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 مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
كفؤؤؤؤادا أطاد ايؤؤؤؤد ا ق  ؤؤؤؤاطا  حتقيؤؤؤؤ    تؤؤؤؤؤطي قتاعؤؤؤؤا  ارؤؤؤؤدما  طورا  أ ا ؤؤؤؤيا     

يؤة والقؤدرا ال نايةؤيةي ويق وقؤد أد تؤؤطي قؤذ القتاعؤا  طورا  احلديثة و  تعزيؤز القؤدرا  اتا اج
رئيةيا  وأ ا يا    حتقي  األقداف الناشئة امل علقة بال نمية املة دامةي ومتثل جوطا الةيا ا  

ً  واللؤوائ  واألقرؤا املؤ ةؤية  ً  مامؤا    تةؤار  ؤؤار حمؤدطا  رئيةؤيا  عؤام ألطاد ارؤدما ، وعؤام
من أجل طعم ال نميةي وتواجؤ  احلوومؤا  حتؤديا  كبؤرا  ي مثؤل   اب وؤار  تتويا قتاع اردما 

أقرؤؤؤا  يا ؤؤؤاتية وتنتيميؤؤؤة تًئؤؤؤم التؤؤؤاوف واألولويؤؤؤا  الورنيؤؤؤةي وينبةؤؤؤ  أد تبؤؤؤدأ قؤؤؤذ  العمليؤؤؤة 
ب قييم أطاد قتاع اردما  واألقرا ال نتيمية واملؤ ةية اليت   غؤ  عناؤا ل يقيؤ  قؤذا األطادي 

ا ؤؤا  ارؤؤدما  الؤؤيت ااياؤؤا األواو ؤؤاط أطاا مفيؤؤدا ملةؤؤاعدا البلؤؤداد   وتعؤؤد ا  عااتؤؤا   ي
مؤؤن أجؤؤل حتةؤؤ  أطاد قتؤؤاع املنا ؤؤبة مؤؤن الةيا ؤؤا  مؤؤزي  ال  ؤؤدي اؤؤذا ال يؤؤدي و  وتؤؤد 

ارؤؤؤدما  وتنويؤؤؤد ارؤؤؤ ا ي وصوؤؤؤن ا ؤؤؤ اًا طروا مؤؤؤن دؤؤؤار  البلؤؤؤداد   حتديؤؤؤد أاةؤؤؤ  
 ودارا اردما  ألغااض ال نمية املة دامةياملمار ا  امل علقة ب ةار اق  اط اردما  
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 مقدمة  
وقؤؤ  النقؤؤل والتاقؤؤة  -تؤؤؤطي قتاعؤؤا  ارؤؤدما ، لؤؤا   تلؤؤب يؤؤدما  البنيؤؤة ال ي يؤؤة  -1

طورا   -وتونولوجيؤؤا املعلومؤؤا  وا ت ؤؤا    الةؤؤلوية والً ؤؤلوية وارؤؤدما  املاليؤؤة وا ت ؤؤا  
ا  املعاصؤؤاا ول عزيؤؤز القؤؤدرا  اتا اجيؤؤةي وت ؤؤول ايؤؤد ا ق  ؤؤاط ؤؤر أ ا ؤؤيا    حتقيؤؤ  كفؤؤادا 

والةؤؤلد وارؤؤدما  علؤؤ   ؤؤد قؤؤذ  القتاعؤؤا  مؤؤديً  أ ا ؤؤية   ايؤؤد األا ؤؤتة ا ق  ؤؤاطية، 
، ومن مث يا  حمدط مباشؤا للقؤدرا ال نايةؤية للبلؤدادي وتع مؤد ال ؤاكا  ا د علؤ  احل ؤول  واد

ال نايةؤؤيةي وتؤؤطي ال ةؤرا  ال ونولوجيؤؤة  علؤ  ارؤدما  العاليؤؤة ا ؤوطا لوؤ  حتؤؤايا علؤ  مااكزقؤا
إىل ا ؤؤ يداخ يؤؤدما  جديؤؤدا ورؤؤال جديؤؤدا لل  ؤؤارا   قؤؤذ  ارؤؤدما ،  ؤؤا اعؤؤل ارؤؤدما  

ل نويؤؤؤد ال ؤؤؤاطرا ي وتعؤؤؤد ليؤؤؤاطا قابليؤؤؤة ارؤؤؤدما  لل  ؤؤؤارا تتؤؤؤورا  رئيةؤؤؤيا    ال ؤؤؤاري  وجياؤؤؤا  ييؤؤؤارا  
دما  مؤؤؤد تزايؤؤؤد أ يؤؤؤة ال  ؤؤؤؤارا   املعاصؤؤؤا لل  ؤؤؤارا الدوليؤؤؤةي وقؤؤؤؤد تعكؤؤؤد  أ يؤؤؤة قتاعؤؤؤا  ارؤؤؤؤ

 ً ؤؤؤل القيمؤؤؤة العامليؤؤؤةي وتق ؤؤؤان للبلؤؤؤداد الناميؤؤؤة إموااؤؤؤا  تؤؤؤامة غؤؤؤر مةؤؤؤ ةلة لً ؤؤؤ فاطا مؤؤؤن 
 ال نويد، وال يول اايول ، والنمو وال نمية الدائم ي من أجلقتاعا  اردما  

ال ؤؤؤامل علؤؤؤ  وتةؤؤؤام قتاعؤؤؤا  ارؤؤؤدما  أينؤؤؤا    ال نميؤؤؤة املةؤؤؤ دامة، إت توفؤؤؤل احل ؤؤؤول  -2
ارؤؤؤدما  األ ا ؤؤؤيةي ومؤؤؤن شؤؤؤعد أي اق  ؤؤؤاط يؤؤؤدما  ا ؤؤؤة أد يقؤؤؤد  إ ؤؤؤااما  مامؤؤؤة   حتقيؤؤؤ  

، إت ي وقؤف حتقيؤ  األقؤداف والةايؤا  املق  ؤة، ب ؤول 2015 أقداف ال نمية املة دامة ملا بعد عؤا 
  ً تؤؤؤؤمر وصؤؤؤؤاي ، علؤؤؤؤ  احل ؤؤؤؤول ال ؤؤؤؤامل علؤؤؤؤ  ارؤؤؤؤدما  األ ا ؤؤؤؤيةي وت ؤؤؤؤمل قؤؤؤؤذ  ارؤؤؤؤدما  كؤؤؤؤ

(، والتاقؤؤؤؤة 6(، واملؤؤؤؤاد وال ؤؤؤؤاف ال ؤؤؤؤي  فااؤؤؤؤدف 4(، وال علؤؤؤؤيم فااؤؤؤؤدف 3 ؤؤؤؤية فااؤؤؤؤدف ال مؤؤؤؤن
(ي وي ؤؤؤؤر أينؤؤؤؤا  العديؤؤؤؤد مؤؤؤؤن الةايؤؤؤؤا  املق  ؤؤؤؤة 9(، والبنيؤؤؤؤة ال ي يؤؤؤؤة وا ب وؤؤؤؤار فااؤؤؤؤدف 7فااؤؤؤؤدف 

يؤؤؤؤؤدما  مثؤؤؤؤؤل ا ت ؤؤؤؤؤا  ، واحل ؤؤؤؤؤول علؤؤؤؤؤ  ارؤؤؤؤؤدما  املاليؤؤؤؤؤة، والةؤؤؤؤؤيا ة املةؤؤؤؤؤ دامة، والنقؤؤؤؤؤلي  إىل
امل علؤ  بهناؤاد الفقؤا،  1 ؤيما ااؤدف  األقؤداف والةايؤا  تا  التؤابد ال ؤامل،   وي تل  عؤدط مؤن

امل علؤؤؤؤؤ   10امل علؤؤؤؤ  بؤؤؤؤالنمو ا ق  ؤؤؤؤؤاطي ال ؤؤؤؤامل واملةؤؤؤؤ دا  والعمالؤؤؤؤؤة املن  ؤؤؤؤة، وااؤؤؤؤدف  8وااؤؤؤؤدف 
ً  عؤؤن األقؤؤداف والةايؤؤا  تا  ال ؤؤؤلة بالبيئؤؤة واألمؤؤور ا نةؤؤااية، أد يؤؤؤطي قتؤؤؤاع بالًمةؤؤاواا ، ينؤؤ

وا علؤؤؤ  تلؤؤؤب، يق وقؤؤؤد أد تؤؤؤؤطي ال  ؤؤؤارا ارؤؤؤدم ا  عملؤؤؤ  بوفؤؤؤادا وبتايقؤؤؤة اتيفؤؤؤة بيئيؤؤؤا  وعاطلؤؤؤةي وعؤؤًؤ
 ي17ب ول عا ، ودارا اردما  ب ول ياا، طورا  رئيةيا  بوصفاا "و يلة ال نفيذ"   اادف 

منؤؤؤايد ارؤؤؤدما  قؤؤؤذ  وتؤؤؤؤطي الةيا ؤؤؤا  واللؤؤؤوان واملؤ ةؤؤؤا  طورا  مامؤؤؤا    تةؤؤؤار  -3
وامل عدطا األوج ي غر أد وتد إرار  يا ايت وتنتيم  ومؤ ة  منا  ، يًئؤم  املدىبعيدا ال

 ؤؤؤول حتؤؤؤديا  مامؤؤؤا  أمؤؤؤا  بيئؤؤؤة داريؤؤؤة م زايؤؤؤدا ا اف ؤؤؤان، يق  التؤؤؤاوف واألولويؤؤؤا  الورنيؤؤؤة   إرؤؤؤار
احلوومؤؤؤا ي ومتثؤؤؤل ا  عااتؤؤؤا   يا ؤؤؤا  ارؤؤؤدما  الؤؤؤيت ااياؤؤؤا األواو ؤؤؤاط أطاا تةؤؤؤم  لاا ؤؤؤ  

ال نتيميؤة ب قيؤيم راقؤة القؤدرا  اتا اجيؤة للاؤدما  وراقؤة دؤارا ارؤدما  الةيا ا  وا اا  
اللوائ  واملؤ ةا ، لو  صون حتديد العقبا  اليت تع ض تتويا قتاع ارؤدما  م ااة وكذلب 

وتؤؤماد وتؤؤد  لؤؤول عمليؤؤؤة ومؤؤزي  منا ؤؤ  مؤؤن الةيا ؤؤؤا ي وت نؤؤاول قؤؤذ  املؤؤذكاا ا داقؤؤؤا  
تيمية األيرا اليت تؤثا عل  ارؤدما  وال  ؤارا وال نميؤة، كمؤا تتؤان ا ق  اطية والةيا اتية وال ن
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   عااض  يا ا  اردما  ملناق ؤة بعؤا الؤدروا املةؤ فاطا مؤن دؤار   (1فاملذكاا منا يا 
البلداد اليت جاى مةياا وطرا  اا   إرار العمل ال امل لألواو اط امل عل  باردما  وال نمية 

 ااتا   يا ا  اردما ي  يما ا  ع وال  ارا،  

 التجاهات في اقتصاد وتجارة الخدمات -أولا  
علؤؤؤؤ   (2ف""إتؤؤؤؤفاد التؤؤؤؤابد ارؤؤؤؤدمايتال وجؤؤؤؤ   ؤؤؤؤو حتليؤؤؤؤل ا دؤؤؤؤا  علؤؤؤؤ  األجؤؤؤؤل البعيؤؤؤؤد يؤكؤؤؤؤد  -4

، الطاط  2012إىل عؤؤؤا   1980 ا ق  ؤؤؤاطا  الورنيؤؤؤة   العديؤؤؤد مؤؤؤن البلؤؤؤدادي و  الفؤؤؤ ا مؤؤؤن عؤؤؤا 
   75إىل  61لؤ  اتاؤايم  ميؤد البلؤداد لا لؤف يئؤا  طيلاؤا  مؤن   ة اردما    النؤات  اح

(ي وبينمؤؤؤا يؤؤؤاتبة 1  املائؤؤؤة   البلؤؤؤداد الناميؤؤؤة فال ؤؤؤول  51إىل  41املائؤؤؤة   البلؤؤؤداد امل قدمؤؤؤة، ومؤؤؤن 
تزايؤؤد   ؤؤة ارؤؤدما ، ارتبارؤؤا  أ ا ؤؤيا ، بالفؤؤاض   ؤؤة ال ؤؤناعة   ا ق  ؤؤاطا  امل قدمؤؤة، يًق ؤؤا 

 ة اردما    البلداد النامية يقابل  ب ؤول أ ا ؤ  الفؤاض     ؤة الزراعؤةي وبالنةؤبة أد تزايد  
إىل املنؤؤؤار  الناميؤؤؤة، تقعؤؤؤد منتقؤؤؤة أمايوؤؤؤا الًتنيؤؤؤة والبيؤؤؤا الوؤؤؤاريم املنتقؤؤؤة الو يؤؤؤدا الؤؤؤيت تةؤؤؤام يياؤؤؤا 

د ا ؤؤ ماار   املائؤة(ي ورغؤؤم ا ؤ ماار أ يؤة ارؤؤدما ، يًق ؤا أ 62ارؤدما  أكؤ  إ ؤؤاا    النؤات  ف
ي ومؤؤن ا ؤؤديا باتشؤؤارا أقؤؤل بؤؤاولا   قتؤؤاع ارؤؤدما عؤؤل اا  ؤؤار الزراعؤؤة   أيايقيؤؤا، وال ؤؤناعة     ؤؤيا، ا

   املائة   أقل البلداد منوا ي  42عند ا  قا  أد   ة اردما  ق  األقل،  يث 
 1ال ول 

 2012و 1980إسهام الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي، بحسب المنطقة، 
 بالنةبة املئوية(ف

 

 إ  ادا  األواو اطي امل در 
__________ 

 UNCTAD, 2014, Services Policy Reviews: A Detailed Methodology for Reviewing Policy, Regulatory (1ف

and Institutional Frameworks for Services (New York and Geneva, United Nations publication)ي 

 األ ية امل زايدا للادما    ايد القتاعا  ا ق  اطيةي (2ف

0 

20 

40 

60 

80 

دمة
امل ق
  

 اطا
 ق 
ا

 

الية
اا ق
 لة 

 لا
 متا
اليت
  

 اطا
 ق 
ا

 

مية
 النا

ا 
 اط

 ق 
ا

مية 
 النا

ايقيا
د أي

بلدا
مية 

 النا
ايوا

د أم
بلدا

 

مية
 النا

 يا
د  
بلدا

 

منوا  
اد 
بلد
ل ال

أق
 

 2012-1980ال ةر  1980



TD/B/C.I/MEM.4/8 

GE.15-04038 4 

ويةام قتاع اردما  إ ااما  كبرا  أينا    توير يؤاا العمؤلي يقؤد كااؤت ارؤدما   -5
قؤؤ  امل ؤؤدر األ ا ؤؤ  لفؤؤاا العمؤؤل منؤؤذ أوائؤؤل القؤؤاد احلؤؤايمي وا ؤؤ ما قؤؤذا ا دؤؤا    أعقؤؤا  

الوا ؤد يؤزال قتؤاع ارؤدما   ي و العمؤلة،  يؤث شؤاد العؤاج ي ؤوا كبؤرا   األلمة املاليؤة العامليؤ
( وي وقؤد أد يل يؤ  2علؤ  ال ؤعيد العؤامل  فال ؤول مؤوارن ال ؤةل قو امل ؤدر األ ا ؤ  ل ؤوير 

 ي 2015مليار شاص حبلول عا   1.5ب  
 2ال ول 

 2013و 2000إسهام الخدمات في العمالة العالمية 
 (بالنةبة املئويةف

 

 International Labour Office, 2014, Global Employment Trends 2014: Risk of a Jobless امل در 

Recovery? Genevaي 
 جماط تقدياا ي 2013القيم اراصة بعا   مليوظة 

د   الةؤؤؤنوا  األيؤؤؤرا، بلةؤؤؤت احل ؤؤؤة ال قديايؤؤؤة للاؤؤؤدما  مؤؤؤن إاؤؤؤايم صؤؤؤاطرا  الةؤؤؤل -6
تعؤؤؤؤ     املائؤؤؤؤة   البلؤؤؤؤداد الناميؤؤؤؤةي وقؤؤؤؤد   15  املائؤؤؤؤة   البلؤؤؤؤداد امل قدمؤؤؤؤة، و 25وارؤؤؤؤدما  

القيم عن األ ية الواملة لقتاع اردما  بالنةبة إىل ال  ارا الدوليةي ومتثل اردما  جزدا   قذ 
د أق ؤؤال مامؤؤا  مؤؤن القيمؤؤة املنؤؤاية لل ؤؤاطرا ، وقؤؤو جؤؤزد غؤؤر واتؤؤ    إ  ؤؤادا  ال  ؤؤاراي وقؤؤ

تقؤؤؤؤد    قيؤؤؤؤاا ال  ؤؤؤؤارا مؤؤؤؤن  يؤؤؤؤث القيمؤؤؤؤة املنؤؤؤؤايةي وبلةؤؤؤؤت قيمؤؤؤؤة ارؤؤؤؤدما ، مقا ؤؤؤؤة بالقيمؤؤؤؤة 
ي والواقؤؤد أد القيمؤؤة املنؤؤاية 2009   عؤؤا  يؤؤة ؤؤاطرا  العاملال  املائؤؤة مؤؤن قيمؤؤة  45املنؤؤاية، 

 ي   املائة 50للادما  من إاايم ال اطرا ،   العديد من ا ق  اطا  امل قدمة، متثل  و 
 الناميؤؤؤة، تو ؤؤؤعت صؤؤاطرا  ارؤؤدما    البلؤؤداد 2013و 2000و  الفؤؤ ا بؤؤ  عؤؤام   -7

  صؤؤاطرا  ارؤؤدما  الناميؤؤة ، والطاط    ؤؤة البلؤداد امل قدمؤؤةبؤوترا تزيؤؤد علؤؤ  مثيل اؤا   البلؤؤداد 
    املائؤؤةي ويبؤؤ  ال وؤؤوين القتؤؤاع  ل ؤؤاطرا  ارؤؤدما  تباينؤؤا  صؤؤاريا  بؤؤ 30إىل  23العامليؤؤة مؤؤن 

