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مقدمة
عُق دددت ال دددورة الالامن ددة لجتم دداد اا دربات املتع دددد الس ددنوات وا ددمي الت ددارة واا دددمات والتنمي ددة
-1
ي ددومي  23و 24أيلول/س ددبتمرب  2020يف قص ددر األم ددم يف جني ددف ،سويس درا ،وس ددارت أعم ددال ال دددورة م د
خالل احلضور الفعلي واملااركة ع وعد.

أولا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
أدلد ددب ئبد ددة األمد ددك العد ددا ل ون تد دداد وبيد دداي اسد ددت الي د ددددت فيد ددي عل د د األ مد ددة الصد ددحية
-2
والقتصادية غري املسبوقة اليت يواج ا العامل نتي ة جائحة مرض فريوس كورو (كوفيد .)19-وأكدت
أي األ مة أثرت وا ل خاص يف وعض اادمات ،مالل السياحة وصدناعة الريدرياي .وقدد أت درت دراسدة
أجراهددا األون تدداد م د خرا أي أثددر ائائحددة علد السددياحة سددي لف القتصدداد العدداملي مددا ل يقددل ع د 1,2
تريليوي دولر ،أو  1,5يف املائة م الندات احمللدي اايلداي العداملي .ونظدرا ألي قريداد ااددمات يسدت د
نسدبة عاليددة نسددبيا مد النسددات ،فددمي األ مددة كدداي ددا وقددش ددديد علد املدرأة ،األمددر الد ا يتريلد اعتمدداد
سياسات تراعي نود ائدنس .ويف الوقدب نفسدي ،دددت ئبدة األمدك العدا علد أي ااددمات سدت دا
دورا رئيسيا يف تعزيز قدرة القتصاد عل الصمود والنتعدا يف فد ة مدا وعدد ائائحدة .وتدوفر ااددمات،
مبدا ددا مد صددالت لميدش القرياعددات القتصدادية ،مدددخالت كبدرية ود د أي ت دوي أداة للمسدداعدة يف
حتويد ددل القتصد ددادات وحتقيد ددق أهد دددام التنميد ددة املسد ددتدامة .وقد ددد كد دددت خد ددالل ائائحد ددة أ يد ددة وعد ددض
اادددمات ،مالددل خدددمات ت نولوجيددا املعلومددات والتصددالت ،أل ددا وحددب قلتحددول الرقمددي يف يليددش
القرياعددات ،مبددا في ددا القرياعددات اادميددة األكال ددر تضددررا م د ائائحددة .وم د أج ددل تعزيددز دور اا دددمات
كعام ل مت ك يف القتصاد ،أ ارت ئبة األمك العا إىل ضرورة وضش جمموعة م السياسات الاداملة
واملتسقة اليت تراعي خصوصية الوضش ملساعدة البلداي النامية عل مواج ة حتدايت التنمية املستدامة يف
سياق ما وعد ائائحة وحتقيق التحول ا ي لي .وكررت التمكيد عل أ ية املناقاات املتعددة األطدرام
والتعاوي الدوي ،مبا يف ذلك احلوارات فيما وك ولداي ائنوب ،للمساعدة يف املفاوضات الدولية وامي
الت ددارة يف اا دددمات .واختتم ددب كلمت د ددا وتن دداول م دددن أ ي ددة الد دددورة الالامن ددة لجتم دداد ااد دربات املتعد دددد
الس ددنوات يف إعريد ددات توجيد ددي قد دديدم ل ون تد دداد والد دددول األعض ددات واد ددمي العمد ددل املقبد ددل للمنظمد ددة يف الفد د ة
الدديت تسددبق الدددورة ااامسددة عاددرة مل د متر األمددم املتحدددة للت ددارة والتنميددة (األون تدداد ااددامس عاددر) يف
عا .2021
وقدمب مديرة عبة الت ارة الدولية والسلش األساسية م كرة املعلومات األساسدية الديت أعدد ا
-3
األمانة ( .)TD/B/C.I/MEM.4/23و ددت عل أي اادمات ا دور ها ت ديدي يف ولدو العديدد مد
أهدام التنمية املستدامة وحتقيدق النتعدا الجتمداعي والقتصدادا وعدد ائائحدة .وأ دارت إىل ضدرورة
اعتماد اس اتي ية منو متوا نة ،مستا دةا يف ذلك قلدور ا ا لل ددمات يف الدنظم احلديالدة لالسدت الل
الزراعي والتصنيش .وقاضافة إىل ذلك ،لحظب املديرة أي الفوائد احملتملة لل دمات ل تتحقق وا ل
تلقائي وأ ا تتريل أطرا تنظيمية وم سسية سليمة لتعزيز القدرات يف قرياد ااددمات وأنظمدة مدروسدة
للتقليل إىل أدىن حد م اآلاثر عل الت ارة مش احلرص علد حتقيدق األهددام املرجدوة مد السياسدات.
ويف ختددا كلمت ددا ،سددلريب الضددوت علد احلاجددة إىل األخد وددن متسددق ومنسددق إ ات صددنش السياسددات
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والتنظيم وحترير الت ارة عل الصعيد احمللي م أجل الستفادة م أا اتفاق متعدد األطرام د د أي
توصل إليي مستقبالا وامي الت ارة يف اادمات.
يُ د

ابء -النهوض ابخلدمات ،مبا يف ذلك خةدمات الىنةا التحتيةة ،مةن أجةق أقيةف أ ةدا
التنمية املستدامة
(البند  3م جدول األعمال)

