا وامكا يددأ التل يددق ع يدددا واشدديفا  أ    ات الددد أبالشددفافيأ يتندداول املسددائل  أاملتل ةدد

املرفدق املتل دق  مشدروُن وأما لتدابا امللتمدا.ذي تستند الير الاتوضح احلكومات األساج املنطةي 
بنطدددا  مشدددروُن ضدددوابط منظمدددأ التجدددارا اللامليدددأ املتل دددق  شدددبيرال طدددا نالبدددالتنظي  احمل دددي، فيغطدددي 
 بالةواعد التنظيميأ احمل يأ.

واتتفاقدات التجاريدأ اةق يميدأ  اةق يميدأأ يدتفاقدات التجار ات  اجليل اجلديد من وقد شدّ  -40
بدالتنظي  احمل دي،  دتفظ اتفدا   يتل دق فيماالكة، ع ى حتةيق اتتسا  التنظيمي بني األطراف. و 

شددراكأ احملدديط ا ددا ئ، ع ددى رددرار مشددروُن  ددص اتفددا  التجددارا يف اخلدددمات، باملبدددأ املكددرَّج يف 
وضددا  ويف ق حبددق األعضدداء يف التنظددي  يباجددأ اتتفددا  اللددام بشدد   التجددارا يف اخلدددمات واملتل دد

جديدا بش   توريدد اخلددمات. ردا أ  اتفدا  شدراكأ احملديط ا دا ئ يتجداوز اتتفدا  اللدام  قواعد
 بش   التجارا يف اخلدمات يف عد  من النواثي ويفر  التزامات اضافيأ تتل ق باللوامل التاليأ:

 اةطار الزمين مللاجلأ الط بات؛ )أ( 
 ل ومات اني من رف ضت ط باهت ؛تةد  امل ) ( 
 البسيطأ الوار ا يف ط بر؛ ألخطاءَ ام الط ب امكا يأ تدحيح مةد   )ج( 
 الوثائق األم يأ؛  بدًت منلوثائق من اسخ مددَّ  ع يدا قبول     ) ( 
 فر  رسوم ترخيص تكو  ملةولأ وشفافأ؛ )ه( 
 أ زمنيأ ملةولأ لتةد  الط ب؛مد منح  )و( 
 .(22)  اجراءات حم يأ لتةيي  كفاءا املدنيني التابلني لطرف آخرضما  وجو  )ز( 

ظ  التنظيميأ الوطنيأ اخلامدأ بالومدول اني األسدوا  وشدرو  وقد أّ ت األييأ البالغأ ل نُّ  -41
ما سدديّ  وت خدددمات ا ياكدل األساسدديأ، التجاريددأ بدبل النفدا  اليدددا اني زيدا ا التمددام املفاوضدات 

تفاقدات اتتستند الضدوابط التنظيميدأ الدوار ا يف  ما واخلدمات املاليأ. ورالباً خدمات اتتداتت 
 خبدددددمات اتتددددداتت، اني الورقددددأ املرجليددددأ املتل ةددددأ خبدددددمات يتل ددددق فيمددددا ،اةق يميددددأأ يددددالتجار 

 اتتفدا  اللدام بشد   التجدارا يف اخلددمات،ولي الورقأ املوضوعأ يف اطار األساسيأ،  اتتداتت
الومدول اني شدبكات اتتدداتت األساسديأ ومنددات فدرن تزامدات بلددم التمييدز يف ينشد  ال ما

د ا لدذه الضدوابط  طدا  الورقدأ املرجليدأ اتتدال املتل ةأ باخلدمات  ات الةيمأ املضافأ. وقد توس 
تفاقات اتق تلم   ما باخلدمات املاليأ، رالباً  يتل ق فيماليشمل اضافأ تلاريف وضوابط جديدا. و 

__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.3/8الوثيةأ  (21)
 https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans ص اتتفا  متا  ب كم ر ع ى الرابط التايل:  (22)

-pacific-partnership/tpp-full-text. 
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الضدددوابط التنظيميدددأ، باتعتمدددا  يف الكثدددا مدددن األثيدددا  ع دددى التفدددال  املتل دددق  اةق يميدددأأ يدددالتجار 
اتتفا  اللام بش   التجدارا يف اخلددمات،  املوضوُن يف اطارباتلتزامات يف جمال اخلدمات املاليأ 

 التحوطيدددأ، والتجميدددد، واخلددددمات املاليدددأ اجلديددددا، قبيدددل اتسدددتثناءاتولدددي تتنددداول مسدددائل مدددن 
  باملنافسأ.واملمارسات امل  أ 

  1اةطار  
الضوابط التنظيمية المتعلقة بخدمات التصالت والخدمات المالية، المنصوص عليها في 

