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مقدمة
 -1عُق دددت ال دددورة اخلامس ددة لجتم دداع اخل د اء املتع دددد الس ددنوات بشد د التج ددارة واخل دددمات
والتنمي د ددة يف قص د ددر األم د ددم يف جني د ددف بسويسد د درا يف الفد د د ة م د ددن  18إىل  20متوز/يولي د دده .2017
وأاتحت الدورة فرصة لدراسة وتبادل اخل ات والدروس املستفادة على الصعيد الوطين بشد دور
اقتصدداد اخلدددمات والتجددارة يف التحددول اهليكلددي والتنميددة الشدداملة ،إضددافة إىل حتديددد التوصدديات
السياساتية .وقد حضر الجتماع ما يقرب من  100مشارك .ومدن بد ؤدءلء واضدعو سياسدات
ومفاوضددو رفيعددو املسددتو يف ميدددا التجددارة ممددن يوجددد مقددرؤم يف جنيددف ويف عواصددم بلدددا،م،
وسفراء ومسءولو كبار من ؤيئات التنظيم الوطنية ،وممثلو عن املنظمات الدولية واجملتمع املددي
والقطدداع اخلددا  .وأثددى املشدداركو علددى اجلددودة العاليددة ملددةكرة املعلومددات األساسددية ال د أعددد ا
األمانة وعلى ثراء املناقشات وأمهيتها يف جمال السياسات.

أولا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة الفتتاحية
 -2ألق ددت رئيس ددة ف ددرع املفاوضددات والدبلوماس ددية التجاري ددة الت ددابع لش ددعبة التج ددارة الدولي ددة يف
السدلع واخلددمات والسددلع األساسدية بيدا ا افتتاحيدا .وأشدارت إىل تركيدز الددورة علدى دور اخلددمات
يف تعزيددز التحددول اهليكلددي ،مددع إيددالء اؤتمددا خددا خلدددمات البددى التحتيددة ،وشددددت علددى أ
اجتمدداع اخلد اء املتعدددد السددنوات يشددكل جددزءا ل يتجدزأ مددن العمددل الطويددل األمددد والشددامل الددةي
يضددطلع ب ده األونكتدداد بش د اقتصدداد اخلدددمات والتجددارة ،وؤددو عنصددر أساسددي يف جمموعددة أدواتدده
بش ؤةه املس لة ،إىل جانب استعراضات سياسات اخلدمات واملنتد العاملي للخدمات .وقدد
عزز مافيكيانو نريويب ،الةي اعتُمد يف الدورة الرابعة عشدرة ملدءمتر األمدم املتحددة للتجدارة والتنميدة،
وليددة األونكتدداد فيمددا يتعلددق ابلتجددارة يف اخلدددمات وخدددمات البددى التحتيددة ،مبددا يف ذل د أطرؤددا
السياسد د دداتية والتنظيميد د ددة واملءسس د ددية ( .)TD/519/Add.2وأاتح الجتمد د دداع من د د د ا فريد د دددا لتحديد د ددد
التوصدديات املتعلقددة ابلسياسددة العامددة وتبددادل اخل د ات والدددروس املس دتفادة م دن أجددل حتس د فهددم
املس د لة احلامسددة املتمثلددة يف اقتصدداد اخلدددمات والتجددارة ،وأيددد اجلهددود ال د تبددةهلا البلدددا لصدديا ة
وتنفي د ددة سياس د ددات وطني د ددة مناس د ددبة وأط د ددر تنظيمي د ددة ومءسس د ددية ،والخن د د درا يف التج د ددارة الدولي د ددة
واملفاوضات والتفاقات التجارية واألطر التعاونية ،مبا يف ذل زايدة مسامهة اخلدمات إىل أقصدى
حد يف حتقيق أؤداف التنمية املستدامة.
 -3وعرضت رئيسدة فدرع املفاوضدات والدبلوماسدية التجاريدة مدةكرة املعلومدات األساسدية الد
أعد ا األمانة ( .)TD/B/C.I/MEM.4/14وأشدارت إىل أ قطداع اخلددمات قدد توسدع ليصدب مسدة
مميددزة لالقتصدداد احلدددي  ،وؤددو مددا ميثددل أكثددر مددن نصددف النددات  ،ونصددف العمالددة تقريب د ا ،وثل د
التجددارة يف القيمددة املضددافة يف البلدددا الناميددة .وقالددت إ التمييددز ب د السددلع واخلدددمات يتضدداءل
بصورة متزايدة ابلنظدر إىل التقدد احملدرز يف إضدفاء الطدابع اخلددماي علدى القتصداد ،كمدا أ ؤنداك
قيمددة مضددافة كبددرية متضددمنة يف املصددنوعات .وتعددد خدددمات القيمددة املضددافة ،مبددا يف ذل د البددى
التحتية وخدمات املنتج والوسطاء ،مصدرا رئيسي ا لنمو اإلنتاجية ،مما يعدين أ قطداع اخلددمات
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والتجددارة يف اخل دددمات ميك ددن أ يشددكال عددامالا حفددازا أساس دديا وأداة متكينيددة قوي ددة خلط ددة التنمي ددة
املستدامة لعا .2030
 -4بيد أ اخلدمات مل تتلق مستو الؤتما الةي تستحقه من السياسات ،وؤو املسدتو
الةي يقتضيه الدور احلاسم لقتصاد اخلدمات والتجارة يف النمدو والتنميدة .وشدددت رئيسدة الفدرع
علددى احلاجددة إىل اسد اتيجية منددو متوازنددة لالسددتفادة مددن دور اخلدددمات يف حفدز النمددو فمددن أجددل
جددين إمكددا ت القطدداع ،ينبغددي وضددع أطددر سياسدداتية وتنظيميددة ومءسسددية قويددة .وميكددن للتجددارة
الدولية أ تعزز ؤةا القطاع وأ تعزز إمكانيات التحول اهليكلي الةي تقدوده اخلددمات .ولدةل
فمن األمهية مبكا معاجلة القيود املفروضة على العرض احمللدي وحتقيدق التسدا فيمدا بد جمدالت
السياسة العامة املتعددة ،وكةل ب ؤةه اجملالت وحترير التجارة .كما أ إقامة آليدات لتكييدف
العمل ،وبناء القدرات واملهارات الالزمة للسو  ،أمدر أساسدي أيضدا .وأخدريا ،أبدرزت الرئيسدة دور
املءسس ددات الص ددغرية واملتوس ددطة احلج ددم وأمهي ددة التع دداو التنظيم ددي ،إض ددافة إىل اآلاثر امل تب ددة عل ددى
جدول األعمال الضمين الةي يفرضه التفا العدا بشد التجدارة يف اخلددمات وتغطيتده للتجدارة
اإللك ونية.

التحول اهليكلي والتنمية الشاملة
ابء -دور اقتصاد اخلدمات والتجارة يف ّ
(البند  3من جدول األعمال)

