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 مقدمة  
 واخلددددمات التجدددارة بشددد   السدددنوات املتعددددد اخلددد اء لجتمددداع اخلامسدددة الددددورة ُعقددددت -1

 .2017 ليددددددهيو /متوز 20 إىل 18 مددددددن الفدددددد ة يف بسويسددددددرا جنيددددددف يف األمددددددم قصددددددر يف والتنميددددددة
 ردو  بشد   الوطين دالصعي على املستفادة والدروس اخل ات وتبادل لدراسة فرصة الدورة وأاتحت
 تالتوصددديا  حتديددددإضدددافة إىل الشددداملة، والتنميدددة اهليكلدددي التحدددول يف والتجدددارة اخلددددمات اقتصددداد

 سياسدات عوواضد بد  ؤدءلء ومدن .مشارك 100 من يقرب ما الجتماع وقد حضر. السياساتية
 بلدددا،م، واصددمع ويف جنيددف يف مقددرؤم يوجددد ممددن التجددارة ميدددا  يف املسددتو  رفيعددو ومفاوضددو 

 ملدديا واجملتمع لدوليةا عن املنظمات وممثلو  الوطنية، التنظيم ؤيئات من كبار  ومسءولو  وسفراء
عدددد ا الددد  أ ألساسددديةا ملدددةكرة املعلومدددات العاليدددة اجلدددودة علدددى املشددداركو  وأثدددى .اخلدددا  والقطددداع
 .السياسات جمال يف وأمهيتها املناقشات ثراء وعلى األمانة

 موجز الرئيس -أولا  
 اجللسة الفتتاحية -ألف 

 يف الدوليدددة التجدددارة لشدددعبة التدددابع التجاريدددة والدبلوماسدددية املفاوضدددات فدددرع رئيسدددة ألقدددت -2
 دماتاخلدد دور علدى دورةالدد تركيدز إىل وأشدارت .افتتاحيدداا  بيدا ا  األساسدية والسددلع واخلددمات السدلع

 أ  علدددى شدددددتو  البدددى التحتيددة، خلددددمات خددا  اؤتمدددا  إيدددالء مددع اهليكلدددي، التحدددول تعزيددز يف
 يالددة والشددامل ألمدددا الطويددل العمددل مددن يتجددزأ ل جددزءاا  يشددكل السددنوات املتعدددد اخلدد اء اجتمدداع
 أدواتدده موعددةجم يف أساسددي عنصددر وؤددو والتجددارة، اخلدددمات اقتصدداد بشدد   األونكتدداد هبدد يضددطلع
. وقدد للخدمات العاملي واملنتد  اخلدمات سياسات استعراضات جانب إىل املس لة، ؤةه بش  
 والتنميدة، ةللتجدار  املتحددة ماألمد ملدءمتر عشدرة الرابعة الدورة يف اعُتمد الةي ،نريويب مافيكيانو عزز
 طرؤددداأ ذلددد  يف مبدددا التحتيدددة، البدددى وخددددمات اخلددددمات يف ابلتجدددارة يتعلدددق فيمدددا األونكتددداد وليدددة

 لتحديددددددد يددددددداا فر  مندددددد اا  الجتمدددددداع أاتح(. و TD/519/Add.2) واملءسسددددددية والتنظيميددددددة السياسدددددداتية
 فهدددم حتسددد  أجدددل نمددد تفادةاملسددد والددددروس اخلددد ات وتبدددادل العامدددة ابلسياسدددة املتعلقدددة التوصددديات

 لصدديا ة البلدددا  تبددةهلا الدد  اجلهددود وأيددد والتجددارة، اخلدددمات اقتصدداد يف املتمثلددة احلامسددة املسدد لة
 الدوليددددددة ةالتجددددددار  يف والخنددددددرا  ومءسسددددددية، تنظيميددددددة وأطددددددر مناسددددددبة وطنيددددددة سياسددددددات وتنفيددددددة

 أقصدى ىلإ اخلدمات امهةمس زايدة ذل  يف مبا التعاونية، واألطر التجارية والتفاقات واملفاوضات
 .املستدامة التنمية أؤداف حتقيق يف حد
الد   األساسدية املعلومدات مدةكرة التجاريدة والدبلوماسدية املفاوضدات فدرع رئيسدة وعرضت -3

 مسدة ليصدب  توسدع قدد اخلددمات قطداع أ  إىل وأشدارت .(TD/B/C.I/MEM.4/14أعد ا األمانة )
 وثلددد  تقريبددداا، العمالددة ونصدددف النددات ، نصدددف مددن أكثدددر ميثدددل مددا وؤدددو احلدددي ، لالقتصددداد مميددزة

 يتضدداءل واخلدددمات السددلع بدد  التمييددز إ  وقالددت .الناميددة البلدددا  يف املضددافة القيمددة يف التجددارة
 ؤنداك أ  كمدا  القتصداد، علدى اخلددمايالطدابع  إضدفاء يف احملدرز التقدد  إىل ابلنظدر متزايدة بصورة
 البدددى ذلددد  يف مبدددا املضدددافة، القيمدددةخددددمات  . وتعدددداملصدددنوعات يف متضدددمنة كبدددرية  مضدددافة قيمدددة

 اخلددمات قطداع أ  يعدين مما اإلنتاجية، لنمو رئيسياا  مصدراا  والوسطاء، املنتج  وخدمات التحتية
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 التنميدددة خلطدددة قويدددة وأداة متكينيدددة أساسدددياا  حفدددازاا  عدددامالا  يشدددكال أ  ميكدددن اخلددددمات يف والتجدددارة
 .2030 لعا  املستدامة

من السياسات، وؤو املسدتو   تستحقه الؤتما  الةي مستو  تتلق مل اخلدمات بيد أ  -4
ع لفدر ا رئيسدة وشدددت .والتنميدة النمدو يف والتجارة اخلدمات لقتصاد احلاسم الدور الةي يقتضيه

فمددن أجددل  ز النمددو يف حفدد اخلدددمات دور مددن لالسددتفادة متوازنددة منددو اسدد اتيجية إىل احلاجددة علددى
 للتجدددارة كدددنومي .قويدددة ومءسسدددية وتنظيميدددة سياسددداتية وضدددع أطدددر ينبغددديالقطددداع،  إمكدددا ت جدددين

 ولدةل  .اخلددمات دهتقدو  الةي اهليكلي التحول إمكانيات تعزز وأ  القطاع ؤةا تعزز أ  الدولية
 لتجمدا بد  فيمدا تسدا ال وحتقيدق احمللدي العرض على املفروضة القيود معاجلة مبكا  األمهية فمن

تكييدف ل آليدات إقامة أ  كما  .التجارة وحترير اجملالت ؤةه ب  وكةل  املتعددة، العامة السياسة
 دور سدةالرئي أبدرزت اا،وأخدري  .أيضداا  أساسدي أمدر للسو ، الالزمة واملهارات القدرات وبناء العمل،

 علدددى امل تبدددة آلاثراإضدددافة إىل  التنظيمدددي، التعددداو  وأمهيدددة احلجدددم واملتوسدددطة الصدددغرية املءسسدددات
 ارةللتجد وتغطيتده اخلددمات يف بشد   التجدارة العدا  الضمين الةي يفرضه التفا  األعمال جدول

 .اإللك ونية

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

 التنمية أجل من والتجارة اخلدمات اقتصاد  

ابلنسدددددبة  للخددددددمات املتزايددددددة األمهيدددددة علدددددى الجتمددددداع يف شدددددارك امل مدددددن العديدددددد اتفدددددق -5
 مدددن عدددددوأبدددرز  .والسدددتثمار املضدددافة والقيمدددة والتجدددارة والعمالدددة للددددخل كمصددددر  لالقتصدددادات

 راعدةالز  بد  التمييدز  وأ العداملي، القتصداد جمدالت مجيدع يف يتزايدد اخلددمات حضور أ  املشارك 
 طدابع ال إضدفاء يف رزاحملد التقدد  مدع متشدياا  وذلد  واضدحاا، يعدد مل واخلدمات التحويلية والصناعة
 اإلجيابيدددددةر أ  اآلاث كمدددددا  .اإلمدددددداد سالسدددددل نطدددددا  وتوسددددديع القتصددددداد علدددددى والرقمدددددي اخلددددددماي
 علددى تقتصددر لو  القتصددادية، واملعددامالت للتجددارة متكيددين كعامددل  دورؤددا مددن مسددتمدة للخدددمات
 وضوالقدددددددددر  للمددددددددددفوعات تنظيمدددددددددي بددددددددددور والقانونيددددددددة املاليدددددددددة. وتضدددددددددطلع اخلددددددددددمات حجمهددددددددا

 شدبكة علدى دماتاخلد جتدارة قيا  والالسلكية السلكية التصالت خدمات وتتي  والستثمارات 
منة اخلددمات متضد تعتد  كما  .بكفاءة السلع حترك واللوجستيات النقل خدماتوتتي   اإلن نت 

 ريو د مركيدةاجل حلواجزا إزالة على أيضاا  يعتمد اخلدمات يف التجارة حتس  فإ لةل ،  السلع يف 
 نميكد اهلامشدية، تاملعدامال وتكداليف املسدافة ختفدي  خدالل ومن .السلع على املفروضة اجلمركية
 األحجددا ، مجيددع مددن التجاريددة واألعمددال املشدداريع تسددهم يف متكدد  أصددحاب أ  الرقميددة للتجددارة

 .النامية البلدا  يف سيما ول
 أحددددد وأبددددرز. شددددوطاا كبددددرياا  والتصددددالت املعلومددددات تكنولوجيددددا خدددددمات تطددددوير وحقددددق -6

 جديددة، اقتصدادية وأتدت بفدر  الرابعدة الصدناعية أحددثت الثدورة قدد ؤدةه اخلددمات أ  املشارك 
 للمستهلك ، اجلديدة واخلدمات املنتجات توافر وزايدة جديدة أسوا  إىل الوصول من مكن مما
 الصددددغر  واملءسسددددات الشددددركات الرقميددددة األدوات وسدددداعدت .املعددددامالت تكدددداليف اخنفدددداض مددددع

 طريددق عددن النمددو، حتقيددق دو  حتددول الدد  احلددواجز علددى التغلددب علددى احلجددم واملتوسددطة والصددغرية
 عددن طريددق الثابتددة، األصددول يف السددتثمار إىل احلاجددة وإزالددة التعدداو   ومتكدد  املدددفوعات  تيسددري
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 التمويدددددل مثدددددل البديلدددددة، التمويدددددل آليدددددات ابسدددددتخدا  والسدددددماح السدددددحابية  اخلددددددمات اسدددددتخدا 
 تكنولوجيا اخلا  بتنمية والالسلكية السلكية لالتصالت الدويل الحتاد مءشر ويظهر .اجلماعي
 والبنيددة الدد اب  حتسدد  ويتددي  .املتنقلددة اخللويددة الشددبكات تغطيددة يف والتصددالت حتسددناا  املعلومددات
 أسددعار اخنفدداض مددع تكاليفهددا، حتمددل علددى والقدددرة اإلن نددت إىل للوصددول أكدد  إمكانيددة التحتيددة
 .السواء على واملتنقلة الثابتة العري  النطا  خدمات

