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      مقدمة  
                                                 لجتمداع اخلدءاء املتعددد السدنوات بادتج التودارة واخلددمات      بعة           الددورة السدا  ُ         ُأجريت خالل 
            موضدوع تعزيددز                    ، مناقادات رزددزت علد      2019         أاير/مدايو    2 و   1            يف جنيدف يددومي            ، املعقدودة        والتنميدة

   .                              القدرة اإلنتاجية من خالل اخلدمات

            موجز الرئيس -   ا أولا  
                       اجللسة العامة الفتتاحية -   ألف 

                                                 لجتمددداع اخلدددءاء املتعددددد السدددنوات بادددتج التودددارة واخلددددمات      بعة    السدددا               افتتحدددت الددددورة   - 1
  .                   األمني العام لألونكتاد   ُ ةُ    انئب          والتنمية

                  أج اخلدددمات تسددا م يف                     يف زلمتهددا الفتتاحيددة،   ،                         انئبددة األمددني العددام لألونكتدداد       وأزدددت - 2
                                                                         ا        النمو العام لإلنتاجية، ليس فقط من خالل آاثر ا املباشرة عل  القتصاد، وإمنا أيضداا مدن خدالل 
                                                                    ا            آاثر ا غري املباشرة عل  القطاعات األخرى. و و ما يعين أج اخلدمات ل متثل بديالا عدن التنميدة 

      ا       ا                                     عنصراا رئيسياا لتعزيز قطاع الزراعة والنهوض ابلتصنيع.                                الزراعية أو الصناعية، وإمنا تاكل 

                                    تعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل اخلدمات -  ابء 
                من جدول األعمال(   3       )البند 

               مدددد زرة املعلومددددات              ، لدددددى تقد دددد                                         مدددددير شددددعبة التوددددارة الدوليددددة والسددددلع األ ا ددددية      أبددددر  - 3
                                مية اخلدمات  كنها أج تعز  القددرة          زيف أج تن    (،  TD/B/C.I/MEM.4/20                       األ ا ية لألمانة العامة )

                  مدددع قطاعدددات القتصددداد                                                              اإلنتاجيدددة مدددن خدددالل الدددروابط األماميدددة والدددروابط اخللفيدددة لقطددداع اخلددددمات 
               ي                          عوامدددل الدددد تقييدددد عمليدددة ملدددع البيددداانت املتعلقدددة  لل     صددددى                                األخدددرى. وقدددال إج علددد  البلدددداج أج تت

  .                           ملنتوات قطاعات القتصاد األخرى                                              ابخلدمات وحتدد النسب الد متثلها بوصفها مدخالت ل مة 

       نتاجية                           العالقة بني اخلدمات والقدرة اإل  
                             أبج القدددرة اإلنتاجيددة، يف اقتصدداد        عضددو                                           خددالل حلقددة نقدداة مكونددة مددن أربعددة أعضدداء، أفدداد  - 4

                                                               ابل تناد إىل املوارد اإلنتاجية املتاحة، ومهارات رايدة األعمال، وروابدط       ابأل اس ُ     تُقاس        معاصر، 
                                         ا       ا                             وأزددد أج أناددطة خدماتيددة عديدددة تددرتبط ارتباًدداا مباشددراا ابلزراعددة والتصددنيع، ومنهددا علدد           اإلنتددا .

                       مددن ي يددالر النهددوض بقطدداع                                                                ددبيل املثددال املاليددة، والنقددل، واخلدددمات املهنيددة، والبحدد  والتطددوير. و 
    بعددددني          إذا أخدددد ان        ددديما  ل           ا       ا        ا                                  اخلددددمات الددددرياا مباشدددراا وإنابيدددداا يف تنميدددة القدددددرة اإلنتاجيدددة للبلددددداج، 

                                                      ا      ا    ا                  العتبددار أج إضددفاء الطددابع اخلدددمات علدد  التصددنيع أفددر  ترابطدداا وليقدداا جددداا بددني قطدداعي الصددناعة 
                                                                                  التحويلية واخلدمات إىل درجة أج أصبح التصنيع يف الوقت الرا ن يعين إضدفاء الطدابع اخلددمات. 

         ل مددا بعددد     ا                                                               أيضدداا إج مراحددل مددا قبددل اإلنتددا ، مددن قبيددل البحدد  والتطددوير والتصددميم، ومراحدد     وقددال 
                                              ا                                   اإلنتا ، من قبيدل تسدويق املنتودات وو،هدا، تدوفر فرصداا لتوليدد قيمدة مضدافة عاليدة يف حدني تتسدم 
                                                                             مرحلة التصنيع ابخنفاض القيمدة املضدافة وضدعف األرابس بسدبب املنافسدة الادديدة. وعلد   دبيل 

ُ                                                  املثددال، مُتثددل تكدداليف تصددنيع  دداتف ذزددي يمددل عالمددة  اريددة معينددة  ددو         فقددط مددن         يف املائددة     29       
                                                                  فالاددرزة صدداحبة العالمددة التواريددة ل متلددد وحدددات ماديددة للصددنع، بددل تلوددت إىل                 السددعر النهددائي.

                                                            التعاقد اخلارجي مع جهات أخرى لصنع اهلاتف ال زي بتكلفة منخفضة.
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                                                                      وأشددار أحددد أعضدداء حلقددة النقدداة إىل أج املا سددات الصددحلرية واملتو ددطة احلوددم  ددي الددد  - 5
                                                                ة وأج النهددوض  ددا يددالر بدرجددة زبددرية يف تعزيددز القدددرة اإلنتاجيددة لدددى  دد                        هتدديمن يف البلددداج الناميدد

                         املا سدات الصدحلرية واملتو دطة                                                وأزد بعض املندوبني واملادارزني علد  الصدعوابت الدد تعد ض   .       البلداج
                                                                            احلوددم، ومددن بينهددا صددحلر حوددم  دد ا الصددنف مددن املا سددات، وانعدددام  ددبل احلصددول علدد  املددوارد، 

                                                                 األعمددال غددري املواتيددة. واق حددوا  موعددة مددن اخليددارات الددد مددن شددت ا أج تسدداعد                    و ددرعة الر ددا ببي ددة
     لدددعم                                                                            علد  التصددهل هلدد   الصدعوابت. وأفدداد أحدد أعضدداء حلقدة النقدداة أبج أحدد اخليددارات املتاحدة

                                                                                       املا سات يتمثل يف اتباع  يا ة عامة ختصص نسبة م وية معينة من ما ايت امليزانيدة العامدة 
                       . وأشددار نفددس العضددو وأحددد                                         أو خدددمات مددن املا سددات الصددحلرية واملتو ددطة احلوددم           لاددراء  ددلع
ٍ                                                                إىل خيار اثٍج يتمثل يف صياغة لدوائح تنظيميدة تاد ج وجدود  ال دل زدءى للتو يدع ابلتوزئدة         املندوبني            

                                                                                  لتخددزين وتسددويق نسددبة م ويددة دنيددا مددن املنتوددات املتتتيددة مددن املا سددات الصددحلرية واملتو ددطة احلوددم. 
            ا     ا                                                       ضو آخر خياراا اثلثاا يتمثل يف مسداعدة املا سدات الصدحلرية واملتو دطة احلودم علد  إدخدال        واق س ع

                     حدول  موعدة مدن عمليدات                                                         خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصدالت و ميدع األنادطة ذات الصدلة 
   أبج        وأفداد               يف ملهوريدة زدوراي.   Ppuri                      القائمة عل  تكنولوجيدا           الصناعات               ا          التصنيع، نسواا عل  منوال
               مكدوانت ومصدنوعات                                        املا سات الصحلرية واملتو طة احلودم الدد تندت                              القطاعات هتيمن عليها

                                  السدددبد والصدددب وتادددكيل املعدددادج واللحدددام                                             ابلعتمددداد علددد  تقنيدددات عمليدددات التصدددنيع، مدددن قبيدددل
                                                                              ومعاجلددة السددطوس واملعاجلدددة احلراريددة. فقبددل  دددنوات قليلددة، وضددعت حكومدددة ملهوريددة زددوراي  يا دددة 