 اتفاق شراكة المحيط الهادئ
يتجدداوز اتفددا  شددراكأ احملدديط ا ددا ئ اللديددد مددن أبلددا  اتتفددا  اللددام بشدد   التجددارا يف  

خبدددمات اتتددداتت، يةددر  ددص  يتل ددق فيمددااةق يميددأ األخددر،. و اخلدددمات واتتفاقددات التجاريددأ 
 اتتفا  املتل ق بتلمي  اخلدمات باحلق يف حتديد اتلتزامات بتلمي  اخلدمات، ولكندر يدنص ع دى

الددذي تكددو  قددد  بالنسددبأ لنددوُن تلمددي  اخلدددمات لددب سددا تشددّكل لددذه اتلتزامددات عبئدداً أثةددل أت
طراف لب أ  تتيح ملدور ي اخلددمات مدن طدرف آخدر فدرن ثد تر. وينص اتتفا  ع ى أ  األ

احلدددول ع ددى خدددمات اتتددداتت اللامددأ املةدمددأ يف اق يمدددا واتسددتفا ا مندددا، وأ  تتدديح  دد  
أيضاً امكا يأ احلدول ع ى أرقام ا اتف ع دى أسداج ردا متييدزي. ويتلدني ع دى مدور ي خددمات 

ترابطدداً مددا مددوّر ي لددذه اخلدددمات مددن طددرف  اتتددداتت اللامددأ يف اق ددي  طددرف ملددني أ  يةيمددوا
آخددددر وأ  يتيحددددوا امكا يددددأ  ةددددل األرقددددام. ويشددددمل اتتفددددا  أثكامدددداً تتل ددددق بدددداملور ين الرئيسدددديني 
خلدمات اتتداتت اللامأ وتتناول مسدائل مدن قبيدل الضدما ات التنافسديأ واعدا ا بيدا اخلددمات 

املاليدأ، يدذلب اتتفدا  اني أبلدد مدن  باخلددمات يتل دق فيمداوتفكيق عنامر الشبكأ وترابطددا. و 
اجلنسددديأ  أو ي غددي مج ددأ أمدددور مندددا شددرو  اةقامددأ ا  اتتفددا  اللددام بشدد   التجدددارا يف اخلدددمات

املط ددو  توفرلددا يف أعضدداء اة ارا الل يددا يف املؤسسددات املاليددأ. وع ددى رددرار اتتفددا  اللددام بشدد   
اختدددا  تددددابا ألسدددبا  حتوطيدددأ. بدددل، ع دددى ميندددا اتتفدددا  األطدددراف مدددن  ت التجدددارا يف اخلددددمات،

النةدددي  مدددن  لدددق، للدددل اتتفدددا  لدددذه التددددابا التحوطيدددأ مرلو دددًأ ب ثكامدددر األخدددر، املتل ةدددأ 
بامللام ددأ الوطنيددأ والنفددا  اني األسددوا . وبالنسددبأ لكددال الةطدداعني، يتلددني ع ددى األطددراف أ  تنشددر 

ن امللنيددني واألطددراف األخددر، بددداة تء مسددبةاً الةواعددد التنظيميددأ املةيفثددأ وأ  تسددمح لألشدد ا
بتل يةددات مسددبةأ وأ  تتندداول التل يةددات املوضددوعيأ. وقددد تتط ددب لددذه اتلتزامددات جدددو اً لامددأ 

 ميكن أ  تنطوي ع ى جدو  تبدظ بل  الب دا  الناميأ.

 األو كتا . املددر:

 اتجددب اتتفاقددوقددد أثددار وضددا ضددوابط  وليددأ ل لم يددات واأل طددر التنظيميددأ الوطنيددأ مبو  -42
قدددد يكدددو  لدددذلق مدددن أثدددر سددد يب ع دددى اتسدددتةالليأ التنظيميدددأ  مدددا ق ةددداً بشددد  التجاريدددأ اةق يميدددأ 

بشدددد   اتتسددددا  أثكامدددداً املثددددال، يتضددددمن اتفددددا  شددددراكأ احملدددديط ا ددددا ئ  سددددبيل فل ددددىالوطنيددددأ. 
عضددو مددزو اً بغليددأ لتيسددا التنسدديق املركددزي واسددتلرا  نالتدددابا كددل ةتضددي أ  يكددو   ت التنظيمددي

تةيدي   ددافي مبدا ودو سارسدأ تنظيميدأ جيددا، التوجدرالتنظيميأ املشمولأن اجلديدا مدن أجدل تشدجيا 
 كبدااً  قددراً  والددول املستثمرين بني املنازعات تسويأ آليأ أثارت وقدمد، ت ثا التدابا التنظيميأ. 
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الوقدت  فسدر قدد متدنحد  مزيدداً  ويف تدوفر ل مسدتثمرين األجا دب اليةدني الةدا وين، . فديالة ق من
مدددن احلةدددو  وتدددؤ ي اني ن ميدددد عم يدددأ التنظدددي ن أل  ا يئدددات التنظيميدددأ قدددد حتجددد  عدددن اختدددا  
اجددراءات تنظيميددأ ملينددأ خشدديأ أ  ت ةدددَّم ضدددلا طلددو  قا و يددأ يف اطددار آليددات تسددويأ املنازعددات 

