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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن التجارة والخدمات والتنمية
 الدورة التاسعة

 2022تموز/يوليه  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 *تطور مشهد لتجارة الرقمية في الخدمات  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
طويع األمد    ا                                                                            ي شكككككككم ع اجخماا اللبتاد المخندا الشكككككككنوا  اشكككككككال الخةامن واللدما  والخنمي  منبت  

م  و لتجا اوم تةامن اللدما  يع الخنويد اوقختككككككككااد والخنمي  المشككككككككخدام   ويخي  اجخماا اللبتاد                                                                                             صكككككككك 
لخقاسكككككو الخةامط الوطني  وايق يمي  وتنزيز الخناول الدولع  وتشكككككخند     الدومن                الشكككككنوا  مج     المخندا

وجخماا اللبتاد المخندا الشككككككككنوا  الج النخاخل المشككككككككخل تكككككككك  من الدوما  ال ما ع الشككككككككااق ، والدمو  
، والتؤع  2021-2012                                                                        المشككككخ اان من الدوما  اللمم ل منخدع النالمع ل لدما  الخع ع قد  يع ال ختن 

 المشخقان من أ شط  المشاعدن الخقني  المنةزن والةامي  

وكا ت الدول األعضكككككاد قد اعخبت ، يع الدومن اللامشككككك  عشكككككتن لمؤتمت األمو المخجدن ل خةامن  
                                                                                             والخنمي ، أل األو كخاا ينتغع أل يدعو ويشكككككة د األ شكككككط  والمتااما  يع الب دال النامي  من   ل النمع 

تةامن اللدما ، اما يشكككمع اسكككخلداا المناطص اوقختكككااي  اللاصككك   ووايص مة م الخةامن ع ج تجشككك ن 
والخنمي  ع ج موضككوا الدومن الخاسككن  وجخماا اللبتاد المخندا الشككنوا  اشككال الخةامن واللدما  والخنمي   

  2022شتاط/يبتايت  28ااتتاا اجتاد الموايق  التامخ  ال د ا خهج أج ه يع 

الم كتن من وما  أسكككككاسكككككي  عن اجخماا اللبتاد المخندا الشكككككنوا  اشكككككال الخةامن  وتتا يع     
الج النخاخل التخيشكككككككي  لدماسككككككك  أجتا ا األو كخاا اننوال     ا  واللدما  والخنمي   وإضكككككككاي  الج سلن، واسكككككككخناا

 "مقمنكك  اللككدمككا ل مككا الكك د تننيككه يع مةككال الخةككامن والخنميكك ح"، تنتا المكك كتن أ ككد  اتةككا ككا  تةككامن 
                                                                                               اللكدمكا  القكا  ك  ل خشكككككككككككككك يو اكالوسككككككككككككككاخكع التقميك ، امكا يع سلكن  طكا  ال ةون التقميك ، وتخنكاول تكا  ت الن  و 

                                أ امجت أسكككككق   مقخت   ع ج اللبتاد     ا ،الخةامي   خنامع اللدما  القا    ل خشككككك يو االوسكككككاخع التقمي   وأ  ت 
 ل ن ت ي ها يع الدومن الخاسن  وجخماا اللبتاد المخندا الشنوا  

 
  

 تقتم  شت     الو يق  اند تاميخ النشت اوعخيااد ألستاط  امج  عن سيطتن أما   األو كخاا  *
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 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات: معلومات أساسية -     أول   
يقوا ع ج عقد     ا                                                                           يشككككم ع اجخماا اللبتاد المخندا الشككككنوا  اشككككال الخةامن واللدما  والخنمي   شككككاط -1

سككككككك شككككككك   من اوجخماعا  الشكككككككنوي  الخع تخناول اوم تةامن اللدما  يع الخنويد اوقختكككككككااد، وتهد  الج 
 شياسا  المخن ق  االلدما ، وإ شاد مةخمد عالمع ل لدما  موجه  جو الخنمي                      تجديد  ه ل جديدن ل 

، يع سيا  الدومن ال ال   عشتن لمؤتمت األمو 2012وكا ت الدول األعضاد قد اعخبت  يع عاا  -2
المخجدن ل خةامن والخنمي  )األو كخاا ال الا عشككت ، أل تطويت اللدما  والوصككول ال ها، المدعوم ن ااطت 

  وا ط قت  1) يمي  ومؤسككشككي  م خم ، يم  ل عام  ن مهم ن ل خنمي  اوجخماوي  واوقختككااي  الشكك يم تن
                                                                        سككككككككككك شككككككككككك   اجخماعا  اللبتاد المخندان الشكككككككككككنوا  ومك ز  ع ج اوم تةامن اللدما  يع   2013يع عاا 

