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 الدورة الثانية والستون

 2015أيلول/سبتمرب  25-14جنيف، 
    من جدول األعمال املؤقت 5البند 

التنمية االقتصاايةة ياأ ريرةايااح تحرةار قادرار تجاارة الفادمار ياأ ريرةاياا   
 من رجل تحايق النمو والتنمية

  
 لمحة عامة  

   

 تنفيذي موجز 
يتعلـــت رتعييـــف املت ـــا املؤتيـــ     التحـــول  جتـــد أقيي يـــا يففمـــ ا ق مفـــيم  ـــيم م ـــم قيمـــا 

مـن ذـذا العمليـ ، رـالنىلي    الـدوي الـذي اً وصياغت ا. وقملاع اخلدمات ميكن وجيـ  أ  يكـكج جـز 
مـــن املمـــا ج اً رعضـــ 2015 ت ييـــي التنميـــ  ايقت ـــاتي  ق أقيي يـــايؤتيـــ  ق اقت ـــات أقيي يـــا. ويبحـــ  

علي ــا قملـاع اخلـدمات ق ال ـاية، وي ـد  التوجيـ  ق  ــال  الي يمـي  املت ـل  رالمياسـ  العامـ  الـم ي ـو 
المياســ  العامـــ  لـــول الكيفيـــ  الـــم ميكـــن أ  تمـــاذم كـــا اخلـــدمات ق   يـــت التكامـــج ا قليمـــ  ق 
ـــــي ا  ـــــايين التنىليمـــــ   ـــــج الت يي ـــــوقي قـــــيي العمـــــج. و ل ـــــل وت ـــــد النمـــــو الكـــــامج لل.مي أقيي يـــــا وتول

، والتحــــيي والنمـــو علــــق ال ــــعيد ا قليمـــ ، و يي ــــ  تــــدااج واملؤسمـــ  ل ملــــاع اخلـــدمات ق أقيي يــــا
ايتفاقات واللوا ح املتعل   رت.اية اخلـدمات مملـج ايتفـام العـا  ركـت  الت.ـاية ق اخلـدمات ومنمل ـ  

 جتاية لية قايي ( مل اللوا ح التنىليمي  احمللي  املتعل   راخلدمات.
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 مادمة  
  
علــق وعــوت اقت ــاتي  ذا لــ . ق ــو يمــاذم ر يارــ  الن ــف  ينملــوي قملــاع اخلــدمات ق أقيي يــا -1

ق النـات  ال ــايي. وقـد رــيم عــدت مـن البلــدا  األقيي يـ  جاقت ــاتات موج  ــ  عـو اخلــدمات. ورالفعــج، 
اتمـــــم دـــــو اخلـــــدمات ق أقيي يـــــا رالديناميـــــ ،  ت رلـــــمل أجلـــــي مـــــن  ـــــعف معـــــدل املتوســـــ  العـــــامل  

أقيي يـــــا اـــــ ل الع ـــــد  ال ملـــــاع رالتتجيـــــد ق ممـــــاي دـــــو. وقـــــد ســـــاذم أتا  2012-2009 للفـــــية
 املا  .

للــــداج والعمالــــ . وق رعــــ  البلــــدا ، اً ليويــــاً وميلــــج اقت ــــات اخلــــدمات ق أقيي يــــا م ــــدي  -2
 ـم  قملـاع اخلـدمات ق أقيي يـا ثلـ   اً،يعمج ما ي ي ج عن ثلل  ال وة العاملـ  ق اخلـدمات. وعمومـ

. رــج ســتتعامهم أايــ  اخلــدمات لــو أ اــذ ال ملــاع غــ  2012-2009العمالــ  املنىلمــ  اــ ل الفــية 
املـــنىلم رعـــب ايعتبـــاي. وميـــاتة علـــق تلـــه، يتوقــــل أ  يتوســـل ذـــذا ال ملـــاع ق مهـــج النمـــو املتواصــــج 
للملب ـــ  املتوســـمل  ق أقيي يـــا ورـــالنىلي    ايجتاذـــات المـــكايفي  والتحضـــيي  اناليـــ  م ت مـــن املتوقـــل أ  

 (.2025حبلول عا   يتضاعف عدت سكا  أقيي يا
وي ت ــــج أايــــ  عــــن تلــــه ممــــاا  ال ملــــاع ق جتــــاية أقيي يــــا. ق ــــد رلــــمل  مــــوع ال ــــاتيات  -3

ـــــ  مـــــن اخلـــــدمات  ـــــوايتات األقيي ي ـــــا قاعـــــج 2012مليـــــاي تويي ق عـــــا   271وال . ويغـــــم أ  أقيي ي
 ، ميلـــج ق املا ـــ  ق ـــ 2.2ذامكـــ  ق الت.ـــاية العامليـــ  لل ـــدمات،  ت يبلـــمل يف ـــيب ا مـــن ال ـــاتيات 

لعا ـدات ال ـاتيات ينب ـ  اســت  ل  أجلـي  تا أياتت أقيي يـا أ  يكــو  اً م مــاً قملـاع اخلـدمات م ـدي 
 هلا توي قاعج ق جتاية اخلدمات علق يفملام العامل.

اً توي ي يمــ  تؤتيــ  ق ســيام اســياتي.ي  تنميــ  أقيي يــا، ســوا  أجــا  قا مــاً ولل ــدمات أيضــ -4
أ  علــــق أيفكـــــمل  الت ـــــنيل وال ــــناعات اخلفيفـــــ  جليفـــــ   (1ململبيعيـــــ ا علــــق اســـــت  ل قاعــــدة موايتذـــــا

ق اً وجــ  يـــن.ح أي مــن الن .ــب، ســـيكو  اســت  ل ال ــديات اخلدماتيـــ  ألقيي يــا لا ـــ .(2مالعمالــ 
التنميــ  املمــتدام . ورالفعــج،  تــاخل قملــاع اخلــدمات، راعتبــايا ال ملــاع امل ــيمن ق اقت ــاتات أقيي يــ  

التحــول اهليكلــ  املتمــم  راييفت ــال مــن أيفكــمل  متديفيــ  ا يفتاجيــ     أاــي  عديــدة،    تعــم عمليــ  
ميتفعــ  ا يفتاجيــ  وتياجــل يف ــي  الزياعــ  ق النــات  وق العمالــ  وتزايــد يف ــي  ال ــناعات التحويليــ  
واخلـــــدمات انديلـــــ  ق النـــــات . ويضـــــم قملـــــاع اخلـــــدمات قملاعـــــات قيعيـــــ  يفا ـــــ   تتمـــــم رالديناميـــــ  

نمــــو والت.ــــاية والعمالــــ  غــــ  أهنــــا مل تمــــت ج رعــــد . وعلــــق ســــبيج امللــــال، ميكــــن أ  رإمكاهنــــا توليــــد ال
__________ 

 African Development Bank, Organization for Economic Cooperation and Development, United (1م 

Nations Development Programme, Economic Commission for Africa, 2013, African Economic 

Outlook 2013: Structural Transformation and Natural Resources (Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), Paris). 
 ,AE Harrison, JY Lin and LC Xu, 2014, Explaining Africa’s (dis)advantage, World Development (2م 

63(C): 59–77; JY Lin and D Rosenblatt, 2012, Shifting patterns of economic growth and rethinking 

development, Policy Research Working Paper Series No. 6040 (World Bank). 
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الت ـــنيل والزياعـــ  ملـــا ق تلـــه األعمـــال الت.اييـــ  الزياعيـــ  والت.ـــاية ق األغذيـــ ( ق اً يمـــتفيد قملاعـــ
أقيي يا، اسـتفاتة جبـ ة مـن قملـاع  اللوجمـتيات والتوميـل. وذكـذا،  تـاخل وا ـعو المياسـات األقايقـ  

تكــو  هلــا قيمــ  مضــاق  أجــرب اً   ميــاتة اليجيــز علــق جيفيــ  اييفت ــال    ت ــد  اــدمات أجلــي تملــوي  
 وتتيح قيي يف ج التكنولوجيا وتملويي اليوار  مل قملاعات ايقت ات األاي . 