اقتصاد اخلدمات والتجارة من أجل التنمية
 -5اتفد ددق العديد ددد مد ددن املشد ددارك يف الجتمد دداع علد ددى األمهيد ددة املتزايد دددة للخد دددمات ابلنسد ددبة
لالقتص ددادات كمص دددر لل دددخل والعمال ددة والتج ددارة والقيم ددة املض ددافة والس ددتثمار .وأب ددرز ع دددد م ددن
املشارك أ حضور اخلددمات يتزايدد يف مجيدع جمدالت القتصداد العداملي ،وأ التمييدز بد الزراعدة
والصناعة التحويلية واخلدمات مل يعدد واضدح ا ،وذلد متشدي ا مدع التقدد احملدرز يف إضدفاء الطدابع
اخلد دددماي والرقمد ددي علد ددى القتصد دداد وتوسد دديع نطد ددا سالسد ددل اإلمد ددداد .كمد ددا أ اآلاثر اإلجيابيد ددة
للخدددمات مسددتمدة مددن دورؤددا كعامددل متكيددين للتجددارة واملعددامالت القتصددادية ،ول تقتصددر علددى
حجمهد د د ددا .وتضد د د ددطلع اخلد د د دددمات املاليد د د ددة والقانونيد د د ددة بد د د دددور تنظيمد د د ددي للمد د د دددفوعات والقد د د ددروض
والستثمارات وتتي خدمات التصالت السلكية والالسلكية قيا جتدارة اخلددمات علدى شدبكة
اإلن نت وتتي خدمات النقل واللوجستيات حترك السلع بكفاءة .كما تعتد اخلددمات متضدمنة
يف السلع لةل  ،فإ حتس التجارة يف اخلدمات يعتمد أيضا على إزالة احلواجز اجلمركيدة و دري
اجلمركية املفروضة على السلع .ومن خدالل ختفدي املسدافة وتكداليف املعدامالت اهلامشدية ،ميكدن
للتجددارة الرقميددة أ تسددهم يف متك د أصددحاب املشدداريع واألعمددال التجاريددة مددن مجيددع األحجددا ،
ول سيما يف البلدا النامية.
 -6وحق ددق تط ددوير خ دددمات تكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت ش ددوط ا كبد دريا .وأب ددرز أح ددد
املشارك أ ؤدةه اخلددمات قدد أحددثت الثدورة الصدناعية الرابعدة وأتدت بفدر اقتصدادية جديددة،
مما مكن من الوصول إىل أسوا جديدة وزايدة توافر املنتجات واخلدمات اجلديدة للمستهلك ،
م ددع اخنف دداض تك دداليف املع ددامالت .وس دداعدت األدوات الرقمي ددة الش ددركات واملءسس ددات الص ددغر
والصددغرية واملتوسددطة احلجددم علددى التغلددب علددى احلدواجز ال د حتددول دو حتقيددق النمددو ،عددن طريددق
تيسددري املدددفوعات ومتك د التعدداو وإزالددة احلاجددة إىل السددتثمار يف األصددول الثابتددة ،عددن طريددق
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اسد ددتخدا اخل د دددمات السد ددحابية والس د ددماح ابسد ددتخدا آليد ددات التمويد ددل البديلد ددة ،مثد ددل التمويد ددل
اجلماعي .ويظهر مءشر الحتاد الدويل لالتصالت السلكية والالسلكية اخلا بتنمية تكنولوجيا
املعلومددات والتصددالت حتسددن ا يف تغطيددة الشددبكات اخللويددة املتنقلددة .ويتددي حتسد الد اب والبنيددة
التحتيددة إمكانيددة أك د للوصددول إىل اإلن نددت والقدددرة علددى حتمددل تكاليفهددا ،مددع اخنفدداض أسددعار
خدمات النطا العري الثابتة واملتنقلة على السواء.
 -7وأش ددار ع دددد م ددن املش ددارك إىل أن دده فيم ددا يتعل ددق ابلسياس ددة التجاري ددة احمللي ددة ،ف ددإ قط دداع
اخل دددمات ممث د يدل متث دديالا قصد دا يف بعد د األحي ددا  ،ذلد د أ معظ ددم ص ددانعي السياس ددات يرك ددزو
اؤتم ددامهم عل ددى الص ددناعة التحويلي ددة والزراع ددة ،وؤن دداك حاج ددة إىل توجي دده مزي ددد مد دن الؤتم ددا إىل
اخلد دددمات .وتبد دددو جتد ددارة اخلد دددمات يف أدىن حد ددد هلد ددا ،د ددري أ ؤد ددةا يرجد ددع أساس د د ا إىل املسد ددائل
اإلحص ددائية واملس ددائل املتص ددلة ابلبي ددا ت فالبي ددا ت التقليدي ددة تقل ددل م ددن أمهي ددة اخل دددمات أل ،ددا
ل تس ددجل س ددو األس ددلوب  1و 2م ددن أس دداليب التوري ددد (التوري ددد عد د احل دددود والس ددتهالك يف
اخلد ددار ) ولد دديس األسد ددلوب  3و .4وابإلضد ددافة إىل ذل د د  ،ل يد ددتم اإلبد ددال عد ددن القيمد ددة املضد ددافة
للخدمات يف التجارة اإلمجالية ،مبدا يف ذلد اخلددمات الد تقدو هبدا شدركات الصدناعة التحويليدة.
وبدددو بيددا ت جيدددة ،لددن يددتمكن صددانعو السياسددات مددن املسدداعدة يف حتقيددق أؤددداف التنميددة
املس ددتدامة ،إذ ق ددد ل يتخ ددةو أفض ددل اخلي ددارات السياس ددية املمكن ددة .وأس ددهمت قاع دددة البي ددا ت
املش د كة ب د منظم ددة التع دداو والتنمي ددة يف املي دددا القتص ددادي ومنظم ددة التج دارة العاملي ددة يف جت دارة
القيمة املضافة ،إضافة إىل قاعدة بيا ت األونكتاد بش التجارة يف اخلدمات واخلدمات املبتكرة
وتكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت ،يف إجيدداد فهددم أفضددل لتدددفقات التجددارة العامليددة احلقيقي دة يف
جمال اخلدمات.
 -8ويف ؤةا الصدد ،عرض أحدد املشدارك جتربدة ال ازيدل يف وضدع وتشدغيل النظدا املتكامدل
للتجارة اخلارجية يف اخلدمات واألصول ري امللموسة ،و ريؤا من العمليات الد تندت اختالفدات
يف قيمة رأس املال ،ملعاجلة النقص الشديد يف البيا ت املتصلة ابخلدمات .وقد أنشئ ؤةا النظا
يف عا  2005استجابة للحاجة إىل بيا ت لتحس السياسدات العامدة القائمدة علدى األدلدة مدن
أجددل تطددوير قطدداع اخلدددمات .وقددد أنددت بيددا ت ومعلومددات مفيدددة ،مبددا يف ذلد قاعدددة إحصددائية
م ددد ا ث ددال س ددنوات ( )2016-2014للتج ددارة يف اخل دددمات الفردي ددة بشد د أس دداليب التوري ددد
األربعة ،مصنفة كالا على حدة كمنتجات وفق ا للنظا الةي تتبعه ال ازيدل يف تسدميات اخلددمات
واألصد ددول د ددري امللموسد ددة و ريؤد ددا مد ددن العمليد ددات ،اسد ددتنادا إىل تصد ددنيف األمد ددم املتحد دددة املركد ددزي
للمنتجات.
 -9وشدددد عدددد مددن املشددارك علددى أمهيددة وضددع نظددا مالئددم للغددرض ،مددن أجددل جددين األثددر
اإلجيايب للخدمات ،نظرا أل القطاع حسداس إزاء األنظمدة واملءسسدات الد وضدعته .ولإلصدالح
التنظيمي أمهية خاصة يف اسدتبا تضدم األنظمدة احملليدة ألي آاثر تقييديدة علدى التجدارة .وشددد
أحد املشدارك علدى أ احلدواجز الد حتدول دو التجدارة يف اخلددمات كثدريا مدا تكدو متضدمنة يف
األنظم د ددة احمللي د ددة ،ول ختض د ددع لتحدي د دددؤا ابلتعريف د ددات اجلمركي د ددة واجلم د ددارك عل د ددى احل د دددود .وكث د دريا
م ددا تص ددمم ؤ ددةه األنظم ددة أل دراض سياس دداتية عام ددة أخ ددر مش ددروعة ،ولكنه ددا ق ددد تك ددو مقي دددة
للتجددارة عددن قصددد أو عددن ددري قصددد .وقددد اضددطلع جملددس جتددارة اخلدددمات التددابع ملنظمددة التجددارة

GE.17-15378

5

TD/B/C.I/MEM.4/15

العامليددة أبعمددال تصددب يف اجتدداه متابعددة تنفيددة تفضدديالت اخلدددمات لصدداح أقددل البلدددا مندوا وزايدة
مشاركتها يف جتارة اخلدمات.
 -10وتتجدداوز احل دواجز ال د تع د ض جتددارة اخلدددمات تل د املتعلقددة ابلسددلع ،ل سدديما ابلنسددبة
للمءسسددات الصددغرية واملتوسددطة احلجددم ،ويعددد حتريددر اخلدددمات أم درا ؤام د ا ،ل سدديما فيمددا يتعلددق
ابلتجارة يف السلع ،مثل اخلدمات اللوجستية واملالية وخدمات تكنولوجيا املعلومات والتصدالت
السلكية والالسلكية .وشدد أحد املشارك على أمهية معاجلة املعوقات ال تواجه نقل اخلدمات
إىل اخلار  .فعلى سبيل املثال ،يعت التعليم والتدريب يف مهارات إدارة العالقدات مدع الدزابئن أمدرا
ضددرورايا ابلنسددبة للتدددفقات ع د احلدددود .وميكددن أ تشددكل إدارة العالقددات مددع ال دزابئن احملتمل د
عنصد درا متم ددايزا ق ددوايا .وابإلض ددافة إىل ذلد د  ،ف ددإ إي ددالء الؤتم ددا ملك ددو ت الثق ددة ،مث ددل إصد ددار
الش ددهادات والش ددفافية ،ميك ددن أ يع ددزز م ددن نق ددل اخل دددمات إىل اخل ددار والتج ددارة .وللعوائ ددق الد د
تواجهه د ددا التج د ددارة يف اخل د دددمات أمهي د ددة أك د د نس د ددبيا ابلنس د ددبة إىل مءسس د ددات األعم د ددال اجلدي د دددة
والصغرية .ويظدل التمويدل التجداري للخددمات مفتقدرا للتطدوير ،وابلتدايل فقدد يكدو تيسدري التجدارة
للخدمات مفيدا.
 -11ويف جم ددال خ دددمات تكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت والقتص دداد الرقم ددي ،ميك ددن أ
ي تددب علددى عمليددة الرقمنددة حتدددايت فيمددا يتعلددق بشددمول اجلميددع الددةي ينطددوي علددى قدددرة اجلميددع
على الوصول واملهارات والدوافع والثقة .وجلعل التحول الرقمي يف خدمة القتصاد ،ينبغي ال كيز
علددى السياسددات ال د متكددن مددن اسددتخدا التكنولوجيددات الرقميددة مددن جانددب األفددراد والشددركات
واحلكومددات اسددتخدام ا فعددالا ،وينبغددي أ يركددز ذلد علددى تعزيددز القدددرة علددى التصددال اإللكد وي
والوصول وتنمية البى التحتية ،إضافة إىل توفري احلوافز املناسبة لتعزيز الزايدة يف السدتثمار ،ودعدم
من د دداذ األعم د ددال اجلدي د دددة يف إط د ددار النظ د ددا اإليكول د ددوجي لتكنولوجي د ددا املعلوم د ددات والتص د ددالت،
ولتحقيددق الفائدددة للمسددتهلك عددن طريددق اجتددةاهبم إىل خدددمات اإلن نددت وتيسددري الوصددول إىل
اإلن ندت أبسدعار معقولدة أكثدر .ففدي ال ازيدل ،علددى سدبيل املثدال ،يكمدن التحددي الرئيسدي الدةي
يواج دده قط دداع اخل دددمات يف حتسد د قدرت دده التنافس ددية .ور ددم أ قط دداع اخل دددمات يعتد د مهمد د ا يف
القتصدداد الددوطين ،إل أندده يتسددم ابخنفدداض اإلنتاجيددة والقيمددة املضددافة احملددودة .وبندداء علددى ذلد ،
ش ددرعت ال ازي ددل يف عملي ددة إص ددالح ق دوان العم ددل فيه ددا ،جلعله ددا أكث ددر مرون ددة وتكيف دا م ددع الواق ددع
الجتماعي والقتصادي.
 -12وتددءدي املعددايري الدوليددة دورا ؤام دا يف تيسددري أنشددطة اخلدددمات والتجددارة عددن طريددق تعزيددز
الثقدة يف جددودة اخلدددمات واحلددد مددن عددد اليقد والتضددارب يف املعلومددات .وأشددار أحددد املشددارك
إىل أ عد دددد ؤد ددةه املعد ددايري آخد ددة يف الزدايد ،مبد ددا يف ذل د د يف جمد ددال األعمد ددال التجاريد ددة واملاليد ددة
والسددياحة واخلدددمات القائمددة علددى شددبكة اإلن نددت .كمددا وضددعت معددايري للخدددمات الجتماعيددة
واخلدمات املتصدلة ابلتعلديم والصدحة والبيئدة والنقدل والتوزيدع .ويوجدد لدد املنظمدة الدوليدة لتوحيدد
املقاييس حنو  700معيدار للخددمات ،وؤدو مدا ميثدل حدوايل  3يف املائدة فقد مدن حافظتهدا .وتعدد
معايريؤددا الدوليددة اخلاصددة ابخلدددمات مبدداد توجيهيددة للتبددين الطددوعي ،وؤددي دددف إىل ضددما أ
تك د ددو املنتج د ددات والعملي د ددات واخل د دددمات مالئم د ددة للغ د ددرض وأ ت د ددوفر أدوات عملي د ددة للتص د دددي
للتحدايت .ولةل  ،ميكن اعتبار املعدايري جدزءا مدن البيئدة التمكينيدة للخددمات .ويف املناقشدة الد

