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 مجلس التجارة والتنمية
  والتنمية التجارة لجنة

 والتنمية والخدمات التجارة بشأن السنوات المتعدد الخبراء اجتماع
 الخامسة الدورة
 2017متوز/يوليه  20-18 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

فااال الخااادمات فااال التكاااو   ال ي لااال  الخااادمات والتجاااارةدور اقتصااااد   
 والتنمية الشاملة

 مذكرة من أمانة األون تاد  

 تنفيذي موجز  
كل من اقتصاا  ادادماو والتراايف  خل ادادماو عماا يم احياث يوادا   او ل ينطوي   

. ومي ان النراإ يلياماا عماا  ميماا ميا    2030هي مي خل  عا  ططاث التنمياث املااتدامث ل اا  
لمبماادا  الناميااث، وي  ي ماااد البماادا  الناميااث عمااا تااو يخلااات خل اقتصااا  اداادماو  جدياادا    فقااا  

عان  ال املي ي تاي بالتايل  اللث يمنائيث. وينبغي لماياساو القومياث واهااو  التنريمياث، ف ا   
الت او  اإلقميمي واملت د  األطإاف عما ص يد الاياساو الترايفيث، اإلقإايف مبا لمخادماو مان 

 او يمنائيث.يم اح
عاااان طااااا    وتشااااب البااااااو  املتاوااااث واملناقشااااااو عمااااا صااااا يد الاياساااااو، ف ااااا    

األوح تااا  خل هااذا ا ااال، ال ساايما عممياتااه الساات إام سياساااو اداادماو، ي    يااث وجااو  
سياسث منارمث وم ئمث لمغإم، و طإ تنريميث ومؤساايث، مباا خل كلاش بشا   حا ا اح التاإياإ 

نميااااث املاااااايفاو البشااااإيث، خل تاااااخب اإلم احيااااث الاااا  ينطااااوي عمياااااا قطااااا  الترااااايفي، و  يااااث ت
 اددماو إلودا   و ل هي مي.
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 مقدمة -أولا  
حبصاث ا  عما  حاه ال نصاإ األوسا  خل قاو   فا  االقتصاا ، مااا اددماو  لقد بإز قطا  -1

استادثاا هذا القطا  إلوادا  متزايد  خل الناتح احملمي اإلمجايل والترايف  والتنميث. فالفإص ال  
التاااول اكي مااي بف اال صاا و  اقتصااا  اداادماو هائمااث، ال ساايما تمااش املاااتمد  ماان ت نولوجيااا 
القطي ااث واالقتصااا  الإقمااي. ويااااه  القطااا  خل اإلحتاجيااث ومنااو االقتصااا ي مبرممااه، ألحااه يتااي  

مب ابااث طااادماو  اإلسااااماو ال زمااث لممنتراااو وادااادماو األطااإ . وقااد بااإزو عاااد  طاادماو
واعاااد  مااان ويااا  يم احياااث تصاااديإها بالناااابث لمبمااادا  النامياااث، ال سااايما مااا  تطاااويف االتصااااالو 

عان كلاش، فادادماو  الام يث وال سم يث وطدماو ت نولوجيا امل موماو واالتصاالو. وف    
 الف الث هي حمإ ك توس   سمامث القي  اإلقميميث وال امليث.

كالصااث   -دماو الا  تنطاوي عماا و اائف اجتماعياث ماماث ي  ال ديد من  حشطث اد -2
ال غىن عناا لتاقيق  هداف التنميث املاتدامث. ومان كلاش  -واملاليث والطاقث والنقل واالتصاالو 

عما سبيل امل اال، تااتطي  ادادماو األساسايث وطادماو اكياكال األساسايث    تقاد  مااا او  
بشااا   الق اااال عماااا  2 اااال عماااا الفقاااإ، واكااادف بشااا   الق 1كباااب  خل سااابيل  قياااق اكااادف 

بشااا   املاااااوا  بااا   5بشااا   الت ماااي ، واكااادف  4بشااا   الصااااث، واكااادف  3ا اعاااث، واكااادف 
بشا    8بشا   الطاقاث، واكادف  7بش   املياه والصإف الصاي، واكدف  6اهنا ، واكدف 

بش    10كل األساسيث، واكدف بش   تطويإ اكيا  9النمو االقتصا ي وال مل ال ئق، واكدف 
عااان طإياااق طااادماو النقااال بشااا   املااااتوطناو البشاااإيث   11دف احلاااد مااان عاااد  املاااااوا ، واكااا

عان طإياق طادماو ت نولوجياا امل مومااو واالتصااالو بشا   سابل التنفياذ   17(، واكادف م    
مي  من ادادماو حيث استفا   اه(. ويتوقف  قيق ال ديد من األهداف والغاياو عما يم ام    
. 2030اكياكل األساسيث، وهو ما يادل عماا األ ياث الفائقاث لمخادماو خل  قياق بإحاامح عاا  و 

لت د   وجه املاا ث ال  يقدماا قطا  اددماو، مثث فإصث ساتث الست شاف اسرتاتيريث  وحرإا  
 لمنمو والتنميث قائمث عما قطا  اددماو.

 الخدماتفل تجارة الو الخدمات التجاهات فل اقتصاد  -اا ثاني 
 باعتبارها حصة متزايدة فل القتصاد الخدمات -ألف 

لقااااااااد زا و ماااااااااا ث قطااااااااا  اداااااااادماو خل االقتصااااااااا او عمااااااااا مااااااااإ الاااااااازمن. ففااااااااي  -3
، زا و وصث قطا  اددماو خل الناتح احملمي اإلمجاايل لاد  مجيا  ف ااو 2015-1980 الفرت 

خل املائااااث لااااد  االقتصااااا او املتقدمااااث  76ي   61ن الاااادطل املختمفااااث، مبااااا خل كلااااش الزيااااا   ماااا
(. فادادماو  صابات منتشااإ  1خل املائاث لااد  االقتصاا او النامياث  الشاا ل  55ي   42 ومان

. والزياا   خل حاواتح عما حطاا  واسا  خل مجيا  املنااطق النامياث، مباا خل كلاش لاد   قال البمادا  مناوا  
ي  تإاجاااا  النااااواتح االقتصااااا يث خل االقتصااااا او اداااادماو خل هااااذه الفاااارت  ت ااااز  ي  وااااد كبااااب 

املتقدمث وي  تإاج  النواتح الزيفاعيث خل االقتصا او الناميث. وقد ي نراإ ي  كلاش عماا  حاه ي  ا  
(. ففاااي االقتصاااا او املتقاااد ، وقاااق قطاااا  2شااا م  منفصااام  مااان التااااو ل اكي ماااي  الشااا ل 
اعث.  ماااا خل البمااادا  النامياااث، ال سااايما  قااال ادااادماو مناااوا ، وغاااا يفو ماااوايف  اإلحتااااد قطاااا  الصااان

 ، فإ  موايف  اإلحتاد قد احتقمت من القطا  الزيفاعي ي  قطا  اددماو  ساسا .البمدا  منوا  



TD/B/C.I/MEM.4/14 

3 GE.17-09139 

 1الش ل 
حصااة قعاااع الخاادمات فاال الناااتإل المكلاال امجمااالل بكسااح مسااتو  الااد   وبكسااح 

  2015و 1980، ةالمنعق
  حابث م ويث(

 

 .األوح تا يوصالاو  املصديف:

  2الش ل 
والتغي اار  حصااة قعاعااات القتصاااد فاال الناااتإل المكلاال امجمااالل بكسااح مسااتو  الااد  

  2015-1980الكاص  فل الفترة 
  حابث م ويث(

 
 .يوصالاو األوح تا  املصديف:
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، ق ااااد يف    قطااااا  2016خل قطااااا  التو يااااف. ففااااي عااااا  ا  واداااادماو منتشااااإ  بقااااو   ي اااا -4
خل املائاااث( الو اااائف خل ال اااامل. وم مماااا هاااو احلاااال خل  49ياااات ثإ بنااااو حصاااف  ادااادماو الواسااا  

فقاااد كاااا  قطاااا  . (1 خل املائاااث( 44قتصاااا او املتقدماااث  الناااواتح، فاااإ    ياااث ادااادماو  كااا  خل اال
اداادماو املاازول  الإئياااي بالو ااائف منااذ منتصااف ال قااد األول ماان القااإ  الواوااد وال شااإين، مبااا خل 

، 2016-2001. وخل الفارت  2009و 2008ألزمث االقتصا يث واملاليث ال املياث ل اامي كلش  ثنال ا
 زا و   يااث قطاعاااو اداادماو خل اإلحشااالاو والاااياوث وخل غب ااا ماان قطاعاااو األعمااال ساانويا  

 .(2 (3خل االقتصا او الناميث  الش ل خل الاو  ال امليث لمو ائف، مبا خل كلش 
  3الش ل 

-2001فاال توعيااام العمالاااة فاال قعاعاااات مختاااارة بكسااح مساااتو  الاااد  ،  التغي اار السااانو 
2016  

  حابث م ويث(

 
 .2017ي  منرمث ال مل الدوليث، ا  وااباو  ماحث األوح تا ، استنا  املصديف:

والتو يف خل قطا  اددماو مناسب بوجه طاص لمناال، لذلش يااتاوك ، خل ال اامل  -5
الو ائف خل هذا القطاا . وتبمان حاابث مشاايفكث النااال خل و اائف ب سإه، عما احلصث األك  من 

. (3 خل املائاااث، ال ياااابقاا خل كلاااش ساااو  القطاااا  الزيفاعاااي 41ادااادماو خل االقتصاااا او النامياااث 
  ب ااا  يبالناااابث لم ماااال املاااااجإين ويااا  ا  واملشاااايفكث خل و اااائف قطاااا  ادااادماو كباااب   ي ااا

عماااا ا  كباااب ا   والواليااااو املتااااد  األمإي ياااث، ت تماااد اعتماااا البمااادا  الااا  تات ااايفا ، م ااال كنااادا 
املاااااجإين خل ا ااااالو الواسااا ث لقطاااا  ادااادماو. وباااذلش، فاااإ  الاياسااااو املتصااامث بادااادماو 

__________ 

 ال مل. ، قاعد  بياحاو املؤشإاو الإئيايث لاو 2017منرمث ال مل الدوليث،  (1 
 .وال مالث والتنميث الترايف ، يصديف قإيبا  األوح تا ،  (2 
  جنيف(. World Employment Social Outlook: Trends 2016منرمث ال مل الدوليث،  (3 
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ت تااااي   ياااث لم مالاااث الشااااممث، ال سااايما خل الاااايا  احلاااايل الاااذي يتاااا  بااليفتفاااا  ال باااب خل 
 م دالو البطالث عما تو ماتمإ.

بقاااو وافااإ ماان االساات مايف األجنااإ املباشااإ، يك تإك اازو ا  ساات ثإ قطااا  اداادماو  ي ااوا -6
االساااات مايفاو كاو الطاااااب  املاااااترد امل ماااان عناااااا خل ال شااااإ ساااانواو األطااااب   ساسااااا  خل قطااااا  

خل املائااث ماان االساات مايفاو. وباإل ااافث  53، تمقااا قطااا  اداادماو 2015اداادماو. ففااي عااا  
ايف األجنااإ املباشااإ خل قطااا  اداادماو بااوتب   سااإ   ااا هااي عميااه خل قطااا  ي  كلااش، زا  االساات م

لمغاياث  ا  ساإي ا  الزيفاعث وقطا  الصاناعاو التاويمياث. ووقاق قطاا  طادماو اكياكال األساسايث مناو 
خل هااذا  2015ف ااا   ك ااإ ماان حصااف االساات مايفاو كاو الطاااب  املاااترد امل ماان عناااا خل عااا  

 (.4القطا   الش ل 
  4ل الش 

توعيااااااام مشااااااااريم الياااااااترمارات األجنبياااااااة المبا ااااااارة  ات العاااااااابم المساااااااتجد حساااااااح 
  2015 القعاعات،
  حابث م ويث(

 
 مطبوعااو األما   2016تقإياإ االسات مايف ال ااملي،  ، 2016وااباو  ماحث األوح تا ، اساتنا ا  ي   املصديف:

 (، جنيف.E.16.II.D.4املتاد ، يفق  املبي   

 التجاهات فل تجارة الخدمات -باء 
، كاحاات البماادا  ال اا   املصااديف  واملاااتويف   لمخاادماو خل ال ااامل تتم اال 2015خل عااا   -7

قتصا او املتقدمث، ال سيما الوالياو املتاد  وبمدا   ويفوبا، م ل  ملاحياا واملمم اث باألساس خل اال
املتاااااد  ل يطاحيااااا ال رماااااا وليإلناااادا الشاااااماليث، وكااااذلش خل االقتصااااا او الناشااااا ث م اااال الصااااا  

خل املائااث ماان  مااو   50(. وقااد اساات ثإو البماادا  املصااديف  ال شااإ األو  باا ك إ ماان 1  اهاادول
ادااادماو، ولاااووه االسااااه حفااااه لاااد  البمااادا  املااااتويف   ال شاااإ األو ، وهاااو  الصاااا يفاو مااان

 ي شف عن وجو  ساح  خل تش يمث ك   البمدا  املصديف  لمخدماو. ما

 اددماو
53 

 التصني 
42 

 الزيفاعث
5 

 قطاعاو  طإ 
5 

 اكياكل األساسيث
27 

 اإلحشالاو
11 

 األعمال
9 
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 1اهدول 
 2016البلدان المصدرة والمستوردة الرئيسية للخدمات، 