ديدن والناشق  سا  الخنمي ،  هد  ايسهاا يع تقاسو الخةامط الوطني  وايق يمي ، وتنزيز يهو القضايا الة
التكك   اتككند الشككياسككا ، واوسككخنا   االشككتاةا  يع منالة  ال غتا  الشككياسككاتي  الجاسككم ، اما يع سلن 

 يع مةال البيا ا  

                                                            ، شكككككككككككم ع اجخماا اللبتاد المخندا الشكككككككككككنوا  اشكككككككككككال الخةامن واللدما  2021-2013ويع ال ختن  -3
ن أتاح لهو تقاسكككككككككو أم    ع ج الممامسكككككككككا  الة دن المختن  يع ل لبتاد الوطن  ن والدول      ا  م  د   ا  والخنمي  منبت 

يع مةال تةامن اللدما  والخن و منها  وتؤكد النخاخل الخع  -من من وم الخنمي   -صكككككند سكككككياسكككككا  ينال   
توصكككككككك ت ال ها الدوما  ال ما ع أ مي  الشككككككككياسككككككككا  واأل  م  واألطت المؤسككككككككشككككككككي  ال زم  لخطويت وتنزيز 

   1ل خنمي  المشخدام  والشام   ل ةميد )ايطام    ا  قوي    ا   ها مايدقطاعا  اللدما   وص

 

  1ايطام 
 مواضيع من الدورات السابقة لجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالتجارة والخدمات والتنمية

 الدورة األولى: التحديات التنظيمية والمؤسسية
 التوااط القاخم    ن قطاعا   دما  الهياةع األساسي  والقطاعا  اوقختااي  األ تع 

 هياةع األساسي أيضع ال واخ  الخن يمي  لة ط اوسخ مام المشخداا يع ال
 المناي ت الوظيفي  ألااد مقدمع اللدما 

 اوم الةها  الخن يمي  يع تنزيز الخنمي  التناوي 

 الدورة الثانية: البعد التنظيمي والمؤسسي
 اماس  األطت الخن يمي  والمؤسشي  لقطاا اللدما  والخجتيت ع ج المشخوع ايق يمع

ق يمي  ع ج األ ماا وال واخ  الخن يمي  المخن ق  الدما  الهياةع ةيفي  ت اوا أطتا  اوت اقا  الخةامي  اي
 األساسي  المشختك 

ةيفي  تجق ص منجج اق يمع ا ماخع يةمد   ن الوصكككككككككككككول الج األسكككككككككككككوا  وأطت الخناول، لبناد القدما  
 اي خاجي 

 الدورة الثالثة: البعد التنظيمي والمؤسسي
 ق ص أ دا  الخنمي  المشخدام ةيفي  اسهاا اقختاا وتةامن اللدما  يع تج

 اوم المؤسشا  الخن يمي  وأطت الجوكم 
 ةيفي  تنزيز القدمن الخنايشي  لمؤسشا  اللدما ، و سيما المؤسشا  التغ تن والمخوسط  الجةو

  

(1  TD/500/Add.1  
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 الدورة الرابعة: البعد التنظيمي والمؤسسي
 اللدما                                                                   أ مي  تام ن  ه ل مخشق  ازاد الخن يو المج ع وتجتيت الخةامن يع قطاا

 الخن يو الة د وال واخ  األة ت م دم  لخجق ص توازل   ن ايص ح واوسخق ل الخن يمع الوطنع

 الدورة الخامسة: دور اقتصاد الخدمات والتجارة في التحول الهيكلي والتنمية الشاملة للجميع
 اوم قطاا اللدما  يع تنزيز القدما  اي خاجي  والختديتي 

 خجول الهيم عاآللي  المجتك  ل 

 الدورة السادسة: تجارة الخدمات من أجل التنمية الشاملة والمستدامة
 تةامن  دما  الميا  والتت  التجع والطاق  واللدما  ال وجشخي  المخت   ااألغ ي 

 ايناميا  تةامن اللدما  وسبع تيش ت ا
 الوصول الج األسوا  وتن يمها يع قطاعا  اللدما  اموجب اوت اقا  الخةامي  المخندان األطتا  وايق يمي  

 الدورة السابعة: تعزيز القدرات اإلنتاجية عن طريق الخدمات
 اوم اللدما  يع اوقختاا والخةامن

 النامي  من   ل اللدما  تجديد الشياسا  والمؤسشا  ال زم  لخنزيز القدما  اي خاجي  يع الب دال

الدورة الثامنة: النهوض بالخدمات، بما في ذلك خدمات الهياكل السييييييييياسييييييييية، من أجل تحق ق أ دا  
 التنمية المستدامة

 الخنويد اوقختااد من   ل اللدما 
 ةيفي  ك ال  توي ت  دما  عالي  الةوان يع مةال الهياةع األساسي  من   ل الخن يو ال كع