6

GE.17-15378

TD/B/C.I/MEM.4/15

جرت ،أبرز املشاركو احلاجدة إىل كفالدة مشداركة البلددا الناميدة مشداركة كاملدة وفعالدة يف اهليئدات
املعنية بوضع املعايري وعد إاثرة ؤةه اهليئات للحواجز أما مشاركتها يف التجارة.
دور اخلدمات يف التحول اهليكلي
 -13عددادة مددا كددا يُنظددر إىل التحددول اهليكلددي علددى أندده حتددول يف بنيددة القتصدداد مددن القطدداع
األويل إىل قطدداعي الصددناعة التحويليددة واخلدددمات ،ولكددن ؤددةا األمددر مل يعددد ك دةل  .وح ددد أحددد
املشارك ثالثة أنواع من التحول الةي تقدوده اخلددمات ذات نتدائ فتلفدة .أولا ،قدد ينمدو قطداع
اخل دددمات نتيج ددة ل اج ددع التص ددنيع قب ددل األوا والتوس ددع يف اخل دددمات .اثنيد دا ،ميك ددن لد دزايدة تد د
اخلدمات والتجارة أ تسهم مباشرة يف النمو .اثلثد ا ،وؤدو األمدر الدةي يبشدر أبكد فائددة ابلنسدبة
دب يف خدمد ددة القتصد دداد ككد ددل مد ددن خد ددالل تد ددوفري
للتنميد ددة املسد ددتدامة ،ميكد ددن للخد دددمات أ تصد د ّ
مدخالت تنافسية وفعالة لدعم القدرة التنافسية للصناعة والزراعة واخلدمات .فعلدى سدبيل املثدال،
ميكددن أ ت ددءدي إص ددالحات اخل دددمات يف اجمل ددالت املص ددرفية والتص ددالت الس ددلكية والالس دلكية
والنقدل إىل حتسد أداء الصدناعات التحويليددة النهائيدة .وابلنظددر إىل الدرواب الظدداؤرة والضدمنية بد
القطاعات املختلفة ،فمن املهم أ تعتمد البلدا مسارا متواز ا للنمو.
 -14ومتث ددل تنمي ددة قط دداع اخل دددمات حت دددايا ،وق ددد حتد د ّد بعد د القي ددود امللزم ددة م ددن املي ددزة النس ددبية
لالقتص دداد .ولح ددا أح ددد املش ددارك أ امل دزااي النس ددبية يف جت ددارة اخل دددمات تتح دددد ابلتفاع ددل بد د
املواؤد د ددب (املهد د ددارات) واهلياكد د ددل األساسد د ددية (التصد د ددالت السد د ددلكية والالسد د ددلكية) واملءسس د د دات
(التنظيمي ددة) وتت د د ثر املواؤ ددب ابخلص ددائص الدميغرافي ددة واهلياك ددل األساس ددية ذات األمهي ددة ابلنس ددبة
للتجددارة الرقميددة .وأشددار ا د أجدراه البند الدددويل إىل أ الختالفددات داخدل الدددول يف مسددتو
تد د اخل دددمات ق ددد تع ددز يف بل ددد كاهلن ددد م ددثالا إىل مد دزي م ددن تد دوافر امله ددارات وتط ددوير اهلياك ددل
األساسية واملءسسات التنظيميدة .وكدا لدزايدة تدوافر العمدال املهدرة أثدر إجيدايب وؤدا علدى الندات يف
قطدداع اخلدددمات .وتُعد ّد أسدوا العمالددة املدداؤرة يف جمددال اخلدددمات مرنددة نسددبيا ،يف حد أ العمالددة
ري املاؤرة ختضع لضواب أكثر صرامة ،كما أ اهلياكل األساسية الالزمة لتقدد اخلددمات ،مثدل
ش د ددبكات التص د ددالت الس د ددلكية والالس د ددلكية ،ق د ددد حتس د ددنت حتس د ددن ا كب د ددريا ،يف ح د د أ نظري د دا
املستخدمة لنقل السلع ،مثل الطر واملوانئ ،تتحسن بصورة أكثر تدرجا.
 -15وتكتس ددي األط ددر التنظيمي ددة واملءسس ددية خل دددمات اهلياك ددل األساس ددية أمهي ددة فيم ددا يتعل ددق
ابلطاقددة .وشدددد أحددد املشددارك علددى أ تدوافر إمدددادات الكهدرابء أمددر ضددروري مددن أجددل اإلنتددا
والتنمي ددة البشد درية والقتص ددادية .إ ال دددور املرك ددزي للكهد درابء يف القتص دداد ،ابلقد د ا م ددع جوان ددب
الحتكار الطبيعي ال ل ميكن جتنبها يف ؤةه الصناعة ،ول سديما يف جمدال التوزيدع ،يسدتلز قددرا
من التنظيم احلكومي .ول تواجه احلكومات مس لة ما إذا كا ينبغي وضع لوائ تنظيمية ،ولكدن
كيددف ميكددن وضددع ؤددةه الل دوائ وإىل أي حددد .وتندداول مشددارك آخددر مس د لة النتقددال إىل الطاقددة
النظيفة ،ومحاية املستهل  ،والشفافية يف سياسات التسعري يف أسوا التوزيع األوروبية ،أحد أؤدم
احملاور التنظيمية هلةا القطاع.
 -16ويعين التوسع يف اقتصاد اخلدمات أ القيمة املضدافة للخددمات ،احملليدة منهدا واملسدتوردة
على حد سواء ،متثل حصة متزايدة من تدفقات التجارة العامليدة للبضدائع .وع ّدرف أحدد املشدارك
ؤدةه اخلدددمات املتضددمنة يف السدلع ابعتبارؤددا األسددلوب  5مدن أسدداليب توريددد اخلدددمات ،إذا أرد
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أ نس د ددتخد املص د ددطلحات ال د د دواردة يف التف د ددا الع د ددا بش د د د التج د ددارة يف اخل د دددمات .د ددري أ
السياسددات مل تواكددب بعددد تطددور التوسددع يف اخلدددمات ،وؤندداك قلددق فيمددا يتعلددق بكفايددة ال تيبددات
القائم ددة للسياس ددات والضد دواب الدولي ددة يف جم ددال التج ددارة يف اخل دددمات .ول ددد مالحظ ددة ارتف دداع
القيم ددة املض ددافة للخ دددمات يف بعد د اجمل ددالت ،ول س دديما املركب ددات واملد دواد الكيميائي ددة واملع دددات
اإللك ونيددة ،عددرض املشددارك النتددائ املسددتمدة مددن يفاكدداة نُفددةت يف أحددد مشدداريع حتليددل التجددارة
العاملية لقياس اآلاثر احملتملة إلزالدة التعريفدات اجلمركيدة يف جتدارة السدلع ،ابلقد ا مدع اختداذ تددابري
لتيس د ددري التج د ددارة .وأش د ددارت النت د ددائ إىل أ الن د ددات احملل د ددي اإلمج د ددايل عل د ددى ص د ددعيد الع د ددامل س د دديزيد
مبقدددار  300-240بليددو دولر سددنوايا ،وأ الصددادرات العامليددة سددتزيد أبكثددر مددن  500بليددو
دولر سددنوايا .ومددن املتوقددع أ تددزداد حصددة اخلدددمات يف النددات العدداملي ،ممددا يشددري إىل أ ال د اب
ب التفا العا بش التعريفات اجلمركية والتجدارة والتفدا العدا بشد التجدارة يف اخلددمات،
الةي يءثر على التكنولوجيا واخلدمات اجلديدة سيصب أكثر أمهية ،وأ قواعد التجارة قد حتتا
إىل التطور ملواكبة سالسل القيمة العاملية والتكنولوجيا والبتكار.
 -17وأبددرزت املناقشددة الد أعقبددت ذلد التبدداين الشددديد بد قطاعددات اخلدددمات ،وأ بعد
اخلدددمات السددتهالكية تضددطلع بدددور أساسددي يف التحددول اهليكلددي مددن خددالل تددوفري فددر العمددل
وإنشاء الرواب  .وأكد أحد املشارك أ قطاع السياحة ميثل  1.4تريليدو دولر أو  30يف املائدة
مددن التجددارة العامليددة يف اخلدددمات ،وح دوايل  10يف املائددة مددن النددات احملل دي اإلمجددايل املباشددر و ددري
املباشدر ،و 1مدن بد كدل  10وظددائف يف مجيدع أحنداء العددامل .ويشدهد علددى إمكدا ت السددياحة أ
كدالا مددن البلدددا األربعددة الد رفددع امسهددا يف اآلونددة األخددرية مددن فئددة أقددل البلدددا مندوا لددديها قطدداع
سياحي ؤا  .وتتجلى أمهية السياحة أيضا يف قدر ا على إنشاء رواب مع القتصادات احمللية يف
املراحددل األوىل .ولددةل فمددن املهددم تعمدديم السددياحة يف اسد اتيجيات التنميدة الوطنيدة ،مبددا يف ذلد
من خالل تعزيز احلوار ب اجلهات الفاعلة يف جمال السياحة واجلهات صاحبة املصدلحة يف جمدال
التجارة .وعالوة على ذل  ،يلز اختداذ إجدراءات لدزايدة مسدامهة السدياحة يف اإلدمدا الجتمداعي
واحل ددد م ددن الفق ددر ،وذلد د م ددثالا م ددن خ ددالل إش دراك اجملتمع ددات احمللي ددة وال كي ددز عل ددى إجي دداد ف ددر
اقتصادية للنساء والشباب.
 -18ويءكد ددد تبد ددادل اخل د د ات الوطنيد ددة أمهيد ددة السياسد ددات الوطنيد ددة املالئمد ددة للغد ددرض واخلاصد ددة
ابلظروف احمللية .وأشار أحد املشارك إىل أ الص  ،واع اف ا منها ابملسامهة احلامسة الد تءديهدا
اخلدددمات يف النمددو القتصددادي وبغيددة إعددادة الت دواز إىل ؤيكلهددا القتصددادي ،تسددعى إىل تعزي ددز
قطدداع خدددمات مفتددوح وشددفاف ،وقددد أجددرت إصددالحات جتريبيددة وتدرجييددة يف جمددال السياسددات،
حي د د عملد ددت علد ددى ختفيد ددف العقبد ددات والقيد ددود املفروضد ددة علد ددى اخلد دددمات ،م د دن أجد ددل جد ددةب
السددتثمارات األجنبيددة .وقددد شددرعت الص د منددة عددا  2013يف إنشدداء مندداطق جتريبيددة للتجددارة
احلرة يف  15منطقة ،لفد ة جتريبيدة حدى عدا  .2018وابإلضدافة إىل ذلد  ،فدإ مدن شد مبدادرة
"حزا واحد ،طريق واحد" أ تعدزز الفدر القتصدادية يف املنطقدة .وأشدار أحدد املنددوب إىل أنده
يف ابرا دواي ،بدُدةلت جهددود مددن أجددل السددتفادة مددن قطدداع اخلدددمات لتشددجيع التحددول اهليكلددي،
ويف ؤ ددةا الص دددد ،و اللج ددوء إىل اس ددتعراض األونكت دداد لسياس ددات اخل دددمات ابلنس ددبة لب ددارا واي،
األم ددر ال ددةي مس د عج دراء اس ددتعراض وط ددين للتح دددايت والف ددر القائم ددة يف قطاع ددات اخل دددمات
املخت د ددارة ذات األولوي د ددة ،وؤ د دديا التص د ددالت الس د ددلكية والالس د ددلكية ،واملالي د ددة ،والتعل د دديم ،والبن د دداء
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واخلدددمات املهنيددة ذات الصددلة .وهلددت األؤددداف التشددجيع علددى وضددع تشدريعات جديدددة لقطدداع
البندداء ،كمددا تناولددت احلاجددة إىل ضددما تعمدديم اخلدددمات املاليددة وحتسد نوعيددة اخلدددمات التعليميددة
عن طريق إدرا احملتو العلمي والتكنولوجي.
التحول اهليكلي
السياسات واللوائح التنظيمية يف قطاع اخلدمات الكفيلة إبحداث ّ