         املا سدات                                            عل  تكنولوجيا املعلومات والتصدالت بحليدة مسداعدة                              هوض ابملصانع ال زية الد تعتمد   للن
     ين مدددع      لكددد و                        ُ                           علددد  إناددداء نظدددام للتصدددنيع يُددددم  إدارة اإلنتدددا  والدددربط اإل                      الصدددحلرية واملتو دددطة احلودددم

           ة الصددناعات                                                                  ُ         الاددرزاء التودداريني الرئيسدديني والددتحكم ابلددزمن احلقيقددي. ويف الوقددت الددرا ن، تُقددد ر نسددب
                يف املائدددة. ونتيودددة     10                                  الدددد تبندددت مادددروع املصدددانع ال زيدددة بنحدددو   Ppuri                      القائمدددة علددد  تكنولوجيدددا 

         يف املائددة    44                                        يف املائددة واخنفددض معدددل املنتوددات املعيبددة بنسددبة     11                          لدد لد،  ادت اإلنتاجيددة بنسددبة 
         يف املائة.    10                         وا داد التاحليل اآليل بنسبة 

                                             ور  ال ل القيمة العاملية، إج خمتلف أنواع اخلدمات                    ا       وقال عضو آخر، متحداثا من منظ - 4
                                وأشار إىل أوجد  التبداين املتزايددة                                                         تسا م يف تنفي  وظائف متعددة، إنتاجية وتكنولوجية وتنظيمية. 

                                                                    من حي  إضافة القيمة واحملتوى التكنولوجي وفرص ربط التنمية مبختلف قطاعات            بني اخلدمات
       ، توجدددد                                        والبلدددداج الدددد متضدددي بسدددرعة علددد  ًريدددق التصدددنيع                                القتصددداد. ففدددي القتصدددادات املتقدمدددة

                                                                              عالقة تكافل بني اخلدمات املقدمة للمنتودني واخلددمات الكثيفدة العتمداد علد  املعدارم املقدمدة 
                                     ي                حتددددي  الزراعدددة والتصدددنيع إلنددداد عمليدددات توليدددد قيمدددة ماددد زة مدددن    بدددني                      للما سدددات التواريدددة، و 

                                          مل اآلليددات الكفيلددة بدددعم  دد ا التكافددل، خدددمات    وتادد                                 خددالل حتويددل اإلنتددا  وتنميددة القدددرات.
                                                                                     التعاقد اخلارجي الد يوفر ا قطاع التصدنيع، وحتفيدز التكنولوجيدا عدن ًريدق حتددي  الزراعدة، ودفدع 

                                                           التكنولوجيا من خالل الصناعات التحويلية العالية التكنولوجيا.
                 ا إلنتاجيددة يظددل ادددوداا           ا                                               وأشددار أيضدداا إىل أج ألددر اخلدددمات علدد  التحددول اإلنتدداجي والددروابط ا - 7

                                  ، حيدد  يكددوج ال زيددز أزددء علدد  ا ددتخرا                                              يف القتصددادات الناميددة الددد متلددد قاعدددة إنتددا  صددحلرية
                                                        ومددع ذلددد، تتددوافر لدددى  دد   البلددداج آليددات  امددة مددن قبيددل حتفيددز    .                           القيمددة مندد  علدد  توليددد القيمددة

                   لتواريدددة، ودفدددع البددد                                                               الطلدددب مدددن اخلددددمات املاليدددة، وتناددديط الطلدددب والتكنولوجيدددا مدددن األنادددطة ا
ُ      تُددددم                                                                           األ ا دددية والتكنولوجيدددا مدددن خدددالل املا سدددات الصدددحلرية واملتو دددطة احلودددم. لددد ا، ينبحلدددي أج 

                                                       ا                     السيا ددات املتعلقددة ابخلدددمات يف إًددار  يا ددات صددناعية أو ددع نطاقدداا ل ددتحلالل أوجدد  التكامددل 
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                                                                                التنميدددة القطاعيدددة. ومدددن األايدددة مبكددداج النتبدددا  إىل الطبيعدددة غدددري املتوانسدددة للخددددمات واإلقدددرار   يف
      إلنتدددا                                                                       بضدددرورة دعدددم اخلددددمات الكثيفدددة العتمددداد علددد  املعدددارم مدددن أجدددل حتقيدددق حتدددول أو دددع يف ا

                                  أج تراعدددي  يا دددات اخلددددمات الوضدددع اخلددداص        ضدددرورة                               يادددمل خمتلدددف القطاعدددات. وأزدددد العضدددو 
                                                                                لبلدددداج الناميدددة، حيددد  تكدددوج الفدددرص اددددودة لتحفيدددز الطلدددب ودفدددع التكنولوجيدددا ابلعتمددداد علددد  ل

                                                                                   الصدددناعات التحويليدددة العاليدددة التكنولوجيدددا. وبنددداء عليددد ، وجدددب دعدددم اخلددددمات املقدمدددة للمنتودددني، 
                                                                            ض بفدددرص إقامدددة الدددروابط، وتدددوفري اخلددددمات التكنولوجيدددة والتنظيميدددة لتحسدددني الكفددداءة علددد         والنهدددو 

                                                              مستوى الارزة والنهوض مبعايري اجلودة والرتقاء ابلعمليات التنظيمية.
  م  أ                                                                      وتسدداءل بعددض املندددوبني عمددا إذا زدداج ينبحلددي إعطدداء األولويددة لتنميددة قطدداع اخلدددمات  - 1

                أج ال د اتيويات                                        السداال، أشدار بعدض أعضداء فريدق املناقادة إىل    ا         ورداا عل   د ا    .              القطاع الصناعي
                                                                              اإلمنائيدددة تقتضدددي األخددد  بدددنه  متدددوا ج يادددمل اخلددددمات والتصدددنيع والزراعدددة وتعتمدددد علددد  قاعددددة 

       يف توفري  ا اا                                                                   ا    تصنيع لتنايط الطلب عل  اخلدمات وتعزيز البتكار، حي  تادهل اخلدمات دوراا  ام
                                               اس ا دد اتيويات التنويددع والتحسددني. وقددال عضددو آخدددر إج                           املدددخالت جلميددع القطاعددات ويف إ دد

                                                                                علدد  البلددداج الناميددة الددد ترغددب يف حتديددد أولددوايت  يا دداهتا العامددة، أج تضددع قائمددة ابملنتوددات 
                                                                                 الرئيسددية الددد متلددد فيهددا القدددرة علدد  املنافسددة، ي حتدددد الددروابط املمكنددة بددني اخلدددمات املطلوبددة 

                                                   توني توافر تلد اخلدمات ابلكميدة الكافيدة وابلتندوع واجلدودة                              القطاعات ذات الصلة وتكفل للمن  و 
                                                                      ويف حدود مستوايت القدرة عل  حتمل التكاليف. وشدد عدة أعضاء يف فريق املناقاة          املطلوبني

                                                                      عل  ضرورة النتقال إىل أناطة ذات قيمة مضافة أعل  ترزز ابأل اس عل  اخلدمات.
                ا      التابعدددة لددد ، مدددء اا قيمدددة         النقددداة          تلدددف مندددابر                          الضدددوء علددد  دور األونكتددداد وخم     و     ي    و دددليط عضددد - 9

                                                            لال  اتيويات الد تضعها البلداج لتحقيدق أ ددام التنميدة املسدتدامة  ا اا                        التحليالت الد ينوز ا دعم
                                                                         مددن خددالل اخلدددمات. وأعددرب عضددو آخددر عددن تقدددير  للعمددل الدد هل يضددطلع بدد  األونكتدداد باددتج 

             ا            التقين مستقبالا يف   ا اجملال.                ُ                           اخلدمات ولحظ ما أُبدهل من توقعات خبصوص التعاوج 