 األو كخاا  ملالمتد

، اعخمد  الةها  المشامك  يع تن يو الدومن اللامش  ل منخدع النالمع 2021ويع أي ول/سبخمبت  -4
اعت فيه األو كخاا الج اتا      ا  مشكككختك   ا                                                        ل لدما ، ال د ع قد كنشكككاط سكككا ص لدو كخاا اللامم عشكككت،   غ

 كا من المتكااما  منبت يع اطكام المنخكدع النكالمع ل لكدمكا  من أجكع تنزيز الجوام ويتا الشككككككككككككككتاةك  وغ ت 
  ومن شككال سلن أل يشككاعد ع ج   ز امما ا  الب دال النامي  يع   2) ع ج صككن د المةخمد النالمع ل لدما 

 مةال تةامن اللدما ، و سيما فيما يخن ص االخةامن النالمي  يع اللدما  القا    ل خش يو االوساخع التقمي  

عضككاد، يع سككيا  األو كخاا اللامم عشككت، ، اعخبت  الدول األ2021ويع تشككتين األول/أةخو ت  -5
أل تجق ص تجول يع اوقختكااا  من   ل الخنويد  و أ د الخجوو  التخيشكي  األم ن  ال زم  ل  خقال الج 
                                                                                                 عالو من الت اد المشختك يمول أشمع وأقدم ع ج التموا وأة ت اسخلداما  ل وساخع التقمي   واعخبت  الدول 

دجخاول، أل اللدما  أ بخت أ ها مجتك قود ل نمو اوقختكككككككككككككااد، و قع األعضكككككككككككككاد، يع سكككككككككككككيا  عهد  تي 
الخكنولوجيكا ويص شككككككككككككككتوط مختكاالك  مخ ص ع  هكا، ويتا النمكع، امكا يع سلكن ل متأن، وأل ع ج األو كخكاا أل 
"يدعو ويشكككةد األ شكككط  والمتااما  يع الب دال النامي  من   ل تجشككك ن الخةامن يع اللدما ، اما يع سلن 

    3) المناطص اوقختااي  اللاص " اسخلداا

  

-https://unctad.org/meeting/global-services-forum-2021-services-led-transformation-postل ا ككككككككككك كككككككككككت  2)

pandemic-recovery  2022آ ت ا ول لةميد المواقد الشتمي  المشام ال ها يع الجواشع كال يع أيام/مايو  م    ل  
(3  TD/541/Add.2  
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وتشكككخند الدومن الجالي  من اجخماا اللبتاد المخندا الشكككنوا  الج النخاخل المشكككخل تككك  من الدوما   -6
                                                                                          ال مكا ع الشككككككككككككككااقك ، والكدمو  المشككككككككككككككخ كاان من الكدوما  اللمم ل منخكدع النكالمع ل لكدمكا  الخع ع قكد  يع 

لمشكككككككككككككاعدن الخقني  المنةزن والةامي ، اما يشكككككككككككككمع ، والتؤع المشكككككككككككككخقان من أ شكككككككككككككط  ا2021-2012 ال ختن
    4) اسخنتاضا  األو كخاا لشياسا  اللدما 

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات: محور ترك ز الدورات الحالية -       ثانيا   
                                                                                         اغي  المشكككا م  يع تن    عهد  تيدجخاول، سكككخ تك  ز اوما  اجخماا اللبتاد المخندا الشكككنوا  اشكككال  -7

والخنمي  ع ج اسككهاا تةامن اللدما  يع الخنويد اوقختككااد  وقد  وقى ع ج  طا  واسككد الخةامن واللدما  
                             يمن   ل توي ت م د    تتككب   5) الدوم المج ز ال د تشككهو اه اللدما  يع تجق ص الخنويد اوقختككااد

 يع مةموع  واسككككن  من األ شككككط  يع جميد القطاعا  اوقختككككااي ، يممن ل لدما  أل تؤ ت ع ج ا خاجي 
األ شككككط  ال  ق  يع سكككك شكككك   اي خات وقدمتها الخنايشككككي   ويشكككك ت أ د الخقديتا  الج أل اللدما  يممن أل 

  و ما أل الوصكول الج  دما  ينال ، اما يع سلن   6)                                                  تم  ع ما يتكع الج    ع ييم   واتل الختكنيد المتكدمن
خنايشكي  أو يشكاعد الشكتكا  من   ل واماا  اللدما ، يممن أل يشكاعد التكناعا  ع ج تجشك ن قدمتها ال

الناشككق  ع ج  ناد قدماتها اي خاجي ، يمن شككال سلن أل يشككهو يع تنويد األ شككط  اي خاجي  اا ع اوقختككاا  
وسكككككخخناول كع اومن من اوما  اجخماا اللبتاد المخندا الشكككككنوا    ا الموضكككككوا الواسكككككد من زاوي  ملخ   ، 