 -19يتسددم إنتددا اخلدددمات أبندده جم دزأ ،وقددد أصددبحت اخلدددمات وأنشددطة الصددناعة التحويليددة
متش ددابكة م ددع قي ددا ش ددركات ؤ ددةه الص ددناعة جبم ددع خ دددمات العم ددالء م ددع الس ددلع .وأش ددار أح ددد
املشارك إىل أ ما يقرب من  30يف املائة من القيمة املضافة يف معظدم الصدناعات كدا مصددره
يف اخلدمات ،ويف املتوس  ،فدإ  18يف املائدة مدن قيمدة صدادرات السدلع ي مدن تدوفري خددمات
داخلية .وحدد املشدارك منداذ األعمدال الثالثدة التاليدة يف سالسدل القيمدة العامليدةا سالسدل القيمدة
ال حتول فيها املدواد اخلدا والقيمدة املضدافة إىل منتجدات أكثدر جتهيدزا بطريقدة متتابعدة ،تبلدذ ذرو دا
يف املنتجدات النهائيددة وشدبكات القيمددة الد توجدد فيهددا القيمددة مدن خددالل ربد العمدالء كمددا ؤددو
احلال يف تقد الت م ويفالت القيمة ال توجد فيها القيمدة مدن خدالل حدل مشداكل العمدالء،
كمددا ؤددو احلددال يف الشددركات الستشددارية .ومبددرور الوقددت ،جيددري إجيدداد القيمددة بصددورة متزايدددة يف
إطددار النمددوذ الثال د  .ويشددري التحددول حنددو شددبكات القيمددة ويفال ددا أيض دا إىل اجملددالت املمكنددة
إلصالح السياسات من أجل تيسري سالسل القيمة العامليدة للخددمات .وابلنسدبة إىل الشدبكات،
تتعلق احلواجز التجارية الرئيسية ابألنظمة اخلاصدة بكدل قطداع وعدد إنفداذ سياسدة املنافسدة ،بينمدا
يف حالد ددة احملد ددالت ،فتتعلد ددق احل د دواجز الرئيسد ددية اركد ددة األشد ددخا  .وإىل جاند ددب التج د ددارة ،تقد ددو
سياسات املهارات والبتكار أيضا بدور ؤا .
 -20وفيما يتعلق ابآلاثر امل تبة على سو العمل من جراء تطور اقتصاد اخلدمات والتجدارة،
أشددار أحددد املشددارك إىل أ األمهيددة املتزايدددة للخدددمات قددد زادت تعقيددد العالقددة بد التكنولوجيددا
والعمالددة .ويف حد أ الدزايدات اإلنتاجيددة ميكددن أ تددءدي إىل الستعاضددة عدن بعد الوظددائف،
ستنش د وظددائف جديدددة يف القطاعددات املنتجددة للتكنولوجيددا ،األمددر الددةي قددد يك دو أكثددر أمهيددة.
وأص ددبحت اخل دددمات قابل ددة للت ددداول بص ددورة متزاي دددة ،األم ددر ال ددةي أث ددر عل ددى الوظ دائف املتوس ددطة
املسددتو علددى وجدده اخلصددو  .ومل ينددت ؤددةا التطددور عددن التكنولوجيددا فحسددب ،وإمنددا كددا أيض دا
نتيجددة لقدرارات سياسدداتية واجتماعيددة .ومددن املهددم تعزيددز فددر عمددل أفضددل مددع ت دوفري عمددل لئددق
يشمل ،يف مجلة أمور ،األجر الالئق وإاتحة الفرصة للعمال للتعبري عن آرائهم.
 -21وتتصل السياسدات واللدوائ الد تدءثر علدى اخلددمات التجاريدة الرئيسدية ،وؤدي اخلددمات
املالية والقتصاد الرقمي ،ابجلهود الرامية إىل حتقيدق التحدول اهليكلدي .وشددد أحدد املشدارك علدى
أ تعمدديم اخلدددمات املاليددة يشددكل حتدددايا تنظيمي د ا رئيسددي ا ،ل سدديما ابلنسددبة للمءسسددات الصددغرية
واملتوسددطة احلجددم .ويقدداس تعمدديم اخلدددمات املاليددة بثالثددة أبعدداد ،وؤددي احلصددول علددى اخلدددمات
واملنتجات املالية واستخدامها وجود ا .ومدع ذلد  ،ثدرت درجدة ذلد التعمديم ابملسدافة اجلغرافيدة
والفتقددار إىل اهلياكددل األساسددية ،مثددل الفددروع يف اجملتمعددات الريفيددة وارتفدداع مسددتوايت املخدداطر
املرتبطة ابجملتمعات الريفية واملشاريع التجارية الصغرية واخنفاض مسدتو التندافس بد املءسسدات
املالي د ددة والفتق د ددار إىل النوعي د ددة املءسس د ددية ،مث د ددل محاي د ددة املس د ددتثمرين وإنف د دداذ العق د ددود .وق د ددد ب د ددرزت
التكنولوجيا املالية ،أو اخلدمات املالية الرقمية ،كطريقة جديدة إلشدراك األفدراد واألعمدال التجاريدة
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الصغرية .وقد جعلت البيا ت الرقمية السو أكثر كفاءة ،ولكنها طرحت أيضا فاطر وحتددايت
تنظيمية جديدة ،مثل ختزين البيا ت وأمن الفضاء اإللك وي والسرية.
 -22وأشددار أحددد املشددارك إىل أ ؤندداك ،يف كثددري مددن احلددالت ،جددودة تقنيددة يف اخلدددمات
املالي ددة وخ دددمات تكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت ،مب ددا يف ذلد د اهلياك ددل األساس ددية ،ويكم ددن
التح دددي يف يئ ددة بيئ ددة مالئم ددة لنش ددر األط ددر التنظيمي ددة دعم د د ا لالقتص دداد الرقم ددي ،مب ددا يف ذل د د
اخلدددمات املاليددة الرقميددة .وميكددن أ يشددمل ذل د  ،علددى سددبيل املثددال ،تعزيددز السددتخدا املالئددم
والتشددغيل البيددين ومواءمددة التصددنيفات .وينبغددي أ تكددو األطددر التنظيميددة وافيددة ابلغددرض وتكفددل
تددوفري خدددمات كافيددة للعمددالء .وابإلضددافة إىل ذل د  ،ينبغددي علددى اهليئددات التنظيميددة لالتصددالت
السددلكية والالسددلكية وللخدددمات املاليددة التعدداو علددى حنددو أوثددق ،مبددا يف ذل د عددن طري دق توقيددع
مددةكرات تف دداؤم ،مددن أج ددل وضددع  ،د تنظيمي ددة متسددقة .ويتع د علددى احلكوم ددات أ تك ددو يف
صددلب ؤددةه اجلهددود ،وتتددوىل زمددا املبددادرة وتضددطلع ابملسددءولية .وقددد يكددو مددن املفيددد أ يقددود
األونكتدداد مشدداورات بد أصددحاب املصددلحة املتعددددين بشد كيفيددة تطددوير البيئددة التمكينيددة لدددعم
التصالت السلكية والالسلكية واخلدمات املالية.
 -23وقد مشارك آخر جتارب وطنية يف تطوير قطاع خددمات قدائم علدى املعرفدة ،وتشدكيل قدوة
عاملة مداؤرة .ويعتد قطداع اخلددمات ذا أمهيدة اسد اتيجية يف األرجنتد  ،حيد إ الوظدائف املتصدلة
بدده تنطددوي علددى مسددتوايت عاليددة مددن التكنولوجيددا ،واسددتخدا كثيددف للمعددارف ،وت دوفر مسددتوايت
عاليددة مددن األجددور ،وتقددع ضددمن القطدداع الرمسددي .وبينمددا يشددغل ؤددةا القطدداع جددزءا مهمدا مدن اقتصدداد
وشددرع يف بددر م يسددمى  111مليددو (ألددف)
األرجنت د  ،فددإ ؤندداك نقص د ا يف اليددد العاملددة املدداؤرةُ .
لتعزيددز التعلدديم والتدددريب يف اجلامعددات ،وتشددجيع مباشددرة األعمددال احلددرة ،وتقددد شددهادات معتمدددة
مددن احلكومددة إىل املهني د املدددرب  .وكددا ال د م مفيدددا يف تطددوير صددناعة تكنولوجيددا املعلومددات،
لتعزيز التحول الرقمي يف الصناعات األخر  ،وزايدة تعميم التكنولوجيا الرقمية.
 -24ويش ددمل القتص دداد الرقم ددي اهلياك ددل األساس ددية واخل دددمات واألجه ددزة واملنص ددات وال ددنظم
اإليكولوجي ددة ،وش دددد أح ددد املش ددارك عل ددى أ الت دددخالت السياس دداتية املختلف ددة ميك ددن أ حتف ددز
وتيسر الستثمار يف كل من ؤةه اجملالت ،مع إمكانية حتديد جمموعة من مبداد قواعدد التجدارة
والسدتثمار الدددولي الداعمددة هلددةه السياسددات احملليددة .وميثددل الوصددول إىل األسدوا أحددد الشدوا ل
الرئيسية ابلنسبة جلميع اجلهات الفاعلة يف القتصاد الرقمي ،ويُقصد بده القددرة علدى الددخول إىل
األسد دوا دو التع ددرض للعوائ ددق التعس ددفية والتميي ددز .وكد دةل ف ددإ املعامل ددة الوطني ددة ،أي معامل ددة
اجلهات الفاعلة القتصادية األجنبية بنفس طريقة معاملة اجلهات الفاعلة احمللية ،ؤي أيضد ا شدر
مسددبق ؤددا لجتددةاب املواؤددب واملشددتغل ابألعمددال احلددرة ور وس األم دوال األجنبيددة .ومددن ش د
اعتماد  ،قدائم علدى تعددد أصدحاب املصدلحة يف جمدال احلوكمدة الرقميدة أ يسداعد علدى ضدما
أل ت تددب علددى الق دوان والل دوائ الد و سددنها عواقددب ددري متوقعددة .وأخددريا ،فددإ بع د املسددائل
الش دداملة ؤام ددة أيض د ا ،مث ددل تعزي ددز امله ددارات الرقمي ددة والس ددتثمار يف اهلياكددل األساس ددية م ددن قبي ددل
شددبكات التصددالت ،إضددافة إىل الطددر وامل دوانئ وضددما إمكانيددة التنبددء قدددر اإلمكددا ابلنسددبة
إىل مناخ األعمال التجارية ونظا الستثمار.
 -25وميكددن للتجددارة اإللك ونيددة أ تددءدي دورا ؤام د ا يف التنميددة القتصددادية عددن طريددق خف د
تك دداليف القي ددا ابألعم ددال التجاري ددة ،وزايدة ف ددر األعم ددال التجاري ددة للش ددركات الص ددغرية واألفد دراد،
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وتوسدديع نطددا إمكانيددة املشدداركة يف سالسددل القيمددة العامليددة .وقددد أحددد املشددارك عرض دا مفص دالا
لعمل منظمة التجارة العاملية املتعلق ابلتجارة اإللك ونية الةي ،وابلنظر إىل التغطيدة الواسدعة للتجدارة
اإللك ونيددة ،تضددطلع بدده ؤيئددات فتلفددة تتعامددل مددع التجددارة يف السددلع واخلدددمات وحقددو امللكيددة
الفكرية والتنمية .وتناولدت املناقشدات املتعلقدة ابلتجدارة اإللك ونيدة اسدتعدادا للمدءمتر الدوزاري احلدادي
دائل يف د ددددة مث د ددل محاي د ددة املس د ددتهل ،
عش د ددر ال د ددةي س د دديعقد يف ك د ددانو األول/ديس د ددم  2017مس د د ة
واملدفوعات ع احلدود ،واجلرمية السي انية ،والتواقيع اإللك ونية ،والشفافية ،وعد التمييز.
دور السياسات التجارية واملفاوضات ذات الصلة ابخلدمات من أجل التكيف اهليكلي
 -26فيمددا يتصددل ابملفاوضددات اجلاريددة بش د اخلدددمات يف إطددار منظمددة التجددارة العامليددة قبددل
انعقاد املءمتر الوزاري احلادي عشر ،أشار أحد املشارك إىل أ الحتاد األورويب أعاد تقو ،جده
إىل حد كبري إزاء اخلددمات مندة املدءمتر األخدري واعتمدد ،جدا أكثدر واقعيدة يركدز علدى اجملدالت الد
متل د فيهددا منظمددة التجددارة العامليددة أعلددى قيمددة مضددافة ،ولاصددة الل دوائ التنظيميددة احملليددة وتيسددري
التجددارة يف اخلدددمات علددى شددبكة اإلن نددت وخارجهددا .وكانددت مسددامهات اللدوائ التنظيميددة احملليددة
كبددرية وإجيابيددة ابلنسددبة جلميددع البلدددا  ،يف حد و إقدرار احلددق يف التقند ملراعداة أؤددداف السياسددة
العام ددة واحتياج ددات البل دددا النامي ددة .وش دددد املش ددارك عل ددى أ الل دوائ التنظيمي ددة احمللي ددة يف إط ددار
كم ددل مناف ددة الس ددو القائم ددة دو
منظم ددة التج ددارة العاملي ددة ل تش ددري إل إىل ت ددرخيص اخل دددمات وتُ ّ
إنشدداء منافددة جديدددة .وفيمددا يتعلددق بتيسددري التجددارة علددى شددبكة اإلن نددت ،رك دز الحتدداد األورويب
على جمموعة من املواضيع احملددة ،مثل محاية املستهل والتوقيعات اإللك ونية والعقود.
 -27وأش ددار مش ددارك آخ ددر إىل أن دده ،نظ ددرا إىل ب دددء العم ددل ابلتف ددا الع ددا بشد د التج ددارة يف
اخلدددمات يف عددا  ،1995شددهد قطدداع اخلدددمات يف تل د السددنة تطددوراكبددريا ددري منظددور .ومددع
ذل  ،مل تستطع البلدا النامية حت ُّمل معظدم تكداليف التكيدف ،أل،دا دري جمهدزة للتعامدل مدع مثدل
ؤ ددةه التح ددولت .وتُع ددد اللد دوائ التنظيمي ددة احمللي ددة للتج ددارة يف اخل دددمات ض ددرورة ،وتعتم ددد أوج دده
الكفاءة الد ميكدن توليددؤا مدن التفاقدات املتعدددة األطدراف بشد اللدوائ التنظيميدة احملليدة علدى
طبيعددة قطدداع اخلدددمات الددوطين والكيفيددة تنظيمدده يف املاضددي .ومل تكددن املنددافع تلقائيددة ،كمددا مل يكددن
واضددحا مبددا فيدده الكفايددة مددا إذا كددا اعتمدداد النمددوذ الواحددد الددةي يناسددب اجلميددع ؤددو الددنه
األنسب لالتفاقدات التنظيميدة احملليدة املتعدددة األطدراف املطبقدة أفقيدا .وميكدن للقواعدد املق حدة أ
حتددد مددن جمددال احلركددة املتدداح لواضددعي السياسددات يف أفريقيددا ،علددى سددبيل املثدال ،وتددءثر علددى تنميددة
قطاع اخلدمات احمللية.
 -28وق ددد مش ددارك آخ ددر ابلتفص دديل كيفي ددة تن دداول الضد دواب التنظيمي ددة احمللي ددة للخ دددمات يف
التفاقات التجارية اإلقليمية الك يف اآلوندة األخدرية .وتشدري ؤدةه الضدواب التنظيميدة اإلقليميدة
إىل النُّه املمكن اتباعها يف سيا متعدد األطراف .وميكدن للضدواب التنظيميدة األعمدق الد يدتم
إدراجه ددا يف التفاق ددات التجاري ددة اإلقليمي ددة أ تك ددو هل ددا آاثر تنموي ددة ،ل س دديما ابلنس ددبة لق دددرة
البلدا على تنفية التدابري التنظيمية أل راض السياسة العامة.
 -29وعددرض أحددد املشددارك حملددة عامددة وطنيددة عددن اخلدددمات والتجددارة ،مددع اإلشددارة إىل أ
النظدا التجداري املتعددد األطدراف يف اهلندد ل يدزال مهمد ا ول ميكدن السدتغناء عنده .ومنحدت اهلنددد
أفضددليات ذات جدددو جتاريددة يف إطددار اإلعفدداء املتعلددق ابملعاملددة التفضدديلية للخدددمات ومددوردي
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اخلدمات من أقل البلدا منوا يف ثالثدة جمدالت وؤدي اخلددمات املتعلقدة ابلت شدريات (أعفدت اهلندد
من رسو شرية الدخول مجيع املتقدم من أقل البلددا مندوا) وخددمات املسداعدة التقنيدة وبنداء
الق دددرات ومناف ددة األسد دوا يف إط ددار األس ددلوب  4والع ددروض القطاعي ددة (وف ددرت اهلن ددد مناف ددة إىل
األس دوا لفائ دددة م ددوردي اخل دددمات التعاق دددي واملهني د املس ددتقل يف جم ددال اهلندس ددة واخل دددمات
احلاس ددوبية واخل دددمات ذات الص ددلة) .وق دددمت اهلن ددد اق اح دا بش د تيس ددري جت ددارة اخل دددمات ،قب ددل
انعقدداد امل دءمتر الددوزاري احلددادي عشددر ،يس دلّم أب جتددارة اخلدددمات تظددل خاضددعة لعدددد مددن احلدددود
واحل د دواجز املتجد دداوزة للحد دددود ،فض د دالا عد ددن العراقيد ددل اإلجرائيد ددة ،ممد ددا حيد ددد مد ددن فوائد ددد التجد ددارة يف
اخلدمات ،ل سيما ابلنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم.
 -30ونظ ددرا لتزاي ددد ال د اب فيم ددا ب د فتل ددف األنش ددطة ال د ت ددرو هل ددا اخل دددمات ،ش دددد أح ددد
املشارك على احلاجة إىل تكييف أساليب السياسة التجارية .ويتم حاليا التفاوض على السياسدة
التجارية يف إطار ركائز فتلفة ،ومع ذل تتكامل التجارة يف كل مدن السدلع واخلددمات علدى حندو
متزاي ددد وأب ددرزت قاع دددة بي ددا ت التج ددارة يف القيم ددة املض ددافة حج ددم القيم ددة املض ددافة ال د تض ددخها
اخل دددمات يف التج ددارة .وتكتس ددي اخل دددمات أمهي ددة كب ددرية كوس ددي يف ك ددل قط دداع م ددن القطاع ددات،
وأصبحت الكفاءة ،مبا يف ذل الكفاءة التنظيمية ،عامالا جوؤرايا للحفاظ علدى القددرة التنافسدية
يف تص دددير الس ددلع املص ددنعة واخل دددمات .ومثل ددت اخل دددمات التجاري ددة األخ ددر طائف دة متنوع ددة م ددن
اخلدددمات ،وؤددي اخلدددمات املتضددمنة يف املنتجددات .ولددةل  ،اددة حاجددة إىل بددةل جهددود التحريددر
لتجدداوز قطدداع اخلدددمات والتطددر إىل مجيددع القطاعددات بصددورة شدداملة .واعتمددد الحتدداد األورويب،
علددى سددبيل املثددال، ،ج دا جديدددا لتحريددر التجددارة يرمددي إىل الوصددول إىل التزامددات شدداملة مبوجددب
التفاقددات التجاريددة اإلقليميددة ،يضددم السددلع واخلدددمات والسددتثمار وامللكي دة الفكري دة واملش د ايت
احلكومية ،وأيض ا التعاو التنظيمي ،مثل الع اف املتبادل.
 -31وقددد أحددد املشددارك وصددفا ملصدداح شددركات اخلدددمات يف الددولايت املتحدددة األمريكيددة،
