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 مقدمة  

ُعقددددت الددددورة الالامندددة لجتمددداد اادددربات املتعددددد السدددنوات وادددمي الت دددارة وااددددمات والتنميدددة  -1
مددد   وسدددارت أعمدددال الددددورةيف قصدددر األمدددم يف جنيدددف، سويسدددرا،  2020أيلول/سدددبتمرب  24و 23 يدددومي
 احلضور الفعلي واملااركة ع  وعد. خالل

 موجز الرئيس -أولا  

 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

وبيدددداي اسددددت الي  ددددددت فيددددي علدددد  األ مددددة الصددددحية  أدلددددب  ئبددددة األمددددك العددددا  ل ون تدددداد -2
. وأكدت (19-كوفيد)والقتصادية غري املسبوقة اليت يواج  ا العامل نتي ة جائحة مرض فريوس كورو  

أي األ مة أثرت وا ل خاص يف وعض اادمات، مالل السياحة وصدناعة الريدرياي. وقدد أت درت دراسدة 
 1,2علدد  السددياحة سددي لف القتصدداد العدداملي مددا ل يقددل عدد   أي أثددر ائائحددةراا أجراهددا األون تدداد مدد خ

ألي قريداد ااددمات يسدت د   يف املائة م  الندات  احمللدي اايلداي العداملي. ونظدراا  1,5تريليوي دولر، أو 
علدد  املددرأة، األمددر الدد ا يتريلدد  اعتمدداد  وقددش  ددديدمدد  النسددات، فددمي األ مددة كدداي  ددا  نسدبة عاليددة نسددبياا 
ود ائدنس. ويف الوقدب نفسدي،  دددت  ئبدة األمدك العدا  علد  أي ااددمات سدت دا سياسات تراعي ن

يف تعزيز قدرة القتصاد عل  الصمود والنتعدا  يف فد ة مدا وعدد ائائحدة. وتدوفر ااددمات،  رئيسياا  دوراا 
مبدا  ددا مد  صددالت لميدش القرياعددات القتصدادية، مدددخالت كبدرية ود دد  أي ت دوي أداة للمسدداعدة يف 

يددددل القتصددددادات وحتقيددددق أهدددددام التنميددددة املسددددتدامة. وقددددد  كدددددت خددددالل ائائحددددة أ يددددة وعددددض حتو 
ت نولوجيددا املعلومددات والتصددالت، أل ددا وحددب قلتحددول الرقمددي يف يليددش  اادددمات، مالددل خدددمات

القرياعددات، مبددا في دددا القرياعددات اادميددة األكالدددر تضددرراا مددد  ائائحددة. ومدد  أجدددل تعزيددز دور ااددددمات  
ل مت ك يف القتصاد، أ ارت  ئبة األمك العا  إىل ضرورة وضش جمموعة م  السياسات الاداملة كعام

واملتسقة اليت تراعي خصوصية الوضش ملساعدة البلداي النامية عل  مواج ة حتدايت التنمية املستدامة يف 
اات املتعددة األطدرام سياق ما وعد ائائحة وحتقيق التحول ا ي لي. وكررت التمكيد عل  أ ية املناق

والتعاوي الدوي، مبا يف ذلك احلوارات فيما وك ولداي ائنوب، للمساعدة يف املفاوضات الدولية وامي 
الت دددارة يف ااددددمات. واختتمدددب كلمت ددددا وتنددداول مددددن أ يدددة الدددددورة الالامندددة لجتمددداد اادددربات املتعدددددد 

ضدددات واددددمي العمددددل املقبددددل للمنظمددددة يف الفدددد ة السدددنوات يف إعريددددات توجيددددي قدددديدم ل ون تدددداد والدددددول األع
يف  (األون تدداد ااددامس عاددر)تسددبق الدددورة ااامسددة عاددرة ملدد متر األمددم املتحدددة للت ددارة والتنميددة  الدديت
 .2021 عا 

وقدمب مديرة  عبة الت ارة الدولية والسلش األساسية م كرة املعلومات األساسدية الديت أعدد ا  -3
العديدد مد   ولدو . و ددت عل  أي اادمات  ا دور ها  ت ديدي يف (TD/B/C.I/MEM.4/23)األمانة 

النتعدا  الجتمداعي والقتصدادا وعدد ائائحدة. وأ دارت إىل ضدرورة  وحتقيدقأهدام التنمية املستدامة 
يف ذلك قلدور ا ا  لل ددمات يف الدنظم احلديالدة لالسدت الل  ةا اعتماد اس اتي ية منو متوا نة، مستا د

التصنيش. وقاضافة إىل ذلك، لحظب املديرة أي الفوائد احملتملة لل دمات ل تتحقق وا ل الزراعي و 
 مدروسدةتلقائي وأ ا تتريل  أطرا تنظيمية وم سسية سليمة لتعزيز القدرات يف قرياد ااددمات وأنظمدة 
لسياسدات. للتقليل إىل أدىن حد م  اآلاثر عل  الت ارة مش احلرص علد  حتقيدق األهددام املرجدوة مد  ا

ويف ختددا  كلمت ددا، سددلريب الضددوت علدد  احلاجددة إىل األخدد  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 
 يُتوصدل إليي مستقبالا وامي الت ارة يف اادمات.