                                           زايدة توفري اخلدمات ألجل تعزيز القدرة اإلنتاجية  
                                                                      خددالل املناقاددة، أفدداد عدددة ماددارزني أبج اخلدددمات تددوفر الو ددائل الال مددة للتفاعددل بددني  -  10

  .           خمتلف األناطة
        ي        ، حيدد  حتددويل الدددور                                        فريددق املناقاددة  ربددة  ددلطة املددوانا يف جامايكددا        عضددوة يف   ت     وتقا،دد -  11

                                 ُ                                             ُ           التقليدهل للميناء من ميناء عبور )تُدا م ن في  وظيفتا ال دترياد والتصددير( إىل مينداء يُددم  وظدائف 
                  ا                                                              لوجسددتية أزثددر تطددوراا )ميندداء يتددوهل مرزددز لوجسددتيات( مسددتقلة عددن الطلب/التوريددد احمللددي. وقددد 

                    وتادمل اخلددمات املقدمدة    .                                       ايدة القددرة اإلنتاجيدة للخددمات يف جامايكدا    من    ي            مكين   ا التحول
        كتدار،      200                                                                  يف منطقة اقتصادية خاصة تقع ابلقرب من ميناء زينحلسنت وتحلطي مساحة قددر ا 

                                                                   والتعب ة وإعادة التعب ة، والو دم وإعدادة الو دم، والفدر ، واملدز  ومدا إىل                       عمليات التوميع اخلفيف،
      تزويدددد                 التزويدددد ابلوقدددود )                                                          ذلدددد.  د علددد  ذلدددد أج اخلددددمات املتصدددلة يف منطقدددة املينددداء، مدددن قبيدددل

                          ) هيدزات ومداج(، والدتخلص مدن      بحدر                                     ي             السفن املعددة للدرحالت ابلحلدا  الطبيعدي املسدييل(، ولدوا م ال
                                            ، وترزيددب قطددع املرزبددات اآلليددة، قدددمت قيمددة مضددافة                                    النفدداايت وإعددادة تدددوير ا، وإصددالس السددفن

     ا                     جد اابا للما سدات التواريدة.                                            ا وا تلزم األمر ا تثمارات زبرية جلعدل املينداء مكداانا                خلدمات امليناء.
    30                     ا                    ، عرضدت احلكومدة امتيدا اا ل دتحلالل املنطقدة مدتد        عطداءات  ال    طدرس  ل       دوليدة               ومن خالل عمليدة

                                                مليوج دولر. وتضمنت شروج المتيا  إ ا   أعمدال جدرم      400                      مقابل ا تثمارات بقيمة  ا اا    عام
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           مليوج دولر     25     مبلغ                                                            وبناء اطة حاوايت ما زة وتاحليلها. ويف نفس الوقت، وفرت احلكومة
                                                                                لتمويدل بندداء املرافددق الال مددة للما سددات التواريددة. وأشددارت إىل أج اجلمددع بددني ال ددتثمار اخلدداص 
                                                                              يف أشدددحلال البددد  األ ا دددية الضدددرورية وال دددتثمار العدددام يف اإلناددداءات العلويدددة  دددا م يف تناددديط 

                    اإلجددراءات الددد عرضددتها                                 ومددن بددني العناصددر الددد تضددمنتها حزمددة                           عمليددة تددوفري اخلدددمات احملليددة.
                                                                               احلكومددة علدد  املا سددات التواريددة لختدداذ موقددع هلددا يف املرافددق اجلديدددة داخددل املنطقددة القتصددادية 
                                                                                   اخلاصة، احلدوافز الضدريبية وبنداء قددرات األفدراد لتمكيدنهم مدن تطبيدق املهدارات املكتسدبة يف مكداج 

                             ري إجددراءات ال ترياد/التصدددير مددن                                                  العمددل، ابإلضددافة إىل  موعددة مددن التدددابري الددد ترمددي إىل تيسدد
                                                                                        قبيل العمل بنظام الناف ة الواحدة لإلجراءات اجلمرزية وإنااء نظام لتبادل املعلومدات بدني املدوانا 

                                  للنظددددام اآليل للبيدددداانت اجلمرزيددددة التددددابع   World Plus    نيددددة      لك و           الء يددددات اإل                وا ددددتخدام  موعددددة
           لقيداس أداء                               ت  لطات امليناء ملع بياانت مفيددة                                           لألونكتاد. وللحفاظ عل  القدرة التنافسية، تول

                                امليناء ابملقارنة مع املوانا األخرى.
                             املا سدات الصدحلرية واملتو دطة احلودم                                          وأشار عضو آخدر ومادارإ إىل الددور الد هل تاديد   -  12

                      ج  دد   املا سددات تعدداين مددن  أ                                                              يف البلددداج الناميددة يف تعزيددز القدددرة اإلنتاجيددة للبلددد، ولكنهمددا أزدددا 
                                                                          د يف البدد  التحتيددة األ ا ددية الددد حتتاجهددا املا سددات التواريددة إل ددا  أعماهلددا، مددن قبيددل       نقددص حددا

                                                                                    الطاقة الكهرابئية، واملاء، والطرق، وشبكات النقل والتصال. وشددد العضدو يف حلقدة النقداة علد  
    سددات           إلعفدداء املا             لبدد  التحتيددة         املتصددلة اب     دمات   اخلدد       تطددوير                                ضددرورة أج تسددتثمر احلكومددات احملليددة يف 

                                    وبعكدس مدا يدد  يف البلدداج املتقدمدة، حيد     .                                         الصحلرية واملتو طة احلوم من حتمل األعباء املالية
               املا سدات الصددحلرية ُ                                                            تُدوف ر  د   اخلددمات األ ا ددية مدن خدالل ال دتثمار العددام احلكدومي، تضدطر 

                                                                   يف معظم البلداج النامية إىل الضطالع بدور اإلنااء   ا عل  نفقتها اخلاصدة.                واملتو طة احلوم
     ة مدن                                                                                 وأضام ابلقدول إند  يتعدني علد  البلدداج الناميدة أج تنظدر يف السدبل الكفيلدة  نداد بي دة مواتيد

                                                                                خدالل وضدع إًددار تنظيمدي يفدي ابلحلددرض، وتعدز  شددفافية أًر دا التنظيميدة، ول  دديما فيمدا يتعلددق 
           ا                                    قوانني ضماانا لال تقرار والقدرة عل  التنبا والثقة.         نفاذ ال

  يف                                                                   ا       ا ولحدظ عضددو آخدر يف فريددق النقداة أج اخلدددمات يف البلدداج العربيددة تدادهل دوراا رئيسددياا  -  13
                                                                                     إناد فرص العمل، وال تثمار، والتوارة. و لط الضوء عل  اآلاثر العامة غدري املباشدرة الدد حتددلها 

                                                      ية األخدرى وعلد  مسدااة قطداع اخلددمات الكبدرية يف إدمدا  املنطقدة                         اخلدمات يف القطاعات اإلنتاج
                                                                                    العربية يف شبكات اإلنتا  الدولية وتعميق التكامل القتصدادهل اإلقليمدي. وأشدار إىل وجدود حدواجز 

                    ا املنطقدددة  دددي األشدددد قيدددوداا       ددد              ي                                         ا   متعدددددة تقييدددد التودددارة يف اخلددددمات يف املنطقدددة العربيدددة مالحظددداا أج
                           ا                                      رئيسددية األخددرى. وقددال إج بلددداانا عربيددة عديدددة حتتددا  إىل إصددالس قطدداع اخلدددمات       ا         مقارنددةا ابلكتددل ال

               إج  دي أرادت أج                            التودارة يف اخلددمات يف املنطقدة        وتعزيدز                                     فيها والتصدهل للحواجز الدد تعدوق تنميدة
                 ا                                                                      عل القطاع قادراا عل  ال تفادة من إمكاانت  فيما يتعلق ابلنهوض ابلقدرة اإلنتاجية يف املنطقة. 