ورعــــــ  ال ملاعــــــات اخلدماتيــــــ  تعتــــــرب تعامــــــ  النكــــــا  ايقت ــــــاتي وهلــــــا تــــــتث  ق التنميــــــ   -5
 ،الــــــم تكــــــمج الن ــــــج -اخل ــــــوي، تتمــــــم اــــــدمات البنيــــــ  التحتيــــــ   ايجتماعيــــــ . وعلــــــق وجــــــ 

ــــ   ــــاا، والملاقــــ ، واخلــــدمات املالي ــــ  ايقت ــــاتي   -وايت ــــايت، واملي ــــ  رال ــــ  رالنمــــب     التنمي رتاي
وميكــن أ  تمــاذم ق تــدايص الــن ي ق البنيــ  التحتيــ  املاتيــ  ألقيي يــا و  يــت النمــو الكــامج لل.ميــل 

اخلــدمات األساســي  مأي اً جتماعيــ . وت ــد  اــدمات البنيــ  التحتيــ  وتــدعم أيضــو مــب اليعايــ  اي
ق   يــت أذـدال التنميــ  املمــتدام  اً الك يرـا  وال ــام واملـا  ال ــاب للكـي (، وذــو مـا ســيكو  لا ـ

ــــ   يفكــــا  قملاعــــات  اً،. وأاــــ  2015املمــــت بلي  ملــــا رعــــد عــــا   ينب ــــ  تــــواقي اــــدمات البنيــــ  التحتي
ي ، لــا ق تلــه المــيال  والتوميــل مراتملــ  والت.ز ــ (، واــدمات تكنولوجيــا املعلومــات ادماتيــ  أاــ

وايت ــايت، واــدمات  ســنات العمليــات الت.اييــ     ج ــات اايجيــ . وجــ  تمــ م اــدمات البنيــ  
دعم ربي ــــــ  تنىليميــــــ  التحتيــــــ  رن.ــــــاا ق التنميــــــ  ايقت ــــــاتي  وايجتماعيــــــ  ألقيي يــــــا، جيــــــ  أ  تـ ـــــ

 ومؤسمي .
الفـيي الـم يتيح ـا قملـاع اخلـدمات. وعلـق سـبيج امللـال،  وتمتفيد ال ـاية رالفعـج مـن رعـ  -6

قملاعاهتــا اخلدماتيــ  وراتــت ت ــد  اخلــدمات عــرب أقيي يــا. اً  ــويت رعــ  ايقت ــاتات األقيي يــ  يفمــبي
 جـــزي واألمللــ  املعيوقـــ  لل ـــدمات ا قليميـــ  النا ـــ   تتملــج ق قملـــاع  اخلـــدمات املاليـــ  وامل ـــيقي  ق

موييكــــيوي ويفي. يــــا، وقملــــاع الن ــــج اتــــوي لوقــــيات والبضــــا ل ق  ثيوريــــا وجنــــو  أقيي يــــا، وقملــــاع 
اخلدمات التعليميـ  ق أوغنـدا وغايفـا، وقملـاع اـدمات ايت ـايت ق م ـي، وقملـاع اـدمات املـوايف  

 ق جيبويت وجينيا.
   اييفت ـــال مـــن النمـــو ســـيما وأ  أقيي يـــا تمـــعق  غـــ  أ   ـــديات ي يمـــي  تىلـــج قا مـــ ، ي -7

ال ــا م علــق ايســت  ص    م ــاتي دــو أجلــي اســتدام . وســيتعب علــق ال ــاية اييفت ــال مــن ايعتمــات 
   اـدمات تولـد النمـو وقيمـ  مضـاق  اً علق ادمات الكفال واخلـدمات غـ  ال ارلـ  للتـداول جتاييـ

لمياســـ  العامـــ ، ق الكيفيـــ  الـــم أجـــرب. وذكـــذا تتملـــج  لـــد  املمـــا ج الي يمـــي  اململيولـــ  ق  ـــال ا
ميكن أ  تـيجم كـا أقيي يـا النمـو الـذي ت ـوتا اخلـدمات    عمالـ  ممـتدام  وقيمـ  مضـاق  أجـرب مـن 
أجج تنميت ا. وتككف أقيي يا عن قـديات ذا لـ  ق رعـ  ال ملاعـات الفيعيـ  اخلدماتيـ  الـم تمـاذم 

قيمـ  عامليـ . ورامللـج، اسـتملاعت رعـ  البلـدا  ق جتاية الملل وتتيح لل اية قيص  اييتبـا  رم سـج 
 تملويي ادماهتا اايخل لدوتذا الو ني  وراتت تزو ت رلدايفًا أقيي ي  أاي  كذا اخلدمات.

وق ذــذا المــيام، يتملــج هــوي ذــذا اللمحــ  العامــ  ق عــيي الع بــات الي يمــي ، التنىليميــ   -8
دمات ق أقيي يـا والمليي ــ  الـم ميكـن أ  تمــاعد من ـا واملتعل ـ  رالمياسـ  العامــ ، الـم تعـوم جتــاية اخلـ
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كـــا اخلـــدمات أقيي يـــا ق اييفـــدماخل رفعاليـــ  أجـــرب ق ايقت ـــات العـــامل  وتوليـــد دـــو وتنميـــ  ممـــتدامب 
مــن النتــا   الي يمــي  واليســا ج البــايمة والتوصــيات الي يمــي  اً وأجلــي لوليــ . ويل ــي اتــز  التــا  رعضــ

 .2015 ق أقيي يا ايقت اتي  ت ييي التنمي املنبل   عن  املتعل   رالمياس  العام 
  

 النتائج الرئيسية -روالا  
  

 معدل نمو سرةع لاطاع الفدمار يأ ريرةايا -رلف 
  
   معـدل النمــو المــييل لل ــدمات ق أقيي يــا مكــار  ملــا ذــو عليــ  ق العــامل النــام  ولــ  قــدية   -9

، رلــمل معــدل دــو قملــاع 2012-2009واــ ل الفــية  . ً علــق  فيــز النمــو العــا  ممــت باً جبــ ة جــد
ق املا ــــــ  ق العــــــامل النـــــام . وأســــــيع ال ملاعــــــات  5.4ق املا ــــــ  م ارـــــج  4.6اخلـــــدمات ق أقيي يــــــا 
ذـــ  قملاعـــات الن ـــج والت ـــزين وايت ـــايت وذـــ  م مـــ  رالنمـــب     التنميـــ  اً اخلدماتيـــ  الفيعيـــ  دـــو 

ـــل ا لنمـــو ايقت ــاتي وتزايـــد  يـــياتات ال ــاتيات ق الع ـــد املا ـــ  ايقت ــاتي  ألقيي يـــا. وأقضــق توس 
يفتي.ــــ  ايفتعــــال قملــــاع المــــلل راألســــاي    مه ــــوي ذــــذا ايجتاذــــات املكــــ.ع . جمــــا ماتت الت.ــــاية 

ويـــج ق اخلملـــو  الل ثـــ  الي يمـــي  املتمللـــ  ق التم ي ســـيمااً ا قليميـــ  ق اخلـــدمات ر ـــوية جبـــ ة جـــد
 وايت ايت والبيل رالت.ز  .