ا يف ذلك خةدمات الىنةا التحتيةة، مةن أجةق أقيةف أ ةدا  النهوض ابخلدمات، مب -ابء 
  التنمية املستدامة 

 (م  جدول األعمال 3البند )

 اخلدمات، والقدرة على الصمود يف وجه الصدمات القتصادية، والنتعاش القتصادي  

القريدداد مدد  يدددل النصددي  ال بددري لل دددمات يف القتصدداد والقيمددة املضددافة للت ددارة، ومددا  دد ا  -4
رواودددا قدددادرة علددد  إحدددداا ت يدددري يف ا ياكدددل وتنويدددش يف األنادددرية، علددد  أي ااددددمات تددد ثر علددد  قددددرة 
القتصدداد والت ددارة علدد  الصددمود، وينب ددي أي حتظدد  قلعنايددة الال مددة يف مددزي  السياسددات الدديت يُتددوخ  

غري الروية األوىل ال يفية   اعتمادها م  أجل حتقيق النتعا  القتصادا وعد ائائحة. وتناولب ائلسة
اليت د   هبا لل دمات أي تس م يف حتقيق النتعا ، والتحدايت اااصة اليت تواج  ا البلداي النامية 

 وأقل البلداي منواا يف لالستفادة م  اام ا ت اليت تتيح ا اادمات.

الربا يددل لتحديددد وقدد  أحددد أعضددات فريددق النقددا  تفاصدديل عدد  ااريددوات الدديت ا دد  ا ح ومددة  -5
احلددددواجز الدددديت تعدددد ض يفددددارة اادددددمات يف قرياعددددات قددددددة، مبددددا يف ذلددددك إجددددرات مناقاددددات تقنيددددة مددددش 
ال يدا ت املسدد ولة عد  تنظدديم القرياعددات الديت د دد  أي يسداعد في ددا  فدديض مسدتون التددداوري التقييديددة 

صدرفية والنقدل البحدرا وااددمات عل   ايدة القدرة التنافسية العامة لالقتصداد الدوط ، مالدل ااددمات امل
يفروة حترير قرياد النقل ائوا يف الربا يدل الد ا أصدبل  لدو مد  أا قيدود علد  عرض امل نية والربيدية. و 

وأخدرياا، أ دار إىل أي ااددمات املندجمدة تتسدم   يدة  .2019رأس املال األجنيب اعتباراا م  حزيراي/يونيدي 
أداة للتدددرع علدد  سددلم التنميددة القتصددادية والنتعددا  الت ددارا  متزايدددة وتسددتحق عنايددة خاصددة ووصددف ا
 والقتصادا يف سياق ما وعد ائائحة.

وعددض الفددرص الدديت تتيح ددا ائائحددة اعددادة تادد يل يف فريددق النقددا   عضددوة أخددرنوحددددت  -6
رقمنة سالسل التوريد والتوسش السريش يف منصات الت ارة اال  ونية. والت ارة يف أفريقيا، مالل التع يل  

يف املائدددة يف  90يف السدددن ال سددد لب  ايدة ونسدددبة  Rapidosوأ دددارت إىل أي منصدددات إل  ونيدددة مالدددل 
   دمي منصدة الت دارة اال  ونيدة ألفريقيدا املقدرر إحدداث ا مسدتقبالا أي عمليات التوصديل إىل املندزل. ومد 

توفر حيزاا إضافياا للت ارة يف السلش واادمات يف يليدش أادات القدارة. ومد  أجدل ضدماي الرقمندة الاداملة 
للت ددارة،  ددددت العضددوة علدد  احلاجددة إىل اعتمدداد سياسددات ولددوائل تنظيميددة سددليمة، مبددا يف ذلددك يف 

عل  اانفاذ؛ والن دوض  السلريات احل ومية قدرةحتسك لضريبة واملنافسة؛ وحتسك التاريعات؛ و جماي ا
إطار سليم حلماية املست لك. وأ ارت أيضاا إىل األ ية البال ة اليت يتسم هبا ووضش  قلوت ار وااوداد؛  

يدد  وروتوكددول اادددمات التعدداوي والتنسدديق علدد  الصددعيد ااقليمددي يف جمددال التنظدديم. ود دد  أي يسدد م تنف
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، 

يوية يف املناطق اليت قد تتعريل في ا نظم النقل الربا، واست دا  الريائرات ودوي طيار لتقدمي األدوية احل
ش العدددددون، ورصددددد النتعددددا ، وإناددددات سالسدددل توريددددد رقميددددة لاددددركات املستحضددددرات الصدددديدلنية بدددد وتت

ومدددو عي األدويدددة. وأفدددادت  ي اسددد اتي ية التحدددول الرقمدددي ألفريقيدددا الددديت اعتمددددها الحتددداد األفريقدددي يف 
لتعدداوي القددارا يف جمددال التحدددول إناددات إطددار لعددايري قاريددة و لوضددش ماا حددددت   دد  2020 ددباف/فرباير 
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أ ية اادمات قلنسبة لعمليات التصنيش واحلاجة إىل املواتمة وك أطر التفاوض وامي   وأكدتالرقمي،  
 اادمات وأطر التعاوي التنظيمي.