 لب ق  الخةامي  فيما يخن ص االلدما  متاوي  الخطوما  والمشخةدا  الخع تشهد ا ا

وسككككخخناول الدومن الجالي    ا الموضككككوا يع سككككيا  التقمن  الةامي  الخع يشككككهد ا مةال اللدما    -8
وسكككك دم  اللبتاد كيف يممن ل تقمن  أل تغ ت قواعد ال فت  يع مشككككامك  الب دال النامي  يع تةامن اللدما ، 

 اللدما  التقمي  االخنويد اوقختااد  ةما س خقاسمول تةام هو يع م ط تةامن

 الرقمنة وتجارة الخدمات: القضايا الرئيسية -       ثالثا   
يخناول   ا ال تكككككككع النخاخل التخيشكككككككي  لدماسككككككك  أجتا ا األو كخاا اشكككككككال تةامن اللدما  القا    ل خشككككككك يو   - 9

                                    ن والخنمي ح وتنت   اللدما  القا     االوسككاخع التقمي ، عنوا هال "مقمن  اللدما ل ما ال د يننيه سلن االنشككت  ل خةام 
ل خشكككك يو االوسككككاخع التقمي  اا ها  دما  يممن تقديمها عن اند عبت شككككتما  تكنولوجيا المن وما  واوتتككككاو ،  

يشككككككككككككمع، يع جم   أموم،  دما  تكنولوجيا المن وما  واوتتككككككككككككاو ، و دما  الخام ن واللدما  المالي ،   اما 
     7) مبينا  والخشويص، و دما  التجا والخطويت، واللدما  الخن يمي  واللدما  المهني ، و دما  ال 

  

  https://unctad.org/SPRsا  ت   4)
 UNCTAD, 2017, Services and Structural Transformation for Development (United Nationsا  ت    5)

publication, New York and Geneva)  
(6  S Miroudot and C Cadestin, 2017, Services in global value chains: From inputs to value-creating 

activities, Trade Policy Paper No. 197, Organisation for Economic Co-operation and Development   
 International trade in ICT services and ICT-enabled services: Proposed indicators from theا  ت األو كخاا،    7) 

Partnership on Measuring ICT for Development, Technical Notes on ICT for Development No. 3, and 

UNCTAD, 2022a, Digital trade: Opportunities and actions for developing countries, Policy Brief No. 92   
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أثبتت صييييييادرات الخدمات القاتلة للتسييييييليم بالوسييييييائل الرقمية أنها كانت أكثر قدرة على   -ألف 
 التحمل خالل الجائحة

شككككككككهد  صككككككككااما  اللدما  ا خكاسككككككككا  كب تن   ل الةاخج   ين ج سككككككككب ع الم ال، ا ل ضككككككككت يع   - 10
يع المكاخ  ع ج الخوالع  ويع مقكا كع    20و   63اما   دما  الشككككككككككككك ت والنقكع النكالميك   نشكككككككككككككتك  صكككككككككككككا   2020 عاا 

او ل اا الناا ال د شكككهدته صكككااما  النديد من اللدما  والشككك د، ظهت أل صكككااما  اللدما  القا    ل خشككك يو  
اما  اللدما   صا   2020االوساخع التقمي  كا ت أة ت قدمن ع ج الخجمع  وع ج وجه اللتوا، زاا  يع عاا 

يع الماخ  )ا  ت الشككمع   وكا ت صككااما  اللدما    1القا    ل خشكك يو االوسككاخع التقمي  من الب دال النامي   نشككت  
  ، 2020- 2014يع ال ختن    ا  يع الماخ  سكنوي   5القا    ل خشك يو االوسكاخع التقمي  من اوقختكااا  النامي  قد  مت  نشكت  

 لكع منهما     ا  يع الماخ  سنوي   1للدما  ايجمالي   نشت  يع مقا ع ا ل اا صااما  الش د وا 

  2020-2014تطور الصادرات، 
  100=2014)المقيا ل 

 

 األو كخاا                                                                      شااا  األو كخاا، اسخنااا  الج  يا ا  مشخمدن من قاعدن  يا ا  ا تادا   المتدمل

  2015األو كخاا،  لالختنيف الواما يع االوساخع التقمي يختد تتنيف اللدما  القا    ل خش يو  م    ل

  لتجارة الخدمات القاتلة للتسيييييليم    ا  خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصيييييالت باعتبار ا محرك  -باء 
 بالوسائل الرقمية

تخوقف قدمن تجمع تةامن اللدما  القا    ل خشكك يو االوسككاخع التقمي  ع ج أااد  دما  اوتتككاو   - 11
،  مت صااما      اللدما  2019- 2014 ختن وال س كي  وتكنولوجيا المن وما  واوتتاو   ويع ال الشك كي   

يع الماخ ، مخةاوزن   لن مشككككككخوع مةموا صككككككااما  اللدما  من      9من اوقختككككككااا  النامي   نشككككككت  
يع الماخ   وقد أا  الةاخج  الج ا تاز   ا اوتةا      4يع ال ختن   شككككككككككككها، الخع امت نت  نشككككككككككككت    اوقختككككككككككككااا 