 31.8الزراعة  40.4الزراعة 

 23ال ناعة 
 20.5ال ناعة 

 39.1اردما   45.1اردما  

2000 2013 
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(ي يبينمؤؤؤا ت ؤؤؤول قتاعؤؤؤا  النقؤؤؤل والةؤؤؤفا وارؤؤؤدما  1املنؤؤؤار  امل قدمؤؤؤة واملنؤؤؤار  الناميؤؤؤة فا ؤؤؤدول 
ا اجملمؤوع  ، ت نؤ  ب ؤورا أكؤ  األ يؤة النةؤبية للةؤفا  ؤال  ارية األياى أك  ثًثؤة قتاعؤا  لول

ارؤؤدما  املاليؤؤؤة والنقؤؤل   البلؤؤؤداد الناميؤؤةي و  املقابؤؤؤل، يًق ؤؤا أد ارؤؤؤدما  ال  اريؤؤة األيؤؤؤاى، و 
ويؤؤدما  ال ؤؤعم ، والعوائؤؤد ور ؤؤو  ال يؤؤيص، تةؤؤام إ ؤؤااما  أكؤؤ    إاؤؤايم صؤؤاطرا  ارؤؤدما  
ال  ارية   ا ق  ؤاطا  امل قدمؤةي ويؤنم تلؤب عؤن ال ؤص ا ق  ؤاطا  امل قدمؤة   األا ؤتة تا  

يؤؤؤؤةي وصوؤؤؤؤن القيمؤؤؤؤة املنؤؤؤؤاية األعلؤؤؤؤ ، وال ؤؤؤؤص ا ق  ؤؤؤؤاطا  الناميؤؤؤؤة   أا ؤؤؤؤتة ارؤؤؤؤدما  ال قليد
ب ؤول يؤاا تع مؤد البلؤداد مً تة قذا ا دا  بوتون    الة أيايقيا وأقل البلداد منوا ،  يؤث 

  الةؤنوا  األيؤرا،  يؤةواملعلومات يةدما  احلا وبارعل  الةفا والنقلي و    يا، الطاط    ة 
   بلداد أمايوا النامية يقد الطاط  أ ية اردما  ال  اريةي أما

 1ل ا دو 
 2013ارية بحسب المنطقة والقطاع، صادرات الخدمات التج

 فبالنةبة املئوية(

 اوع اردما 

ا ق  اطا  
 امل قدمة

ا ق  اطا  
 النامية

بلداد أيايقيا 
 النامية

بلداد أمايوا 
 النامية

بلداد   يا 
 النامية

أقل البلداد 
 منوا  

 23٫8 20٫8 18٫7 30٫3 21٫2 18٫2 النقل

 44٫6 32٫5 39٫8 43٫4 34٫1 21٫7 الةفا

 7٫6 1٫7 2٫3 5٫2 2٫0 2٫9 ا ت ا  

 4٫6 3٫5 0٫1 2٫0 3٫0 1٫8 ال  ييد والبناد

 3٫2 5٫8 6٫1 3٫9 5٫7 11٫4 املالية وال عم 

 1٫2 6٫7 3٫5 1٫4 6٫0 6٫3 اردما  احلا وبية واملعلوماتية

 0٫3 0٫8 2٫1 0٫3 1٫0 9٫5 العوائد ور و  ال ييص

 14٫4 27٫6 26٫6 12٫9 26٫5 27٫3  ارية األياىاردما  ال 

 0٫4 0٫6 0٫8 0٫5 0٫6 1٫1 ا  ال ا ية والثقايية وال ييايةاردم

 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 المجموع

 إ  ادا  األواو اطي امل در 

ام  ويؤكؤؤؤؤد أطاد ال ؤؤؤؤاطرا  القتاعيؤؤؤؤة للبلؤؤؤؤداد الناميؤؤؤؤة   ا واؤؤؤؤة األيؤؤؤؤرا التؤؤؤؤابد الؤؤؤؤدين -8
، واردما  ال  ارية األيؤاى، وارؤدما  املاليؤة، ينؤً   يةواملعلومات يةلادما  احلا وبلاراا 

(ي وصون أد يقعزى النمو الةايد للعوائؤد ور ؤو  3عن العوائد ور و  ال ييص، والةفا فال ول 
ناميؤؤة، بينمؤؤا ال يؤؤيص،   املقؤؤا  األول، إىل التؤؤابد الؤؤدينام  اؤؤذ  ارؤؤدما    بلؤؤداد أمايوؤؤا ال

ي و  ا ق  ؤؤؤاطا  امل قدمؤؤؤة، ت ؤؤؤول يؤؤؤةواملعلومات يةدما  احلا ؤؤؤوبارؤؤؤتقؤؤؤوط   ؤؤؤيا ب ؤؤؤول يؤؤؤاا 
، والعوائؤؤد ور ؤؤو  ال يؤؤيص، ويؤؤدما  ا ت ؤؤا  ، وارؤؤدما  يؤؤةواملعلومات يةدما  احلا ؤؤوبارؤؤ

ص ييؤن م عؤن ال  ارية األياى، الفئا  األ اع منوا ي أما النمو املليوظ   العوائد ور و  ال يؤي
 لياطا ا   ثمار األجنم املباشاي 
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 3ال ول 
 2013-2008صاااااادرات البلااااادان النامياااااة مااااان الخااااادمات التجارياااااة بحساااااب ال  اااااة، 

 (100=  2008ف

 
 إ  ادا  األواو اطي امل در 

يؤؤؤا  ، كؤؤؤاد أكؤؤؤ  دةؤؤؤة م ؤؤؤدرين للاؤؤؤدما  ال  اريؤؤؤة   العؤؤؤاج الو 2013و  عؤؤؤا   -9
  املائؤؤة مؤؤؤن اتاؤؤايم العؤؤامل (، واململوؤؤؤة امل يؤؤدا ل يتاايؤؤا العتمؤؤؤ   14.3امل يؤؤدا األمايويؤؤة ف
 4.5  املائة(، وال   ف 5  املائة(، ويااةا ف 6.2  املائة(، وأملاايا ف 6.3وأيالندا ال مالية ف

   7.6ة(، وال ؤؤؤ  ف  املائؤؤؤ 9.8  املائؤؤة(ي وكؤؤؤاد أكؤؤؤ  دةؤؤؤة مةؤؤؤ ورطين الو يؤؤؤا  امل يؤؤؤدا ف
   املائة(ي 4  املائة(، واململوة امل يدا ف 4.3  املائة(، ويااةا ف 7.2املائة(، وأملاايا ف

وصثؤؤؤل الوجؤؤؤوط ال  ؤؤؤاري عؤؤؤن رايؤؤؤ  ا  ؤؤؤ ثمار األجنؤؤؤم املباشؤؤؤا التايقؤؤؤة الائيةؤؤؤية ل مؤؤؤداط  -10
ر ع ؤؤؤؤؤاا أتؤؤؤؤؤؤعاف بارؤؤؤؤؤدما ي وقؤؤؤؤؤؤد تنؤؤؤؤؤاعف ا  ؤؤؤؤؤؤ ثمار األجنؤؤؤؤؤم املباشؤؤؤؤؤؤا   ارؤؤؤؤؤدما  لقؤؤؤؤؤؤدا

ي وتزايؤؤد 2012-2010مليؤؤار طو ر أمايوؤؤ    الفؤؤ ا  1 000 ؤؤنة، لي ؤؤل إىل  ؤؤو  20 يؤؤًل
ا  ؤؤؤؤ ثمار األجنؤؤؤؤم املباشؤؤؤؤا   ارؤؤؤؤدما  بؤؤؤؤوترا تزيؤؤؤؤد علؤؤؤؤ  مثيل اؤؤؤؤا   القتؤؤؤؤاع األ ا ؤؤؤؤ  وقتؤؤؤؤاع 

الوايؤؤؤؤؤد ال  ؤؤؤؤنيد، با ؤؤؤؤ ثناد أا ؤؤؤؤؤتة ا ؤؤؤؤ اااو املعؤؤؤؤاطد والؤؤؤؤؤنفةي وبلؤؤؤؤ  ا  ؤؤؤؤ ثمار األجنؤؤؤؤؤم املباشؤؤؤؤا 
 16، وقؤؤو مؤؤا صثؤؤل ليؤؤاطا قؤؤدرقا 2012-2010مليؤؤار طو ر   الفؤؤ ا  452ارؤؤدما  املاليؤؤة   

 10وتنؤؤؤؤؤاعفت األا ؤؤؤؤؤتة ال  اريؤؤؤؤؤة أينؤؤؤؤؤا  لقؤؤؤؤؤدار  1992-1990تؤؤؤؤؤعفا  باملقاراؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤد الفؤؤؤؤؤ ا 
يؤة أتعافي ومن املمون أد تقعزى معتم الزياطا   ارؤدما  املاليؤة وال  اريؤة إىل ا ق  ؤاطا  النام

وا ق  ؤؤؤاطا  الؤؤؤيت متؤؤؤا لا لؤؤؤة اا قاليؤؤؤةي وعؤؤؤًوا علؤؤؤ  تلؤؤؤب، شؤؤؤاد  قؤؤؤذ  الفؤؤؤ ا ليؤؤؤاطا  ؤؤؤاطا   
 ا   ثمار األجنم املباشا   يدما  النقل وال ازين وا ت الي 
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 (4ويبدو أد صاطرا  اردما  عن رايؤ  ال نقؤل املؤقؤت لألشؤااا التبيعيؤ  فاأل ؤلو   -11
قيمؤؤؤؤة   الناميؤؤؤؤة، اتؤؤؤؤاا  إىل ال زايؤؤؤؤد الوبؤؤؤؤر   عؤؤؤؤدط املاؤؤؤؤاجاين و بالنةؤؤؤؤبة إىل البلؤؤؤؤداد  تا  شؤؤؤؤعد

مليؤؤار  542مليؤؤود ماؤؤاجا   العؤؤاج  ؤؤو  232،  ؤؤو ل 2013تؤؤديقا  ال يؤؤويً ي يفؤؤ  عؤؤا  
ؤؤطو ر إىل بلؤؤداام، وق    املائؤؤة مناؤؤا إىل البلؤؤداد الناميؤؤةي و تيؤؤت بلؤؤداد   ؤؤيا  80  أكثؤؤا مؤؤن ج 

 مليار طو ري 260  العاملية اليت ققدر  بعكثا من النامية لعتم تديقا  ال يويً
ومن ب  قتاعا  اردما ، متثؤل يؤدما  ا ت ؤا   وتونولوجيؤا املعلومؤا  وا ت ؤال  -12

ً  متوينيا  رئيةيا  لألا تة ا ق  اطية وا ج ماعية املعاصاا، كما أاا تةاعد عل  حتة  قؤدرا  عام
وا  األيؤؤؤرا تنؤؤؤاجل الف ؤؤؤوا الاقميؤؤؤة بؤؤؤ  البلؤؤؤداد املاتفعؤؤؤة ي وقؤؤؤد شؤؤؤاد  الةؤؤؤنال نايةؤؤؤية  ق  ؤؤؤاطا

(ي ويزيد معدل اق ناد ااواتف احمولؤة   أربؤد منؤار  ااميؤة علؤ  4الديل واملنار  النامية فال ول 
امل و ة العامل ، بينما   يزال قذا املعؤدل منافنؤا  اةؤبيا    أيايقيؤا جنؤو  ال ؤيااد وأقؤل البلؤداد 

ويؤؤؤزطاط بؤؤؤارااط ا شؤؤؤ ا    يدمؤؤؤة  ؤؤؤنة املاتؤؤؤيةي تؤؤؤاطا يؤؤؤًل الؤؤؤثًخ ع ؤؤؤاا اطا املمنؤؤؤوا ، رغؤؤؤم الزيؤؤؤ
اتا اؤؤؤت العاينؤؤؤة النتؤؤؤال   العديؤؤؤد مؤؤؤن املنؤؤؤار  الناميؤؤؤة، و  تؤؤؤزال أيايقيؤؤؤا جنؤؤؤو  ال ؤؤؤيااد وأقؤؤؤل 

 يب ول وات  البلداد منوا ، ماا أياى، م عياا عن الاك 
 4ال ول 

إلقلاااايم ونااااوع القتصاااااد، المحمولااااة بحسااااب االخلويااااة عاااادد الكااااتراكات فااااي الهواتاااا  
2000-2013 
 شاص( 100فلول 

 

 البنب الدويم، قاعدا بيااا  مؤشاا  ال نمية العامليةي امل در 

وتؤؤؤؤطي ارؤؤؤدما  املاليؤؤؤة طورا  حموريؤؤؤا      ؤؤؤد وال ؤؤؤيص املؤؤؤوارط مؤؤؤن أجؤؤؤل ا  ؤؤؤ ثمار  -13
دوليؤؤؤة امل زايؤؤؤدا  ي وبؤؤؤد   مؤؤؤن تلؤؤؤب، أصؤؤؤبيت ال ؤؤؤفقا  املاليؤؤؤة الاتا ؤؤؤاج    ا ق  ؤؤؤاط احلقيقؤؤؤ

مليؤؤار طو ر  445رؤؤدما  املاليؤؤة العؤؤاباا لليؤؤدوط اصؤؤاطرا  موواؤؤا  أ ا ؤؤيا    القتؤؤاعي وبلةؤؤت 
  املائؤؤة مناؤؤاي ومؤؤد تلؤؤب، ارتفعؤؤت  80، وتةؤؤ يوت البلؤؤداد امل قدمؤؤة علؤؤ  اةؤؤبة 2013  عؤؤا  
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 أقل البلداد منوا   ت نيف األمم امل يدا 
   يا ومنتقة احية اااطئ شال

 أوروبا و  يا الو ت 
 العاج

 أيايقيا جنو  ال يااد
 ال ال األو ة ومشال أيايقيا
 أمايوا الًتينية والبيا الواريم
 البلداد املاتفعة الديل فاحور األصن(
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  املائؤؤؤؤة مؤؤؤؤن  80  املائؤؤؤؤةي وينتلؤؤؤؤ   ؤؤؤؤو  19املاليؤؤؤؤة إىل    ؤؤؤؤة البلؤؤؤؤداد الناميؤؤؤؤة مؤؤؤؤن ارؤؤؤؤدما 
   87بلؤداد م ؤدرا ااميؤة إىل  ع ؤااصاطرا  البلداد النامية مؤن   ؤيا، وت ؤل صؤاطرا  أكؤ  

 املائة من إاايم قذ  ال اطرا ي 
، كؤؤؤاد 2011ي و  عؤؤا  (3فً ؤؤا تفؤؤاو  شا ؤؤد   طرجؤؤة اتطمؤؤؤاو املؤؤايم   العؤؤاجويق  -14
 ؤنة  ةؤا  م ؤا  ر ؤ   15املائة يقة من األشااا الذين يزيد عمؤاقم علؤ     50لدى 

أي  ؤؤؤو ا ؤؤؤف عؤؤؤدط  ؤؤؤواد العؤؤؤاج  -مليؤؤؤار شؤؤؤاص بؤؤؤال   2.5(ي وج يوؤؤؤن لؤؤؤدى 5فال ؤؤؤول 
ارؤدما  املاليؤة ييمؤا بؤ  البلؤداد  تعؤار  ةا  م ا ي ويوجد تفاو  مليؤوظ    -البالة  

الة    البلؤؤؤداد امل قدمؤؤؤة الؤؤذين لؤؤؤديام  ةؤؤؤا  م ؤؤؤا    امل قدمؤؤة والبلؤؤؤداد الناميؤؤؤةي ينةؤؤبة البؤؤؤ
اتطمؤاو املؤايم مؤ ةة مالية ر ية تزيد عل  تعف  مثيل اا   البلداد الناميةي وي فؤاو  مةؤ وى 

 ييما ب  البلداد النامية، حبة  يئة الديل واملنتقةي لألشااا وال اكا  تفاوتا  كبرا  
 5ال ول 

 2011حساب مصرفي رسمي، بحسب الدخل والمنطقة،  نسبة األكخاص الذين لديهم
 فبالنةبة املئوية(

 
  ةابا  األواو اط، ا  ناطا  إىل قاعدا بيااا  اتطماو املايم العامل  للبنب الدويمي امل در 
 15  بؤؤؤ   ؤؤؤن مؤؤؤا ؛ "ال ؤؤؤبا " ت ؤؤؤمل األشؤؤؤااا عامؤؤؤا   15 ؤؤؤن  يؤؤؤول"عؤؤؤا " ت ؤؤؤمل األشؤؤؤااا  مليوظة 

 عاما ي 24و

__________ 

 يTD/B/C.I/EM.6/3و TD/B/C.I/EM.6/2 (3ف
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النمو القوي   ال  ارا العاملية للبنائد، يؤًل العقؤد املاتؤ ، ب و ؤد اتؤال  اق دوقد  -15
يؤؤؤدما  النقؤؤؤل البيؤؤؤاي الدوليؤؤؤةي والطاط    ؤؤؤة  اكؤؤؤة احلاويؤؤؤا    مؤؤؤواا  البلؤؤؤداد املنافنؤؤؤة 

   50 ، ل  ؤل إىل  ؤو2012و 2000الديل والبلداد امل و تة الديل،   الف ا ب  عؤام  
 املائة من  اكة احلاويا    املؤواا  علؤ  املةؤ وى العؤامل ي ويعوؤ  تلؤب ليؤاطا ا ؤ ادا  احلاويؤا 

ي ويبؤ  مؤشؤا األواو ؤاط (4ف  البلداد النامية لنقل البنائد ا اية الةائبة   إرار ال  ارا الدولية
البيؤاي العامليؤؤة،  لؤابة يتؤؤول النقؤل البيؤؤاي، الؤذي يقؤؤي  ارتبؤال ا ق  ؤؤاطا  ب ؤبوا  النقؤؤل

  ربؤة يتؤول النقؤل البيؤاي، وأد يتؤول ربؤة  2004املاتبة األوىل منؤذ عؤا   حت لأد ال   
 (ي2فا دول  2004  املائة منذ عا   65ال   الطاط  بنةبة 

 2ا دول 
 مؤكر ربط خطوط النقل البحري

 (2004=  100فاحلد األق   

 2004 2009 2014 

 94 84 77 أملاايا

 42 31 26 اليلال  

 45 37 31 تايلند

 165 132 100 ال  

 12 13 9 كينيا

 62 52 43 م ا

 40 32 25 املوةيب

 23 20 13 اي ريا

 46 41 34 ااند

 94 89 79 قولندا

 95 82 83 الو يا  امل يدا

 إ  ادا  األواو اطي امل در 
 ي2004 ة   عا  م و  مؤشاللبلد تي أعل   100صن  املؤشا القيمة  مليوظة 