وؤددي خدددمات األعمددال التجاريددة ال د تددوفر فددر عمددل عاليددة املهددارات وعاليددة الدددخل .ومتثددل
خدددمات تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت واخلدددمات القائمددة علددى التكنولوجيددا الرقميددة البيددة
الفددائ التجدداري األمريكددي ،ومددن املتوقددع أ تصددب احلوسددبة السددحابية القطدداع الرائددد يف جمددال
التصدير .ومن مث ،تتجلى األؤداف الرئيسدية لتحدالف صدناعات اخلددمات يف حتقيدق التددفق احلدر
للبي ددا ت ع د احل دددود وش ددرو حظ ددر ت ددوط البي ددا ت .وش دددد املش ددارك عل ددى أمهيد دة السياسد دات
واألنظمددة التمكينيددة ال د تدددعم اخلدددمات القائمددة علددى التكنولوجيددا الرقمي دة ،والس دتثمار العددا يف
تكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت واللد دوائ املناس ددبة الد د تت ددي إمكاني ددة الوص ددول إىل ش ددبكات
التصددالت السددلكية والالسددلكية ،وكددةل احلددد األدىن مددن األنظمددة .وقددد يشددمل أحددد النتددائ
اهلامة للمءمتر الوزاري احلادي عشر اللوائ التنظيمية احمللية وجتديد وقف العمدل ابلرسدو اجلمركيدة
على التجارة اإللك ونية.
 -32وو النظر أيضد ا يف مسدائل اللدوائ التنظيميدة احملليدة يف املفاوضدات املتعلقدة ابخلددمات يف
إط ددار منطق ددة التج ددارة احل ددرة القاري ددة يف أفريقي ددا .وأش ددار أح ددد املش ددارك إىل أ املفاوض ددات ،الد د
انطلقددت يف عددا  ،2012مددن املقددرر أ ُختتددتم يف عددا  2017ويف حزيرا /يونيدده  ،2017وافددق
وزراء الحت دداد األفريق ددي عل ددى طرائ ددق املفاوض ددات بش د د التج ددارة يف اخل دددمات .وأج ددر الحت دداد
دراسددات حال ددة إفرادي ددة تس ددعى إىل حتدي ددد صددادرات اخل دددمات الناجح ددة ،مب ددا يف ذل د اخل دددمات
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الثقافيددة يف بوركينددا فاسددو ،والنقددل اجلددوي يف إثيوبيددا ،واخلدددمات املصددرفية يف نيجددرياي ،والسددتعانة
مبص ددادر خارجي ددة لتجهي ددز األعم ددال التجاري ددة يف الس ددنغال ،وخ دددمات التعل دديم الع ددايل يف أو ن دددا،
مما يب أمهية األطر التنظيمية املالئمة واملواتية لتحقيق النجاح.
 -33واع اف ا ابألمهيدة املتزايددة للدنُّه اإلقليميدة واحملددودة األطدراف ،أكدد أحدد املشدارك علدى
أمهي ددة تعددي ددة األطد دراف ،مشد دريا إىل أ إط ددار التف ددا الع ددا بشد د التج ددارة يف اخل دددمات ي ددنص
ابلفعددل علددى إنشدداء بيئددة تيسددري جتددارة اخلدددمات ،مددع وضددع جدددول أعمددال ضددمين وأوجدده املرونددة.
فعلد ددى سد ددبيل املثد ددال ،و إعد ددداد ورقد ددة مرجعيد ددة مد ددن أجد ددل التطد ددر إىل حتد دددايت معيند ددة يف قط د داع
التصددالت السددلكية والالسددلكية ،كلمددا دعددت احلاجددة .وميكددن التصدددي للتحدددايت اجلديدددة يف
البيئددة القتصددادية احلاليددة ضددمن اإلطددار القددائم ،ابلنظددر إىل أربعددة جوانددب رئيسددية .أولا ،ل ميكددن
للتغطيددة القطريددة يف إطددار منظمددة التجددارة العامليددة أ تقد ابلتفاقددات التجاريددة اإلقليميددة .واثنيدا،
قددد ل متلد احملافددل التجاريددة البديلددة آليددات لتسددوية املنازعددات بقددوة تضدداؤي قددوة اآلليددات يف إطددار
املنظمددة .واثلث د ا ،متل د املنظمددة جدددول أعمددال مدددم لوضددع القواعددد ميكندده أ يعددا علددى حنددو
أنسب التكاليف املتصلة ابلتنوع التنظيمي ،على الصعيد املتعدد األطراف .وأخريا ،يتطلب وضدع
القواعد الدعم املءسسي ،على النحو الةي تقدمه أمانة املنظمة.
حنررو وضررإ ارررار مؤسسرري تنظيمرري متسررا لسياسررات التجررارة يف اخلرردمات مررن أجررل التحررول
اهليكلي
 -34أص ددب مع دددل من ددو إنتاجي ددة اخل دددمات مم دداثالا ملع دددل من ددو إنتاجي ددة الص ددناعات التحويلي ددة
والزراعددة ،ولحددا أحددد املشددارك إمكانيددة زايدة اإلنتاجيددة يف قطدداع اخلدددمات .وسدداعدت التجددارة
علددى زايدة ؤددةه اإلنتاجيددة ،لددةا ،فمددن املهددم احلددد مددن احلدواجز الد تعد ض التجددارة يف اخلدددمات.
وتددءدي التدددابري التمييزيددة والختالفددات ب د البلدددا يف اختدداذ التدددابري املشددروعة دري التمييزيددة إىل
زايدة تكدداليف جتددارة اخلدددمات .وميكددن أ حيددد خف د احل دواجز آاثرا إجيابي دة علددى اإلنتاجيددة،
إذ ثددرت أيضد ا الشددركات املوجددودة يف املصددب والد تعتمددد علددى اخلدددمات .واق حددت الدراسددات
أنه عند إزالة احلدواجز أمدا اخلددمات يف جندوب أفريقيدا ،علدى سدبيل املثدال ،ميكدن أ ترتفدع أيضد ا
إنتاجية األعمال التجارية الزراعية .ويعد حتس اإلدارة أداة فعالة خلف احلواجز أما التجارة يف
اخلدمات ،على سبيل املثال مدن خدالل جدودة اللدوائ التنظيميدة وسديادة القدانو  .وقدد يكدو مدن
املفيد البح يف التدابري العملية لتيسري التجارة ،مثل إدما النقل واخلدمات اللوجسدتية يف وليدة
اللجا الوطنية لتيسري التجدارة والتشدجيع علدى مزيدد مدن التعداو التنظيمدي ،عدن طريدق السدتفادة
م ددن إعف دداء خ دددمات أق ددل البل دددا مند دوا م ددن الضد درائب ،والتج ددارب التجاري ددة اإلقليمي ددة ،وإدم ددا
اخلدمات يف مبادرة املعونة لصاح التجارة.
 -35وشدددد أحددد املشددارك علددى احلاجددة إىل إيددالء مزيددد مددن الؤتمددا إىل اخلدددمات وأمهيددة
اس د اتيجية النمددو املت دواز ال د تع د ف بعددد التجددانس ب د فتلددف قطاعددات اخلدددمات .وكانددت
بع د د اخلد دددمات مصد دددرا ؤام د د ا لإلي د درادات والعمد ددالت األجنبيد ددة ،مثد ددل السد ددياحة ،وأدت بع د د
قطاعد ددات اخلد دددمات دورا ابلد ددذ األمهيد ددة يف دعد ددم اإلنتاجيد ددة والتجد ددارة يف قطاعد ددات أخد ددر  ،مثد ددل
تكنولوجيا املعلومات والتصالت واخلدمات املالية .وكا لتصميم السياسات أثر كبري من حي
زايدة مس ددامهة اخل دددمات يف التح ددول اهليكل ددي .فعل ددى س ددبيل املث ددال ،ح ددررت موريش دديوس وجن ددوب
أفريقي ددا الوص ددول إىل الفض دداء اجل ددوي ل دددعم الس ددياحة ،ومجع ددت اهلن ددد وموريش دديوس ش ددركات ل دددعم
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خدددمات تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت وعددززت كينيددا التكامددل اإلقليمددي مددن أجددل حتس د
تعميم اخلدمات املاليدة .وابإلضدافة إىل ذلد  ،يف جندوب شدر آسديا ،و تيسدري العد اف املتبدادل
ابملددءؤالت علددى الصددعيد اإلقليمددي .وكددا النفتدداح ؤامد ا جلددين اآلاثر التحويليددة للخدددمات .فعلددى
سبيل املثال ،كانت اخلدمات املستوردة جزءا ؤاما من القيمة املضافة املتضدمنة يف صدادرات البلدد
مددن السددلع ،وأحدددثت امللكيددة األجنبيددة يف قطدداع اخلدددمات أثددرا إجيابيدا كبددريا علددى إنتاجيددة العمددل.
وأخددريا ،ميكددن أ يسدداعد املزيددد مددن التنددافس يف قطدداع خدددمات مفتددوح شددركات اخلدددمات لتصددب
أكثر قدرة على املنافسة.
آخددر النتددائ الرئيسددية لبح د أجرتدده منظمددة التعدداو والتنميددة يف امليدددا
 -36وقددد مشددارك ة
القتصدادي ،وؤدي تدرد ابلتفصديل يف إصددا ور بعندوا "Services Trade Policies and the Global
رج أ تتحقدق أكد املكاسدب إذا
( "Economyسياسات جتارة اخلدمات والقتصاد العاملي) .ويُ َّ
و حتس اللدوائ التنظيميدة احملليدة املتعلقدة ابلتندافس ابلتدزامن مدع حتسد الشدفافية .وابإلضدافة إىل
ذل د  ،أشددار املشددارك إىل أ التعدداو التنظيمددي سد ّدهل علددى املصدددرين ممارسددة األعمددال التجاريددة
يكمددل بعضددها بعضد ا يف كثددري مددن احلددالت وميكددن أ تسددتفيد يف املقددا
وكانددت أسدداليب التوريددد ّ
األول املشدداريع الصددغرية واملتوسددطة احلجددم مددن فددت أس دوا اخلدددمات ،أل،ددا املصدددر الرئيسددي يف
إنشدداء فددر العمددل اجلديدددة وأثددرت تكدداليف جتددارة اخلدددمات علددى القدددرة التنافسددية لسالسددل
القيمة وأدت الرقمنة إىل تغريات يف بنية السو  ،عن طريدق حتويدل بعد اخلددمات إىل منتجدات
قابض ددة للمع ددارف وتغي ددري طريق ددة تنظ دديم اإلنت ددا  .وميك ددن أ تقل ددل اإلص ددالحات احمللي ددة املتعلق ددة
ابل خيص واملعايري واملءؤالت وإنفاذ سياسة املنافسة إىل حدد كبدري مدن تكداليف التجدارة .وأخدريا،
محل إصالح جتارة اخلدمات منافع للمستهلك وعزز اإلنتاجية احمللية واألداء القتصادي.
 -37ويف سدديا األمنددا التجاريددة املعاصددرة الد تتجلددى يف سالسددل القيمددة العامليددة ،أكددد أحددد
املشارك ضرورة تعريف القواعد يف فتلف أساليب توريدد اخلددمات مدع إيدالء مزيدد مدن الؤتمدا
إىل ترابطها واعتماد  ،يشمل سالسل التوريدد ككدل بددلا مدن الصديذ املنفدردة .وؤدةا مدا يعكدس
حقيقة أنه يف القتصاد العاملي حي تءدي سالسدل القيمدة العامليدة دورا مهيمند ا ،تكدو الدواردات
بق دددر أمهي ددة الص ددادرات ،وتك ددو ت دددفقات األش ددخا والس ددلع واخل دددمات واألفك ددار ورأس امل ددال
م ابطددة ول بددد مددن تقيمهددا علددى حنددو مش د ك .وتق د ح اددو أمانددة الكومنول د بش د عمليددات
التجددز املسددتقبلية أ إدخددال التحسددينات علددى تكنولوجيددا املعلومددات والتص دالت ينط دوي علددى
إمكانيددة تعزيددز التجددارة يف سالسددل القيمددة العامليددة أبربعددة أضددعاف املتوسد العدداملي .وتددءثر املسددافة
ثددريا شددديدا علددى املشدداركة يف سالسددل القيمددة ،ويعددز ذلد جزئيدا إىل تكلفددة التنسدديق واخنفدداض
تبددادل املعددارف الضددمنية الناشددئة عددن التفدداعالت ب د املش د ين والبددائع  .ومددن املددرج أ تُسددند
السددلع واخلدددمات املتطددورة املعتمدددة علددى التكنولوجيددا الرقميددة إىل جهددات خارجيددة عل دى أسدداس
ترتيبات تعاقدية متطورة.
 -38وقددد أحددد املشددارك عرض د ا مفص دالا لعمددل مركددز التجددارة الدوليددة يف السددياحة ،وأنشددطة
التج ددارة اإللك وني ددة وتكنولوجي ددا املعلوم ددات واخل دددمات القائم ددة عل ددى التكنولوجي ددا الرقمي ددة ،مبيند د ا
سلسددلة مددن الدددروس املتعلقددة ابلسياسددات .وفيمددا يتعلددق ابلسددياحة ،متثددل اهلياكددل األساسددية حتدددايا
كبددريا يف العديددد مددن البلدددا الناميددة ،لكددن السياسددات تكتسددي أمهيددة كددةل  .وكددا النفتدداح يف
جمال الت شريات واتفاقات اجملالت اجلوية املفتوحدة عنصدرا أساسدي ا لكفالدة تنقدل السدياح الددولي ،
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وكانددت سياسددات السددتثمار يف إنشدداء الفندداد واملنتجعددات واللدوائ التنظيميددة ملنظمددي الددرحالت
السياحية ذات أثدر كبدري يف كثدري مدن األحيدا  .أمدا فيمدا يتعلدق بتكنولوجيدا املعلومدات ،فيدتم توريدد
معظم صادرا ا علدى حندو عدابر للحددود علدى اإلن ندت ،وؤدةه ميدزة يف صداح املءسسدات الصدغرية
واملتوسطة احلجم .بيد أ التنقل املءقت للمهني والع اف ابلتكوين واملءؤالت يقتصدر يف كثدري
مددن األحيددا علددى القطدداع اخلددا  ،علددى درار املسددائل الناشددئة مثددل تقند البيددا ت ،واخلصوصددية
وأمددن الفضدداء اإللك د وي .وأخددريا ،تشددمل التجددارة اإللك ونيددة فتلددف أن دواع األنشددطة وأدت إىل
تنشي مناقشة السياسات .وإمجالا ،يتع علدى السياسدات أ تواكدب واقدع األعمدال ،وتكتسدي
اهلياكل األساسية ري املادية أمهية ل تقل عن أمهية اهلياكل األساسية املادية.
 -39و ق ددد أح ددد املش ددارك جترب ددة جن ددوب أفريقي ددا يف تقند د املنافس ددة يف قط دداع اخل دددمات.
وينطبددق قددانو املنافسددة لعددا  1988علددى مجيددع األنشددطة القتصددادية ،مبددا يف ذل د احتكددارات
الدولة ،وأساليب التسعري مثل التسدعري املفدر  ،وتضدييق اهلدامد ،والفد اس والتمييدز يف األسدعار،
وكةل رف من الوصول إىل املرافق األساسية .وينص القانو على إنشاء الختصا املشد ك
ب جلندة املنافسدة واجلهدات األخدر الناظمدة للقطداع ،ووقّعدت اللجندة تبعد ا لدةل مدةكرات تفداؤم
م ددع اجله ددات الناظم ددة .وت دددخلت أيض دا يف مواجه ددة املمارس ددات املخل ددة ابملنافس دة يف التص ددالت
السلكية والالسلكية واخلدمات املالية والبناء والنقل.
 -40ورأ أحددد املشددارك أ ؤددةه العناصددر ضددرورية لل تيبددات املءسسددية السددليمة ،مددن أجددل
كفالددة اسددتقالل السددلطة القضددائية والوكددالت التنظيميددة ووضددوح األدوار واملسددءوليات املءسسددية.
وفيمددا يتعلددق ابلسياسددات علددى الصددعيد الكلددي ،سددل املشدداركو الضددوء علددى أمهيددة تيسددري دخددول
وخدرو مدوردي اخلددمات ووضددوح أدوار الدولدة واجلهدات الفاعلدة يف القطدداع اخلدا  ،فيمدا يتصددل
ابللتزامددات القانونيددة ويف سياسددة املنافسددة .ويكتسددي التماثددل يف املخدداطر واملكاسدب أمهيددة أيضدا،
ل سدديما يف اهلياكددل األساسددية العامددة وخدددمات املرافددق العامددة .وتعددد الشددفافية عنصددرا أساسدديا يف
عمليات صنع القرار ،والنوات  ،واألسس املنطقية ،وينبغي توثيق كل ذل كتابةا.
 -41وق ددد أعض دداء الوف ددود خد د ا م الوطني ددة يف وض ددع السياس ددات واألط ددر التنظيمي ددة املتعلق ددة
ابخلدمات .وأشاد أحدد أعضداء الوفدود ابسدتعراض سياسدات اخلددمات الدةي أ دزه األونكتداد عدن
ب ددنغالديد ،وأش ددار إىل أ ب ددنغالديد ق ددد اس ددتخدمت ذلد د الس ددتعراض لتقي دديم أؤ ددم قطاع ددات
اخل دددمات والسياس ددات املمكن ددة ذات الص ددلة ،مب ددا يف ذلد د تكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت،
والسددياحة ،واحملاسددبة ،ومراجعددة احلسدداابت ،والعمددارة واهلندسددة والتم دري والقبالددة .وذكددر عضددو
آخر أ مجهورية لو الدميقراطية الشعبية حت يف احلفاظ على اطراد النمدو القدوي بفعدل الطاقدة
الكهرمائيددة ،والبندداء واخلدددمات ،ول سدديما السددياحة .وحددررت مجهوريددة لو قطدداع اخلدددمات عنددد
انضددمامها إىل منظمددة التجددارة العامليددة يف  ،2013وركددزت يف سياسددا ا التجاريددة وتيسددري التجددارة
واللدوائ التنظيميددة علددى تقددد املسدداعدة التقنيددة املسددتمرة لدددعم التنفيددة الفعددال لاللتزامددات املتصددلة
ابلسددلع واخلدددمات علددى مسددتو كددل مددن منظمددة التجددارة العامليددة ورابطددة أمددم جنددوب شددر آسدديا.
وطلددب املندددوب أ جيددري األونكتدداد استعراض د ا لسياسددات اخلدددمات يف مجهوريددة لو الدميقراطيددة
الشددعبية .وذكددر مندددوب آخددر أ قطدداع تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت يف بدديالروس أصددب
املصدددر الرئيسددي إليدرادات الصددادرات والوظددائف املرتفعددة األجددور ،وأصددبحت بدديالروس اآل رابددع
مقصد رائد على الصدعيد العداملي يف جمدال خددمات إسدناد تكنولوجيدا املعلومدات والتصدالت إىل
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مصادر خارجية ،بتيسري من توافر قوة عاملدة كبدرية مكوندة يف تكنولوجيدا املعلومدات والتصدالت،
إىل جانب اهلياكل األساسية املتطورة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت.