ن  يا ا  ا تككككككادا  األو كخاا،  مت صككككككااما   دما  اوتتككككككاو  الشكككككك كي   ل بيا ا  المشككككككخمدن من قاعد     ا  وويق 
يع الماخ ،    5 نشكككككككت     2020وال سككككككك كي  وتكنولوجيا المن وما  واوتتكككككككاو  من اوقختكككككككااا  النامي  يع عاا 

يع الماخ  يع مةموا صككككككااما  اللدما  من     اوقختككككككااا   وتشككككككهو  دما    26مقام   اا ل اا  نشككككككت  

اللدما ل اوقختااا  المخقدم 
التقمي القا    ل خش يو االوساخع

اللدما  ل اوقختااا  النامي 
التقمي القا    ل خش يو االوساخع

الش دل اوقختااا  المخقدم 
الش دل اوقختااا  النامي 

ل  م اوقختااا  المخقد
النقع والش ت

ل اوقختااا  النامي 
النقع والش ت
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اللدما  القا    ل خش يو االوساخع التقمي ل اوقختااا  المخقدم  اللدما  القا    ل خش يو االوساخع التقمي ل اوقختااا  النامي 
الش دل اوقختااا  المخقدم  الش دل اوقختااا  النامي 

النقع والش تل اوقختااا  المخقدم  النقع والش تل اوقختااا  النامي 
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يع الماخ  من ييم  التكااما  النالمي     4وال سك كي  وتكنولوجيا المن وما  واوتتكاو   نشكت    الشك كي  اوتتكاو 
امكا يع سلكن الزماعك  والتكككككككككككككنكاعك  الخجوي يك   ويخوقف أااد  ك   اللكدمكا  ع ج عكدن عوامكع    يع جميد القطكاعكا ، 

يم  المضككككككككاي  لمن م  الخناول والخنمي  يع  ل بيا ا  المشككككككككخقان من قاعدن  يا ا  تةامن الق    ا  ، وويق 2018ويع عاا 
الم دال اوقختككككككااد،   غت القيم  األجنبي  لد شككككككط  الخمه دي  يع سكككككك شكككككك   ا خات  دما  تكنولوجيا المن وما   

يع الماخ  يع الب دال غ ت األعضكاد المدمج    14يع الماخ  يع الب دال األعضكاد يع المن م  و   22واوتتكاو  
ويب ن سلن أ مي  ايمدااا  المج ي  واألجنبي ، و الخالع الجاج  الج اوتشكككا    ن الشكككياسكككا   يع قاعدن البيا ا   

                                                                                                     الخةامي  الخع تؤ ت ع ج توي ت اللدما  األجنبي  والشكككياسكككا  التكككناوي  الخع تؤ ت يع تشكككم ع اللدما  المج ي    
كنولوجيا المن وما  واوتتككاو   يع  دما  اوتتككاو  الشكك كي  وال سكك كي  وت    ا  ويؤ ت اوقختككاا اي داعع أيضكك 

    2)ايطام 

 

  2ايطام 
 القتصاد اإلتداعي: الفرص الرقمية

جديدن ل قختككككاا اي داعع  ين ج سككككب ع الم ال،    ا  يخي  اسككككخلداا تكنولوجيا  ال ومن التككككناوي  التاان  يتصكككك 
ع ج سكككككب ع  يشكككككم  ال كاد اوصكككككطناعع  خلتكككككيخ المجخوع، وتشكككككخلدمه ان، المنتكككككا  ايلكختو ي ،

الم ال، يع الم دم  ال تاي  لخ ضكككككككك    الموسككككككككيقج واألي ا  ويممن اآلل ا خات ان، المتككككككككنوعا  من 
  ل الختكنيد اايضكاي  )الطتاع  ال   ي  األاناا ، واوسكخنا   يع عتوا األزياد انامضك ن غ ت متخ  ن  

يختاضكع يع تنزيز الخةامط او دماجي  يع من   ل اسكخلداا تكنولوجيا الواقد المنزز، واسكخلداا الواقد او
 ال نول الخنب تي  وألناط الجاسوط 

،  قص المجخوع اي ككداعع  2013ومن الواضكككككككككككككك  وجوا تككدا ككع   ن النككالم ن اي ككداعع والتقمع  ي ع عككاا 
                                                                      تتي  ول اووم ع ج مشككككككخوع النالو، مما شككككككة د مبينا  المندا  التقمي  والط ب   200ايتااا  مقمي  اقيم  

                                                                                    ج  دما  اوتتككككاو  سا  النطا  النالع  وتنز ز التككككناعا  اي داوي  الخجول التقمع من   ل  ا ع 
الط ب  ويع الوقت   شكككه، يممن أل يؤاد اسكككخلداا األاوا  التقمي  الج توسكككيد  طا  اوقختكككاا اي داعع 