 قطددداع فدددإ  احملليدددة، التجاريدددة ابلسياسدددة يتعلدددق فيمدددا أنددده إىل املشدددارك  مدددن عددددد وأشدددار -7
يركددددزو   سدددداتالسيا صددددانعي معظددددم ذلدددد  أ  األحيددددا ، بعدددد   قصدددداا يف ممثددددلي متثدددديالا  اخلدددددمات
 إىل الؤتمددددا  نمدددد مزيددددد توجيدددده إىل حاجددددة وؤندددداك والزراعددددة، الصددددناعة التحويليددددة علددددى اؤتمددددامهم
 املسدددددائل ىلإ أساسددددداا  يرجدددددع ؤدددددةا أ   دددددري يف أدىن حدددددد هلدددددا، اخلددددددمات جتدددددارة وتبددددددو .اخلددددددمات
 ،دددداأل اخلدددددمات يددددةأمه مددددن تقلددددل التقليديددددة ابلبيددددا ت  فالبيددددا ت املتصددددلة واملسددددائل اإلحصددددائية

 يف سددددتهالكوال احلدددددود عدددد  التوريددددد) مددددن أسدددداليب التوريددددد 2و 1 األسددددلوب  سددددو  تسددددجل ل
 املضددددافة قيمددددةال يددددتم اإلبددددال  عددددن ل ذلدددد ، إىل وابإلضددددافة .4و 3 األسددددلوب  ولدددديس( اخلددددار 

 .يدةالتحويلالصدناعة  شدركات هبدا تقدو  الد  اخلددمات ذلد  يف مبدا اإلمجالية، التجارة يف للخدمات
 التنميدددة فأؤددددا مدددن املسددداعدة يف حتقيدددق السياسدددات يدددتمكن صدددانعو لدددن جيددددة، بيدددا ت وبددددو 

 تالبيددددا  عدددددةقا وأسددددهمت .السياسددددية املمكنددددة اخليددددارات أفضددددل يتخددددةو  ل قددددد إذ املسددددتدامة،
ارة جتددد يف العامليدددة ارةالتجددد ومنظمدددة القتصدددادي امليددددا  يف والتنميدددة التعددداو  منظمدددة بددد  املشددد كة
 ملبتكرةا واخلدمات دماتاخل يف التجارة بش   األونكتاد بيا ت إضافة إىل قاعدة املضافة، القيمة

 يف ةاحلقيقيدد لعامليددةا التجددارة لتدددفقات أفضددل إجيدداد فهددم يف والتصددالت، املعلومددات وتكنولوجيددا
 .اخلدمات جمال
 املتكامدل النظدا  وتشدغيل وضدع يف ال ازيدل جتربدة املشدارك  أحدد عرض الصدد، ؤةا ويف -8

 فداتاختال تندت  الد  العمليات من و ريؤا امللموسة،  ري واألصول اخلدمات يف اخلارجية للتجارة
 النظا  ؤةا أنشئ وقد .تاملتصلة ابخلدما البيا ت يف الشديد النقص ملعاجلة قيمة رأس املال، يف
 مدن األدلدة علدى القائمدة العامدة السياسدات لتحس  بيا ت إىل للحاجة استجابة 2005 عا  يف

 إحصددائية اعدددةق ذلدد  يف مبددا مفيدددة، ومعلومددات بيددا ت أنددت  وقددد .اخلدددمات قطدداع تطددوير أجددل
 لتوريددددا أسددداليب بشددد   الفرديدددة اخلددددمات يف للتجدددارة( 2016 -2014) سدددنوات ثدددال  مدددد ا

 دماتيف تسدميات اخلد ال ازيدل للنظا  الةي تتبعه وفقاا  كمنتجات  حدة كالا على  مصنفة األربعة،
 املركدددددزي تحددددددةامل األمدددددم تصدددددنيف إىل اسدددددتناداا  العمليدددددات، مدددددن و ريؤدددددا امللموسدددددة واألصدددددول  دددددري

 .للمنتجات
 األثددر جددين أجددل مددن للغددرض، مالئددم نظددا  وضددع أمهيددة علددى املشددارك  مددن عدددد وشدددد -9

 ولإلصدالح .وضدعته الد  واملءسسدات إزاء األنظمدة حسداس القطاع أل  نظراا  للخدمات، اإلجيايب
. وشددد التجدارة علدى تقييديدة آاثر ألي احملليدة األنظمدة تضدم  اسدتبا  يف خاصة أمهية التنظيمي

 يف متضدمنة تكدو  مدا كثدرياا   اخلددمات يف التجدارة دو  حتدول الد  احلدواجز أ  علدى املشدارك  أحد
 . وكثدددددرياا احلددددددود علدددددى واجلمدددددارك اجلمركيدددددة ابلتعريفدددددات لتحديددددددؤاختضدددددع  ول احملليدددددة، األنظمدددددة

تكدددو  مقيددددة  قدددد ولكنهدددا مشدددروعة، أخدددر  عامدددة سياسددداتية أل دددراض األنظمدددة ؤدددةه تصدددمم مدددا
 التجددارة ملنظمددة التددابع اخلدددمات جتددارة جملددس اضددطلع وقددد .قصددد  ددري عددن أو للتجددارة عددن قصددد
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 وزايدة منددواا  البلدددا  أقددل لصدداح اخلدددمات تفضدديالت تنفيددة تصددب يف اجتدداه متابعددة أبعمددال العامليددة
 .اخلدمات جتارة يف مشاركتها

 ابلنسددبة سدديما ل ابلسددلع، املتعلقددة تلدد  اخلدددمات جتددارة تعدد ض الدد  احلددواجز وتتجدداوز -10
 لدددقيتع فيمدددا سددديما ل ؤامددداا، أمدددراا  اخلددددمات ويعدددد حتريدددر احلجدددم، واملتوسدددطة الصدددغرية للمءسسدددات

 لتوالتصدا ملعلوماتا تكنولوجيا وخدمات واملالية اللوجستية اخلدمات مثل السلع، يف ابلتجارة
 دماتاخل نقل تواجه ال  املعوقات معاجلة أمهية على أحد املشارك  وشدد .والالسلكية السلكية

 ئن أمدراا مدع الدزاب العالقدات إدارة مهارات يف والتدريب التعليم يعت  املثال، سبيل فعلى. اخلار  إىل
 تملددد الدددزابئن احمل مدددع العالقددات تشدددكل إدارة أ  وميكدددن .احلددددود عدد  ابلنسدددبة للتددددفقات ضددرورايا 
 دارإصدددد مثددددل الثقددددة، ملكددددو ت إيددددالء الؤتمددددا  فددددإ  ذلدددد ، إىل وابإلضددددافة .قددددوايا  متمددددايزاا  عنصددددراا 

 الدددد  وللعوائددددق .والتجددددارة اخلددددار  إىل اخلدددددمات مددددن نقددددل يعددددزز أ  ميكددددن والشددددفافية، الشددددهادات
اجلديددددددة  مدددددالمءسسدددددات األع إىل ابلنسدددددبة أكددددد  نسدددددبياا  أمهيدددددة اخلددددددمات يف تواجههدددددا التجدددددارة

 لتجدارةا تيسدري يكدو  وابلتدايل فقدد مفتقدراا للتطدوير، للخددمات التجداري التمويدل ويظدل .والصغرية
 .مفيداا  للخدمات

أ   ميكددددن الرقمددددي، والقتصدددداد والتصددددالت املعلومددددات تكنولوجيددددا خدددددمات جمددددال ويف -11
ميددع قدددرة اجل لددىبشددمول اجلميددع الددةي ينطددوي ع يتعلددق فيمددا تي تددب علددى عمليددة الرقمنددة حتددداي

 ال كيز يقتصاد، ينبغيف خدمة ال الرقمي التحول وجلعل .والثقة والدوافع واملهارات على الوصول
 اد والشدددركاتاألفددر  جانددب مددن الرقميددة التكنولوجيددات اسدددتخدا  مددن متكددن الدد  السياسددات علددى

 يلتصددال اإللكدد و االقدددرة علددى  تعزيددز علددى ذلدد  يركددز أ  وينبغددي فعددالا، اسددتخداماا  واحلكومددات
 ودعدم لسدتثمار،ايف  ز الزايدةلتعزي املناسبة احلوافز إضافة إىل توفري البى التحتية، وتنمية والوصول
 والتصدددددالت، املعلومدددددات لتكنولوجيدددددا اإليكولدددددوجي النظدددددا  إطدددددار يف اجلديددددددة األعمدددددال منددددداذ 

 إىل  الوصدددولوتيسدددري خددددمات اإلن ندددت اجتدددةاهبم إىل طريدددق عدددن سدددتهلك للم ولتحقيدددق الفائددددة
 ةيالدد الرئيسدي حدديالت يكمدن املثدال، سدبيل علددى ال ازيدل، ففدي .أبسدعار معقولدة أكثدر اإلن ندت
 يف تدددد  مهمدددداا يع اخلدددددمات ور ددددم أ  قطدددداع .التنافسددددية قدرتدددده حتسدددد  يف اخلدددددمات قطدددداع يواجدددده

 لددى ذلدد ،وبندداء ع .دودةاملضددافة احملدد والقيمددة اإلنتاجيددة ابخنفدداض يتسددمأندده  إل الددوطين، القتصدداد
 الواقدددع مدددع كيفددداا وت مروندددة أكثدددر جلعلهدددا العمدددل فيهدددا، قدددوان  إصدددالح عمليدددة يف ال ازيدددل شدددرعت

 .والقتصادي الجتماعي
 تعزيددز طريددق عددن والتجددارة اخلدددمات أنشددطة تيسددري يف ؤامدداا  دوراا  الدوليددة املعددايري وتددءدي -12
 املشددارك  أحددد وأشددار .املعلومددات يف والتضددارب اليقدد  عددد  مددن واحلددد جددودة اخلدددمات يف الثقدة
 واملاليدددددة التجاريدددددة األعمدددددال جمدددددال يف ذلددددد  يف مبدددددا الزدايد، يف آخدددددة املعدددددايري ؤدددددةه عددددددد أ  إىل

 للخدددمات الجتماعيددة معددايري وضددعت كمددا  .اإلن نددت شددبكة علددى القائمددة واخلدددمات والسددياحة
 لتوحيدد الدوليدة املنظمدة لدد  ويوجدد .والتوزيدع والنقدل والبيئدة والصدحة ابلتعلديم املتصدلة واخلدمات
 وتعدد .حافظتهدا مدن فقد  املائدة يف 3 حدوايل ميثدل مدا وؤدو للخددمات، معيدار 700 حنو املقاييس
 أ  ضددما  إىل وؤددي  دددف الطددوعي، للتبددين توجيهيددة مبدداد  اخلاصددة ابخلدددمات الدوليددة معايريؤددا
 للتصدددددددي عمليددددددة أدوات وأ  تددددددوفر للغددددددرض مالئمددددددة واخلدددددددمات والعمليددددددات املنتجددددددات تكددددددو 