وصوؤؤن اع بؤؤار جؤؤوطا البنيؤؤة ال ي يؤؤة للتؤؤال مؤشؤؤاا  غؤؤر مباشؤؤا ل وؤؤاليف النقؤؤل الؤؤدايل ،  -16
ومن مث للقؤدرا ال نايةؤية ال  اريؤة،    ؤيما للبلؤداد غؤر الةؤا لية وبلؤداد العبؤوري وتوجؤد عًقؤة 

__________ 

  UNCTAD, 2014, Review of Maritime Transport 2014 (United Nations publication, Sales (4ف
No. E.14.II.D.5)ي 



TD/B/C.I/MEM.4/8 

GE.15-04038 10 

ا ؤؤف التؤؤال    عوةؤؤية بؤؤ  جؤؤوطا البنيؤؤة ال ي يؤؤة وال وؤؤاليف ال  اريؤؤةي ويًق ؤؤا أد أقؤؤل مؤؤن
البلؤؤداد الناميؤؤة مقعبؤؤدا، رغؤؤم أد معتؤؤم املنؤؤار  الناميؤؤة، با ؤؤ ثناد أيايقيؤؤا جنؤؤو  ال ؤؤيااد، لاط  

 ي(6فال ول  2011و 2003الف ا ب  عام    اةبة التال املعبدا يياا 
 6ال ول 

 2011و 2003الطرق الُمعبدة على الصعيد العالمي وبحسب اإلقليم، 
 التال( إاايمفبالنةبة املئوية من 

 
 يالبنب الدويم، قاعدا بيااا  مؤشاا  ال نمية العاملية امل در 

وصثؤؤل ا ي قؤؤار إىل م ؤؤاطر التاقؤؤة امليةؤؤورا ال ولفؤؤة وغؤؤر املقيؤؤدا واملوثوقؤؤة عقبؤؤة رئيةؤؤية  -17
أقؤؤل البلؤؤداد منؤؤوا  وأيايقيؤؤا    املائؤؤة يقؤؤة مؤؤن الةؤؤواد   30أمؤؤا  ال نميؤؤة ا ق  ؤؤاطيةي والواقؤؤد أد 

  املائؤة مؤن الةؤواد  90جنو  ال يااد ت ان اؤم الواابؤاد بع ؤعار تنايةؤية،    ؤ  أد  ؤو 
ي وت ؤل تولفؤة توصؤيل يؤة كاابؤائ  طائؤم إىل  ؤزد (5ف  منار  اامية أيؤاى ينعمؤود بالواابؤاد

نؤؤؤار ، با ؤؤؤ ثناد بلؤؤؤداد   املائؤؤؤة مؤؤؤن طيؤؤؤل الفؤؤؤاط   ايؤؤؤد امل 100 ؤؤؤديث البنؤؤؤاد إىل أكثؤؤؤا مؤؤؤن 
أيايقيؤؤؤا   (ي وتبلؤؤؤ  ال ولفؤؤؤة أق ؤؤؤاقا 3منتمؤؤؤة ال عؤؤؤاود وال نميؤؤؤة   امليؤؤؤداد ا ق  ؤؤؤاطي فا ؤؤؤدول 

   املائة من الديلي  4 000جنو  ال يااد،  يث ت ل إىل أكثا من 

__________ 

 البنب الدويم، قاعدا بيااا  مؤشاا  ال نمية العامليةي (5ف

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

عاج
ال

يل 
 الد

فعة
املات
اد 
بلد
ال

 

  ي
ال 

ش
طئ
 ااا

ية
واح
ا 

ت  
و 
ا ال
  ي
ا و
وروب

أ
 

 

ريم
لوا
يا ا

والب
نية 
ًتي
ا ال
ايو
أم

يقيا 
 أيا

مشال
ة و

و 
 األ
 ال

ال
يااد 

ل 
  ا

جنو
قيا 

أياي
منوا   

اد 
بلد
ل ال

أق
 

2003 
 

 2011-2003ال ةر 



TD/B/C.I/MEM.4/8 

11 GE.15-04038 

 3ا دول 
 توصيل خط كهربائي دائم إلى مخزن حديث البناء

 الوقت فباأليا ( تجاادا  عدط ا املةاية إىل احلدوط املنتقة
ال ولفؤؤة فالنةؤؤبة املئويؤؤة 

 من طيل الفاط(
 887٫6 77٫4 4٫6 78٫76 شال   يا واحية اااطئ

 471٫1 138 5٫9 64٫71 أوروبا و  يا الو ت 
 444٫5 67٫4 5٫5 77٫32 أمايوا الًتينية والبيا الواريم 
 972٫5 84٫9 4٫8 76٫03 ال ال األو ة ومشال أيايقيا

البلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد املاتفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديل 
األعنؤؤؤؤؤاد   منتمؤؤؤؤؤة ال عؤؤؤؤؤاود 
 73٫2 76٫8 4٫7 81٫83 وال نمية   امليداد ا ق  اطي

 1 536٫2 145٫7 5٫9 62٫47 جنو    يا 
 4 348٫5 138٫3 5٫5 56٫96 أيايقيا جنو  ال يااد

 Getting Electricity, Doing Business, Measuring Business، 2014البنؤؤؤب الؤؤؤدويم،  امل در 

Regulations, available at http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-

electricity, accessed 24 February 2015ي 
 أتؤعفثل القيمؤة صؤفا مت،  يث 100 املةاية ب  ا ق  اط واحلدوط عل  مقياا من صفا إىل ب   تق  مليوظة 

 طياحلدو  100أطاد، ومتثل القيمة 

 التجاهات السياساتية والتنظيمية -ثانياا  
 يقي  الوفادا   ل تدعماا مؤ ةا  قوية اليت فعالةاللوائ  الةيا ا  و ال  غ  عن  -18

تقؤؤؤؤؤدم ارؤؤؤؤؤدما  وتعزيؤؤؤؤؤز الايؤؤؤؤؤا ي وإؤؤؤؤؤدف األقرؤؤؤؤؤا ال نتيميؤؤؤؤؤة إىل تعزيؤؤؤؤؤز عمليؤؤؤؤؤة تتؤؤؤؤؤويا قتاعؤؤؤؤؤا  
 املعلومؤؤا  وال افيؤؤف مؤؤن الن ؤؤائ     ارؤؤدما ، ومواجاؤؤة إيفاقؤؤا  الةؤؤول، مثؤؤل عؤؤد  ال نا ؤؤ

غؤؤر املاغوبؤؤة علؤؤ  ال ؤؤعيدين ا ق  ؤؤاطي وا ج مؤؤاع ي وي ؤؤعثا أطاد قتاعؤؤا  ارؤؤدما  بؤؤاللوائ  
قؤؤؤ  األرؤؤؤا ال نتيميؤؤؤة حت عؤؤؤا  بؤؤؤال نتيم ال ؤؤؤديدي ومؤؤؤد تلؤؤؤب، جال نتيميؤؤؤة، إت ت ميؤؤؤز قؤؤؤذ  القتا

داد   كميؤة واوعيؤة يؤدما  البنيؤة جنا ا    ايد البلداد، و  تزال قنا  ي وا  ييمؤا بؤ  البلؤ
 ال ي يةي وقد صوطيت إيفاقا  تنتيمية عديداي 

 تكنولوجيا المعلومات والتصالتو التصالت،   
احلاجؤؤؤؤة إىل اع مؤؤؤؤاط  تقع ؤؤؤؤ   جمؤؤؤؤال ا ت ؤؤؤؤا   وتونولوجيؤؤؤؤا املعلومؤؤؤؤا  وا ت ؤؤؤؤا  ،  -19

واا  ؤار النمؤاتو ال  اريؤة ا ديؤؤدا،  أطوا  تنتيميؤة منا ؤبة ملواكبؤة ال قؤد  ال ونولؤؤوج  امل ةؤارع،
ي وقؤؤؤد دؤؤؤاول عؤؤؤدط (6فوامل ؤؤؤلية العامؤؤؤة األو ؤؤؤد مةؤؤؤائل تواجؤؤؤ  املنتمؤؤؤ    بيئؤؤؤة اليؤؤؤو  امل نؤؤؤاياا

__________ 

فمن ؤورا  األمؤم    ا ق  اط الةيايب والبلداد الناميؤة2013تقايا اق  اط املعلوما  لعا  ، 2013األواو اط،  (6ف
ًن اداقؤا  اتصؤ، 2014(؛ وا حتؤاط الؤدويم لًت ؤا  ، E.13.II.D.6امل يدا، ايويور  وجنيف، رقم املبيؤد 

   ا ت ا  ، إصدار ياا  تنتيم ا يل الاابد  طيد ا ت ا   الاقمية ققدما ي
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ي وأصؤؤبيت 2013ا شؤؤ اكا    ا ت ؤؤا   امل نقلؤؤة العاينؤؤة النتؤؤال مليؤؤاري اشؤؤ ا    عؤؤا  
را  مؤؤؤن ا ت ؤؤؤا   الثاب ؤؤؤة العاينؤؤؤة ا ت ؤؤؤا   امل نقلؤؤؤة العاينؤؤؤة النتؤؤؤال أكثؤؤؤا اا  ؤؤؤااشؤؤؤ اكا  

العاينة النتال إىل تةير رايقة تةليف وتةؤليم اح ؤوىي  شبوا  ا ت الالنتالي وأطى ظاور 
 تلؤؤب أمثلؤؤةومؤؤن وأصؤؤبيت ال ؤؤبوا  م واملؤؤة أو م وايقؤؤة، وظاؤؤا  يؤؤدما  مب وؤؤاا جديؤؤداي 
ارؤؤؤؤدما  املاليؤؤؤؤة يؤؤؤؤدما  باوتوكؤؤؤؤول ربؤؤؤؤة احاطثؤؤؤؤا  ال ؤؤؤؤوتية عؤؤؤؤ  اتا اؤؤؤؤت، مثؤؤؤؤل  ؤؤؤؤواي ، و 

الةول إىل "جيل رابؤد" مؤن تنتؤيم   امل نقلةي وقد طعت ال ةرا  الةايعة املديوعة بال ونولوجيا 
القتؤؤؤاعي وي عامؤؤؤل ا يؤؤؤل الاابؤؤؤد مؤؤؤن ال نتؤؤؤيم، الؤؤؤذي ة لؤؤؤف عؤؤؤن األجيؤؤؤال الةؤؤؤابقة مؤؤؤن النمؤؤؤاتو 

طية األو ؤد اتاقؤا ، ا ق  ؤا -ال نتيمية، مد جمموعة أك  مؤن ارؤدما  ومؤد  ثارقؤا ا ج ماعيؤة 
 من يًل شبوا  عاينة النتال م وايقة م عدطا ت ول النتا  اتيوولوج  الاقم  ا ديدي 

أجؤزاد   وأط  عمليا  ال نتيم الةابقة إىل تو د ال بوا  وظاؤور يؤدما  جديؤدا  -20
ئا الةؤؤول الؤؤيت تةؤؤ اد  ارتؤؤول اااتفيؤؤة الثاب ؤؤةي وأ ؤؤامت تؤؤدابر، مثؤؤل اشؤؤ ال تفويؤؤب الؤؤدوا

احليؤؤة، وإصؤؤدار عؤؤاض ماجعؤؤ  لل وصؤؤيل البيؤؤر، وحتديؤؤد احليؤؤاط ال ونولؤؤوج ،   حتةؤؤ  القؤؤؤدرا 
ال نايةؤية اؤذا ارؤة مؤن ال ونولوجيؤاي غؤر أد  ثارقؤؤا ال اكميؤة كااؤت بتيئؤةي ومؤن اا يؤة  أيؤؤاى، 

اا لنمؤو فؤالكز أكثا علؤ  تؤوير لة ا ا  مبةتا  إلاد ال نتيم، يا ي ب  تنتيم  ول اردما  امل نق
ً ، قار  تبةؤية ا اؤا ال نتيمؤ  عؤن رايؤ  ا ا قؤال مؤن ال عايفؤا  احؤدطا  األ والي يال  ، مث

 ي (7فردما  ا ت ا   إىل األ عار الةوقية القائمة عل  ا  ياجا  املة الو 
وأصؤؤب  طيؤؤول الةؤؤول أيةؤؤا بفنؤؤل ال يؤؤول  ؤؤو ال نتؤؤيم املةؤؤب  املقؤؤ د بقؤؤواا  ولؤؤوائ   -21
ة ب ؤؤعد املنايةؤؤةي وا ؤؤ يدثت بلؤؤداد عديؤؤدا اتمؤؤا  عامليؤؤة لل فؤؤويا   بعؤؤا أاؤؤواع يؤؤدما  عامؤؤ

تونولوجيا املعلومؤا  وا ت ؤا  ، مثؤل ال ايؤيص املو ؤدا أو ال ايؤيص امل عؤدطا ارؤدما  الؤيت 
تةؤؤم  ملقؤؤؤدم  ارؤؤؤدما  ب لبيؤؤؤة رلؤؤؤ  الةؤؤؤول حؤؤؤدما  جديؤؤؤداي وأصؤؤؤبيت ال ايؤؤؤيص الفاطيؤؤؤة 

ي و  قذا الةيال، أصبيت إطارا التيؤف مةؤعلة مامؤة رواجا  و يدا اردمة أقل األكثا صاامة  ال
ا ي ؤؤة النمؤؤو الةؤؤايد   تتبيقؤؤا  ا ت ؤؤا   امل نقلؤؤة العاينؤؤة النتؤؤال وتزايؤؤد يؤؤدماإا ومقؤؤدم  

ال زايد، وإىل احلاجة  اط رل  عل  عاض اتال التيف الدائمقذ  اردما ي وأطى تلب إىل إا
ز منؤؤوتو كثؤؤا كفؤؤادا ي وياكؤؤ   اكؤؤة البيااؤؤا  امل نقلؤؤة، وإىل إطارا التيؤؤف بتايقؤؤة أ إىل إطامؤؤة ال زايؤؤد

إعؤؤؤؤاطا ا ؤؤؤؤ ادام  وإعؤؤؤؤاطا و جديؤؤؤؤد ل نتؤؤؤؤيم التيؤؤؤؤف علؤؤؤؤ  تقيؤؤؤؤيم ا  ؤؤؤؤ اداما  البديلؤؤؤؤة للتيؤؤؤؤف 
 ت ويل ، حبيث تقة اد  ال ططا  بعق   كفادا وقيمة عل  املدى األبعدي

زيؤؤز الؤؤابة ب ؤؤبوا  تونولوجيؤؤا املعلومؤؤا  وا ت ؤؤا  ، وتؤؤؤطي املنايةؤؤة طورا  مامؤؤا    تع -22
، كااؤؤت قتاعؤؤا  ااواتؤؤف 2013و  متايؤد التايؤؤ  إىل ارؤؤدما  امليةؤورا ال ولفؤؤةي و  اايؤؤة عؤا  

، وا ت ؤؤا   الً ؤؤلوية ة الوبليؤؤماملؤؤوطأجاؤؤزا ، و (8فاحمولؤؤة واتا اؤؤت، ويتؤؤول ا شؤؤ ا  الاقمؤؤ 
تؤزال    املائؤة مؤن البلؤدادي و  95إىل  80تؤال، تؤدعم املنايةؤة    ؤو الثاب ة وامل نقلؤة العاينؤة الن

__________ 

  ال قايؤؤا الةؤؤنوي للمؤؤديا العؤؤا  الدوليؤؤة، عؤؤاض مؤؤوجز لل تؤؤورا    بيئؤؤة ال  ؤؤارا 2014منتمؤة ال  ؤؤارا العامليؤؤة،  (7ف
(WT/TPR/OV/17) ،24 ت اين الثاين/اويم ي 

 ية اش ا  رقم ي (8ف
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  املائة من البلدادي والند العديؤد مؤن األ ؤوال  30ا ت ا   اااتفية األ ا ية حمق واا    و 
يؤدما  ال ؤبوا  امل نقلؤةي ومؤن املموؤن  ومؤويايللدم ،  ا يقلل من عدط م ةل  البنيؤة ال ي يؤة 

 ؤؤؤةلود العؤؤامليود واتقليميؤؤؤود، الؤؤؤذي ي م عؤؤود لزايؤؤؤا   ال ولفؤؤؤة ولزايؤؤا ا ؤؤؤ اتي ية علؤؤؤ  أد يقؤؤد  امل
األ ؤعار  يفؤايؤؤطي إىل  ال اكا  املايمنة احلية، إعااا  شاملة للعؤاوض مؤن بلؤد إىل  يؤا،  ؤا

وياؤيمن علؤ  الةؤول املدعومؤةي ومؤن املاؤم ب ؤول يؤاا تؤعم   ياطيؤة ال ؤبوا ، إت إد مقؤدم  
النفؤؤات العؤؤايا النتؤؤال قؤؤد صيؤؤزود تؤؤد يؤؤدما  وتتبيقؤؤا  أو حم ويؤؤا  معينؤؤة،    ؤؤيما يؤؤدما  

عنؤؤؤدما ي نايةؤؤؤود مؤؤؤد العؤؤؤاوض املقدمؤؤؤة مؤؤؤن ال ؤؤؤاكا ي وقؤؤؤد  ؤؤؤعت املوةؤؤؤيب إىل حتؤؤؤديث القتؤؤؤاع 
باع ماطقؤؤا قااواؤؤا  احتاطيؤؤا  جديؤؤدا  ب ؤؤعد ا ت ؤؤا   الةؤؤلوية والً ؤؤلوية، مؤؤن أجؤؤل تعزيؤؤز املنايةؤؤة، 

ً  بالةؤؤم   املائؤؤة مؤؤن ال ؤؤاكا ي وت ؤؤمل األقؤؤداف األيؤؤاى  100األجااؤؤ  لنةؤؤبة ان بؤؤام ً  مؤؤث
 للقااود حتة  ال ةتية باردما ، وجوطا اردما ، ويفا ال واليف واأل عاري 

ومد تزايد ا  ادا  اتا ات، صار  محاية املة الب أكثا أ ية  من أي وقؤت منؤ   يقؤد  -23
رتوؤؤا  عمليؤؤا  ا  يؤؤال، واا اؤؤا  ار وصؤؤية، وا ؤؤا مؤؤواط غؤؤر أصؤؤبيت اتا اؤؤت و ؤؤيلة للؤؤبعا  

مًئمة، وارتوؤا  جؤاائم إلو وايؤة أيؤاىي وتعوؤف بلؤداد عديؤدا علؤ  اع مؤاط لؤوائ  معؤدا ي ي ؤا  
تونولوجيؤؤا املعلومؤؤا  وا ت ؤؤا  ، وينبةؤؤ  تعزيؤؤز قؤؤذ  اللؤؤوائ  مؤؤن جااؤؤ  منتمؤؤ  قتؤؤاع  ملةؤؤ عمل 