راألساي، تو  اً وايفت لت رلدا  أقيي ي  جل ة من الزياع     اخلدمات غ  قارل  للتداول جتايي -10
املـيوي رعمليـ  لتنميـ  الت ـنيل تتمــم رتحمـن جبـ  ق ا يفتاجيـ ، والــت قـيي عمـج ق ال ملـاع الي ــ ، 

    2004-2001وت ـــديي ســـلل متملـــوية، وتملبيـــت التكنولوجيـــا علـــق ايقت ـــات ريمتـــ . ومـــن الفـــية 
ايتفعـت قي ـا ل ـ  اخلـدمات ق النـات ، اً رلـد 45، مـن أصـج رلداً  30  د  2012-2009 الفية
مل تملوي رالكامـج ق رعـ  ت مال ماق الت نيل. وذذا يول  رت  أوج  التكامج رب ال ملاعب اً تياجع

 البلدا .
لكـــج رلــد أقيي ـــ ، وق ـــد يت ول مــبت معـــديت دـــو النــات  احمللـــ  ا رـــا  ان ي ــ  املـــيجح  -11

ممــاا  قملــاع اخلــدمات ق النمــو ان ي ــ . وأج ــدت ذــذا العمليــ  أايــ  اخلــدمات الــم تــؤتي ومهيفــ  
املمـــــند ل قت ـــــات الـــــو ا  رـــــا  ال ـــــدمات ايقت ـــــاتي  العامليـــــ . ورالنمـــــب     الفـــــية املمتـــــدة مـــــن 

مــن اً رلــد 30قت ــاتي ق ، جــا  قملــاع اخلــدمات أذــم هــيص للنمــو اي2012   عــا   2009 عــا 
ق املا ــ  مــن النمــو ايقت ــاتي ان ي ــ . وملــج  50أقيي يــا، ليــ  ســاذم رــتجلي مــن اً رلــد 54أصــج 

ســبع   اً،رلــد 12ق املا ــ  مــن  مــوع النمــو ايقت ــاتي ان ي ــ  ق  70قملــاع اخلــدمات أجلــي مــن 
  را .ا   من النتاخل احملل  اق امل 50من ا ميلج قملاع ادماهتا أجلي من 

ق املا ـ  مـن  49ق املا ـ      45.8وايتفعت ل   اخلدمات ق يفات  أقيي يا ان ي ـ  مـن  -12
. و ــمن ق ــات ت  ــات ال ــاتيات، ســ.لت 2012-2009   الفــية  2004-2001الفــية 

أعلق ل ي اخلدمات ق النات  ان ي   لد  البلـدا  امل ـدية للم ـنوعات مأي تـويفي وليمـوتو( 
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ق املا ـ ،  57 ق املا  ، تلي ا البلدا  امل دية لل ـدمات، ليـ  رل ـت ان ـ  61.7رنم  رل ت 
 ق املا  . 33.9رينما س .لت أتىن ان ي ق البلدا  امل دية للوقوت لي  رل ت 

  
 تزاةد العمالة يأ قطاع الفدمار يأ ريرةايا -باء 

  
 56.5ق املا ـــ  مــن  رــا  العمالــ  ق أقيي يــا م ارـــج  32.4ســ.ج قملــاع اخلــدمات يفمــب   -13

، 2001ومنــذ عــا   .(3م2012-2009ق ال ــناع  أثنــا  الفــية ق املا ــ   11ق املا ــ  ق الزياعــ  و
امتاتت ل ـ  اخلــدمات ق العمالــ  علــق عــو ممل ــيت رينمـا اســت يت ل ــتا الت ــنيل والزياعــ . ريــد أ  
البلـــدا  املت. ـــ  عـــو اخلـــدمات ي تمـــتمد رالضـــيوية ل ــــ  جبـــ ة مـــن عمالت ـــا املنىلمـــ  مـــن قملــــاع 

ق املا ـــ  ق النـــات   40م قي ـــا قملـــاع اخلـــدمات رـــتجلي مـــن اخلـــدمات. وق رعـــ  البلـــدا  الـــم ســـاذ
مملـــج  ثيوريـــا ويوايفـــدا ومامبيـــا ومومامبيـــت( ســـ. ج  2012-2009احمللـــ  ا رـــا  علـــق مـــد  الفـــية 

ق املا ــ  مــن  رــا  العمالــ . وميكــن أ  يعــز  تلــه     بيعــ  قملــاع  20قملــاع اخلــدمات أقــج مــن 
  عن ــا مــن جلاقــ  ق اليــد العاملــ . وجــ  تــزتات ممــاا  قملــاع اخلــدمات ق ذــذا ايقت ــاتات ومــا ينــت

اخلــــدمات ق العمالــــ ، ي رــــد مــــن الت ــــدي ملمــــتل  العمــــج ق ال ملــــاع غــــ  املــــنىلم الــــذي يمــــ.ج 
   من  را  العمال  ق أقيي يا.ق املا  80و 60 رب ما
  

 ارريرةايا، ياعل هامشأ يأ الصايرار والواريار العالمية من الفدم -جيم 
  
آيل مليـــاي تويي،  4.4، رل ـــت قيمـــ  ال ـــاتيات العامليـــ  مـــن اخلـــدمات 2012ق عـــا   -14

ألـف مليـاي تويي مراألسـعاي اتاييـ (. وقـ ديت قيمـ   رـا   1.3ساات قي ا البلدا  النامي  ل ـداي 
ـــــاي تويي ق عـــــا   173وايتات اخلـــــدمات لـــــا يعـــــاتل  ـــــا، رينمـــــا ق ـــــد ي  رـــــ 2012ملي ا  ق أقيي ي

، مل تمــــــاذم أقيي يــــــا 2012وق عــــــا   .(4ممليــــــاي تويي 98صــــــاتيات اخلــــــدمات قي ــــــا لــــــا يعــــــاتل 
ق املا ــــ   3.6ق املا ـــ  مـــن  رـــا  صـــاتيات اخلـــدمات علـــق يفملـــام العـــامل م ارـــج  2.2رنمـــب    ي