الد   املناقشدة ويف .للخددمات التمكينيدة البيئدة مدن جدزءاا  املعدايري اعتبار ميكن ولةل ، .للتحدايت
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 اهليئدات يف وفعالدة كاملدة  مشداركة الناميدة البلددا  مشداركة كفالدة  إىل احلاجدة املشاركو  أبرز جرت،
 .التجارة يف مشاركتها أما  اهليئات للحواجز ؤةه إاثرة وعد  املعايري املعنية بوضع

 دور اخلدمات يف التحول اهليكلي  
كددا  يُنظددر إىل التحددول اهليكلددي علددى أندده حتددول يف بنيددة القتصدداد مددن القطدداع  مددا عددادة -13

دد أحددد ةل . وحدديعددد كدد مل األويل إىل قطدداعي الصددناعة التحويليددة واخلدددمات، ولكددن ؤددةا األمددر
ع قدد ينمدو قطدا  ،. أولا املشارك  ثالثة أنواع من التحول الةي تقدوده اخلددمات ذات نتدائ  فتلفدة
دة  تدددد  كددددن لددددزايمي اا،اخلدددددمات نتيجددددة ل اجددددع التصددددنيع قبددددل األوا  والتوسددددع يف اخلدددددمات. اثنيدددد

 فائددة ابلنسدبة ر أبكد ي يبشدوؤدو األمدر الدة اا،اخلدمات والتجارة أ  تسهم مباشرة يف النمو. اثلثد
ل تدددددوفري للتنميددددة املسددددتدامة، ميكدددددن للخدددددمات أ  تصدددددّب يف خدمددددة القتصددددداد ككددددل مدددددن خددددال

سدبيل املثدال،  ات. فعلدىمدخالت تنافسية وفعالة لدعم القدرة التنافسية للصناعة والزراعة واخلدم
لكية والالسددد كيةميكدددن أ  تدددءدي إصدددالحات اخلددددمات يف اجملدددالت املصدددرفية والتصدددالت السدددل

  ؤرة والضدمنية بدداب  الظدداوالنقدل إىل حتسدد  أداء الصدناعات التحويليددة النهائيدة. وابلنظددر إىل الدرو 
 للنمو. متواز ا اا القطاعات املختلفة، فمن املهم أ  تعتمد البلدا  مسار 

ية وقدددد حتدددّد بعددد  القيدددود امللزمدددة مدددن امليدددزة النسدددب ،ومتثدددل تنميدددة قطددداع اخلددددمات حتددددايا  -14
تفاعدددل بددد  تحددددد ابللالقتصددداد. ولحدددا أحدددد املشدددارك  أ  املدددزااي النسدددبية يف جتدددارة اخلددددمات ت

ات واملءسسددددددد املواؤدددددددب )املهدددددددارات( واهلياكدددددددل األساسدددددددية )التصدددددددالت السدددددددلكية والالسدددددددلكية(
يددددة ابلنسددددبة ات األمهذ)التنظيميددددة(  وتتدددد ثر املواؤددددب ابخلصددددائص الدميغرافيددددة واهلياكددددل األساسددددية 

 مسددتو  يفل الدددول جددارة الرقميددة. وأشددار ادد  أجددراه البندد  الدددويل إىل أ  الختالفددات داخددللت
هلياكددددل وتطددددوير ا إىل مددددزي  مددددن تددددوافر املهددددارات  تدددد  اخلدددددمات قددددد تعددددز  يف بلددددد كاهلنددددد مددددثالا 

 يفا  علدى الندات  جيدايب وؤداألساسية واملءسسات التنظيميدة. وكدا  لدزايدة تدوافر العمدال املهدرة أثدر إ
  أ  العمالددة حدديف  اا،يقطدداع اخلدددمات. وتُعددّد أسددوا  العمالددة املدداؤرة يف جمددال اخلدددمات مرنددة نسددب

خلددمات، مثدل التقدد   أ  اهلياكل األساسية الالزمة كما   ري املاؤرة ختضع لضواب  أكثر صرامة،
ا   نظري ددددديف حددددد  أ اا،كبدددددري اا  شدددددبكات التصدددددالت السدددددلكية والالسدددددلكية، قدددددد حتسدددددنت حتسدددددن

 اا.املستخدمة لنقل السلع، مثل الطر  واملوانئ، تتحسن بصورة أكثر تدرج
 يتعلددددق فيمدددداوتكتسددددي األطددددر التنظيميددددة واملءسسددددية خلدددددمات اهلياكددددل األساسددددية أمهيددددة  -15

إلنتددا  امددن أجددل  ابلطاقددة. وشدددد أحددد املشددارك  علددى أ  تددوافر إمدددادات الكهددرابء أمددر ضددروري
ا  مدددع جواندددب ، ابلقددد  . إ  الددددور املركدددزي للكهدددرابء يف القتصدددادوالتنميدددة البشدددرية والقتصدددادية

اا يدع، يسدتلز  قددر ل التوز سديما يف جمدا ول ميكن جتنبها يف ؤةه الصناعة، ل الحتكار الطبيعي ال 
يمية، ولكدن  وائ  تنظإذا كا  ينبغي وضع ل ما تواجه احلكومات مس لة ول من التنظيم احلكومي.

طاقددة ل إىل الللددوائ  وإىل أي حددد. وتندداول مشددارك آخددر مسدد لة النتقدداكيددف ميكددن وضددع ؤددةه ا
 روبية، أحد أؤدمزيع األو النظيفة، ومحاية املستهل ، والشفافية يف سياسات التسعري يف أسوا  التو 

 احملاور التنظيمية هلةا القطاع.
ا واملسدتوردة ويعين التوسع يف اقتصاد اخلدمات أ  القيمة املضدافة للخددمات، احملليدة منهد -16

على حد سواء، متثل حصة متزايدة من تدفقات التجارة العامليدة للبضدائع. وعدّرف أحدد املشدارك  
مدن أسدداليب توريددد اخلدددمات، إذا أرد   5ؤدةه اخلدددمات املتضددمنة يف السدلع ابعتبارؤددا األسددلوب 
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 أ  أ  نسددددددتخد  املصددددددطلحات الددددددواردة يف التفددددددا  العددددددا  بشدددددد   التجددددددارة يف اخلدددددددمات.  ددددددري
بكفايددة ال تيبددات  يتعلددق فيمدداتواكددب بعددد تطددور التوسددع يف اخلدددمات، وؤندداك قلددق  مل السياسددات

القائمددددة للسياسددددات والضددددواب  الدوليددددة يف جمددددال التجددددارة يف اخلدددددمات. ولددددد  مالحظددددة ارتفدددداع 
سددديما املركبددددات واملدددواد الكيميائيددددة واملعدددددات  ول القيمدددة املضددددافة للخددددمات يف بعدددد  اجملددددالت،

اإللك ونيددة، عددرض املشددارك النتددائ  املسددتمدة مددن يفاكدداة نُفددةت يف أحددد مشدداريع حتليددل التجددارة 
العاملية لقياس اآلاثر احملتملة إلزالدة التعريفدات اجلمركيدة يف جتدارة السدلع، ابلقد ا  مدع اختداذ تددابري 

لعدددددامل سددددديزيد لتيسدددددري التجدددددارة. وأشدددددارت النتدددددائ  إىل أ  الندددددات  احمللدددددي اإلمجدددددايل علدددددى صدددددعيد ا
بليدددو   500وأ  الصددادرات العامليدددة سددتزيد أبكثددر مددن  ،بليددو  دولر سددنوايا  300-240 مبقدددار

يشددري إىل أ  الدد اب   ممددا ومددن املتوقددع أ  تددزداد حصددة اخلدددمات يف النددات  العدداملي، .دولر سددنوايا 
لتجدارة يف اخلددمات، ب  التفا  العا  بش   التعريفات اجلمركية والتجدارة والتفدا  العدا  بشد   ا

الةي يءثر على التكنولوجيا واخلدمات اجلديدة سيصب  أكثر أمهية، وأ  قواعد التجارة قد حتتا  
 إىل التطور ملواكبة سالسل القيمة العاملية والتكنولوجيا والبتكار.

وأبددرزت املناقشددة الدد  أعقبددت ذلدد  التبدداين الشددديد بدد  قطاعددات اخلدددمات، وأ  بعدد   -17
عمددل  فددر  الت السددتهالكية تضددطلع بدددور أساسددي يف التحددول اهليكلددي مددن خددالل تددوفرياخلدددما

يف املائدة  30 أو دولر تريليدو  1.4وإنشاء الرواب . وأكد أحد املشارك  أ  قطاع السياحة ميثل 
ي اإلمجددايل املباشددر و ددري يف املائددة مددن النددات  احمللدد 10مددن التجددارة العامليددة يف اخلدددمات، وحددوايل 

 ت السددياحة أ   وظددائف يف مجيدع أحنداء العددامل. ويشدهد علددى إمكدا 10مدن بدد  كدل  1باشدر، وامل
 لددديها قطدداعاا و منددالبلدددا   مددن البلدددا  األربعددة الدد  رفددع امسهددا يف اآلونددة األخددرية مددن فئددة أقددل كددالا 

ية يف احملل لقتصاداتايف قدر ا على إنشاء رواب  مع اا سياحي ؤا . وتتجلى أمهية السياحة أيض
يف ذلدد   مبددا ة،ة الوطنيدداملراحددل األوىل. ولددةل  فمددن املهددم تعمدديم السددياحة يف اسدد اتيجيات التنميدد

حة يف جمدال بة املصدلمن خالل تعزيز احلوار ب  اجلهات الفاعلة يف جمال السياحة واجلهات صاح
  الجتمداعي  اإلدمدا التجارة. وعالوة على ذل ، يلز  اختداذ إجدراءات لدزايدة مسدامهة السدياحة يف

د فدددر  علدددى إجيدددا مدددن خدددالل إشدددراك اجملتمعدددات احملليدددة وال كيدددز واحلدددد مدددن الفقدددر، وذلددد  مدددثالا 
 اقتصادية للنساء والشباب.