، حيدددد  وعددددرض عضددددو قخددددر يف حلقددددة النقددددا  يفروددددة يل وريددددة كددددوراي يف التصدددددا لل ائحددددة -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  مدد  رواد ورائدددات األعمددال، 

د الصناعي. وأ ار ة عل  نرياق القريا نونار طائرات الاح  لتصدير السلش، وتنفي  اتفاق جديد للرقم
العضدددو إىل النسدددق السدددريش لعمليدددة الرقمندددة و ايدة فدددرص األعمدددال الت اريدددة يف القرياعدددات اادميدددة مالدددل 
الت ددددددارة اال  ونيددددددة، واللوجسددددددتيات، والرعايددددددة الصددددددحية، والتعلدددددديم، والت نولوجيددددددا املاليددددددة، واأللعدددددداب 

اددركات النا ددجة وامل سسددات الصدد رية اال  ونيددة. ويف هدد ا السددياق،  دددد العضددو علدد  أ يددة  ايددة ال
واملتوسددددرية احل ددددم، وذلددددك ووسددددائل من ددددا  ايددددة حقددددوق املل يددددة الف ريددددة وتعزيددددز فددددرص السددددوق  دددد   
امل سسددات. ود دد  ا دداذ عدددة تددداوري يف جمددال السياسددات العامددة لتعزيددز قدددرة القتصدداد علدد  الصددمود، 

، وتيسدددري التحدددول الرقمدددي ل عمدددال الت اريدددة ومددد  ودددك هددد   التدددداوري رعايدددة الادددركات النا دددجة املبت دددرة
واملنظمدددات العامدددة، ودعدددم الادددركات النا دددجة وامل سسدددات الصددد رية واملتوسدددرية احل دددم وروري دددا قألسدددواق 

، أكدد العضدو أي التعدداوي الددوي يتسدم   يدة قل ددة ا الدوليدة مد  خدالل املنصدات اال  ونيددة. ويف ااتد 
وضش قواعد الت ارة اال  ونية وتر يد إجراتات الت لين ائمركي  ا الة احلواجز الت ارية، م  خالل

 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  

لومات م  عدة ايفاهات طويلة األجل تسارعب وفعل ائائحة، وتتصل قلتحول الرقمدي ت نولوجيا املع
الدد ا تقددود  هدد   اادددمات. ول دد  قليلددة هددي البلددداي الناميددة الدديت تناددا في ددا  ددركات تدد ثر يف هدد   
اليفاهدددات. وأفددداد العضدددو  ي التحددددايت الددديت تواجدددي أمري دددا الالتينيدددة ومنريقدددة البحدددر ال دددارييب، مالدددل 

يف )صول احملدود إىل اان نب ذات النرياق العريض يف املنداطق الريفيدة والريداوش املدزدوع لالقتصدادات الو 
تدددل وجدددود عددددد قليدددل مددد  الادددركات ال بدددرية الددديت تعتمدددد علددد  كالافدددة ت نولوجيدددا املعلومدددات يف يليدددش 

 (دوات الرقميددةالقرياعددات وأغلبيددة مدد  امل سسددات الصدد رية واملتوسددرية احل ددم الدديت  دراا مددا تسددت د  األ
يفعدددل مددد  الصدددع  حتقيدددق التحدددول الرقمدددي يف األجدددل القصدددري. و دددة حاجدددة إىل حتسدددك ف دددم كدددل مددد  
القريدداعك العددا  واادداص للدددور السدد اتي ي لل دددمات يف إطددار سالسددل القيمددة العامليددة، مبددا يف ذلددك 

ميدش القرياعدات. ولحد  مسا ة اادمات اليت تعتمد عل  ت نولوجيا املعلومات يف القدرة التنافسدية ئ
 املقددرر عقددد أنددي د دد  مناقاددة هدد   املسددائل مبزيددد مدد  التفصدديل يف املنتدددن العدداملي القدداد  لل دددمات، 

الدد ا سددينظم قل دد اب مددش  ددب ة أمري ددا الالتينيددة للبحددوا يف و سددياق األون تدداد ااددامس عاددر،  يف
 جمال اادمات.

دووك أي البلدداي الناميدة تسدترييش تنويدش اقتصدادا ا ويف املناقاة اليت تلب ذلك، أكد أحد املند  -9
مدد  خددالل اادددمات، وذلددك يف إطددار الددربام  الدديت تنفدد ها لتحقيددق النتعددا  يف فدد ة مددا وعددد ائائحددة، 

يف املائة م  النات   54مارياا إىل الدور الرئيسي ال ا ت ديي اادمات يف اقتصاد قكستاي، حي  متالل 
وثل  العمالة. وأثىن عل  األون تاد لتدارسي قضااي  املة لعددة قرياعدات خدالل  احمللي اايلاي الوط 

وملدددا هريددددي مددد  استعراضددددات لسياسدددات اادددددمات، و دددد ش  ،دورات اجتمددداد ااددددربات املتعددددد السددددنوات
األون تاد عل  مواصلة تقدمي ه   املساعدة إىل البلدداي الناميدة. ولحد  مادارب مد  ااتمدش األكداددي 