  الدواليفاو وحابث م ويث(  م ي

البمدا  املصديف  
 الإئيايث لمخدماو

قيمث الصا يفاو 
 من اددماو

احلصث من 
الصا يفاو ال امليث 

 من اددماو
البمدا  املاتويف   
 الإئيايث لمخدماو

قيمث الوايف او 
 من اددماو

احلصاااث مااان الاااوايف او 
 ال امليث من اددماو

 10.7 053 503 الوالياو املتاد  15.6 411 752 الوالياو املتاد 
 9.6 014 453 الص  6.8 176 327 املمم ث املتاد 

 6.6 074 312  ملاحيا 5.6 738 272  ملاحيا
 5.0 679 235 فإحاا 4.9 760 236 فإحاا
 4.2 653 198 املمم ث املتاد  4.3 488 208 الص 
 4.1 939 191 ليإلندا 3.7 776 179 هولندا
 3.9 710 184 اليابا  3.6 821 173 اليابا 
 3.6 458 169 هولندا 3.3 845 161 اكند

 3.3 581 155 سنغافويف  3.1 642 149 سنغافويف 
 2.8 710 133 اكند 3.0 678 146 ليإلندا

 5٣٫9 8٧0 5٣٧ 2 المجموع 5٣٫9 ٣٣٤ 609 2 المجموع

 يوصالاو األوح تا . املصديف:

خل االقتصاا او النامياث ا  ، شادو الصا يفاو من اددماو منو 2016-2005وخل الفرت   -8
االقتصا او املتقدمث. فقد ايفتف ت وصث االقتصا او الناميث من الصاا يفاو   سإ   ا كا  عميه خل

، توسااا ت صاااا يفاو 2016-2008خل املائااث. وخل الفااارت   29ي   23ال امليااث مااان ادااادماو مااان 
اداادماو خل االقتصااا او الناميااث بااوتب   سااإ   ااا كاحاات عميااه خل االقتصااا او املتقدمااث، وتوساا ت 

(. وزا و وصااااث صااااا يفاو 5 سااااإ  ماااان صااااا يفاو الب ااااائ   الشاااا ل صااااا يفاو اداااادماو بااااوتب  
خل  28ي   2005خل املائاث خل عاا   24اددماو خل  مو  الصا يفاو مان الاام  وادادماو مان 

خل املائاث خل االقتصاا او النامياث.  17ي   14خل االقتصاا او املتقدماث، ومان  2016املائث خل عا  
ن صاا يفاو الااام . وكمااا واد   ثنااال األزمااث االقتصااا يث وكاحات صااا يفاو اداادماو  ك اإ مإوحااث ماا

 2015، تإاج ت صا يفاو اددماو خل االقتصا او الناميث خل عاا  2009واملاليث ال امليث خل عا  
 خل املائث(. 13خل املائث( تقل عن حابث تإاج  صا يفاو الام    3بنابث  

 قاو  خل االتصااالو الااام يث  ا  ومان مجماث ادادماو،  قااق صاا يفاو البمادا  النامياث منااو  -9
وال ساام يث وت نولوجيااا امل موماااو واالتصاااالو، وخل اداادماو املاليااث، وخل غبهااا ماان طاادماو 

(. بيااد    اإلوصااالاو واااب القطاعاااو تباا      االقتصااا او 6األعمااال الترايفيااث  الشاا ل 
مساته الترايفياث. ويفغا      املتقدمث واالقتصا او الناميث ياتمإ كل مناما خل التمي ز عن اآلطإ خل

طاادماو النقااال واألساافايف وغب اااا ماان طااادماو األعماااال الترايفيااث هاااي الف اااو األكااا  بالناااابث 
ل قتصا او املتقدمث والناميث عما الاوال، فاإ  وصاث طادماو النقال واألسافايف تواصال االيفتفاا  

(. وخل املقاباال، تواصاال 2 خل االقتصااا او الناميااث واالقتصااا او الاا  متااإ مبإومااث احتقاليااث  اهاادول
مااان ويااا  الف ااااو كاو القيماااث امل اااافث ا  االقتصاااا او املتقدماااث خل احااااك منااااا  ك اااإ حصصااا

 ال اليث، م ل اددماو املاليث.
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  5الش ل 
 2016-2008نمو صادرات السلم والخدمات بكسح مستو  الد  ، 

 (100=2008 املؤشإ  

 
 .يوصالاو األوح تا  املصديف:

  6الش ل 
 2016-2008صادرات القتصادات النامية من  دمات تجارية مختارة، 

 (100=2008 املؤشإ  

 
 يوصالاو األوح تا . املصديف:
تشااامل طااادماو األعماااال الترايفياااث األطاااإ  اتماااف طااادماو األعماااال الترايفياااث وادااادماو املانياااث  م ورث:

 والتقنيث.
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 2اهدول 
 2016الصادرات من  دمات تجارية مختارة بكسح مستو  الد   والمنعقة، 

  حابث م ويث(

 ف ث اددماو

االقتصا او 
 املتقدمث

االقتصا او 
ال  متإ مبإوث 

 احتقاليث

االقتصا او 
 املتقدمث

البمدا  
األفإيقيث 
 الناميث

البمدا  األمإي يث 
 الناميث

البمدا  اآلسيويث 
 الناميث

 قل البمدا  
 منوا

 1.9 3.6 2.5 2.0 3.4 6.4 3.4 اددماو املتصمث بالام 
 23.1 21.2 16.2 29.2 21.1 35.1 15.8 النقل

 53.5 31.4 47.4 39.1 33.8 23.2 21.4 األسفايف
 1.8 3.2 0.1 2.3 2.8 5.6 1.3 اإلحشالاو

 2.1 6.9 5.0 4.2 6.5 2.2 13.6 اددماو املاليث
 0.3 1.5 0.8 0.3 1.4 0.8 9.0 املم يث الف إيث

االتصاالو وت نولوجيا 
 امل موماو واالتصاالو

10.6 9.4 9.5 6.6 4.7 10.4 8.6 

 7.8 21.0 20.7 15.7 20.6 16.6 23.9 األعمال الترايفيث األطإ 
اددماو الشخصيث 
 وال قافيث والرتفيايث

1.0 0.8 0.9 0.7 2.7 0.7 0.8 

 المجموع

100.0 100.0 100.0 100.
0 

100.0 100.0 100.0 

 يوصالاو األوح تا . املصديف:

والبياحاااو املت مقااث مبياازا  املاادفوعاو احلااايل ال ت  اا  سااو  جاازلا  ماان سااايف  اداادماو،  -10
(  و  إكااو األشاخاص الطبي يا  املؤقتاث 3ال ت    الترايف  املإتبطاث حب اويف ساايفي  الانمو  يك

(. فاحل اااويف التراااايفي هاااو مناااو التويفياااد األك اااإ   ياااث، أل  كلاااش مي ااان    يتااا تا مااان 4 الااانمو 
م    هذه املبي او هي بدويفها حتااد  مبي او فإو  الشإكاو األجنبيث املتزايد  باستمإايف، يكا افرت 

، وقيمااث  عمااا ماان القيمااث 2015مميااايف  واليف خل عااا   37نصااإ اداادماو. وقااد بمغاات قيمتاااا ع
وتشااب البياحاااو الصاااا يف  عاان اال اااا  . (4 ممياااايف  واليف 34البالغااث  2014عاااا  الاا   ققاات خل 
(. واحلإكااث املؤقتااث لصشااخاص الااذين يقاادمو  7 الشاا ل  3ي  هيمنااث  ويف الاانمو ا  األويفوت  ي اا
امث لمغايث خل ادادماو املانياث وطادماو قطاا  األعماال. ويكا ماا  طاذحا خل االعتباايف اددماو م

مميااايف  575بناااو  2016ق ااد يفو التاااوي و خل ال ااامل خل عااا   -ال اا  اكائاال ماان التاااوي و 
ي تاااي  4فاإ  الانمو  - (5 ممياايف  واليف منااا تتوجااه ي  البمادا  النامياث 429با   ا   واليف، عمما

   يث بالغث لمبمدا  الناميث.

__________ 

 . 2016األوح تا ،  (4 
 .Migration and remittances, Migration and Development Brief No. 27، 2017البنش الدويل،  (5 
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 201٣التكاد األوروبل: صادرات الخدمات بكسح نمط التوريد، 

  حابث م ويث(

 
 قاعد  بياحاو امل تب اإلوصائي لمرماعاو األويفوبيث. املصديف:

البياحاو عن اددماو ع  احلدو  القيمث امل افث ال باب  لمخادماو املصااوبث وال ت     -11
خل املائاث مان القيماث امل اافث خل  44، است ثإو اددماو بناابث 2011لصا يفاو الام . ففي عا  

خل املائااث خل االقتصااا او الناميااث، متراااوز   32 مااو  الصااا يفاو خل االقتصااا او املتقدمااث وبنااابث 
 يفاو ادادماو مان  ماو  الصاا يفاو.  ماا القيماث امل اافث لمخادماو املااتويف   بذلش وصص صا

خل املائاث  16، وبمغات 2011-1995خل يمجايل الصاا يفاو فقاد زا و خل مجيا  البمادا  خل الفارت  
خل املائااث خل االقتصااا او الناميااث. ويباا   كلااش تزايااد قابميااث اداادماو  11خل االقتصااا او املتقدمااث و

ساااايف  ا  ومي ااان    يشااامل التماااوين احملماااي  ي ااا. (6 لمتراااايف  يتااااا بوصااافاا األ ا  احملإكاااثلمتراااايف  و  
 اددماو، عن طإيق وإكث األشخاص عما سبيل امل ال.

زياا     ياث  حشاطث ادادماو خل شاإكاو الصاناعاو ا  ماا ال ت  ا  البياحااو  ي ا وك با   -12
واحملتااو  املااإتبو باالبت ااايف ملنتراعااا، وت اازز التاويميااث. فم ااي ت اايف الشااإكاو املزيااد ماان القيمااث 

، قاد تمرا  الشاإكاو ي  تطاويإ ال  قاو م  الزبائن و تفه باملاا  الترايفيث االسارتاتيريث  اطمياا  
مااان المراااول ي  مصاااا يف طايفجياااث. ففاااي عي ناااث مااان بمااادا   متااااا يواااد    حشاااطث ادااادماو بااادال  

ائاااث مااان قيماااث صاااا يفاو املصااانوعاو  وبإ اااافث خل امل 37الديفاسااااو، اسااات ثإو ادااادماو بناااابث 
خل املائاااث،  53 حشاااطث ادااادماو  ااامن شاااإكاو الصاااناعاو التاويمياااث ايفتف ااات هاااذه احلصاااث ي  

 .(7 زهال ال م  وبمغت املاا ث اإلمجاليث لمخدماو خل الصا يفاو 
مث وت تاااااي البياحاااااو عاليااااث اهااااو   واملوثااااو  ملااااا واملتاوااااث خل الوقاااات املناسااااب والشااااام -13

واملصاااان فث مبااااا فيااااه ال فايااااث عاااان تاااادفقاو سااااايف  اداااادماو   يااااث خل تاااااايل اإلجااااإالاو احملااااد   
__________ 

 .(حيويويفك وجنيفمطبوعاو األم  املتاد ،  والتنميث:  اددماو والترايف ، 2011األوح تا ،  (6 
 S Miroudot and Cadestin, 2017, Services in global valueمنرمث الت او  والتنميث خل امليدا  االقتصا ي،  (7 

chains: From inputs to value-creating activities, Trade Policy Papers No. 197. 

 4 النمو
4 

 1 النمو
21 

 2 النمو
6 

 3 النمو
69 
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واملاتند  ي    لث وي  سياساو ممموسث. والرتكيز عما البياحاو لاي  ساو  اسارتاتيريث مطموباث 
إ (. وتاوف  1بغيث و   الاياساو املناسبث لمخادماو املناسابث إلوادا  التااو ل اكي ماي  اإلطاايف 

البياحاو عنصٌإ يفئياي خل قياس اإلجنازاو خل سبيل  قيق  هاداف التنمياث املااتدامث. وملاا كاحات 
، ألمناا  التويفياد األيفب اث مجي اا  ا   موعث كبب  من املؤسااو مشايفكث عا    خل سايف  ادادماو وفقا

 .مؤسايا  ا  فإ  توفب اإلوصالاو الصاياث يتطمب ت اوح
  1اإلطايف  

 البيانات: دراية حالة البراعي جمم 
 النرااا  املت اماال لمترااايف  ادايفجيااث خل اداادماو واألصااول غااب املا يااث ي اادال ازياال، خل  

خل القيمااث الصااافيث   ا   مامااث  لتصاانيف اداادماو ومجاا  ا  وغاابه ماان ال ممياااو الاا   ااد  تغيااب 
يا  م اام و ادادماو با  البياحاو واحاك يجاإالاو عماا صا يد الاياسااو. ويشامل النراا  مج

املقيم  وغب املقيم  وتشمل عمميث مجا  البياحااو  مناا  التويفياد األيفب اث. وتتوقاف ف الياث النراا  
عمااا ماااد  مااان   ولوياااث كبااب  لتاااوفب البياحااااو وحوعيتااااا ولتقاادة الااادع  الاياساااي كاااذه ادطاااو ، 

ملنصاااو اإلل رتوحيااث. وساااعد هااذا وكااذلش عمااا الترإبااث الوطنيااث خل  ااال احل ومااث اإلل رتوحيااث وا
النراااا  الاااامطاو املختمفاااث خل بياااا  اإلم احااااو الااا  تنطاااوي عميااااا صاااا يفاو ادااادماو، و تاااا  

ي  البياحاااو املاااتمد  ا  الاادع  لت زيااز الترااايف ، وقااد   يسااااماو خل املفاو اااو الترايفيااث. واسااتنا 
عمااال لقطاعاااو اداادماو، ماان هااذا النرااا ، و  اا ت يوصااالاو حمااد   لاادع  اساارتاتيرياو األ

و  طمقااات مباااا يف  بااا  القطااااع  ال اااا  وادااااص، ت اااإف باسااا  منتاااد  االساااتفا   مااان صاااا يفاو 
 اددماو، بغيث زيا   القديف  التنافايث عن طإيق  ديد التدابب املناسبث.