ج األسكككككوا   وع ج سكككككب ع وإمما اته وقدمته اوسكككككخقطا ي ، اما يشكككككمع اي داا واي خات والخوزيد والوصكككككول ال
 الم ال، يممن ل  نا  ن الخواصع مد الةما  ت متاشتن من   ل المنتا  التقمي  

ومد تنزيز الت ط ايلكختو ع،  شككككا   ز يخي  تقديو مجخوع عالع الةوان ومشككككخويا  أع ج من الط ب ع ج 
  اإ شاد وتشويص الش د واللدما  الش د واللدما  اي داوي   وتشم  الخج     التقمي  القاخم  ع ج البيا ا

اي داوي  فيما يخي  الخجول التقمع عم يا  ومهن ا خات جديدن، وييشككككككككككككككت او خكام يع المنخةا  والنم يا   
 و ماست األعمال، وينزز الخناول اويختاضع واوتتاو  التقمي  

  Creative Industry 4.0: Towards a New Globalized Creative Economyط، 2022األو كخاا،  مل المتكككككككد 
 )ال ومن التناوي  التاان  واي داال  جو اقختاا ا داعع جديد منولو  )منشوما  األمو المخجدن، جنيف  

 التحاق بعض البلدان النامية تركب تجارة الخدمات القاتلة للتسليم بالوسائل الرقمية -جيم 

  الشكككككك كي  وال سكككككك كي  وتكنولوجيا ،  مت صككككككااما   دما  اوتتككككككاو2020-2014يع ال ختن   -12
  يع الماخ ، و و ما يخةاوز  مو صككااما  اوقختككااا    8المن وما  واوتتككاو  من اوقختككااا  النامي   نشككت  

يع الماخ   ومد سلن،  م  ت اوتا  مهم    ن المناطص النامي   ي ع ال ختن   شها،  مت   7المخقدم  ال د   غ 
 5يع الماخ ، ومن أمتيما ال ت ني  ومنطق  التجت الكاميبع  نشكت   9ا  نشكت  صكااما      اللدما  من آسكي 

يع الماخ   وا ل ضككككككت صككككككااما      اللدما  يع أقع  2يع الماخ  فيما تتاجنت يع  ال  أيتيقيا  نشككككككت  
لبيككا ككا  مشككككككككككككككخقككان من قككاعككدن  يككا ككا  ا تكككككككككككككككادا  األو كخككاا      ا  يع المككاخكك ، ويقكك  8 نشككككككككككككككتكك     ا  الب ككدال  مو 

، 2019او خ يككا    ن المنككاطص النككاميكك  او خ يككا  الهيم يكك  يع قطككاعككا  اللككدمككا   ويع عككاا  وتنمم
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     قبع الةاخج ، كا ت  دما  اوتتككككككككككاو  الشكككككككككك كي  وال سكككككككككك كي  وتكنولوجيا المن وما  واوتتككككككككككاو   أد
الكاميبع،  التجتيع الماخ  من مةموا صااما  اللدما  الخةامي  أليتيقيا وأمتيما ال ت ني  ومنطق     5تم ع  

يع الماخ  من مةموا     التككااما  يع الب دال النامي  يع آسككيا  ويع الناا   شككه، شككم ت اللدما    12و
يع الماخ   30يع الماخ  من صكككااما  اللدما  الخةامي  يع أيتيقيا، و  25القا    ل خشككك يو االوسكككاخع التقمي  

يع الماخ  يع الب دال النامي  يع آسكيا   42الكاميبع، و  من     التكااما  يع أمتيما ال ت ني  ومنطق  التجت
)ا  ت الةدول   ومن شكككككال الخناول ايق يمع والدولع التامع الج تجشككككك ن المهاما  التشكككككتي  ال زم  لخقديو  
اللدما  القا    ل خشككك يو االوسكككاخع التقمي  أل يشكككهو يع تق يخ ال ةوا    ن المناطص، اضكككاي  الج تجشككك ن 

 اسي  المااي  للدما  اوتتاو  الش كي  وال س كي  وتكنولوجيا المن وما  واوتتاو  الهياةع األس

  2019توزيع صادرات الخدمات التجارية،   
 )االنشت  المقوي  

 

اوقختااا   
 المخقدم  

اوقختااا   
 النامي  

الب دال النامي   
 يع أيتيقيا

الب دال النامي   
 يع األمتيمخ ن

الب دال النامي   
 يع آسيا

أقع الب دال  
        موا  

 5,4 4,5 2,7 2,7 4,2 3,7 االش د سا  الت  التااما  

 25,3 20,7 15,3 26,6 20,5 15,5 النقع

 47,7 29,7 48,6 43,4 32,6 20,2 الش ت

 2,5 3,3 0,1 2,0 2,9 1,3 البناد

 2,0 6,6 6,2 4,2 6,4 12,6 المةال المالع

 0,2 2,0 0,6 0,3 1,7 9,2 الم كي  ال كتي 

اوتتكككككاو  الشككككك كي  وال سككككك كي  
 5,6 11,8 5,4 5,2 10,7 11,4 وتكنولوجيا اوتتاو  والمن وما  