ويءكدددددد تبدددددادل اخلددددد ات الوطنيدددددة أمهيدددددة السياسدددددات الوطنيدددددة املالئمدددددة للغدددددرض واخلاصدددددة  -18
منها ابملسامهة احلامسة الد  تءديهدا اا ابلظروف احمللية. وأشار أحد املشارك  إىل أ  الص ، واع اف

اخلددددمات يف النمدددو القتصدددادي وبغيدددة إعدددادة التدددواز  إىل ؤيكلهدددا القتصدددادي، تسدددعى إىل تعزيدددز 
قطدداع خدددمات مفتددوح وشددفاف، وقددد أجددرت إصددالحات جتريبيددة وتدرجييددة يف جمددال السياسددات، 

ن أجدددددل جدددددةب حيددددد  عملدددددت علدددددى ختفيدددددف العقبدددددات والقيدددددود املفروضدددددة علدددددى اخلددددددمات، مددددد
يف إنشدداء منددداطق جتريبيددة للتجدددارة  2013 عدددا  السددتثمارات األجنبيددة. وقدددد شددرعت الصددد  منددة

. وابإلضدافة إىل ذلد ، فدإ  مدن شد   مبدادرة 2018 عدا  منطقة، لفد ة جتريبيدة حدى 15احلرة يف 
ىل أنده "حزا  واحد، طريق واحد" أ  تعدزز الفدر  القتصدادية يف املنطقدة. وأشدار أحدد املنددوب  إ

 يف ابرا ددواي، بُددةلت جهددود مددن أجددل السددتفادة مددن قطدداع اخلدددمات لتشددجيع التحددول اهليكلددي،
ؤدددةا الصددددد، و اللجدددوء إىل اسدددتعراض األونكتددداد لسياسدددات اخلددددمات ابلنسدددبة لبدددارا واي،  ويف

األمدددر الدددةي مسددد  عجدددراء اسدددتعراض وطدددين للتحددددايت والفدددر  القائمدددة يف قطاعدددات اخلددددمات 
ات األولويدددددة، وؤددددديا التصدددددالت السدددددلكية والالسدددددلكية، واملاليدددددة، والتعلددددديم، والبنددددداء املختدددددارة ذ



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

9 GE.17-15378 

واخلدددمات املهنيددة ذات الصددلة. وهلددت األؤددداف التشددجيع علددى وضددع تشددريعات جديدددة لقطدداع 
تناولددت احلاجددة إىل ضددما  تعمدديم اخلدددمات املاليددة وحتسدد  نوعيددة اخلدددمات التعليميددة  كمددا  البندداء،

 احملتو  العلمي والتكنولوجي.عن طريق إدرا  

 السياسات واللوائح التنظيمية يف قطاع اخلدمات الكفيلة إبحداث التحّول اهليكلي  
يتسدددم إنتدددا  اخلددددمات أبنددده جمدددزأ، وقدددد أصدددبحت اخلددددمات وأنشدددطة الصدددناعة التحويليدددة  -19

ر أحددددد متشددددابكة مددددع قيددددا  شددددركات ؤددددةه الصددددناعة جبمددددع خدددددمات العمددددالء مددددع السددددلع. وأشددددا
لصدناعات كدا  مصددره ايف املائة من القيمة املضافة يف معظدم  30يقرب من  ما املشارك  إىل أ 
مدن تدوفري خددمات  يف املائدة مدن قيمدة صدادرات السدلع  ي 18املتوس ، فدإ   ويف يف اخلدمات،

 مدةسالسدل القي لعامليدةااداخلية. وحدد املشدارك منداذ  األعمدال الثالثدة التاليدة يف سالسدل القيمدة 
رو دا تتابعدة، تبلدذ ذطريقدة مباا ال  حتول فيها املدواد اخلدا  والقيمدة املضدافة إىل منتجدات أكثدر جتهيدز 

ؤددو  كمددا  ءبدد  العمداليف املنتجدات النهائيددة  وشدبكات القيمددة الدد  توجدد فيهددا القيمددة مدن خددالل ر 
  ل العمدالء،شداكحدل م احلال يف تقد  الت م   ويفالت القيمة ال  توجد فيها القيمدة مدن خدالل

تزايددددة يف بصددورة م ؤدددو احلددال يف الشدددركات الستشددارية. ومبدددرور الوقددت، جيدددري إجيدداد القيمدددة كمددا
ت املمكنددة  اجملددالإىلاا إطددار النمددوذ  الثالدد . ويشددري التحددول حنددو شددبكات القيمددة ويفال ددا أيضدد

شدبكات، ىل الة إإلصالح السياسات من أجل تيسري سالسل القيمة العامليدة للخددمات. وابلنسدب
 ملنافسدة، بينمداسياسدة ا تتعلق احلواجز التجارية الرئيسية ابألنظمة اخلاصدة بكدل قطداع وعدد  إنفداذ

قدددددو  تلتجدددددارة، يف حالدددددة احملدددددالت، فتتعلدددددق احلدددددواجز الرئيسدددددية اركدددددة األشدددددخا . وإىل جاندددددب ا
 بدور ؤا .اا سياسات املهارات والبتكار أيض

على سو  العمل من جراء تطور اقتصاد اخلدمات والتجدارة،  ابآلاثر امل تبة يتعلق فيماو  -20
   التكنولوجيددالعالقددة بددأشددار أحددد املشددارك  إىل أ  األمهيددة املتزايدددة للخدددمات قددد زادت تعقيددد ا

وظددائف، ن بعدد  العددحدد  أ  الددزايدات اإلنتاجيددة ميكددن أ  تددءدي إىل الستعاضددة  ويف والعمالددة.
مهيددة. و  أكثددر أاملنتجددة للتكنولوجيددا، األمددر الددةي قددد يكددستنشدد  وظددائف جديدددة يف القطاعددات 

وسدددطة ائف املتوأصدددبحت اخلددددمات قابلدددة للتدددداول بصدددورة متزايددددة، األمدددر الدددةي أثدددر علدددى الوظددد
اا يضددأمنددا كددا  ينددت  ؤددةا التطددور عددن التكنولوجيددا فحسددب، وإ ومل املسددتو  علددى وجدده اخلصددو .

لئددق  وفري عمددلتعزيددز فددر  عمددل أفضددل مددع تدد نتيجددة لقددرارات سياسدداتية واجتماعيددة. ومددن املهددم
 ائهم.يشمل، يف مجلة أمور، األجر الالئق وإاتحة الفرصة للعمال للتعبري عن آر 

وتتصل السياسدات واللدوائ  الد  تدءثر علدى اخلددمات التجاريدة الرئيسدية، وؤدي اخلددمات  -21
لدي. وشددد أحدد املشدارك  علدى املالية والقتصاد الرقمي، ابجلهود الرامية إىل حتقيدق التحدول اهليك

سدديما ابلنسددبة للمءسسددات الصددغرية  ل اا،رئيسددياا تنظيميدد أ  تعمدديم اخلدددمات املاليددة يشددكل حتدددايا 
واملتوسدددطة احلجدددم. ويقددداس تعمددديم اخلددددمات املاليدددة بثالثدددة أبعددداد، وؤدددي احلصدددول علدددى اخلددددمات 

لد  التعمديم ابملسدافة اجلغرافيدة واملنتجات املالية واستخدامها وجود ا. ومدع ذلد ،  ثدرت درجدة ذ
والفتقدددار إىل اهلياكدددل األساسدددية، مثدددل الفدددروع يف اجملتمعدددات الريفيدددة  وارتفددداع مسدددتوايت املخددداطر 
املرتبطة ابجملتمعات الريفية واملشاريع التجارية الصغرية  واخنفاض مسدتو  التندافس بد  املءسسدات 

ايدددددة املسدددددتثمرين وإنفددددداذ العقدددددود. وقدددددد بدددددرزت املاليدددددة  والفتقدددددار إىل النوعيدددددة املءسسدددددية، مثدددددل مح
اخلدمات املالية الرقمية، كطريقة جديدة إلشدراك األفدراد واألعمدال التجاريدة  أو التكنولوجيا املالية،
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فاطر وحتددايت اا الصغرية. وقد جعلت البيا ت الرقمية السو  أكثر كفاءة، ولكنها طرحت أيض
 من الفضاء اإللك وي والسرية.تنظيمية جديدة، مثل ختزين البيا ت وأ

وأشدددار أحدددد املشدددارك  إىل أ  ؤنددداك، يف كثدددري مدددن احلدددالت، جدددودة تقنيدددة يف اخلددددمات  -22
ويكمددددن  ألساسدددية،يف ذلدددد  اهلياكدددل ا مبدددا املاليدددة وخددددمات تكنولوجيدددا املعلومددددات والتصدددالت،

يف ذلدددد   مبددددا مددددي،لرقلالقتصدددداد ااا التحدددددي يف  يئددددة بيئددددة مالئمددددة لنشددددر األطددددر التنظيميددددة دعمدددد
املالئدددم  لسدددتخدا ااخلددددمات املاليدددة الرقميدددة. وميكدددن أ  يشدددمل ذلددد ، علدددى سدددبيل املثدددال، تعزيدددز 
غدددرض وتكفدددل افيدددة ابلوالتشدددغيل البيدددين ومواءمدددة التصدددنيفات. وينبغدددي أ  تكدددو  األطدددر التنظيميدددة و 
التصددالت ظيميددة لنتددوفري خدددمات كافيددة للعمددالء. وابإلضددافة إىل ذلدد ، ينبغددي علددى اهليئددات الت

ق توقيدددع عدددن طريددد يف ذلددد  مبدددا السدددلكية والالسدددلكية وللخددددمات املاليدددة التعددداو  علدددى حندددو أوثدددق،
كدددو  يف تمدددةكرات تفددداؤم، مدددن أجدددل وضدددع ،ددد  تنظيميدددة متسدددقة. ويتعددد  علدددى احلكومدددات أ  

   يقدددودأاملفيدددد  صدددلب ؤدددةه اجلهدددود، وتتدددوىل زمدددا  املبدددادرة وتضدددطلع ابملسدددءولية. وقدددد يكدددو  مدددن
ينيددة لدددعم ئددة التمكاألونكتدداد مشدداورات بدد  أصددحاب املصددلحة املتعددددين بشدد   كيفيددة تطددوير البي

 التصالت السلكية والالسلكية واخلدمات املالية.
وقد  مشارك آخر جتارب وطنية يف تطوير قطاع خددمات قدائم علدى املعرفدة، وتشدكيل قدوة  -23

وظدائف املتصدلة يد  إ  السد اتيجية يف األرجنتد ، حعاملة مداؤرة. ويعتد  قطداع اخلددمات ذا أمهيدة ا
ايت وفر مسدددتو بددده تنطدددوي علدددى مسدددتوايت عاليدددة مدددن التكنولوجيدددا، واسدددتخدا  كثيدددف للمعدددارف، وتددد

ن اقتصدداد مدداا مهمدد اا عاليددة مددن األجددور، وتقددع ضددمن القطدداع الرمسددي. وبينمددا يشددغل ؤددةا القطدداع جددزء
ليددو  )ألددف( م 111سددمى ملدداؤرة. وُشددرع يف بددر م  ييف اليددد العاملددة ااا األرجنتدد ، فددإ  ؤندداك نقصدد

دات معتمدددة قددد  شددهالتعزيددز التعلدديم والتدددريب يف اجلامعددات، وتشددجيع مباشددرة األعمددال احلددرة، وت
يدددا املعلومدددات، ة تكنولوجيف تطدددوير صدددناعاا مدددن احلكومدددة إىل املهنيددد  املددددرب . وكدددا  الددد  م  مفيدددد

 رقمية.األخر ، وزايدة تعميم التكنولوجيا اللتعزيز التحول الرقمي يف الصناعات 
ويشددددمل القتصدددداد الرقمددددي اهلياكددددل األساسددددية واخلدددددمات واألجهددددزة واملنصددددات والددددنظم  -24

حتفددددز  ميكددددن أ  اإليكولوجيددددة، وشدددددد أحددددد املشددددارك  علددددى أ  التدددددخالت السياسدددداتية املختلفددددة
د التجدارة اد  قواعدجمموعة من مبدوتيسر الستثمار يف كل من ؤةه اجملالت، مع إمكانية حتديد 

أحددد الشددوا ل  األسددوا  والسدتثمار الدددولي  الداعمددة هلددةه السياسددات احملليددة. وميثددل الوصددول إىل
لدى الددخول إىل عالقددرة  الرئيسية ابلنسبة جلميع اجلهات الفاعلة يف القتصاد الرقمي، ويُقصد بده

ي معاملددددة وطنيددددة، أةل  فددددإ  املعاملددددة الاألسددددوا  دو  التعددددرض للعوائددددق التعسددددفية والتمييددددز. وكدددد
شدر  اا ، ؤي أيضداحمللية اجلهات الفاعلة القتصادية األجنبية بنفس طريقة معاملة اجلهات الفاعلة

مددن شدد   و جنبيددة. مسددبق ؤددا  لجتددةاب املواؤددب واملشددتغل  ابألعمددال احلددرة ور وس األمددوال األ
 ما ضدسداعد علدى احلوكمدة الرقميدة أ  ياعتماد ،  قدائم علدى تعددد أصدحاب املصدلحة يف جمدال 

بعدد  املسددائل  فددإ  اا،ت تددب علددى القددوان  واللددوائ  الدد  و سددنها عواقددب  ددري متوقعددة. وأخددري  أل
سدددية مدددن قبيدددل كدددل األسامثدددل تعزيدددز املهدددارات الرقميدددة  والسدددتثمار يف اهليا  اا،الشددداملة ؤامدددة أيضددد

ابلنسددبة  اإلمكددا  شددبكات التصددالت، إضددافة إىل الطددر  واملددوانئ  وضددما  إمكانيددة التنبددء قدددر
 إىل مناخ األعمال التجارية ونظا  الستثمار.