اخلدمات ،والقدرة على الصمود يف وجه الصدمات القتصادية ،والنتعاش القتصادي
يدددل النصددي ال بددري لل دددمات يف القتصدداد والقيمددة املضددافة للت ددارة ،ومددا د ا القريدداد مد
-4
رواو ددا ق ددادرة عل د إح ددداا ت ي ددري يف ا ياك ددل وتنوي ددش يف األنا ددرية ،عل د أي اا دددمات ت د ثر عل د ق دددرة
القتصدداد والت ددارة عل د الصددمود ،وينب ددي أي حتظ د قلعنايددة الال مددة يف م دزي السياسددات الدديت يُتددوخ
اعتمادها م أجل حتقيق النتعا القتصادا وعد ائائحة .وتناولب ائلسة غري الروية األوىل ال يفية
اليت د هبا لل دمات أي تس م يف حتقيق النتعا  ،والتحدايت اااصة اليت تواج ا البلداي النامية
وأقل البلداي منوا يف لالستفادة م اام ا ت اليت تتيح ا اادمات.
وقدد أحددد أعضددات فريددق النقددا تفاصدديل عد ااريدوات الدديت ا د ا ح ومددة الربا يددل لتحديددد
-5
احلد دواجز الد دديت تعد د ض يفد ددارة ااد دددمات يف قرياعد ددات قد ددددة ،مبد ددا يف ذلد ددك إجد درات مناقاد ددات تقنيد ددة مد ددش
ال يدا ت املسد ولة عد تنظدديم القرياعددات الديت د د أي يسداعد في ددا فدديض مسدتون التددداوري التقييديددة
عل ايدة القدرة التنافسية العامة لالقتصداد الدوط  ،مالدل ااددمات املصدرفية والنقدل البحدرا وااددمات
امل نية والربيدية .وعرض يفروة حترير قرياد النقل ائوا يف الربا يدل الد ا أصدبل لدو مد أا قيدود علد
رأس املال األجنيب اعتبارا م حزيراي/يونيدي  .2019وأخدريا ،أ دار إىل أي ااددمات املندجمدة تتسدم يدة
متزايدددة وتسددتحق عنايددة خاصددة ووصددف ا أداة للتدددرع علد سددلم التنميددة القتصددادية والنتعددا الت ددارا
والقتصادا يف سياق ما وعد ائائحة.
وحددددت عضددوة أخددرن يف فريددق النقددا وعددض الفددرص الدديت تتيح ددا ائائحددة اعددادة تا د يل
-6
الت ارة يف أفريقيا ،مالل التع يل ورقمنة سالسل التوريد والتوسش السريش يف منصات الت ارة اال ونية.
وأ ددارت إىل أي منص ددات إل وني ددة مال ددل  Rapidosيف الس ددن ال س د لب ايدة ونس ددبة  90يف املائ ددة يف
عمليات التوصديل إىل املندزل .ومد دمي منصدة الت دارة اال ونيدة ألفريقيدا املقدرر إحدداث ا مسدتقبالا أي
توفر حيزا إضافيا للت ارة يف السلش واادمات يف يليدش أادات القدارة .ومد أجدل ضدماي الرقمندة الاداملة
للت ددارة ،ددددت العضددوة عل د احلاجددة إىل اعتمدداد سياسددات ول دوائل تنظيميددة سددليمة ،مبددا يف ذلددك يف
جماي الضريبة واملنافسة؛ وحتسك التاريعات؛ وحتسك قدرة السلريات احل ومية عل اانفاذ؛ والن دوض
قلوت ار وااوداد؛ ووضش إطار سليم حلماية املست لك .وأ ارت أيض ا إىل األ ية البال ة اليت يتسم هبا
التعدداوي والتنسدديق علد الصددعيد ااقليمددي يف جمددال التنظدديم .ود د أي يسد م تنفيد وروتوكددول اادددمات
الوارد يف اتفاق منريقة الت ارة احلرة القارية األفريقية يف الت ل عل التحدايت املتصلة قئائحة وتعزيز
الت ارة يف اادمات ،مبا يف ذلك اادمات املتصلة قلصدحة مالدل التاد ين عد وعدد واملادورة الريبيدة،
واست دا الريائرات ودوي طيار لتقدمي األدوية احليوية يف املناطق اليت قد تتعريل في ا نظم النقل الربا،
وتتبدد د ش العد دددون ،ورصد ددد النتعد ددا  ،وإناد ددات سالس ددل توريد ددد رقميد ددة لاد ددركات املستحضد درات الصد دديدلنية
وم ددو عي األدوي ددة .وأف ددادت ي اس د اتي ية التح ددول الرقم ددي ألفريقي ددا ال دديت اعتم دددها الحت دداد األفريق ددي يف
ددباف/فرباير  2020حددددت د ا لوضددش معددايري قاريددة وإناددات إطددار للتعدداوي القددارا يف جمددال التح ددول
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الرقمي ،وأكدت أ ية اادمات قلنسبة لعمليات التصنيش واحلاجة إىل املواتمة وك أطر التفاوض وامي
اادمات وأطر التعاوي التنظيمي.
وعد ددرض عضد ددو قخد ددر يف حلقد ددة النقد ددا يفرود ددة يل وريد ددة كد ددوراي يف التصد دددا لل ائحد ددة ،حيد د
-7
است دفب احل ومة فيض العقبات املتصلة قألعمال الت ارية م خالل دعم التسويق عل اان نب،
ورقمنددة اادددمات العامددة والت اريددة ،واسددتج ار رحددالت جويددة للمسددافري م د رواد ورائدددات األعمددال،
ونار طائرات الاح لتصدير السلش ،وتنفي اتفاق جديد للرقمنة عل نرياق القرياد الصناعي .وأ ار
العض ددو إىل النس ددق الس دريش لعملي ددة الرقمن ددة و ايدة ف ددرص األعم ددال الت اري ددة يف القرياع ددات اادمي ددة مال ددل
الت د د ددارة اال ونيد د ددة ،واللوجسد د ددتيات ،والرعايد د ددة الصد د ددحية ،والتعلد د دديم ،والت نولوجيد د ددا املاليد د ددة ،واأللعد د دداب