 10,9 20,8 17,6 14,8 20,0 24,3  دما  األعمال األ تع 

 0,3 0,6 3,6 0,8 0,9 1,7 وال قاي  والختفيه    الشلتي األ شط   

االوسككاخع القا    ل خشكك يو  اللدما   
 18,8 41,5 30,1 24,7 39,2 58,6 التقمي 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع:

                                                                                شااا  األو كخاا، اسخنااا  الج  يا ا  مشخمدن من قاعدن  يا ا  ا تادا  األو كخاا  المتدمل
   2015يختد تتنيف اللدما  القا    ل خش يو االوساخع التقمي  الختنيف الواما يعل األو كخاا،  م    ل

 تغ ر أطر تجارة الخدمات القاتلة للتسليم بالوسائل الرقمية -دال 

تقمن  طتيق  تقديو اللدما ، و و ما أيضككككككككككج الج تا  ت تجولع ع ج كيفي  تاط ت تةامن غ ت  ال -13
 اللدما  ضككككككمن الن اا الخةامد المخندا األطتا   ويم ز اوت ا  الناا ل خةامن يع اللدما ، المبتا يع اطام 

، يممن أل يشكككككككككككاعد من م  الخةامن النالمي ،   ن أم ن  أ ماط لخوميد اللدما  الدولي   ين ج سكككككككككككب ع الم ال
اسككككخلداا المنتككككا  التقمي  ع ج تنزيز الخشككككويص والمنام   عبت الجدوا وجن هما أة ت ك ادن وينالي  من 

)الخوميكد عبت الجكدوا    1  كا الخك  ك  من سد قبكع، ممكا يؤاد الج زيكااا  كب تن يع تكديقكا  األسكككككككككككككك وط 
المااد الج الخشك يو التقمع، مما يؤاد الج وتشكم  تكنولوجيا  البا الخديقع  خجول اللدما  من الخوصك ع  

)اوسخه ك يع اللامت  الج األس وط   2)وجوا األشلاا الطبين  ن  أو األس وط    4الخجول من األس وط  
                                                                                                   ويممن اآلل اوعخماا ع ج الوساخع التقمي  يع  دما  الشتكا  الخاان  الخع تقد ا يع الب دال المشخه ك  1

  1)الوجوا الخةامد ، األمت ال د يؤاد الج الخجول الج األسكككككككك وط   3 وط ل لدما ، أد من   ل األسكككككككك 



TD/B/C.I/MEM.4/26 

GE.22-06896 8 

الج كيفي  تقديو     ا  وقد تشكككك ت زياان التقمن  الج الجاج  الج صككككقع القواعد والضككككوااط الخةامي  القاخم  اسككككخناا
ال واخ  اللدما  واسككككككككككككخه ةها يع الب ق  الخةامي  الدولي  الجالي   و اقى أعضككككككككككككاد من م  الخةامن النالمي  

يع    ا  عضكككو  67المج ي  الخع تؤ ت ع ج اللدما  ومقدمع اللدما   ويع   ا الشكككيا ، ات قت مةموع  من 
  وسككخنطبص اولخزاما    8) ع ج متاامن مشككختك  اشككال الخن يو الدا  ع ل لدما   2021ةا ول األول/ايشككمبت 

من ي هو األعضكككككاد ال ين الخع تنهد  ها كع عضكككككو اموجب المتاامن المشكككككختك  ع ج األعضكككككاد اآل تين، ا 
من    ا  عضككككككو  86يخن ص االخةامن ايلكختو ي ، يشككككككامك  يشككككككامكوا يع الم اوضككككككا  المخن ق  االمتاامن  وفيما لو

يع مناقشككككا  اشككككال   ا الموضككككوا كةزد من م اوضككككا   2017أعضككككاد من م  الخةامن النالمي  من  عاا 
ع ج ايمسككال ايلكختو ع، وتديقا  البيا ا  عبت المتاامن المشككختك ، تخناول مةاو  م ع التسككوا الةمتكي  

الجدوا، وتوط ن البيا ا ، والشكككككككك تا  المتككككككككدمي ، واألمن الشكككككككك بتا ع، و ماي  المشككككككككخه ن عبت اي خت ت،  
    9) والخويينا  ايلكختو ي ، والختديص

 د وإلج جا ب الن اا الخةامد المخندا األطتا ،  د  تجتيت واسكككد النطا  ل لدما  ع ج التكككن -14
 جو تكامع    ا                                                                                  ايق يمع  وع ج وجه اللتكككككككككككككوا، يم  ع الة ع الةديد من اوت اقا  الخةامي  ايق يمي  اتةا 

