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   مقدمة  

ُعقــدت الــدورة الةالةــة لجتمــاع اخلــ اء املتعــدد الســنوات بخلــات التجــارة واخلــدمات والتنميــة  
مـــــن ، اا مخلـــــار  150. وحضـــــر الجتمـــــاع أ ةـــــر مـــــن 2015أيار/مـــــايو  13إىل  11يف الفـــــرتة مـــــن 

إىل اصـــم، إضـــافة و املســـتون مــن جنيـــف والعي رفيعـــني جتـــاريني تجاريـــة ومفاوضــالسياســـات ي الواضــع
سفراء ومسؤولني  بار مـن يياـات تنظيميـة وةنيـة. وأتاحـا املناقخلـة ابـال لتبـادل اخلـ ات والـدرو  

 للتوصل إىل أنسب األةر السياساتية والتنظيمية واملؤسسية الوةنية. اا سعي
  

        موجز الرئيس -أولا   
   الجلسة الفتتاحية -ألف 

ـر بـات يـدع اجتمـاع اخلـ اء  -1 يـو أت أدىل نائب األمني العـا  لوونكتـاد ببيـات افتتـاحي. و  أ
اللــوائو واملؤسســات واملفاوضـات التجاريــة يف  ــال و أفضــل املمارسـات علــد صــعيد السياسـات حيـدد 

 يف اإلنتــاو والتجــارة والتو يــف. إ الكبــ  تزايــد و املاخلــدمات، وســلأض الضــوء علــد إســ ا  اخلــدمات 
ئــــة مــــن الو ــــائف يف البلــــدات ايف امل 40ئــــة مــــن النــــاتج ا لــــي اإل ــــا  وايف امل 50متةأــــل اخلــــدمات 

ت املتقدمــة. وقــد أضــحا اخلــدمات الفــرع يف البلــدا ياتــات النســبتات أ ــ  مــن  لــ  بكةــ الناميــة، و 
أت لـ  النمـو بعـد أسـ ما البلـدات الناميـة إسـ اماا قويـاا يف  قد األ ةر دينامية من التجارة الدولية، و 

قابليـــةا للتـــداول وإدماجـــاا يف الســـلو. وبوصـــف ا موضـــوعاا للتفـــاو ، صـــارت اخلـــدمات أ ةـــر  صـــارت
مــــن القرائـــق األساســـية، وتســــ  رقيـــق مزيـــد مـــن رريــــر التجـــارة مـــن  ــــ ل  جـــزءاا أيضـــاا اخلـــدمات 

 املزمــو إبرامــت مســتقب ا ت اتفاقــات التجــارة احلــرة امل امــة يف اريونــة األ ــ ة، واتفــاد التجــارة يف اخلــدما
ـــر جلميـــو األنخلـــقة القتصـــادية،  ـــددةا معـــدودةأةـــراع بـــني  . و ـــات عـــدد مـــن اخلـــدمات  ةابـــة امليسأ

 .املقبلةبذل  آفاد النمو والتنمية يف بلد ما. وأدأت دوراا أساسياا يف بلوغ أيداع التنمية املستدامة 
بــــالنظر إىل مــــا يتيحــــت مــــن   ســــيماوا تســــب رســــني ققــــاع اخلــــدمات أ يــــة اســــرتاتيجية، ل -2

لقضــــاء علــــد الفقــــر، فضــــ ا عــــن اريثــــار اــــ  املبااــــرة اإل ابيــــة للخــــدمات يف الققاعــــات إمكانيــــة ل
األ ــرن. إ  مــن املمكــن تســخ  إمكانــات يائلــة اــ  مســتتلة يف ققــاع اخلــدمات يف البلــدات الناميــة 

السياســـــات واللـــــوائو واملؤسســـــات ىل إصـــــل ميـــــة املســـــتدامة. لكـــــن احلـــــدي  عـــــن التو مـــــن أجـــــل التن
"الصـــحيحة" أمـــر، ورقيق ـــا فعليـــاا أمـــر آ ـــر. والتحـــدم أصـــعب يف البلـــدات الناميـــة، حيـــ  ل يـــزال 

، و ـذل  احلـال فيمـا يتعلـق بـاألةر التنظيميـة الوةنيـة. وقـد أجـرن اـ  متقـورققاع اخلدمات نااااا و 
التتلــب علــد يــذا التحــدم  يفدات األونكتــاد عمليــات اســتعرا  لسياســات اخلــدمات ملســاعدة البلــ

. و انــا عمليــات الســتعرا   ةابــة أداة لتقيــيم مــدن متانــة السياســات واللــوائو واملؤسســات الكبــ 
 اخلدمات والتجارة.اإلمكانات اليت تنقوم علي ا يف ققاع اخلدمات، و 
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وليــــة يف قــــدأما رئيســــة فــــرع املفاوضــــات والدبلوماســــية التجاريــــة التــــابو لخلــــعبة التجــــارة الدو  -3
الســـلو واخلـــدمات والســـلو األساســـية، م حظـــات افتتاحيـــة، وعرضـــا مـــذ رة املعلومـــات األساســـية 

( املعنونـــة "اخلـــدمات والتنميـــة والتجـــارة: البعـــد التنظيمـــي TD/B/C.I/MEM.4/8الـــيت أعـــدأاا األمانـــة  
خلـدمات مـن ا أم  البـ  التحتيـةواملؤسسي". وأاارت إىل أت ققاعات اخلـدمات،  ـا في ـا  ـدمات 

النقــل(، م مــة للتايــة لضــمات  فــاءة األداء ة وال ســلكية واملاليــة والقاقــة و التصــالت الســلكيحيــ  
يف  يـــــو القتصـــــادات احلديةـــــة وتعزيـــــز القـــــدرات اإلنتاجيـــــة. وإت رقيـــــق أيـــــداع واايـــــات التنميـــــة 

ساســـــية املســـــتدامة املقرتحـــــة يعتمـــــد، صـــــراحةا وضـــــمناا، علـــــد حصـــــول اجلميـــــو علـــــد اخلـــــدمات األ
وعــ وة علــد  لــ ، يُتوقــو أت تــؤدم التجــارة بخلــكل عــا ، وجتــارة اخلــدمات  . البــ  التحتيــةو ــدمات 

ــرت  بخلــكل  ــاو، دوراا رئيســياا بوصــف ا وســيلة التنفيــذ. بــات يــدع الــدورة الةالةــة رئيســة الفــرع و  أ
ـــــد العناصـــــر الـــــيت م ـــــدأة أدوات تضـــــم  موعـــــة مـــــن أنســـــبيـــــو ردي  كـــــن اســـــتخدام ا يف وضـــــو ُع

واملؤسسـات، وبيأنـا أت اللـوائو املمارسات الـيت قـد تسـاعد البلـدات الناميـة علـد تعزيـز  فـاءة وفعاليـة 
األعمال الخلـاملة الـيت يضـقلو اـا األونكتـاد يف  ـال اخلـدمات قـدأما بالفعـل  موعـة مـن األدوات 

احللـول  ديـدرأتاحا لواضـعي السياسـات ويياـات التنظـيم تقيـيم اإلمكانـات الكامنـة يف اخلـدمات و 
. وتتـــالف  موعـــة األدوات تلـــ  مـــن اجتمـــاع اخلـــ اء املتعـــدد الســـنوات، عـــدد مـــن التـــداب العمليـــة و 