 من جاا  وكالة معينة    ة حبماية املة البي تونولوجيا املعلوما  وا ت ا   أو
أقؤم تقعؤد مليؤار شؤاص  4.4 لزقؤادوإتا ة ال بوا  العاينة النتال علؤ   ؤو  شؤامل  -24

إجؤؤؤااد تنتيمؤؤؤ    القتؤؤؤاعي و ؤؤؤعت  وومؤؤؤا  وجاؤؤؤا  تنتيميؤؤؤة إىل ت ؤؤؤ يد م ؤؤؤةل  القتؤؤؤاع 
ادا  جمموعؤؤة م نوعؤؤة مؤؤن ييؤة با ؤؤ اةا ارؤاا علؤؤ  تةتيؤؤة جمموعؤؤة كبؤرا مؤؤن الةؤؤواد واملنؤؤار  ا 

ال ؤؤدابري ومشلؤؤت قؤؤذ  ال ؤؤدابر تقؤؤدم اتعااؤؤا  املاليؤؤة واحلؤؤوايز ل  ؤؤ يد ا ب وؤؤار، وتو ؤؤيد اتؤؤال 
ال ثقيؤؤؤف الاقمؤؤؤ ، وا ؤؤؤ يداخ  ليؤؤؤة متويؤؤؤل ل  ؤؤؤ يد ا  ؤؤؤ ثمار العؤؤؤا  وارؤؤؤاا   البنيؤؤؤة ال ي يؤؤؤة 

د ا ؤ اديت بؤاام   ووميؤة لل بوا  العاينة النتال، لا   تلب تقدم  وايز لً  ثماري وق
العاينؤؤة النتؤؤال، لؤؤا   تلؤؤب ا ل زامؤؤا  القائمؤؤة لل ؤؤبوا  م نوعؤؤة ت ؤؤ يد إقامؤؤة البنيؤؤة ال ي يؤؤة 

نتؤال جديؤداي و  عل  ال ييص، وتقدم املن  عل  أ اا تناية ، وإا ؤاد شؤبوا  عاينؤة ال
( عمليؤة إطارا وكالؤة 2014قؤااود ا ت ؤا   اتلو وايؤة ا ديؤد ف تعؤديل ةؤنجنو  أيايقيا، حي

ً ، ال وايؤ  مؤد مبؤاطرا  ال موؤ  ا ق  ؤاطي للةؤوط  مؤن  يؤث اردما  والوصول ال امل  فمث
 ةن أينا  إجاادا  ال ييص وعملية توليد اتاقا  ال ططا ي(، وحيالعاينة القاعدا

 الخدمات المالية  
 وؤؤارا إىل تؤؤعثر قؤؤوي علؤؤ     ؤؤيال ارؤؤدما  ا ق  ؤؤاطية، أط  اتيفاقؤؤا  ال نتيميؤؤة امل -25

النمؤو وال وظيؤف والايؤا  ا ق  ؤؤاطي   العديؤد مؤن البلؤدادي وت واصؤؤل ا اؤوط علؤ  ايؤد املةؤؤ ويا  
تصًن األقرا ال نتيميؤة مؤن أجؤل تقليؤل ا  مؤال وقؤوع ألمؤا  ماليؤة   املةؤ قبل، وتلؤب ب يويؤل 

إىل أ ا ؤؤا  ي وتامؤؤ  قؤؤذ  األقؤؤداف علؤؤ  املةؤؤ وى الولؤؤ  ال كيؤؤز ال نتيمؤؤ   ؤؤو األقؤؤداف ا   اليؤؤة
ا  ؤؤواد العوامؤؤؤل ارارجيؤؤؤة الةؤؤؤلبية الناشؤؤؤئة عؤؤؤن يؤؤؤااطى املؤ ةؤؤؤا  املاليؤؤؤةي وتاتوؤؤؤز يتؤؤؤة اتصؤؤؤًن 
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املاكؤؤزي علؤؤ  تقويؤؤة معؤؤاير رأا مؤؤال امل ؤؤارف والةؤؤيولة   إرؤؤار اتفؤؤال بؤؤالل الثالؤؤث، املقؤؤار تنفيؤؤذ  
علؤؤ  تةتيؤؤة ارةؤؤائاي ويقوؤؤاا املزيؤؤد ، وقؤؤو ياؤؤدف إىل حتةؤؤ  قؤؤدرا امل ؤؤارف 2019حبلؤؤول عؤؤا  

واملزيؤؤؤد مؤؤؤن ا اؤؤؤوط الورنيؤؤؤة ل اؤؤؤة امل تلبؤؤؤا  الاأ اليؤؤؤة واملعؤؤؤاير األيؤؤؤاى إىل أقرؤؤؤا تنتيميؤؤؤة ورنيؤؤؤة 
جديؤؤؤدا، مناؤؤؤا األقرؤؤؤا الؤؤؤيت تؤؤؤؤثا علؤؤؤ  طيؤؤؤول وت ؤؤؤةيل امل ؤؤؤارف األجنبيؤؤؤة، مثؤؤؤل املعؤؤؤاير ا   اليؤؤؤة 

امل ؤايية األجنبيؤة   الو يؤا  امل يؤدا، وتوجياؤا   احةنة لل اكا  امل ؤايية القابنؤة واملؤ ةؤا 
ي و  الو يؤؤؤؤؤا  MIFID 2ا حتؤؤؤؤؤاط األورويب ب ؤؤؤؤؤعد األ ؤؤؤؤؤوال   ال ؤؤؤؤؤوو  املاليؤؤؤؤؤة، املعاويؤؤؤؤؤة با ؤؤؤؤؤم 

وقؤ  القاعؤدا الؤيت حتتؤا علؤ   - 2017امل يدا، تعيا تنفيذ قاعدا يولوا ملدا  ن  ،  ؤ  عؤا  
ال  ارا الق را األجل   املم لوا ، اتاا  إىل الفؤ ا الؤيت  امل ارف اليت تقبل الوطائد أد ت ار   

 حت اجاا الويااا  امل ايية ل عديل أا ت اا وا  ثماراإا   ال ناطي  املةتااي
 نتيم امل ارف األجنبية عن راي  ال ؤاكا  ال ابعؤة،   عؤن رايؤ  لوأقويم اق ما  م زايد  -26

ع  ؤيعر قبؤؤول لؤوائ  البلؤد األصؤل ، لؤا   تلؤب اللؤؤوائ  إقامؤة الفؤاوع، إت إد الةؤمان بهنقامؤة يؤاو 
امل علقة ب اول كفاية رأا املالي ومن منتور البلد املنيف، مؤن األيةؤا  ار ؤة الاقابؤة ال نتيميؤة 
ً ، وتعت ااند  عل  امل ارف املن عا   إرار و ية البلد املنيف   شول شاكا  تابعةي يمث

تابعؤؤؤة  لوكؤؤؤة بواملاؤؤؤاي وتة شؤؤؤد قؤؤؤذ  الةيا ؤؤؤة لبؤؤؤدأين،  ؤؤؤا   تتؤؤؤا  جديؤؤؤدا  تا ؤؤؤاد شؤؤؤاكا  
"معاملؤة شؤب   ال اكا  ال ابعة اململوكة بواملاؤا املعاملة باملثل، وأ لو  الوجوط املو دي و  قمن 

ورنية"،  ا صوناا من ي   ياوع   أي مواد من البلد عل  قد  املةاواا مؤد امل ؤارف اانديؤةي 
  امل علقة بال و د   الفاوع، املتبقة عل  امل ارف ال  ارية احلية املقارا، وتقتب  أينا  الةيا ا

 عل  ال اكا  ال ابعة للم ارف األجنبية، اململوكة بواملااي
الفؤؤؤورا ال نتيميؤؤؤة، الؤؤؤيت بؤؤؤدأ  يياؤؤؤا عؤؤؤدا أ ؤؤؤوال رئيةؤؤؤية يؤؤؤاض شؤؤؤاول أكثؤؤؤا  غمؤؤؤااو   -27

أد تتاؤا   وقؤت قايؤ  ت ور من املمون صاامة من تلب اليت ينص علياا اتفال بالل الثالث، 
ً ،  ؤؤدط   ويةؤؤاا واململوؤؤة امل يؤؤدا والو يؤؤا  توؤؤود معؤؤاير عامليؤؤة جديؤؤدا،  بؤؤالل الاابؤؤدي يمؤؤث
  املائؤؤة، وتؤؤدعو بلؤؤداد م قدمؤؤة أيؤؤاى إىل  3الايؤؤد املؤؤايم بؤؤعكثا مؤؤن عؤؤدل ملامل يؤؤدا احلؤؤد األط  

ألق ؤؤ  لبؤؤالل الاابؤؤد   املةؤؤ قبل القايؤؤ ي ا ؤؤ  كؤؤل تلؤؤب ايوتؤؤد معؤؤاير للةؤؤيولة أكثؤؤا صؤؤاامة ي و 
مؤن  الايؤد املؤايم، ويؤاض مزيؤد ملعؤدلريؤد احلؤد األط   مناؤاوقد صون تتبي  قواعؤد أكثؤا صؤاامة، 

نماتجاؤؤا الدايليؤؤة الذاتيؤؤة    ةؤؤا  م تلباإؤؤا امل علقؤؤة بؤؤاأا القيؤؤوط علؤؤ  ا ؤؤ ادا  امل ؤؤارف ل
إلاد ييؤؤص مؤؤدى اتجاؤؤاط، ويؤؤاض مزيؤؤد مؤؤن  أكثؤؤا ت ؤؤدطا  املؤؤال املؤؤاج  باملاؤؤارا، واالؤؤات اؤؤ  

 ي(9فشاول اتي ان
وعؤؤزل  احلوومؤؤا  الوصؤؤول ال ؤؤؤامل إىل ارؤؤدما  املاليؤؤة األ ا ؤؤؤية واتطمؤؤاو املؤؤايم عؤؤؤن  -28

رايؤؤؤ  اتعااؤؤؤا  وجمموعؤؤؤة م نوعؤؤؤة مؤؤؤن ال ؤؤؤديً  املباشؤؤؤااي وقؤؤؤد أكؤؤؤد اج مؤؤؤاع ارؤؤؤ اد املعؤؤؤر بؤؤؤعثا 
لؤا ي ؤمل إبؤاال أثؤا ال يؤويً  املاليؤة علؤ  ال نميؤة  ال موؤ  إموااية الوصول إىل ارؤدما  املاليؤة، 

__________ 

 KPMG International Cooperative, 2013, Basel 4 – Emerging from the mist ? September, available (9ف

at http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/regulatory-challenges/ 
Documents/emerging-from-the-mist.pdf, accessed 24 February 2015ي 
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( أ يؤؤة ال ونولوجيؤؤا ا ديؤؤدا 2014ت ؤؤاين الثؤؤاين/اويم   14-12ا ق  ؤؤاطي للنةؤؤاد وال ؤؤبا  ف
والنماتو ال  ارية املب واا   ال ةل  عل  عقبا  الوصؤول إىل ارؤدما  املاليؤةي وت ةؤم الةيا ؤا  

ً  لتالبة امل ارف بف    ةابا  أ ا ؤية الاامية إىل لياطا احلةاب ا  امل ايية بالفعالية الوبرا، مث
  ً أو با ؤؤو  بةؤؤيتة، ولؤؤن  إعفؤؤادا  مؤؤن شؤؤاول ال وثيؤؤ  املاققؤؤة، وبالةؤؤمان بامل ؤؤارف املاا ؤؤلة، مؤؤث
عؤؤؤن رايؤؤؤ  ال ؤؤؤبوا  ال يديؤؤؤةي ومؤؤؤن املموؤؤؤن أد تفؤؤؤاض عمليؤؤؤة ال نتؤؤؤيم ال زامؤؤؤا  علؤؤؤ  املؤ ةؤؤؤا  

ارؤؤؤؤدما ، وي ؤؤؤؤمل تلؤؤؤؤب إقؤؤؤؤااض القتاعؤؤؤؤا  تا  األولويؤؤؤؤة، واتقؤؤؤؤااض اتلزامؤؤؤؤؤ   املاليؤؤؤؤة ب عمؤؤؤؤيم
للم ؤؤؤاريد ال ؤؤؤةرا وامل و ؤؤؤتة احل ؤؤؤم، وتقؤؤؤدم القؤؤؤاوض للفقؤؤؤااد بع ؤؤؤعار يائؤؤؤدا أقؤؤؤل، وعؤؤؤد  حتقيؤؤؤ  

مؤؤن شؤؤعد حتةؤؤ  الثقايؤؤة املاليؤؤة والقؤؤدرا  املاليؤؤة ومتوؤؤ  يالتلؤؤ ، أمؤؤا علؤؤ  جااؤؤ  قؤؤوامر ربؤؤ ي 
التلؤؤ  علؤؤ  ارؤؤدما  املاليؤؤةي ومؤؤن املموؤؤن أد تؤؤؤطي ال يؤؤويً  املاليؤؤة إىل املةؤؤ الو  أد يزيؤؤد 

طورا  يعؤا     حتقيؤ  اتطمؤاو املؤايمي من مث إااط رل  كبر عل  اردما  امل ايية الا ية، وتؤطي 
، علؤ  النيؤو 2030  املائة أو أقؤل حبلؤول عؤا   5ولذلب يهند يفا تواليف ال يويل املايم إىل 

 احل ول عل  اردما  املاليةي يدعم بال ايم أد  األقداف اتمنائية لأللفية، صون  غايا  املق ن 

 الخدمات المقدمة بموجب الت اقات التجارية  
إرؤؤار    األرؤؤاافاوق ؤؤت مةؤؤعلة ال يايؤؤا ال ؤؤدرا  للاؤؤدما  علؤؤ  املةؤؤ وى امل عؤؤدط  -29

الااميؤؤؤة إىل وتؤؤؤد  ،وط ال فاوتؤؤؤية الااقنؤؤؤةي وإؤؤؤدف ا اؤؤؤ(10فنتمؤؤؤة ال  ؤؤؤارا العامليؤؤؤةملجولؤؤؤة الدو ؤؤؤة 
، إىل ال  ؤؤدي  ميؤؤد املةؤؤائل الائيةؤؤية 2015بااؤؤام  عمؤؤل ملؤؤا بعؤؤد مؤؤؤمتا بؤؤايم حبلؤؤول متول/يوليؤؤ  

امل علقة بالوصول إىل األ ؤوال   جمؤا   الزراعؤة واملن  ؤا  غؤر الزراعيؤة وارؤدما ي وبنؤاد  علؤ  
اج مؤاع رييؤد املةؤ وى أشؤار   2015شؤبال/ي ايا رل  ااع  مؤن أقؤل البلؤداد منؤوا ، عققؤد   

إىل القتاعا  وأ الي  اليت كاد لة تاعاا أد تفعل تلب،  يي  البلداد امل قدمة والبلداد النامية
ال وريؤؤؤد الؤؤؤيت تع ؤؤؤز  مؤؤؤن يًاؤؤؤا مؤؤؤن  املعاملؤؤؤة ال فنؤؤؤيلية رؤؤؤدما  أقؤؤؤل البلؤؤؤداد منؤؤؤوا  وملؤؤؤورطي قؤؤؤذ  

وتؤؤؤؤؤا  م عؤؤؤؤدطا األرؤؤؤؤااف ب ؤؤؤؤعد اتفؤؤؤؤال ال  ؤؤؤؤؤارا   ارؤؤؤؤدما ي و  الوقؤؤؤؤت افةؤؤؤؤ ، تؤؤؤؤدور مفا
ي ويق ؤؤار إىل أد اتفؤؤال العؤؤاج    املائؤؤة مؤؤن دؤؤارا ارؤؤدما   70بلؤؤدا  متثؤؤل  23بؤؤ   ارؤؤدما 

ال  ؤؤارا   ارؤؤدما  ي ةؤؤم بال ؤؤمول مؤؤن  يؤؤث النتؤؤال، وينتلؤؤ  مؤؤن اؤؤ  ا تفؤؤال العؤؤا  ب ؤؤعد 
رؤااف يق ؤار  ييؤ  أعنؤؤاد  اتفؤال م عؤدط األال  ؤارا   ارؤدما ، بةيؤة ت ؤ يد حتويلؤ    قؤا  إىل

 يع  عن ال يايا القائم بذات  وال فنيل ي جدط
ة رئيةؤؤؤؤؤية لًتفاقؤؤؤؤؤا  ال  اريؤؤؤؤؤة اتقليميؤؤؤؤؤة   القؤؤؤؤؤاد احلؤؤؤؤؤاطي  ؤؤؤؤؤوأصؤؤؤؤؤبيت ارؤؤؤؤؤدما   -30

والع ؤؤؤاين،  يؤؤؤث ت وجؤؤؤ  قؤؤؤذ  ا تفاقؤؤؤا   ؤؤؤو ال وامؤؤؤل األعمؤؤؤ  وال ؤؤؤامل مؤؤؤد تاكيؤؤؤز قؤؤؤوي علؤؤؤ  
وت نؤؤؤاول قؤؤؤذ  ا تفاقؤؤؤا  تؤؤؤؤدابر مؤؤؤا وراد احلؤؤؤدوط الؤؤؤيت ت ؤؤؤمل ارؤؤؤؤدما  ي (11فا ااؤؤؤ  ال نتيمؤؤؤ 

__________ 

متول/يوليؤؤؤؤؤ ؛  23، (A/69/179)، تقايؤؤؤؤؤا األمؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤن ال  ؤؤؤؤؤارا الدوليؤؤؤؤؤة وال نميؤؤؤؤؤة 2014امل يؤؤؤؤؤدا، األمؤؤؤؤؤم  (10ف
،  ؤؤؤؤؤؤؤو اتؤؤؤؤؤؤؤا  دؤؤؤؤؤؤؤاري م عؤؤؤؤؤؤؤدط األرؤؤؤؤؤؤؤااف مؤؤؤؤؤؤؤؤا  ل يقيؤؤؤؤؤؤؤ  ال نميؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤاملة واملةؤؤؤؤؤؤؤ دامة 2014األواو ؤؤؤؤؤؤؤاط، 