القتصدددادية عدددن طريدددق خفددد  يف التنميدددة اا ؤامددداا وميكدددن للتجدددارة اإللك ونيدددة أ  تدددءدي دور  -25
تكدددداليف القيددددا  ابألعمددددال التجاريددددة، وزايدة فددددر  األعمددددال التجاريددددة للشددددركات الصددددغرية واألفددددراد، 
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 مفصدددالا اا وتوسددديع نطدددا  إمكانيدددة املشددداركة يف سالسدددل القيمدددة العامليدددة. وقدددد  أحدددد املشدددارك  عرضددد
ةي، وابلنظر إىل التغطيدة الواسدعة للتجدارة لعمل منظمة التجارة العاملية املتعلق ابلتجارة اإللك ونية ال

اإللك ونيدددة، تضدددطلع بددده ؤيئدددات فتلفدددة تتعامدددل مدددع التجدددارة يف السدددلع واخلددددمات وحقدددو  امللكيدددة 
للمدءمتر الدوزاري احلدادي اا الفكرية والتنمية. وتناولدت املناقشدات املتعلقدة ابلتجدارة اإللك ونيدة اسدتعداد

مسدددددائلة يفدددددددة مثدددددل محايدددددة املسدددددتهل ،  2017سدددددم  عشدددددر الدددددةي سددددديعقد يف كدددددانو  األول/دي
 واملدفوعات ع  احلدود، واجلرمية السي انية، والتواقيع اإللك ونية، والشفافية، وعد  التمييز.

 دور السياسات التجارية واملفاوضات ذات الصلة ابخلدمات من أجل التكيف اهليكلي  
يف إطدددار منظمددة التجدددارة العامليدددة قبدددل  فيمددا يتصدددل ابملفاوضدددات اجلاريددة بشددد   اخلددددمات -26

جده ،يب أعاد تقو  د األورو انعقاد املءمتر الوزاري احلادي عشر، أشار أحد املشارك  إىل أ  الحتا
 ى اجملدالت الد يركدز علد أكثدر واقعيدةاا إىل حد كبري إزاء اخلددمات مندة املدءمتر األخدري واعتمدد ،جد

حملليددة وتيسددري اتنظيميددة علددى قيمددة مضددافة، ولاصددة اللددوائ  المتلدد  فيهددا منظمددة التجددارة العامليددة أ
يددة احملليددة  التنظيم التجددارة يف اخلدددمات علددى شددبكة اإلن نددت وخارجهددا. وكانددت مسددامهات اللددوائ 

سددة اة أؤددداف السيا  ملراعددكبددرية وإجيابيددة ابلنسددبة جلميددع البلدددا ، يف حدد  و إقددرار احلددق يف التقندد
ليدددة يف إطدددار يميدددة احملا  الناميدددة. وشددددد املشدددارك علدددى أ  اللدددوائ  التنظالعامدددة واحتياجدددات البلدددد
ائمدددة دو  لسدددو  القاإىل تدددرخيص اخلددددمات وُتكّمدددل منافدددة  إل تشدددري ل منظمدددة التجدددارة العامليدددة
د األورويب ز الحتدددابتيسدددري التجدددارة علدددى شدددبكة اإلن ندددت، ركددد يتعلدددق فيمددداإنشددداء منافدددة جديددددة. و 

 العقود. ونية و ضيع احملددة، مثل محاية املستهل  والتوقيعات اإللكعلى جمموعة من املوا
إىل بدددددء العمددددل ابلتفددددا  العددددا  بشدددد   التجددددارة يف اا وأشددددار مشددددارك آخددددر إىل أندددده، نظددددر  -27

منظددور. ومدددع   ددرياا كبددري اا  ، شددهد قطدداع اخلدددمات يف تلدد  السددنة تطددور 1995 عددا  اخلدددمات يف
عامدل مدع مثدل هدزة للتجممُّل معظدم تكداليف التكيدف، أل،دا  دري تستطع البلدا  النامية حت مل ذل ،

تمددددد أوجدددده ورة، وتعؤددددةه التحددددولت. وتُعددددد اللددددوائ  التنظيميددددة احملليددددة للتجددددارة يف اخلدددددمات ضددددر 
ى ميدة احملليدة علد  التنظيالكفاءة الد  ميكدن توليددؤا مدن التفاقدات املتعدددة األطدراف بشد   اللدوائ

دده يف املاضددي. طبيعددة قطدداع اخلدددمات الددوطين يكددن  مل كمددا  يددة،ع تلقائتكددن املندداف ومل والكيفيددة تنظيم 
الدددنه   جلميدددع ؤدددواإذا كدددا  اعتمددداد النمدددوذ  الواحدددد الدددةي يناسدددب  مدددا فيددده الكفايدددة مبدددا اا واضدددح

أ   د املق حدةعدوميكدن للقوا األنسب لالتفاقدات التنظيميدة احملليدة املتعدددة األطدراف املطبقدة أفقيداا.
ر علددى تنميددة ال، وتددءثركددة املتدداح لواضددعي السياسددات يف أفريقيددا، علددى سددبيل املثددحتددد مددن جمددال احل

 قطاع اخلدمات احمللية.
وقددددد  مشددددارك آخددددر ابلتفصدددديل كيفيددددة تندددداول الضددددواب  التنظيميددددة احملليددددة للخدددددمات يف  -28

يدة إلقليمتنظيميدة اضدواب  الالتفاقات التجارية اإلقليمية الك   يف اآلوندة األخدرية. وتشدري ؤدةه ال
 ألعمدق الد  يدتمنظيميدة اإىل النُّه  املمكن اتباعها يف سيا  متعدد األطراف. وميكدن للضدواب  الت
لنسددددبة لقدددددرة سدددديما اب ل إدراجهددددا يف التفاقددددات التجاريددددة اإلقليميددددة أ  تكددددو  هلددددا آاثر تنمويددددة،

 البلدا  على تنفية التدابري التنظيمية أل راض السياسة العامة.
حدددد املشدددارك  حملدددة عامدددة وطنيدددة عدددن اخلددددمات والتجدددارة، مدددع اإلشدددارة إىل أ  وعدددرض أ -29

ميكدن السدتغناء عنده. ومنحدت اهلنددد  ول اا يددزال مهمد ل النظدا  التجداري املتعددد األطدراف يف اهلندد
أفضدددليات ذات جددددو  جتاريدددة يف إطدددار اإلعفددداء املتعلدددق ابملعاملدددة التفضددديلية للخددددمات ومدددوردي 
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البلدا  منواا يف ثالثدة جمدالت وؤدي اخلددمات املتعلقدة ابلت شدريات )أعفدت اهلندد اخلدمات من أقل 
من رسو   شرية الدخول مجيع املتقدم  من أقل البلددا  مندواا(  وخددمات املسداعدة التقنيدة وبنداء 

والعدددروض القطاعيددددة )وفدددرت اهلندددد منافددددة إىل  4القددددرات  ومنافدددة األسدددوا  يف إطددددار األسدددلوب 
ئددددة مدددوردي اخلددددمات التعاقددددي  واملهنيددد  املسدددتقل  يف جمدددال اهلندسدددة واخلددددمات األسدددوا  لفا

بشددد   تيسدددري جتدددارة اخلددددمات، قبدددل اا احلاسدددوبية واخلددددمات ذات الصدددلة(. وقددددمت اهلندددد اق احددد
انعقدداد املددءمتر الددوزاري احلددادي عشددر، يسددّلم أب  جتددارة اخلدددمات تظددل خاضددعة لعدددد مددن احلدددود 

حيدددددد مدددددن فوائدددددد التجدددددارة يف  ممدددددا عدددددن العراقيدددددل اإلجرائيدددددة، زة للحددددددود، فضدددددالا واحلدددددواجز املتجددددداو 
 سيما ابلنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم. ل اخلدمات،

لتزايدددد الددد اب  فيمدددا بددد  فتلدددف األنشدددطة الددد  تدددرو  هلدددا اخلددددمات، شددددد أحدددد اا ونظدددر  -30
لى السياسدة علتفاوض ااا ارية. ويتم حالياملشارك  على احلاجة إىل تكييف أساليب السياسة التج

ات علدى حندو ع واخلددمالتجارية يف إطار ركائز فتلفة، ومع ذل  تتكامل التجارة يف كل مدن السدل
  تضدددخها ضدددافة الدددمتزايدددد  وأبدددرزت قاعددددة بيدددا ت التجدددارة يف القيمدددة املضدددافة حجدددم القيمدددة امل

 لقطاعددددات،اوسدددي  يف كدددل قطدددداع مدددن اخلددددمات يف التجدددارة. وتكتسددددي اخلددددمات أمهيدددة كبددددرية ك
التنافسدية  لدى القددرةعللحفاظ  جوؤرايا  يف ذل  الكفاءة التنظيمية، عامالا  مبا وأصبحت الكفاءة،

مدددن  ة متنوعدددةيف تصددددير السدددلع املصدددنعة واخلددددمات. ومثلدددت اخلددددمات التجاريدددة األخدددر  طائفددد
يددر هددود التحر جيف املنتجددات. ولددةل ، اددة حاجددة إىل بددةل  املتضددمنةاخلدددمات، وؤددي اخلدددمات 

ألورويب، لحتدداد التجدداوز قطدداع اخلدددمات والتطددر  إىل مجيددع القطاعددات بصددورة شدداملة. واعتمددد ا
لة مبوجددب تزامددات شدداملتحريددر التجددارة يرمددي إىل الوصددول إىل الاا جديددداا علددى سددبيل املثددال، ،جدد

ة واملشددد ايت ة الفكريدددلسدددلع واخلددددمات والسدددتثمار وامللكيدددالتفاقدددات التجاريدددة اإلقليميدددة، يضدددم ا
 التعاو  التنظيمي، مثل الع اف املتبادل.اا احلكومية، وأيض