ومـــــن منخلـــــورات جةيـــــة، ومن جيـــــة مفصـــــلة لعمليـــــات اســـــتعرا  سياســـــات اخلـــــدمات، ودراســـــات 
      قرية.، ودراسات إفرادية قب  التحتيةاستقصائية لل ياات التنظيمية لل

  
 ات والتنمية والتجارة: البعد التنظيمي والمؤسسيالخدم -باء 

 من جدول األعمال( 3 البند 
 

  التجاهات في الخدمات والتنمية والتجارة  
. فققاعـــات اـــ  مســـتتلةأقـــرأ  ةـــ  مـــن ا ـــاورين واملخلـــار ني بـــات يف ققـــاع اخلـــدمات فرصـــةا  -4

 ولتعزيـــــز القـــــدرات اإلنتاجيـــــة.اخلـــــدمات أساســـــية لضـــــمات  فـــــاءة أداء  يـــــو القتصـــــادات احلديةـــــة 
. وللسياســــات 2015وباملةــــل، يُتوقنــــو من ــــا أت تســــ م يف أيــــداع التنميــــة املســــتدامة ملــــا بعــــد عــــا  

 واللــــوائو واملؤسســــات أ يــــة  ــــ ن يف تســــخ  الفوائــــد املتعــــددة األوجــــت واملمتــــدة األثــــر للخــــدمات.
لقويــة، علــد اياــة بياــة متكينيــة علــد تســاعد السياســات واللــوائو الســليمة، فضــ ا عــن املؤسســات ا و

ولكـن يظـل التحـدم احلـرو يكمـن يف وضـو األةـر السياسـاتية والتنظيميـة واملؤسسـية   املستون ا لي.
والسـؤال الـذم يقـرف نفسـت يـو،  يـف مكـن   املناسـبة واأل ةـر مقابقـةا للظـروع واألولويـات الوةنيـة.
دمات، وضــمات التســاد بــني السياســات، وبنــاء رديــد أفضــل يــج سياســاي وتنظيمــي يف  ــال اخلــ

 القــدرات املؤسســية والتنظيميــة ال عمــة، مــو ضــمات رقيــق املصــا  العامــة املخلــروعة يف الوقــا نفســت.
                     خ من بلد ري ر.سنو ب تصميم احللول لتناسب وتست دع الوضو اخلاو لكل بلد، ل أت ُتست 
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ت تســـ م اخلـــدمات يف تـــوف  الو ـــائف ألاورين أت مثـــة  ـــالا  بـــ اا رأن عـــدة مخلـــار ني و ـــو  -5
يف املائـــة مـــن الو ـــائف يف العـــا (. و  ـــر أحـــد  49علـــد  ققـــاع اخلـــدماتحيتـــوم والعمـــل ال ئـــق  

ا ــاورين أت اخلـــدمات تـــؤدم دوراا م مــاا يف تيســـ  التجـــارة مـــن  ــ ل س ســـل القيمـــة العامليـــة، وأت 
ققـــاع اخلـــدمات يتـــيو ابـــال لتعزيـــز القيمـــة املضـــافة والرتقـــاء بالتكنولوجيـــا، فضـــ ا عـــن  لـــق فـــرو 

عمـل الدوليـة إىل تزايـد حصـة اخلـدمات يف التو يـف، ل سـيما العمل. وتخلـ  جـوأ أجراـا منظمـة ال
مــــا يخلــــ  إىل ويــــو يف س ســـل القيمــــة العامليــــة، لكــــن تلـــ  الزيــــادة   تقابل ــــا عيــــادات يف األجـــور، 

التصـــدم لعـــد  املســـاواة يف  تكمـــن يفتلـــ  التحـــديات   انـــااحلاجـــة إىل رقيـــق الر ـــاء املخلـــرت . و 
. ومثــة حاجــة إىل التخفيــف منــتل تفــادم فــخ تــدتأ اإلنتاجيــة و األجــور والققــاع اــ  الرأــي مــن أجــ

سياســــات وتــــداب ، مةــــل تعزيــــز احلمايــــة الجتماعيــــة، وتفتــــية العمــــل، ومعــــاي  العمــــل األساســــية، 
وتبســيض السياســة الضــريبية  مةــل ضــريبة الخلــر ات(، وتيســ  األعمــال التجاريــة. ونظــراا للعــدد الكبــ  

رتــــوم علــــد أحكــــا  تتعلـــق بالعمــــل، مثــــة  ـــال  بــــ  لتحســــني أوجــــت مـــن التفاقــــات التجاريــــة الـــيت 
التكامـــل بـــني سياســـات التجـــارة والســـتةمار والسياســـات الجتماعيـــة القتصـــادية. ومـــن أجـــل  لـــق 
فــرو العمــل، يتعــني علــد  ــل بلــد رقيــق األيــداع الوةنيــة الراميــة إىل تقــد   ــدمات اــاملة و ات 

 جودة.
ــــــا امل وتقــــــف -٦ علومــــــات والتصــــــالت و ــــــدمات التصــــــالت الســــــلكية  ــــــدمات تكنولوجي

القبيعـــــة الواعـــــدة للخـــــدمات. وأاـــــار أحـــــد ا ـــــاورين إىل أت اـــــبكات اـــــايداا علـــــد  وال ســـــلكية
ــــداول بدرجــــة   ــــة للت ــــا املعلومــــات والتصــــالت جعلــــا اخلــــدمات قابل املعلومــــات يف ققــــاع تكنولوجي

الــــيت  مكانيــــةاإل  عــــل امــــص، اــــخ 550 000 بــــ ة. فكــــل يــــو ، يتصــــل بخلــــبكة اإلنرتنــــا  ــــو 
ــياا  ترتفــو التجــارة اإللكرتونيــة تنقــوم علي ــا . ويف البلــدات الناميــة، أ ــذت التجــارة اإللكرتونيــة بــني أسأ

الخلر ات تـزداد بسـرعة أ ـ  من ـا يف البلـدات املتقدمـة النمـو. ومثـة حاجـة إىل اإلـا  بعـ  اإلجـراءات 
عمليــة رســني ب اث  القتصــاد الخلــبكي. فــاولا،  ــعلــد الصــعيدين الــوةو والــدو  لقيــا  ورليــل تــ
اإلنتــاو والتجــارة والعمــل علــد  ــو أفضــل، بقــرد يف  ــو البيانــات لقيــا  تــاث  اــبكات املعلومــات 

من ـــا تعزيـــز التعـــاوت بـــني املنظمـــات الدوليـــة  ات الصـــلة. وثانيـــاا، يتعـــني وضـــو  قـــة إ ائيـــة جديـــدة 
مة علـــد  ــو متســـق. وثالةــاا،  ــب تنخلـــيض العمــل اجلـــارم يف تــربض التجــارة بايـــداع التنميــة املســتدا

منظمـــة التجـــارة العامليـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التجـــارة اإللكرتونيـــة، عـــن ةريـــق متتـــني أواصـــر التعـــاوت مـــو 
 الراد الدو  ل تصالت واألونكتاد.