يقوا ع ج تتك ز قود ع ج الةا ب الخن يمع، ويخناول الخدا  ت الخن يمي  المخل ن   ف                   أعمص وأة ت شككككككموو  
المتااما  اوت ا  الشكككامع والخدميةع الجدوا والخع تؤ ت ع ج اللدما  واوسكككخ مام والمنايشككك   وتشكككمع     

                                                                                                 اشككال شككتاة  المجيط الهاال والشككتاة  اوقختككااي  ايق يمي  الشككام    ويتك ز الخكامع يع اطام ات ا  منطق  
الخةككامن الجتن القككاميكك  األيتيقيكك  ع ج  مشكككككككككككككككك  قطككاعككا  سا  أولويكك ، و ع  ككدمككا  األعمككال الخةككاميكك ،  

  ويع   ا الشكككككيا ، تزااا أ مي  قطاا اللدما  يع   10) يا  ، والنقعواوتتكككككاو ، واللدما  المالي ، والشككككك 
أيتيقيا من من وم منالة  الخجديا  المتتتط   خو  د عم يا  تجتيت الخةامن يع جميد أ جاد القامن، ضكككمن 
اطام قا ع ل سكككككخمتام ع ج  طا  القامن، و اوتةام يع عالو مخشكككككو  تقمن  مخزايدن  وإضكككككاي  الج سلن، لنع 

 ما  يع أيتيقيا تتغب يع الن ت يع تطويت س سع ييم  من   ل اللدما  المدمة  والمتايق  الجمو 

و موازان مد الخناول الخن يمع المختد يع اطام اوت اقا  الخةامي  التسككككككمي ،  م  عدا من الشككككككبع  -15
  ع ج المشككخوع ال ناخع  النم ي  الخع يممن من   لها تنزيز تةامن اللدما  القا    ل خشكك يو االوسككاخع التقمي 

                                                                                              وايق يمع والنالمع  ويممن أل تهد  النه ل النم ي  الج ك ال  سككككككككتع  تشكككككككك يو اللدما  وينال خها من   ا 
الخك    عن طتيص تيشككككككككككككك ت  تك  المن وما  والبيا ا  والخكنولوجيا واألشكككككككككككككلاا الطبين  ن واوعختامي ن،  

 مخزايدن وتلفيف األوتاد الخن يمي  تةامن اللدما  يع   ق  تةامي  تخشو  تقمن   لدعو

 المجالت التي يمكن النظر ف ها -       رابعا   
                                                                                          لنع  اللبتاد يواول يع الدومن الخاسكككن  وجخماا اللبتاد المخندا الشكككنوا  اشكككال الخةامن واللدما   -16

 والخنمي  الن ت يع المشاخع الخالي ل

    وسككياسككا  تةامي  وطني  ما  ع ان، أيضككع الممامسككا  الخع تك ع تتككميو أطت تن يمي  )أ  
لخةامن اللدما  القا    ل خشككككك يو    ا  مخشكككككق  لدعو  دما  تكنولوجيا المن وما  واوتتكككككاو  ) وصككككك ها ميشكككككت 

 االوساخع التقمي  ح
  

  https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/jsdomreg_e.htmل ا  ت  8)
 What is at Stake for Developing Countries in Trade ،2021، ل ط ا ع ج تج  ككككع مخنمص، ا  ت األو كخككككاا  9)

Negotiations on Electronic Commerce? The Case of the Joint Statement Initiative (United Nations 

publication, Geneva)  
 Assessing Regional Integration in Africa X: Africa’s Services  ،2021ا  ت ال ةنك  اوقختككككككككككككككاايك  أليتيقيكا،   10)

Trade Liberalization and Integration under the African Continental Free Trade Area (United 

Nations publication, Sales No. E.21.II.K.2, Addis Ababa)  
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   ع  ناك  او  أسكككهمت ي ها اوت اقا  الخةامي  أو الخناول الخةامد ع ج التكككن د ال ناخع  )ط  
 تةامن اللدما  القا    ل خش يو االوساخع التقمي ح أو ايق يمع يع  ناد القدما  يع مةال

ما  ع الجاو  الخع أسكككهمت ي ها تةامن اللدما  القا    ل خشككك يو االوسكككاخع التقمي  يع  )ت  
من   ل  قع المنام  أو الخدميب أو الخن يو عبت اي خت ت أو عن طتيص زياان                         الخنويد اوقختكككككككااد، م    

 دوا الةغتافي حالوصول الج األسوا   امت الج

مككا  ع قطككاعككا  اللككدمككا  الخع ينتغع تنككاولهككا يع الككدوما  المقب كك  وجخمككاا اللبتاد  )ا  
 المخندا الشنوا  يع سيا  اوم تةامن اللدما  يع الخنويد اوقختاادح
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