(TD/B/C.I/MEM.5/5) ،29 أيلول/ ب م ي 
 3، (TD/B/C.I/MEM.4/5)ا  البقعؤؤؤؤؤد ال نتيمؤؤؤؤؤ  واملؤ ةؤؤؤؤؤ  ، ارؤؤؤؤؤدما  وال نميؤؤؤؤؤة وال  ؤؤؤؤؤار 2014األواو ؤؤؤؤؤاط،  (11ف

 شبال/ي اياي
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وا   ثمار، وغرقا، وعاطا  ما تذق  إىل مةؤ وى مؤن ا ل زامؤا  أعمؤ  مؤن ا ل زامؤا  املدرجؤة 
  ا تفال العا  ب عد ال  ارا   اردما ي وددر اتشارا بوج  ياا إىل إباا  اتفاق  كبرين 

ا حتؤؤؤاط األورويب والو يؤؤؤا  امل يؤؤؤدا،  ؤؤؤا  اتفؤؤؤال شؤؤؤااكة احؤؤؤية ااؤؤؤاطئ،  بؤؤؤ لل  ؤؤؤارا اتقليميؤؤؤة 
واتفؤؤال شؤؤؤااكة ال  ؤؤؤارا وا  ؤؤ ثمار عؤؤؤ  األرلةؤؤؤ ي وياكؤؤز قؤؤؤذاد ا تفاقؤؤؤاد ا ديؤؤداد بقؤؤؤوا علؤؤؤ  
حتقي  ا تةال ال نتيمؤ  ييمؤا بؤ  األرؤااف، وإد كااؤت قنؤا  بواعؤث قلؤ  مؤن أد يؤؤطي تعزيؤز 

ر إىل  ثؤؤار  ؤؤلبية علؤؤ  قؤؤدرا امل ؤؤدرين   البلؤؤداد الناميؤؤة علؤؤ  الويؤؤاد ب لؤؤب ا تةؤؤال بؤؤ  املعؤؤاي
ياصة تنتيمية اي  اصا  مؤياا   امل مةاملعايري وتاط ب ول  بارل   اتفاقا  ال  ارا اتقليمية 

 بقتاعا  حمدطا تة ادف يدما  رئيةية، مثل اردما  املالية، ويؤدما  ا ت ؤا   الةؤلوية
 تونولوجيا املعلوما  وا ت ا  ، والنقل، واردما  املانيةيو والً لوية، 

لتحسااااااين اللااااااوائ   أداةاستعراضااااااات سياسااااااات الخاااااادمات: عناصاااااار  -ثالثاا  
 التنظيمية والمؤسسات

صوؤؤؤؤؤؤن للبلؤؤؤؤؤؤداد الناميؤؤؤؤؤؤة أد تة ؤؤؤؤؤؤنم ياصؤؤؤؤؤؤة ا  ؤؤؤؤؤؤ فاطا مؤؤؤؤؤؤن ارؤؤؤؤؤؤدما    حتقيؤؤؤؤؤؤ  ال نويؤؤؤؤؤؤد  -31
ةؤؤؤؤ دامةي ومؤؤؤؤن شؤؤؤؤعد الةيا ؤؤؤؤا  واللؤؤؤؤوائ  ال نتيميؤؤؤؤة ا ق  ؤؤؤؤاطي، وال يؤؤؤؤول اايولؤؤؤؤ ، وال نميؤؤؤؤة امل

، أد تةاعد عل  إيئة بيئة متوينية علؤ  املةؤ وى احلؤ ي وتو نؤف قؤذ  امل ينةالةليمة، واملؤ ةا  
العمليؤؤؤة حتؤؤؤديا  كبؤؤؤرا، إت ت ةؤؤؤم ارؤؤؤدما  ب عؤؤؤدط األوجؤؤؤ  وبتؤؤؤابد معقؤؤؤدي والةؤؤؤؤال املتؤؤؤاون قنؤؤؤا 

تنتيمؤؤؤؤ  إلاد ارؤؤؤدما ، وتؤؤؤؤماد ا تةؤؤؤال بؤؤؤؤ  كيؤؤؤف صوؤؤؤؤن حتديؤؤؤد أينؤؤؤؤل اؤؤؤ   يا ؤؤؤايت و  قؤؤؤو
الةيا ؤؤؤؤا ، وبنؤؤؤؤاد القؤؤؤؤدرا  املؤ ةؤؤؤؤية الًلمؤؤؤؤة، مؤؤؤؤد ا ق مؤؤؤؤا    الوقؤؤؤؤت افةؤؤؤؤ  بامل ؤؤؤؤا  العامؤؤؤؤة 
امل ؤؤاوعةي وينبةؤؤؤ  إاؤؤؤاط  لؤؤؤول منا ؤؤؤبة تلؤؤؤم ا  ياجؤؤا  كؤؤؤل بلؤؤؤدي وي ؤؤؤمل ال  ؤؤؤدي اؤؤؤذ  املةؤؤؤعلة 

 عملية شاملة حل ا املن زا  امل علقة باردما ي 
وتةؤ ادف ا  عااتؤؤا   يا ؤؤا  ارؤدما ، الؤؤيت ااياؤؤا األواو ؤاط، تلبيؤؤة قؤؤذ  احلاجؤؤة   -32

كمنا يؤؤة حل ؤؤا الن ؤؤائ  ا ق  ؤؤاطية واملؤ ةؤؤا  الؤؤيت تؤؤديا القتؤؤاع، وحتديؤؤد العقبؤؤا ، واقؤؤ ان 
 لؤؤول عمليؤؤة منا ؤؤبةي ومؤؤن مث، إؤؤدف ا  عااتؤؤا   يا ؤؤا  ارؤؤدما  إىل تعزيؤؤز قؤؤدرا را ؤؤ  

املفاوت  ال  اري    البلداد النامية عل  بناد قدرا  إا اجية ودارية   الةيا ا  واملنتم  و 
جمؤؤؤؤال ارؤؤؤؤدما ، وحتةؤؤؤؤ  القؤؤؤؤدرا ال نايةؤؤؤؤية علؤؤؤؤ  صؤؤؤؤعيد ا ق  ؤؤؤؤاط، ومةؤؤؤؤاعدإم علؤؤؤؤ  حتقيؤؤؤؤ  
األقؤؤؤداف اتمنائيؤؤؤة ا ق  ؤؤؤاطية والب ؤؤؤاية وا ج ماعيؤؤؤةي ويبؤؤؤدأ كؤؤؤل ا ؤؤؤ عااض بدرا ؤؤؤة الؤؤؤديناميا  

ة لقتاع اردما  الورر كوؤلي وبعؤد تلؤب، ياكؤز ا  ؤ عااض علؤ  قتاعؤا  ا ق  اطية العاين
 حتليؤل اقؤال القؤوا واقؤال النؤعف والفؤؤاا"حمؤدطا مؤن أجؤل إجؤااد حتليؤل معم ؤ ي وي ؤمل تلؤب 

 ، ل قييم الفاا وال يديا  اليت تو نف القتاعي(SWOT) "ا ددياوال 
  ارؤدما ، بال عؤاود مؤد يايؤ  وينتلد األواو اط ب نةي  وإجااد ا  عااتؤا   يا ؤا -33

ار اد الورر   البلد، الؤذي ي ؤعلف مؤن يؤ اد يقنؤال رؤم إجؤااد حبؤث ميؤدايني وينبةؤ  أد توؤود 
يلفيؤؤة   جمؤؤا   ا ق  ؤؤاط والقؤؤااود  -البؤؤا ث  واألكؤؤاطصي  و ثلؤؤ  احلوومؤؤة  -لؤؤدى ارؤؤ اد 
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جؤؤؤؤزدا    ي  ؤؤؤؤزأ مؤؤؤؤن عمليؤؤؤؤة والةيا ؤؤؤؤا ي وت ؤؤؤؤول م ؤؤؤؤاركة ا اؤؤؤؤا  الورنيؤؤؤؤة صؤؤؤؤا بة امل ؤؤؤؤلية 
ا  ؤؤ عااض، إت تقؤؤد  قؤؤذ  ا اؤؤا  إ ؤؤااما  أ ا ؤؤية لعمليؤؤة ا  ؤؤ عااض، باتتؤؤاية إىل إقؤؤاار 
ال وصؤؤؤيا  امل علقؤؤؤة بالةيا ؤؤؤا ي وت عكؤؤؤد مااقبؤؤؤة ا ؤؤؤوطا عؤؤؤن رايؤؤؤ  العمليؤؤؤة املوثفؤؤؤة الؤؤؤيت ت ؤؤؤمل 

ف مؤن يؤ اد طايليؤ  ا   عااض وإبداد ال عليقا  ل ؤاركة يايؤ  ا ؤ عااض مؤن قبؤل النتؤااد مؤلؤ
ويارجي ، وعن راي   وار مة ما مد ا اا  الورنية صا بة امل ليةي ومن شعد امل ؤاورا  
وعمليا  ال يق  اليت ااياا العديد من أصيا  امل لية أد توفؤل اع مؤاط  يا ؤا  مًئمؤةي 

 وييما يل   لةلة ارتوا  الائيةية تجااد ا  عااتا  لةيا ا  اردما  
رؤؤؤًل الا ؤؤؤ  لعمليؤؤؤة ا  ؤؤؤ عااضي تبؤؤؤدأ العمليؤؤؤة بتلؤؤؤ  ر ؤؤؤ  مؤؤؤن البؤؤؤداد ات فأ( 

ؤؤدط   قؤؤذ  املا لؤؤة األوىل املنةؤؤ  الائيةؤؤ    احلوومؤؤة الؤؤذي  ؤؤيقد  الؤؤدعم املةؤؤ ما  املعنيؤؤةي وحيق
رؤوال العمليؤةي وبعؤؤد تلؤب، حيؤؤدط األواو ؤاط اي  اصؤؤا  عمليؤة ا ؤؤ عااض  يا ؤا  ارؤؤدما ، 

ااض واتاقؤ ، والقتاعؤا  تا  األولويؤة، واأل ؤالي ، وتعيؤ  وي مل تلب حتديد قؤدف ا  ؤ ع
 ياي  ي اد ورر بال عاود مد املنة ؛

ال قيؤؤؤؤيم املو ؤؤؤؤم للن ؤؤؤؤائ  ا ق  ؤؤؤؤاطية لقتؤؤؤؤاع ارؤؤؤؤدما ي اؤؤؤؤاي األواو ؤؤؤؤاط حبثؤؤؤؤا   ف ( 
ً  معمقؤؤؤا  لألرؤؤؤا  ً   ق  ؤؤؤاط ارؤؤؤدما  وحتلؤؤؤي مو بيؤؤؤا  ويعؤؤؤد تقايؤؤؤاا  أوليؤؤؤا  ي نؤؤؤمن ا  عااتؤؤؤا  شؤؤؤام

لةيا ؤؤاتية وال نتيميؤؤة واملؤ ةؤؤية القائمؤؤةي وت ؤؤول قؤؤذ  الدرا ؤؤة األ ؤؤاا لل قايؤؤا الؤؤورر امل علؤؤ  ا
 با  عااض  يا ة اردما ؛

البيؤؤؤث امليؤؤؤداين وال  ؤؤؤاور مؤؤؤد العديؤؤؤد مؤؤؤن ا اؤؤؤا  صؤؤؤا بة امل ؤؤؤليةي لؤؤؤدى  فو( 
اى البيؤث امليؤداين القتؤاي، وتقؤنتم امل ؤاورا  الور نيؤة مؤد العديؤد ا  ومال الدرا ة املو بية، اق

مؤؤؤؤن ا اؤؤؤؤا  صؤؤؤؤا بة امل ؤؤؤؤلية وا ولؤؤؤؤة األوىل مؤؤؤؤن  لقؤؤؤؤا  العمؤؤؤؤل الورنيؤؤؤؤة مؤؤؤؤن أجؤؤؤؤل ال مؤؤؤؤاا 
املديً  وال وجي  من ا اا  الائيةية صا بة امل ليةي وتة ند امل ؤاورا  إىل ا ؤائ  الدرا ؤة 

 املو بية واملعلوما  املة مدا من الدرا ا  ا   ق ائية الورنية؛
 ة وإعداط ال قايا ال وليف  امل علؤ  با ؤ عااض  يا ؤا  ارؤدما ي م ابعة الدرا فط( 

وا ؤؤ ناطا  إىل الدرا ؤؤة املو بيؤؤة والبيؤؤث امليؤؤداين، ي عؤؤاود األواو ؤؤاط مؤؤد يايؤؤ  ارؤؤ اد الؤؤورر علؤؤ  
إجااد طرا ا  م ابعة وصياغة ال قايا ال وليف ي و  قذ  املا لة، يقعم   ال يليؤل بؤهنطراو البيااؤا  

عت    يال البيث امليداين وامل اورا  مد ا اؤا   واملعلوما  الومية والنوعية احلديثة اليت اق
امل عدطا أصيا  امل لية، وال فاعل املة ما ب عد ا  ؤ عااض وال عليقؤا  مؤد ا اؤا  الورنيؤة 

 صا بة امل لية وياي  ا  عااض النتااد ارارج ؛
إىل ال يقؤؤؤ  مؤؤؤن ا ؤؤؤائ  ا ؤؤؤ عااض امل ؤؤؤاورا  امل عؤؤؤدطا أصؤؤؤيا  امل ؤؤؤلية الااميؤؤؤة  فه( 

 يا ؤؤؤا  ارؤؤؤدما ، وإقؤؤؤاار ال وصؤؤؤيا  ويتؤؤؤة العمؤؤؤل املق  ؤؤؤةي يققؤؤؤد  ال قايؤؤؤا ال ؤؤؤوليف  إىل ا اؤؤؤا  
الورنيؤة صؤا بة امل ؤلية    عااتؤؤ    جولؤة أيؤاى مؤن  لقؤؤا  العمؤل ال  ؤاورية امل عؤدطا أصؤؤيا  

ال وصؤؤيا  يق فؤؤ  علياؤؤا مؤؤن امل ؤؤليةي والنؤؤد ال وصؤؤيا  لفيؤؤص طقيؤؤ  ل يديؤؤد ووتؤؤد جمموعؤؤة مؤؤن 
 أجل تنفيذقاي وتند ا اا  الورنية صا بة امل لية أينا  يتة عمل لو  تنتا يياا احلوومة؛
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الن ؤؤؤؤا طايؤؤؤؤل البلؤؤؤؤد وعؤؤؤؤ  البلؤؤؤؤدادي تقن ؤؤؤؤا ا  عااتؤؤؤؤا   يا ؤؤؤؤا  ارؤؤؤؤدما   فو( 
توليعاؤؤؤا علؤؤؤ  اتؤؤؤال أو ؤؤؤدي ويؤؤؤؤطي تلؤؤؤب، علؤؤؤ  ال ؤؤؤعيد الؤؤؤدويم، إىل ليؤؤؤاطا ثؤؤؤاوا املعؤؤؤارف  بةيؤؤؤة

وت  يد تباطل ال  ار  الناجية والدروا املة فاطا من أجل حتديد أينل املمار ا  الورنيةي 
ً  عؤؤؤؤن  وتق ؤؤؤؤ د قؤؤؤؤذ  املمار ؤؤؤؤا  مؤؤؤؤن يؤؤؤؤًل عمليؤؤؤؤا  ت ؤؤؤؤاورية أقاليميؤؤؤؤة موا ؤؤؤؤة لؤؤؤؤذلب، ينؤؤؤؤ
العمليؤؤا  ال قنيؤؤة ال داوليؤؤة احلووميؤؤة الدوليؤؤة، مثؤؤل املن ؤؤدى العؤؤامل  للاؤؤدما  ال ؤؤابد لألواو ؤؤاط، 

ل  ؤؤارا وال نميؤؤة، واج ماعؤؤا  ارؤؤ اد امل عؤؤدطا الةؤؤنوا ي وعلؤؤ  ال ؤؤعيد الؤؤورر، ت ؤؤول و نؤؤة ا
عمليؤؤة ال وليؤؤد أ ا ؤؤا  لبؤؤث املعايؤؤة األ ا ؤؤية، وحتفؤؤز ر ؤؤم الةيا ؤؤا  امل علقؤؤة بارؤؤدما  بتايقؤؤة 

 مة نرا وت اركيةي 
وتا ؤؤي  و  اايؤؤة املتؤؤاف، يق وقؤؤد أد تؤؤؤطي ا  عااتؤؤا   يا ؤؤا  ارؤؤدما  إىل حتفيؤؤز  -34

(ي ومؤؤن شؤؤعد وتؤؤد 7عمليؤؤة حمليؤؤة لوتؤؤد  يا ؤؤا  ارؤؤدما  وتنفيؤؤذقا  وا  عااتؤؤاا فال ؤؤول 
يتة عمل أد حيدط يتوا  وأرا لمنية واتية ألية عملية إصًن من قؤذا القبيؤل، ويق وقؤد أد 

أد  الااعيؤؤةيؤؤؤطي تلؤؤب إىل وتؤؤد يتؤؤة ورنيؤؤة رئيةؤؤية ب ؤؤعد ارؤؤدما ي وصوؤؤن للؤؤولارا احلووميؤؤة 
د املن تم لعملية تنفيذ ارتة الائيةية امل علقؤة بارؤدما ، وإجؤااد تقيؤيم  ثؤار ال ؤدابر توفل الاص

املؤؤؤؤقنفذاي وصوؤؤؤن بعؤؤؤد تلؤؤؤب تقؤؤؤدم ا ؤؤؤائ  الاصؤؤؤد وال قيؤؤؤيم إىل ا اؤؤؤا  صؤؤؤا بة امل ؤؤؤلية، ل وؤؤؤود 
 األ اا ل نقي  ارتة الائيةية امل علقة باردما ي

  7 ال ول
 التطوير إلى ن يذالت من للخدمات: الرئيسية الخطة

 

اؤؤدر تةؤؤلية النؤؤود علؤؤ  بعؤؤا القنؤؤايا املنا يؤؤةي أو  ، يةؤؤ لز  تقيؤؤيم ارؤؤدما  تؤؤوايا  -35
 ؤؤار إىل أد عمليؤؤة اؤؤد وتوليؤؤف قؤؤذ  املؤؤديً  بيااؤؤا  إ  ؤؤائية مف ؤؤلة ومنا ؤؤبة ال وقيؤؤتي ويق 
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إىل ال عوبا  اليت  اتاا  و ًوا عل  تلب، عبول بلد وقتاعي  ياصةق  بالناورا عملية دايبية 
تو نؤؤف احل ؤؤول علؤؤ  بيااؤؤا  كاييؤؤة ألغؤؤااض ال قيؤؤيم، تع مؤؤد املنا يؤؤة علؤؤ  ا ؤؤ ادا  جمموعؤؤة 
م نوعؤة مؤؤن البيااؤؤا  الورنيؤؤة والدوليؤؤة، واألطوا  ال يليليؤؤة، وا  ؤؤ بيااا  اراصؤؤة لوؤؤل قتؤؤاع   