ة. ومــن املتوقــو أت تضــقلو  ــدمات القاقــة بــدور  ــورم يف رقيــق أيــداع التنميــة املســتدام -٧
اـ دت يف اريونـة األ ـ ة تتيـ ات يف  دمات الك ربـاءفقد   ـر أحـد ا ـاورين أت اللـوائو املتعلقـة  ـ

 ـــال التســـع  والرت ـــيص وتصـــميم الســـود واســـتخدا  القاقـــة املتجـــددة. وعلـــد  ـــو متزايـــد، أ ـــذ 
حــوافز يــدع سياســات التســع  يتتــ أ مــن  ــرد رديــد التعريفــات علــد أســا  التكــاليف، إىل تــوف  

لتحقيـــق أيــــداع السياســــات العامــــة، مــــن قبيــــل تخلــــجيو املســــتخدمني علــــد اســــت    الك ربــــاء يف 
 ـارو أوقـات الـذروة، وتســع  اسـتخدا  الخلـبكة بنــاءا علـد مسـتون التكــاليف الـيت تتكبـديا اجل ــات 
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التـــا ، املختلفــة أو الكفــاءة يف إنتــاو القاقــة، واعتمــاد أســعار تفضــيلية ملصــادر القاقــة املتجــددة. وب
تضــقلو اللــوائو بــدور رئيســي يف رقيــق التــواعت بــني احلاجــة إىل اياــة أوضــاع متريــة اقتصــادياا ملقــدمي 
اخلــدمات واملســتةمرين، ويف الوقــا نفســت ضــمات املكاســب املعــزعة للتنميــة. إلأ أت تلــ  الجتايــات 

نظيميـــة الوةنيـــة تســـوية املناععـــات. فلـــدن اجل ـــات التمخلـــا ل علـــد صـــعيد  املســـتجدة قـــد تـــؤدم إىل
مصـــلحة متزايـــدة يف التنظـــيم مـــن  ـــ ل احلـــوافز جلعـــل أســـواد القاقـــة أ ةـــر  فـــاءة، لكـــن قـــد يواجـــت 
املستةمروت درجة عاليـة مـن عـد  اليقـني، ر ـا تـؤدم إىل عـد  الةقـة يف املؤسسـات ا ليـة ثقـة تامـة يف 

 حالت املناععات.
التضـارب  تيسـ  التجـارة يف الققـاع إعالـةُ  و  ر بع  ا ـاورين واملخلـار ني أت مـن أسـو سـبل -٨

يف اللوائو واحلواجز التنظيمية من  ـ ل ضـمات التقـارب والتعـاوت يف  ـال التنظـيم، راـم أت ايتمـا  
السياســـات انصـــب يف معظمـــت علـــد مســـائل الوصـــول إىل األســـواد. فتوحيـــد املعـــاي  علـــد الصـــعيد 

البــــ  ظيمــــي  مةــــل حر ــــة اليــــد العاملــــة وتقــــوير الــــدو  يف  ــــال اخلــــدمات، فضــــ ا عــــن التعــــاوت التن
(،  ل ـا أمـور م مـة. واــدد أحـد ا ـاورين علـد أت املنظمــة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس وضــعا التحتيـة

معــاي  دوليــة ةوعيــة وقائمــة علــد توافــق اريراء، مــن بين ــا معــاي  بخلــات اخلــدمات وتقيــيم المتةـــال. 
ي  دنيـــا يف معظـــم األســـواد املتقدمـــة النمـــو واـــ   افيـــة لتعزيـــز وبـــنيأ آ ـــر أت يـــذت املعـــاي  تُعتـــ  معـــا

 ٧00 معيــار دو ، من ــا 20 000رريـر التجــارة. وقـد وضــعا املنظمـة الدوليــة لتوحيـد املقــاييس عيـاء 
باخلـــــدمات مةـــــل  ـــــدمات احلاســـــوب واملعلومـــــات، والنقـــــل، والتصـــــالت الســـــلكية  عيـــــار متعلـــــقم

ات، والســياحة. ومــن األمةلــة علــد املعــاي  الــيت وضــعت ا املنظمــة الدوليــة وال سـلكية، واملــال، وإدارة امليــ
لتوحيـد املقـاييس، معـاي  األرقـا  التعريفيـة الدوليــة، و ـ اء التخقـيض املـا ، و صخصـة اـر ات ميــات 

 جتايـــات العامليـــة، والتوصـــل إىل ف ـــم لالخلـــرب. وينقـــوم وضـــو معـــاي  للخـــدمات علـــد اســـتعرا  
أجـــل توحيـــد املعـــاي  وإجـــراء مـــن املعـــاي  القائمـــة، وتصـــميم اســـرتاتيجية متســـقة مخلـــرت ، واســـتعرا  

 دراسات استقصائية عاملية.
، إ  أة لــدن إصــ ف السياســات واللــوائوواــدد  ــاور آ ــر علــد أ يــة اعتمــاد ر يــة اــ   ــزأ  -9

السياسـاتية يف  إت امليزة النسبية قد تتت  من ققـاع ري ـر. ومثـة حاجـة أيضـاا إىل ضـمات اتسـاد الـن ج
خمتلــــف الققاعــــات و ــــالت السياســــة العامــــة الــــيت تــــؤثر يف التجــــارة والقــــدرات اإلنتاجيــــة يف  ــــال 
اخلــــدمات يف البلــــدات. فالتســـــاد والتعــــاوت عنصـــــرات حاأــــات للنجــــاف. ويتعـــــني تعزيــــز املؤسســـــات 

ت الدوليــة. وتــؤثر والسياســات الــيت تــؤثر يف امل ــارات والبتكــار أل يت ــا القصــون يف أســواد اخلــدما
التتـــ ات الدمترافيـــة بخلـــكل متزايـــد يف املقـــدأرات النســـبية، وتـــؤدم إىل ضـــتو  يف اخلـــارو مـــن أجـــل 

والتعــاوت التنظيمــي  البــ  التحتيــةإصــ ف اخلــدمات. ومــن امل ــم بــذل ج ــود دوليــة اســتباقية لتنســيق 
. ويتـيو تنـاول يـذت املـؤثرات د يـو يقـلأ أمنـاا يومـاا بعـعلـد صـعيد املـؤثرات التنظيميـة اخلارجيـة يف عـا  

اخلارجيـــة ضـــمانات تنظيميـــة يف مواج ـــة أبعـــاد متعـــددة متعلقـــة بـــاألمن، مةـــل التـــدويل املـــا  واألمـــن 
ـــة، وأمـــن املعلومـــات، وحر ـــة اليـــد العاملـــة وأمن ـــا، والتتـــ  الـــدموارايف، وأمـــن  املـــا ، والتجـــارة الرقمي

يـــــر اخلـــــدمات. ويـُعاـــــدأ بعـــــ  أاـــــكال التعـــــاوت الصـــــحة والخلـــــيخو ة، ويخلـــــكأل اـــــرةاا مســـــبقاا لتحر 
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التنظيمــــي مفيــــداا بصــــفة  اصــــة. ويــــذت تخلــــمل:  أ( التعــــاوت مــــن أجــــل ضــــمات رريــــر التجــــارة يف 
 ؛لتفـــــــاوت يف معـــــــاي  اخلصوصـــــــيةاخلـــــــدمات الرقميـــــــة وحريـــــــة تـــــــدفق البيانـــــــات مـــــــن  ـــــــ ل إعالـــــــة ا

و و( التعــاوت  ؛4باســلوب اخلدمــة صــدر فيمــا يتعلــق التعــاوت بــني البلــدات املضــيفة وبلــدات امل و ب(
ـــة، و د( التعـــاوت مـــن أجـــل وضـــو لـــوائو مواتيـــة ضـــمات التجـــانس مـــن أجـــل  يف قواعـــد احليقـــة املالي
 للمنافسة.