مإاسااا و ويف و مااان وزايف  الصاااناعث والتراااايف  ادايفجياااث وادااادماو ال ازيمياااث  والفإياااق ال ااااملي امل ااا   املصديف:
 -،  ليااال لتااااا  و ااا  واساااتخدا  البياحااااو املت مقاااث بااااكرإ  مااان  جااال التنمياااث 2016بااااكرإ ، 

Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for Development ،
 ، الترايف  واكرإ  والتنميث.واألوح تا ، يصديف قإيبا  

 فل التكو   ال ي لل من أج  التنمية الخدمات دور -ثالراا  
ي  ماااااا ث قطااااا  اداااادماو خل االقتصااااا  كبااااب  يك بإم ااااا  هااااذا القطااااا ، وباااااألطص  -14

صاا يث. وهاذا اددماو املإتبطث باكياكل األساسيث، تقدة يسااماو وسيطث همي  األحشطث االقت
ياااااال  - ي زيااااا     يااااث اداااادماو خل مجياااا  القطاعاااااو االقتصااااا يث  -التوساااا  خل اداااادماو 

اإلحتاااد والتصااديإ عاان طإيااق عممياااو يحتاجيااث، وباألساااس خل امل اتااب ادمفيااث ومإاواال اإلحتاااد 
ب ااد   م ال مإاقبااث النوعيااث واداادماو اكندساايث(، وكااذلش خل مإاواال اإلحشااال ومااا قباال اإلحتاااد ومااا

، كاحاااات  حشااااطث  عااا  اداااادماو  م اااال 2015(. وخل عاااا  8اإلحتااااد ومااااا ب اااد البياااا   الشاااا ل 
خل املائاااااث مااااان  60ي   25الباااااا  والتطاااااويإ، وادااااادماو اكندسااااايث والتوزيااااا ( مت ااااال حاااااابث مااااان 

خل تناايق عمميااو ا  وت تاي اددماو   ياث  ي ا. (8 ائف خل شإكاو الصناعاو التاويميثالو 
كلش عما سبيل امل ال، تتي  طدماو االتصاالو الت او  ب  اتماف األحشاطث خل اإلحتاد. ومن 

 عمميث يحتاٍد ما، كما    اددماو املإتبطث بامل ايفف وبالت نولوجيا تاال عمميث التخص ص.
__________ 

 .2011األوح تا ،  (8 
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  8الش ل 
 حصة أنشعة الخدمات فل مراح  عملية امنتاج

   حابث م ويث(

 
،  ويف ادادماو خل سمااامث القاي  ال امليااث، مقدماث  ثنااال الادويف  ال احيااث 2015امل ااد ال ااملي اآلساايوي،  املصديف:

  يمول/سبتم . 17التاب  لصوح تا ، جنيف، والات   م  الترايف  والتنميث 

والقيمااااث امل ااااافث لقطااااا  اداااادماو  اطمااااث  اااامن يحتاااااد وصااااا يفاو مجياااا  القطاعاااااو  -15
االقتصاااا يث، مباااا خل كلاااش الزيفاعاااث والصاااناعث التاويمياااث. ومااااتواها  عماااا مااان املااااا او املباشاااإ  

خل ادااااادماو خل مجيااااا   لمخااااادماو خل اإلحتااااااد والصاااااا يفاو، وتبااااا   ماااااد  توسااااا  االقتصاااااا او
، بمان يمجاايل قيماث صاا يفاو ادادماو مان  ماو  صاا يفاو 2011ماتوياو الدطل. ففي عا  

خل املائااث خل االقتصااا او الناميااث.  14خل املائااث خل االقتصااا او املتقدمااث و 24الااام  واداادماو 
خل املائااث ماان  44عمااا  حااه، وم ممااا ساابقت اإلشااايف  يليااه، مت اال القيمااث امل ااافث لقطااا  اداادماو 

خل املائااااث خل االقتصااااا او  32القيمااااث امل ااااافث خل  مااااو  الصااااا يفاو خل االقتصااااا او املتقدمااااث و
، فااااو 5(. ويك يشاااايف ي  كلاااش خل ب ااا  الديفاسااااو عماااا  حاااه مناااو التويفياااد 9النامياااث  الشااا ل 

 يفاو والفااإو  ال بااب  باا  الصااا. (9   خل اداادماو خل الترااايف  الدوليااثمااد  التوسااا  ي  اا   ي اا
املباشااإ  لمخاادماو والقيمااث امل ااافث لمخاادماو خل الصااا يفاو قااد تباا     يااث اداادماو خل  ااا  
القاااديف  عماااا التصاااديإ وزياااا   قابمياااث تصاااديإ ادااادماو، ال سااايما عنااادما يتااااجإ بالقيماااث امل اااافث 

 .ي  جنب م  القيمث امل افث املت تيث من سم  وطدماو قابمث لمتصديإ  ص   ا  لمخدماو جنب

__________ 

 9) L Cernat and Z Kutlina-Dimitrova, 2014, Thinking in a box: A mode 5 approach to service trade, 

Chief Economist Note Issue No. 1, European Commission. 
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  9الش ل 
حصاااة الخااادمات فااال مجماااوع الصاااادرات المبا ااارة وفااال مجماااوع الاااروابط األمامياااة فااال 

 2011الصادرات، بكسح مستو  الد  ، 
  حابث م ويث(

 
 وااباو  ماحث األوح تا ، استنا ا  ي  قاعد  بياحاو البنش الدويل بش   القيمث امل افث لمصا يفاو. املصديف:

تقاااد  يساااااماو وسااايطث مقاااا  احملاااإ ك لتااااا  ف الياااث مجيااا  وقاااد تقاااو  ادااادماو الااا   -16
القطاعاااو ويحتاجيتاااا وقااديفعا عمااا املنافاااث. وقااد تنشاا  فااإص لم ماا ل االقتصااا ي  ل لتاااا  

ممؤسااااو البالغااث بامااامث القااي  الداعمااث لمصااا يفاو، مبااا خل كلااش خل ب اا  احلاااالو بالنااابث ل
(. واحلاال    املشاايفكث خل سماامث القاي  2 اإلطاايف  الصغإ واملؤساااو الصاغب  واملتوساطث احلرا 

ال املياااث ووااادها ال ي فااال  قياااق م اساااب يمنائياااث كاو باااال. فااااألمإ  تااااد ي  ييااا ل االهتماااا  
 باالحتقال ي   حشطث اددماو كاو القيمث امل افث ال اليث، م ل التصمي  والتوزي  والتاويق.

  2اإلطايف  
 الصغر والمؤيسات الصغيرة والمتويعة الكجملمؤيسات البالغة الخدمات وا
مت اااااال، خل ال ااااااامل  ملؤسااااااااو البالغااااااث الصااااااغإ واملؤسااااااااو الصااااااغب  واملتوسااااااطث احلراااااا ا 
خل املائاااث مااان ال مالاااث. وخل  60خل املائاااث مااان اإلحتااااد، و 50خل املائاااث مااان الشاااإكاو، و 95 ب ساااإه،

 املؤسااااو الصااغب  واملتوسااطث احلراا ثإ بمادا  منرمااث الت اااو  والتنميااث خل املياادا  االقتصاا ي تااات 
خل املائااث مااان  60ي   50خل املائااث خل املتوسااو مااان  مااو  ال مالااث وبنااابث تااارتاو  ماان  60بنااابث 

ا  مصاااديف  ملؤساااااو البالغاااث الصاااغإ واملؤساااااو الصاااغب  واملتوساااطث احلرااا االقيماااث امل اااافث. وت اااد 
هاذه املؤساااو تواجاه  ادياو كا  ، م ال   ك إ لمنااال والشابا . عماا   ا  ل بت ايف وتتي  فإص

اخنفااام اإلحتاجيااث واحلااد األ مل ماان املشااايفكث خل الترااايف  الدوليااث والرتكيااز عمااا اإلحتاااد كي القيمااث 
امل اااافث املتدحياااث. والت ااااليف الترايفياااث عالياااث بالناااابث كاااذه املؤساااااو باااابب االفتقاااايف ي  وفاااإاو 

 موماااو والتموياال واالمت ااال لممتطمباااو. وبإم ااا  احلراا ، مبااا خل كلااش حلصااوص احلصااول عمااا امل
اددماو، ال سيما اددماو املإتبطث باكياكل األساسيث، بإتاوتاا اإلسااماو والاإوابو عماا طاول 

 ملؤسااااو البالغاث الصااغإ واملؤساااو الصااغب  واملتوساطث احلراا اعمميااو اإلحتااد،  ااا  يحتاجياث 
لقمااث اعتما هااا  ، حرااإا  هااا. وبإم ااا   حشااطث اداادماو  ي ااا  وتاااايل  طااذها باا امح التنوياا  وبتطويإ 
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عمااا ك افااث يف س املااال وعمااا وفااإاو احلراا  خل الغالااب، تاااايل احاادماد هااذه املؤسااااو خل  حياااا 
االقتصا  والترايف . ومي ن كذه املؤسااو الرتكز عماا يحتااد حاواتح طادماو م يناث ملختماف مإاوال 

قاد تبا      احلااوافز الناساث عان كلااش إل افال الطااب  الإمسااي عمميااو اإلحتااد خل النطاا  األوساا . ف
عماااا هاااذه املؤساااااو وال اااامم  فيااااا مفياااد  لمغاياااث. ف ماااا سااابيل امل اااال، تبااا      ال مااال املتزاياااد 

    ي  ت زيز النمو. ويااإي كلاش  2000إل فال الطاب  الإمسي عما االقتصا  ال ازيمي منذ عا  
الا  تاات مل األساوا   غاث الصاغإ واملؤساااو الصاغب  واملتوساطث احلرا ملؤساااو البالاعما ا   ي 

املؤساااااااو الصاااااغب  ، تاااااات ثإ عااااا  االحرتحااااات لمشاااااإو  خل اساااااتخدا  التراااااايف  اإلل رتوحياااااث. فمااااا    
عمااي بابااا لمترااايف  عمااا وصااث ماان مشااايفي  األعمااال الاا  تتاااجإ عاان طإيااق شااإكث  واملتوسااطث احلراا 

 كاااا  ماااان احلصااااث خل األسااااوا  الاااا  ال تااااات   بت نولوجيااااا امل موماااااو واالتصاااااالو،  اإلل رتوحيااااث
 98بمااوو وجااااو تصااديإيث تصاال ي   عمااي باباااوبإم ااا  الشااإكاو الصااينيث الاا  تترااايف عاا  موقاا  

  وجاث،  ي تو   ف ال د  خل األسوا  ال  ال تات   بت نولوجيا امل موماو واالتصاالو.
  ومنرمااث الت اااو  Growing the global economy through SMEs، 2013 موعااث ي ينبااويفو،  املصديف:

 Small, Medium, Strong: Trends in SME Performance، 2017والتنميث خل امليدا  االقتصا ي، 

and Business Conditions (Paris) ، احلالث والتوق او االقتصا يث خل ال امل2017  واألم  املتاد ، 
  حيويويفك(. 2017ل ا  

وبإم ااا  قطااا  اداادماو، بدعمااه القااديف  اإلحتاجيااث والتصااديإيث، تغيااب األساا ايف النااابيث  -17
خل القطاعاو ال  تااه  فياا، ومن مث الت ثب عما قإايفاو هذه القطاعااو فيماا يتصال باإلحتااد 

يباو تاتا اا ادادماو وال مالث واالست مايف والترايف  واالستا ك. ويؤ ي كلش ي  يودا  تغ
خل اكي ل االقتصا ي، وي  تصب  ب   القطاعاو  ك إ   يث من ب   وكلاش باالساتنا  ي  
حااواتح اداادماو القااا يف  عمااا املنافاااث. وقااد ت ااو  م اال هااذه التغيااباو اكي ميااث مفيااد  لمغايااث يكا  

ت تماااااد عماااااا  كاحااااات خل صاااااا  القطاعااااااو الااااا  متيااااال ي     ت اااااو  كاو يحتاجياااااث عالياااااث،  و
الت نولوجيا ب  افث،  و تتمت  بإم احيث كبب  لمتطويإ، مبا يؤ ي ي  النماو القاائ  عماا ادادماو. 
ومثث من يقول يحه مل ي اد باإلم اا  النراإ ي  قطاا  ادادماو عماا  حاه باديل لمتصاني  ويمناا عماا 