 ةي الدرا ا  ا   ق ائية لل اا  الورنية صا بة امل لي
  1اترار  

 استعراضات سياسات الخدمات: فرصة لستعراض وتحسين البيانات المتعلقة بالخدمات
البيااؤؤا  ات  ؤؤائية امل علقؤؤة بارؤؤدما  باحدوطيؤؤة   معتؤؤم البلؤؤدادي يعلؤؤ  تؤؤوايا  ةؤؤم ي 

 لفؤؤة املةؤؤ وى الؤؤدويم، توجؤؤد البيااؤؤا  القتايؤؤة امل ةلةؤؤلة لمنيؤؤا  امل علقؤؤة بارؤؤدما    م ؤؤاطر  
للبيااؤا ي وتفيؤد قؤذ  البيااؤا    قيؤاا و ةؤؤا  وتقيؤيم املؤشؤاا  الائيةؤية امل علقؤة بارؤؤدما ، 

م ؤؤاطر ع، وحتليؤؤل  يؤؤز املن  ؤؤا ي وت ؤؤمل التؤؤاقاا، وكثايؤؤة ال ؤؤاطرا ، وال نؤؤو  املقاراؤؤةمثؤؤل امليؤؤزا 
 ما يل  املفيدا ملعلوما  ا

 )إ  ادا  األواو اط فاألواو اط 

 ية فالبنب الدويم(مؤشاا  ال نمية العامل 

 )إ  ادا  ميزاد املديوعا  فصندول النقد الدويم 

 )قاعدا بيااا  ال  ارا   اردما  فالبنب الدويم 

  قاعؤؤدا بيااؤؤا  ال  ؤؤارا   القيمؤؤة املنؤؤاية فمنتمؤؤة ال عؤؤاود وال نميؤؤة   امليؤؤداد ا ق  ؤؤاطي- 
 منتمة ال  ارا العاملية(

موعة كبرا مؤن البيااؤا  الًلمؤة ل يليؤل قتاعؤا  إىل أد جم اتاا  وعل  ال عيد الورر،  
جمموعة م نوعؤة مؤن املؤ ةؤا  الورنيؤة، ينبةؤ  ألياقؤة ارؤ اد الورنيؤة أد  ِقبلمد عن اردما  دق 

تاجد إىل جمموعة م نوعة من املؤ ةا  الورنية ومنتما  القتاع اراا، مناا الةاف ال  ارية 
  وقؤؤؤت مبوؤؤؤا مؤؤؤن عمليؤؤؤة تنفيؤؤؤذ األا ؤؤؤتة امل علقؤؤؤة  ورابتؤؤؤا  ال  ؤؤؤارا وال ؤؤؤناعةي ومؤؤؤن املاؤؤؤم،

مد من يًل با  عااتا   يا ا  اردما ، حتديد احلاجة إىل بيااا  إتايية   صون أد دق 
 ا اا  الفاعلة   القتاعا ي  بيااا  والزيارا  واملقابً  مد الدرا ا  ا   ق ائية وا 

ارؤؤؤؤدما  صؤؤؤؤورا مف ؤؤؤؤلة ل رؤؤؤؤار الةيا ؤؤؤؤايت وثاايؤؤؤؤا ، ينبةؤؤؤؤ  أد يا ؤؤؤؤم ا ؤؤؤؤ عااض  يا ؤؤؤؤة  -36
وال نتيمؤؤؤؤ  القابؤؤؤؤل لل تبيؤؤؤؤ  علؤؤؤؤ  قتؤؤؤؤاع يؤؤؤؤدما  معؤؤؤؤ ، وأد حيؤؤؤؤدط الف ؤؤؤؤوا  ال نتيميؤؤؤؤة اح ملؤؤؤؤة 
وجمؤؤا   اتصؤؤًني وينبةؤؤ  ا ق مؤؤا  لؤؤا إتا كؤؤاد مةؤؤمو ا  لل ؤؤاكا  وارؤؤدما  األجنبيؤؤة بؤؤديول 

ااض ال  ؤؤؤايعا  األيقيؤؤؤة وال  ؤؤؤايعا  األ ؤؤؤوال وال نؤؤؤاي  مؤؤؤد األ ؤؤؤوال احليؤؤؤةي ويةؤؤؤ لز  تلؤؤؤب ا ؤؤؤ ع
اراصة بقتاع مع ، عل  الةوادي وت مل القواا  وال  ؤايعا  تا  ال ؤلة، املتبقؤة ب ؤول عؤا ، 
القؤؤؤواا  امل علقؤؤؤة بوؤؤؤل مؤؤؤن ا  ؤؤؤ ثمار األجنؤؤؤم، واملؤ ةؤؤؤا  ال  اريؤؤؤة، وال يويؤؤؤل الؤؤؤدويم لألمؤؤؤوال، 

، ةاحلووميؤؤؤ وامل ؤؤؤ يا  ام، واملنايةؤؤؤة، وملويؤؤؤة األراتؤؤؤ ، وصؤؤؤاف العملؤؤؤة، وطيؤؤؤول األيؤؤؤااط وإقؤؤؤام
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والوصؤؤؤول إىل احؤؤؤاكم، وال يوؤؤؤيمي باتتؤؤؤاية إىل تلؤؤؤب، تؤؤؤويا الدرا ؤؤؤا  ا   ق ؤؤؤائية واملقؤؤؤابً  
معلوما  عن كيفية تتبي  القواا  واللوائ  ال نتيمية وكيفيؤة عملاؤا   الواقؤد العملؤ ، وكؤذلب عؤن 

 اردما  وا   ثمار   اردما ي القيوط األياى امل  ورا املفاوتة عل  دارا 
ثالثا ، يقؤي م ا  ؤ عااض األرؤا املؤ ةؤية الؤيت حتوؤم قتاعؤا  معينؤا  للاؤدما ي وينبةؤ  أد  -37

ياكؤؤؤز ال يليؤؤؤل علؤؤؤ  الوكؤؤؤا   احلووميؤؤؤة الائيةؤؤؤية امل ؤؤؤاركة   تنتؤؤؤيم القتؤؤؤاع وتقيؤؤؤيم و يؤؤؤة قؤؤؤذ  
تؤد اللؤوائ  ال نتيميؤة ورصؤدقا وتنفيؤذقاي الوكا  ، وأراقا املؤ ةية، ويعالي اا، وقدرإا عل  و 

ومؤؤن املاؤؤم ا ؤؤ عااض كيفيؤؤة تفاعؤؤل ا اؤؤا  ال نتيميؤؤة مؤؤد الويااؤؤا  احلووميؤؤة األيؤؤاى، لؤؤا يياؤؤا 
الةلتة املعنية باملنايةة، من أجل ال يقُّن من قدرا قذ  ا اؤا  علؤ  حتقيؤ  ا تةؤال الةيا ؤايت 

ؤؤؤؤاى وحتديؤؤؤؤد م ؤؤؤؤلي اا   ارؤؤؤؤدما  الورنيؤؤؤؤة   املفاوتؤؤؤؤ ا  الدوليؤؤؤؤة امل علقؤؤؤؤة بال  ؤؤؤؤاراي وقؤؤؤؤد دق
 طرا ا  ا  ق ائية ومقابً  بةاض اد معلوما  عن الفعالية املؤ ةيةي 

 ؤؤيما اج مؤؤاع ارؤؤ اد امل عؤؤدط  ومتثؤؤل العمليؤؤا  ال داوليؤؤة احلووميؤؤة الدوليؤؤة لألواو ؤؤاط،   -38
ً  مفيؤؤدا  لل ؤؤداول  بؤؤ  ارؤؤ اد عؤؤن رايؤؤ  تبؤؤاطل الةؤؤنوا  ب ؤؤعد ال  ؤؤارا وارؤؤدما  وال نميؤؤة، حمفؤؤ

يؤؤؤؤ ا  البلؤؤؤؤداد والؤؤؤؤدروا املةؤؤؤؤ فاطا ل يديؤؤؤؤد أاةؤؤؤؤ  املمار ؤؤؤؤا  امل علقؤؤؤؤة بارؤؤؤؤدما  وال  ؤؤؤؤارا 
وال نميؤؤؤةي وأط  قؤؤؤذ  العمليؤؤؤا  إىل حتديؤؤؤد ال وصؤؤؤيا  الةيا ؤؤؤاتية امل علقؤؤؤة بعاةؤؤؤ  املمار ؤؤؤا ، 

ؤؤ  ب ؤؤعد املةؤؤائل امل علقؤؤة  لقؤؤت عؤؤدا م ؤؤاريد حبثيؤؤة ارؤؤدما ي وأقر ب تؤؤوياوجمؤؤا   البيؤؤث املعم 
ي وباتتاية إىل توصيا  اج ماع ار اد امل عؤدط (12فرئيةية وا ا  الن ائ  كثماا اذ  ال وصيا 

، أجاى األواو اط  لةلة مؤن الدرا ؤا  ا   ق ؤائية لل اؤا  ال نتيميؤة 2009 الةنوا  لعا 
ب نتؤيم ااياكؤل األ ا ؤية فا زد األول ي علؤ   (13فاملا  ة بااياكل األ ا ية، و لتا  املنايةة

واملؤ ةؤؤا ؛ وا ؤؤزد الثؤؤاين ي علؤؤ  ب  ؤؤارا وصؤؤاطرا  يؤؤدما  ااياكؤؤل األ ا ؤؤية(، وقؤؤدمت قؤؤذ  
 مفيدا ب عد املمار ا  وال يديا  ال نتيمية واملؤ ةيةيالدرا ا  رجى 

 الدروس المست ادة بشأن أنسب الممارسات الوطنية المتعلقة بالخدمات -رابعاا  
اتؤؤا   يا ؤؤا  ارؤدما  طورا  مفيؤؤدا  كؤؤعطاا ملةؤاعدا البلؤؤداد   وتؤؤد جمموعؤؤة تؤؤطي ا  عا  -39

بؤؤؤاراغواي، أوغنؤؤؤدا و مؤؤؤن الةيا ؤؤؤا  ل يةؤؤؤ  أطاد قتؤؤؤاع ارؤؤؤدما ي وأقجايؤؤؤت ا  عااتؤؤؤا  لوؤؤؤل مؤؤؤن 
وبؤؤؤنةًطير، وبؤؤؤرو، وروااؤؤؤدا، وقرغيز ؤؤؤ اد، وليةؤؤؤوتو، وايبؤؤؤال، وايوؤؤؤارغوا فاملا ل ؤؤؤاد األوىل والثاايؤؤؤة(ي 

 ؤؤؤؤنة   طعؤؤؤؤم ال قيؤؤؤؤيم الؤؤؤؤورر للاؤؤؤؤدما    بلؤؤؤؤداد  20واو ؤؤؤؤاط أينؤؤؤؤا  حؤؤؤؤ ا تزيؤؤؤؤد علؤؤؤؤ  وي م ؤؤؤؤد األ
__________ 

، ارؤؤؤدما  وال نميؤؤؤة وال  ؤؤؤارا  البعؤؤؤد ال نتيمؤؤؤ  واملؤ ةؤؤؤ  رؤؤؤدما  ااياكؤؤؤل األ ا ؤؤؤية، 2012و 2011األواو ؤؤؤاط،  (12ف
UNCTAD/DITC/TNCD/2010/4/Vol. I and IIاجمللؤؤؤؤداد األول والثؤؤؤؤاين فايويؤؤؤؤور  وجنيؤؤؤؤف، من ؤؤؤؤورا  األمؤؤؤؤم ، 

وجنيؤؤف،  فايويؤؤور  UNCTAD/DITC/TNCD/2010/5، ارؤؤدما  وال  ؤؤارا وال نميؤؤة، 2011 يؤؤدا(؛ واألواو ؤؤاط، امل
 من ورا  األمم امل يدا(ي

 ,UNCTAD Surveys of Infrastructure Regulators and Competition Authorities، 2014األواو ؤاط،  (13ف

UNCTAD/DITC/TNCD/2013/5 (New York and Geneva, United Nations publication)ي 
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، وكؤؤؤذلب   وتؤؤؤد أرؤؤؤا الةيا ؤؤؤا  ال  اريؤؤؤة املوجاؤؤؤة  ؤؤؤو ال نميؤؤؤة، وقؤؤؤ  ت ؤؤؤمل (14ف  ؤؤؤارا ومنؤؤؤار 
 ي وصون ا  اًا طروا مفيدا من قذ  ال  ار  ل يديد أاة  املمار ا ي (15فاردما 

 جالتلعدة م الدروس الشاملة  
ت ر قؤذ  ال  ؤار  إىل بعؤا عناصؤا العوامؤل املؤاتيؤة الورنيؤة   جمؤال ارؤدما ، علؤ   -40

 النيو ال ايم 
 اتةال وتنةي  الةيا ا ؛  فأ( 
 املؤ ةا  الةليمة واتطارا الاشيدا؛ ف ( 
   ناطا  إىل األطلة؛ر م الةيا ا  ا فو( 
 ؛متوينيةبيئة إا اجية وتونولوجية ودارية  فط( 
 يالعمالةتنمية ماارا   فه( 

اتةؤؤؤال وتنةؤؤؤي  الةيا ؤؤؤؤا ي يؤؤؤؤطي ال نةؤؤؤي  األيقؤؤؤؤ  والاأ ؤؤؤ  للمبؤؤؤاطرا  القتاعيؤؤؤؤة  -41
امل علقؤؤؤؤة بالةيا ؤؤؤؤا  طورا  مامؤؤؤؤا    صؤؤؤؤياغة ا ؤؤؤؤ اتي ية ورنيؤؤؤؤة م ةؤؤؤؤقة شؤؤؤؤاملة ل نميؤؤؤؤة قتؤؤؤؤاع 
اع ارؤؤؤدما ي كمؤؤؤا تؤؤؤؤطي ارتؤؤؤة الورنيؤؤؤة، الؤؤؤيت ت ؤؤؤاح   وثيقؤؤؤة  يا ؤؤؤاتية وا ؤؤؤدا وتعؤؤؤزل قتؤؤؤ

ارؤؤدما  ب ؤؤول عؤؤا  وحتؤؤدط القتاعؤؤا  تا  األولويؤؤة ب ؤؤول يؤؤاا، طورا  حموريؤؤا    حتقيؤؤ  
ال عثر العا  األمثل ل دابر  يا اتية   لفةي وينبة  أد ت ة  ا  اتي يا  تنمية اردما  مد 

 يا ؤؤا  ال  ؤؤارا وا  ؤؤ ثمار واملنايةؤؤة والةيا ؤؤؤا   - يا ؤؤا  ا ق  ؤؤاط الولؤؤ  ال وامليؤؤة 
عية وا ج ماعيؤؤةي وينبةؤؤؤ  لً ؤؤ اتي ية العامؤؤؤة امل علقؤؤة بارؤؤؤدما  أد تةؤؤام     لؤؤؤف ال ؤؤنا

ار ؤؤؤائص ا ق  ؤؤؤاطية لقتاعؤؤؤا  ارؤؤؤدما ، إت تنتؤؤؤوي بعؤؤؤا القتاعؤؤؤا  علؤؤؤ  قيمؤؤؤة منؤؤؤاية 
 ا أعل  وماارا  ومعارف وتونولوجيا أكثا تقدما  من قتاعؤا  أيؤاى؛ وتقؤد  قؤذ  القتاعؤ

 مية ا ق  اطيةي أينا  مةا ا  أك    ال ن
من املام ا ا جمموعة من ال ؤدابر الةيا ؤاتية بتايقؤة  و  يااطى قتاعا  اردما ، -42

ً  م ةقة وبال ةلةل الةليمي  ل   يد من ال عاود مد القتاع اراا وعل   بيل املثال يهند ك
ً  عن  ة إؤدف إىل االات مباطرا  ا  باقية عل  صعيد الةيا ؤة العامؤا   ثمار واملنايةة، ين

إقامؤؤة ااياكؤؤل األ ا ؤؤية ل ونولوجيؤؤا املعلومؤؤا  وا ت ؤؤا   وال ونولوجيؤؤا  امل قدمؤؤة، وإاؤؤاط 
طورا  يعؤؤؤؤؤؤا     تنميؤؤؤؤؤؤة قتؤؤؤؤؤؤاع تونولوجيؤؤؤؤؤؤا املعلومؤؤؤؤؤؤا  لعؤؤؤؤؤؤ  ال ثقيؤؤؤؤؤؤف،  وتؤؤؤؤؤؤويررلؤؤؤؤؤؤ  يعؤؤؤؤؤؤال، 

 وا ت ا     ااورية كورياي 
 

__________ 

ً ، األرطد، واملوةيب، وااند، وا ماعة اتمنائية لل نو  األيايق ، وبعا البلداد األيايقيةي (14ف  مث

ً ، أاةو  وجامايواي (15ف  مث
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 2اترار 
 هورية كوريا سياسة تكنولوجيا المعلومات والتصالت في جم

ع لة النمؤو   ااوريؤة كوريؤاي يقؤد لميا  كبال قتاع تونولوجيا املعلوما  وا ت ا     
، املاتبؤؤؤة األوىل   الؤؤؤاقم القيا ؤؤؤ  ل نميؤؤؤة 2010 ا  ؤؤؤل البلؤؤؤد، للةؤؤؤنة الاابعؤؤؤة علؤؤؤ  ال ؤؤؤوايم منؤؤؤذ عؤؤؤا 

عت احلوومؤؤة، تونولوجيؤؤا املعلومؤؤا  وا ت ؤؤا   الؤؤذي ي ؤؤدر  ا حتؤؤاط الؤؤدويم لًت ؤؤا  ي ووتؤؤ
عدا يتة رئيةية ل تويا جم مد املعلومؤا ي وأا ؤع صؤندول  ،منذ من  ف تةعينا  القاد املات 

( اتؤا  إعؤاطا توجيؤ  أربؤان جمؤا   تونولوجيؤا املعلومؤا  وا ت ؤا   إىل 1996تعزيز املعلوماتية ف
ر   جمؤال تونولوجيؤا قتاع تونولوجيا املعلوما  وا ت ا  ي وأتان ال ندول أينا  تاكيز ا   ثما