 
 ير التجارة في الخدمات والتنظيمبين تحر عالقة تطور ال  

 
ة، ل سـيما اتفق  ة  مـن ا ـاورين واملخلـار ني علـد أت التجـارة يف اخلـدمات تتـيو فرصـاا قيأمـ -10

بــالنظر إىل توسأــو س ســل القيمــة العامليــة. وقــد أبــرع  لــ  أ يــة الع قــة املتبادلــة بــني اللــوائو ورريــر 
التجـــارة فيمـــا يتعلـــق باخلـــدمات. ويخلـــكأل الوصـــول إىل  ـــدمات تتســـم بالكفـــاءة عنصـــراا أساســـياا يف 

جةـــاا أجرتـــت منظمـــة التعـــاوت تعزيـــز القـــدرة التنافســـية و فـــ  تكـــاليف التجـــارة. وقـــدأ  أحـــد ا ـــاورين 
تقييـــد التجـــارة يف اخلـــدمات، وبـــنيأ وضـــعتت بخلـــات  اا والتنميـــة يف امليـــدات القتصـــادم مســـتخدمةا مؤاـــر 

البحــ  أ يــة اخلــدمات ا ليــة، فضــ ا عــن اخلــدمات املســتوردة، يف التجــارة املرتبقــة بس ســل القيمــة 
ة. و ةـــ اا مـــا تنخلـــا احلـــواجز الرئيســـية يف جتـــارة القيمـــة املضـــافة للصـــناعات التحويليـــ تعزيـــزالعامليـــة يف 

اخلــدمات عـــن اللــوائو ا ليـــة، وإت   تكــن  يـــو اللــوائو ا ليـــة حــواجز. وتـــؤدم تلــ  احلـــواجز إىل 
إبقــاء عمليــات س ســل القيمــة العامليــة، مــا يخلــ  إىل وجــود تــرابض بــني السياســات التجاريــة املفتوحــة 

، لــب تعزيــز التجــارة يف اخلــدمات مــن  ــ ل إبــرا  اتفاقــات جتاريــةوالقــدرة التنافســية للصــادرات. ويتق
عــــد  لحــــدود، وإىل احلــــد مــــن ل ةبر اعــــاللتجــــارة يف اخلــــدمات اتقــــارب بــــني لــــوائو الســــعي إىل رقيــــق 

. ورأن بعـ  املخلـار ني أت مـن بلـد ري ـر اللوائو ا لية اليت تـؤثر مبااـرة يف أعمـال الخلـر اتجتانس 
القيمــة العامليــة ل يكفــي، إ  ينبتــي إيــ ء اليتمــا  للمخلــار ة بقريقــة تتــيو  ــرد املخلــار ة يف س ســل 

للبلـــدات الرتقـــاء يف س ســـل القيمـــة والن ـــو  بالقـــدرات التكنولوجيـــة وم ـــارات اليـــد العاملـــة. ومثـــة 
قتصـر علـد النظـا  التجـارم املفتـوف تحاجة إىل مزيـد مـن البحـوأ التجريبيـة يف  ـال السياسـات، ل 

 يتيو هلا رقيق تل  األيداع.أت  ل  من اات فقض، ألت 
وأاـــــار  ةـــــ  مـــــن ا ـــــاورين واملخلـــــار ني إىل ضـــــرورة أت يســـــ  اإلصـــــ ف التجـــــارم واجل ـــــود  -11

التنظيميــة الوةنيــة جنبــاا إىل جنــب. فتحريــر اخلــدمات،  عــ  تقلــيص احلــواجز الــيت تعــود الوصــول إىل 
ــــد مــــن البلــــدات  ــــة الوةنيــــة، يتقــــد  منفــــرداا إىل حــــد  بــــ . و لمــــا حــــرأر مزي األســــواد وضــــمات املعامل

لـــوائو ســـليمة ومؤسســـات أقـــون. ويخلـــمل التحـــدم التنظيمـــي  ـــالني،  ـــا احتاجـــا إىل جـــارة، الت
رت  تُـــوضـــو التخلـــريعات واإلصـــ ف املؤسســـي. فامـــا وضـــو التخلـــريعات فم مـــة معقـــدة، إ  ينبتـــي ألأ 

يف يد اهلياـة التنظيميـة. يف حـني تكمـن صـعوبة اإلصـ ف املؤسسـي يف ضـمات ب  داٍع سلقة تقديرية 
ــــة التنظيميــــة، فضــــ ا عــــن وجــــود مــــو فني مــــؤيلني يعملــــوت في ــــا. وجــــوير اإلصــــ ف  اســــتق ل اهليا

التنظيمـــي يـــو إ ـــاد لـــوائو وبياـــة مواتيـــة للمنافســـة. ومـــو أت رريـــر التجـــارة قـــد يخلـــكأل عنصـــراا مـــن 
أ يـــة   يكتســي وجــود سياســات متســـقة ومتكاملــة أ ـــرن عناصــر إصــ ف سياســـات اخلــدمات، فـــ ت
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ســات تعزيــز م ــارات العمــل والبتكــار والن ــو  بالتكنولوجيــا. ومثــة حاجــة  ــ ن. ويــذت تخلــمل سيا
مــــن  اا  ةــــ  إت  الرأــــي، إ  القــــابو أيضــــاا إىل سياســــات لتيســــ  النتقــــال مــــن القــــابو اــــ  الرأــــي إىل 

 عادةا يف الققاع ا  الرأي  ل سيما املنخلآت الصت ة واملتوسقة احلجم(. ةدو وجماخلدمات 
ت الناميــة، ل ســيما أقــل البلــدات  ــواا، رــديات يف ضــمات فعاليــة فوائــد التجــارة وتواجــت البلــدا -12

يف اخلـدمات، وس سـل القيمــة العامليـة، ورريـر التجــارة. ويـي تتعامـل بخلــكل خمتلـف مـو املفاوضــات 
لتجــارة يف اخلــدمات. وقــد أ ــد أحــد ا ــاورين أت التفاقــات التجاريــة يف بلــدت النــامي بخلــات ااجلاريــة 
تُعتــ  وســيلة لتعزيــز انــدماو البلــد يف القتصــاد العــاملي. فقــد مكأنــا  ،أقــل البلــدات  ــواا فاــة اــ  مــن 

التفاقـــات التجاريـــة بلـــدت مـــن توةيـــد، ولـــيس رريـــر، الـــنظم الرقابيـــة التنظيميـــة القائمـــة الـــيت تـــؤثر يف 
ــــرة  ةا رســــلماخلـــدمات،  جــــود حاجــــة إىل ملســــتةمرين. ويف مـــواعاة  لــــ ، رأن البلــــد و إىل اإاــــارات مبخلأ