                                      اخلدمات الرقمية وتعزيز القدرة اإلنتاجية  
                                                                      خالل حلقة نقاة مكونة من أربعدة أعضداء، اتفدق مليدع األعضداء علد  أج العدا  يادهد  -  14

                                                                             رقمندددة  دددريعة أفضدددت إىل ظهدددور خددددمات رقميدددة مدددا فت دددت تدددالر بادددكل متزايدددد يف تعزيدددز القددددرة 
    ألدر              ابل دتفادة مدن                  ار اخلددمات الرقميدة                                   واب تطاعة القتصدادات الناميدة أج  دين  د   .                اإلنتاجية للبلداج

                                    ا                                ا     ددد   اخلددددمات علددد  خفدددض التكددداليف. فانطالقددداا مدددن ختفددديض تكددداليف قسدددم اإل دددناد ووصدددولا إىل 
       وتعزيدز                 قددرهتا التنافسدية        ايدة                                    ت اخلددمات الرقميدة البلدداج الناميدة مدن  ن                       ي ختفيف تكاليف املعامالت، مكي 
                              مقومات ا تمراريتها القتصادية.



TD/B/C.I/MEM.4/21 

7 GE.19-08541 

                                                                   حددد أعضدداء حلقددة النقدداة ابلتكنولوجيددا املاليددة الددد تعتمددد علدد  البتكددار املددايل          وا تاددهد أ -  15
                                                                                    القائم عل  التكنولوجيا وتنت  مناذ  وتطبيقات وعمليات ومنتوات جديدة تالر يف توفري اخلددمات 

                                                       فقد خفضت التكنولوجيدا املاليدة بدرجدة زبدرية التكداليف املتصدلة    .                              املالية واأل واق املالية واملا سات
  ،           علدد  اإلن نددت                                           وعلدد   دبيل املثددال، تتدديح منصدات األقددراج لإلقدراض                            ملعلومدات والتنسدديق والتعاقدد. اب

                                                        نيدددة وتطبيقدددات اهلواتدددف اجلوالدددة، التقددداء املق ضدددني مدددع املقرضدددني دوج      لك و                  مدددن خدددالل الء يدددات اإل
ددر حصددول        احلوددم                        املا سددات الصددحلرية واملتو ددطة                                      ي       و دديط و ميددع األمددوال مددن مصددادر خمتلفددة وتيسي

                                                                        واملسدددتهلكني علدددد  رأس املدددال.  د علدددد  ذلددددد أج  ددد   املنصددددات تفددددرض منافسدددة علدددد  املصددددارم 
                                                    ا                                الكءى وتسا م من ي يف  ايدة الكفاءة بوج  عدام. و كدن أيضداا أج ختددم التكنولوجيدا املاليدة ف دات 

    بددددار        ُ             وبينمددددا يُقددددد ر عدددددد الك                                                الددددد ل تسددددتفيد يف الوقددددت الددددرا ن مددددن اخلدددددمات املصددددرفية.        السددددكاج
                                   مليددار شددخص، فدديج للثددي األشددخاص  ددن ليسددت    7 . 1                                    املسددتبعدين مددن النظددام املددايل الر،ددي بنحددو 

                                                                            لديهم حساابت مصدرفية  لكدوج  واتدف جوالدة مدن شدت ا أج متكدنهم مدن ال دتفادة مدن اخلددمات 
      لوجيدددة                                                                    و كدددن أج تادددكل املددزااي الدددد تنطدددوهل عليهدددا التكنولوجيددا املاليدددة والدددنظم اإليكو                 املاليددة الرقميدددة. 

   مددن       2030                                     الدد هل تناددد  خطددة التنميددة املسددتدامة لعددام      ميددع                                  املاليددة ارزددات قويددة للنمددو الاددامل للو
                                    اخلدمات الرقمية للتحدويالت النقديدة، مدن         وتسا م                                     خالل تيسري التكامل القتصادهل والجتماعي. 

      يتعلدق                                                           يف ختفديض التكداليف و ايدة فدرص التواصدل وتقد ج بادروج ميسدرة فيمدا  ، M-Pesa          قبيل نظام 
                                  ا     ا                برأس املال األويل ول تستلزم ا تثماراا زبرياا يف الب  التحتية.

                         علد  آاثر غدري مقصدودة عديددة،              يف الوقدت نفسد                      ج     اخلدمات تنطدوهل أب      العضو       أفاد  و  -  14
                                    لغ املامولة بعمليات اإلقراض بني األقراج  ا                                                       اقتصادية واجتماعية وبي ية، بينها اخلطر املرتبط ابرتفاع املب

                                                         وأزددد احلاجددة إىل وضددع لددوائح تنظيميددة وفددرض الرقابددة والتدددخل علدد     .                 نعدددم فيهددا الضددماانت     الددد ت
                                                              ا                       صعيد السيا ة العامدة للتحقدق مدن أج التكنولوجيدات اجلديددة تتديح فرصداا متكاف دة للوميدع. وأشدار 
                                                                                    إىل ضرورة حتقيق توا ج بني البتكارات واملخاًر لتعميم اخلدمات املاليدة، مدع احلدرص علد  التنسديق
                                                                                 بددني املصددارم املرززيددة علدد  الصددعيد العدداملي، وإقامددة شددرازات فعالددة بددني القطدداعني العددام واخلدداص، 

                                                                                 وتاويع ال تثمار يف التكنولوجيات الرقمية الد تسا م يف تطوير اخلدمات املالية املستدامة.
    يددات       ومددن  ل                                                                 وأشددار عضددو آخددر إىل أج التوددارة آخدد ة يف التحلددري نتيوددة تطددور التكنولوجيددا،  -  17

                                                                                      ا التحلري ال ا  املتنامي  و  ميع السلع واخلدمات و ايدة فرص التدداول اب دتخدام و دائل جديددة 
                                                                               لتقدمي اخلدمات، األمر الد هل يدادهل إىل ًمدس التمييدز بدني خمتلدف أ داليب تقددمي اخلددمات. ويدرج ح 

                 والبيداانت الضدخمة                                   املعلومات، من قبيل الد زاء الصدطناعي                                     أج تفضي التكنولوجيات الناش ة وصناعة
                                                ين، إىل تحليريات أخرى يف الكيفية الد تتم  ا التوارة.     لك و                              واحلو بة الكمية وأمن الفضاء اإل

                                                                          وقدال العضدو إج البيدداانت تقدع يف صددميم التودارة الرقميدة، األمددر الد هل يضددفي املزيدد مددن  -  11
                 التمييدددز بدددني السدددلع           تقدددوم علددد               قواعدددد التودددارة             أشدددار إىل أج  و    .                            التعقيدددد علددد  السيا دددة التواريدددة

              ا                                   ا                                  واخلدمات، مفيداا أبج   ا التمييز مدا انفدد يدزداد صدعوبةا. فمعاملدة بسديطة، زعمليدة شدراء زتداب 
                                                           ، تقدددوم علددد   لسدددلة مدددن العوامدددل التمكينيدددة، مدددن قبيدددل حتريدددر اخلددددمات             عدددابرة للحددددود   ين      إلكددد و 

            والقددددرة علددد               لطلدددب الكتددداب،                                                البصدددرية ذات الصدددلة، والنفددداذ إىل الادددبكات الرقميدددة  -         السدددمعية
       ي                  الدد تقييدد التودارة يف السدلع                                     نية. ومن ي هتتم شرزات اخلدمات ابحلواجز     لك و                 الدفع ابلو ائل اإل

    لحدظ                                                                           والعكس ابلعكس. ويف ظل     البي ة املتحلرية، تثدور قضدااي جديددة ل بدد مدن معاجلتهدا. و 
         الصدحلائر           جلمرزيدة علد                                  أضدفت علد  اجلواندب املتعلقدة ابلر دوم ا       ا ، مدثالا،              التوارة ابلطرود          العضو أج