دمات تددوفر مدددخالت أساسددية للتنميددة الزراعيددة ومدد  ئ ل مدد  ال دد ائي يف أثنددات ائائحددة، ولفددب أي اادد 
النتبا  يف ه ا الصدد إىل املسائل اليت تواج  ا امل سسات الصد رية واملتوسدرية احل دم يف قريداد الفواكدي 
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الت دزي  البدارد،  وااضروات الريا جة، مد  قبيدل انعددا  فدرص الوصدول إىل ت نولوجيدا املعلومدات ومرافدق
. وقدددد  أحدددد الددديت تسدددودق ا األمدددر الددد ا قدددد هتدددد مددد  قددددر ا علددد  إهددداد أسدددواق جديددددة وحفددد  السدددلش

املاددداركك مددد  قريددداد الصدددناعة تفاصددديل عددد  املاددداكل الددديت يواج  دددا قريددداد تصددددير األغ يدددة ومنت دددات 
لقيدود النايلدة عد  املعدايري البستنة يف كينيا، واستفسدر عمدا إذا كداي ام داي البلدداي املتقدمدة أي  فدض ا

. وقد  ائحةائ  الصحية ومعايري الصحة النباتية ملساعدة البلداي النامية عل  معائة ال اجش املرتبا هب 
مادددارب قخدددر مددد  ااتمدددش األكددداددي أماللدددة علددد  وعدددض ائ دددود ائاريدددة يف وعدددض املنددداطق، مالدددل الحتددداد 

أي ت يري املعايري الصحية ومعايري الصحة النباتية أصع  األورويب، افض الاروف ائمركية، وأور  كيف  
 م  ت يري ااجراتات.

 الرقمنة اليت تعتمد على اخلدمات: اإلمكانيات والتحدايت املرتىنطة ابلتنمية   

سدددداهم قريدددداد اادددددمات، ول سدددديما خدددددمات ت نولوجيددددا املعلومددددات والتصددددالت، يف تعزيددددز  -10
أداة أساسدددددية لتحسدددددك القددددددرة علددددد  التوريدددددد و ايدة القددددددرة التنافسدددددية  االرقمندددددة، الددددديت  ددددد لب وددددددوره

لالقتصاد، مبا يف ذلك يف قرياعات خدمية عدة. وأور ت ائائحة اآلاثر املتباينة عدرب تتلدف ااددمات؛ 
فبينمددا أدت الت دددارة يف ااددددمات الددديت تعتمدددد علددد  ت نولوجيدددا املعلومدددات، مالدددل ااددددمات املاليدددة، أداتا 

تعريل النااف يف قرياعات اادمات الا صية ودرجة كبرية. وخالل ائلسة غري الروية الالانية، جيداا، 
تبددادل أعضددات الفريددق وج ددات نظددرهم واددمي األطددر التنظيميددة وامل سسددية املالئمددة الدديت قددد مت ددد  البلددداي 

وا خدربا م النامية مد  السدتفادة إىل أقصد  حدد مد  خددمات ت نولوجيدا املعلومدات والتصدالت وتقداو
 يف ه ا املضمار. و قاوا أيضاا دور التعاوي الدوي يف ه ا السياق.

عائد اانتاجية ال ا د   أي يفنيي قرياعات كالرية. وقد س لب  النقا وأور  عضو يف فريق  -11
القرياعات اليت يرتفدش في دا مسدتون الرقمندة أعلد  معددلت النمدو يف اانتاجيدة، والدب القرياعدات الديت 

ت في ددا الرقمنددة وددوترية أسددرد تلددك الدديت تددرتبا ارتباطدداا مبا ددراا قملسددت لك، والدديت تتسددم وسددرعة دوراي سددار 
رأس املدال، والقرياعدات الديت ت دوي موج ددة إىل السدوق العامليدة أكالدر هددا هدي موج دة إىل السدوق احملليددة. 

 جمدال الرقمندة، يف حدك يف ويُعد قرياد وسائا ااعدال  والقريداد املداي مد  ودك القرياعدات األكالدر تقددماا 
لتصددنيش وددك القرياعددات املت لفددة عدد  ق املتصددلةيُعددد قريدداد املستحضددرات الصدديدلنية واألناددرية الفرعيددة 
نة تامل قدرة األعمال الت ارية عل  الت يف، مالرك . و دد العضو عل  أي التحدايت املتعلقة قلرق

وجيدددا املعلومدددات، واملنظدددورات الددديت ي دددوي قورهدددا املتريدددورة لت نول والبدددىن التحتيدددةوالادددمول، والسدددتدامة، 
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 

 ااقليمية. األطر الالنائية أو

قلتفصدددديل كيددددف أي الرقمندددة د دددد  أي تادددد ل أداة لتحقيددددق النتعددددا   نخددددر أ ةعضددددو  بوويدنددد  -12
ة يف السلش واادمات األخرن، وم   القتصادا. فاادمات اليت تعتمد عل  ت نولوجيا املعلومات مدجمج

لرعايدة الصدحية والنقدل ئ د   أي تس م يف منو القرياعات األخرن اليت تد ثر يف القتصداد ورمتدي، مالدل ا
إىل ارتفدداد نسددبة الاددباب غدري املاددمولك يف العمالددة أو التعلدديم أو  تواملاليدة والصددناعة التحويليددة. وأ دار 
أي هد لت الادباب داللدوي ةا يف املائدة، معتدرب  45هد   النسدبة ادو  تبلد  التدري  يف البلداي النامية، حيد 