ــــة  التــــد ل السياســــاي يف اخلــــدمات رقيقــــاا أليــــداع السياســــة العامــــة املخلــــروعة، مةــــل تعزيــــز التنمي
الققاعيـــة، والتصـــدم إل فاقـــات الســـود، و،ايـــة املســـت ل ، وتوليـــد مـــؤثرات  ارجيـــة إ ابيـــة فيمـــا 

مـــؤثرات  ( وجـــودتوقـــف قـــرار رريـــر ققـــاع مـــن الققاعـــات علـــد مـــا يلـــي:  أييتعلـــق باملنـــافو العامـــة. و 
درجــة  إىل و ب( وصــول األةــر التنظيميــة واملؤسســية الــيت ركــم الققــاع  ؛ ارجيــة وتخلــويت يف الققــاع

 افية من النضج. ويف الوقـا نفسـت، مثـة حاجـة إىل املرونـة يف تكييـف اللـوائو وفقـاا للظـروع ا ـددة 
 اةر مؤسسية قوية.بدعم ا و والحتياجات السياساتية، 

ع األساســــي ألقــــل البلــــدات  ــــواا يف جولــــة الدوحــــة احلاليــــة يف ضــــمات وصــــول ومتةـأـــل اهلــــد -13
 ـــدمااا إىل األســـواد وصـــولا تفضـــيلياا وبقريقـــة  ديـــة جتاريـــاا يف إةـــار الســـتةناء الـــذم ُمـــنو ألقـــل 
البلدات  واا يف  ال اخلـدمات. وأاـار  ـاور آ ـر إىل اسـتمرار فـر  قيـود ليسـا ييأنـة علـد التجـارة 

 ات أ يــــة تصــــديرية ألقــــل البلــــدات  ــــواا، و  تــــنجو املفاوضــــات التجاريــــة إىل اريت يف  يف ققاعــــات
رقيـــق فوائـــد ملموســـة ملقـــدمي اخلـــدمات مـــن أقـــل البلـــدات  ـــواا. فعلـــد ســـبيل املةـــال، ضـــمن أســـلوب 

، اـــكأل رفـــ  التااـــ ات واـــ ت مـــن املمارســـات التنظيميـــة التقييديـــة الـــيت تـــؤثر يف احلر ـــة 4اخلدمـــة 
تة لواـخاو القبيعيـني، حـواجز فعليـة أمـا  مقـدمي اخلـدمات مـن أقـل البلـدات  ـواا. وتامـل أقـل املؤق

منح ـــــا وصـــــولا تفضـــــيلياا إىل أســـــواد الرامـــــي إىل تقـــــد  القلـــــب اجلمـــــاعي أت مكأن ـــــا البلـــــدات  ـــــواا 
املةـال ر يـة تتيـ ات تنظيميـة يف أسـواد التصـدير الرئيسـية هلـا، بقـرد من ـا علـد سـبيل مـن اخلدمات، 

العــرتاع املتبــادل وتبســيض اإلجــراءات املرتبقــة بالتجــارة يف اخلــدمات. ويف الوقــا نفســت، مثــة حاجــة 
إىل احلفــاع علــد حيــز سياســاي للتنظــيم يف ققاعــات هلــا أ يــة يف رقيــق أيــداع التنميــة املســتدامة 

تعلــيم، واخلــدمات و،ايــة املســت ل  يف ققاعــات مةــل التصــالت الســلكية وال ســلكية، واملــال، وال
 الصحية.

بنــــــداا رئيســــــياا يف املفاوضــــــات التجاريــــــة، ل ســــــيما يف  أيضــــــا أصــــــبو التقــــــارب التنظيمــــــيو  -14
الســياقات اإلقليميــة وا ــدودة األةــراع املتصــلة بالبلــدات املتقدمــة النمــو. فقــد لحــ   يــو ا ــاورين 

اللـــوائو أت  ،علـــد  ـــو متزايـــد ،الخلـــر ات تـــرنبـــدأت أت  أت التقـــارب التنظيمـــي أصـــبو ضـــرورة بعـــد
حــواجز  ــ ن أمــا  التجـــارة. تخلـــكأل ا ليــة املتباينــة أو األ ةــر تقييــداا  مةـــل عمليــة مــنو الرتا ــيص( 
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وقـــال أحـــد ا ـــاورين إت مـــن امل ـــم وجـــود لـــوائو مواتيـــة للمنافســـة تضـــمن إجـــراءات اـــفافة وواضـــحة 
املرجعيــة املتعلقـــة بالتصــالت الســـلكية ونزي ــة يف مــنو الرتا ـــيص، ويــدلأ علـــد  لــ  اعتمــاد الورقـــة 

تخلـــكأل تلـــ  اللـــوائو  مكـــن أتوال ســـلكية يف إةـــار التفـــاد العـــا  بخلـــات التجـــارة يف اخلـــدمات. و 
، ل ســيما يف الققاعــات الــيت تكتســب في ــا اللــوائو العاليــةمعاي يــا تةبيــا  فرصــة للبلــدات الراابــة يف

ــــة. ويف إةــــار اتفــــاد التجــــارة يف ا ــــة الكــــ ن،ا ليــــة أ ي  ــــرم  خلــــدمات واتفاقــــات التجــــارة اإلقليمي
تنظيمـــي ووضـــو القواعـــد يف  ـــالت مـــن بين ـــا البياـــة، واملؤسســـات اململو ـــة  تقـــارب الســـعي إل ـــاد

للدولـــة، والســـتةمار األجنـــا  املناععـــات بـــني املســـتةمرين والـــدول(، واخلـــدمات املاليـــة، واملخلـــرتيات، 
، واســتخدا  ا تــون ا لــي املنخلــا، والعــرتاع بــاملؤي ت النقالــةو دمــة التجــوال الــدو  يف اهلواتــف 

امل نية. و  ر  ـاور آ ـر أت تلـ  املسـائل التنظيميـة   تكـن جـزءاا مـن جـدول أعمـال جولـة الدوحـة 
مــــا قــــد يــــ ر تناوهلــــا يف الســــياد املتعــــدد األةــــراع  ــــذل . ويــــو ، 2001عنــــدما انقلقــــا يف عــــا  

توافـــق الن ـــوو املتبعـــة يف اتفـــاد التجـــارة يف اخلـــدمات مســـالة إعاء  وأعـــرب عـــدة  ـــاورين عـــن القلـــق
ــــة اإلقليميــــة ــــات املتعــــددة األةــــراع يف إةــــار التفــــاد العــــا  بخلــــات  ،والتفاقــــات التجاري مــــو العملي

التجـارة يف اخلــدمات، ل ســيما فيمــا يتعلـق بآثــار العمــل التنظيمــي يف البلـدات الصــت ة والضــعيفة اــ  
ا إىل  دوديــة املكاســب الــيت مكــن أت تتوقع ــا القتصــادات الصــت ة والضــعيفة مــن املخلــار ة. وأاــارو 