اال ونيددة .ويف ه د ا السددياق ،دددد العضددو عل د أ يددة ايددة الاددركات النا ددجة وامل سسددات الص د رية
واملتوسد ددرية احل د ددم ،وذلد ددك ووسد ددائل من د ددا ايد ددة حقد ددوق املل يد ددة الف ريد ددة وتعزيد ددز فد ددرص السد ددوق د د
امل سسددات .ود د ا دداذ عدددة تددداوري يف جمددال السياسددات العامددة لتعزيددز قدددرة القتصدداد علد الصددمود،
وم د و ددك ه د الت ددداوري رعاي ددة الا ددركات النا ددجة املبت ددرة ،وتيس ددري التح ددول الرقم ددي ل عم ددال الت اري ددة
واملنظم ددات العام ددة ،ودع ددم الا ددركات النا ددجة وامل سس ددات الص د رية واملتوس ددرية احل ددم وروري ددا قألس دواق
الدوليدة مد خدالل املنصدات اال ونيددة .ويف ااتد ا  ،أكدد العضدو أي التعدداوي الددوي يتسدم يدة قل ددة
ا الة احلواجز الت ارية ،م خالل وضش قواعد الت ارة اال ونية وتر يد إجراتات الت لين ائمركي
وتبسيري ا.
وأكد عضو قخر يف حلقة النقا أي اادمات التقليدية مالل السياحة وخدمات النقل قخ ة
-8
يف التقلن نتي ة ائائحة وينما تزدهر عدة خدمات حديالة .فقد استفادت اادمات الديت تعتمدد علد
ت نولوجيا املعلومات م عدة ايفاهات طويلة األجل تسارعب وفعل ائائحة ،وتتصل قلتحول الرقمدي
ال د ا تقددود ه د اادددمات .ول د قليلددة هددي البلددداي الناميددة الدديت تناددا في ددا ددركات ت د ثر يف ه د
اليفاه ددات .وأف دداد العض ددو ي التح دددايت ال دديت تواج ددي أمري ددا الالتيني ددة ومنريق ددة البح ددر ال ددارييب ،مال ددل
الوصول احملدود إىل اان نب ذات النرياق العريض يف املنداطق الريفيدة والريداوش املدزدوع لالقتصدادات (يف
ت ددل وج ددود ع دددد قلي ددل مد د الا ددركات ال ب ددرية ال دديت تعتم ددد عل د كالاف ددة ت نولوجي ددا املعلوم ددات يف يلي ددش
القرياعددات وأغلبيددة م د امل سسددات الص د رية واملتوسددرية احل ددم الدديت درا مددا تسددت د األدوات الرقميددة)
يفع ددل م د الص ددع حتقي ددق التح ددول الرقم ددي يف األج ددل القص ددري .و ددة حاج ددة إىل حتس ددك ف ددم ك ددل مد د
القريدداعك العددا واادداص للدددور الس د اتي ي لل دددمات يف إطددار سالسددل القيمددة العامليددة ،مبددا يف ذلددك
مسا ة اادمات اليت تعتمد عل ت نولوجيا املعلومات يف القدرة التنافسدية ئميدش القرياعدات .ولحد
أنددي د د مناقاددة هد املسددائل مبزيددد م د التفصدديل يف املنتدددن العدداملي القدداد لل دددمات ،املقددرر عقددد
يف سددياق األون تدداد ااددامس عاددر ،وال د ا سددينظم قل د اب مددش ددب ة أمري ددا الالتينيددة للبحددوا يف
جمال اادمات.
ويف املناقاة اليت تلب ذلك ،أكد أحد املند دووك أي البلدداي الناميدة تسدترييش تنويدش اقتصدادا ا
-9
مد خددالل اادددمات ،وذلددك يف إطددار الدربام الدديت تنفد ها لتحقيددق النتعددا يف فد ة مددا وعددد ائائحددة،
ماريا إىل الدور الرئيسي ال ا ت ديي اادمات يف اقتصاد قكستاي ،حي متالل  54يف املائة م النات
احمللي اايلاي الوط وثل العمالة .وأثىن عل األون تاد لتدارسي قضااي املة لعددة قرياعدات خدالل
دورات اجتم دداد ااد دربات املتع دددد السد ددنوات ،ومل ددا هريد ددي مد د استعراضد ددات لسياس ددات ااد دددمات ،و د د ش
األون تاد عل مواصلة تقدمي ه املساعدة إىل البلدداي الناميدة .ولحد مادارب مد ااتمدش األكداددي
أي ااد دمات تددوفر مدددخالت أساسددية للتنميددة الزراعيددة ومد ئ ل مد ال د ائي يف أثنددات ائائحددة ،ولفددب
النتبا يف ه ا الصدد إىل املسائل اليت تواج ا امل سسات الصد رية واملتوسدرية احل دم يف قريداد الفواكدي
GE.20-13484
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وااضروات الريا جة ،مد قبيدل انعددا فدرص الوصدول إىل ت نولوجيدا املعلومدات ومرافدق الت دزي البدارد،
األم ددر ال د ا ق ددد هت ددد م د ق دددر ا عل د إه دداد أس دواق جدي دددة وحف د الس ددلش ال دديت تس د ددوق ا .وق ددد أح ددد
املا دداركك م د قري دداد الص ددناعة تفاص دديل ع د املا دداكل ال دديت يواج ددا قري دداد تص دددير األغ ي ددة ومنت ددات
البستنة يف كينيا ،واستفسدر عمدا إذا كداي ام داي البلدداي املتقدمدة أي فدض القيدود النايلدة عد املعدايري
الصحية ومعايري الصحة النباتية ملساعدة البلداي النامية عل معائة ال اجش املرتبا هب ائائحة .وقد
ما ددارب قخ ددر م د ااتم ددش األك دداددي أمالل ددة عل د وع ددض ائ ددود ائاري ددة يف وع ددض املن دداطق ،مال ددل الحت دداد
األورويب ،افض الاروف ائمركية ،وأور كيف أي ت يري املعايري الصحية ومعايري الصحة النباتية أصع
م ت يري ااجراتات.