 خددددمات مثدددل اتتدددداتت كدددا  موضدددوع داوالددددول، ع مددداً أ  منازعدددات كثددداا  بدددني املسدددتثمرين 
 احملتمدددل الةيدددو  اللامليدددأ التجدددارا منظمدددأ أعضددداء عنددددا أعدددر  الدددق الشدددوارل بدددني ومدددنالطاقدددأ.  أو

لب دددا  الناميددأ  ات املددوار  والةدددرات املؤسسدديأ ا ليئدداتفيدددا  مبددا التنظيميددأ، ا يئددات ع ددى فرضدددا
 .(23)والبشريأ احملدو اواملاليأ 

 تنظيمهاو السعي إلى اعتماد نهج متسق إزاء تجارة الخدمات  -رابعاا  
 عامة نظرة -فأل 

 .الدددق يطرثددددا تحددددياتال تنظيمدددي ومؤسسدددي سددد ي  أييدددأ بةددددر يكتسدددي وضدددا اطدددار -43
مددن يوجددد ثددل واثددد يددد ح جلميددا احلدداتت أل  األولويددات مرلو ددأ باللديددد مددن املتغدداات،  وت

مسدددتو، التنميددأ والةددددرات اة تاجيددأ والدددروابط مددا الةطاعدددات األخددر، وات فتدددا  و وعيدددأ  مج تدددا
البلدددد . فَر التنظيميدددأ واملؤسسددديأ تلةيدددداً خددددمات ا ياكدددل األساسددديأ. وتزيدددد التجدددارا الدوليدددأ األطددد

أ  اللامددأ املشددروعأ،  اتيف سددليدا اني حتةيددق ألددداف السياسددمددن احلكومددات، يتط ددب التجدداري 
ل  لددق مددةر  ددا. وقددد ميثّدد ت ل تجددارا مةي ددداالتدددابا التنظيميددأ الددق ميكددن أ  تكددو   ددا آثددار تغددا 

قيدددداً لالسدددتةالليأ التنظيميدددأ الوطنيدددأ. وتشدددتد خطدددورا لدددذا الشدددارل بالنسدددبأ ل ب ددددا  الناميدددأ  ظدددراً 
س سدددد أ مدددن الةيددددو   دحتددد مدددا ل تبايندددات املتل ةدددأ مبددددد، تطدددور الةواعدددد املنظ مددددأ خلددددماهتا. ورالبدددداً 

مددن  -والةدددرات املاليددأ  ،بالةدددرات التنظيميددأ، واملسدداءلأ، واتلتددزام السياسددي املتل ةددأ -املؤسسدديأ 
تثتمدال  الب دا  الناميأ ع ى ارساء أطر تنظيميأ ومؤسسديأ سد يمأ، فتددبح بالتدايل ملرضدأ قدرا

 .عن را قددلأ ل تجارا مشو  آثار نظامدا التنظيمي أ  يكو  ل
 اللالقددددأ الوثيةددددأ بددددني التجددددارا والتنظددددي  والتنميددددأ أييددددأ اتسددددا  السياسددددات،لددددذه ز ةِ وت ددد -44

البلد التجاري ل ةواعد املنظ مأ ل  دمات والبلدد التنظيمدي ملبدا رات حتريدر  آ   واثد  تتناول يف  ا 
س سد دا التجارا، لكي يتسع تددمي  عم يدات اةمدال  احمل دي وحتريدر التجدارا وحتديدد وتاهتدا وت
والةددرات ع ى النحو املناسب. ورر  التس ي  بامل اطر الق قد تتلر   ا اتستةالليأ التنظيميدأ 

الوطنيأ بسبب مبا رات حترير التجارا، فدإ  املشداركأ يف اتتفاقدات التجاريدأ ميكدن أ  تتديح فرمدأ 
يدةر السدلي اني  مدا امالثات تنظيميأ الابيأ وبناء الةدرات يف قطداُن اخلددمات. ولندافجراء ة

التة يدل اني أ ىن بغيدأ  تكدو  األ سدبوضا اطار تنظيمي ومؤسسي سد ي  وقواعدد تنظيميدأ  كيدأ 
سارسدددات تنظيميدددأ تتسددد  بالفلاليدددأ  اسدددتحدا ردددا قددددد و عدددن ل تجدددارا  املةي ددددثدددد مدددن أثرلدددا 

__________ 

 https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/grc/TPPRegulatoryCoherenceWorking  ا ظر: (23)

GroupPaper.pdf. 
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 ، فإ  والكفاءا واة داف. ورر  أ  عنامر الةواعد التنظيميأ األ سب ختت ف باختالف الب دا
 من املمكن است الن بل  الدروج املفيدا من التجار  الوطنيأ واملبا رات الدوليأ.