"ا  ؤؤ ثمار أو  ، مث ال ةؤؤوية"،  -املعلومؤؤا  وا ت ؤؤا  ي كمؤؤا جؤؤذبت أ ؤؤالي  ال مويؤؤل ا ديؤؤدا 
ا ؤؤؤ ثمارا  القتؤؤؤؤاع ارؤؤؤؤاا،  يؤؤؤث ا ؤؤؤؤ قادمت املؤؤؤؤوارط احلووميؤؤؤة كؤؤؤؤاأا مؤؤؤؤال  -وتةتيؤؤؤة الوطائؤؤؤؤد 

تيميؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤول يؤؤؤؤؤدما  اتا اؤؤؤؤؤت العاينؤؤؤؤؤة النتؤؤؤؤؤال طود يؤؤؤؤؤاض قواعؤؤؤؤؤد تن تي واي ق يؤؤؤؤؤلًاتؤؤؤؤؤًل
توابة عل  من  ال ايؤيص وحتديؤد األ ؤعاري وشؤ د قؤذا الؤنا  املبة ؤة املنايةؤة القائمؤة علؤ   أو

املاايؤؤؤؤ  ييمؤؤؤؤا بؤؤؤؤ  مقؤؤؤؤدم  ارؤؤؤؤدما ي وأطى تزايؤؤؤؤد املنايةؤؤؤؤة إىل الفيؤؤؤؤف النؤؤؤؤةة علؤؤؤؤ  ال عايفؤؤؤؤا  
ت ، قؤؤدم2002إىل عؤؤا   2000ا ماكيؤؤة،  ؤؤا أطى بؤؤدور  إىل ليؤؤاطا التلؤؤ ي و  الفؤؤ ا مؤؤن عؤؤا  

  املائؤؤة  21مًيؤؤ  شؤؤاص صثلؤؤود  10احلوومؤؤة بؤؤاام  تثقيفيؤؤة   جمؤؤال اتا اؤؤت واحلا ؤؤو  إىل 
الؤؤثمن كؤؤ  يؤؤ مون مزيؤؤد مؤؤن األشؤؤااا مؤؤن الوصؤؤول إىل  ريي ؤؤةمؤؤن الةؤؤوادي ووقلعؤؤت  وا ؤؤي  

مايؤ  معلومؤا  جمؤاين ي وجؤاى ربؤة ايؤد  4 000اتا ات، وأقا     ايد أ اد البلد أكثا مؤن 
ا باتا اؤؤت جمااؤؤا  أو بع ؤؤعار  فنؤؤةي وأوجؤؤد قؤؤذا ا اؤؤد رلبؤؤا  كبؤؤرا  وقياكؤؤل أ ا ؤؤية ب ؤؤاية املؤؤدار 

مامؤؤؤؤؤةي وتنؤؤؤؤؤتلد ولارا العلؤؤؤؤؤو  وتونولوجيؤؤؤؤؤا املعلومؤؤؤؤؤا  وا ت ؤؤؤؤؤا   وال اتؤؤؤؤؤية املةؤؤؤؤؤ قبل ، منؤؤؤؤؤذ 
 ، باملةؤولية عن  يا ة تونولوجيا املعلوما  وا ت ا  ي2013 عا 

ارا الاشيداي ي تل  تماد ا تةال األيق  والاأ   للةيا ؤا  املؤ ةا  الةليمة واتط -43
ا  حبيؤؤؤث صوؤؤؤن، مؤؤؤن يؤؤؤًل ال نةؤؤؤي  بؤؤؤ  الؤؤؤولارا  املا لفؤؤؤة وأصؤؤؤيا  ؤ وجؤؤؤوط إرؤؤؤار مؤ ةؤؤؤ  مؤؤؤ

امل ؤؤلية امل عؤؤدطين، حتديؤؤد األقؤؤداف ا  ؤؤ اتي ية واألولويؤؤا  وا  ؤؤ اتي يا ، وال ؤؤيص املؤؤوارط 
مؤن  علؤ  اع ماطقؤاأية  لية تنةؤي  بؤ  املؤ ةؤا   وت وقف يعالية ياملوارطغرقا من و الب اية واملالية 

بالو يؤؤؤؤة القااوايؤؤؤؤة واملؤؤؤؤوارط  اؤؤؤؤامت عو  ا ، مؤ ةؤؤؤؤي ا  رابعؤؤؤؤقا أيؤؤؤؤذو  املةؤؤؤؤ وى، قبؤؤؤؤل قيئؤؤؤؤة  يا ؤؤؤؤية رييعؤؤؤؤة
والقدرا  الًلمةي ويفؤ ض تلؤب وجؤوط القؤدرا  املؤ ةؤية الفعالؤة، ويةؤ لز  طعمؤا  لبنؤاد القؤدرا ي 

إا ؤؤاد  نؤؤة م ؤؤ كة بؤؤ  املؤ ةؤؤا  وتااؤؤة جؤؤدول األعمؤؤال الؤؤورر إىل صؤؤب و  بؤؤرو، مؤؤن شؤؤعد 
 عا  أد حيفز ال نةي  ييما ب  املؤ ةا ي

تنتؤؤؤيم قتاعؤؤؤا  معينؤؤؤة،    ؤؤؤيما طورا  أ ا ؤؤؤيا    الوكؤؤؤا   ال نتيميؤؤؤة القتاعيؤؤؤة  وتؤؤؤؤطي -44
 غؤؤ  عؤن وجؤؤوط يؤدما  ااياكؤؤل األ ا ؤيةي ورغؤؤم إمواايؤة وجؤؤوط منؤاتو مؤ ةؤؤية   لفؤة،  قتؤاع 

جاؤؤة تنتيميؤؤة مةؤؤ قلة لنؤؤماد ال نتؤؤيم احليؤؤاطي والفعؤؤال والؤؤداعم للمنايةؤؤةي وييمؤؤا ي علؤؤ  حؤؤدما  
يؤاا، ينبةؤ  تعؤديل  ولا ت ا   الةلوية والً لوية وتونولوجيا املعلوما  وا ت ا  ، ب 

 ،  قواؤؤؤ  كواؤؤؤ ال نتيميؤؤؤة األيؤؤؤاىي و  وكا  اتؤؤؤال الو يؤؤؤا  ال نتيميؤؤؤة وحتةؤؤؤ  ال عؤؤؤاود مؤؤؤد الؤؤؤؤؤ
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ااؤؤؤدماو الةؤؤؤلتا  ال نتيميؤؤؤة املعنيؤؤؤة بالبؤؤؤث اتتاعؤؤؤ  عؤؤؤن رايؤؤؤ  قيئؤؤؤة ا ت ؤؤؤا    ا ؤؤؤع ال ؤؤؤ ، 
ة والً ؤؤؤلويةي و  أوغنؤؤؤدا، ا ؤؤؤ دع  تتؤؤؤويا اتؤؤؤا  املعؤؤؤامً  امل ؤؤؤايية عؤؤؤ  يا ت ؤؤؤا   الةؤؤؤلوبو 

ةؤلوة والً ؤلوية ا اؤا  ال نتيميؤة املعنيؤة با ت ؤا   البؤ  اااتف النقال حتةؤ  ال نةؤي  ييمؤا 
والعمليا  املالية واملنايةؤة، إت تنتؤوي املعؤامً  امل ؤايية عؤ  ااؤاتف النقؤال علؤ  مةؤائل تنتيميؤة 

 ل  ةيل امل باطل وال  واليإموااية اشاملة م نوعة، مناا محاية  املة الب و 
إىل  أ يؤؤة  الوكؤؤا   ال نتيميؤؤة، اتؤؤاا   ييمؤؤا بؤؤ وت زايؤؤد أ يؤؤة ال عؤؤاود الؤؤدويم واتقليمؤؤ   -45

تو يؤؤؤد املعؤؤؤاير وحتقيؤؤؤ  ال ؤؤؤواج    إرؤؤؤار اايئؤؤؤا  الدوليؤؤؤة املعنيؤؤؤة بوتؤؤؤد املعؤؤؤايري ومؤؤؤن املموؤؤؤن أد 
يؤطي ال عاود ال نتيم  عل  املة وى اتقليم  إىل وتد معؤاير إقليميؤة وتعزيؤز ال عؤاود اتقليمؤ  

تنؤتلد الل نؤة ال قنيؤة    ال  دي ملةائل من قبيل ر و  يدمة ال  ؤوالي و  أمايوؤا الو ؤت ،
اتقليميؤؤؤؤة املعنيؤؤؤؤة با ت ؤؤؤؤا   الةؤؤؤؤلوية والً ؤؤؤؤلوية لامؤؤؤؤة تنةؤؤؤؤي  عمليؤؤؤؤة تتؤؤؤؤويا ا ت ؤؤؤؤا   

 ة والً لوية   املنتقة وحتقي  ال واج  ال نتيم  اذ  ا ت ا  ي ويالةل

 3اإلطار 
المعنياة  سلطاتالو  ،جهات تنظيم الهياكل األساسية بشأنالستقصائية ألونكتاد ادراسات 

 المنافسةب
تقؤؤؤد  قؤؤؤذ  الدرا ؤؤؤا  ا   ق ؤؤؤائية معلومؤؤؤا  مفيؤؤؤدا عؤؤؤن املعؤؤؤاير الائيةؤؤؤية للوكؤؤؤا    

ال نتيميةي وتبؤ  الن ؤائ  أد الوكؤا   ال نتيميؤة املةؤ قلة قؤ ، ييمؤا يبؤدو، األكثؤا ا ؤ قًلية،   
ا ؤؤؤ قًلية، وأد   ؤؤؤ  أد الوكؤؤؤا   ا    ؤؤؤارية املةؤؤؤ قلة املةؤؤؤؤولة أمؤؤؤا  الؤؤؤولارا  احلووميؤؤؤة أقؤؤؤل

اتطارا  ال نتيمية طايل الولارا  احلوومية ق  األقل ا  قًليةي ويً ا مزيد من ا  ؤ قًلية 
عؤد قتاعؤا النقؤل وامليؤا    يدما  ا ت ا   الةلوية والً لوية واردما  املالية،    ؤ  يق 

أو لوجؤؤ  ط ؤؤ ور البلؤؤد الوكؤؤا   املن ؤؤعا لوجؤؤ  ت ؤؤايعا  رئيةؤؤية  ت م ؤؤدأقؤؤل ا ؤؤ قًليةي كمؤؤا 
با  قًلية أك  باملقاراة مد الوكا   املن عا لوج  ت ايعا  ثااويةي وتعيت ميزاايؤة و/أو عوائؤد 
الوكؤؤا  ،   معتؤؤم احلؤؤا  ، مؤؤن احلوومؤؤةي وحت ؤؤل  ؤؤلتا  النقؤؤل واملنايةؤؤة علؤؤ  متويؤؤل مؤؤن 

تعيت عوائد قتاع ييما عا ، عوائد قتاع التاقة من املبيمعتم معتم األ يادي وتعيت   احلوومة 
 ا ت ا   الةلوية والً لوية من ر و  ال ييصي

عؤؤؤؤؤد البيااؤؤؤؤؤا  املوثوقؤؤؤؤؤة شؤؤؤؤؤارا  أ ا ؤؤؤؤؤيا  لا ؤؤؤؤؤم ر ؤؤؤؤؤم الةيا ؤؤؤؤؤا  ا ؤؤؤؤؤ ناطا  إىل األطلؤؤؤؤؤةي تق  -46
الةيا ؤؤا  ا ؤؤ ناطا  إىل األطلؤؤةي وينبةؤؤ  أد توتؤؤد ال ؤؤدابر الااميؤؤة إىل حتةؤؤ  عمليؤؤة اؤؤد ومعا ؤؤة 

ا  امل علقؤؤة بارؤؤدما  علؤؤ  رأا جؤؤدول األعمؤؤال ال نتيمؤؤ  الؤؤورري و  ال اليؤؤل، وحتليؤؤل البيااؤؤ
، ا ؤا  "SISCOSERV" ،صثل النتا  امل وامل لل  ارا ارارجية   ارؤدما  واألصؤول غؤر املاطيؤة

مب وؤؤؤاا  إلاد قؤؤؤذ  املةؤؤؤعلة، وياصؤؤؤة لل عؤؤؤاود بؤؤؤ  بلؤؤؤداد ا نؤؤؤو ي ويوفؤؤؤل قؤؤؤذا النتؤؤؤا  ال  ؤؤؤنيف 
 ؤؤتة ارؤؤدما  ا ؤؤ ناطا  إىل ت ؤؤنيف األمؤؤم امل يؤؤدا املاكؤؤزي للمن  ؤؤا ي ويوفؤؤل قؤؤذا املنا ؤؤ  ألا

ةؤذى قؤذا النتا  أينؤا  اؤد البيااؤا  ات  ؤائية عؤن األ ؤالي  األربعؤة لل  ؤارا   ارؤدما ي ويق 
النتا  ببيااا  اتبًح اتجباري من جاا  الوكًد ا ق  ؤاطي  عؤن ايؤد معؤامً  ارؤدما  
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نتؤا  بفنؤل الو ؤة املؤ ةؤ  القؤوي املةؤ مد مؤن ال وغر املوارن ي وي يةؤا ت ؤةيل ب  املوارن 
 ما و  رئا   ومن ي ا البلد   جمال احلوومة اتلو واية والنتم اتلو وايةي

ي ت ؤؤول ال ؤؤدابر املنةؤؤقة امل علقؤؤة رااؤؤ  العؤؤاض، متوينيؤؤةبيئؤؤة إا اجيؤؤة وتونولوجيؤؤة وداريؤؤة  -47
لقؤؤدرا  اتا اجيؤؤة للاؤؤدما  والتاقؤؤة اتا اجيؤؤة، العامؤؤل ال مويؤؤر الؤؤورر الائيةؤؤ  الااميؤؤة إىل بنؤؤاد ا

إا ؤؤاد  ً ؤؤل إا ؤؤاو أد يعؤؤزل ال عؤؤاود وال نةؤؤي  ييمؤؤا بؤؤ  ال ؤؤاكا  شؤؤعد امل علؤؤ  بارؤؤدما ي ومؤؤن 
ً    ا حيق تواليف ال  ةيل وحتةن القدرا ال نايةية،  الفال  ويورا    م وأد ة أينؤل  توؤام

تا  القيمؤؤؤؤؤة املنؤؤؤؤؤاية األعلؤؤؤؤؤ     ً ؤؤؤؤؤل القيمؤؤؤؤؤة اتقليميؤؤؤؤؤة والعامليؤؤؤؤؤةي وتؤؤؤؤؤدعم قؤؤؤؤؤذ  للقتاعؤؤؤؤؤا  
الةيا ؤؤؤا  بقؤؤؤوا امل ؤؤؤاريد ال ؤؤؤةرا وامل و ؤؤؤتة احل ؤؤؤم، مثؤؤؤل م ؤؤؤاريد ارؤؤؤدما  احلا ؤؤؤوبيةي وصثؤؤؤل 

ؤؤؤ ً  مامؤؤؤا  أينؤؤا  صو  ن ال ؤؤؤاكا  مؤؤؤن ا اؤؤؤدماو   أجؤؤؤزاد القيمؤؤؤة حتةؤؤ  اتؤؤؤا  ا ب وؤؤؤار الؤؤؤورر عؤؤؤام
علؤؤ  لةً ؤل القيمؤؤة العامليؤةي وأوصؤؤ  ا ؤ عااض  يا ؤؤة ارؤدما    بؤؤرو بهنا ؤاد ماكؤؤز املنؤاية األ

ل تؤويا ارؤدما  احلا ؤوبيةي ومؤن شؤعد إتؤفاد التؤابد  ةًب وار ال ونولوج  لل جميا  كا  اتي يل
علؤ  إت يؤثا التابد غر الا    ،الا   عل  ا ق  اط غر الا   أد يةاعد عل  إيئة بيئة متوينية

وامل و ؤؤتة احل ؤؤم، كمؤؤا أد امل ؤؤاريد ال ؤؤةرا  احل ؤؤم ال ؤؤةراو العديؤؤد مؤؤن امل ؤؤاريد البالةؤؤة ال ؤؤةا 
مد  ؤائا عناصؤا ا ق  ؤاطي وصوؤن إجؤااد إصؤً ا  تؤايبية قوى تا  التابد الا   تقيم روابة أ

قؤد   ؤوايز غؤر الا يؤة وتاحل ؤم الفف الع د النؤايم املفؤاوض علؤ  امل ؤاريد ال ؤةرا وامل و ؤتة 
 أياى ت  د التابد الا  ، مثل تو يد اتال ال ةتية باحلماية ا ج ماعيةي

ي ي ؤؤول اقؤؤص القؤؤوا العاملؤؤة املؤقلؤؤة العقبؤؤة الائيةؤؤية أمؤؤا  تتؤؤويا الؤؤةتنميؤؤة ماؤؤارا  العم -48
ارؤؤدما  القائمؤؤة علؤؤ  املعايؤؤة وعلؤؤ  ا  ؤؤ ادا  الوثيؤؤف لل ونولوجيؤؤا، مثؤؤل ارؤؤدما  احلا ؤؤوبية 

ة واملانيةي ومتثل أية ا  اتي ية تثقيؤف منا ؤبة، إؤدف إىل املوادمؤة بؤ  املاؤارا  املتلوبؤة وال  اري
ً  حموريؤؤا  ل نميؤؤة قؤؤذ  القتاعؤؤا  وتتؤؤويا األا ؤؤتة اتا اجيؤؤةي لؤؤذلب  والتلؤؤ  علؤؤ  العمؤؤل، عؤؤام

ايئؤا  ت ةم  يا ا  تتويا ال عليم ال قر والعايم باأل يةي وييةا ا رتبؤال القؤوي واحلؤوار بؤ  ا
األكاطصية وال  ارية وقيئا  ر م الةيا ا  عملية حتديد ي وا  املاارا  واحللول األكاطصيؤة،  
ً ي وتؤؤؤؤطي ا تفاقؤؤؤؤا  مؤؤؤد ا امعؤؤؤؤا  األجنبيؤؤؤة، الؤؤؤؤيت ت ؤؤؤي  ال بؤؤؤؤاطل  كؤؤؤ ام  ال علؤؤؤؤيم العؤؤؤايم، مؤؤؤؤث

يؤة وا عؤ اف ا ع مؤاط الؤدويم لل امعؤا  الورنيؤة، إىل تقويؤة الؤ ام  األكاطص وت ؤ داألكؤاطص  
ع يؤة ياصؤة   تقويؤة عؤاض اليؤد العاملؤة،    ؤيما   باللةؤة اتاوليزيؤة    اارا املراي وحتت  