الرقمنة اليت تعتمد على اخلدمات :اإلمكانيات والتحدايت املرتىنطة ابلتنمية
 -10سد دداهم قريد دداد ااد دددمات ،ول سد دديما خد دددمات ت نولوجيد ددا املعلومد ددات والتصد ددالت ،يف تعزيد ددز
الرقمن د ددة ،ال د دديت د د لب و د دددورها أداة أساس د ددية لتحس د ددك الق د دددرة عل د د التوري د ددد و ايدة الق د دددرة التنافس د ددية
لالقتصاد ،مبا يف ذلك يف قرياعات خدمية عدة .وأور ت ائائحة اآلاثر املتباينة عدرب تتلدف ااددمات؛
فبينمددا أدت الت ددارة يف اا دددمات ال دديت تعتم ددد عل د ت نولوجي ددا املعلوم ددات ،مال ددل اا دددمات املالي ددة ،أداتا
جيدا ،تعريل النااف يف قرياعات اادمات الا صية ودرجة كبرية .وخالل ائلسة غري الروية الالانية،
تبددادل أعضددات الفريددق وج ددات نظددرهم واددمي األطددر التنظيميددة وامل سسددية املالئمددة الدديت قددد مت د د البلددداي
النامية مد السدتفادة إىل أقصد حدد مد خددمات ت نولوجيدا املعلومدات والتصدالت وتقداووا خدربا م
يف ه ا املضمار .و قاوا أيض ا دور التعاوي الدوي يف ه ا السياق.
 -11وأور عضو يف فريق النقا عائد اانتاجية ال ا د أي يفنيي قرياعات كالرية .وقد س لب
القرياعات اليت يرتفدش في دا مسدتون الرقمندة أعلد معددلت النمدو يف اانتاجيدة ،والدب القرياعدات الديت
سددارت في ددا الرقمنددة وددوترية أسددرد تلددك الدديت تدرتبا ارتباطد ا مبا درا قملسددت لك ،والدديت تتسددم وسددرعة دوراي
رأس املدال ،والقرياعدات الديت ت دوي موج ددة إىل السدوق العامليدة أكالدر هددا هدي موج دة إىل السدوق احملليددة.
ويُعد قرياد وسائا ااعدال والقريداد املداي مد ودك القرياعدات األكالدر تقددم ا يف جمدال الرقمندة ،يف حدك
يُعددد قريدداد املستحض درات الصدديدلنية واألناددرية الفرعيددة املتصددلة قلتصددنيش وددك القرياعددات املت لفددة ع د
الرك  .و دد العضو عل أي التحدايت املتعلقة قلرقمنة تامل قدرة األعمال الت ارية عل الت يف،
والا ددمول ،والس ددتدامة ،والب ددىن التحتي ددة املتري ددورة لت نولوجي ددا املعلوم ددات ،واملنظ ددورات ال دديت ي ددوي قوره ددا
اانساي ،واادارة الااملة لددورة احليداة .ولحد أي مسدملة رقمندة الت دارة مل تعداع وعدد معائدة كافيدة يف
إطار منظمة الت ارة العامليدة ،وينمدا هدرا إدراع القواعدد الت اريدة ذات الصدلة وصدورة تدرهيدة وجزئيدة يف
األطر الالنائية أو ااقليمية.
 -12وويدند د ب عضد ددوة أخد ددرن قلتفصد دديل كيد ددف أي الرقمن ددة د د د أي تاد د ل أداة لتحقيد ددق النتعد ددا
مدجمة يف السلش واادمات األخرن ،وم
القتصادا .فاادمات اليت تعتمد عل ت نولوجيا املعلومات ج
ئ د أي تس م يف منو القرياعات األخرن اليت تد ثر يف القتصداد ورمتدي ،مالدل الرعايدة الصدحية والنقدل
واملاليدة والصددناعة التحويليددة .وأ دارت إىل ارتفدداد نسددبة الاددباب غدري املاددمولك يف العمالددة أو التعلدديم أو
التدري يف البلداي النامية ،حيد تبلد هد النسدبة ادو  45يف املائدة ،معتدربةا أي هد لت الادباب داللدوي
موردا ل يُنتفش وي انتفاعا كامالا ود أي يدفش ااددمات الديت تعتمدد علد ت نولوجيدا املعلومدات إذا مدا
وض ددعب الس د اتي يات املناس ددبة .وأو ددر ت كي ددف أي السياس ددات ال دديت ت دددعم رقمن ددة امل سس ددات الص د رية
واملتوسرية احل م د أي ت دا إىل انتعا القتصادات النامية ،ألي امل سسات م ه ا الصنف الديت
تناا يف القرياد الروي تسداهم ونسدبة  40يف املائدة مد الندات احمللدي اايلداي .وأ دارت إىل أي الرقمندة