                                  ا           أج تقييد تدفق البياانت قد يد  آاثراا غري مقصودة.     ا مازداا   ،     ا    أايةا أزء               وتيسري التوارة
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          ا                                                                   وأفاد أيضاا أبج البعد الرقمي ال هل يددعم دورة إنتدا  السدلع والتسدليم برمتهدا يف  ال دل  -  19
                  الفدددرص تادددمل النسددداء                           ا                           ا          القيمدددة العامليدددة يتددديح فرصددداا جديددددة لتعمددديم التودددارة، مادددرياا إىل أج  ددد  

                       . ومضددد  يقدددول إج القتصددداد                             املا سدددات الصدددحلرية واملتو دددطة احلودددم                         واملادددروعات البالحلدددة الصدددحلر و
            تزايددد مسددتمر                                                                       الرقمددي يعتمددد علدد  البيدداانت ولحددظ أج اإلجددراءات الراميددة إىل تنظدديم البيدداانت يف
ينهددا. وأزددد أج                 القتصدداد الرقمددي                            ي                                   وتاددمل يف بعددض احلددالت تدددابري تقييددد تدددفقات البيدداانت وتًو

            ا      ا                                                    يسدددتلزم تفكدددرياا  وليددداا نمدددع بدددني  دددالت عددددة مدددن  دددالت السيا دددة العامدددة علددد   دددو يعكدددس 
           يف التودددارة.    ين     لكددد و   اإل                                                         الرتبددداج احلدددايل احلقيقدددي بدددني السدددلع واخلددددمات والقددددرة علددد  التصدددال

            يميددة وتطبيددق           ا                                                        وأشددار أيضدداا إىل احلاجددة إىل العمددل املادد إ مددن أجددل التصدددهل لتبدداين األًددر التنظ
                                                      والتادددحليل املتبدددادل، و نددب القيدددود غدددري الضدددرورية املفروضدددة علددد                               مبددادا الادددفافية وعددددم التمييدددز

                               فيمددا يتعلددق ابألًددر التنظيميددة ختتلددف       2014                                ولحددظ أج ال ا ددات السددائدة مندد  عددام           التوددارة.
                                             ا           ابختالم البلداج ومتيل أزثر إىل تاديد اللوائح بدلا من حترير ا.

                ا                                          أج زل شيء تقريباا يقوم عل  التكنولوجيا الرقمية  كدن اعتبدار     ى   خر  أ   ة    عضو    ت     وأوضح -  20
    ا                                                            ا                خدمددةا وأج اخلدددمات الرقميدددة تاددكل حوددر الزاويدددة يف القتصدداد الرقمددي. ونظدددراا لألايددة املتزايددددة 

                                  ا                     ، تتسدم األًدر التنظيميدة الرقميدة أيضداا أبايدة خاصدة ابلنسدبة إىل                           للدور ال هل تضطلع ب  اخلدمات
                                                                         لد تسع  لتحقيق اإلمكاانت اإلنابية الد ينطوهل عليها القتصاد الرقمي. وأعربت عن          البلداج ا

       ا    ، مبيندةا أج    يداد                                                               ج اللوائح التنظيميدة اجليددة  دي الدد تتسدم ابلادفافية وعددم التمييدز واحل أ          رأهل مفاد  
                   ت وغدددري  مدددن اتفاقدددات                                  التفددداق العدددام املتعلدددق ابلتودددارة يف اخلددددما                          ددد   املبدددادا تادددكل القاعددددة ل

                                                                             منظمدددة التودددارة العامليدددة. وأفدددادت أبج أهل إًدددار تنظيمدددي رقمدددي جيدددد ينبحلدددي أج يتضدددمن عنصدددر 
                                                                              البتكددار زنظددام إيكولددوجي رقمددي أ ا ددي وأج  دد ا اإلًددار ينبحلددي أج يعتمددد علدد  التعدداوج بددني 
                                                                                السلطات التنظيمية داخل احلكومات وعلد  املسدتوى املتعددد األًدرام. وعلد  اهلي دات التنظيميدة 

                                               ا      ا               منفتحدددة علددد  التكنولوجيدددات اجلديددددة وأج تتبدددين موقفددداا اايدددداا مدددن التكنولوجيدددا      بقددد    ا     أيضددداا أج ت
                                                                              أبنواعهددا. وشدددد أعضدداء آخددروج علدد  ضددرورة أج تكددوج األًددر التنظيميددة قددادرة علدد  ال ددتباق، 

                            ا                      يما يف ظل التطور السريع جداا للتكنولوجيات اجلديدة.   ول
                                ابللوائح التنظيمية الرقمية اجليددة             ا عري ا تماماا                                        وقال أحد أعضاء فريق النقاة إج البلداج ت -  21

                     تكنولوجيددات متعاضدددة.                                        ددي مبثابددة نظددم إيكولوجيددة معقدددة تقددوم علدد                         ألج  ددالت القتصدداد الرقمددي
                                                       نيددة وتقنيددة  لسددلة السددوالت املحللقددة والدد زاء الصددطناعي وغري ددا     لك و                          فاإلن نددت وتقنيددة السددحابة اإل

                                              قدد اج زددل جددزء منهددا ابآلخددر. وهلدد ا السددبب، عندددما ختتددار                               مددن أجددزاء القتصدداد الرقمددي تعمددل اب
                                                    ، فهي بد لد ل تدالر يف التكنولوجيدا الدد متيدز ضدد ا فحسدب،                      أج متيز بني التكنولوجيات         احلكومات

                                        د علدد  ذلددد أج الددنظم اإليكولوجيددة الرقميددة             ا                               بددل متددس أيضدداا ابلنظددام اإليكولددوجي الرقمددي برمتدد .
                                           ارازة  كن أج تتتلر بضعف اللوائح التنظيمية.                               تقوم عل  أشكال  لسة للتعاوج وال

   .                                                             الدزايدة يف اخلددمات الرقميدة وألر دا القتصدادهل والجتمداعي يف إندونيسديا     ي         وفسير عضو آخر -  22
                احددة لعامددة الندداس  ت                                                                  فقددال إج البتكددار الرقمددي يف البلددد أدى إىل  ايدة  موعددة اخلدددمات الرقميددة امل

                                      عروضددددة مددددن مقدددددمي  دددد   اخلدددددمات، و ددددو مددددا أ س                                  نتيوددددة تو ددددع نطدددداق اخلدددددمات الرقميددددة امل
                مقددمو اخلددمات غدري                                                             للمستهلكني إمكانية احلصول عل  خدمات   تكن يف متنداوهلم. وا دتفاد

            ا                                                                    الرقمية أيضاا من الزايدة املسولة يف اخلدمات الرقميدة بفضدل الفدرص الدد أ حتهدا  د   اخلددمات 
                                    هلكني وعددددد قليدددل مدددن الو دددطاء. وأفددداد أبج                             وتعزيدددز التصدددال املباشدددر مدددع املسدددت               لدددزايدة الكفددداءة

                                                                                  اخلدمات اإلبداعية الرقمية حتقق أعل  معدلت النمو يف  وق العمدل اإلندونيسدية. فقدد متكندت  د   
                                                          ا                             القطاعددات مددن حتويددل ترزيبددة القددوة العاملددة التقليديددة وأ حددت فرصدداا إضددافية لرائدددات األعمددال و يددتت 
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        املا سددات             ا                          الرقميددة فرصدداا جديدددة للمادداريع الناشدد ة و                                       الظددروم لتكددافا الفددرص. زمددا أ حددت اخلدددمات
                                                       ، وأضددفت الصدددبحلة الر،يددة علددد  القطاعددات غدددري املنظمددة يف القتصددداد                     الصددحلرية واملتو ددطة احلودددم

             ، و ددو مددا أ س                        ين يف تعمدديم اخلدددمات املاليددة     لكدد و                            و ددا م انتاددار و ددائل الدددفع اإل            اإلندونيسددي.
                                   ا          كانيدة للحصدول علد  التمويدل. ومضد  قدائالا إج تو ديع                              ن ليس لديهم حساابت بنكية اإلم        للسكاج