 الصناعث التاويميث. حه جزل من اسرتاتيريث إلودا   ول خل مجي  القطاعاو، مبا فياا قطا  
وخل لساااااايا، كاحاااااات التغيااااااباو اكي ميااااااث ماااااان القطاعاااااااو كاو اإلحتاجيااااااث املتدحيااااااث ي   -18

، 1990القطاعاااو كاو اإلحتاجيااث ال اليااث، الاا  تااؤ ي ي  يواادا  النمااو، مدعومااث، منااذ عااا  
سايما قطاا  غبهاا مان قطاعااو االقتصاا ، ال اددماو القاا يف  عماا املنافااث و  بإوابو وثيقث ب 

الصااناعاو التاويميااث. وباملقاباال، كااا  ال مااال خل مناااطق  طااإ  ينقمااو  ي   حشااطث كاو يحتاجيااث 
. (10 ، مبااا     ي  تقماايص وتااب  النمااومتدحيااث، مبااا خل كلااش قطااا  اداادماو والقطااا  غااب الإمسااي

ث مااا  وباااذلش مي ااان لمتوسااا  خل ادااادماو    ي ااازز التصاااني ، وهاااو قااااطإ  التطاااويفاو الت نولوجيااا
ومن املإج     يؤ ي قطا  اددماو . (11 عما باقي مناوي االقتصا ياتتب  كلش من فوائد  ما
خل تااإي  التااول اكي ماي خل البمادا  الا  تتمتا  بصاناعث  ويمياث حشاطث كاو  متزايدا    اعما    ويفا  

__________ 

 10) M McMillan, D Rodrik, and I Verduzo-Gallo, 2014, Globalization, structural change and 

productivity growth, with an update on Africa, World Development, 63:11–32. 
 11) Overseas Development Institute, 2017, Trade in services and economic transformation. 
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منو يمجاايل  ف ما سبيل امل ال، مثث ما ال يقل عن ثم ي. (12 و سإي  من وي  اإلحتاجيث والدطلمن
، ساإي ا  ا  اويميث مناو اإلحتاجيث مإتبو ب  ال قطا  اددماو خل البمدا  ال  وققت فياا الصناعث الت

 .(13 م ل فييت حا 
لمخدماو كاو القيمث امل افث مان البمادا  املتقدماث خل ال دياد ا  والبمدا  الناميث  قل ي ماج -19

، كاحاات اداادماو كاو القيمااث 2011ففااي عااا  ماان القطاعاااو، ال ساايما الزيفاعااث ويحتاااد الطاقااث. 
خل املائااث خل البماادا  الناميااث،  9خل املائااث ماان املنتااود الزيفاعااي خل البماادا  املتقدمااث و 23امل ااافث مت اال 

 خل املائث من املنتود خل قطا  املناوجاو خل البمدا  املتقدمث والناميث عما ود سوال. 27ومت ل 
، كاحات ادادماو كاو 2011خل الصاا يفاو. ففاي عاا  ومي ن م ورث االسااه حفااه  -20

خل املائااث خل  13خل املائااث ماان الصااا يفاو الزيفاعيااث خل البماادا  املتقدمااث و 24القيمااث امل ااافث مت اال 
خل  25خل املائاث مان صاا يفاو قطاا  املنااوجاو خل البمادا  املتقدماث و 27البمدا  النامياث، ومت ال 

 (.10املائث خل البمدا  الناميث  الش ل 
  10الش ل 

مشااااركة قعااااع الخااادمات فااال مجماااوع الاااروابط األمامياااة فااال صاااادرات قعاعاااات مختاااارة، 
 2011بكسح مستو  الد  ، 

  حابث م ويث(

 
 وااباو  ماحث األوح تا ، استنا ا  ي  قاعد  بياحاو البنش الدويل بش   القيمث امل افث لمصا يفاو. املصديف:

، كاحت قطاعاو اددماو ال  سا ت ب قصا قديف من القيمث امل افث 2011خل عا   -21
خل املائااااث(، واملاليااااث  7خل املائااااث(، والنقاااال   7خل  مااااو  الصااااا يفاو ال امليااااث تتم اااال خل التوزياااا   

خل املائاااث(. وبينماااا تاااا ا  13خل املائاااث(، وت نولوجياااا امل مومااااو واالتصااااالو   5والت مينااااو  
او ال  متإ مبإومث احتقاليث واالقتصا او النامياث ي  ي مااد املزياد مان القيماث امل اافث مان االقتصا 

اددماو املتصمث بقطاعي التوزي  والنقل خل  ماو  الصاا يفاو، فاإ  االقتصاا او املتقدماث تادمح 
ددماو املزيد من القيمث امل افث من اددماو املتصمث بقطاعي املاليث والت ميناو، وال سيما من ا

 (.11ت نولوجيا امل موماو واالتصاالو  الش ل املتصمث ب
__________ 

، E.16.II.D.5، يفقاااا  املبياااا   منشااااويفاو األماااا  املتاااااد  ،2016والتنميااااث  تقإيااااإ الترااااايف ،  2016األوح تااااا ،  (12 
 .(حيويويفك وجنيف

 13) Overseas Development Institute, 2017. 
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  11الش ل 
حصااة قعاعااات  اادمات مختااارة فاال مجمااوع الااروابط األماميااة فاال الصااادرات، بكسااح 

 2011مستو  الد  ، 
  حابث م ويث(

 
 امل افث لمصا يفاو.وااباو  ماحث األوح تا ، استنا ا  ي  قاعد  بياحاو البنش الدويل بش   القيمث  املصديف:

ت نولوجياا  كا  خل ي مااد ادادماو املتصامث با  االقتصاا او املتقدماث  شاواط وقد ططات -22
، 2011امل موماو واالتصاالو خل الصاا يفاو الزيفاعياث وصاا يفاو الصاناعث التاويمياث. ففاي عاا  

الصاا يفاو  ت نولوجياا امل مومااو واالتصااالو خلاملتصامث ببمغت وصث القيمث امل افث لمخدماو 
خل املائث خل كل من االقتصا او  2االقتصا او املتقدمث، باملقايفحث بنابث خل املائث خل  10الزيفاعيث 

. خل املائااث خل  قاال البماادا  منااوا   1الاا  متااإ مبإومااث احتقاليااث واالقتصااا او الناميااث، وبنااابث تقاال عاان 
ت نولوجياا امل مومااو املتصامث ب القيمث امل افث لمخادماوخل الصناعث التاويميث، فبمغت وصث   ما

خل املائااث خل  7االقتصااا او املتقدمااث، وخل املائااث خل  15واالتصاااالو خل صااا يفاو م ااداو النقاال 
(. 12خل املائاااااث خل االقتصاااااا او النامياااااث  الشااااا ل  6االقتصاااااا او الااااا  متاااااإ مبإوماااااث احتقالياااااث، و

ااااا  األ ال خل  حشاااطث قطاااا  ت نولوجياااا امل مومااااو واالتصااااالو ماماااث لتاملتصااامث بدااادماو وا
ادااادماو. وحشاااإ ت نولوجياااا امل مومااااو واالتصااااالو، خل مجماااث عوامااال  طاااإ ، ماااإتبو بايفتفاااا  
اإلحتاجيث خل سايف  اهممث والترزئث وخل طدماو مشايفي  األعماال. وقاد تبا      هاذين القطااع  

 .(14 ا والوالياو املتاد  ويفوبماؤوال  عن اهزل األك  من الفإو  خل يحتاجيث اليد ال اممث ب  

__________ 

 14) C Buiatti, JB Duarte and LF Saenz, 2017, Why is Europe falling behind? Structural transformation 

and services’ productivity differences between Europe and the U[nited] S[tates], Cambridge 

Working Papers in Economics No. 1708. 
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  12الش ل 
فل مجماوع الاروابط األمامياة  المتصلة بت نولوجيا المعلومات والتصالتحصة الخدمات 

 2011فل صادرات قعاعات مختارة، بكسح مستو  الد  ، 
  حابث م ويث(

 
 القيمث امل افث لمصا يفاو.وااباو  ماحث األوح تا ، استنا ا  ي  قاعد  بياحاو البنش الدويل بش    املصديف:

 السيايات واللوائح التنظيمية ال فيلة بإحداث التكو   ال ي لل -رابعاا  
 التجارب فيما يخص األطر التنظيمية والمؤيسية -فأل 

ي  وجو   موعث من الاياساو والموائ  التنريميث املواتياث مطماو  لتااا    ال قطاا   -23
ا  القطاعاااو كاو اإلحتاجيااث والقيمااث امل ااافث ال اليااث. اداادماو لاادع  التاااول االقتصااا ي لصاا

ومي ااان ال  اااويف خل األ بيااااو والتراااايف  الوطنياااث املتاواااث ماااا مي ااان    يشااا ل عناصاااإ لرتكيباااث مااان 
 الاياساو الداعمث لتطويإ قطا  اددماو.

وخل  فإيقياااااااا، يتاااااااي  قطاااااااا  ادااااااادماو حاااااااواتح لمصاااااااا يفاو املت مقاااااااث بالزيفاعاااااااث والطاقاااااااث  -24
عاو. واحلصاااول عماااا ادااادماو منخف اااث الاااا إ وعالياااث اهاااو   ياااااعد البمااادا  عماااا واملصااانو 

املشااايفكث خل س ساال القيمااث احملميااث واإلقميميااث وال امليااث وخل  قيااق األهااداف اإلمنائيااث االجتماعيااث. 
ويتطماااب كلاااش وجاااو  سياسااااو خل  اااال ساااايف  ادااادماو، كماااا هاااو احلاااال ملااااتوياو االحفتاااا  

بث. والتاااول اكي مااي الناااج  خل املناااطق الإيفيااث يتطمااب وااوافز اساات مايفيث ومنااو خل والتنرااي  املناساا
اإلحتاجيااث وي ايف  املخاااطإ. لااذا مي اان لصولياااو عمااا صاا يد الاياساااو    تشاامل االساات مايف خل 
اكياكاال األساساايث املا يااث واملؤسااايث القاصااإ ، م اال الطإقاااو وال اإبااال واكاااتف واحلصااول عمااا 

عاان اداادماو خل ا ااال  املااايل واإليفشااا  الزيفاعااي، ماا  الرتكيااز عمااا ادااادماو   اا   حرتحاات، فاإل
وايف  الطبي ياث القابماث عان املا املتصمث بال مو  والت نولوجيا واالبت ايف ل ما  استدامث النمو مفصوال  
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 اآللياو م داو النقل الصناعث ال يميائيث صناعث الويف  املناوجاو سايز األغذيث يحتاد الطاقث الزيفاعث
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التشاااري  عماااا  ااااويف مؤساااااو ومنترااااو مالياااث يفيفياااث ا  ومااان ال اااإويفي  ي ااا. (15 ل ساااتنفا 
املزايفع  والترايف عما ي ايف  املخاطإ بقديف  ك  مان الف الياث، أل  يطفاا  الااو  املالياث ملااعد  

مااث تااد  م ااب  لممشاااكل ماان وياا  حصاايص املااوايف  ال فيمااث بإ اا  خل املناااطق الإيفيااث يول ااد  مناطاا
وماان كلاااش عماااا ساابيل امل اااال    النراااا  الناااإ ل ينياااا خل ي مااااد . (16 اإلحتاجيااث والفقاااإ املااادق 

ادادماو خل اساارتاتيريث  و لياث
، الا  تت اامن 2030تشاامل االسارتاتيريث املت مقااث بإاياث عااا   (17 

وا اااث لقطاعاااو اداادماو املتصاامث بالاااياوث، والترااايف  بالترزئااث، واالساات احث مبصااا يف ا   هااداف
اص باذل القطااع  ال اا  واداا  طايفجيث خل مباشإ  األعمال، واملاليث. وتشمل عوامل النراا   ي ا

وامسث خل  اال ادادماو الا  تيااإها ت نولوجياا امل مومااو واالتصااالو، واالسات مايفاو ا  جاو 
ال موميااث ال بااب  خل اكياكاال األساساايث املتصاامث بت نولوجيااا امل موماااو واالتصاااالو، ووجااو  ح ر اا  

 يفاسخث كتمش املتمقث باددماو املاليث عما سبيل امل ال.
ولوياااث لمخااادماو املالياااث همااا  ووشاااد املاااوايف  ولمتشاااري  عماااا وخل شااايمي،   عطيااات األ -25

االساات مايف إلواادا  التاااو ل اكي مااي ماان  جاال يخلااا  قطاعاااو كاو يحتاجيااث عاليااث. فقااد وااإيف 
، وهاااو بناااش ساااايفي تااااب  لمدولاااث،  ااال ي اااطم  بااادويف Banco Estadoالبماااد القطاااا  املاااايل، ل ااان 

 .(18 غب  واملتوسطث احلر ممؤسااو الص ساسي خل تقدة اددماو املاليث ل
وخل الصاااا ، مااااإو عمميااااث التاااااول االقتصااااا ي ب ااااد  مإاواااال ماااان التطااااويإ الصااااناعي،  -26

تا ولجاااات باح ااااما  البمااااد ي  منرمااااث الترااااايف  ال امليااااث. واطتااااايفو احل ومااااث وشااااد مااااوايف  حماااادو   
الساااتادا  منااااطق اقتصاااا يث طاصاااث ووااادائق صاااناعيث  وجااادو فيااااا هياكااال  ساسااايث وبي ااااو 

قتصااااا يث تنافااااايث. و   طماااات يصاااا واو  عاااا  ماااان كلااااش عمااااا حطااااا  االقتصااااا  بااااوتب   ك ااااإ ا
، احااااذو منطقااااث الترااااايف  احلاااإ  الإائااااد  خل شاااااحغااي عااااد  تاااادابب 2013وخل عااااا  . (19 تاااديفجا  

، و اا ت قائمااث 2016يصاا ويث لزيااا    ااا  بي ااث األعمااال وفاات  فااإص ل ساات مايف. وخل عااا  
، ساايرإي عنصااإا   122 الطتبااايف سياساااو االحفتااا  الاااوقي،  ماات ساامبيث ل ساات مايف األجنااإ

، واساااتتب  كلاااش توساااي  مناااوكد منطقاااث التراااايف  احلاااإ  لشااااحغااي خل مجيااا   تاااال تقميصااااا الوقاااا  
 (.  http://en.shftz.gov.cnالص   احرإ 

ئاث خل املا 55واقتصا  اكند هو اقتصا  ي تمد عما ك افاث ادادماو باألسااس  كلاش     -27
رتابو باااا  قطاااااعي ماااان األحشااااطث االقتصااااا يث فيااااه ت تمااااد ب  افااااث عمااااا اداااادماو. ويكا كااااا  الاااا

عمااا اداادماو هااو  كباابا    ، فااإ  القطااا  الصااناعي ي تمااد اعتمااا ا  ث ال يباادو كباابا  اداادماو والزيفاعاا

__________ 

، يفقااااا  املبيااااا   منشاااااويفاو األمااااا  املتااااااد  ،2012تقإياااااإ التنمياااااث االقتصاااااا يث خل  فإيقياااااا ، 2012األوح تاااااا ،  (15 
E.12.II.D.10حيويويفك وجنيف ،). 