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الا دداملة ال دديت حتق ددق النتع ددا القتص ددادا تق ددو عل د ثالث ددة أرك دداي ،ه ددي إع ددداد الا ددباب ل دددعم الرقمند ة
واادمات القائمة عل ت نولوجيا املعلومات؛ ومساعدة املااريش الص رية واملتوسدرية احل دم علد رقمندة
عمليا ا ؛ و ايدة فدرص الوصدول إىل اان ندب .وضدروب أماللدة مد اقتصدادات يف قسديا الوسدري والادرق
األوسددا كانددب قددد اسددت دفب الن ددوض قلرقمنددة يف القريدداد اادداص و ايدة فددرص الوصددول إىل اان نددب
وت لفد ددة ميسد ددورة .وحتقيقد د ا لد د لك ،اعتمد دددت تلد ددك القتصد ددادات علد د التعد دداوي مد ددش البلد ددداي األخد ددرن،
واملبادرات الرقمية مالل جممعات الت نولوجيا املتريورة واألسواق اال ونية ،والسياسات احل ومية.
 -13و ددت عضوة أخرن عل أ ية األطر امل سسية والتنظيمية؛ والتساق وك السياسات احمللية
والسياسات الت ارية؛ والتعاوي وك الوكالت وأ ارت إىل ضرورة إجرات تقييمات ألثر اللوائل التنظيمية
علد النحددو املوصد وددي يف مد كرة املعلومددات األساسددية الدديت أعددد ا أمانددة األون تدداد ،و ددددت علد أي
احت د ددارات التصد ددالت اال ونيد ددة يف وعد ددض البلد ددداي د د د أي تد د دا إىل تاد ددويي األسد ددعار ،مد دالالا يف
استج ار خريوف التصالت السل ية والالسل ية .ويف ختا عرض ا ،سلريب الضوت علد أ يدة املرفدق
املتعلد ددق قلتصد ددالت السد ددل ية والالسد ددل ية قلتفد دداق العد ددا واد ددمي الت د ددارة يف ااد دددمات وعلد د فوائد ددد
الستالمار واملنافسة النزي ة.
 -14ورك ددز ما ددارب قخ ددر عل د قاثر الرقمن ددة عل د اا دددمات املالي ددة .وأف دداد ي خ دددمات ت نولوجي ددا
املعلوم ددات والتصد ددالت د ن د د ا أي تس دداعد سياسد ددات تعمد دديم اا دددمات املاليد ددة علد د يج ددة ويجد ددة مواتيد ددة
للحصدول وت لفدة معقولددة علد خددمات ماليددة تسدت د الت نولوجيدا املبت ددرة املناسدبة اسدت داما كددامال.
ومددش ذلددك ،ه د النظددر يف التحدددايت الدديت تريرح ددا اادددمات املاليددة الرقميددة ،وتعزيددز تعمدديم اادددمات
املاليد ددة والسد ددتق رار املد دداي والسد ددالمة املاليد ددة واد د ل متسد ددق ،مد ددش احلد ددرص يف نفد ددس الوقد ددب علد د ايد ددة
املسد ددت لك .ويف ااتد ددا  ،أ د ددار إىل أي ااد دددمات املاليد ددة الرقميد ددة تسد ددتلز أطد درا تنظيميد ددة متناسد ددبة حتقد ددق
األهدام املاروعة اليت تنادها السياسات مش ايدة الفرص القتصادية إىل أقص حد.
 -15ويف املناقاة اليت تلب ذلك ،أور أحد املنددووك أ يدة القيمدة املضدافة لل ددمات يف صدادرات
األغ ية الزراعيدة ،أا إنتداع املنت دات ال ائيدة واملادروقت ويف يزهدا وحفظ دا ،وأكدد أي القيمدة املضدافة
لل دمات متالل ما يقرب م نصف الصادرات العاملية م األغ ية الزراعية .وتوفر ااددمات مددخالت
هامد ددة يف التصد ددنيش وااد دددمات وسالسد ددل القيمد ددة ال ائيد ددة الزراعيد ددة ،ومد د ئ ف د ددي تاد د ل أدوات هامد ددة
دورد في ددا تلددك اادددمات غالبدا مددا
للتحسددك .و دددد علد أي وجددود مقدددمي اادددمات يف املنريقددة الدديت تد د
ي وي أمرا ضرورايا ،وأي األسلوب  ،3وفق ا لبيا ت منظمة الت ارة العاملية ،هو األسلوب السائد للت ارة
يف اادمات عل الصعيد العاملي .و ا السب  ،دد علد أي امل سسدات ائيددة تاد ل عنصدرا هامدا
هتدد القرارات اليت تت ها امل سسات فيما يتعلق قلستالمار.