 اتفاد التجارة يف اخلدمات نظراا لفتقاريا إىل القدرات اإلنتاجية والقدرة التنافسية.
احلــق يف التنظــيم علــد  ــو مــا يقــرأت التفــاد العــا  بخلــات إىل عــدة  ــاورين ومخلــار ني أاــار و  -15

دمات، لكــــن م أ ــــدوا أ يــــة احلفــــاع علــــد حيــــز سياســــاي وعلــــد احلــــق يف التنظــــيم التجــــارة يف اخلــــ
 "الســـيادة التنظيميـــة"(، ل ســـيما يف الســـياقات اإلقليميـــة وا ـــدودة األةـــراع. ويعـــزن  لـــ  إىل أت 
رقيــق أيــداع السياســة العامــة املخلــروعة مةــل الوصــول الخلــامل، ومراقبــة األســعار واجلــودة، ومعــاي  

 اللـــوائوعمليـــة إقليميـــة ملواءمـــة ل يـــزال يتقلـــب تـــداب  تنظيميـــة إ ابيـــة. وقـــد ينـــتج عـــن  ،بياـــة العمـــل
ملعـاي  األعلــد أثـر تقييــدم يف القتصـادات اـ  املخلــار ة الـيت تكــوت باتبـاع ا معادالت ــاو  اـا العـرتاعو 

ظيميــة ترتــب علـد بعــ  األحكـا  التنفقـد يف أحيـات  ةـ ة صــت ة وأاـد ضــعفاا. وعـ وة علــد  لـ ، 
احلديةة الواردة يف اتفاقات التجـارة اإلقليميـة، مةـل املؤسسـات اململو ـة للدولـة وآليـة تسـوية املناععـات 

ــــار ــــني املســــتةمرين والــــدول، آث ــــة والســــتق لية التنظيميــــة يف البلــــدات.  علــــد ب الســــرتاتيجيات اإل ائي
 ـــم رســـني ف ـــم ةريقـــة وللتخفيـــف مـــن يـــذت الخلـــواال، اقـــرتف بعـــ  ا ـــاورين أنـــت قـــد يكـــوت مـــن امل

عمــــل يــــذت األحكــــا  يف املمارســــة، وتعزيــــز التعــــاوت التنظيمــــي الخلــــامل لتجنــــب تــــر  أثــــر ســــلا يف 
 البلدات ا  املخلار ة.

 
  أنسب السياسات واللوائح: مثال الخدمات الماليةفي سبيل وضع    

يف القتصــــاد ينبتــــي أت تســــايم ات اخلــــدمات املاليــــة بــــأقــــرأ  ةــــ  مــــن املخلــــار ني وا ــــاورين  -1٦
عامــة،  احلقيقــي. فةمــة اجتــات متزايــد لعتبــار اخلــدمات املاليــة األساســية، مةــل نظــم املــدفوعات، منــافوا 

ومـــن امل ـــم بصـــفة  اصـــة وضـــو لـــوائو يف يـــذا الققـــاع. وبـــنيأ  ـــاور اإلصـــ حات التنظيميـــة املاليـــة 
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مـــو الرئيســـية منـــذ األعمـــة املاليـــة العامليـــة. فقـــد واملؤسســـية الـــيت ُأجريـــا يف أســـواد البلـــدات املتقدمـــة الن
علـــد النظـــا  املصـــريف  رـــاد األوروجمل ابلـــس األوروجمل للمخـــاةر النظاميـــة للحـــد مـــن املخـــاةرلأنخلـــا ا
يـــــة ؛ ويف اململكـــــة املتحـــــدة ل يقانيـــــا العظمـــــد وأيرلنـــــدا الخلـــــمالية، أعـــــاد قـــــانوت اخلـــــدمات املالبرمتـــــت
، ييكلـــة األةـــر املؤسســـية 2013صـــ ف املصـــريف( لعـــا  اإلة  وقـــانوت اخلـــدمات املاليـــ 2012 لعـــا 

والتنظيمية. ور زت يذت األةر بخلـكل متزايـد علـد اللـوائو التحوةيـة علـد مسـتون القتصـاد الكلـي، 
وضـمنا التتقيـة الخلـاملة  مةـل النظـا  املصـريف املـواعم(. وينصـب تر يـز  النظاميـةفتصدأت للمخـاةر 

يــداع التحوةيــة علــد مســتون األباقية علــد النظــا  املــا  برمتــت، أم تلــ  اللــوائو علــد الرقابــة الســت
القتصاد الكلي، يدعم ا تقيـيم تقلعـي للمخـاةر ا تملـة، ورقـق صـار  مـن  ـا و املخـاةر وإداراـا 

علــد النظاميــة  علــد صــعيد املصــارع. وينبتــي أت تقــو  فلســفة اللــوائو علــد التخفيــف مــن املخــاةر
ومراقبـــة املـــؤثرات اخلارجيـــة وســـلو  الخلـــر ات، وإصـــدار األحكـــا  الرقابيـــة مســـتون القتصـــاد الكلـــي، 
 بناءا علد سلقة تقديرية.

 ـــو صـــحي ل قتصـــاد احلقيقـــي، فـــ ت احلجـــم لتحقيـــق وراـــم العـــرتاع با يـــة الققـــاع املـــا   -1٧
األمةـل للققــاع املــا   ـات مةــار جــدل. ومثــة جانـب آ ــر اــ  معــروع مـن جوانــب حــوار السياســات 

أ يــة  اصــة للبلــدات الناميــة، أل ويــو دور الدولــة يف الققــاع املــا . فقــد قــال أحــد ا ــاورين إت لــت 
 ئــة مــن األصــول املصــرفية،ايف امل 15املصــارع اململو ــة للدولــة تظــل م مــة، إ  ل تــزال الدولــة متلــ  

وأر الققـاع املـا  قد يبـدو متعارضـاا مـو الـرأم التقليـدم القائـل إت ملكيـة الدولـة تعـود تقـ األمر الذم
وتســ م يف تبــاةؤ النمــو. وتــد ةل الدولــة مقلــوب يف حالــة فخلــل الســود الــذم ميــل إىل احلــدوأ يف 
البلـــدات الناميـــة أ ةـــر مـــن ا يـــا، مـــا مـــنو الدولـــة دوراا أ ـــ  يف البلـــدات الناميـــة. ويُتوقـــو أت تكـــوت 

ارع اململو ــة للدولــة إىل اإلقــرا  املصــارع اململو ــة للدولــة أقــل رجيــة. ويف الوقــا نفســت، متيــل املصــ
الع قـــة الســـببية بـــني املصـــارع اململو ـــة للدولـــة وتبـــاةؤ النمـــو ليســـا مةبتـــة. لكـــن بـــدوافو سياســـية. 

. ونظــراا مةــال إ ابيــا علــد  لــ  صــارع اإل ائيــة املتعــددة األةــراع اململو ــة للدولــةامل مكــن اعتبــارو 
اخلاصـــة، فـــ ت مـــن امل ـــم ضـــمات اإلدارة الراـــيدة لعـــد  وجـــود أفضـــلية مســـبقة للمؤسســـات العامـــة أو 
 للمؤسسات املالية، سواء  انا عامة أو  اصة.