ملا ـ  مـن ق ا 4ق املا ـ  للبلـدا  ايسـيوي  الناميـ . وسـ.لت ال ـاية  24.3للبلدا  األمييكي  الناميـ  و
ق  27.9ق املا ـــ  للبلـــدا  األمييكيـــ  الناميـــ  و 2.5 رـــا  الـــوايتات العامليـــ  مـــن اخلـــدمات م ارـــج 

لل ــدمات راســتمياي اً صــاقياً م ــدي اً رلــد 11املا ــ  للبلــدا  ايســيوي  الناميــ . وي تعــد أقيي يــا ســو  
 ي سـيمااـدمات المـفي مأ  تمـع  مـن ذـذا البلـدا  تعتمـد علـق صـاتيات اً ، علمـ2005منذ عا  

ـــ مـــاالمـــيال (. و  ت أقيي يـــا تمـــاذم حب ـــ  صـــ  ة مـــن الت.ـــاية العامليـــ  لل ـــدمات رمـــب  يف ـــي مال

__________ 

 International Labour Organization, 2014, Global employment trends database, available at (3م 

http://www.ilo.org/empelm/units/employment-trends/lang--en/index.htm (accessed 24 February 2015). 
  http://unctadstat/EN/Index.htmlقاعدة البيايفات ا ل ا ي  ا لكيويفي  التارع  لوويفكتات، متال  علق اليار  ا لكيوين  (4م 
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الـــــدعم ايســـــياتي.  امل ـــــد     ال ملـــــاع، ومـــــن و  ـــــيوية أ  تنكـــــ  ال ـــــاية وتوســـــل أيفكـــــمل  جتـــــاية 
 ميكن أ  تولد قيم  مضاق  أجرب. اخلدمات الم

  
 لتحرةر قدرار الفدمار المالية يأ ريرةاياضرورة تحسين التنسيق  -يال 

  
ق ـــد  اً.جـــذيي  ـــ د ذيكـــج ملكيـــ  امل ـــايل األقيي يـــ  منـــذ تمـــعينات ال ـــي  املا ـــ   ـــويً  -15

 120،  ت مات عـــدتذا مـــن 1995ملكيـــ  امل ـــايل األجنبيـــ  ق أقيي يـــا منـــذ عـــا  اً تضـــاعفت ت ييبـــ
. ورل ــــت ل ــــ  أصــــول امل ــــايل األجنبيــــ  مــــن  رــــا  األصــــول 2009ق عــــا  اً م ـــيق 227   

ق املا ـــ  ق  38، وق امل ارـــج رل ـــت ذـــذا ان ـــ  2009ق املا ـــ  ق عـــا   58امل ـــيقي  ق أقيي يـــا 
رلـــدا  منىلمـــ  التعـــاو  والتنميـــ  ق امليـــدا  ايقت ـــاتي. ومنـــذ األممـــ  املاليـــ  العامليـــ  اجت ـــت رلـــدا  

 ياتة النكا  العاري للحدوت واييفدماخل امل يق. أقيي يا عو م 
ورـــالنىلي    ميـــاتة ايفتكـــاي األيفكـــمل  امل ـــيقي  العـــارية للحـــدوت، ســـتحتاخل البلـــدا  الـــم تضـــم  -16

أجــرب امل ــايل العــارية للحــدوت ق أقيي يــا    حبــ  ممــتل   يفكــا  ذي ــات يقاريــ   ت ــ  ق امل ــايل 
ق  ـــال مياقبـــ  األيفكـــمل  العـــارية للحـــدوت. وســـيتملل  تلـــه  وتعزيـــز املمايســـات الو نيـــ  وا قليميـــ 

 مـــب التنمـــيت رـــب امل ـــايل امليجزيـــ  وأ ـــي التمـــوي  وتـــدعيم تيتيبـــات ت اســـم األعبـــا . وق البلـــدا  
ميـــاتة التنمـــيت اً وامل ـــايل الـــم  ـــدت قي ـــا  ـــا ي  ـــامل  عـــارية للحـــدوت، قـــد يمـــتدع  األمـــي أيضـــ

واســمل  الفييــت ايستكــايي ا قليمــ  املعــا رتقيي يــا جنــو  ال ــحيا  واليصــد علــق ال ــعيد األقيي ــ  ر
 وراع  مياقيب امل ايل األقايق .والتارل هلي   التلبيت املا  

وق لــــب رــــدأت معىلــــم البلــــدا  األقيي يــــ   ييــــي ال ملــــاع املــــا  ق ســــيام رــــيام  التكيــــف  -17
ق اً يي  ييـــي اخلـــدمات املاليـــ  لاليـــاهليكلـــ  اـــ ل اللمايفينـــات والتمـــعينات مـــن ال ـــي  املا ـــ ، جيـــ

ســــيام ايتفــــام العــــا  ركــــت  الت.ــــاية ق اخلــــدمات. ورالفعــــج،  لــــج اخلــــدمات املاليــــ  ثالــــ  أجلــــي 
ـــــ  رعـــــد المـــــيال  واـــــدمات األعمـــــال اً قملاعـــــات اخلـــــدمات التزامـــــ جبـــــداول ايتفـــــام العـــــا  األقيي ي
ت م مــ  تــي اخلــدمات املاليــ . وتــيتب  التزامــااً تولــ  أقيي يــ  عضــو  20الت.اييــ . وقملــل مــا  موعــ  

معىلــم ال يــوت ق أقيي يــا لتمللبــات ا ت  والياــيي    جايفــ  قيــوت مفيو ــ  علــق  ــكج اســتلماي 
. وميلــــج ذــــذا  األســــلورا  4واألســــلو   3امل ــــايل األجنبيــــ  أو م ــــدايا أو مياقبتــــ  ق األســــلو  
 ــيق األجنــيب ق ســوم معينــ  وميكــن أ  ممــلكب ل ــيايات ايســتلماي والعمالــ  املتعل ــ  رالنكــا  امل

تـؤثي ق قـياي م ـيل أجنـيب يمــعق     يسـا  لضـوي هلـ  ق اخلــايخل. لـذا يكـكج ذـذا  األســلورا  
ممـتو  ال يـوت الـم تواج  ـا امل ـايل األجنبيـ  ق أقيي يـا، وقـد أثـيا اً عن يين لا ب يعكما  أيض

 اً.ليالدو  املتكو  ق ال اية لاق املك د امل يق 
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البلاادان األيرةايااة وضاارورة استالشاااي س ساال قيمااة عالميااة وفقليميااة ممالنااة يااأ  -هاء 
 السلع والفدمار

  
ق عمليـــات  يفتـــاخل وريـــل جلـــ ة. ويوجـــد تـــيار  جبـــ  ق املـــدا ت اً تمـــاذم اخلـــدمات أيضـــ -18

والنـــــــوات  رـــــــب الت ـــــــنيل واخلـــــــدمات. قفـــــــ  جنــــــــو  أقيي يـــــــا علـــــــق ســـــــبيج امللـــــــال، يـــــــوقي قملــــــــاع 
 ،الــم ت مــت د  ق الت ــنيلاً ق املا ــ  مــن  مــوع املــدا ت الوســيمل  املنت.ــ  هليــ 31.4 دماتاخلــ