دور األونكتاد يف الستفادة من اخلدمات للمساعدة يف أقيف أ دا التنمية املستدامة
 -16أكدددت جائحددة كوفيددد 19-أ يددة العتمدداد علد اادددمات مد أجددل حتقيددق التحددول ا ي لددي،
نظدرا ملددا تتيحدي مد إم انيدة لتعزيددز القددرة علد التوريدد ،وتنويددش وحتسدك اانتدداع والت دارة ،و ايدة القدددرة
التنافسية .وركزت ائلسة غري الروية الالالالة عل ال يفيدة الديت د د هبدا ل ون تداد أي ي الدف مسداعدتي
للبلددداي الناميددة وأقددل البلددداي من دوا يف ج ودهددا الراميددة إىل السددتفادة م د الت ددارة يف اادددمات لتحقيددق
التحول ا ي لي وولو أهدام التنمية املستدامة.
 -17و د عب عضدوة يف فريدق النقدا األون تدداد علد مواصدلة دعمدي ألن ددول حد تت درع مد فجددة
أقل البلداي منوا ،مبدا يف ذلدك مسداعد ا علد احلدد مد التددفقات املاليدة غدري املادروعة والدديوي .وحتتداع
أن دول إىل املسداعدة مد أجدل حتقيددق يللدة مد األهددام وين دا تعزيددز التحدول ا ي لددي الد ا يفضددي إىل
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اس ددت دا امل دوارد الريبيعي ددة اس ددت دام ا كف د ا وهتق ددق النم ددو املس ددتدا ؛ وحتدي ددد خي ددارات السياس ددات العام ددة
لتعزيددز تعبجددة املدوارد احملليددة والدوليددة؛ وتعزيددز الددرواوا وددك الت ددارة واحلددد مد الفقددر ،والتصددنيش ،واادددمات
ذات القيمددة املضددافة ،مبددا يف ذلددك مد خد الل الرتقددات الت نولددوجي والوت ددار؛ ومعائددة مسددملة اادمدداع
الجتماعي.
 -18وقددال عضددو قخددر إي الت ددارة يف اادددمات أصددبحب حتتددل م انددة قر ة يف اس د اتي ية التنميددة
القتصددادية للم ددرب خددالل العقدددي املاضدديك ،وذلددك ماللمددا هددو احلددال يف العديددد م د البلددداي الناميددة
األخرن اليت رعب يف عملية التنويش القتصدادا .وقدد معلومدات مسدت ملة عد اسدتعراض سياسدات
اا دددمات ال د ا أج درا األون ت دداد من د ك ددانوي األول/ديس ددمرب  ،2019قل د اب م ددش امل ت د ااقليم ددي
للدول العروية التاوش لرب م األمم املتحدة اامنائي ،وسلا الضدوت علد أي امل درب كداي أول دولدة عرويدة
تتريود اجرات ه ا الستعراض وعد الستعراضات الد  11اليت أجراها األون تاد يف عدة ولداي مية من
عا  .2010وأعرب ع امتناني ل ون تاد ولرب م األمم املتحدة اامنائي لدعم ما العملية ،وأ ار
إىل أي من ي د ددة العم د ددل يف الس د ددتعراض س د دداعدت امل د ددرب علد د د إج د درات اس د ددتعراض من د ددي للبيج د ددات
القتص د ددادية والتنظيمي د ددة وامل سس د ددية والت اري د ددة لالالث د ددة قرياع د ددات خدمي د ددة رئيس د ددية .ود د د أي يس د دداعد
السددتعراض واض ددعي السياس ددات يف امل ددرب عل د حتس ددك األط ددر امل سسددية وحتدي ددد خي ددارات السياس ددات
الت اريددة للن ددوض قألهدددام اامنائيددة الوطنيددة ،مبددا يف ذلددك مددا يتعلددق من ددا هدددام التنميددة املسددتدامة.
وقال يف ختا كلمتي إي الستعراض جات يف منعريف حاسم وسب أثر ائائحة عل القتصاد الوط ،
وأعددرب ع د أملددي يف أي تاددمل املرحلددة الالانيددة م د السددتعراض مراجعددة السياسددات املتبعددة يف قرياعددات
اادمات الرئيسية األخرن.
 -19ولفتب عضوة يف فريق النقا النتبا إىل الددور ا دا الد ا ت ديدي ااددمات يف حتقيدق العديدد
م د أه دددام التنمي ددة املس ددتدامة ،مب ددا يف ذل ددك م ددا يتعل ددق قلنم ددو القتص ددادا والعمال ددة م د خ ددالل ايدة
اانتاجية ،وت عزيز قدرة القتصادات عل الصمود م خالل التنويش .واق حب أي يقو األون تاد ودور
رائددد يف حتليددل وتا د يش خدددمات البددىن التحتيددة ائيدددة النوعيددة يف قرياعددات مالددل التصددالت السددل ية
والالسل ية ،وت نولوجيا املعلومات والتصدالت ،والنقدل وااددمات املاليدة ،فضدالا عد األطدر التنظيميدة
صدن لل دددمات ،حبيد يتسددىن للبلددداي الناميددة
وامل سسدية ذات الصددلة ،مدالالا اصدددار مناددور منددتظم ،
اتباد اليفاهدات احلديالدة والسدت اوة دا مد خدالل اعتمداد األنظمدة أو السياسدات املناسدبة .وقاضدافة
إىل ذلد ددك ،د د د ل ون تد دداد أي ي د د دا دورا رائ د دددا يف تقد دددمي املس د دداعدة التقنيد ددة إىل البل د ددداي النامي د ددة يف
است اق ا لاليفاهات واأل ال املت رية للت ارة يف اادمات ،ول سيما م خدالل إجدرات استعراضدات
للسياس ددات املتعلق ددة قا دددمات .فف ددي جم ددال الت نولوجي ددا والرقمن ددة ،عل د س ددبيل املال ددال ،ت ددرت أ د ال
جدي دددة م د اا دددمات ،وحتت دداع البل ددداي النامي ددة إىل حت دددي أطره ددا التنظيمي ددة والسياس دداتية ل دددعم هد د
ااالت ائديدة اليت مت د م خلق فرص العمل وحتقيق التنويش القتصادا .وتريرقب يف ختا كلمت ا
إىل مسدملة وندات توافدق اآلرات ،واق حدب أي تتنداول اجتماعدات اادربات املتعدددة السدنوات املواضديش الراهندة
وامل مة ،مبا يف ذلك أثر اادمات يف عصر التحول الرقمي.
 -20وتندداول عضددو قخددر يف فريددق النقددا الختالفددات القائمددة مادريا إىل أي اادددمات الدديت توفرهددا
الادركات يف البلدداي الناميددة هدي يف معظددم احلدالت موج دة إىل املسددت لك وعدادةا مددا ت دوي ذات نوعيددة
متدنية وت نولوجيا وسيرية ،وينما تناا الاركات يف البلداي املتقدمة النمو وصورة متزايدة يف القرياعات
اادمي ددة ال دديت ت ددوفر منت ددات م د الري درا املتوس ددا والرفي ددش .وت د دا اا دددمات املتري ددورة أدوارا رئيس ددية يف
سالس ددل القيم ددة العاملي ددة ،واا دددمات ه ددي العم ددود الفق ددرا للتص ددنيش والتع دددي والزراع ددة .ئ إي اا دددمات
املرتبري ددة مب د ددالت مد د قبيد ددل الد د كات الصد ددريناعي ،والبحد د والتريد ددوير ،وود دراتات الخد د اد ،واملنصد ددات
8