 16) CB Barrett, L Christiaensen, MB Sheahan and A Shimeles, 2017, On the structural transformation 

of rural Africa, World Bank Policy Research Working Paper No. 7938. 
 17) Overseas Development Institute, 2015, Trade policy and economic transformation. 
، حيوياويفك E.14.II.D.7، يفق  املبي   منشويفاو األم  املتاد  ،2014ا  تقإيإ  قل البمدا  منو ، 2014األوح تا ،  (18 

 .(وجنيف
 19) JY Lin and Y Wang, 2014, China-Africa cooperation in structural transformation: Ideas, 

opportunities and finances, World Institute for Development Economics Research Working Paper 

No. 46, United Nations University. 
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لمنماو ماان ا  خل املائاث ماان  حشاطته بادادماو. فقطاا  اداادماو  ك اإ تولياد 70اآلطاإ، يكا تاإتبو 
 .(20 تفإزها مجي  القطاعاوالزيفاعث  و الصناعث، ل ن هذه اإلم احيث تتطمب ووافز لمنمو 

عااان حباااو  األوح تاااا ،    االساااتفا   مااان  وتاااووي م ااال هاااذه التراااايف  الوطنياااث، ف ااا    -28
الفوائااد ال امنااث خل الترااايف  واداادماو إلواادا  التاااول اكي مااي يتطمااب سياسااث يفشاايد  قائمااث 

.   ممموسث، ي  جاحاب  طاإ تنريمياث ومؤساايث م ئماث لمراإوف احملمياث وت اديفاد تاديفخليا  عما وقائ
تماااش عناصاااإ  ساسااايث لاياساااث مت مقاااث بادااادماو و اااإويفيث مل اهاااث القياااو  احملمياااث عماااا جاحاااب 
ال ااإم، وال واماال ادايفجيااث وماااائل التنااايق، وباااألطص اداادماو املتصاامث باكياكاال األساساايث  

م اان ماان اآلثااايف غااب املإغااو  فياااا املقي ااد  لمترااايف   و ديااد   ال اداادماو. وهااي والتقمياال مااا  
عناصإ مامث بوجاه طااص ل اما  وجاو   ساوا  قاا يف  عماا املنافااث وطادماو مت مقاث باكياكال 

وت تماااد ف الياااث هاااذه األطاااإ عماااا  قياااق . (21  اااو  متاواااث ومناسااابث وعا لاااث وحوعياااثاألساسااايث ت
عااان االحاااارا  بااا  هاااذه   ااااالو عماااا صااا يد الاياسااااو، ف ااا    االحاااارا  الااا ز  بااا  عاااد 

 .(22 الترايفيا االو والتاإيإ 
الشااااممث ل اااد  قطاعااااو املااااتمد  مااان عمميااااو األوح تاااا  السااات إام مث ي  الاااديفوس  -29

ي    يث ا  سياساو اددماو وال     عما وجو   طإ تنريميث ومؤسايث ف الث تشب هي  ي 
لاياساااو و والتنااايق باا  قطاعاااو اداادماو وغبهاا ماان ا اااالو، مبااا فياااا ااحاارا  الاياسااا

ويتطماب كلاش . (23 الاياساو الصاناعيث واالجتماعياثسياساو املنافاث و الترايفيث واالست مايفيث و 
وجاو  ميااح مت ااد  اهااااو كاو املصااماث يزال عمميااث و اا  الاياساااو، يشاامل القطااا  اداااص،  

يقاماااث  الفااااو لصاااناعاو ادااادماو. والتصااامي  التنريماااي الاااذي كااا   ي اااو  كلاااش عااان طإياااق 
ي فل يفس   هداف الاياسااو وسناب القياو  غاب املا يف  عنصاإ يفئيااي ل اما  االحاارا . وي  

، مباا خل كلاش عماا مااتوياو التناايق  و  وجو  مؤساااو ساميمث وي ايف  يفشايد  مطماو   ي اا  
عماااا احلاجاااث ي  بي اااث مواتياااث ا  وس تشاااد   ي اااالاااوط  والاااوط  واإلقميماااي والااادويل. وهاااذه الاااديف 

ومنترااث لمت نولوجيااا واألعمااال، وت زيااز يجااإالاو تاااايل الترااايف ، وي اافال الطاااب  الإمسااي عمااا 
ا  االقتصاااا ، وت نولوجياااا مطاااو يف ، وتنراااي  املنترااا  خل يفابطااااو و موعااااو. ومااان املطماااو   ي ااا

 ازز اداادماو املبنياث عماا امل اايفف واداادماو تطاويإ مااايفاو ال ماال، أل  القااو  ال امماث املؤهماث ت
ال  تاتخد  الت نولوجيا ب  افث، مدعومث خل كلش باسرتاتيريث ت ميميث سميمث توف ق با  الطماب 
عما اليد ال اممث واملاايفاو. وخل األطب، فإ   ا  مج  و ميل البياحاو املت مقث باددماو  ماإ 

 .(24 ي  وقائ  ممموسثا  اياساو استنا  ساسي ل مميث و   ال

__________ 

 20) SK Hansda, 2005, Sustainability of services-led growth: An input output exploration of the Indian 

economy. 
 ادااااادماو والتنمياااااث والتراااااايف : الب اااااد التنريماااااي واملؤسااااااي دااااادماو اكياكااااال األساسااااايث، 2012األوح تاااااا ،  (21 

 .(حيويويفك وجنيف،  منشويفاو األم  املتاد 
 22) TD/B/C.I/MEM.4/11. 
واألطاإ التنريمياث  منارياث مفصامث السات إام الاياسااو :است إا او سياساو ادادماو، 2013األوح تا ،  (23 

احراإ است إا ااو سياسااو ادادماو ل ال  .حيويويفك وجنياف(،  منشويفاو األم  املتاد  واملؤسايث لمخدماو
تو وحيباال وحي اايفاغوا وهاي متاواث عماا املوقا  ااو من  وغندا وبايفاغواي وبنغ  يش وببو ويفواحادا وقبغيزساتا  ولي

http://unctad.org/en/Pages/Publications/Services-Policy-Reviews.aspx. 
 24) TD/B/C.I/MEM.4/8. 
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 القعاعيةالتنظيمية السيايات واللوائح  -باء 
الخاااااادمات  ات الصاااااالة بالتصااااااالت الساااااال ية والمياااااال ية وت نولوجيااااااا المعلومااااااات  -1 

 والتصالت
اداااااادماو كاو الصاااااامث باالتصاااااااالو الااااااام يث وال ساااااام يث وت نولوجيااااااا امل موماااااااو  -30

نااااث تاااام  بزياااا   اإلحتاجياااث  واالتصااااالو  اااإويفيث هميااا  األحشاااطث االقتصاااا يث، باعتباااايف    الإاقاما
عااان تقمااايص ت ااااليف اإلحتااااد وامل اااام و والتراااايف . عماااا    التقاااد  احملاااإز خل  والف الياااث، ف ااا   

ث تقميص الفرو  الإقميث ب  البمدا  املتقدمث والبمدا  الناميث يرل غب كاٍف  فاالقتصا او الناميا
ال تازال متخمفاث عان الإكاب مان ويا  عاد  مااتخدمي االحرتحات واالشارتاكاو ال ابتاث خل طدمااث 

اددماو كاو الصمث خل صا يفاو ا  (. وت  واه الفرو  الإقمي  ي 13النطا  ال إي   الش ل 
ااااد اساااات إام باالتصاااااالو الااااام يث وال ساااام يث وت نولوجيااااا امل موماااااو واالتصاااااالو   فقااااد  ك 

 خل م ل هذه اددماو.ا  ابيث الراهإ     البمدا  الناميث ال تزال  قل حصصلمميزاو الن
  13الش ل 

الفاااري باااين القتصاااادات العالمياااة والقتصاااادات  ات الاااد   المااانخف  والمتوياااط مااان 
 ات صاااالة بالتصااااالت حيااااد عاااادد ال ااااتراكات ومسااااتو  ايااااتخدا   اااادمات مختااااارة 

  2015-200٧، ات والتصالتالسل ية والميل ية وت نولوجيا المعلوم
 ماتخد   و مشرتك( 100 ل ل 

 
 وااباو  ماحث األوح تا ، استنا ا  ي  قاعد  بياحاو البنش الدويل بش   مؤشإاو التنميث ال امليث. املصديف:

دماو كاو الصاامث باالتصاااالو وتراال األطااإ التنريميااث واملؤسااايث وامسااث لتاااايل اداا -31
ويم احيااث التوصاايل اإلل اارتو . وت زيااز  وت نولوجيااا امل موماااو واالتصاااالوالااام يث وال ساام يث 

يم احيث وصول اهمي  عما طدمث اإلحرتحت عنصاإ يفئيااي خل هاذا اكادف الواسا ، مباا خل كلاش 
وتشااري  االبت ااايف، وزيااا   بتموياال للياااو الز هااايف اكياكاال األساساايث واداادماو، وتقاادة املاان ، 

. ففي مجاويفياث كويفياا، عماا سابيل امل اال، ملا  بالت نولوجيث الإقميث م    الطمب، وكلش بتوسي  اإل
جإ  تاايل يم احيث وصول األسإ ي  اإلحرتحات عان طإياق صاندو  لت زياز امل موماتياث يإك از عماا 
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االساااات مايفاو خل ت نولوجيااااا امل موماااااو واالتصاااااالو، مبااااا خل كلااااش بتخصاااايص الفوائااااد املتصاااامث 
مث  اسات مرإ  وال  "واالتصاالو، خل و  عممت  ساليب ماليث جديد   م ل  بت نولوجيا امل موماو

 .(25 حل ومث عما اجتذا  مات مإين طواص( واألموال األوليث املقدمث من ا"استقرإ
عماال، مباا خل كلاش بادع   موعااو الت نولوجياا،  مااإ األوعي اث بي اث مواتياث ل سات مايف و  -32

 ااط   باادويف خل الشااإاكاو باا  القطاااع  ال ااا  واداااص واساا . وبوساا  اهااااو التنريميااث اال
باالتصااااالو الاااام يث وال سااام يث املاااات ممث لتوساااي  االسااات مايف خل اكياكااال األساسااايث املتصااامث 

، وكلااااش بالتشااااري  عمااااا االشاااارتاك خل اكياكاااال األساساااايث وت نولوجيااااا امل موماااااو واالتصاااااالو
باساتادا  التزامااو قائماث عماا الرتطايص.  ، وكاذلشوالشب او وج ل طيف الارت  او م شااعا  

ومثاااث عنصااااإ لطااااإ ي ماااان خل  ااااما  املنافاااااث، مبااااا خل كلااااش احاااااك تاااادابب لتاااااايل الاااادطول ي  
األساااوا  والرتطااايص، والتشاااري  عماااا النفااااك اإلل ااارتو   و  متيياااز، وقابمياااث حقااال  يفقاااا  اكااااتف 

اكاااااتف النقااااال. وياااااتتب  منااااو  النقااااال، وم اهااااث ايفتفااااا  م اااادالو يميااااال االشاااارتاكاو خل طدمااااث
تطبيقاو وطدماو يحرتحات األشايال واكااتف النقاال  ااويف  ادياو جدياد  فيماا يت ماق بتااا  

طاااادماو التاوياااال يم احيااااث التوصاااايل وم اهااااث املاااااائل التنريميااااث املإتبطااااث ب طياااااف الاااارت  او و 
 .(26 والتروال والرتقي 

 الماليةالخدمات  -2 
اااااه االسااااات مايف واالئتماااااا  املالياااااث تااااااال  ادااااادماو -33 ل امل اااااام و و شاااااد املااااادطإاو وتوج 