  أي يدفش ااددمات الديت تعتمدد علد  ت نولوجيدا املعلومدات إذا مدا مورداا ل يُنتفش وي انتفاعاا كامالا ود 
وضدددعب السددد اتي يات املناسدددبة. وأودددر ت كيدددف أي السياسدددات الددديت تددددعم رقمندددة امل سسدددات الصددد رية 
 واملتوسرية احل م د   أي ت دا إىل انتعا  القتصادات النامية، ألي امل سسات م  ه ا الصنف الديت

يف املائدة مد  الندات  احمللدي اايلداي. وأ دارت إىل أي الرقمندة  40ي تسداهم ونسدبة تناا يف القرياد الرو
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ة نددد الادددباب لددددعم الرقم إعددددادالاددداملة الددديت حتقدددق النتعدددا  القتصدددادا تقدددو  علددد  ثالثدددة أركددداي، هدددي 
 علد  رقمندة املااريش الص رية واملتوسدرية احل دم مساعدةواادمات القائمة عل  ت نولوجيا املعلومات؛ و 

؛ و ايدة فدرص الوصدول إىل اان ندب. وضدروب أماللدة مد  اقتصدادات يف قسديا الوسدري  والادرق عمليا ا
األوسددا كانددب قددد اسددت دفب الن ددوض قلرقمنددة يف القريدداد اادداص و ايدة فددرص الوصددول إىل اان نددب 
، وت لفددددة ميسددددورة. وحتقيقدددداا لدددد لك، اعتمدددددت تلددددك القتصددددادات علدددد  التعدددداوي مددددش البلددددداي األخددددرن

 والسياسات احل ومية. ،واملبادرات الرقمية مالل جممعات الت نولوجيا املتريورة واألسواق اال  ونية

و ددت عضوة أخرن عل  أ ية األطر امل سسية والتنظيمية؛ والتساق وك السياسات احمللية  -13
ثر اللوائل التنظيمية والسياسات الت ارية؛ والتعاوي وك الوكالت وأ ارت إىل ضرورة إجرات تقييمات أل

علدد  النحددو املوصدد  وددي يف مدد كرة املعلومددات األساسددية الدديت أعددد ا أمانددة األون تدداد، و ددددت علدد  أي 
احت ددددارات التصددددالت اال  ونيددددة يف وعددددض البلددددداي د دددد  أي تدددد دا إىل تاددددويي األسددددعار، مددددالالا يف 

، سلريب الضوت علد  أ يدة املرفدق استج ار خريوف التصالت السل ية والالسل ية. ويف ختا  عرض ا
املتعلددددق قلتصددددالت السددددل ية والالسددددل ية قلتفدددداق العددددا  واددددمي الت ددددارة يف اادددددمات وعلدددد  فوائددددد 

 الستالمار واملنافسة النزي ة.

وركدددز مادددارب قخدددر علددد  قاثر الرقمندددة علددد  ااددددمات املاليدددة. وأفددداد  ي خددددمات ت نولوجيدددا  -14
ا أي تسددداعد سياسددددات تعمدددديم ااددددمات املاليددددة علدددد   يجدددة ويجددددة مواتيددددة املعلومدددات والتصددددالت د ن دددد 

للحصدول وت لفدة معقولددة علد  خددمات ماليددة تسدت د  الت نولوجيدا املبت ددرة املناسدبة اسدت داما كددامال. 
ومددش ذلددك، هدد  النظددر يف التحدددايت الدديت تريرح ددا اادددمات املاليددة الرقميددة، وتعزيددز تعمدديم اادددمات 

رار املدددداي والسددددالمة املاليددددة وادددد ل متسددددق، مددددش احلددددرص يف نفددددس الوقددددب علدددد   ايددددة املاليددددة والسددددتق
أطددددراا تنظيميددددة متناسددددبة حتقددددق  تسددددتلز  املسددددت لك. ويف ااتددددا ، أ ددددار إىل أي اادددددمات املاليددددة الرقميددددة

 األهدام املاروعة اليت تنادها السياسات مش  ايدة الفرص القتصادية إىل أقص  حد.

اليت تلب ذلك، أور  أحد املنددووك أ يدة القيمدة املضدافة لل ددمات يف صدادرات  ويف املناقاة -15
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
هامددددة يف التصددددنيش واادددددمات وسالسددددل القيمددددة ال  ائيددددة الزراعيددددة، ومدددد  ئ ف ددددي تادددد ل أدوات هامددددة 

غالبدداا مددا  اادددمات تلددك مقدددمي اادددمات يف املنريقددة الدديت تددوردد في ددا وجددودللتحسددك. و دددد علدد  أي 
وب السائد للت ارة ، وفقاا لبيا ت منظمة الت ارة العاملية، هو األسل3، وأي األسلوب  ي وي أمراا ضرورايا 

 هامداا  يف اادمات عل  الصعيد العاملي. و  ا السب ،  دد علد  أي امل سسدات ائيددة تاد ل عنصدراا 
 هتدد القرارات اليت تت  ها امل سسات فيما يتعلق قلستالمار.