 التجارب الوطنية والدولية -باء 
ا ع دى أفضدل املمارسدات كد  اا كا ت أسيفاليا رائدا يف است دام عم يأ التنظدي  امللتمددِ  -45

. وتسدلى لدذه األ اا اني تلزيدز (24)لتطبيق التنظدي  ثيثمدا يلدو   لدق بد عظ  الفوائدد ع دى اجملتمدا
وضدددا سياسدددات جيددددا وضدددما  اتتسدددا  بدددني املبدددا رات الفر يدددأ مل ت دددف الوكددداتت التنظيميدددأ 
وا ددف اللددام ل حكومددأ. فل ددى سدبيل املثددال، هتدددف الشددرو  املتل ةدأ بتح يددل األثددر التنظيمددي يف 

لالدددأ مدددن ثيدددث التك فدددأ أسددديفاليا اني ضدددما  أ  حتةدددق السياسدددأ اللامدددأ ا ددددف املنشدددو  بطريةدددأ ف
 فائددددا مدددافيأ امجاليدددأ.ب سدددي يتأ دددر  ا ا ثبدددت ات ي فدددر  أت وتسدددتند اني فكدددرا أ  التنظدددي  ينبغدددي

الوتيددات املتحدددا، أمدددر الددرئيس س سدد أ مددن األوامددر التنفيذيددأ الددق ترسددي املبددا ئ التنظيميددأ  ويف
والشدؤو  التنظيميدأ، الدذي  ماةعدالالق ينبغي أ  تتبلددا الوكداتت التنظيميدأ، ويسدتلر  مكتدب 

لددو جددزء مددن مكتددب اة ارا وامليزا يددأ، الةواعددد التنظيميددأ ل وكدداتت ل ت كددد مددن امتثا ددا ل مبددا ئ 
 .(25)ما الةواعد التنظيميأ ل وكاتت األخر،ت ق الةواعد  وعدم تلار 

ا دا ئ ووضا الفريق امللين باخلدمات يف منتد، التلاو  اتقتدا ي لدول آسيا واحمليط  -46
ةز فيددر اتسددا  األطددر التنظيميددأ كنتيجددأ مددن النتددائ  الرئيسدديأ. اطدداراً ل تلدداو  يف جمددال اخلدددمات يَدد

مددحا  مدد حأ متلددد ين يف ألجددول أعمدال ووضددا متلدد  األطدراف  منتددد،ً ا شداء وسيسدد  
تنظيميدددأ اق يميدددأ خمت فددأ، مثدددل ليئدددأ  وقدددد ثدددد ت مؤسسددات   .(26)السددلي اني ب دددو  لدددذا ا دددف

الرئيسدديأ لألطددر  اللامددأ، املبددا ئَ  نددافااتت يف شددر  الكددارييب واملنتددد، األفريةددي ملنظمددي املاتتددد
التنظيميأ واملؤسسيأ الس يمأ. ووضا البنق الدويل جمموعأ أ وات لتةيي  التنظي  املتل دق بالتجدارا 

تنظيمدددداً ميكددددن اعتبدددداره  مددددا حتددددد واتسددددتثمار يف اخلدددددمات تةدددديف  جمموعددددأ مددددن املبددددا ئ اللامددددأ 
وأمددر اجمل دس امللدين بالسياسدأ التنظيميدأ واحلوكمدأ التدابا ملنظمدأ التلداو  والتنميدأ يف  .(27)س يماً 

تشمل تلزيدز اتتسدا  التنظيمدي  روامالث التنظي امليدا  اتقتدا ي توميأ حتد  مبا ئ لنوعيأ 
. (28)  الوطنيدددأالوطنيدددأ والوطنيدددأ و و  فدددو مدددن خدددالل آليدددات التنسددديق بدددني املسدددتويات احلكوميدددأ 

كمجموعدددأ وت سددت دم عم يدددات اسدددتلرا  السياسددات املتل ةدددأ باخلددددمات الددق لريددددا األو كتدددا   

__________ 

(24) www.dpmc.gov.au/office-best-practice-regulation. 
(25) https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo12866/eo13563_01182011.pdf. 
 (.2015) اطار التلاو  يف جمال اخلدمات التابا ملنتد، التلاو  اتقتدا ي آلسيا واحمليط ا ا ئ (26)
(27) World Bank, 2014, Regulatory Assessment Toolkit: A Practical Methodology for Assessing Regulation 

on Trade and Investment in Services (Washington, D.C.). 
(28) OECD, 2012, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance (Paris). 
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ملسدددداعدا الب دددددا  يف تةيددددي  ووضددددا مددددزي  مددددن السياسددددات املناسددددبأ لتحسددددني أ اء قطدددداُن  أ وات
 .(29)اخلدمات وتوفا خرائط تنظيميأ