الــــم ت مــــت د   اً ق املا ــــ  مــــن  مــــوع العناصــــي املنت.ــــ  هليــــ 18.6ق لــــب يــــوقي قملــــاع الت ــــنيل 
ويوجـــــد  ـــــال جبـــــ  لتكـــــو  البلـــــدا  األقيي يـــــ  ج ـــــات مـــــوقية  .جمـــــدا ت وســـــيمل  ق اخلـــــدمات

لل ــدمات قــاتية علــق املناقمــ  وجــديية رالل ــ  ق س ســج قيمــ  الت ــنيل. وميكــن أ  تتــيح س ســج 
ق املا ــــ  مــــن  60جديــــدة م مــــ  للتحــــول اهليكلــــ  ق أقيي يــــا. ويتملــــج قيارــــ  اً ال يمــــ  العامليــــ  قيصــــ

اـــدمات وســـيمل  تـــدم  ق ميالـــج  تلفـــ  مـــن عمليـــ   يفتـــاخل المـــلل الت.ـــاية العامليـــ  ق جتـــاية ســـلل و 
 .(5مواخلدمات املعدة ل ست  ص الن ا  

  
 الرسائل والتوصيار الرئيسية -ثانياا  

  
ميكــن تل ــيي  ليــج المياســات ومناقكــت ا الــوايتين ق ذــذا العــيي العــا  ق ســت يســا ج  -19

مــن عوامــج النمــو اً م مــ قــاتي علــق أ  ي ــبح عــام ً ي يمــي . وأول ذــذا اليســا ج أ  قملــاع اخلــدمات 
ايقت ــاتي املمــتدا  والتحــول اهليكلــ  ق أقيي يــا. ريــد أ  تلــه سيمــتدع  موا مــ  المياســات مــن 
أجـج رنـا  التكامـج رـب قملـاع اخلـدمات وقملاعـات ايقت ـات األاـي  وااصـ  من ـا الت ـنيل. ويــيجح 

قملاعـــات أاــــي  ق ايقت ـــات مملـــج تكنولوجيــــا أ  تكـــو  لعـــدة اــــدمات آثـــاي تبعيـــ   جياريــــ  علـــق 
املعلومـــات وايت ـــايت، واملاليـــ ، والبنيـــ  التحتيـــ ، وجـــذله التوميـــل واللوجمـــتيات(. وجيـــ  أ  تبـــذل 

أجـــرب لـــير  ذـــذا اخلـــدمات وال ـــناعات، وتلـــه رإعملـــا  األولويـــ  لل ـــدمات امل مـــ  اً أقيي يـــا ج ـــوت
ي  لبلــد معــب. معلــق ســبيج امللــال، ل  ــت روتمــوايفا رالنمــب     سلمــل  قيمــ  تتمــم رتايــ  اســياتي.

أجــرب مــن صــناع  األملــاي قي ــا منــذ أ  عــزمت الــيوار  ق ميالــج ا يفتــاخل الن ا يــ  مــل أيفكــمل  اً أيرالــ
ال ملـــل وال ـــ جث ورامللـــج أقامـــت صـــناع  الـــنف  الني. يـــ  رعـــ  الـــيوار  ال ويـــ  ق ميالـــج ا يفتـــاخل 

والبنـا (. وي تضـ  تلـه، جكـي  ممـبت، اتـات انكومــات  ايرتدا يـ  مـل اـدمات البحـ  والت ـميم
األقيي يــ   جــيا ات يفكــمل  تتضــمن تــدار  تيمــ     تعــم توا ــي األعمــال ق قملــاع اخلــدمات و قامــ  

 ب ال ملاعب العا  واخلاي. ياجات ر
، يب ــق ت ــد  اخلــدمات تو  املمــتو  األملــج وي ــي  رتكلفــ  راذىلــ . وي تــزال ذنــاص وثايفيــاً  -20
 ا ي تنىليمي  وسياساتي  متنوع  تفمـي أوجـ  ايفعـدا  الكفـا ة ذـذا وتعيقـج اسـتفاتة أقيي يـا رالكامـج يف

__________ 

ايستلماي والت.اية من أجج  :س سج ال يم  العاملي  - 2013ت ييي ايستلماي العامل  لعا  ، 2013 ،األويفكتات (5م 
 .، يفيويويص وجنيف(E.13.II.D.5 ممنكوي األمم املتحدة، يقم املبيعات التنمي 



 TD/B/62/4 

 

8/12 GE.15-11351 

 

مـــن قـــديات قملـــاع اخلـــدمات قي ـــا. وجـــ  تمـــ ي أقيي يـــا ر ـــوية أقضـــج  مكايفـــات اقت ـــات اخلـــدمات 
قي ا، ي رد من أ  يمت دل تنىلـيم اـدمات البنيـ  التحتيـ  وسياسـاهتا علـق عـو أقضـج أوجـ  ق ـوي 

مـــوم ال ا مـــ ، لـــا يكـــمج ال ضـــايا املت ـــل  رتيمـــي الوصـــول والنوعيـــ  وم بوليـــ  التكلفـــ  واملناقمـــ . ال
ورالفعــج، قبــالنىلي    تــتث  اــدمات البنيــ  التحتيــ  ال ــوي علــق ذيكــج تكلفــ  الكلــ  مــن صــاتيات 

اً، يفوعـــاً وجمـــ ،أقيي يـــا، لـــا قي ـــا المـــلل األساســـي  وامل ـــنوعات، ســـول يعـــزم  مـــب تلـــه اخلـــدمات
 قدية ال اية علق املناقم . وذذا األمي من األاي  لكا   تا أياتت ال اية   يت التحول اهليكل .

، يتعـــب تعـــم ال ـــل  رـــب يأي املـــال البكـــيي واخلـــدمات تات ال يمـــ  املضـــاق  العاليـــ  وثاللـــاً  -21
مـــاً أقضـــج جـــ  خل( تع  اً،لمـــناً مأي تـــواقي وا ـــع  ري يـــات جيـــدين واـــربا  مـــاليب مـــديرب تـــدييب

يتمــأل ألقيي يــا ايســتفاتة مــن التبـــاتل الت.ــايي تااــج ال ــاية، الــذي يتمـــم ريجيبــ  أجلــي تملــوياً مـــن 
أجلـي جلاقـ . وي تضـ  اً اـدمياً تيجيب  صاتيات سـلع ا األساسـي     رـاق  رلـدا  العـامل و تـوي مكويفـ

لتعلــيم العــا . ومــن تو  أقــو  مــن جايفــ  الدولــ  لتملــويي يفىلــم التــديي  الت ــا وتعــم ا تلــه تــدا ً 
ذـــذا الـــدعم انكـــوم ، ســـيكو  مـــن ال ـــع  علـــق معىلـــم البلـــدا  األقيي يـــ  اغتنـــا  قـــيي  الت.ـــاية  
جليف  املعايل  وايفدماج ا جبلـدا  مـزوتة راخلـدمات ق س سـج قيمـ  أعلـق علـق ال ـعيدين العـامل  