جيم -اخلالصة
آفاق املستقبل وخاررة الطريا والتوصيات
 -42تددداول الجتمدداع بشد العناصددر املمكنددة لوضددع خارطددة طريددق وتوصدديات سياسدداتية مددن
أجل تعزيز إسها اخلدمات يف التحول اهليكلي عن طريق  ،يشمل احلكومة أبكملها ،من ب
أم د ددور أخ د ددر  ،م د ددن أج د ددل ض د ددما التس د ددا  .وعرض د ددت األمان د ددة الس د ددتنتاجات األولي د ددة لدراس د ددة
استقصددائية أ ز ددا الوكددالت التنظيميددة .وشددددت املناقشددات علددى أمهيددة إعددادة توجيدده أولددوايت
اؤتمددا السياسددات والتنظيمددات إىل اخلدددمات ،وأمهيددة تغيددري العقليددات لبلددو ،د شددامل لسلسددلة
اإلمددداد أبسددرؤا ،ممددا يسددم بتجنددب وضددع السياسددات مبعددزل عددن بعضددها الددبع  ،والعد اف يف
الوقت نفسه بعد جتانس قطاعات اخلدمات .ومدن املهدم اتبداع اسد اتيجية مندو متوازندة لالسدتفادة
مددن الدددور احملفددز للخدددمات ،واددة حاجددة إىل أطددر السياسددة العامددة واألطددر التنظيميددة واملءسسددية
القددادرة علددى حتقيددق الغددرض املنشددود مددن أجددل حتقيددق التدواز بد اسد اتيجيات النمددو ،والسددتفادة
م ددن الش دراكات ومواص ددلة الرتق دداء ابمله ددارات والقيم ددة .وأخ ددريا ،س ددلطت املناقش ددات الض دوء عل ددى
ضرورة زايدة مشاركة أصحاب املصلحة وامتالك زما األمور يف بنداء بيئدة مواتيدة لتعمديم اخلددمات
املالي ددة ولإلدم ددا الجتم دداعي م ددن أج ددل التنمي ددة ،وأمهي ددة بي ددا ت التج ددارة يف اخل دددمات والتع دداو
فيما ب بلدا اجلنوب.
 -43وجاءت التوصيات الصادرة عن اجتماع اخل اء املتعدد السنوات كما يليا
العمددل مددن أجددل كفالددة سياسددات سددليمة وتشدريعات مناسددبة ومءسسددات قويددة،
(أ)
قادرة معا على تعزيز إنتاجية قطاعات اخلدمات وقدر ا التنافسية
(ب) تعزي ددز اتس ددا السياس ددات املشد د كة بد د القطاع ددات ،مث ددل سياس ددات املنافس ددة
ُّه الشاملة واملتعددة اجلهات صاحبة املصلحة،
والسياسات القطاعية ،مبا يف ذل من خالل الند ُ
والشد دراكات بد د القط دداع الع ددا واخل ددا واألط ددر املءسس ددية احمل ددددة األؤ ددداف ،مث ددل منت دددايت
اخلدمات القطاعية الوطنية
( ) الع اف ابلدور اخلا الةي تءديه اهلياكل األساسية واخلدمات القائمة على
املعرفددة يف سددبيل التحددول اهليكلددي وتعزيددز البيئددة التمكينيددة بندداء علددى ذل د  ،بطددر منهددا حتس د
مه ددارات الي ددد العامل ددة وت ددوفري الق دددر الك ددايف م ددن اهلياك ددل األساس ددية ،ول س دديما املالي ددة ،والطاق ددة
والتصددالت السددلكية والالسددلكية ،وتكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت واهلياكددل األساسددية ذات
الصددلة ابلنقددل وتددوفري التكنولوجيددا ونظددم البتكددار املالئمددة ،وكددةل عددن طريددق تيسددري األعمددال
التجارية وإضفاء الطابع الرمسي عليها ،وتقد املساعدة إىل البلدا النامية يف ؤةا الصدد
(د) حتسد د تد دوافر البي ددا ت املص ددنفة الس ددليمة يف الوق ددت املناس ددب ع ددن اخل دددمات،
مبددا يف ذل د علددى مسددتو الشددركات ،لوضددع سياسددات قائمددة علددى األدلددة ،خصوص د ا مددن خددالل
التع دداو ال دددويل والتع دداو فيم ددا بد د بل دددا اجلن ددوب ،ابلس ددتناد إىل اخلد د ات املكتس ددبة وال دددروس
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املسددتفادة ،مثددل النظددا املتكامددل للتجددارة اخلارجيددة يف اخلدددمات ،واألصددول ددري املاديددة والعمليددات
األخر ال تنت تباينات يف اإلنصاف يف ال ازيل
(ه) إنشاء مءسسات فصصة لبناء قدرات ومهارات موردي اخلدمات واملءسسات
الصددغرية واملتوسددطة احلجددم والقطدداع ددري الرمسددي علددى اإلنتددا والتصدددير ،مبددا يف ذل د عددن طريددق
تعزيز قدرا ا على الوفاء مبعايري اجلودة
(و) تعزي د ددز الق د دددرات البشد د درية والتنظيمي د ددة واملءسس د ددية م د ددن أج د ددل تنظ د دديم قطاع د ددات
اخل دددمات عل ددى حن ددو فع ددال ،مب ددا يف ذل د د م ددن خ ددالل التع دداو التنظيم ددي عل ددى الص ددعيد ال ددوطين
واإلقليمي والدويل
(ز)
والتفاوض بش ،ا