دد نظامداا إيكولوجيداا رقميداا أزثدر زفداءةا ويتديح للتودار واملسدتهلكني فرصداا                             د       ا          ا      ا           ا                            ا الب  التحتية من شدتن  أج يوجد
                                                                               جديددددة لال دددتفادة مدددن  ددد   اخلددددمات. و كدددن للبلدددداج الدددد تسدددع  لتعزيدددز لقدددة املسدددتهلد أج تنظدددر 

                            ين، واخلصوصية، ومحاية املستهلد.     لك و                ة أبمن الفضاء اإل                      مواءمة قوانينها املتعلق  يف
                                                                      وأعددرب بعددض املندددوبني عددن الناددحلال إ اء األلددر الدد هل قددد ي تددب علدد  التنميددة نتيوددة  -  23

                                                                               تطبيددق قواعددد  اريددة ملزمددة علدد  بعددض جوانددب القتصدداد الرقمددي، مددن قبيددل الضددرائب والسيا ددة 
                      ا       ا                         ابعتبدار البيداانت عنصدراا رئيسدياا مدن عناصدر القتصداد الرقمدي،                                املتعلقة ابلبياانت وإدارة اإلن نت،
                                                            البلداج النامية يف العصر الرقمي. وأفاد بعض أعضاء فريق النقاة                           ومن ي عل  عملية التصنيع يف 

                      نية ال هل أعلنت  منظمة      لك و                                                            يف تعليقاهتم أبج وقف العمل بنظام الر وم املفروضة عل  التوارة اإل
          فعلددد   دددبيل                                                          ينطبدددق علددد  الر دددوم اجلمرزيدددة ول يادددمل األنظمدددة الضدددريبية احملليدددة.                التودددارة العامليدددة 

                                                                    املثال،  كن أج تامل ضرائب املبيعات املنتوات الد تسل م ابلو ائل الرقمية.
                                                                         وأزد عضو آخر األاية الد يتسم  ا التعاوج الدويل واحلوار، مبدا يف ذلدد الددعم الد هل  -  24

                  وأشددار إىل ضددرورة أج    .                                         للبلددداج الناميددة يف  ددايل التنظدديم ووضددع املعددايري                      تقدمدد  املنظمددات الدوليددة 
نية يف  ال حتديدد  ين وحت م احليز املتاس للسلطات الًو                                                                                       تراعي اجلهود التنظيمية الدولية الواقع الًو
                                                                              السيا دات العامدة، وأج حتدرص يف الوقددت ذاتد  علد  عددم تقددويض األ ددام التنظيميدة، مدن قبيددل 

                                                              ملسددتهلد. و كددن أج ياددمل  دد  متددزج يف  دد ا الصدددد ا تعراضددات األقددراج الددد            محايددة مصددا  ا
                                                          تتيح لبلد ما أج يعلق عل  جانيب التنظيم والتنفي  يف بلد آخر.

                                                       كعنصر كفيل بتعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل التعاون الدويل        دمات  اخل            النهوض بدور   
                              أعضدداء أبج قدددرة البلددداج الناميددة                                               خددالل حلقددة نقدداة مكونددة مددن أربعددة أعضدداء، أفدداد عدددة -  25

                                                       ادودة. فالبلداج النامية يف معظمها مستوردة صافية للخدمات        ل تزال                      ا عل  تقدمي اخلدمات عموماا 
                                                                                           التوارية. و كن أج يوفر التعاوج الدويل، مبا يف ذلد التفاقات التوارية اإلقليمية واتفاقات التكامل 

            فريقيدا ترزددز  أ  ا      ا                          حددالا مفيدداا. ولحظدت عضددوة أج البلدداج يف                                    اإلقليمدي والتعداوج بددني اجلندوب واجلندوب،
                   يتبدوأ دور اخلددمات يف                                                                   ابأل اس عل  التنمية الصناعية والزراعية ابملع  التقليدهل. وهلد ا السدبب، ل

                               بادددتج السيا دددة العامدددة يف أفريقيدددا.              ا األو دددع نطاقددداا                                   ا        تعزيدددز القددددرة اإلنتاجيدددة مكاندددة ابر ةا يف اخلطددداب
                                                                   نقداة حدول إضدفاء الصدبحلة اخلدماتيدة علد  اإلنتدا  ودعدم اخلددمات لدزايدة القددرة           ا      وقالت أيضداا إج ال

                                                             ا التنافسية للقطاعات األخرى ودور اخلدمات يف تيسري التوارة ادود جداا.
                                                                       بعض أعضاء فريدق النقداة إىل أج الفتقدار إىل البيداانت يسدا م يف تو دع الفودوة بدني       وأشار -  24

                                                      ًددار التحليلددي. ولحددظ عضددو  أج غيدداب البيدداانت عددن تو يددع  ددارة        امددة واإل ع                 إقددرار السيا ددات ال       عمليددة
          يف التودددارة    3                                املعلومدددات املتاحدددة عدددن مسدددااة األ دددلوب      ونقدددص                            اخلددددمات حسدددب أ ددداليب التوريدددد، 

                            ، تادكل العقبدات الرئيسدية الدد                                 وم احلواجز الد تالر يف  ارة اخلددمات حب                           وادودية التقديرات املتعلقة
                                                         وتعدددوق جهدددود م الراميدددة إىل وضدددع  يا دددات قائمدددة علددد  درايدددة جيددددة.                      تعددد ض صدددانعي السيا دددات

                                                  يتسددم أبايددة حا،ددة حدد  ابلنسددبة إىل بعددض البلددداج الناميددة،     3            أصددبح األ ددلوب                  وعلدد   ددبيل املثددال، 
                                                                                زالءا يل، الد  حدت يف حتقيدق وجدود  دارهل ابر   ناداء ما سدات  اريدة فرعيدة يف بلدداج أجنبيدة، 

                             نتيوددددة تطددددور التوددددارة الرقميددددة.   1             ا                         ة. وأشددددار أيضدددداا إىل النمددددو املتزايددددد لأل ددددلوب                  مبددددا فيهددددا بلددددداج انميدددد
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                                                                                  للروابط القائمة بدني اخلددمات والقددرة التنافسدية لقطداع التصدنيع، الدد تتوداو  نطداق اخلددمات         ا ومراعاةا 
     5       األ ددلوب          املصددنفة يف                                         ُ              ذاهتددا، ينبحلددي للدددول أج حتصددر ابلكامددل دور  مددا ُيسددم    اخلدددمات      يف حددد
دددة يف السدددلع املصدددنعة، والتودددارة، والوظدددائف( فيمدددا تعددددي  مدددن إحصددداءات تتعلدددق     )أهل                                                           ي                   اخلددددمات املد  

                                                                               ابخلدمات. وأشار يف   ا الصدد إىل ماروع ما إ بني الحتاد األورويب واألونكتداد ندرهل تنفيد   يف 
  . 5                                                                      الوقت الرا ن باتج قياس مسااة اخلدمات يف الصادرات من السلع من خالل األ لوب 

                                        ا                            لحدددظ عضدددو آخدددر أج البلدددداج الناميدددة تواجددد  حتددددايا آخدددر يتمثدددل يف انعددددام املبدددادلت   و  -  27
  ،                                رابطدة التكامدل يف أمريكدا الالتينيدة                                                      التوارية الثنائية يف اخلددمات. وأفداد أبج البلدداج األعضداء يف 

    ة يف     ا                                                              بلدددداا، تتعددداوج مدددن أجدددل بنددداء قاعددددة بيددداانت بادددتج املبدددادلت التواريدددة الثنائيددد    13       وعددددد ا 
               تقا دددم اخلدددءات بدددني                            التكامدددل يف أمريكدددا الالتينيدددة                          وإضدددافة إىل ذلدددد، تادددوع رابطدددة    .      اخلددددمات

ددر النقدداة باددتج القضددااي املتصددلة بتنميددة اخلدددمات يف البلددداج األعضدداء، مددن قبيدددل              ي                                                                    البلددداج وتيسي
                           اخلدمات القائمة عل  املعارم.