 نحو أنسب القواعد التنظيمية -جيم 
ر  الوطنيأ والدوليدأ، ميكدن اسدت الن بلد  املبدا ئ املشديفكأ الدق تةدوم من لذه التجا -47

جددزم منطةددي بلددو ا  بلددد ات اعتمددا  قواعددد تنظيميددأ لددب وت ع يدددا أ سددب الةواعددد التنظيميددأ.
ددَّ فوائدد مدافيأ ب  لق ع ى اجملتمدا   لدذه تتجداوز اجملموعدات  ات املدداخل اخلامدأ. ولدب أ  حت 

يتسددق مددا ب ددو   مبددا تزم لتحةيددق ا دددف و نددب الةيددو  رددا الضددروريأ،الةواعددد يف أ ىن مسددتو، 
األلددداف التنظيميددأ ومتشددياً مددا مسددتو، التنميددأ يف الب ددد امللددين. وينبغددي أيضدداً أ  ت دددم  الةواعددد 

. وينبغددي ملدددا تكددو  متسددةأأ  و  السياسددات والةددوا ني واتلتزامددات الدوليددأ األخددر، يفالتنظيميددأ 
أ قاب ددأ  تكددو  متاثددأ وشددفافأ و و  تكددو  آمددرا أكثددر مددن الددالزم وأت األ اء أ  تكددو  قائمددأ ع ددى

وأ  ت ب َّدد  بفلاليددأ. وينبغددي أ   واضددحأ ومسددتةرا ومددوجزاينبغددي أ  تكددو   كمددا  ؛ع يدددا ل مسدداءلأ
ينبغي أ   سد احلوافز  كما  ت خذ يف اتعتبار عبء اتمتثال املفرو ،أ  تكو  قاب أ لر فا ، و 

 لالمتثال امللةول. الد يا الالزمأ
جددداً أ  ةتددداروا هن   فل ددديد  ولواضدددلي السياسدددات وا يئدددات التنظيميدددأ أيضددداً  ور يؤ و دددر. -48

موا البددائل املتاثدأ ل ةواعدد تنظيميأ حتةق أقدى قدر من الفوائد الدافيأ. وينبغي أ   د وا ويةيّ 
 أ  لددروا مشدداورات ثةيةيددأ احلددوافز اتقتدددا يأ. ومددن الضددروري ومددن مج تددداالتنظيميددأ املباشددرا، 

ناسب ما املؤسسات التجاريأ املتضدررا ومنظمدات اجملتمدا املددين وأفدرا ه ع دى مجيدا الوقت امل ويف
فيدددددا  مبددددا التنظيميددددأ، وا يئدددداتفيدددددا  و  الوطنيددددأ. وينبغددددي لواضددددلي السياسددددات  مبددددا املسددددتويات

 ق أعبدددداء تنظيميددددأ تراكميدددددأالسدددد طات امللنيددددأ باملنافسددددأ، أ  يتشدددداوروا فيمددددا بيددددند  لتفددددا ي خ دددد
 متداخ أ، وأ  يضط لوا بالتنظي  حبدافأ وتلاطف واثيفام. أو

 األطددر التنظيميددأ واملؤسسدديأ وحتديددد قدددراهتا اخلد دددأ   ومددن الضددروري أ  يسددبق ارسدداء   -49
بددددد مددددن مراعدددداا ألددددداف السياسددددأ اللامددددأ يف اتتفاقددددات التجاريددددأ واجددددراء  وت وحتريددددر التجددددارا؛
 .تزال مالئمأ ت ا ا كا ت ما مللرفأجلميا الةواعد التنظيميأ  استلرا   وري

وتبدأ اجلدو  املبذولأ يف جمال تلزيز أ سب الةواعد التنظيميأ بضما  وضا اطدار مؤسسدي  -50
متكيين. ومن الضروري أ  تكو  ا يئات املشاركأ يف اللم يأ التنظيميأ مستة أ عدن النفدو  السياسدي 

حتةيددق التلدداو  ع ددى الدددليد  ع ددى. وينبغددي أ  تلمددل املؤسسددات التنظيميددأ (30)وخاضددلأ ل مسدداءلأ
ددداتبددداُن تشدددجا أ  الدددوطين و و  الدددوطين و  لدددي: تددددمي  و يف مجيدددا مراثدددل  ورا التنظدددي  منسدددةأ   هن 

 ائمددأ  فيدددا آليددأ تنسدديق مبددا الةواعددد التنظيميددأ وتنفيددذلا وتةييمدددا. وميكددن اسددت دام آليددات خمت فددأ