تعري ددف مض ددمو ووت ددرية وتسلس ددل عملي ددات حتري ددر التج ددارة عل ددى حن ددو متس ددق،

(ح) تعزيددز القدددرات الوطنيددة مددن أجددل تنفيددة التددابري التكميليددة مثددل آليددات التكيددف
التجاري ،والتعاو التنظيمي ،والتدابري امليسرة للتجارة يف اخلدمات.
 -44هلت التوصيات الصادرة عن اجتماع اخل اء املتعدد السنوات املوجهة لألونكتاد الراميدة
إىل إجراء املزيد من البحو ودعم بناء القدرات ما يليا
دعددم البلدددا الناميددة يف تقيدديم وحتديددد السياسددات السددتباقية واألطددر التنظيميددة
(أ)
واملءسسددية القددادرة علددى حتقيددق اهلدددف املنشددود ،ل سدديما ابلنسددبة خلدددمات اهلياكددل األساسددية،
وخدمات األعمال التجارية ،والقتصاد الرقمي ،والتجارة اإللك ونية والسياحة
(ب) إج دراء عمليددات اسددتعراض جديدددة لسياسددات اخلدددمات ،مبددا يف ذل د ابلنسددبة
إىل مجهورية لو الدميقراطية الشعبية وابرا واي وبلدا الكومنول
( ) الس ددتمرار يف تيس ددري معاجل ددة املس ددائل القطاعي ددة يف ال دددورات املقبل ددة لجتم دداع
اخل اء املتعدد السنوات
(د) إجدراء عمددل حتليلددي بشد جتددارة اخلدددمات والنظددا التجدداري الدددويل الددةي يددءثر
يف القطاع ،ابستخدا ُ ،شاملة لسلسلة اإلمداد ككل
(ه) دع د ددم مش د دداركة البل د دددا النامي د ددة يف املفاوض د ددات التجاري د ددة املتع د ددددة األط د د دراف
واحملدودة األطراف واإلقليمية ال تءثر علدى قطداع اخلددمات ،مبدا يف ذلد إنشداء األطدر التنظيميدة
والتطدر إىل احلدواجز التجاريددة التنظيميددة ،مثددل يف سديا مفاوضددات التفاقدات التجاريددة اإلقليميددة
الك واملنطقة التجارة احلرة القارية يف أفريقيا
(و)