 دور األونكتاد يف الستفادة من اخلدمات للمساعدة يف أقيف أ دا  التنمية املستدامة  

اادددمات مدد  أجددل حتقيددق التحددول ا ي لددي،  علدد  عتمددادأ يددة ال 19-ئحددة كوفيدددأكدددت جا -16
اانتدداع والت دارة، و ايدة القدددرة  وحتسدك تعزيددز القددرة علدد  التوريدد، وتنويددشنظدراا ملددا تتيحدي مدد  إم انيدة ل

التنافسية. وركزت ائلسة غري الروية الالالالة عل  ال يفيدة الديت د د  هبدا ل ون تداد أي ي الدف مسداعدتي 
للبلددداي الناميددة وأقددل البلددداي منددواا يف ج ودهددا الراميددة إىل السددتفادة مدد  الت ددارة يف اادددمات لتحقيددق 

 مية املستدامة.التحول ا ي لي وولو  أهدام التن

مد  فجددة حد  تت درع ن ددول أليدق النقدا  األون تدداد علد  مواصدلة دعمدي ر ف عضدوة يف بو د ع -17
 وحتتداعالتددفقات املاليدة غدري املادروعة والدديوي.  مد  علد  احلدد مسداعد ا أقل البلداي منواا، مبدا يف ذلدك

تحدول ا ي لددي الد ا يفضددي إىل تعزيددز المدد  أجدل حتقيددق يللدة مدد  األهددام وين دا  أن دول إىل املسداعدة
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اسدددت دا  املدددوارد الريبيعيدددة اسدددت داماا كفددد اا وهتقدددق النمدددو املسدددتدا ؛ وحتديدددد خيدددارات السياسدددات العامدددة 
لتعزيددز تعبجددة املددوارد احملليددة والدوليددة؛ وتعزيددز الددرواوا وددك الت ددارة واحلددد مدد  الفقددر، والتصددنيش، واادددمات 

الل الرتقددات الت نولددوجي والوت ددار؛ ومعائددة مسددملة اادمدداع ذات القيمددة املضددافة، مبددا يف ذلددك مدد  خدد 
 الجتماعي.

وقددال عضددو قخددر إي الت ددارة يف اادددمات أصددبحب حتتددل م انددة قر ة يف اسدد اتي ية التنميددة  -18
، وذلددك ماللمددا هددو احلددال يف العديددد مدد  البلددداي الناميددة العقدددي  املاضدديك خدداللالقتصددادية للم ددرب 

. وقدد  معلومدات مسدت ملة عد  اسدتعراض سياسدات عب يف عملية التنويش القتصدادااألخرن اليت  ر 
، قل ددد اب مدددش امل تددد  ااقليمدددي 2019ااددددمات الددد ا أجدددرا  األون تددداد منددد  كدددانوي األول/ديسدددمرب 

للدول العروية التاوش لرب م  األمم املتحدة اامنائي، وسلا الضدوت علد  أي امل درب كداي أول دولدة عرويدة 
اليت أجراها األون تاد يف عدة ولداي  مية من   11ريود اجرات ه ا الستعراض وعد الستعراضات الد تت

وأعرب ع  امتناني ل ون تاد ولرب م  األمم املتحدة اامنائي لدعم ما     العملية، وأ ار   .2010عا   
  دددددي للبيجدددددات إىل أي من  يدددددة العمدددددل يف السدددددتعراض سددددداعدت امل دددددرب علددددد  إجدددددرات اسدددددتعراض من

القتصدددددادية والتنظيميدددددة وامل سسدددددية والت اريدددددة لالالثدددددة قرياعدددددات خدميدددددة رئيسدددددية. ود ددددد  أي يسددددداعد 
السددتعراض واضدددعي السياسدددات يف امل ددرب علددد  حتسدددك األطدددر امل سسددية وحتديدددد خيدددارات السياسدددات 

التنميددة املسددتدامة. الت اريددة للن ددوض قألهدددام اامنائيددة الوطنيددة، مبددا يف ذلددك مددا يتعلددق من ددا  هدددام 
إي الستعراض جات يف منعريف حاسم وسب  أثر ائائحة عل  القتصاد الوط ،  كلمتيوقال يف ختا   

وأعددرب عدد  أملددي يف أي تاددمل املرحلددة الالانيددة مدد  السددتعراض مراجعددة السياسددات املتبعددة يف قرياعددات 
 اادمات الرئيسية األخرن.