لمشإكاو، مبا فياا املؤسااو الصغب  واملتوساطث احلرا ، وكاذلش ي  األساإ. ويفغا  يواإاز تقاد  
الاااذي ي اااإف ب حاااه اإلم احياااث الف مياااث  -خل اإل مااااد املاااايل ا  كباااب ا   خل األعاااوا  األطاااب ، فاااإ  تفاوتااا

ليااااث املياااااويف  الت مفااااث واملناساااابث والنوعيااااث واملاااااتدامث واسااااتخدا  هااااذه لموصااااول ي  اداااادماو املا
من وي  اعتبايفاو الدطل واإلقمي  واهان   يرل قائما   -اددماو املقدمث من املزو ين الإمسي  

والان. فنابث الباالغ  خل االقتصاا او املتقدماث الاذين ميم او  واااباو لمخادماو املالياث  عماا 
االقتصاااااا او النامياااااث، والنااااااال والشااااابا  خل كلاااااش يااااا تو  خل املاااااؤطإ   ب  اااااب مااااان حاااااابتا  خل

(. واإل ماد املايل عنصإ يفئياي لتاقيق  هاداف التنمياث املااتدامث. فاحلصاول عماا 14  الش ل
اددماو املاليث مي ن    يااه  خل تااايل التااوي و وتااإي اا وج مااا لمناث و قال ت مفاث وخل 

الفائاد  اإلمنائياث لمتااوالو وكلاش بإتاواث طياايفاو السات مايف األماوال  قيق  قصاا ماا مي ان مان 
 .(27 او االجتماعيث واكياكل األساسيثاداصث خل األحشطث اإلحتاجيث واددم

__________ 

 .املإج  حفاه (25 
 Trends in Telecommunication Reform 2016: Regulatory ، 2016اال ااا  الاادويل ل تصاااالو،  (26 

Incentives to Achieve Digital Opportunities، جنيف ). 
حيويااويفك ،  منشااويفاو األماا  املتاااد    اان  قصااا واادي   لمتاااوي وزيااا   األثااإ اإلمنااائي ، 2013األوح تااا ،  (27 

 Access to financial services as a driver for the post-2015 development، 2015  األوح تاا  (وجنياف

agenda  35، موجز الاياساو يفق. 
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  14الش ل 
مال و حسابات الخدمات المالية، على مستو  العالم وفال القتصاادات النامياة، بكساح 

 201٤و 2011والسن، الجنس ومستو  الد   والمستو  التعليمل 
  حابث م ويث(

 
وااااباو  ماحااث األوح تااا ، اسااتنا ا  ي  قاعااد  بياحاااو البنااش الاادويل بشاا   اإل ماااد املااايل خل ال ااامل  املصديف:

 Global Findex). 

وتشااااامل الاياسااااااو املت مقاااااث ااحاااااب ال اااااإم كاو الصااااامث بادااااادماو املالياااااث اإلعاحااااااو  -34
يم احيااث احلصااول عمااا اداادماو، م اال االلتزاماااو بإتاوااث اداادماو واملتطمباااو اإللزاميااث لتاااا  

لمرمي  واألطإ التنريميث واملؤسايث املتناسبث ال  ت اجل حقاص ال اإم وال اإم املفاإ . فقاد عممات 
عما تبايو الرتطيص لمفاإو  ومل تااتاد  واااباو ب سا ايف زهياد    ماا خل امل اايش  اكند م    

و  و زياا   . (28 تاقيق اإل ماد مان طا ل التناسابيثو مبا طث لفقد استادثت متطمباو واابا
ماتوياو التنري  والطمب عما اإلب و ي  تطو يف احلمول خل  ال تقنيااو التنراي ، وخل كلاش م اال 

(. وتشمل الاياساو املت مقث ااحاب الطماب اساتخدا  3لطإ عما   يث اددماو الإقميث  اإلطايف 
عاااان طإيااااق و اااا  م ااااايب ل فصااااا  عاااان  -و عاااا  يتاوااااث امل موماااااو  احل ومااااث اداااادماو املاليااااث،
 .(29 اائل املاليث ومت   املاتام  و ا  اإلملا  بامل - امل موماو والشفافيث م    

__________ 

 .Access to financial services and digital economy for sustainable development، يصديف قإيبا  األوح تا ،  (28 
 .املإج  الاابق (29 
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  3اإلطايف  
 الكلو  فل مجا  تقنيات التنظيم

املزيااد كمماا كااا  هناااك املزيااد مان المااوائ  واملزيااد ماان املتطمبااو الصااايفمث، واجااه ال ماا ل  
ماان التااادياو املتصاامث باالمت ااال. ففااي البماادا  الناميااث عمااا وجااه ادصااوص، قااد ت ااو  اآلثااايف 
اإل ايفيااث وال ممياتيااث كبااب  خل تنفيااذ المااوائ  وخل يعاادا  التقااايفيإ واأل لااث عمااا االمت ااال. وكمااا هااو 

خل زيااا   احلااال خل ال ديااد ماان ا اااالو األطااإ  ل ممياااو اإلحتاااد، مي اان    تااااه  اداادماو 
امت اااااال الشاااااإكاو لص طاااااإ التنريمياااااث. وت تااااااي ادااااادماو الت نولوجياااااث، وبااااااألطص طااااادماو 
ال  ياو احلاسوبيث، املزيد من األ يث خل م اهث املتطمبااو التنريمياث  فااي تاام  بإخلاا  وماول 

تااااد خل التنفيااذ واإلبااا و حلصاااوص االمت اااال التنريمااي، ال سااايما عنااادما    ك ااإ مإوحاااث وت اااام   
األمإ ي  م اهث و ميال  موعااو كباب  مان البياحااو، كماا خل ادادماو املالياث. واأل واو كاو 
الصمث تشمل تمش املت مقث مب موماو اإل ايف  وبإجإال  مي و عن ال غاإاو التنريمياث، والتاديفيب، 

 والإصد واإلب و، والتنري  اآليل ملاا  االمت ال، وتقميص ااطإ عد  االمت ال.
 Deloitte, 2015, Regtech is the new fintech: How agile regulatory technology is helping املصديف:

firms better understand and manage their risks. 

وت ااااطم  اداااادماو املاليااااث الإقميااااث باااادويف  ساسااااي خل اإل ماااااد املااااايل، باالعتمااااا  عمااااا  -35
امل مومااو واالتصااالو لتقمايص ت االيف اكياكال األساسايث وزياا   اددماو املتصامث بت نولوجياا 
وتتمتااا  برثاااايف طايفجياااث يخلابياااث، م ااال احملفااازاو الساااتخدا  ادااادماو  التغطياااث. وهاااي  ك اااإ  اااوال  

املصإفيث. ويتطمب تطويإ طدماو ماليث يفقميث مواجاث عد   دياو، م ل ال غإاو عماا مااتو  
وف إ ومصااااداقيث اداااادماو املتصاااامث بالطاقااااث وبت نولوجيااااا اكياكاااال األساساااايث، ماااان قبياااال مااااد  تاااا

امل مومااااو واالتصااااالو  واملااااائل املت مقاااث بالبياحااااو وادصوصااايث الشخصااايث  واملااااائل املت مقاااث 
بااااالغش واألماااان  واالفتقااااايف ي  املاااااايفاو الت نولوجيااااث  واحلاجااااث ي  شااااب او مناساااابث لم ماااا ل  

 .(30 ماوويم احيث االستخدا  املتبا ل لمم مو 

 المتصلة بالعاقةالخدمات  -٣ 
املتصااامث بالطاقاااث، ال سااايما طااادماو ال اإباااال،  اااإويفيث لمغاياااث بالناااابث  ادااادماوترااال  -36

من  هداف التنميث املااتدامث.  7لإطال البمدا  ولإفاهاا االجتماعي. وهذا األمإ ي  اه اكدف 
ت الصاااإال ال اا  ، خل واجااث ي  ويفغاا  هااذه األ يااث، ال تاازال ب اا  املناااطق، م اال  فإيقيااا جنااو 
(. فتااا  يم احياث احلصاول عماا 15 قيق ماتو  عال من احلصاول عماا ال اإباال  الشا ل 

املتطمباو من الطاقث، ك   ت تخذ سياسث يقميميث ملوالمث األطإ التنريمياث الا  تباا  خل ماا لمب اد 
ا، مباااا يشااامل يحشاااال هياكااال اإلقميماااي مااان يم احياااث خل احلصاااول عماااا اإلمااادا او بالصاااويف  امل مااا

عاان يخلااا   سااوا    ساساايث يقميميااث مشاارتكث والااإبو البياا  بالشااب او وموالمااث املواصاافاو، ف اا   
مشاارتكث كفيمااث بتاااايل سااايف  منتراااو الطاقااث عاا  احلاادو . ووجااو  حرااا  يي ولااوجي يفقمااي مااا  

__________ 

 The digital financial services ecosystem, Focus Group Technical ، 2016اال اا  الادويل ل تصااالو،  (30 

Report. 
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  خل حقاال الطاقااث، داادماو الطاقااث، لتاي ااث شااب او ككيااث لتوليااد الطاقااث كفيمااث بتاااا  ال فااال
 .(31 إصد حر  التزويد وصياحتااول

  15الش ل 
 2012و 2000الكصو  على ال  رباء حسح المناطق، 

  حابث م ويث(

 
 وااباو  ماحث األوح تا ، استنا ا  ي  قاعد  بياحاو البنش الدويل بش   مؤشإاو التنميث خل ال امل. املصديف:

 تنمية قعاع الخدمات دور النظا  التجار  الدولل فل -اا مسا  
 السياية التجارية فل مجا  الخدمات -فأل 

أل ياااث قطاااا  ادااادماو، فاااإ  التصااادي لمااااواجز الااا  ت ااارتم التراااايف  الدولياااث خل  حراااإا   -37
اددماو يرل ي تاي   يث خل تاخب اإلم احااو اإلمنائياث الا  ينطاوي عميااا قطاا  ادادماو. 

ورااإ عمااا املااويف ين األجاحااب،  و قيااو  عمااا املاا ك  وهااذه احلااواجز مي اان    تتخااذ شاا ل فااإم
واملو ف  األجاحب،  و التمييز ال م  خل متطمباو التوصايف والرتطايص. وقاد تبا       ثاإ القياو  
الترايفيااث عمااا اداادماو  كاا  خل صااا يفاو اداادماو منااه خل الااوايف او، أل  هااذه القيااو  تااؤثإ عمااا 

إكاو األجنبيااث املاازو   باداادماو الوساايطث عمااا املنافاااث. قااديف  شااإكاو التصااديإ احملميااث وعمااا الشاا
، مثااث قيااو  3ويفغاا  يقاادا  ب اا  البماادا  عمااا تقماايص هااذه القيااو ، ال ساايما تمااش املت مقااث بااالنمو 

، م اال فااإص احلصااص 4صااايفمث عمااا التنقاال املؤقاات لصشااخاص لتقاادة طاادماو خل يطااايف الاانمو 
ويفغاا    ياث ساايف  اداادماو، . (32 عمااا ماد  اإلقاماث  ال مال والقياو  ويجاإال اطتباايفاو لادطول سااو 

 (.16تزال هذه الترايف  تواجه ب   القيو ، ال سيما خل اددماو املانيث والنقل  الش ل  ال
__________ 

 . 2016اال ا  الدويل ل تصاالو،  (31 
 Making trade an engine of growth، 2017صاندو  النقاد الادويل والبناش الادويل ومنرماث التراايف  ال املياث،  (32 

for all: The case for trade and for policies to facilitate adjustment. 
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  16الش ل 
 مؤ ر متويط القيود التجارية على الخدمات، فل قعاعات مختارة 

 
   خل اددماو.قاعد  بياحاو البنش الدويل بش   القيو  عما الترايف  املصديف:
، مبااا ياادل    100لمترااايف ، ي   ، مبااا ياادل    القطااا  مفتااو  متامااا  0يبااد  واااا  قراايا  املؤشااإ ماان  م ورث:

 .القطا  منغمق متاما  

وم اهاااث القياااو  يتطماااب احااااك سياسااااو سايفياااث اساااتباقيث ومصاااممث وفاااق ططاااث مناسااابث  -38
املفاو ااو الترايفياث وتيااب التراايف  وت زيزهاا. إلصا   قطاا  ادادماو، مباا خل كلاش عان طإياق 

ومي ن القيا  بذلش عما  وان وجه عن طإيق عممياو شاممث مت د   اهاااو كاو املصاماث. 
 وتقت ااي سياساااو التاإيااإ الترااايفي مإاعااا  املخاااطإ والت اااليف واملقاي اااو الاا  قااد تنرااإ عاان

هااامش احلإكااث ماان وياا  الاياساااو عمااا ططااث اإلصاا   بالنااابث ل سااتق ليث التنريميااث الوطنيااث و 
صاا يد الاااوط . ويشااب كلاااش ي    يااث التصااامي  املناسااب حملتاااو  عمميااث التاإياااإ الترااايفي ووتبعاااا 
وتاماماا، وىت يتاىن بنال األطاإ التنريمياث واملؤساايث قبال بادل عممياث التاإياإ، وي    ياث الت كاد 

دياو من وي  الت ي اف، مباا خل كلاش عان طإياق من    النرا  الترايفي يتي  لمبمدا  مواجاث التا
للياو مناسبث ملإاج ث االلتزاماو وتف ي اا وسبل التياب لادع  الت ي اف. ومان املاا  تقادة الادع  
ي  البمااادا  النامياااث، خل سااابيل يوااا ل حراااا  ساااايفي  ويل ياااااعد عماااا  قياااق األهاااداف. والت ااااو  