__________ 

(29) UNCTAD, 2014, Services Policy Reviews: A Detailed Methodology for Reviewing Policy, 
Regulatory and Institutional Frameworks for Services (New York and Geneva, United Nations 

publication). 
(30) World Bank, 2006, Handbook for Evaluating Infrastructure Regulatory Systems (Washington, D.C.). 
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  . وتددمي  الةواعدد التنظيميدأ مكدو  (31)شاورات بني أمحا  املدد حأ املتلدد ينميكندا أ  تلزز امل
 يفواضدلو السياسدات  أ  ينظدر مدن املفيدديكدو  من املكو ات الرئيسديأ الدق تضدمن اتتسدا . وقدد 

فيددا ت دق  مبدا لو مبني أعاله، وع ى امللدايا الدوليدأ، كما  اتعتما  ع ى عنامر املمارسات اجليدا،
 لددق مددن تكدداليف  رميث دد مبددا لت يف اطددار املنظمددأ الدوليددأ لتوثيددد املةدداييس، مددا اتعدديفافالددق و ضدد
ح تي. وسددت(32)ل ب دددا  الناميدأ واحلاجددأ اني ضددما  مشداركتدا الفلالددأ يف ليئددات وضدا امللددايابالنسدبأ 

. ويتط ددب تطبيددق لددذه املبددا ئ باسددتمرار لتدددابا التنظيميددأتكييددف اعم يددات تةيددي  األثددر التنظيمددي 
 املوار . فضالً عنالتزاماً سياسياً رفيا املستو، 

مدددن بدددد  ت التنظيميدددأ، لاولضدددما  اتبددداُن هنددد  متسدددق ازاء التجدددارا يف اخلددددمات وقواعدددد -51
بني الكيا دات احلكوميدأ فلالأ ومستمرا ل مل ومات وعم يات تشاوريأ  اتوجو  اتداتت وتدفة

، مددن جدددأ وزارا التجددارابددني و  مددن جدددأ، د التنظيميددأ ل  دددمات الةطاعيددأالةواعدد املك فددأ بوضددا
. ولتحةيق اتتسا  التنظيمي يف التجارا، ينبغي وجو  تبا ل مستمر ل مل ومات بدني وزارا أخر،

 حبالدددأالتجدددارا والوكددداتت التنظيميدددأ. ووفةددداً  دددذا الدددند ، ختدددة الوكددداتت التنظيميدددأ وزارا التجدددارا 
ميددددأ الةائمددددأ الددددق تددددنظ  قطاعددددات حمددددد ا، مثددددل التشددددريلات والةواعددددد التنظيميددددأ الةواعددددد التنظي

تكو  وزارا التجارا يف وضدا  ،مبا رات تنظيميأ. وعندئذ واأللداف السياساتيأ  ات الد أ وأيّ 
لدددداف األحتديدددد  ددددافي مبدددا نددددا مدددن تةيدددي  ومددديارأ السياسدددات التجاريدددأ املتل ةدددأ باخلددددمات،ميك  

ينددت  عددن  لددق مددن  مددا ذنفَّددي  التفدداو  التجدداري. وميكددن أ  يف سدديا   تااتيجيسدديف اتو  واقددفاملو 
السياسددات التجاريددأ املتددد أ باخلدددمات مددن خددالل التدددابا التنظيميددأ ختددص التزامددات ومبددا رات 

تنظيميأ. ويتلدني ع دى كدل مدن وزارا التجدارا وا يئدات  ليئأالالزمأ الق تةا ضمن اختدان كل 
املبدددا رات  أو  دددا الومدددول اني الةواعدددد التنظيميدددأ اً حبيدددث يتددديحوار مسدددتمر حلدددا أ  تبةددديالتنظيميدددأ 

 التجاريأ اجلديدا املةيفثأ يف مرث أ مبكرا من أعما ا التحضايأ.
ويف الوتيددات املتحدددا، مددثاًل،  ددتفظ مكتددب املمثددل التجدداري ل وتيددات املتحدددا  يكددل  -52

تجاريأ، وتسويأ اخلالفدات السياسداتيأ مدا ا يئدات راسخ مشيفف بني الوكاتت لتنسيق السياسأ ال
التنظيميأ اتحتا يأ، ووضا وتنفيدذ السياسدات التجاريدأ ل وتيدات املتحددا. ويتباثدث املكتدب مدا 
الوكدددداتت اتحتا يددددأ مددددن خددددالل فريددددق اسددددتلرا  السياسددددات التجاريددددأ وجلنددددأ املددددو فني امللنيددددني 

يتا  ع دددى املسدددتو،  و  احلكدددومي لتوجيدددر مواقدددف بالسياسدددات التجاريدددأ، ويدددا الوسدددي تا  الرئيسددد
مددددن الوكدددداتت  19الوتيددددات املتحدددددا بشدددد   التجددددارا الدوليددددأ. وتضدددد  اجملموعتددددا  أعضدددداء مددددن 