ا  إىل الددور ا دا  الد ا ت ديدي ااددمات يف حتقيدق العديدد فريق النقا  النتب يفولفتب عضوة  -19
مددد  أهددددام التنميدددة املسدددتدامة، مبدددا يف ذلدددك مدددا يتعلدددق قلنمدددو القتصدددادا والعمالدددة مددد  خدددالل  ايدة 

عزيز قدرة القتصادات عل  الصمود م  خالل التنويش. واق حب أي يقو  األون تاد ودور تو  ،اانتاجية
التصددالت السددل ية  يف قرياعددات مالددلائيدددة النوعيددة  البددىن التحتيددةخدددمات وتادد يش رائددد يف حتليددل 

والالسل ية، وت نولوجيا املعلومات والتصدالت، والنقدل وااددمات املاليدة، فضدالا عد  األطدر التنظيميدة 
لبلددداي الناميددة ل حبيدد  يتسددىنمددالالا اصدددار مناددور منددتظم  صدد،ن لل دددمات،  وامل سسدية ذات الصددلة،

األنظمدة أو السياسدات املناسدبة. وقاضدافة  اعتمداد مد  خدالل  دا اليفاهدات احلديالدة والسدت اوة اتباد
إىل ذلددددك، د ددددد  ل ون تدددداد أي يددددد دا دوراا رائدددددداا يف تقدددددمي املسددددداعدة التقنيددددة إىل البلدددددداي الناميدددددة يف 

ل إجدرات استعراضدات است اق ا لاليفاهات واأل  ال املت رية للت ارة يف اادمات، ول سيما م  خدال
للسياسدددات املتعلقدددة قاددددمات. ففدددي جمدددال الت نولوجيدددا والرقمندددة، علددد  سدددبيل املالدددال، ت دددرت أ ددد ال 
جديددددة مددد  ااددددمات، وحتتددداع البلدددداي الناميدددة إىل حتددددي  أطرهدددا التنظيميدددة والسياسددداتية لددددعم هددد   

 كلمت اقتصادا. وتريرقب يف ختا   التنويش الحتقيق  فرص العمل و   اليت مت د  م  خلقااالت ائديدة 
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.

اادددمات الدديت توفرهددا عضددو قخددر يف فريددق النقددا  الختالفددات القائمددة ماددرياا إىل أي  تندداولو  -20
ذات نوعيددة عدادةا مددا ت دوي موج دة إىل املسددت لك و  هدي يف معظددم احلدالتالادركات يف البلدداي الناميددة 

قرياعات وسيرية، وينما تناا الاركات يف البلداي املتقدمة النمو وصورة متزايدة يف ال  وت نولوجيامتدنية  
مددد  الريدددرا  املتوسدددا والرفيدددش. وتددد دا ااددددمات املتريدددورة أدواراا رئيسدددية يف  الددديت تدددوفر منت ددداتاادميدددة 

سالسدددل القيمدددة العامليدددة، وااددددمات هدددي العمدددود الفقدددرا للتصدددنيش والتعددددي  والزراعدددة. ئ إي ااددددمات 
ت الخدددد اد، واملنصددددات الدددد كات الصددددريناعي، والبحدددد  والتريددددوير، ووددددراتا املرتبريدددة مب ددددالت مدددد  قبيددددل
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الرقميدددة، والت دددارة اال  ونيددددة، ونظدددم الدددددفش، والتسدددويق، والتو يدددش، واللوجسددددتيات املتريدددورة، واألعمددددال 
املصرفية وغريها، د   أي ت دا دوراا متزايد األ يدة يف إحدداا فدرص عمدل جيددة وخلدق الالدروة وحتقيدق 

مدددة النمدددو. واتفدددق العضدددو مدددش سدددائر األعضدددات ت دددي اقتصدددادات البلدددداي املتقدنالرخدددات، ول ددد  معظم دددا ت
املاداركك يف حلقدة النقدا  علد  أي خددمات عديددة تتديل فرصداا هامدة لددخل النسدات والادباب، و ددد 
عل  أي األون تاد ينب ي أي يساعد يف مناقاة قضااي م  قبيل البحد  والتريدوير والوت دار؛ وسياسدات 

ودعدم الادركات النا دجة وامل سسدات الصد رية واملتوسدرية  اانتاع والوصول إىل الت نولوجيات واألسدواق؛
بل احلصدددول علددد  التمويدددل؛ امل سسددداتتددددويل هددد   والعمدددل علددد  احل ددم،  ؛ وتددددري  القدددوة العاملدددة وسدددُ

وسياسدددات الت دددارة والسدددتالمار. وينب دددي ووجدددي خدددداص إيدددالت الهتمدددا  ملسددداعدة البلدددداي الناميدددة علدددد  
والسدددتفادة مددد  إم ا  دددا احدددداا حتدددول هي لدددي وحتقيدددق النمدددو املادداركة يف اقتصددداد ويفدددارة ااددددمات 

 القتصادا والن وض قلعمالة عل  او مريرد ومستدا .

ويف املناقاددة الدديت تلددب ذلددك، تسدداتل أحددد املادداركك عدد  ال يفيددة الدديت د دد  هبددا ائمددش وددك  -21
  ودددور يف مسدداعدة البلددداي السددتدامة والنمددو القتصددادا املريددرد، و دد ش األون تدداد علدد  مواصددلة القيددا

الناميدة علد  السدتفادة مد  ااددمات لتحقيدق أهددام التنميدة املسدتدامة. ويف هد ا الصددد،  د ش أحددد 
علد  الن ددوض قلوت ددار والسدعي إىل التحددول مد  ولددد مسددت لك إىل البلددداي األعضدات يف حلقددة النقدا  

مامددداا خاصددداا قاددددمات ذات القيمدددة ولدددد مندددت  لل ددددمات، مادددرياا إىل ضدددرورة أي تدددوي السياسدددات اهت
 اانتاع وحتس  القدرة التنافسية عموماا. فيداملضافة اليت ت