                           ا التكامدل اإلقليمددي تو ددع تدددرنياا                                          عضددو آخددر، يف إشدارة إىل احلالددة يف أفريقيددا، أبج       وأفداد -  21
                     . وقطاعدددات اخلددددمات ذات                                    منطقدددة التودددارة احلدددرة القاريدددة األفريقيدددة                    مدددن  ددد  إقليمدددي صدددرم إىل 

                                       ،  دي اخلدددمات املتصدلة ابلنقدل والتصدال واملددال                                    منطقدة التودارة احلددرة القاريدة األفريقيدة          األولويدة يف 
                                        تحتيدة الرئيسدية للنهدوض ابلقددرة اإلنتاجيدة.                                              والسياحة وما سات األعمدال، الدد متثدل خددمات البد  ال

                                                                                  ومع ذلد، ل يزال  ناإ حاجة إىل التفاوض عل  اللتزامات القطاعية وأًدر التعداوج يف املسدائل 
                                                                                التنظيميددة. وأشدددار العضدددو إىل احلاجددة إىل ا تكادددام أوجددد  التدددر ر املمكنددة مدددع املبدددادرات اهلامدددة 

                             بدرانم  تطدوير اهليازدل األ ا دية يف     ، و          يف أفريقيدا                            خطة تسريع التنمية الصدناعية          ، من قبيل      األخرى
                                                  ا                        وماروع السوق األفريقية املوحدة للنقل اجلدوهل. وأزدد أيضداا أايدة إشدراإ القطداع اخلداص   ،        أفريقيا

      لتحسددني                                      منطقددة التوددارة احلددرة القاريددة األفريقيددة                                     علدد  مليددع املسددتوايت يف عمليددة التفدداوض علدد 
                ارية يف أفريقيا.                                 ماارزة البلداج يف عملية التكامل اجل

                                                                مليدددع أعضددداء الفريدددق ومنددددوب  مسدددتلة التسلسدددل السدددليم لعمليدددة إدمدددا  خمتلدددف       وانقددد  -  29
                                          واقددد س أحدددد أعضددداء فريدددق النقددداة واملنددددوب البددددء    .                                   البلدددداج علددد  الصدددعيدين اإلقليمدددي والددددويل

     ين يف                                                   ا     ا                 ابملفاوضدددددات والتفاقدددددات التواريدددددة علددددد  الصدددددعيد اإلقليمدددددي أولا نظدددددراا إىل أج أوجددددد  التبدددددا
                    ا                                                             القدرات اإلمنائية عدادةا مدا تكدوج قليلدة بدني بلدداج تنتمدي إىل نفدس املنطقدة. وأشدار بعدض أعضداء 

                                                             إمكانيددددة أج تنخددددرج البلددددداج يف آج واحددددد يف مسددددتوايت متفاوتددددة مددددن عمليددددة   ىل  إ             فريددددق املناقاددددة 
                                                                              التكامددل. وأوضددح عضددو فريددق النقدداة زيددف أج عمليددة التكامددل العميددق علدد  املسددتوى اإلقليمددي 

                            ، ألج قطداع اخلددمات علد  املسدتوى                                                 كن أج تتحقق ابلتوا هل مع الندما  علد  الصدعيد العداملي  
                       ا                                                       اإلقليمددي قدددد ل يكدددوج زافيدداا أو قدددد ل  لدددد املقومددات الال مدددة إلعطددداء ميددزة تنافسدددية للادددرزات 

                                              احمللية األخرى يف املنطقة لتنافس يف األ واق العاملية.
        البلدداج                   سدة الثمانيدة ملنظمدة  د  د               ج البلدداج املا  أب        ومنددوب                         عضو آخر يف فريق النقاة      أفاد  و  -  30

                   اإل المية(، وابزستاج،   -                                 ، و ي إندونيسيا، وإيراج )ملهورية                                 النامية الثمانية للتعاوج القتصادهل
                                                                                 وبنحلالدي ، وترزيا، وماليزاي، ومصر، ونيوراي، تعكف عل  تعزيدز التعداوج ألجدل تنميدة اخلددمات 

                                         فريدق النقداة إج اخلددمات حتتدل مكاندة ابر ة ضدمن           وقال عضدو   .                        والنهوض ابلتوارة يف اخلدمات
                                                                                      ددالت التعدداوج السددتة ذات األولويددة )الزراعددة واألمددن الحلدد ائي، والتوددارة، والصددناعة، والسددياحة، 

                                 يف املائددة فقدط مددن الصدادرات العامليددة   1 . 2     تندت                                                 والنقدل، والطاقددة(. ولحدظ أج  دد   الكتلدة القتصددادية 
                                                               داج الثمانيددة  دي بلدداج  مسدتوردة صددافية  للتودارة يف اخلددمات بلدغ عوددز                   مدن اخلددمات وأج البلد
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    42                            . ووقدع فدرادى البلدداج األعضداء     2017             مليدار دولر يف     20                           قطاع اخلدمات لديها مدا قيمتد  
      ا     ا        ا                                                                 اتفاقداا  ددارايا إقليميدداا مددع شدرزاء متعددددين، ولكددن عدددد التفاقدات التواريددة اإلقليميددة الددد تتضددمن 

      ا                                       اتفاقاا. ولحظ وجود إمكانية زبرية لزايدة التعاوج     12                    ارة اخلدمات ل يتواو        ا          أحكاماا تتعلق بتو
       ا                      ، فضددالا عددن التعدداوج بددني البلددداج                                         البلددداج الناميددة الثمانيددة للتعدداوج القتصددادهل      منظمددة              بددني األعضدداء يف

                                األعضاء يف املنظمة والبلداج األخرى.

                     اجللسة العامة اخلتامية -   جيم 
           ا للمضي قدماا        توصيات   

                         للر ائل الرئيسدية املتعلقدة                                             ا          خالل اجللسة العامة اخلتامية، عرض الرئيس موجزاا من إعداد  -  31
  :                           ط الضوء عل  العناصر التالية ي لي                       آلت إليها املناقاات، و                      ابلسيا ات العامة الد

                                                                ة حاجة لتعزيز الروابط بني اخلدمات، امل  خة يف مليع قطاعدات القتصداد،     )أ( 
  ؛                                          اعات القتصادية األخرى، مبا يامل قطاع التصنيع     والقط

    و ددع  أل                                                         ينبحلددي إدمددا  السيا ددات املتعلقددة ابخلدددمات يف السيا ددات الصددناعية ا    )ب( 
  ؛     ا                                            نطاقاا لال تفادة من أوج  التكامل يف التنمية القطاعية

                                                                       حتتا  البلداج النامية إىل وضع قائمة ابملنتوات الرئيسية الد متلد فيهدا القددرة     ) ( 
                                                                             علددد  املنافسدددة، وحتديدددد الدددروابط القائمدددة بدددني القطاعدددات ذات الصدددلة واخلددددمات املتصدددلة بتلدددد 

         ومددد  تعددد ر    ؛                                                      ، والتحقدددق مدددن أج املنتودددني قدددادروج علددد  احلصدددول علددد  تلدددد اخلددددمات       املنتودددات
                               ا        ا ذلد،  كن أج تادهل الواردات دوراا تكميلياا؛

                    ملدوانا يف  ايدة القددرة                                                كن أج يسا م إنااء مرازز اللوجسدتيات ابلقدرب مدن ا    )د( 
                                                                                اإلنتاجية من خالل الروابط اخللفية واألمامية وتقدمي خدمات تتميز بكفاءة أزدء، ومدن ي  كدن 

  ؛                  إناد فرص عمل جديدة
                  ا        إىل دعدم احلكومدة، مدثالا مدن خدالل                              املا سات الصحلرية واملتو طة احلودم      حتتا      )ه( 

                       ج تسدا م يف  ايدة القددرة أ        من شدت ا                                                  يا ات تاوع   ا النوع من املا سات. فه   السيا ات 
  ؛                                              اإلنتاجية، مبا يف ذلد تقدمي اخلدمات احمللية ذات الصلة