تعميق العمل بش التشريعات احمللية والتفاقات التجارية

(ز)

دعم البلدا النامية يف تعزيز قدرا ا التوريدية يف اخلدمات

(ح) دعددم أقددل البلدددا من دوا يف جمددال الرصددد والسددتفادة مددن اخلدددمات ذات الصددلة
مببادرات الوصول التفضيلي إىل األسوا مبوجب اإلعفاء املمنوح ألقل البلدا منوا يف اخلدمات
( )
بش اخلدمات
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(ي) مواصلة البحو  ،مبا يف ذل عن طريق الدراسات الستقصائية عن الوكدالت
التنظيمية ووكالت املنافسة ،بش املمارسات التنظيمية والتجارب والدروس املستفادة
(ك) تعزيز احلوار ب أصحاب املصلحة املتعددين بشد اخلددمات مدن أجدل حتديدد
أنسب املمارسات ،مبا يف ذل من خالل ال كيز على قطاعات بعينها
(ل) مواصلة التعداو بد الوكدالت بشد مسدائل يف اجملدالت املشد كة بد التجدارة
واخلدمات والعمالة.

اثني ا -مسائل تنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -45انتخب اجتماع اخل اء املتعدد السنوات بش التجارة واخلدمات والتنمية ،السيد ألفارو
سيدينيو موليناري (كوستاريكا) رئيسا له والسيد موشي نيو كاو (ليسوتو) ئبا للرئيس  -مقدررا،
يف جلسته العامة الفتتاحية يف  18متوز/يوليه .2017

ابء -اقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األعمال)

 -46يف جلسته العامدة الفتتاحيدة أيضد ا ،اعتمدد اجتمداع اخلد اء جددول األعمدال املءقدت هلدةه
الدورة ( .)TD/B/C.I/MEM.4/13وؤكةا ،كا جدول األعمال كما يليا
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة

-3

دور اقتصاد اخلدمات والتجارة يف عملية التحول اهليكلي والتنمية الشاملة

-4

اعتماد تقرير الجتماع.

جيم -حصيلة الدورة
 -47يف جلس ددته العام ددة الفتتاحي ددة أيضد دا ،اتف ددق اجتم دداع اخلد د اء أ يت ددوىل الد درئيس تلخ دديص
املناقشات.

دال -اعتماد تقرير الجتماع

(البند  4من جدول األعمال)

 -48يف جلس ددته العام ددة اخلتامي ددة ،املعق ددودة يف  20متوز/يولي دده  ،2017أذ اجتم دداع اخل د د اء
لنائب الرئيس  -املقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتا الدورة.

18

GE.17-15378

TD/B/C.I/MEM.4/15

املرفا
احلضور*

-1

حضر ؤةه الدورة ممثلو عن الدول التالية األعضاء يف األونكتادا
الحتاد الروسي
األرجنت
إسبانيا
أس اليا
إكوادور
أو ندا
إيرا (مجهورية  -اإلسالمية)
ابرا واي
ال ازيل
بروي دار السال
بنغالديد
بنن
بوروندي
بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
بريو
ترينيداد وتواب و
تونس
جزر البهاما
مجهورية لو الدميقراطية الشعبية
جنوب أفريقيا
جيبوي

-2

زامبيا
السودا
سويسرا
الص
العرا
عُما
الفلب
فنزويال (مجهورية  -البوليفارية)
فنلندا
كازاخستا
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
ليسوتو
مد شقر
مصر
اململكة العربية السعودية
موريشيوس
نيبال
ؤاي
اهلند

وحضر الدورة ممثل عن عضو املءمتر التايلا
الكرسي الرسويل

-3

وحضر الدورة ممثل عن الدولة املراقبة ري العضو التاليةا
دولة فلسط

-4

وحضر ؤةه الدورة ممثلو عن املنظمات احلكومية الدولية التاليةا
الحتاد األفريقي
دول أفريقيا والبحر الكارييب واحملي اهلاد
أمانة الكومنول
الحتاد األورويب

__________

*
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املنظمة الدولية للفرانكوفونية
منظمة التعاو والتنمية يف امليدا القتصادي
أمانة منتد جزر احملي اهلاد
مركز اجلنوب
الحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي
-5

وحضر ؤةه الدورة ممثلو عن املنظمات ري احلكومية التاليةا

الفئة العامة
مهندسو العامل
املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
شبكة العامل الثال
منظمة القرية السويسرية

الفئة اخلاصة
املعهد الدويل للمحي
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