 وا قليم  ق  ال الملل واخلدمات. 
تحــديات التنىليميــ  والفــيي امل ييفــ  رتحييــي جتــاية اخلــدمات. ويغــم وتتعلــت اليســال  اليارعــ  رال -22

ق ســبيج تنىلــيم جتــاية اخلــدمات علــق ال ــعيد الــو ا وا قليمــ  اً أ  البلــدا  األقيي يــ  رــذلت ج ــوت
والعــامل ، ي يــزال ذنــاص ايفف ــا  ق المياســ  العامــ  رــب ذــذا املمــتويات الل ثــ ، وذــو مــا  ــول تو  

يي ايسـتفاتة مـن ميـاتة جتـاية اخلـدمات. وي رـد ل ـناع المياسـات واملفاو ـب علـق اغتنا  أقيي يا ق
ذـــذا املمـــتويات الل ثـــ  أ  يتعـــاويفوا ويعملـــوا علـــق يت  ذـــذا اهلـــوة، حبيـــ  يتمـــأل ألقيي يـــا أ  تمـــ ي 

 ر وية أقضج مكاس  دو جتاية اخلدمات ومياتة اييفدماخل ق الموم.
ي اخلــــدمات املمكــــن ق تعزيــــز ج ــــوت وعمليــــات التكامــــج وتيجــــز اليســــال  اخلاممــــ  علــــق تو  -23

ا قليمــ  ال ا مــ . وي رــد أ  تــدم  املفاو ــات املتعل ــ  لنمل ــ  الت.ــاية انــية ال اييــ  مو ــوع جتــاية 
اخلــدمات مــن أجــج تــدعيم الفوا ــد املتوقعــ  مــن ميــاتة الت.ــاية تااــج أقيي يــا. ولــن يكــو  أثــي منمل ــ  

 نمب     أقيي يا  ي  تا اقي  ايففتاا جتاية الملل رايففتاا اخلدمات.جتاية لية قايي  تا أاي  رال
ق املا ـ  مـن  80    50تك  تياسات لديلـ     أ  ال ملـاع غـ  املـنىلم ميلـج مـن  اً،وأا   -24

النــات  احمللــ  ا رــا  ق أقيي يــا. وذــو  ــول تو  تنىلــيم املكــاييل و ييــي قــديات جتــاية اخلــدمات ق 
ال ـــــاية. ويلـــــز  اتـــــات تـــــدار  هـــــدتة لـــــدعم تنىلـــــيم م ـــــدم  اخلـــــدمات غـــــ  املنىلمـــــب ر يـــــ  تـــــدعيم 

ـــــاجي  ـــــدي  س ســـــج ال يمـــــ  ق قملـــــاع  الن ـــــج  ت م. وميكـــــن   يـــــت تلـــــه رمـــــبج من ـــــا مـــــل ً  يفت
واللوجمـــتيات عـــن  ييـــت تعزيـــز الكفـــا ة وا يف ـــال ق النىلـــا  الضـــيييب وانـــد مـــن الفمـــات وافـــ  
األعبـــا  التنىليميـــ  وت ـــد  اـــدمات تعـــم املكـــاييل ال ـــ  ة و مـــب وصـــول الكـــيجات ال ـــ  ة    

 ومما لت ا.ل األ ي التنىليمي  كدل  مب جفا ة املؤسمات العام  ال يوي وتعزيز امتلا
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و  ــــاق     ذــــذا اليســــا ج الي يمــــي ، يتضــــمن الت ييــــي توصــــيات هــــدتة ق  ــــال المياســــ   -25
العامــ  ركـــت  جيفيــ  تمـــ   قـــديات جتــاية اخلـــدمات ق أقيي يــا ومـــا ي ـــي  كــا مـــن قوا ــد مـــن ليـــ  

 ًا أقضج. وتناَقش أتيفاا التوصيات الي يمي  املتعل   رالمياس  العام . التنمي  والعمال  والنمو تم   
ول ــد اتضـــح، مــن عمليـــ  املمــح غـــ  املمــتود لمياســـات جتــاية اخلـــدمات املتبعــ  ق أقيي يـــا  -26

علــق ال ــعيد الـــو ا وا قليمــ  والعـــامل ، وجــوت ايفف ـــا  رــب ذـــذا املمــتويات الل ثـــ  يتعــب تدايجـــ   
 يا تم   قوا د دو جتاية اخلدمات. ج  يتمأل ألقيي 

 وتتواق التوصيات التالي  املتعل   رالمياس  العام  سد ذذا الل ية رمليي   عملي : -27
 

اساااتفدال المشااااورار باااين الجياااار المعنياااة المتعااادية ياااأ العملياااار المتعلااااة بالسياساااة  )ر( 
 العامة على جميع المستوةار

 
علـــق تي  تنىلـــيم جتـــاية اخلـــدمات علـــق ال ـــعيد الـــو ا اً  قملعـــت البلـــدا  األقيي يـــ  أ ـــوا -28

وا قليمــ  والعــامل . ومــل تلــه، ي يــزال ذنــاص ايفف ــا  رــب ذــذا املمــتويات الل ثــ ، مــا  ــول تو  
اغتنــا  أقيي يــا قــيي ايســتفاتة مــن دــو جتــاية اخلــدمات. وي رــد ل ــناع المياســات واملفاو ــب علــق 

ل ـــ ت والعمـــج علـــق يت  ذـــذا اهلـــوة حبيـــ  يتمـــأل ألقيي يـــا أ  ذـــذا املمـــتويات الل ثـــ  مـــن يرـــ  ا
 تم ي ر وية أقضج مكاس  دو جتاية اخلدمات واييفدماخل ق الموم. 

وسـول تمــتدع  ات ـوت الياميــ     تنمــيت المياسـات العامــ  علـق  تلــف املمــتويات  ياتة  -29
ي يـ  األعضـا  واتماعـات ايقت ـاتي  للتوعيـ  والـدعوة. وللـدول األقي اً سياسي  ومـوايت  ـ م  ورييفا ـ

ا قليميـــ  عـــدت مـــن األتوات املتالـــ  مملـــج املكـــاويات رـــب ات ـــات املعنيـــ  املتعـــدتة وأقيقـــ  التنمـــيت 
والفـــيم العاملـــ  الوماييـــ  والربملايفيـــ  واصموعـــات املت   ـــ  والدياســـات ايست  ـــا ي (  ي ـــات ذـــذا 

ويتعــــب رــــد  ذــــذا العمليــــ  ق ميللــــ  مبكــــية أي ق العمليــــات املت ــــل  رالمياســــ  العامــــ  وتعم ــــا. 
 ميلل  ت ميم المياسات علق عو ي دم  هن  ات ات املعني  املتعدتة ومكاوياهتا.