 ال سيما لت زيز األ طإ التنريميث الوطنيث.اإلقميمي والدويل واملت د  األطإاف  إويفي، 

 النظا  التجار  المتعدد األطراف -باء 
عما املااتو  املت اد  األطاإاف خل يطاايف منرماث ا  لقد جإ   إيإ قطا  اددماو تديفخلي -39

التراايف  ال املياث. و    اات املفاو ااو بشا   اداادماو خل جولاث مفاو ااو الدووااث الا  احطمقاات 
عما    عد  يوإاز تقد  والش وك بإزال التوق او ساه  خل ت  ياف املباا يفاو  .2011خل عا  

املت ااد   األطااإاف واإلقميميااث وطااايفد منرمااث الترااايف  ال امليااث. وخل حماولااث لتاقيااق حتااائح مت ااد   
. وكاحات  ها  حتيراث مت مقاث بادادماو األطاذ حلطاث  قال طموواا  ا  األطإاف، ف  مت بمدا  ماؤطإ 

، هاي توساي  امل امماث 2015متإ الوزايفي ال اشاإ، امل قاو  خل كااحو  األول/ ياام   سفإ عناا املؤ 
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باداادماو ملااد   يفباا  ساانواو ي ااافيث ي  ا  التف اايميث لتشاامل اداادماو وماازو ي  قاال البماادا  منااو 
 ل يفتقال من ف ث  قل البمادا  مناوا   . واددماو مامث  ي ا  2030كاحو  األول/ يام    31غايث 

 (.4 اإلطايف 
  4اإلطايف  

 المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالخدمات والرتقاء من فئة أق  البلدان نموا
ي  مت ا  حصااف ا  لصااا   قال البمادا  منااو  2020-2011إحاامح عماال ال قاد ياادف ب 

، بينمااا تإمااي 2020ماان تمبيااث م ااايب ادااإود ماان هااذه الف ااث حبمااول عااا   عااد   قاال البماادا  منااوا  
من  هداف التنميث املاتدامث ي  م اعفث وصث هذه البمدا  خل التراايف  ال املياث  11-17 الغايث

ال تزال ب يد  عن بموو هذه الغايث. فقاد تإاج ات وصاتاا ا  حبمول الانث حفااا. و قل البمدا  منو 
خل  0.9ي   2010خل املائث خل عا   1.1من  مو  الصا يفاو ال امليث من من صا يفاو الام  

خل املائااث  0.6فايفتف اات ماان ا  .  مااا صااا يفاو اداادماو ماان  قاال البماادا  منااو 2016املائااث خل عااا  
ال تازال ا  . وملا كاحات صاا يفاو  قال البمادا  مناو 2016خل املائث خل عا   0.7ي   2010 خل عا 

ساسيث قميماث، فمان املاا  ت زياز قاديفعا اإلحتاجياث خل الصاناعث وادادماو بغياث مرتكز  خل منتراو  
 ت زيز التنو  االقتصا ي لدياا، مبا خل كلش بالتصدي لماواجز  ما  الترايف  خل اددماو.

بشاا   يعفااالاو مت مقااث باداادماو ب اا  التف ااي و ا  يشاا ايف  23ويباا   تقيااي   ويل لااا  
مفاو او الدووث وتف ي و  اثمث خل اتفاقاو سايفيث يقميمياث. وي شاف املقدمث خل يطايف جولث 

، ل ان م رمااا ينطاوي عماا  وجاه 4 ميل منطي    مثث ال ديد مان التف اي و خل يطاايف الانمو 
ااز عاد  قميال ماان اإلشا ايفاو عماا امل اممااث التنريمياث التف ايميث، وعمااا  قصاويف. وبصاويف  عاماث، يإك 

 -امت اكا الموائ  احملميث، وعما تمبيث م ايب النوعياث خل األساوا  األجنبياث خل   ع   قل البمدا  منوا  
 وتمش سبيل مامث لمغايث لتقدة تف ي و ف الث وكاو جدو .

 .A/71/275  Overseas Development Institute, 2017 املصديف:

عقاده خل كااحو  وبذلت جاو  مإ   طإ  قبل موعد املؤمتإ الوزايفي احلا ي عشإ، املزم   -40
ال اوابو ا  ، تإمي ي   ديد املنتراو املقدمث حلصوص اددماو، و ديد2017األول/ يام  

ل رتوحياث املتصامث اإلبش   تيااب التراايف   وت ااجل جواحاب التراايف  ا  التنريميث احملميث  وت إم اتفاق
االتفاا  ال اا  بشا    باددماو. وعماا املاد  الطويال، مثاث واجاث إلعماال األو اا  اإلمنائياث مان

، م ااال املاااا   الإاب اااث واملإفاااق بشااا   االتصااااالو، بغياااث مت ااا  ف مياااا   يعمااااال   التراااايف  خل ادااادماو
البماادا  ماان تنفيااذ مااا يمااز  ماان سياساااو اسااتباقيث الست شاااف مااا تنطااوي عميااه اداادماو ماان 

 يم احاو إلودا  التاو ل اكي مي.

 اللوائح التنظيمية المكلية -1 
ت تاي ال وابو بالنابث لموائ  احملميث   ياث كا   لمرااو  الا  تباذكا البمادا  لتااا   -41

االتفااا  ال ااا  بشاا   ماااا ث اداادماو خل التاااول اكي مااي وس ساال القااي  ال امليااث. وقااد طااو ل 
ماان  جاال و اا   ااوابو  ع ااال منرمااث الترااايف  ال امليااث يجااإال مفاو اااو  الترااايف  خل اداادماو

الرتطايص و الت هيال ويجاإالاو إاف بشا   القواعاد التنريمياث احملمياث املت مقاث مبتطمبااو مت د   األط
. وب اد سانواو مان وواجز سايفياث ال ما يف كاامب ابث وامل ايب التقنيث، وىت ال ت و  هذه الص وك 
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املفاو ااااو غاااب امل ماااإ  لو ااا   موعاااث مااان ال اااوابو الشااااممث تغطاااي مجيااا  املااااائل الاااوايف   خل 
ويجإالاو الشفافيث والرتطايص والت هيال وامل اايب التقنياث، اعت ماد مياح متطمباو بش    4-6 املا  

 لمرتكيز عما عناصإ قميمث ب يناا  ا مي ن     توي عميه ال وابو.ا  تإكيإ  قل طموو
واإلجااإالاو اإل ايفيااث تطمباااو ي  تناااول املا  وتااا ا يوااد  املبااا يفاو الاا  قاادمت مااؤطإ  -42

الت هيااال وامل اااايب التقنياااث. وي مااان اكااادف خل تباااايو ادطاااواو املطموباااث مااان املاااويف ين لمرتطااايص و 
لتقدة طمب اإلك  ك  بالتزو  باددماو خل قطاعاو و مناا  التويفياد الا  ت اادو بشا ميا الادول 
األع ال خل منرمث الترايف  بالتزاماو حمد  ، ومن كلش عن طإياق يحشاال حراا  النافاذ  الواواد . 

ت مبااا يف   طااإ  ماا لث الشاافافيث، فاقرتواات    يقااد  األع اال امل موماااو ال زمااث ملقاادمي وتناولا
اداااادماو  و لصشااااخاص الااااذين يااااا و  ي  تقاااادة طدمااااث السااااتيفال متطمباااااو احلصااااول عمااااا 

مبااد  يتاوااث الفإصااث لصشااخاص امل نياا  لمت ميااق عمااا المااوائ  ا  الرتطاايص. ويت مااق األمااإ  ساساا
ا قباال باادل سااإيا  مف وكااا. وي ااب مقرتوااا  لطااإا  مت مقااا  بو اا  تاادابب وتمقااي م موماااو بشاا مي

احشاااغاالو فيماااا يت مااااق ملاااامش احلإكااااث املتاااا  عماااا صاااا يد الاياسااااو، عمااااا اعتباااايف    ب اااا  
عمااا البماادا  الناميااث، م اال مااا يت مااق باملطبوعاااو وامل موماااو املتاوااث ا  األو ااا  قااد تفااإم قيااو 

 اان    يااؤ ي ي  يلازا  األع ااال بال شااف عان امل موماااو ملقاادمي ومإاكاز االساات     وهااو ماا مي
اداادماو  و لصشاااخاص الاااذين ياااا و  ي  تقااادة طدمااث، ولاااي  لصع اااال اآلطاااإين، كماااا هاااو 

 (.االتفا  ال ا  بش   الترايف  خل اددماواحلال خل يطايف 

 اتفاي تيسير التجارة فيما يخص قعاع الخدمات -2 
ال خل منرماث التراايف  ال املياث خل اآلوحاث األطاب  خل مفاو ااو لقد شإعت الدول األع ا -43

بش   اقرتا  قدمته اكند لو ا  اتفاا  لتيااب التراايف  خل ادادماو. واملباد  الاذي يقاو  عمياه هاذا 
االقاارتا  هااو   يااث كفالااث تقاادة اداادماو خل الوقاات املناسااب بطإيقااث ف الااث ماان وياا  الت اااليف 

احلاجاااث ي  تااااايل وإكاااث امل مومااااو والبياحااااو والت نولوجياااا لصع اااال وماااا يتصااال باااذلش مااان 
واألشاخاص الطبي يا  واالعتباايفي  لتااايل ساايف  ادادماو خل عاامل م اومل وماإقمن  ك اإ فاا ك إ، 
وخل الوقت حفاه التخفيف من ال بل التنريمي لتاقيق كامل الفوائد من التراايف  خل ادادماو. 

ياااا  تاااادابب األع ااااال الاااا  تااااؤثإ خل الترااااايف  خل اداااادماو خل وي قاااارتا     ياااااإي االتفااااا  عمااااا مج
 القطاعاو ال  ق ط ت بش ميا التزاماو حمد  .

ويشاامل االتفااا  املقاارت  ال ديااد ماان ال ناصااإ املشاامولث بااالموائ  احملميااث  ااا يت مااق بتااوف إ  -44
بشااا   الإساااو  مباااا ئ توجياياااث ا  املطبوعااااو وامل مومااااو وباااإ ايف  التااادابب. ويقاااد  االتفاااا   ي ااا

والت اااليف، وي ايف  االطتبااايفاو املت مقااث باالوتياجاااو االقتصااا يث، واإلقااإايف مبتطمباااو التوصاايف 
وات عاد  يجاإالاو لتااايل التزوياد الف ماي بادادماو عان طإياق  مناا  اتمفاث،  والرتطيص. واقرت 

داايفد، و و ااا  م ال حقال امل مومااو عا  احلادو  بالوسااائل اإلل رتوحياث، وتااايل االساتا ك خل ا
لتاايل تنقل األشاخاص الطبي يا   كا   ي او  كلاش عان طإياق ف ااو منفصامث لمت شاب  تتوافاق 

ل لتزامااو املقطوعاث، والادطول املت اد ، واإلعفاال مان ا  م  كل ف ث من األشخاص الطبي ي  وفقا
دماو(. ماا او ال ما  االجتماعي بالنابث لصشاخاص الطبي يا  ال اامم  عماا التزوياد بادا

ماتووا  من االتفاا  املت ماق بتيااب  ميثيامل اممث اداصث والتف مت مقث با  ويصوو االتفا   و ام
الترااايف . وباملقاباال، مثااث ب اا  عناصااإ ماان االتفااا  املقاارت  حماال اعاارتام الوتمااال ت ثبهااا عمااا 
البماادا  النامياااث، مبااا خل كلاااش  و ااا  بشااا   الشاافافيث وتااادفق امل موماااو عااا  احلاادو  واطتباااايفاو 
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اااز ب ااا  املقرتوااااو عماااا تويفيااا د واساااتا ك ادااادماو الااا  قمماااا االوتياجااااو االقتصاااا يث. وتإك 
تنطوي عما منو واود مب زل عن األمنا  األطإ  و حه من ال إويف  بالتايل مناقشث مجيا  األمناا . 

. وقااد  يفجاات ال اا   عمااا اعتباايف هااذا املو ااو  4ي م اا   الانمو  3و 1وخل ال اا  ، فااإ  النمطا  
ا   ي اددماو كذه البمدا  يواجاو   حواعاي تاي   يث طاصث لمبمدا  الناميث، واحلال    مويف   اال  

خل يطاااايف  4. واقااارت   يجاااإال مناقشااااو ي اااافيث بشااا   الااانمو 4شاااىت مااان احلاااواجز خل يطاااايف الااانمو 
 ايفسااااو االتفاقااااو الترايفياااث اإلقميمياااث، مباااا خل كلاااش بشااا   سااابل الوصاااول، وال اااوابو التنريمياااث 

، م ال   طااإ من األ طاإ التنريمياث األوساا  حطاقاا  الا  تادايف  اا 4املناسابث، وااللتزامااو خل يطاايف الاانمو 
 .كببا  ا   ال مل واكرإ ، وي  تؤ ي الغاياو الاياساتيث غب االقتصا يث وغب الترايفيث  ويف 

وجااإو مناقشاااو  طااإ  خل يطااايف منرمااث الترااايف  ال امليااث تت مااق بتياااب االساات مايفاو،  -45
وخل عناصاااإ االتفاااا  املقااارت  لتيااااب  دماواالتفاااا  ال اااا  بشااا   التراااايف  خل اداااقاااد ياااؤثإ خل   اااا

 الترايف  خل اددماو. و ثبو ما لث م إفث ما يكا كا  يمز  و   قواعد خل هذا ا ال.