يف البلــدات الناميــة، أ  ــرت وجــود رــديات  اصــة  أيضــاا  ُأجرِيــا إصــ حات تنظيميــة وقــد -1٨
أمــا  يـــذت البلــدات. فقـــد عــر  أحـــد ا ــاورين إصـــ حات أجراــا الصـــني يف قواعــد الرقابـــة املصـــرفية 

نبيــة. إ  عمــد البلــد مــؤ راا إىل تبســيض قواعــد احلصــول علــد املوافقــة اإلداريــة، وتعميــق التكامــل األج
مـــو بلـــدات أ ــــرن. فعلـــد ســـبيل املةــــال، ألتـــد البلـــد اــــرةاا  ـــات مفروضـــاا علــــد املصـــارع األجنبيــــة 
بتحويــل حــد أد  مــن األمــوال التخلــتيلية مــن املكتــب الرئيســي يف الصــني إىل  ــل فــرع جديــد يُفتــتو 
يف البلــد، وب نخلــاء مكتــب متةيلــي لــت يف الصــني قبــل افتتــاف الفــروع. وراــم توســع ا املتواصــل،  لــا 
املصـــارع األجنبيـــة متةأـــل جـــزءاا صـــت اا نســـبياا مـــن الصـــناعة املصـــرفية الصـــينية. وأمـــا النمـــو و النـــاجو 

  في ــــا  ــــو و املتمةــــل يف إدارة منققــــة  اــــانت ام( الرياديــــة للتجــــارة احلــــرة يف الصــــني، الــــيت اســــُتخد
مبتكــر يف اإلدارة يقــو  علــد "معاملــة وةنيــة قبــل التاســيس" والقــوائم الســلبية، فمــن املزمــو تكــرارت يف 
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مرحلــة لحقــة يف  يــو أ ــاء البلــد. ويظــل اإلاــراع والتنظــيم الفعــالني فيمــا يتعلــق بفــروع الخلــر ات 
حاجـة إىل تعزيـز التعـاوت الـدو   األجنبيـة م مـة معقـدة، ألت البلـدات األصـلية يـي الـيت تنظأم ـا. ومثـة

 من   ل أةر مةل جلنة باعل للرقابة املصرفية.
أت اإلدمــاو املــا   رتنظيميــاا رئيســياا للبلــدات الناميــة. و  ــر  ــاو  دمــاو املــا  يــدفاا ويبقــد اإل -19

راءات جـاإليف  ينيا يُعت  وسيلة لتعزيز احلـد مـن الفقـر ولضـمات فعاليـة السياسـة النقديـة. واسـت دفا 
، ومصـارع التمويــل البــال  بواســقة اهلـاتف النقــالثـ أ قنــوات لادمـاو املــا ، يـي اخلــدمات املاليـة 

الصــتر، واملصــارع املفونضــة. ويف مــواعاة  لــ ، اإلــذت احلكومــة تــداب  لتعزيــز  ــدمات الــدعم، مةــل 
ة املســت ل . ،ايــضــمات مكتــب للمعلومــات عــن الــذمم الئتمانيــة، ومر ــز خمــتص بالعملــة، و إنخلــاء 

إســـ اماا  بــ اا يف  ــو اإلدمـــاو املــا . فقــد انـــد ا منصــات الــدفو باهلـــاتف  النقالــةوتســ م اهلواتــف 
ـــــة خمتلفـــــة، مـــــن بين ـــــا التحـــــوي ت  النقـــــال مـــــو املؤسســـــات املاليـــــة مـــــن أجـــــل تقـــــد   ـــــدمات مالي

واملـــدفوعات والد ـــار والئتمـــات. وعـــزعت يـــذت الواج ـــات البينيـــة قـــدرة الكةـــ  مـــن العمـــ ء علـــد 
احلصــول علــد اخلــدمات املاليــة، ويــي  ديــة مــن حيــ  التكلفــة للمؤسســات املاليــة. وســايم رســني 

يف السياسة النقدية للبلـد، وسـاعد علـد  ـبو الضـتو  التضـخمية املتصـاعدة. وبـالنظر اإلدماو املا  
واإلاــراع  واءمــةإىل وجــود روابــض اقتصــادية وماليــة وثيقــة بــني  ينيــا وبلــدات اجلــوار، يُعتــ  التعــاوت وامل

التنظيمــــي اإلقليمــــي ضــــرورياا مــــو  اعــــة اــــرد أفريقيــــا وأعضــــاء آ ــــرين يف اجلماعــــات القتصــــادية 
قليميـــة  مةــــل الســـود املخلــــرت ة لخلـــرد أفريقيــــا واجلنـــوب األفريقــــي(. وتكتســـب آليــــة الرقابـــة املاليــــة اإل

الكليــة اإلقليميــة ا ســنة أ يــة يف  خلــف ورديــد املخــاةر عــ  احلــدود والققاعــات مــن أجــل اســتباد 
 األعمة املالية.

املاليــة ورــديات التنميـــة بــني اخلـــدمات ناميــة املتع قـــة ةُرحــا مســالة  يفيـــة التعامــل مــو الو  -20
املســتدامة، مةــل املخــاةر املرتبقــة بالخلــواال املتعلقــة بالبياــة والســتدامة وحقــود اإلنســات. والســتةمار 
يف التمويـــل املســـتدا  لـــيس جديـــداا، لكـــن مزيـــداا مـــن الخلـــر ات املاليـــة التقليديـــة بـــدأت مـــؤ راا تـــدمج 

. فقــد أاــار عــدة مخلــار ني إىل عــد  وجــود لــوائو تلــ  الخلــواال يف اســرتاتيجيااا املتعلقــة بالســتةمار
بخلـــات تقييـــد اإلقـــرا  وتقـــد   ـــدمات التـــامني للخلـــر ات الـــيت تتســـبب باضـــرار بيايـــة أو اجتماعيـــة 
 قــ ة وتةــ  اــواال اجتماعيــة أو اــواال تتعلــق جقــود اإلنســات  مــن قبيــل تســبب اــر ات الزراعــة 

ـــربض اخلـــدمات  تالســـتةمارية بتفـــاقم خمـــاةر إعالـــة التابـــات(. وأنخلـــا بعـــ  البلـــدات الناميـــة آليـــات ل
املاليـة باملخـاةر الــيت تواجـت التنميـة املســتدامة، مةـل التوصــل إىل اتفاقـات مـو املصــارع لتقـد  ائتمــات 

تلـــوأ اـــديد، يف  أ ضـــر، وفـــر  حظـــر علـــد املصـــارع الـــيت تقـــدأ  قروضـــاا للخلـــر ات الـــيت تتســـبب
ــــزا  يف اللــــوائو يقضــــي ، وفــــر  وإنخلــــاء بورصــــة للخلــــر ات املســــا ة يف الســــتدامة بــــ دراو البياــــة الت

 والسـتدامة يف إعـداد التقــارير املاليـة، ووضــو مؤاـر  ــاو باجلوانـب الجتماعيــة وجوانـب الســتدامة
 مقيا  للمستةمرين.ليكوت  ةابة 

وفيمـــا يتعلـــق بالتصـــميم املؤسســـي املناســـب لل ياـــات التنظيميـــة املاليـــة، أقـــرأ بعـــ  ا ـــاورين  -21
وجــود  ــو و واحــد م ئــم للجميــو. وبيأنــوا أنــت إ ا  انــا املصــارع اــيمن بصــورة رئيســية علــد بعــد  
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الققــاع املــا ، يكــوت املصــرع املر ــزم أفضــل مؤسســة تنظيميــة، يف حــني إ ا  انــا املؤسســات اــ  
املصـــرفية املصـــدر الرئيســـي لـــرأ  املـــال، يتعـــني إنخلـــاء يياـــة تنظيميـــة منفصـــلة اـــ  املصـــرع املر ـــزم. 