GE.20-13484

TD/B/C.I/MEM.4/24

الرقمي ددة ،والت ددارة اال ونيد ددة ،ونظ ددم الد دددفش ،والتس ددويق ،والتو ي ددش ،واللوجسد ددتيات املتري ددورة ،واألعمد ددال
املصرفية وغريها ،د أي ت دا دورا متزايد األ يدة يف إحدداا فدرص عمدل جيددة وخلدق الالدروة وحتقيدق
الرخ ددات ،ول د معظم ددا تنت ددي اقتص ددادات البل ددداي املتقدم ددة النم ددو .واتف ددق العض ددو م ددش س ددائر األعض ددات
املاداركك يف حلقدة النقدا علد أي خددمات عديددة تتديل فرصدا هامدة لددخل النسدات والادباب ،و ددد
عل أي األون تاد ينب ي أي يساعد يف مناقاة قضااي م قبيل البحد والتريدوير والوت دار؛ وسياسدات
اانتاع والوصول إىل الت نولوجيات واألسدواق؛ ودعدم الادركات النا دجة وامل سسدات الصد رية واملتوسدرية
احل ددم ،والعم ددل عل د ت دددويل ه د امل سس ددات؛ وت دددري الق ددوة العامل ددة و ُس دبل احلص ددول عل د التموي ددل؛
وسياس ددات الت ددارة والسد دتالمار .وينب ددي ووج ددي خد دداص إي ددالت الهتم ددا ملس دداعدة البل ددداي النامي ددة علد د
املادداركة يف اقتص دداد ويف ددارة اا دددمات والس ددتفادة م د إم ا ددا اح ددداا حت ددول هي ل ددي وحتقي ددق النم ددو
القتصادا والن وض قلعمالة عل او مريرد ومستدا .
 -21ويف املناقاددة الدديت تلددب ذلددك ،تسدداتل أحددد املادداركك ع د ال يفيددة الدديت د د هبددا ائمددش وددك
السددتدامة والنمددو القتصددادا املريددرد ،و د ش األون تدداد علد مواصددلة القيددا ودددور يف مسدداعدة البلددداي
الناميدة علد السدتفادة مد ااددمات لتحقيدق أهددام التنميدة املسدتدامة .ويف هد ا الصددد ،د ش أحددد
األعضدات يف حلقددة النقدا البلددداي علد الن ددوض قلوت ددار والسدعي إىل التحددول مد ولددد مسددت لك إىل
ول ددد من ددت لل دددمات ،ما دريا إىل ض ددرورة أي ت ددوي السياس ددات اهتمام دا خاص دا قا دددمات ذات القيم ددة
املضافة اليت تفيد اانتاع وحتس القدرة التنافسية عموم ا.