ملصدداح شددركات اخلدددمات يف الددولايت املتحدددة األمريكيددة، اا وقددد  أحددد املشددارك  وصددف -31
متثدددل لددددخل. و يدددة اوؤدددي خددددمات األعمدددال التجاريدددة الددد  تدددوفر فدددر  عمدددل عاليدددة املهدددارات وعال
يددة  البيددة يددا الرقمخدددمات تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت واخلدددمات القائمددة علددى التكنولوج
يف جمدددال  ع الرائددددالفدددائ  التجددداري األمريكدددي، ومدددن املتوقدددع أ  تصدددب  احلوسدددبة السدددحابية القطدددا 
فق احلدر التددقيدق التصدير. ومن مث، تتجلى األؤداف الرئيسدية لتحدالف صدناعات اخلددمات يف حت

ات ة السياسدددللبيدددا ت عددد  احلددددود وشدددرو  حظدددر تدددوط  البيدددا ت. وشددددد املشدددارك علدددى أمهيددد
 تثمار العددا  يفة، والسددواألنظمددة التمكينيددة الدد  تدددعم اخلدددمات القائمددة علددى التكنولوجيددا الرقميدد
 شددددبكات لوصددددول إىلاتكنولوجيددددا املعلومددددات والتصددددالت واللددددوائ  املناسددددبة الدددد  تتددددي  إمكانيددددة 

نتدددائ  ل أحدددد الالتصدددالت السدددلكية والالسدددلكية، وكدددةل  احلدددد األدىن مدددن األنظمدددة. وقدددد يشدددم
كيدة ابلرسدو  اجلمر  قف العمدلو اهلامة للمءمتر الوزاري احلادي عشر اللوائ  التنظيمية احمللية وجتديد 

 على التجارة اإللك ونية.
حملليدة يف املفاوضدات املتعلقدة ابخلددمات يف يف مسدائل اللدوائ  التنظيميدة ااا وو النظر أيضد -32

إطدددار منطقدددة التجدددارة احلدددرة القاريدددة يف أفريقيدددا. وأشدددار أحدددد املشدددارك  إىل أ  املفاوضدددات، الدددد  
، وافددق 2017حزيرا /يونيدده  ويف  2017 عددا  ، مددن املقددرر أ  خُتتددتم يف2012 عددا  انطلقددت يف

  التجددددارة يف اخلدددددمات. وأجددددر  الحتدددداد وزراء الحتدددداد األفريقددددي علددددى طرائددددق املفاوضددددات بشدددد 
يف ذلددد  اخلددددمات  مبدددا دراسدددات حالدددة إفراديدددة تسدددعى إىل حتديدددد صدددادرات اخلددددمات الناجحدددة،



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

13 GE.17-15378 

، والنقدددل اجلدددوي يف إثيوبيدددا، واخلددددمات املصدددرفية يف نيجدددرياي، والسدددتعانة فاسدددو بوركينددداالثقافيدددة يف 
 وخددددمات التعلدددديم العددددايل يف أو ندددددا،مبصدددادر خارجيددددة لتجهيددددز األعمدددال التجاريددددة يف السددددنغال، 

 يب  أمهية األطر التنظيمية املالئمة واملواتية لتحقيق النجاح. مما
ابألمهيدة املتزايددة للدنُّه  اإلقليميدة واحملددودة األطدراف، أكدد أحدد املشدارك  علدى اا واع اف -33

ات يددددنص  اخلدددددميفة أمهيددددة تعدديددددة األطددددراف، مشددددرياا إىل أ  إطددددار التفددددا  العددددا  بشدددد   التجددددار 
رونددة. أوجدده املابلفعددل علددى إنشدداء بيئددة تيسددري جتددارة اخلدددمات، مددع وضددع جدددول أعمددال ضددمين و 
اع ندددددة يف قطدددددفعلدددددى سدددددبيل املثدددددال، و إعدددددداد ورقدددددة مرجعيدددددة مدددددن أجدددددل التطدددددر  إىل حتددددددايت معي
ة يف ت اجلديدددالتصددالت السددلكية والالسددلكية، كلمددا دعددت احلاجددة. وميكددن التصدددي للتحددداي

 كددنمي ل ،أولا  رئيسددية. البيئددة القتصددادية احلاليددة ضددمن اإلطددار القددائم، ابلنظددر إىل أربعددة جوانددب
 اا،يددإلقليميددة. واثنالتجاريددة اللتغطيددة القطريددة يف إطددار منظمددة التجددارة العامليددة أ  تقدد   ابلتفاقددات 

 آلليددات يف إطددارقددوة ا ؤيمتلدد  احملافددل التجاريددة البديلددة آليددات لتسددوية املنازعددات بقددوة تضددا ل قددد
لدددى حندددو ع  يعدددا  متلددد  املنظمدددة جددددول أعمدددال مددددم  لوضدددع القواعدددد ميكنددده أ اا،املنظمدددة. واثلثددد

ب وضدع ليتط اا،وأخري  أنسب التكاليف املتصلة ابلتنوع التنظيمي، على الصعيد املتعدد األطراف.
 القواعد الدعم املءسسي، على النحو الةي تقدمه أمانة املنظمة.

وضررإ ارررار مؤسسرري تنظيمرري متسررا لسياسررات التجررارة يف اخلرردمات مررن أجررل التحررول حنررو   
 اهليكلي

ملعدددددل منددددو إنتاجيددددة الصددددناعات التحويليددددة  أصددددب  معدددددل منددددو إنتاجيددددة اخلدددددمات ممدددداثالا  -34
دت التجددارة ات. وسدداعوالزراعددة، ولحددا أحددد املشددارك  إمكانيددة زايدة اإلنتاجيددة يف قطدداع اخلدددم

 اخلدددمات. لتجددارة يفاإلنتاجيددة، لددةا، فمددن املهددم احلددد مددن احلددواجز الدد  تعدد ض علددى زايدة ؤددةه ا
ىل ري التمييزيدددة إ دددملشدددروعة اوتدددءدي التددددابري التمييزيدددة والختالفدددات بددد  البلددددا  يف اختددداذ التددددابري 

 نتاجيدددة،ة علدددى اإلإجيابيددداا زايدة تكددداليف جتدددارة اخلددددمات. وميكدددن أ  حيدددد   خفددد  احلدددواجز آاثر 
دراسددات اق حددت الالشددركات املوجددودة يف املصددب والدد  تعتمددد علددى اخلدددمات. و اا ثددرت أيضدد  إذ

اا   ترتفدع أيضد، ميكدن أأنه عند إزالة احلدواجز أمدا  اخلددمات يف جندوب أفريقيدا، علدى سدبيل املثدال
ة يف جز أما  التجار ف  احلواإنتاجية األعمال التجارية الزراعية. ويعد حتس  اإلدارة أداة فعالة خل

يكدو  مدن  نو . وقدداخلدمات، على سبيل املثال مدن خدالل جدودة اللدوائ  التنظيميدة وسديادة القدا
يدة للوجسدتية يف ولخلدمات ااملفيد البح  يف التدابري العملية لتيسري التجارة، مثل إدما  النقل وا

ق السدتفادة يد، عدن طر اللجا  الوطنية لتيسري التجدارة والتشدجيع علدى مزيدد مدن التعداو  التنظيمدي
إدمددددا  ليميددددة، و مددددن إعفدددداء خدددددمات أقددددل البلدددددا  منددددواا مددددن الضددددرائب، والتجددددارب التجاريددددة اإلق

 اخلدمات يف مبادرة املعونة لصاح التجارة.
وشددددد أحدددد املشدددارك  علدددى احلاجدددة إىل إيدددالء مزيدددد مدددن الؤتمدددا  إىل اخلددددمات وأمهيدددة  -35

التجدددانس بددد  فتلدددف قطاعدددات اخلددددمات. وكاندددت  اسددد اتيجية النمدددو املتدددواز  الددد  تعددد ف بعدددد 
لإليدددددرادات والعمدددددالت األجنبيدددددة، مثدددددل السدددددياحة، وأدت بعددددد  اا ؤامددددداا بعددددد  اخلددددددمات مصددددددر 
ابلدددددذ األمهيدددددة يف دعدددددم اإلنتاجيدددددة والتجدددددارة يف قطاعدددددات أخدددددر ، مثدددددل اا قطاعدددددات اخلددددددمات دور 

م السياسات أثر كبري من حي  تكنولوجيا املعلومات والتصالت واخلدمات املالية. وكا  لتصمي
زايدة مسدددامهة اخلددددمات يف التحدددول اهليكلدددي. فعلدددى سدددبيل املثدددال، حدددررت موريشددديوس وجندددوب 
أفريقيدددا الوصدددول إىل الفضددداء اجلدددوي لددددعم السدددياحة، ومجعدددت اهلندددد وموريشددديوس شدددركات لددددعم 
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حتسددد   خددددمات تكنولوجيدددا املعلومدددات والتصدددالت وعدددززت كينيدددا التكامدددل اإلقليمدددي مدددن أجدددل
تعميم اخلدمات املاليدة. وابإلضدافة إىل ذلد ، يف جندوب شدر  آسديا، و تيسدري العد اف املتبدادل 

جلددين اآلاثر التحويليددة للخدددمات. فعلددى اا ابملددءؤالت علددى الصددعيد اإلقليمددي. وكددا  النفتدداح ؤامدد
يف صدادرات البلدد من القيمة املضافة املتضدمنة اا ؤاماا سبيل املثال، كانت اخلدمات املستوردة جزء

علددى إنتاجيددة العمددل.  اا كبددري اا  إجيابيدداا مددن السددلع، وأحدددثت امللكيددة األجنبيددة يف قطدداع اخلدددمات أثددر 
ميكددن أ  يسدداعد املزيددد مددن التنددافس يف قطدداع خدددمات مفتددوح شددركات اخلدددمات لتصددب   اا،وأخددري 

 أكثر قدرة على املنافسة.
دددر النتدددائ  الرئيسدددية لبحددد  أجرتددده منظمدددة التعددداو  والتنميدددة يف امليددددا   -36 وقدددد  مشدددارك آخة

 Services Trade Policies and the Global"القتصدادي، وؤدي تدرد ابلتفصديل يف إصددارو بعندوا  
Economy" )اسدب إذا كد  املك. ويُرجَّ  أ  تتحقدق أ)سياسات جتارة اخلدمات والقتصاد العاملي
ة إىل افية. وابإلضدافسد  الشدف اللدوائ  التنظيميدة احملليدة املتعلقدة ابلتندافس ابلتدزامن مدع حتو حتس 

لتجاريددة  ألعمددال ااذلدد ، أشددار املشددارك إىل أ  التعدداو  التنظيمددي سددّهل علددى املصدددرين ممارسددة 
   املقدداتسددتفيد يف يف كثددري مددن احلددالت  وميكددن أ اا وكانددت أسدداليب التوريددد يكّمددل بعضددها بعضدد

رئيسددي يف ملصدددر الااألول املشدداريع الصددغرية واملتوسددطة احلجددم مددن فددت  أسددوا  اخلدددمات، أل،ددا 
السدددل افسدددية لسإنشددداء فدددر  العمدددل اجلديددددة  وأثدددرت تكددداليف جتدددارة اخلددددمات علدددى القددددرة التن