التجدددارا والطاقدددأ والنةدددل واخلزيندددأ بشدددؤو   ك فدددأا ارات ووكددداتت م ددددافي مبدددا واملكاتدددب اتحتا يدددأ،
تص كدل جلندأ فرعيدأ ختد 90أكثدر مدن مدن اللامأ واحلمايدأ البيئيدأ والتنميدأ الدوليدأ. وتتد لف ال جندأ 

الطاقددأ شددؤو  يشددمل مسددائل اق يميددأ وتشددغي يأ، مثددل اخلدددمات و  مبددا ،ملددنّي   دداري جددالمب مندددا
ضافأ اني  لق، يلةد املكتب ج سات واتتداتت األساسيأ والتمويل الدويل واتستثمار. وباة

استماُن ويددر اشلارات من السجل اتحتا ي ميكن ل جمدور أ  يةدم اسددامات مدن خال دا. 
__________ 

(31) OECD, 2015, Regulatory Policy Outlook 2015, (Paris, OECD Publishing). 
(32) National Centre for APEC, 2012, Strategic Framework for Regulatory Coherence in APEC: An Impact 

Assessment for the Dairy, Electronics, and Off-Highway Vehicle Industries (Seattle). 
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ويددف النظام اتستشاري ل ةطاُن اخلان، الذي أ ش ه الكو غرج، اني ضما  متاشي سياسات 
 ا يأ.التجاريأ واتقتدالب د مداخل  مايف ميدا  التجارا الوتيات املتحدا 

ويف الدني، است  دم التنسيق الوثيق ل سياسات يف حتديد اتلتزامات الدق أخدذلا الب دد ع دى  -53
الشدليب، ولدو  عاتةر يف الةطاُن املدريف عند ا ضمامر اني منظمأ التجارا اللامليأ. وكا  مدرف الدني

زامددات ا ضددمام الدددني املدددرف املركددزي، مسددؤوتً عددن الةواعددد التنظيميددأ املدددرفيأ ولددو الددذي ثددد  الت
بتشددداور وثيدددق مدددا وزارا التجدددارا. ولرشدددراف ع دددى تنفيدددذ التزامدددات ات ضدددمام، أ شددد ت الددددني ال جندددأ 

ملددايا  مددن قبيددلمللددايا  وليددأ  لتلزيددز التنظددي  املدددريف وفةدداً  2003 عددام التنظيميددأ املدددرفيأ الدددينيأ يف
ط بدني حتريدر التجدارا واألطدر التنظيميدأ يف مجدوريأ كوريا، أسد  هن  متسق شدامل يدرب ويف اتفا  بازل.

 م ططددددات الرئيسدددديأ عمددددأ لا تلزيددددز الةدددددرا التنافسدددديأ لةطدددداُن اتتددددداتت. وثددددد  الددددند  سياسددددات 
لتكنولوجيددا املل ومددات واتتددداتت ووضددا اطدداراً مؤسسددياً متكينيدداً اني جا ددب وزارا خمددددأ خلدددمات 

 وثفدزت ثيدق مدا وزارا التجدارا. وقددمت احلكومدأتكنولوجيا املل ومات واتتدداتت تنسدق ع دى ودو و 
تكنولوجيددا املل ومددات واتتددداتت وأقامددت ب اعددالم خددان ي ددزم مددن اسددتثمارات وأ شدد ت مددندو  مددا

  و  النطدددا  اللريضدددأ اة يف دددت خددددمات سدددو  وافت تحدددتشدددراكات بدددني الةطددداعني اللدددام واخلدددان. 
 ع دددى الةائمدددأ املنافسدددأ امل طَّدددف الدددند  لدددذا وشدددجاليفاخددديص واألسدددلار. اأ مراقبددد للم يدددات اخضددداعدا

 التجاريددأ املفاوضداتألدد   قبدل احمل يددأ التنظيميدأ الةواعددد تكيبدف وض ددِمن. اخلددمات مةدددمي بدني املرافدق
 .  املتحدا والوتيات كوريا مجدوريأ بني احلرا التجارا اتفا   لق يف مبا ،لاوبلد

  2 اةطار 

 األونكتاد يجريها التي الخدمات سياسات استعراض عمليات من مستخلصة دروس
سدد طت  ددار  األو كتددا  يف جمددال عم يددات اسددتلرا  سياسددات اخلدددمات الضددوء ع ددى  

ددددةأ؛ واملؤسسددددات السدددد يمأ واة ارا الرشدددديدا؛ ووضددددا السياسددددات  أييددددأ السياسددددات املتسددددةأ واملنسَّ
ل التجاريدأ ومدددارات اللمددل. باتسدتنا  اني األ لددأ؛ وهتيئدأ بيئددأ متكينيدأ لر تدداج والتكنولوجيدا واألعمددا