 
زةاااااية الجيااااوي الراميااااة فلااااى تنديااااي قاااارارار االتحاااااي األيرةاااااأ المتعلاااااة بالتجااااارة وتدعياااال  )ب( 

 مؤسساته ذار الصلة 
 
ا قليميــــ  الياميــــ     جتمــــيد قــــيايات اي ــــات األقيي ــــ ، جيــــ  مضــــاعف  ات ــــوت الو نيــــ  و  -30
مــن اييفف ــا  رــب المياســات وان ــا ت يعــز  اً تفيــد األتلــ  املوجــوتة علــق أيي الواقــل رــت  جــز   ت

املوجـوتة، لـا قي ـا اليصـد والت يـيم.     عد  تفعيج جتاية اخلدمات وت  ـا ق أتوات المياسـ  العامـ 
ت اخلـــدمات علــــق ال ـــعيد الـــو ا     ــــعف ق صـــياغ  اســــياتي.ي  وتكـــ  عمليـــ  ممــــح سياســـا

تنميــ  اخلــدمات علــق املمــتو  الــو ا وعلــق ممــتو  اتماعــات ايقت ــاتي  ا قليميــ ، وذــو مــا قــد 
يعيقــج أي ج ــوت قاييــ  مــن أجــج و ــل اســياتي.ي  أقيي يــ  ااصــ  راخلــدمات. ورــالتوامي مــل تلــه، 

ج الل.نــ  اليقيعــ  املمــتو  املعنيــ  رالت.ــاية األقيي يــ ، لــا يكفـــ  يتعــب تزويــد املؤسمــات ال ا مــ ، ملــ
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ــــام  لت.ــــاية اخلــــدمات يتمــــم رايتمــــام والتناســــت علــــق  ــــذ رييف ــــذايت لتنفي مــــن املــــوايت وايســــت  ل ال
 املمتويات الل ث  للمياس  العام .

 
منطاااة قارةااة يمااج تجااارة الفاادمار يااأ ري اسااتراتيجية بشاا ن المداوضااار المتعلاااة ب نشاااء  )ج( 

 للتجارة الحرة
 
ي تضــ  تــدعيم الفوا ــد املتوقعــ  مــن دــو الت.ــاية تااــج أقيي يــا تمــ  مو ــوع جتــاية اخلــدمات  -31

ق املفاو ات املتعل   رإيفكا  منمل   قايي  للت.ـاية انـية. ولـن يكـو  ملنمل ـ  الت.ـاية انـية ال اييـ  أثـي 
أ  اـدمات   ي سـيمااية المـلل رايففتـاا ق اخلـدمات، قعل  رالنمب     أقيي يـا  ي  تا اقـي   ييـي جتـ

جل ة تككج عوامج لا ـ  ق تنميـ  الت.ـاية وتمـتمليل  قامـ  يوارـ  الفيـ  وأماميـ  م مـ  ق اقت ـات 
    قيي من لي  العمال  والنمو. اخلدمات تفض 

ه ملــا  ــ دا رال ملــاع املــا ، وتلــاً أيضــ ومــن التوصــيات املتعل ــ  رالمياســ  العامــ  مــا يت ــج -32
ذــــذا ال ملــــاع اخلــــدم  الفيعــــ  مــــن  ــــول ســــييل ق األعــــوا  األاــــ ة. و ت يــــزتات ايفــــدماخل أقيي يــــا ق 
األســــوام املاليــــ  العامليــــ  عــــن  ييــــت امل ــــايل األجنبيــــ ، يتعــــب علــــق صــــناع المياســــات واملنىلمــــب 

ة تـدق ات يأي األقايق  جتن  عدت مـن اململبـات احملتملـ  والتفكـ  قي ـا عنـد حبـ  قـيي تمـ   ميـات
املـــال مـــن أجـــج  مـــب ال ـــدية ا يفتاجيـــ  والتنويـــل ايقت ـــاتي ق   ـــاي املـــ  مؤتيـــ     التحـــول ق 

    مب التنىليم التحو   لل ملاع.ال اية. وجي  علق صناع المياسات األقايق
 

 ابار اليياللية التأ تعوق التموةلالتصدي للع )ي( 
 
مزتذـي وقعـال أ  تت ـد  أقيي يـا للع بـات اهليكليـ  ي تض  جا قوا د قملاع اـدمات ماليـ   -33

انا ـــ  الـــم تعيقـــج تنميـــ  ال ملـــاع املـــا  ودـــوا ولوليتـــ . وتكـــمج ذـــذا الع بـــات تـــدين البنيـــ  التحتيـــ  
وايلتكـــــايات وســـــو  تنىلـــــيم ال ملـــــاع. وي تـــــزال تول أقيي يـــــ  أعضـــــا  جلـــــ ة ق لاجـــــ     اعتمـــــات 

ـــ  ـــ . وميـــاتة تنويـــل ال ملـــاع املـــا   سياســـات تـــدعم ميـــاتة املناقمـــ  احمللي وتت ـــد  ليجـــز المـــوم املالي
مـن أثـي ال ـدمات اخلايجيـ . وميكـن أ  تكـمج اً واملناقم  رواسمل   مب التنىلـيم ميكـن أ   ـد أيضـ

التــــدار  الياميــــ     ممــــاعدة امل ـــــايل علــــق تملــــ  الع بــــات التنىليميـــــ  الــــم تعيقــــج الوصـــــول    
وتـــوق  رملاقـــ  تعييـــف ي يـــ  لتيمـــ    ـــت اً مـــاعدات انكوميـــ   لكيويفيـــالتمويـــج  تالـــ  املزيـــد مـــن امل

مــل امل ــايل    امل ــايل مــن ذويــ  املمــت لكب املمكنــب، ومــن و تمــ يج وصــول غــ  املتعــاملب 
 اخلدمات املالي .

وق ســيام الت ــدي ملكــكل  الــن ي املــزمن ق اخلــدمات املاليــ  ق املنــا ت الييفيــ ، ميكــن أ   -34
ق الت ــدي لعــد  تكــاقؤ قــيي ان ــول علــق املعلومــات املتعل ــ  اً   للتنىلــيم توي أساســ  أيضــيكــو 

راألســـوام املاليـــ ، واألاملـــاي املعنويــــ ، عـــ وة علـــق تعـــم ج ــــوت انكومـــ  ق ســـبيج  مـــب لوليــــ  
ال ملــاع املــا  وســ مت  واســت يايا. ومــن رــب  ــايت ا صــ ا املمكــن الي يمــي   مــب يفىلــم ل ــوم 
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لكي ، واست دا   بكات موس ع  مـن الفـيوع الييفيـ  للم ـايل انكوميـ  وا دا يـ  مـن أجـج ميـاتة امل
   اخلـدمات املاليـ  الييفيـ ث وو ـل أ ـي تنىليميـ  تولـ د الل ـ  اً الوصول رميع  ورتكلف  من فضـ  يفمـبي

ـــــ ـــــ  قن ـــــ  ايتاـــــاي الييفـــــ  وتكـــــو  للار ـــــ  غـــــ  امل ـــــيقي  ق تعب  ـــــدقل ق توي املؤسمـــــات املالي وات لل
والتحــوي ت ق األييــالث وتنويــل املنت.ــات واخلــدمات املاليــ  املعيو ــ  ق ال ملــاع امل ــيق، و  ــفا  
 ــارل  قليمــ  علــق األســوام املاليــ  رواســمل  موا مــ  ال ــوايفب والتمــ.يج ق أســوام ماليــ   تلفــ  علــق 

 ال عيد ا قليم .
 