 منتجدات دمات إىلالقيمة  وأدت الرقمنة إىل تغريات يف بنية السو ، عن طريدق حتويدل بعد  اخلد
ملتعلقددددة حملليددددة اللمعددددارف وتغيددددري طريقددددة تنظدددديم اإلنتددددا . وميكددددن أ  تقلددددل اإلصددددالحات ا قابضددددة

 اا،تجدارة. وأخدري كداليف الابل خيص واملعايري واملءؤالت وإنفاذ سياسة املنافسة إىل حدد كبدري مدن ت
 قتصادي.داء المحل إصالح جتارة اخلدمات منافع للمستهلك  وعزز اإلنتاجية احمللية واأل

ويف سدديا  األمنددا  التجاريددة املعاصددرة الدد  تتجلددى يف سالسددل القيمددة العامليددة، أكددد أحددد  -37
ن الؤتمدا  ء مزيدد مداملشارك  ضرورة تعريف القواعد يف فتلف أساليب توريدد اخلددمات مدع إيدال
يعكدس  مدا اردة. وؤدةإىل ترابطها واعتماد ،  يشمل سالسل التوريدد ككدل بددلا مدن الصديذ املنفد

كدو  الدواردات ت اا،هيمندماا أنه يف القتصاد العاملي حي  تءدي سالسدل القيمدة العامليدة دور  حقيقة
ل رأس املددداو بقددددر أمهيدددة الصدددادرات، وتكدددو  تددددفقات األشدددخا  والسدددلع واخلددددمات واألفكدددار 

ليددات بشدد   عم بددد مددن تقيمهددا علددى حنددو مشدد ك. وتقدد ح اددو  أمانددة الكومنولدد  ول م ابطددة
وي علددى الت ينطددبلية أ  إدخددال التحسددينات علددى تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالتجددز  املسددتق

ة . وتددءثر املسددافالعدداملي إمكانيددة تعزيددز التجددارة يف سالسددل القيمددة العامليددة أبربعددة أضددعاف املتوسدد 
ق واخنفدداض لفددة التنسدديإىل تكاا علددى املشدداركة يف سالسددل القيمددة، ويعددز  ذلدد  جزئيدداا شددديداا  ثددري 

  أ  ُتسدددند مددن املددرجو عددارف الضددمنية الناشددئة عددن التفدداعالت بدد  املشدد ين والبددائع . تبددادل امل
ى أسددداس ارجيدددة علدددالسدددلع واخلددددمات املتطدددورة املعتمددددة علدددى التكنولوجيدددا الرقميدددة إىل جهدددات خ

 ترتيبات تعاقدية متطورة.
ة، وأنشددطة لعمددل مركددز التجددارة الدوليددة يف السددياح مفصددالا اا وقددد  أحددد املشددارك  عرضدد -38

اا التجدددارة اإللك ونيدددة وتكنولوجيدددا املعلومدددات واخلددددمات القائمدددة علدددى التكنولوجيدددا الرقميدددة، مبينددد
  ابلسددياحة، متثددل اهلياكددل األساسددية حتدددايا  يتعلددق فيمدداسلسددلة مددن الدددروس املتعلقددة ابلسياسددات. و 

كددا  النفتدداح يف يف العديددد مددن البلدددا  الناميددة، لكددن السياسددات تكتسددي أمهيددة كددةل . و اا كبددري 
لكفالدة تنقدل السدياح الددولي ، اا أساسدياا جمال الت شريات واتفاقات اجملالت اجلوية املفتوحدة عنصدر 
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وكانددت سياسددات السددتثمار يف إنشدداء الفندداد  واملنتجعددات واللددوائ  التنظيميددة ملنظمددي الددرحالت 
لوجيدا املعلومدات، فيدتم توريدد بتكنو  يتعلدق فيمدا أمدا السياحية ذات أثدر كبدري يف كثدري مدن األحيدا .

معظم صادرا ا علدى حندو عدابر للحددود علدى اإلن ندت، وؤدةه ميدزة يف صداح املءسسدات الصدغرية 
واملتوسطة احلجم. بيد أ  التنقل املءقت للمهني  والع اف ابلتكوين واملءؤالت يقتصدر يف كثدري 

ثددل تقندد  البيددا ت، واخلصوصددية مددن األحيددا  علددى القطدداع اخلددا ، علددى  ددرار املسددائل الناشددئة م
تشدددمل التجدددارة اإللك ونيدددة فتلدددف أندددواع األنشدددطة وأدت إىل  اا،وأمدددن الفضددداء اإللكددد وي. وأخدددري 

يتع  علدى السياسدات أ  تواكدب واقدع األعمدال، وتكتسدي  ،تنشي  مناقشة السياسات. وإمجالا 
 األساسية املادية. تقل عن أمهية اهلياكل ل اهلياكل األساسية  ري املادية أمهية

و قددددد أحددددد املشددددارك  جتربددددة جنددددوب أفريقيددددا يف تقندددد  املنافسددددة يف قطدددداع اخلدددددمات.  -39
لددد  احتكدددارات ذيف  مبدددا علدددى مجيدددع األنشدددطة القتصدددادية، 1988 لعدددا  وينطبدددق قدددانو  املنافسدددة

يف األسدعار، يدز س والتميالدولة، وأساليب التسعري مثل التسدعري املفدر ، وتضدييق اهلدامد، والفد ا
ملشد ك الختصا  وكةل  رف  من  الوصول إىل املرافق األساسية. وينص القانو  على إنشاء ا

ةكرات تفداؤم لدةل  مد اا ب  جلندة املنافسدة واجلهدات األخدر  الناظمدة للقطداع، ووّقعدت اللجندة تبعد
صدددالت تة يف اليف مواجهدددة املمارسدددات املخلدددة ابملنافسددداا مدددع اجلهدددات الناظمدددة. وتددددخلت أيضددد

 السلكية والالسلكية واخلدمات املالية والبناء والنقل.
ورأ  أحددد املشددارك  أ  ؤددةه العناصددر ضددرورية لل تيبددات املءسسددية السددليمة، مددن أجددل   -40

املءسسددية.  سددءولياتكفالددة اسددتقالل السددلطة القضددائية والوكددالت التنظيميددة ووضددوح األدوار وامل
دخددول  يددة تيسددرييد الكلددي، سددل  املشدداركو  الضددوء علددى أمهابلسياسددات علددى الصددع يتعلددق فيمدداو 

ا يتصددل ا ، فيمدوخدرو  مدوردي اخلددمات ووضددوح أدوار الدولدة واجلهدات الفاعلدة يف القطدداع اخلد
 اا،ب أمهيددة أيضددواملكاسدد سياسددة املنافسددة. ويكتسددي التماثددل يف املخدداطر ويف ابللتزامددات القانونيددة

يف اا أساسددياا افية عنصددر العامددة وخدددمات املرافددق العامددة. وتعددد الشددفسدديما يف اهلياكددل األساسددية  ل
 تابةا.عمليات صنع القرار، والنوات ، واألسس املنطقية، وينبغي توثيق كل ذل  ك

وقددددد  أعضدددداء الوفددددود خدددد ا م الوطنيددددة يف وضددددع السياسددددات واألطددددر التنظيميددددة املتعلقددددة  -41
ض سياسدات اخلددمات الدةي أ دزه األونكتداد عدن ابخلدمات. وأشاد أحدد أعضداء الوفدود ابسدتعرا

بددددنغالديد، وأشددددار إىل أ  بددددنغالديد قددددد اسددددتخدمت ذلدددد  السددددتعراض لتقيدددديم أؤددددم قطاعددددات 
يف ذلدددد  تكنولوجيددددا املعلومددددات والتصددددالت،  مبددددا اخلدددددمات والسياسددددات املمكنددددة ذات الصددددلة،

تمدددري  والقبالدددة. وذكدددر عضدددو والسدددياحة، واحملاسدددبة، ومراجعدددة احلسددداابت، والعمدددارة واهلندسدددة وال
آخر أ  مجهورية لو الدميقراطية الشعبية  حت يف احلفاظ على اطراد النمدو القدوي بفعدل الطاقدة 

سددديما السدددياحة. وحددررت مجهوريدددة لو قطدداع اخلددددمات عندددد  ول الكهرمائيددة، والبنددداء واخلدددمات،
ا التجاريددة وتيسددري التجددارة ، وركددزت يف سياسددا 2013انضددمامها إىل منظمددة التجددارة العامليددة يف 

واللددوائ  التنظيميددة علددى تقددد  املسدداعدة التقنيددة املسددتمرة لدددعم التنفيددة الفعددال لاللتزامددات املتصددلة 
ابلسددلع واخلدددمات علددى مسددتو  كددل مددن منظمددة التجددارة العامليددة ورابطددة أمددم جنددوب شددر  آسدديا. 

ات يف مجهوريددة لو الدميقراطيددة لسياسددات اخلدددماا وطلددب املندددوب أ  جيددري األونكتدداد استعراضدد
الشدددعبية. وذكدددر منددددوب آخدددر أ  قطددداع تكنولوجيدددا املعلومدددات والتصدددالت يف بددديالروس أصدددب  
املصدددر الرئيسددي إليددرادات الصددادرات والوظددائف املرتفعددة األجددور، وأصددبحت بدديالروس اآل  رابددع 

لومدات والتصدالت إىل مقصد رائد على الصدعيد العداملي يف جمدال خددمات إسدناد تكنولوجيدا املع
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مصادر خارجية، بتيسري من توافر قوة عاملدة كبدرية مكوندة يف تكنولوجيدا املعلومدات والتصدالت، 
 إىل جانب اهلياكل األساسية املتطورة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت.

 اخلالصة -جيم 
 آفاق املستقبل وخاررة الطريا والتوصيات  

العناصددر املمكنددة لوضددع خارطددة طريددق وتوصدديات سياسدداتية مددن تددداول الجتمدداع بشدد    -42
ن ب  مكملها، أبأجل تعزيز إسها  اخلدمات يف التحول اهليكلي عن طريق ،  يشمل احلكومة 

دراسدددددة أمدددددور أخدددددر ، مدددددن أجدددددل ضدددددما  التسدددددا . وعرضدددددت األماندددددة السدددددتنتاجات األوليدددددة ل
أولدددوايت  دة توجيدددهاقشدددات علدددى أمهيدددة إعدددااستقصدددائية أ ز دددا الوكدددالت التنظيميدددة. وشدددددت املن

ل لسلسددلة ،دد  شددام اؤتمددا  السياسددات والتنظيمددات إىل اخلدددمات، وأمهيددة تغيددري العقليددات لبلددو 
يف  العدد افيسددم  بتجنددب وضددع السياسددات مبعددزل عددن بعضددها الددبع ، و  ممددا اإلمددداد أبسددرؤا،

ة لالسدتفادة متوازند اتيجية مندوالوقت نفسه بعد  جتانس قطاعات اخلدمات. ومدن املهدم اتبداع اسد  
املءسسدددية و تنظيميدددة مدددن الددددور احملفدددز للخددددمات، وادددة حاجدددة إىل أطدددر السياسدددة العامدددة واألطدددر ال
والسددتفادة  ت النمددو،القددادرة علددى حتقيددق الغددرض املنشددود مددن أجددل حتقيددق التددواز  بدد  اسدد اتيجيا