 املسائق التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 (م  جدول األعمال 1البند )
أي ينت دد  أعضددات اجتمدداد ااددربات املتعدددد السددنوات واددمي الت ددارة واادددمات والتنميددة،  قددرر -22

. 2020قذار/مدارس  27املد ر   74/544م تبي قتبداد إجدرات صدامب وفقداا ألح دا  مقدرر ائمعيدة العامدة 
اجتمدددداد ااددددربات املتعدددددد  ، انت دددد 2020أيلول/سددددبتمرب  21حبلددددول يددددو   لعددددد  ورود أا اعدددد اضراا ونظدددد 

اململ ددة املتحدددة لربيريانيددا ) هيددو  ني دول ةوالسدديد ،رئيسدداا لددي (ونمدا) و  سدد ألفريدددو سويالسدنوات السدديد 
 .ةا مقرر  - للرئيس ةا  ئب (العظم  وأيرلندا الامالية

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

جدددددددددددول األعمدددددددددددال امل قددددددددددب للددددددددددددورة إقدددددددددددرار اجتمددددددددددداد ااددددددددددربات املتعددددددددددددد السددددددددددنوات  قددددددددددرر -23
(TD/B/C.I/MEM.4/22) ، 27املد ر   74/544قتباد إجرات صامب وفقاا ألح ا  مقرر ائمعية العامة 

، كددداي جددددول 2020أيلول/سدددبتمرب  21حبلدددول يدددو   لعدددد  ورود أا اعددد اضراا ونظددد . 2020 قذار/مدددارس
 األعمال كاآليت:

 انت اب أعضات امل ت ؛ -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -2
الن ددوض قادددمات، مبددا يف ذلددك خدددمات البددىن التحتيددة، مدد  أجددل حتقيددق أهدددام  -3

 ؛التنمية املستدامة
 جتماد.لاعتماد تقرير ا -4
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 نتيجة الدورة  -جيم 
 23املعقددددددودة يف  الفتتاحيددددددة،اتفددددددق اجتمدددددداد ااددددددربات املتعدددددددد السددددددنوات، يف جلسددددددتي العامددددددة  -24

 عل  أي يُعد، الرئيس موجزاا للمناقاات. ،2020أيلول/سبتمرب 

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

 24قدددددددرر اجتمددددددداد اادددددددربات املتعددددددددد السدددددددنوات، يف جلسدددددددتي العامدددددددة الختتاميدددددددة املعقدددددددودة يف  -25
ووضدددش تقريددر الجتمدداد يف صددي تي الن ائيددة وعدددد  ةاملقددرر  -لددرئيس ا ةنائبدد ل ، أي أيذي2020أيلول/سددبتمرب 
 اختتا  الدورة.
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 املرفف
 *احلضور  

 هاللو الدول التالية األعضات يف األون تاد:  الدورةحضر  -1
 لحتاد الروسيا

 إثيوويا

 أذروي اي

 إسبانيا

 إكوادور

 أملانيا

 أن ول

 (ااسالمية -يل ورية )إيراي 

 إيرياليا

 قراغواا

 قكستاي

 الربا يل

 ورقدوس

 ول ي ا

 ون الديش

 ونما

 (املتعددة القوميات -دولة )ووليفيا 

 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

 (البوليفارية -يل ورية )فنزويال 

 كا اخستاي

 كوت ديفوار

 كولومبيا

 ال ون و

 ال ويب

 لبناي

 ليسوتو
 ماي

 مدغاقر

 مصر

 امل رب

 مقدونيا الامالية

 امل سيك

 السعوديةاململ ة العروية 

اململ دددة املتحددددة لربيريانيدددا العظمددد  
  الامالية اوأيرلند

 موريايوس

 ميامنار

 ني رياي

 ني اراغوا

 هن اراي
__________ 

  أوددددددددددات املادددددددددداركك املسدددددددددد لك. ولالطددددددددددالد علدددددددددد  قائمددددددددددة احلضددددددددددور، انظددددددددددر   هدددددددددد     تتضددددددددددم  قائمددددددددددة احلضددددددددددور  * 
TD/B/C.I/MEM.4/INF.8. 
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 :هاللة يف الدورة املنظمات احل ومية الدولية التالية وكانب -2

 الحتاد األفريقي

 أمانة ال ومنول 

 األورووية اآلسيويةالل نة القتصادية للمنريقة 

 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

 الدورة: مم املتحدة التالية ُهال،لة يفوكانب أج زة وهيجات وورام  األ -3

 مفودضية األمم املتحدة السامية حلقوق اانساي

 :الوكالت املت صصة واملنظمات ذات الصلة التالية هاللة يف الدورة وكانب -4

 الحتاد الدوي لالتصالت

 منظمة الت ارة العاملية

 :هاللة يف الدورة احل ومية التاليةغري املنظمات  وكانب -5

 الفجة العامة  

 الاب ة الدولية لتوحيد   ادات التعليم العاي

 مرصد أقل البلداي منواا 

 املنظمة ال امريونية للن وض قلتعاوي القتصادا الدوي

 ا يجة الدولية لل دمات العامة

 احتاد املصارم العروية

    