 جمال يدما  املعلوما  واردما  القائمة عل  ا  ادا  ال ونولوجياي 

 مسائل قطاعية مختارة  
دول األعمؤؤال أ ؤؤد أقؤؤم بنؤؤوط جؤؤ ي مثؤؤلييمؤؤا ي علؤؤ  با ت ؤؤا   الةؤؤلوية والً ؤؤلوية،  -49

وصوؤن  يال قد   و اتتا ة ال ؤاملة اؤذ  ا ت ؤا   مؤن أجؤل  ؤد الف ؤوا الاقميؤة  ال نتيم  
 قؤؤؤ  ا ل زامؤؤؤا  ب ؤؤؤوير اتتا ؤؤؤة ال ؤؤؤاملة -  قؤؤؤذا الةؤؤؤيال االؤؤؤات جمموعؤؤؤة م نوعؤؤؤة مؤؤؤن ال ؤؤؤدابر 

  علقؤؤؤؤة بهنتا ؤؤؤؤةوتقؤؤؤؤدم احلؤؤؤؤوايز، وتؤؤؤؤوير األمؤؤؤؤوالي و  بؤؤؤؤاراغواي، ت فؤؤؤؤاقم القيؤؤؤؤوط امل لًت ؤؤؤؤا  ،
مؤؤن جؤؤااد توؤؤاليف النقؤؤل املاتفعؤؤة ا ي ؤؤة الوتؤؤد غؤؤر الةؤؤا ل  للبلؤؤدي ويع مؤؤد البلؤؤد  ا ت ؤؤا  
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عل  البلؤداد اجملؤاورا   الؤابة ب ؤبوا  الوؤابً  البيايؤةي وتناولؤت ارتؤة الورنيؤة لًت ؤا   
ا  بؤ  القتؤاع   ؤ ثمارية وتعزيؤز ال ؤااك قداف ااأل دالةلوية والً لوية قذ  املةعلة ب يدي

الؤؤيت توفؤؤل ا ت ؤؤال و األليؤؤاف النؤؤوئية، التويلؤؤة امل ؤؤنعة مؤؤن وؤؤابً  الالعؤؤا  وارؤؤاا   جمؤؤال 
بال بوا  العاينة النتالي وتةؤ وج  ا  ؤ اتي ية تقؤدم إعااؤا  مؤن يؤًل صؤندول اردمؤة 

يؤدما   إا اد ااياكل األ ا ية النؤاوريةي وصوؤن أينؤا  تن ؤية التلؤ  علؤ من أجل ال املة 
ا ت ؤؤا   الةؤؤلوية والً ؤؤلوية ب ؤؤوير شؤؤبوا  تقنيؤؤة ا ت ؤؤال الً ؤؤلو  اجملاايؤؤة وا ت ؤؤا   

، وت ؤ يد احلوومؤة علؤ  امل ؤ يا  العامؤةاملدعمة، وب عزيز ال دري  وال ثقيف، وبا  ؤ فاطا مؤن 
 ا  ادا  قذ  اردما  فمثل مباطرا  احلوومة اتلو واية(ي

ي و  أمؤؤاا  م زايؤؤد األ يؤؤة ال نتؤؤيم القتؤؤاع  مؤؤد  يا ؤؤا  املنايةؤؤةتنةؤؤي  عمليؤؤة  وأصؤؤب  -50
ال نةؤؤي  بؤؤ  ا اؤؤة ال نتيميؤؤؤة لًت ؤؤا   الةؤؤلوية والً ؤؤلوية والةؤؤلتة املعنيؤؤؤة  تؤؤ أوغنؤؤدا، حي

باملنايةؤؤؤة بع يؤؤؤة كبؤؤؤراي يالةؤؤؤلتة املعنيؤؤؤة باملنايةؤؤؤة ت ؤؤؤدر  راد أوليؤؤؤة غؤؤؤر ملزمؤؤؤة لوؤؤؤ  تنتؤؤؤا يياؤؤؤا 
غواي، صؤؤؤدر قؤؤؤااود املنايةؤؤؤة مؤؤؤؤياا ، اراب ؤؤؤعااي   بؤؤؤ قتاعيؤؤؤة وت اؤؤؤذ إجؤؤؤااد  ا اؤؤؤا  ال نتيميؤؤؤة ال

 نةؤؤي  مؤؤد الل نؤؤة الورنيؤؤة لًت ؤؤا   الةؤؤلوية والً ؤؤلوية، املعاويؤؤة لا  ؤؤاقا ال ي ؤؤ لولونؤؤ  
 أد ت ؤؤؤؤمل ال ؤؤؤؤدابر ال نتيميؤؤؤؤة الوصؤؤؤؤول إىل ال ؤؤؤؤبوا  القائمؤؤؤؤة ي وينبةؤؤؤؤ "CONATEL"ات ؤؤؤؤباين 

لص من ال تيبؤا  احل ؤاية أو تقليلاؤا، وتعزيؤز املنايةؤة املةؤبقة والً قؤةي بع عار تنايةية، وال ا
إىل تيةؤؤؤر طيؤؤؤول ايص ال ايؤؤؤيص والؤؤؤ   لؤؤؤف ويؤؤؤطي تبةؤؤؤية اتجؤؤؤاادا  اتطاريؤؤؤة امل علقؤؤؤة لؤؤن 

جاؤؤا  ت ؤؤةيلية جديؤؤداي و  ايوؤؤاراغوا، قؤؤد ي ؤؤمل قؤؤذا ال بةؤؤية إا ؤؤاد ري ؤؤة وا ؤؤدا ملقؤؤدم  
 الً لويةي يدما  ا ت ا   الةلوية و 

 4اترار 
 في روانداوالتصالت قطاع تكنولوجيا المعلومات  خدماتاستعراض سياسة 

 ي2008منؤؤذ عؤؤا   كبؤؤرا  شؤؤاد قتؤؤاع تونولوجيؤؤا املعلومؤؤا  وا ت ؤؤا     روااؤؤدا تتؤؤورا    
، وقؤؤ  يتؤؤة تنميؤؤة البلؤؤد، إىل بؤؤذل جاؤؤوط ل و ؤؤيد اتؤؤال وصؤؤول "2020رجيؤؤة روااؤؤدا "وتؤؤدعو 

 نولوجيؤؤؤا املعلومؤؤؤا  وا ت ؤؤؤا  ، ول  ؤؤؤ يد ارؤؤؤدما  اتلو وايؤؤؤة،   جمؤؤؤا  الةؤؤؤواد إىل تو
اتطارا وال ثقيف وبناد القدرا ي وقؤد تابعؤت احلوومؤة توصؤية ا  ؤ عااض بهنا ؤائاا امل ؤاوع  مثل

الورر األ ا   الاام  إىل لياطا الابة بال بوا  العاينة النتؤال وتعزيؤز ااياكؤل األ ا ؤية   
رميؤد  ،2011منؤذ عؤا  ، موصؤولة شبوة األلياف الب اية الورنيؤة األ ا ؤيةو البلدي اد  ايد أ

املقارعؤؤؤا  الثًثؤؤؤ    البلؤؤؤد، وب ةؤؤؤعة مواقؤؤؤد  دوطيؤؤؤةي وتفاوتؤؤؤت احلوومؤؤؤة أينؤؤؤا  مؤؤؤد ثؤؤؤًخ 
شاكا     ة بوابً  األلياف الب اية البياية من أجل متويؤل عمليؤة مؤد قؤذ  الوؤابً  إىل 

اطا  ؤؤعة عؤؤاض النتؤؤال الؤؤ ططي لألليؤؤافي غؤؤر أد الوتؤؤد غؤؤر الةؤؤا ل  املؤ ةؤؤا  العامؤؤة وليؤؤ
ؤثا   قتؤؤؤؤاع تونولوجيؤؤؤؤا املعلومؤؤؤؤا  وا ت ؤؤؤؤا  ، إت تؤؤؤؤزطاط توؤؤؤؤاليف الؤؤؤؤابة ب ؤؤؤؤبوا  يؤؤؤؤللبلؤؤؤؤد 

، "EASSy"بل البياي ل ال أيايقيا املعاوف با م اا ت ا   الدولية األ ا ية، مثل اتا  الو
لوجيؤا املعلومؤا  وا ت ؤا     روااؤدا باملقاراؤة مؤد البلؤداد  ا يزيؤد مؤن توؤاليف يؤدما  تونو 

 شال أيايقياياحتاط األياى   
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   9 قؤدر  وييما ي عل  باردما  املالية، تو د القتاع املؤايم   بؤاراغواي لعؤدل م و ؤة -51
مؤاو املؤايم رغؤم قؤذا ال قؤد ، ع ؤز القتؤاع املؤايم عؤن حتقيؤ  اتطو املائة   الةؤنوا  الع ؤا األيؤراي 

وتيةر توجي  املؤوارط إىل امل ؤاريد ال ؤةرا وامل و ؤتة احل ؤمي ويعوؤف امل ؤاف املاكؤزي علؤ  إا ؤاد 
مو ؤؤ  للقؤؤاوض مؤؤن أجؤؤل حتقيؤؤ  ال ؤؤوالد بؤؤ  املعلومؤؤا  امل باينؤؤة، وات ؤؤاا    ليؤؤاطا ال نؤؤوع املؤؤايم، 

علؤ  إرؤًل م ؤاريد  و ن قااود ل ندول النمااا ، وال عاود مد أمااؤة مو ؤ  محايؤة املةؤ الب
أ ا ؤؤية تيةؤؤا يؤؤ    اطيؤؤارباتتؤؤاية إىل تلؤؤب، أا ؤؤع امل ؤؤاف املاكؤؤزي  ةؤؤابا  و لل ثقيؤؤف املؤؤايمي 

 ؤد أط  مل و ؤة الاصؤيدي و  ةابا  وطائد م ايية طود اش ال  د مايم أط  لف   قذ  احلةابا  
ل الو ؤؤائة اتل مثؤؤل  و وايؤؤة،وصوؤؤن يؤؤ    ةؤؤابا  طود الوجؤؤوط ال ا ؤؤ  للعميؤؤل، وتلؤؤب مؤؤن يؤًؤ

 ااواتف احمولةي

وت ةؤؤم ارؤؤدما  امل ؤؤايية   ايوؤؤاراغوا بال ؤؤةا وال كؤؤزي وي نؤؤمن القتؤؤاع  ؤؤبعة م ؤؤارف  -52
  املائة من الةولي وبعد حتايا وإغًل  90عاملة يقة، مناا أربعة م ارف إيمن عل  أكثا من 

غلبيؤؤة الةؤواد وامل ؤؤاريد ال ؤؤةرا م ؤاف ال نميؤؤة، ج ت ؤل القؤؤاوض وارؤدما  املاليؤؤة األيؤاى إىل أ
  املائؤؤة    27فجممؤؤوع القاوض/النؤؤات  احلؤؤ  اتاؤؤايم(  ةاملاليؤؤةؤؤعة ال توامل و ؤؤتة احل ؤؤمي وبلةؤؤ

  املائؤؤؤؤة الؤؤؤؤيت حتققؤؤؤؤت   البلؤؤؤؤداد األيؤؤؤؤاى  50إىل  40أقؤؤؤؤل بوثؤؤؤؤر مؤؤؤؤن اةؤؤؤؤبة أي ، 2012 عؤؤؤؤا 
ب، علؤؤؤ  اي يؤؤؤار العمؤؤؤًد اح ملؤؤؤ  بؤؤؤد   مؤؤؤن تلؤؤؤ، احل ؤؤؤم املماثؤؤؤلي وركؤؤؤز  املؤ ةؤؤؤا  املاليؤؤؤة تا 

ًكية وال  اريؤؤؤة   املقؤؤؤا  األول،   طعؤؤؤم ا  ؤؤؤ ثمارا  واألا ؤؤؤتة  بعنايؤؤؤة، وتقؤؤؤدم القؤؤؤاوض ا  ؤؤؤ ا
العؤؤا ،  "Produzcamos"اتا اجيؤؤةي واقؤؤ ن ا ؤؤ عااض  يا ؤؤة ارؤؤدما    ايوؤؤاراغوا حتويؤؤل م ؤؤاف 

عؤؤ  وال ؤؤناع  البالةؤؤة ال ؤؤةا وال ؤؤةرا ا ؤؤاو الزرااتالؤؤذي ي مثؤؤل قديؤؤ  األ ا ؤؤ    طعؤؤم شؤؤاكا  
يعؤاين  "Produzcamos"وامل و تة احل م، إىل م اف تنمية كامل املقوما ي واتاا  إىل أد م ؤاف 

 زوط م اف ال نمية ا ديد بقاعدا رأ الية   لتةي من حمدوطية املوارط، من األينل أد يق 
  املائؤؤؤة،  81فؤؤؤد اةؤؤؤبيا ، قؤؤؤو و  ليةؤؤؤوتو، ي ؤؤؤل مةؤؤؤ وى اتطمؤؤؤاو املؤؤؤايم إىل  ؤؤؤد مات -53
  املائؤؤة   املنؤؤار  احلنؤؤاية  58أد ال فؤؤاو  بؤؤ  املنؤؤار  احلنؤؤاية والايفيؤؤة كبؤؤر ي ؤؤل إىل  غؤؤر

  املائؤؤة   املنؤؤار  الايفيؤؤةي ويعؤؤاين البلؤؤد مؤؤن اقؤؤص املؤ ةؤؤا  امل ا  ؤؤة الؤؤيت تؤؤويا  30مقابؤؤل 
احل ؤم والبالةؤة ال ؤةا عليؤ ي وا ي ؤة رأا املال الذي يةال   ول امل اريد ال ؤةرا وامل و ؤتة 

( إىل معا ة أوجؤ  النؤعف الؤيت  ؤدطقا ا ؤ عااض 2012لذلب، يادف قااود املؤ ةا  املالية ف
 يا ة اردما    ليةوتو، وإىل إصًن القواعد ال نتيمية امل   ة القائمةي ووتد القؤااود ا ديؤد 

عمليؤة اؤد البيااؤا   مؤن أجؤل حتةؤ  اةؤاة جديؤدا لنتؤا  اتبؤًح مؤن جااؤ  املؤ ةؤا  املاليؤة
( إىل معا ؤؤة أوجؤؤ  الق ؤؤور 2013إؤؤدف اللؤؤوائ  الؤؤيت تؤؤنتم اتبؤؤًح عؤؤن القؤؤاوض فو وحتليلاؤؤاي 

بعد  وجوط   ل ماكزي للقاوض،  ا صند  ييما ي  لاليت  دطقا ا  عااض  يا ة اردما ، 
احل ؤؤول علؤ  القؤاوض مؤن أجؤؤل األيؤااط وامل ؤاريد ال ؤةرا وامل و ؤتة احل ؤؤم والبالةؤة ال ؤةا مؤن 

ا  ثماراإمي و  غ  عن وجوط اتا  ورر ل يديد قوية األيااط وتعداط البيااا  املالية   إرار 
والبالةؤؤة ال ؤؤةا، ملعايؤؤة تؤؤارةام امل علؤؤ  بؤؤالقاوض علؤؤ  النيؤؤو احل ؤؤم امل ؤؤاريد ال ؤؤةرا وامل و ؤؤتة 

تلب، أا ع  احلوومة، بال عاود مد املنا   ولياطا ياا   وام عل  القاوضي وعًوا عل  
 أربعة م ارف دارية، صندوقا  للنمااا  ا زئية ل يةر من  القاوض للم اريد ال ةرا وامل و ؤتة

 احل م والبالةة ال ةا، وتلب ب يمل وتقا م املاارا املق اة بالقاوض غر املن  ةي
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 الستنتاج، ومسائل للنقاش -خامساا  
 ؤؤؤا  ارؤؤؤدما ، الؤؤؤيت ااياؤؤؤا األواو ؤؤؤاط، منا يؤؤؤة ت ؤؤؤي  للبلؤؤؤداد متثؤؤؤل ا  عااتؤؤؤا   يا -54

ا ؤؤ عااض وتقيؤؤيم اق  ؤؤاط ودؤؤارا يؤؤدماإا، ووتؤؤد أاةؤؤ  الةيا ؤؤا  واللؤؤوائ  ال نتيميؤؤة، وإقامؤؤة 
أقرا مؤ ةية  ليمة ل ةؤار راقؤة ارؤدما  ألغؤااض ال نميؤةي وت ؤر بعؤا الؤدروا املة عاتؤة 

  امل اؤؤؤذاي ومؤؤؤن شؤؤؤعد تبؤؤؤاطل ارؤؤؤ ا  اق ا  الورنيؤؤؤة والؤؤؤنؤق إىل جمؤؤؤا   ال وايؤؤؤ  وال عؤؤؤارض   ارؤؤؤ  
حتةؤ  ياؤم العوامؤل الؤيت تؤؤثا   حتديؤد يةؤاعد علؤ  والدروا املة فاطا أد  الناجيةال  ار  و 

 أاة  الةيا ا  واللوائ  ال نتيمية واملؤ ةا ي
 وييما يل  بعا األ ئلة اليت صون أد ي ناواا ار اد   -55

يؤؤة ال نما ق  ؤؤاط وال  ؤؤارا   حتقيؤؤ  أقؤؤداف يةؤؤام دما  و ةؤؤام ارؤؤتكيؤؤف  فأ( 
 ؟2015املة دامة ملا بعد عا  

 ما ق  القيوط اليت تعول تنمية اردما  وال  ارا   اردما ؟ ف ( 
 كيف تؤثا الةيا ا  واللوائ  ال نتيمية   أطاد اردما ؟ فو( 
 ما ق  أطوار املؤ ةا  ال نتيمية واألقرا اتطارية؟ فط( 
كيؤؤف صوؤؤن حتةؤؤ  القؤؤدرا ال نايةؤؤية ملؤ ةؤؤا  ارؤؤدما ،    ؤؤيما امل ؤؤاريد  ( فق 
 وامل و تة احل م؟ ال ةرا
ما ق  أينل الةبل لنؤماد الوصؤول ال ؤامل إىل ارؤدما  األ ا ؤية، لؤا    فو( 

 تلب اتطماو املايم؟
 ؟ل ناول مةعلة حتايا ال  ارا، واللوائ  ال نتيمية رايقةأينل   ما ق فل( 
 يا ؤا  ارؤدما  علؤ  أ ؤ  مةؤ نرا، وكيؤف  وتدما ق  البيااا  املتلوبة ل فن( 

 ؟صون حتة  عملية اد ات  ادا  امل علقة باردما 
    