 ة األطراي للفدمار المالية مواءمة األطر التنظيمية اإلقليمية والمتعدي )ها( 
 
مـــن  مـــب التنىلـــيم رضـــما  ميـــاتة ايتمـــام رـــب األ ـــي اً ميكـــن ألقيي يـــا أ  تمـــتفيد أيضـــ -35

ا قليميــ  واملتعــدتة األ ــيال املوجــوتة رالفعــج لتنىلــيم اخلــدمات املاليــ . وعلــق ســبيج امللــال، يبــدو أ  
ل التزامـــات ايتفـــام العـــا  ركـــت  التنىلـــيم التحـــو   ي  ىلـــق راذتمـــا  جـــال ق الكلـــ  مـــن جـــداو 

الت.ـــاية ق اخلـــدمات علـــق ال ـــعيد األقيي ـــ ث وذـــذا  ـــال يفـــيي أ  تكـــو  قيـــ  البلـــدا  األقيي يـــ  
الياغب  ق تنىليم تاول امل ـايل األجنبيـ  قـاتية علـق ةايسـ  صـ لياهتا حبييـ  علـق أسـاي تنىليم ـا 

 ــيي رعــد  قملــاع اــدماهتا املاليــ  أ  تتتجــد التحــو  . و  ــاق     تلــه، يتعــب علــق البلــدا  الــم مل 
مــن اســت دا  أوجــ  امليويفــ  املتــواقية ق النىلــا  رتحديــد اســتلنا ات  و يــ  مــن قبيــج ايســتلنا ات مــن 

مــــن التنمــــيت رــــب صــــناع اً  ــــي  الدولــــ  األجلــــي يعايــــ . وسي تضــــ   ديــــد ذــــذا ايســــتلنا ات مزيــــد
   سلملات ال ملاع املا  وات ات الفاعل  األاي . المياسات الت.ايي  وامل ايل امليجزي     جايف

وعــ وة علــق تلــه، ســيتعب رــذل املزيــد مــن ات ــوت ق ســبيج تكييــف ال ملــاع مــل الضــوار   -36
ا قليميـــ  املوجـــوتة، ملـــج الربوتوجـــويت املتعل ـــ  جبوايفـــ  مـــن تكامـــج ال ملـــاع املـــا  و/أو ايســـتلماي،  

لعــيو وراعــ   ــيم أقيي يــا واتماعــ  ايقت ــاتي  لــدول جتلــه املوجــوتة علــق صــعيد ا ــات امل ــي  ا
ــــد ــــو  األقيي ــــ . و ت  ــــيم ال ــــاية مزي مــــن الت ــــد  ق  ــــال اً غــــي  أقيي يــــا واتماعــــ  ا دا يــــ  لل.ن

 ديـــد اســـتلنا ات لتـــوق  م ومـــات اييفـــدماخل املـــا  ومه ـــوي اً التكامـــج ا قليمـــ ، ســـيتعب ذنـــا أيضـــ
 قملاع م يق  قليم . 

قيمــا يت ــج راملمــا ج التنىليميــ ، جمــا أيفــ  عامــج  ي ســيماأثــي ســليب اً  ــا  املــذجوي آيففــول يفف -37
ملــب  لتعميــت الت.ــاية ا قليميــ . وعلــق ســبيج امللــال، توجــد ق رعــ  البلــدا  مق راعــ  اقت ــاتي  

قليميــ  ( أ ــي لتنىلــيم اخلــدمات املاليــ   الفــ  لربوتوجــويت اخلــدمات املاليــ  وايســتلماي ا  قليميــ  مــل ً 
الــــم يفــــيي أ  تلــــز  الــــدول األعضــــا  ق اتماعــــ  ايقت ــــاتي  ا قليميــــ  املعنيــــ . وجيــــ  أ  تكــــو  
ايســــياتي.ي  أو اخلملــــ  الو نيــــ  املتضــــمن  لل ــــدمات املاليــــ  مت  مــــ  مــــل اخلملــــ  ا قليميــــ ، حبكــــم 

عامليـــ . و  ـــاق     مـــل ال ضـــايا الاً عضـــوي  البلـــد ق اتماعـــ  ايقت ـــاتي  ا قليميـــ ، ومتما ـــي  أيضـــ
ألســالي  ايتفــام العــا  األيرعــ  اً تلــه، جيــ  أ  تعــيل ذــذا ايســياتي.يات اخلــدمات رو ــوا وق ــ

اخلـــدمات املد ــ  واملكــمول  جمـــبيج    تكــ يي قملاعــات اخلـــدمات الــم تتعامـــج اً وأ   ــدت أيضــ
 وق م تله ال ملاعات علق عو سليم.مع ا أو تمل  هلا 
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ـــاً  ـــامل  وممـــتدام  ميكـــن أ  يكـــو  مو ـــوع مـــن موا ـــيل الـــدوية اليارعـــ  عكـــية ملـــؤ ي اً ي يمـــياً قيعي
ت األمــم املتحــدة للت.ــاية والتنميــ  ماألويفكتــات اليارــل عكــي(. ويكــكج تــدعيم املمــاا  ق دــو اخلــدما

وجتايهتــا وتنميت ـــا ق أقيي يـــا ألـــد المــبج الي يمـــي  الـــم ميكـــن كــا لوويفكتـــات اليارـــل عكـــي أ  يبـــدأ ق 
  يــت ذـــذا اهلـــدل ويـــدعم عمليـــات التكامـــج ا قليمــ  ق أقيي يـــا، وتلـــه ق ايفتىلـــاي  يفكـــا  منمل ـــ  

م الت.ــاية انــية ق جتــاية لــية قاييــ . وقــد التــز  اي ــات األقيي ــ  رإيفكــا  منمل ــ  جتــاية لــية قاييــ  تضــ
. وييلـــ  ذـــذا الت ييـــي كـــذا ايلتـــزا  لكنـــ  ي لـــ  أ  البلـــدا  2017المــلل واخلـــدمات حبلـــول عـــا  

األقيي يـــ  مل جتـــن رالكامــــج قوا ـــد جتـــاية اخلــــدمات الـــم يتيح ـــا ايتفــــام العـــا  واتفاقـــات ايســــتلماي 
ومـات ل يفف ـا  الكبـ  رـب اللنا ي . وع وة علق تله، يكـدت الت ييـي علـق  ـيوية أ  تت ـد  انك

المياســات العامــ  الو نيــ  وا قليميــ  والعامليــ ، الــذي يكــكج ث ــية يتعــب ســدذا جــ  يتمــأل ألقيي يــا 
يؤجـــد الت ييـــي أ  راســـتملاع  قملـــاع اخلـــدمات أ  ي ـــبح  اً،تمـــ   قوا ـــد دـــو جتـــاية اخلـــدمات. وأاـــ  

ــ ت األ ــي والمياســات للنمــو ايقت ــاتي املمــتدا  والتحــول اهليكلــ  قاً م مــاً هيجــ  أقيي يــا،  تا يف م 
التنىليميـــ  الفعالـــ  مـــن أجـــج رنـــا  أوجـــ  تكامـــج رـــب قملـــاع اخلـــدمات وقملاعـــات ايقت ـــات األاـــي ، 
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