ويكتسددي التنسدديق األفةددي والرأسددي ملبددا رات السياسددات الةطاعيددأ أييددأ يف اعدددا  اسدديفاتيجيأ وطنيددأ 
سددديما  وت يتسدددق مدددا السياسدددات التكمي يدددأ األخدددر،، مبدددا شدددام أ ومتسدددةأ لتنميدددأ قطددداُن اخلددددمات،

 را ، قطاعددددات اخلدددددمات.السياسددددات التجاريددددأ، مددددا مراعدددداا اخلدددددائص اتقتدددددا يأ امل ت فددددأ لفدددد
بددنغال ي ، ثيددث سددلت احلكومددأ اني تطددوير قطدداُن اخلدددمات يف جمددال تكنولوجيددا املل ومددات  ويف

واتتددداتت لتنويددا اقتدددا لا امللتمددد أساسدداً ع ددى مددناعأ املالبددس، أبددرز اتسددتلرا  أييددأ ملاجلددأ 
الت األجنبيدأ، ووضدا اتختناقات املستمرا بطريةدأ متسدةأ، مثدل وضدا قواعدد تنظيميدأ لددرف اللمد

 عةبددددات أمددددام احلدددددول ع ددددى اليفاخدددديص وتددددداريح اللمددددل وفددددر  أسددددلار ع ددددى عددددر  النطددددا .
روا ددددددا وأورنددددددا، أبدددددرزت عم يدددددات اتسدددددتلرا  احلاجدددددأ اني تنسددددديق أفضدددددل لتنظدددددي  خددددددمات  ويف

 ة أ.اتتداتت واخلدمات املاليأ واأللداف اللامأ لتلمي  اخلدمات يف ثالأ مبا رات الدافأ املتن
 

  .TD/B/C.I/MEM.4/8 املددر:
 UNCTAD, 2015, Services؛ اسدتلرا  سياسدات اخلددمات:  يكداراروا، 2013: ا ظدر األو كتدا ، مالثظدأ

Policy Review of Peru; Services Policy Review of Bangladesh  ًيددر قريبا(.) 
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 خاتمة -دال 
يتط ب اتباُن هن  موات ل تنميأ ازاء حترير التجارا اتسداقاً بدني الدةام  التنظيميدأ والدةام   -54

التجاريدددأ وتنسددديةاً فلددداًت بدددني ا يئدددات التنظيميدددأ والدددوزارات الةطاعيدددأ ووزارات التجدددارا. ول تنسددديق 
 نمددد  روج اسدددت الن وميكدددن اتتسدددا .يف ضدددما  لدددذا  رئيسدددي    ور  أيضددداً اةق يمدددي والددددويل 

رسددات والتجددار  املتل ةددأ بتحةيددق التنسدديق واتتسددا  مددن أجددل وضددا اسدديفاتيجيات تنظيميددأ املما
 األو كتدددددا  اسدددددتلرا  عم يدددددات مدددددن املست  ددددددأ الددددددروج  لدددددق ويشدددددمل .متلاضدددددداو اريدددددأ 

 وضدددما  السياسدددات مدددنمالئددد   مدددزي  وضدددا ع دددى الب ددددا  سددداعدت الدددق اخلددددمات لسياسدددات
 ا يك ددي.اُن اخلدددمات وأ ائددر، وتنويددا الدددا رات، والتحددّول قطدد تنظددي  حتسددني أجددل مددن اتتسددا 

  :التاليأ املسائل بل  ملاجلأ يف اخلةاء يررب وقد
كيددف تددؤثر السياسددات والةواعددد التنظيميددأ واسدديفاتيجيات حتريددر التجددارا ع ددى  )أ( 

 أ اء اخلدمات وع ى  ورلا اةمنائي يف جماتت مندا حتةيق ألداف التنميأ املستدامأ 
 ما لو األثر احملتمل لألطر التنظيميأ ع ى التجارا الدوليأ  ) ( 
 كيف ميكن لالسيفاتيجيات التجاريأ أ  تؤثر ع ى األطر التنظيميأ  )ج( 
 ا الق تؤثر ع ى الب دا  الناميدأ يف حتةيدق اتسدا  فلدال بدني ما لي الةيو  احملدَّ  ) ( 

 التنظي  وحترير التجارا 
ألطدددر املؤسسددديأ وآليدددات التنسددديق الدددق ميكدددن أ  تسدددد  يف مدددا لدددي املبدددا ئ وا )ه( 

 اعتمدددا  وضدددما حتةيدددق اتتسدددا  بدددني التنظدددي  وحتريدددر التجدددارا بغيدددأ ملاجلدددأ التباعدددد التنظيمدددي، 
  املفروضأ ع ى اخليارات التنظيميأمن الةيو   واحلديكفي من امللايا الدوليأ،  ما

    