                                                                       حتتا  البلداج النامية إىل النهوض برأس املال البادرهل )املهدارات واخلدءة( لتنميدة     )و( 
  ؛                                                                     قطاعات اخلدمات لديها وحتسني فهم اجلهات احلكومية لالحتياجات اجلزئية من اخلدمات

                                                               نبحلددي للحكومددات أج تنظددر، لدددى وضددع  يا دداهتا العامددة، يف السددبل الكفيلددة  ي    ) ( 
                                                                           بي ات متكينية، مع احلرص عل  إشراإ القطداع اخلداص، وتتنداول مسدتلة الادفافية يف تقددمي         بتهي ة

                         فدددداظ علدددد  القدددددرة التنافسددددية                                   البدددد  التحتيددددة لقطدددداع األعمددددال، بحليددددة احل                      اخلدددددمات، وتددددوافر مرافددددق
  ؛                 للما سات التوارية

                                                                   ينبحلدي أج تكدوج اهلي دات التنظيميددة قدادرة علد  ال ددتباق لددى وضدعها القواعددد     )س( 
                                         ا                                    ا    التنظيميددة، ول  دديما يف ظددل التطددور السددريع جددداا للتكنولوجيددات اجلديدددة، وأج توجددد تددوا انا بددني 

  ؛                 املخاًر والبتكارات
                                                               يتسددددم التعدددداوج والتنسدددديق بددددني الوزددددالت احلكوميددددة واهلي ددددات التنظيميددددة علدددد      )ج( 

ين ابألايدددة لتعزيدددز الدددروابط بدددني اخلددددمات، مبدددا يف ذلدددد اخلددددمات الرقميدددة  ال       و دددائر    ،                                                                  صدددعيد الدددًو
  ؛              قطاعات القتصاد
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                                                                القتصدداد الرقمدددي عبددارة  عدددن نظددام إيكولدددوجي معقددد، وتتوقدددف ال ددتفادة مدددن     )هل( 
  ؛ ين     لك و                                                       اخلدمات الرقمية عل  اخلدمات والسلع والقدرة عل  التصال اإل

                                    ملدع البيداانت املتعلقدة ابخلددمات، مبدا يف ذلدد   يف               زيد من الدقدة       توخي امل      ينبحلي     )إ( 
           ا                                    وينبحلي أيضاا إ حة     البياانت زيما تكوج اخليدارات                                          ما يتعلق منها ابلقدرة اإلنتاجية والتوارة،

                            ا                                                       املتعلقددة ابلسيا ددة العامددة قائمددةا علدد  درايددة دقيقددة. و كددن أج يسددا م تعزيددز التعدداوج الدددويل بددني 
نيددة يف              البلددداج، مبددا يف                                                                    ذلددد مددن خددالل املنظمددات اإلقليميددة والدوليددة، يف النهددوض ابلقدددرات الًو

  ؛                                      ال ملع البياانت املتعلقة ابخلدمات وحتليلها
                                                                       ينبحلدي تعزيددز تبددادل اخلددءات والدددروس املسددتفادة علدد  الصددعيدين اإلقليمددي والدددويل،    )ل( 

                               من اإلمكانيات الد تتيحها اخلددمات                                                    مبا يف ذلد عن ًريق التعاوج بني اجلنوب واجلنوب، لال تفادة 
   .                                                       ا                                       لتعزيز القدرة اإلنتاجية للبلداج النامية وأقل البلداج منواا و دي تسدع  لتحقيدق أ ددام التنميدة املسدتدامة

                                                 ا             و كن أج يوفر األونكتاد واملنظمات الدولية األخرى افالا هل ا التبادل.

                 املسائل التنظيمية -    ا اثنياا  
                   انتخاب أعضاء املكتب -   ألف 

                من جدول األعمال(   1       )البند 
                                                                         انتخددب اجتمدداع اخلددءاء املتعدددد السددنوات باددتج التوددارة واخلدددمات والتنميددة، يف جلسددت   -  32

  (          دددرهل لنكدددا )                    أليدددار ليدديب عبددددالعزيز         ، السددديد  9   201         أاير/مددايو    1                           العامددة الفتتاحيدددة املعقدددودة يف 
  . ا ةا      مقرر   -        للرئيس   ا ةا      ( انئب        غواتيمال )       بونثي        ديبورا   ة     ا          رئيساا ل  والسيد

                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -  ابء 
                من جدول األعمال(   2       )البند 
                               ا  ، يف جلسددت  العامددة الفتتاحيددة أيضدداا،               املتعدددد السددنوات              اجتمدداع اخلددءاء           املندددوبوج يف     أقددر  -  33

                    (، عل  النحو التايل:TD/B/C.I/MEM.4/19                          جدول األعمال املاقت للدورة )
             أعضاء املكتب؛       انتخاب  - 1
                                إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ - 2
  ؛                                   تعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل اخلدمات - 3
       جتماع. ل              اعتماد تقرير ا - 4

       جتماع  ل              اعتماد تقرير ا -   جيم 
                من جدول األعمال(   4       )البند 
      عقددودة                                                        اجتمدداع اخلددءاء املتعدددد السدنوات، يف جلسددت  العامددة اخلتاميددة، امل           املنددوبوج يف   د  أذدج  - 4 3
                            الصدديحلة النهائيددة للتقريددر بعددد        ي                  ج تعدددي، حتددت إشددرام الددرئيس، أب   ة      لمقددرر    ، ل 9   201         أاير/مددايو    2  يف 

               اختتام الدورة.
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      املرفق

  *     احلضور  
  :       يف املامتر                      الدول األعضاء التالية           ثلوج عن           حضر الدورة  - 1

             الحتاد الرو ي
        إ بانيا
        إزوادور

      أنحلول

       أوغندا

         أوزرانيا
         اإل المية(  -         )ملهورية      إيراج 

       ابزستاج

        الءا يل

      حلالدي   بن
     بنما

             بورزينا فا و
    بريو

      ترزيا

                ترينيداد وتوابغو

     تونس
        جامايكا

           اجلبل األ ود

       اجلزائر

            ملهورية زوراي

      جيبوت
           دولة فلسطني

      امبيا    

           دولة فلسطني
          رهل لنكا

        ويسرا

     عماج
         غواتيمال

           زوت ديفوار
          زو تاريكا

        الكونحلو

      زينيا

      لبناج
       مدغاقر

    مصر

      املحلرب

       املكسيد
                        اململكة العربية السعودية

                يرلندا الامالية أ                                اململكة املتحدة لءيطانيا العظم  و 
        منحلوليا

        امبيق   مو 
       انميبيا

      نيبال

      نيورياي

     اهلند
      اليمن

                                                     وزانت املنظمات احلكومية الدولية التالية  ثلة يف الدورة: - 2
                                        موعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادا
                                           اللونة القتصادية للمنطقة األوروبية اآل يوية

             الحتاد األورويب
                                رابطة التكامل يف أمريكا الالتينية

                             ج والتنمية يف امليداج القتصادهل             منظمة التعاو 
                           أمانة منتدى جزر احمليط اهلادا

           مرزز اجلنوب

__________           

  .TD/B/C.I/MEM.4/INF.7                                                                     تتضمن قائمة احلضور     املاارزني املسولني. ولالًالع عل  قائمة املاارزني، انظر   *
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ُ              وزانت أجهزة األمم املتحدة و ي اهتا وبرا ها التالية ُ ثلة يف الدورة: - 3                                                  
                                      اللونة القتصادية والجتماعية لحلرب آ يا

                     مرزز التوارة الدولية
                         برانم  األمم املتحدة اإلمنائي

                                                                وزانت الوزالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية  ثلة يف الدورة: - 4
                             األمم املتحدة للتنمية الصناعية      منظمة 

                      منظمة التوارة العاملية
                      لتالية  ثلة يف الدورة:                          وزانت املنظمات غري احلكومية ا - 5

                من الف ة العامة
                      منظمة القرية األفريقية

    