 ل ترونيةامالتجارة  -٣ 
اقرتواات  موعااث ماان البماادا ، فيمااا  ااص الترااايف  اإلل رتوحيااث، حباا  املاااترداو ماان  -46

ن    ت رت اا من قيو ، والاابل الا  مي ان    تاؤ ي وي  الفإص الترايفيث كاو الصمث وما مي 
ملااا ال ااوابو الترايفيااث ي  تياااب الترااايف  اإلل رتوحيااث. وتااا ا اهااااو الإاعيااث كااذا االقاارتا  ي  
 ااما  اإلبقااال عمااا التااواز  باا  زيااا   تف ياال اإلم احاااو الاا  تنطااوي عمياااا الترااايف  اإلل رتوحيااث 

وعث املت مقاااث بالتراااايف  اإلل رتوحياااث، م ااال تماااش املت مقاااث حبماياااث و قياااق األهاااداف التنريمياااث املشاااإ 
لاوائ  تنريمياث البياحاو ومحايث ادصوصيث و من الف ال احلاسوت. وقد تؤ ي هاذه األهاداف ي  

 .الوجو  الترايفي والتوط ن متطمباوم ب  لمردل، م ل 
شاإ، عماا متدياد ت مياق فاإم ومثث اقرتا  يدعو ي  االتفا ، خل املؤمتإ الاوزايفي احلاا ي ع -47

يفسو  عما الترايف  اإلل رتوحيث، واالستمإايف خل املمايفسث املتم مث خل عاد  فاإم يفساو  مجإكياث عماا 
ااز عمااا التوقياا  اإلل اارتو  باعتبااايفه يوااد  األ واو حقاال الوثااائق يل رتوحيااا   . وق ااد   اقاارتا  لطااإ يإك 

ااز اقاارتا  لطااإ عمااا ال زمااث لمترااايف  اإلل رتوحيااث ولم قااو  اإلل رتوحيااث ول مم ااام و املصااإفيث. ويإك 
اعتباااايفاو الاياساااث الترايفياااث وكياااف    الت نولوجياااا الإقمياااث بصاااد  يوااادا   اااو ل خل االقتصاااا  
ال املي. وشد و عد  بمدا  حاميث عما   يث التراايف  اإلل رتوحياث لتاقياق التنمياث. ومان املوا اي  

لمبمااادا  النامياااث: مت ااا  املشاااايفي  الصاااغب  مااان األطاااإ  كاو الصااامث الااا  ت تااااي   ياااث بالناااابث 
اساااتخدا  التراااايف  اإلل رتوحياااث وحفاااي  ت ااااليف التاااداول التراااايفي  عااان طإياااق احلصاااول عماااا 

(  وم اهااث ال غااإاو عمااا صاا يد اكياكاال األساساايث  خل احلصااول عمااا اداادماو الموجاااتيث ماا    
اإلل رتوحياث  و اا  وصاول مؤساااو األعماال ( لتم ا  التراايف  ما      طدمث النطاا  ال اإي

واملاتام   عما اتمف طيايفاو الدف ، مباا خل كلاش الادف  عان طإياق اكواتاف النقالاث وطياايفاو 
الدف  عند التامي ، بغيث زيا   مت ينا  من اال ط   مب ام و الترايف  اإلل رتوحيث ع  احلادو  

 واالستفا   مناا.
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 األطراف وامقليمية المبادرات المتعددة -جيم 
لقد  صب  قطا  اددماو يش ل مساث باايفز  خل االتفاقااو الترايفياث اإلقميمياث مان اهيال  -48

، ما  الرتكياز بقاو  عماا اهاحاب التنريمااي، اهدياد املوج ااث تاو  قياق ت امال  عماق و ك ااإ  اوال  
 مايفاو واملنافااااث، م ااال وم اهاااث التااادابب التنريمياااث ويفال احلااادو   اااا ياااؤثإ عماااا ادااادماو واالسااات

 ( وشإاكث  ول احمليو اكا ئ.5منطقث الترايف  احلإ  القايفيث  اإلطايف 
  5اإلطايف  

 منعقة التجارة الكرة القارية
، 2015 همنطقااث التراايف  احلااإ  القايفياث، الاا    طمقات خل وزيإا /يوحيااكاحات مفاو ااو  

. وتناولااات املإوماااث 2017ول عاااا  تإمااي ي   قياااق اتفاااا  ساااايفي شاااامل كي منف اااث متبا لاااث حبمااا
األو  من املفاو او مو وعي الام  واددماو، ومن املتوقا     تتنااول املإوماث ال احياث موا اي  

عماااا النراااإ خل اتفاااا  بشااا   ا  االسااات مايف واملم ياااث الف إياااث واملنافااااث. وي  اااف املتفاو اااو  واليااا
ايف  خل ادادماو. وتشامل املباا ئ الترايف  خل اددماو، وكذلش خل طإائق ملفاو ااو بشا   الترا

الإئياااايث لممفاو ااااو ماااا يماااي: املفاو ااااو عااايمن عميااااا الااادول األع اااال خل اال اااا  األفإيقاااي 
والمرااااا  االقتصااااا يث اإلقميميااااث واألقااااالي  اهمإكيااااث  ت ااااو  االتفاقاااااو الترايفيااااث التاب ااااث لمرااااا  

القايفيث  االوتفاا  بامل تااباو   سامو  االقتصا يث اإلقميميث مب ابث األساس ملنطقث الترايف  احلإ  
 ي قطاااا   و منااو طااادماو ا  التفاااوو خل االحاادماد  التاإياااإ بديفجااث كباااب   عااد  اساااتب ا  مباادئي

 لمتزويد باددماو خل املفاو او.

 ,Decision on the launch of continental free trade area negotiations، 2015اال اا  األفإيقاي،  :املصديف

Decision No. 569-587. 

، مان الشاإاكث با   ول 2017وب د احااا  الوالياو املتاد ، خل كاحو  ال ا /ينايإ  -49
احملاايو اكااا ئ، تااا ا الاادول األع ااال املتبقيااث ي  امل ااي خل االتفااا  وفااق ميااح "حاااقص واوااد". 

ي، املتاا  باالبت ااا  ويشامل الفصال املت مااق باالسات مايف ماان اتفاا  الشاإاكث باا   ول احملايو اكااا 
، مجيا   شا ال االسات مايفاو، مباا فيااا االتفا  ال ا  بش   الترايف  خل ادادماوبصويف  الفتث عن 

االست مايفاو خل اددماو، بينما يشمل الفصل املت مق بالتراايف  خل ادادماو عا  احلادو  ماا لث 
عااان االحاااارا   صااا   فا  . ويشااامل االتفاااا   ي ااا4و 2و 1التزوياااد بادااادماو خل يطاااايف األمناااا  

اسااااتخدا  املمايفساااااو التنريميااااث اهيااااد  خل القيااااا  باااااإلجإالاو "التنريمااااي، الااااذي ي ااااإ ف ب حااااه 
التنريميااث عمااا صاا يد التخطاايو والتصاامي  واإلصاادايف والتنفيااذ واملإاج ااث ماان  جاال تاااايل بمااوو 

دياد األهاداف عما احلاق الاايا ي خل  ا  . ويؤكد االتفا   د " هداف الاياساو ال امث احملميث
عما االحارا  التنريمي باعتبايفه وسيمث لتااايل املزياد مان التراايف  ا  التنريميث، ل نه يشر   ي 
 واالست مايفاو ب  األطإاف.

مان األع اال  23با   2012لقد جإو مناقشث اتفاا  التراايف  خل ادادماو مناذ عاا   -50
راايف  ال املياث خل ادادماو. وكاا  مان املقاإيف خل املائث من الت 70خل منرمث الترايف  ال امليث، مي مو  
، ل ااان كلاااش مل يتاقاااق. وقاااد واااد و البمااادا  املشاااايفكث 2016   تنتااااي املفاو ااااو خل عاااا  

م ايب مشرتكث لتقيي  ال إوم املقدمث، مبا خل كلش بش   االلتزامااو الا  تترااوز حطاا  االتفاا  
ماا  اتفاقاااو الترااايف  احلااإ  الاا  ا  حااارامال ااا  بشاا   الترااايف  خل اداادماو وااللتزاماااو األك ااإ ا
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، وكذلش لمم اممث الا  4ت ماا البمدا . ويو  اهتما  طاص ملاتو  االلتزاماو خل يطايف النمو 
ت امااال ملاااا ادااادماو اهدياااد . و ااااإو اطت فااااو بشااا   ب ااا  املااااائل م ااال  إياااإ ادااادماو 

   اددماو اهديد  خل قائمث االلتزاماو.ال موميث ومحايث البياحاو وال مميث ال  تتي  الت امل م

  مصة -اا دياي 
ي اااطم  قطاااا  ادااادماو بااادويف وياااوي خل  عااا  التااااو ل االقتصاااا ي. وبإم اااا  التنراااي   -51

املناساااب والترااااايف  الدوليااااث يواااادا  مزياااد ماااان فااااإص التاااااو ل، ال سااايما بالنااااابث لمبماااادا  الناميااااث. 
التاااو ل االقتصااا ي واسااتادا  فااإص عماال وزيااا   وت ااطم  الترااايف  خل اداادماو باادويف هااا  خل 

القيمث امل افث، مبا مي  ن البمدا  مان تنويا  اقتصاا اعا وتإقيتااا، مباا خل كلاش عان طإياق االحادماد خل 
سمامث القي  ال امليث. ويت   عما االقتصا او احتااد اسرتاتيريث متوازحث لتاقياق النماو ل فاا   مان 

ن  ويفهااا احملف ااز. وماان املااا      رااا اآلثااايف اإلخلابيااث لمخاادماو عمااا اداادماو املول ااد  لمنمااو وماا
 التاول اكي مي وخل بموو  هداف التنميث املاتدامث بالنشإ والتقديإ عما حطا  واس .

ول اي يتااىن اإلفااا   ي   قصاا قااديف   ان ماان املااا او اإلخلابيااث لمخادماو يتطمااب  -52
وائ  تنريميث مناسبث ومؤسااو قويث، وهي القا يف  األمإ كشإ  مابق وجو  سياساو جيد  ول

 تم ااث  عمااا يخلااا  بي ااث مواتيااث القتصااا  اداادماو والترااايف  خل اداادماو. وتتطمااب عمميااث و اا  
الاياساو القائمث عما األ لث وجو  بياحاو سميمث ومصان فث ومقدماث خل الوقات املناساب، مباا خل 

شإيث والتنريميث واملؤسايث  إويفيث لمغايث لتم   كلش عما ماتو  الشإكاو. وبنال القديفاو الب
بمادا  حامياث مصاديف  مان التصاديإ، ومنترا  مان اساتخدا  حاواتح ادادماو، ومقاإيفي الاياسااو 
مان تنراي  قطاعاااو ادادماو وتطويإهاا عمااا النااو الف ااال. ووجاو  مياح شااامل مت اد  اهااااو 

ص خل يفسااا  سياسااااو ادااادماو  ماااإ كاو املصاااماث يزال الشاااإاكاو بااا  القطااااع  ال اااا  واداااا
مطمو  ل ما  االحارا  عما ص يد الاياساو وعماا الصا يد التنريماي. وي  تقياي  ومإاج اث 
األطاااإ االقتصاااا يث والتنريمياااث الوطنياااث خل  اااال ادااادماو كاااو شاااإ  ماااابق لماياسااااو الف الاااث 

    االست إا ااو الا  القائمث عما األ لاث والإامياث ي   قياق مناو قاائ  عماا ادادماو. وقاد تبا   
 خلإياا األوح تا  لاياساو اددماو مفيد  لمغايث خل هذا الصد .

وعما الص يد الدويل، يت   بذل جاو  إلوإاز تقد  خل بإحامح عاملي لترايف  اددماو  -53
خل ساايا  النرااا  الترااايفي الاادويل الااذي ياادع  بمااوو  هااداف التنميااث املاااتدامث، ويشاامل امل اممااث 

ميث و وجااه املإوحااث وللياااو الترإيااب والت ي ااف وتقاادة الاادع  لمبماادا  الناميااث وبنااال قااديفاعا، التفصااي
ماان  جااال اإلفاااا   مااان اإلم احااااو التاويمياااث الااا  تنطاااوي عميااااا التراااايف  خل ادااادماو إلوااادا  
النمااااو والتنميااااث. وي  تصاااامي  حمتااااو  عمميااااث التاإيااااإ الترااااايفي ووتبعااااا وتاماااااماا عمااااا الناااااو 

ا  منااارما  وتنااايق هااذه ال مميااث ماا  تنفيااذ الاياساااو والمااوائ  التنريميااث الوطنيااث تنااايق املناسااب
اان ماان تقاادة ماااا ث كبااب   ي اا ا   مااإ  ااإويفي لتاي ااث بي ااث مواتيااث لمترااايف  خل اداادماو. و ااا مي  

 ك اإ  احاك تدابب ت ميميث، م ل ت زيز الت او  التنريمي املتصل بالترايف  خل ادادماو إلخلاا  بي اث
 لترايف  اددماو. تااي   

    