وء علدددى شدددات الضدددسدددلطت املناق ،اا مدددن الشدددراكات ومواصدددلة الرتقددداء ابملهدددارات والقيمدددة. وأخدددري 
عمديم اخلددمات واتيدة لتضرورة زايدة مشاركة أصحاب املصلحة وامتالك زما  األمور يف بنداء بيئدة م

والتعدددداو   اخلدددددمات املاليددددة ولإلدمددددا  الجتمدددداعي مددددن أجددددل التنميددددة، وأمهيددددة بيددددا ت التجددددارة يف
 ب  بلدا  اجلنوب. فيما
 يليا كما  تماع اخل اء املتعدد السنواتوجاءت التوصيات الصادرة عن اج -43

العمددل مددن أجددل كفالددة سياسددات سددليمة وتشددريعات مناسددبة ومءسسددات قويددة،  )أ( 
 على تعزيز إنتاجية قطاعات اخلدمات وقدر ا التنافسية اا قادرة مع
تعزيددددز اتسددددا  السياسددددات املشدددد كة بدددد  القطاعددددات، مثددددل سياسددددات املنافسددددة  )ب( 

حبة املصلحة، جلهات صايف ذل  من خالل الندُُّه  الشاملة واملتعددة ا مبا والسياسات القطاعية،
تدددددايت ، مثدددل منوالشدددراكات بددد  القطدددداع  العدددا  واخلدددا  واألطددددر املءسسدددية احملدددددة األؤددددداف

 اخلدمات القطاعية الوطنية 
الع اف ابلدور اخلا  الةي تءديه اهلياكل األساسية واخلدمات القائمة على  ) ( 

نهدددا حتسددد  ، بطدددر  مرفدددة يف سدددبيل التحدددول اهليكلدددي وتعزيدددز البيئدددة التمكينيدددة بنددداء علدددى ذلددد املع
ليدددة، والطاقدددة ما املاسدددي ول مهدددارات اليدددد العاملدددة  وتدددوفري القددددر الكدددايف مدددن اهلياكدددل األساسدددية،

ساسددية ذات ياكددل األوالتصددالت السددلكية والالسددلكية، وتكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت واهل
 األعمدددال ريدددق تيسدددريصدددلة ابلنقدددل  وتدددوفري التكنولوجيدددا ونظدددم البتكدددار املالئمدددة، وكدددةل  عدددن طال

 ؤةا الصدد  نامية يفالتجارية وإضفاء الطابع الرمسي عليها، وتقد  املساعدة إىل البلدا  ال
 حتسدددد  تددددوافر البيددددا ت املصددددنفة السددددليمة يف الوقددددت املناسددددب عددددن اخلدددددمات، )د( 

مددن خددالل اا مسددتو  الشددركات، لوضددع سياسددات قائمددة علددى األدلددة، خصوصدديف ذلدد  علددى  مبددا
التعدددداو  الدددددويل والتعدددداو  فيمددددا بدددد  بلدددددا  اجلنددددوب، ابلسددددتناد إىل اخلدددد ات املكتسددددبة والدددددروس 
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ثددل النظددا  املتكامددل للتجددارة اخلارجيددة يف اخلدددمات، واألصددول  ددري املاديددة والعمليددات  املسددتفادة، م 
 اينات يف اإلنصاف يف ال ازيل األخر  ال  تنت  تب

إنشاء مءسسات فصصة لبناء قدرات ومهارات موردي اخلدمات واملءسسات  )ه( 
عددن طريددق  يف ذلدد  مبددا الصددغرية واملتوسددطة احلجددم والقطدداع  ددري الرمسددي علددى اإلنتددا  والتصدددير،

 تعزيز قدرا ا على الوفاء مبعايري اجلودة 
يميدددددة واملءسسدددددية مدددددن أجدددددل تنظددددديم قطاعدددددات تعزيدددددز القددددددرات البشدددددرية والتنظ )و( 

 د الددددوطينيف ذلدددد  مددددن خددددالل التعدددداو  التنظيمددددي علددددى الصددددعي مبددددا اخلدددددمات علددددى حنددددو فعددددال،
 واإلقليمي والدويل 

تعريدددف مضددددمو  ووتددددرية وتسلسددددل عمليددددات حتريددددر التجددددارة علددددى حنددددو متسددددق،  )ز( 
 والتفاوض بش ،ا 

دابري التكميليددة مثددل آليددات التكيددف تعزيددز القدددرات الوطنيددة مددن أجددل تنفيددة التدد )ح( 
 التجاري، والتعاو  التنظيمي، والتدابري امليسرة للتجارة يف اخلدمات.

هلت التوصيات الصادرة عن اجتماع اخل اء املتعدد السنوات املوجهة لألونكتاد الراميدة  -44
 يليا ما إىل إجراء املزيد من البحو  ودعم بناء القدرات

لناميددة يف تقيدديم وحتديددد السياسددات السددتباقية واألطددر التنظيميددة دعددم البلدددا  ا )أ( 
ألساسدددية، هلياكدددل اسددديما ابلنسدددبة خلددددمات ا ل واملءسسدددية القدددادرة علدددى حتقيدددق اهلددددف املنشدددود،

 سياحة وخدمات األعمال التجارية، والقتصاد الرقمي، والتجارة اإللك ونية وال
يف ذلدد  ابلنسددبة  مبددا ت اخلدددمات،إجددراء عمليددات اسددتعراض جديدددة لسياسددا )ب( 

 منول  و إىل مجهورية لو الدميقراطية الشعبية وابرا واي وبلدا  الك
السددددتمرار يف تيسددددري معاجلددددة املسددددائل القطاعيددددة يف الدددددورات املقبلددددة لجتمدددداع  ) ( 

 اخل اء املتعدد السنوات 
 الددةي يددءثر إجددراء عمددل حتليلددي بشدد   جتددارة اخلدددمات والنظددا  التجدداري الدددويل )د( 

 يف القطاع، ابستخدا  ُ،  شاملة لسلسلة اإلمداد ككل 
دعددددددم مشدددددداركة البلدددددددا  الناميددددددة يف املفاوضددددددات التجاريددددددة املتعددددددددة األطددددددراف  )ه( 

طدر التنظيميدة نشداء األإيف ذلد   مبدا واحملدودة األطراف واإلقليمية ال  تءثر علدى قطداع اخلددمات،
ريددة اإلقليميددة ات التجانظيميددة، مثددل يف سديا  مفاوضددات التفاقددوالتطدر  إىل احلددواجز التجاريددة الت

 الك   واملنطقة التجارة احلرة القارية يف أفريقيا 
 تعميق العمل بش   التشريعات احمللية والتفاقات التجارية  )و( 
 دعم البلدا  النامية يف تعزيز قدرا ا التوريدية يف اخلدمات  )ز( 
مندددواا يف جمدددال الرصدددد والسدددتفادة مدددن اخلددددمات ذات الصدددلة دعدددم أقدددل البلددددا   )ح( 

 اا يف اخلدمات لدا  منو مببادرات الوصول التفضيلي إىل األسوا  مبوجب اإلعفاء املمنوح ألقل الب
املسامهة يف اجلهود الوطنية والدوليدة مدن أجدل حتسد  مجدع البيدا ت اإلحصدائية  ) ( 

 بش   اخلدمات 
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يف ذل  عن طريق الدراسات الستقصائية عن الوكدالت  مبا مواصلة البحو ، )ي( 
 فادة وس املستالتنظيمية ووكالت املنافسة، بش   املمارسات التنظيمية والتجارب والدر 

تعزيز احلوار ب  أصحاب املصلحة املتعددين بشد   اخلددمات مدن أجدل حتديدد  )ك( 
 بعينها يف ذل  من خالل ال كيز على قطاعات  مبا أنسب املمارسات،

مواصلة التعداو  بد  الوكدالت بشد   مسدائل يف اجملدالت املشد كة بد  التجدارة  )ل( 
 واخلدمات والعمالة.

 مسائل تنظيمية -اا اثني 
  انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 

السيد ألفارو انتخب اجتماع اخل اء املتعدد السنوات بش   التجارة واخلدمات والتنمية،  -45
 اا،مقدرر  - لرئيسلاا  ئب له والسيد موشي نيو كاو )ليسوتو(اا سيدينيو موليناري )كوستاريكا( رئيس

 .2017متوز/يوليه  18يف جلسته العامة الفتتاحية يف 

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

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

 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة -2
 دور اقتصاد اخلدمات والتجارة يف عملية التحول اهليكلي والتنمية الشاملة -3
 .رير الجتماعاعتماد تق -4

 حصيلة الدورة -جيم 

اتفددددق اجتمدددداع اخلدددد اء أ  يتددددوىل الددددرئيس تلخدددديص  اا،يف جلسددددته العامددددة الفتتاحيددددة أيضدددد -47
 املناقشات.

  اعتماد تقرير الجتماع -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند 

اخلدددد اء ، أذ   اجتمدددداع 2017متوز/يوليدددده  20يف جلسددددته العامددددة اخلتاميددددة، املعقددددودة يف  -48
 ة.املقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتا  الدور  - لنائب الرئيس
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 املرفا

 *احلضور  
 حضر ؤةه الدورة ممثلو  عن الدول التالية األعضاء يف األونكتادا -1

 الحتاد الروسي

 األرجنت 

 إسبانيا
 أس اليا

 إكوادور

 أو ندا

 اإلسالمية( -إيرا  )مجهورية 

 ابرا واي

 ال ازيل
 بروي دار السال 

 بنغالديد

 بنن

 بوروندي

 بولندا

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 بريو

 ترينيداد وتواب و

 تونس

 جزر البهاما

 مجهورية لو الدميقراطية الشعبية

 جنوب أفريقيا

 جيبوي

 زامبيا

 السودا 

 سويسرا

 الص 

 العرا 

 ُعما 

 الفلب 

 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية 
 فنلندا

 كازاخستا 
 كوستاريكا

 كولومبيا

 الكونغو

 ليسوتو

 مد شقر

 مصر

 اململكة العربية السعودية

 موريشيوس

 نيبال

 ؤاي 

 اهلند

 وحضر الدورة ممثل عن عضو املءمتر التايلا -2
 الكرسي الرسويل 

 وحضر الدورة ممثل عن الدولة املراقبة  ري العضو التاليةا -3
 فلسط دولة  

 وحضر ؤةه الدورة ممثلو  عن املنظمات احلكومية الدولية التاليةا -4
 الحتاد األفريقي 
 دول أفريقيا والبحر الكارييب واحملي  اهلاد  
 أمانة الكومنول  
 الحتاد األورويب 
__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.4/INF.5تتضمن قائمة احلضور ؤةه املشارك  املسجل . لالطالع على قائمة املشارك ، انظر  *
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 نكوفونيةااملنظمة الدولية للفر  
 منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  القتصادي 
 جزر احملي  اهلاد  أمانة منتد  
 مركز اجلنوب 
 الحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي 

 وحضر ؤةه الدورة ممثلو  عن املنظمات  ري احلكومية التاليةا -5
 الفئة العامة 
 مهندسو العامل 
 املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة 
 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل 
 ة لتوحيد املقاييساملنظمة الدولي 
 شبكة العامل الثال  
 منظمة القرية السويسرية 
 الفئة اخلاصة 
 املعهد الدويل للمحي  

    