اثني ا -املسائق التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب
(البند  1م جدول األعمال)

 -22قددرر اجتمدداد اا دربات املتعدددد السددنوات واددمي الت ددارة واادددمات والتنميددة ،أي ينت د أعضددات
م تبي قتبداد إجدرات صدامب وفقد ا ألح دا مقدرر ائمعيدة العامدة  544/74املد ر  27قذار/مدارس .2020
ونظد د را لعد ددد ورود أا اعد د اض حبلد ددول يد ددو  21أيلول/سد ددبتمرب  ،2020انت د د اجتمد دداد ااد دربات املتعد دددد
السدنوات السدديد ألفريدددو سويسد و (ونمدا) رئيسد ا لددي ،والسدديدة ني دول هيددو (اململ ددة املتحدددة لربيريانيددا
العظم وأيرلندا الامالية) ئبةا للرئيس  -مقرراة.

ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمق
(البند  2م جدول األعمال)

 -23قد د د د ددرر اجتم د د د د دداد اا د د د د دربات املتع د د د د دددد السد د د د ددنوات إق د د د د درار جد د د د دددول األعم د د د د ددال امل قد د د د ددب لل د د د د دددورة
) ،(TD/B/C.I/MEM.4/22قتباد إجرات صامب وفقا ألح ا مقرر ائمعية العامة  544/74املد ر 27
قذار/م ددارس  .2020ونظ د را لع ددد ورود أا اع د اض حبل ددول ي ددو  21أيلول/س ددبتمرب  ،2020ك دداي ج دددول
األعمال كاآليت:
-1
-2
-3
-4
GE.20-13484

انت اب أعضات امل ت ؛
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛
الن ددوض قادددمات ،مبددا يف ذلددك خدددمات البددىن التحتيددة ،مد أجددل حتقيددق أهدددام
التنمية املستدامة؛
اعتماد تقرير الجتماد.
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جيم -نتيجة الدورة
 -24اتفد د ددق اجتمد د دداد ااد د دربات املتعد د دددد السد د ددنوات ،يف جلسد د ددتي العامد د ددة الفتتاحيد د ددة ،املعقد د ددودة يف
أيلول/سبتمرب  ،2020عل أي يُع ،د الرئيس موجزا للمناقاات.

23

دال -اعتماد تقرير الجتماع

(البند  4م جدول األعمال)

 -25ق د د ددرر اجتم د د دداد اا د د دربات املتع د د دددد الس د د ددنوات ،يف جلس د د ددتي العام د د ددة الختتامي د د ددة املعق د د ددودة يف
أيلول/سددبتمرب  ،2020أي أيذي لنائبد ة ال درئيس  -املقددررة ووض ددش تقريددر الجتمدداد يف صددي تي الن ائيددة وع ددد
اختتا الدورة.
24
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املرفف
احلضور*
-1

__________
*
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حضر الدورة هاللو الدول التالية األعضات يف األون تاد:
الحتاد الروسي
إثيوويا
أذروي اي
إسبانيا
إكوادور
أملانيا
أن ول
إيراي (يل ورية  -ااسالمية)
إيرياليا
قراغواا
قكستاي
الربا يل
ورقدوس
ول ي ا
ون الديش
ونما
ووليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
تركيا
تاي يا
توغو
ائبل األسود
ائم ورية الدوميني ية
ائم ورية العروية السورية
يل ورية ال ون و الددقراطية
جنوب السوداي
جورجيا
دولة فلسريك
مباووا
سرا لن ا
السن ال
السوداي

الصك
غاووي
غامبيا
غواتيمال
غيا
فانواتو
فرنسا
الفلبك
فنزويال (يل ورية  -البوليفارية)
كا اخستاي
كوت ديفوار
كولومبيا
ال ون و
ال ويب
لبناي
ليسوتو
ماي
مدغاقر
مصر
امل رب
مقدونيا الامالية
امل سيك
اململ ة العروية السعودية
اململ ددة املتح دددة لربيرياني ددا العظم د
وأيرلندا الامالية
موريايوس
ميامنار
ني رياي
ني اراغوا
هن اراي

تتض د د د ددم قائمد د د د ددة احلض د د د ددور ه د د د د د أو د د د ددات املاد د د د دداركك املس د د د د لك .ولالطد د د د ددالد عل د د د د قائمد د د د ددة احلض د د د ددور ،انظد د د د ددر
.TD/B/C.I/MEM.4/INF.8
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-2

وكانب املنظمات احل ومية الدولية التالية هاللة يف الدورة:
الحتاد األفريقي
أمانة ال ومنول
الل نة القتصادية للمنريقة األورووية اآلسيوية
الحتاد األورويب
راورية ت امل أمري ا الالتينية
منظمة التعاوي والتنمية يف امليداي القتصادا
منظمة دول أفريقيا والبحر ال ارييب واحمليا ا ادئ
منظمة التعاوي ااسالمي
مركز ائنوب
الحتاد ائمركي لل نوب األفريقي

-3
-4

وكانب أج زة وهيجات وورام األمم املتحدة التالية ُهال،لة يف الدورة:
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اانساي
د

وكانب الوكالت املت صصة واملنظمات ذات الصلة التالية هاللة يف الدورة:
الحتاد الدوي لالتصالت
منظمة الت ارة العاملية

-5

وكانب املنظمات غري احل ومية التالية هاللة يف الدورة:

الفجة العامة
ادات التعليم العاي

الاب ة الدولية لتوحيد
مرصد أقل البلداي منوا
املنظمة ال امريونية للن وض قلتعاوي القتصادا الدوي
ا يجة الدولية لل دمات العامة
احتاد املصارم العروية
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