ب رديـد الرتتيـب املؤسسـي املناسـب وفقـاا للبياـات السـوقية والتنظيميـة اخلاصـة بالبلـد،  مـا  ـب و 
 ضمات التنسيق الفعال بني تل  اهلياات التنظيمية.

 
: مثأأأأال الت أأأأالت السأأأألةية والالسأأأألةية لأأأأوائحأنسأأأأب السياسأأأأات والفأأأأي سأأأأبيل وضأأأأع    

 والت التوالخدمات المت لة بتةنولوجيا المعلومات 
 
أثأـــــر الســـــتخدا  الســـــريو خلـــــدمات تكنولوجيـــــا املعلومـــــات والتصـــــالت يف  يـــــو جوانـــــب  -22

ويــو القتصــاد وحيــاة النــا . وأاــار  ــاور إىل وجــود عيــاء ســبعة ب يــني ااــرتا  يف اهلواتــف اخللويــة، 
د يسـتخدموت اإلنرتنـا حـد التخلـبو، وعيـاء ث ثـة ب يـني فـر  نـايز يف املائة، 9٦ة نسببما مةأل ا رتاقاا 

مــن أداء دور   ــدمات تكنولوجيـا املعلومــات والتصــالت متكـني النــا يف مقــدور . و 2014يف عـا  
 ـدمات . وقـد ولـأد التوسـو السـريو يف  ـدمات تكنولوجيـا املعلومـات والتصـالت و نخلض يف ابتمو

ــــداا مــــن أجــــل إحــــداأ تقــــوأر يف التصــــالت الســــلكية وال ســــلكية ضــــتقاا م ــــوائوتزاي ، وأ ــــذت الل
البلـــدات تعتمـــد بخلـــكل متزايـــد لـــوائو " فيفـــة" مـــن اجليـــل الرابـــو، مـــو الرت يـــز علـــد اللـــوائو املواتيـــة 

. وقــد جلـب يــذا النمــو و يف التنظـيم يجــاا متكـام ا إىل الققــاع. ويســود ال حقـةللمنافسـة واللــوائو 
أسـرع مـن منـاةق أ ـرن. فعلـد وقـا أبكـر و مرحلـة في ـا يف حـدثا النقلـة اجليل الرابو يف أوروبا اليت 

ســبيل املةـــال،  ــات مـــن بـــني الصــي  الـــيت أثبتـــا ساحــاا يف  ـــال  ـــدمات احلــز  العريضـــة يف اهلواتـــف 
ويف البوابــات الدوليــة، وإتاحــة  النقالــة ــدمات احلــز  العريضــة يف اهلواتــف تقــد  ، املنافســُة يف النقالــة

أو  البــــ  التحتيــــةحيــــل احلــــز ، والســــماف بتخلــــار  ، والســــماف برت النقالــــةقابليــــة نقــــل أرقــــا  اهلواتــــف 
نســـبة ا ـــرتاد  ـــدمات احلـــز  بلتـــا  فقـــد  قـــة وةنيـــة خلـــدمات احلـــز  العريضـــة.ااـــرتاةت، واعتمـــاد 

، باملقارنـــة مـــو املتوســـض العـــاملي يف املائـــة ٦0ذت املمارســـات قرابـــة العريضـــة يف البلـــدات الـــيت تقبأـــق يـــ
إىل أت األجيــــال اجلديــــدة مــــن اللــــوائو تعــــزع  تخلــــ  فقــــض لالجتايــــات  يــــذتيف املائــــة. و  2٧البــــال  

أت اللـــــوائو البقياـــــة إىل  اا بـــــل تخلـــــ  أيضـــــ، ا املعلومـــــات والتصـــــالت املتقدمـــــة ـــــدمات تكنولوجيـــــ
 السود .نمية واملتضاربة قد تةبض البتكار وت

اا مســتمراا وأاــار  ةــ  مــن ا ــاورين واملخلــار ني إىل أت الفجــوة الرقميــة مــا عالــا تخلــكأل رــدي -23
 البـ  التحتيـةينبتي التصدم لت، وإىل احلاجة إىل بـذل ج ـود واعيـة لتعزيـز الوصـول الخلـامل، وتقـوير 

. ولحــ   ــاور وجــود البــ  التحتيــةخلــدمات احلــز  العريضــة، وتعزيــز قابليــة التخلــتيل البيــو وتخلــار  
ــــة يف الجتايــــات. وراــــم التقــــد  املخلــــجو، فــــ ت  ــــني اــــ 4.3فــــوارد إقليمي خص ل يســــتخدموت ب ي

ا يـــدل علـــد ضـــرورة رأب الفجـــوة مـــيف املائـــة مـــن م يعيخلـــوت يف العـــا  النـــامي،  90اإلنرتنـــا بعـــد، 
الرقميــة، بقــرد من ــا علــد ســبيل املةــال،  فــ  التكــاليف والتعجيــل يف نخلــر الخلــبكات واخلــدمات. 

مســتمر للن ــو  ونتيجــة لتقــور اخلــدمات املقدمــة والنمــا و اجلديــدة لوعمــال التجاريــة، نخلــا ةلــب 
بالسياسات ولـوائو تكنولوجيـا املعلومـات والتصـالت مـن أجـل رأب الفجـوة الرقميـة. ويخلـمل  لـ  
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يف  لـــة أمـــور، تنفيـــذ  قـــض يف  ـــال  ـــدمات احلـــز  العريضـــة، واســـرتاتيجيات اســـتةمارية مبتكـــرة، 
تقبيقــــات يف وتعزيــــز التخلــــتيل البيــــو، واملنافســــة، و ــــا و تخلــــار  الخلــــبكات، وتيســــ  اخلــــدمات وال

قبلية أيضــــاا إدارة التحــــديات يف تقــــوير تكنولوجيــــا ت. وتخلــــمل تلــــ  الجتايــــات املســــالنقالــــةاهلواتــــف 
املعلومــــات والتصــــالت وبياــــات تكنولوجيــــا املعلومــــات والتصــــالت. ومــــن بــــني التحــــديات ،ايــــة 

اريـــة و صوصـــية املســـت ل  يف عـــا  اإلنرتنـــا، والبيانـــات الضـــخمة وتاث يـــا يف  ـــا و األعمـــال التج
 املعلومات، واريفاد اجلديدة يف إدارة القيف.

فعلـــد ســـبيل املةـــال، اـــدع اســـرتاتيجية ابلـــس الرـــادم بتمـــو املعلومـــات يف سويســـرا إىل  -24
جعـــل تكنولوجيـــا املعلومـــات والتصـــالت  ر ـــاا رئيســـياا يف األنخلـــقة الجتماعيـــة والقتصـــادية. وبـــنيأ 

، إ  أساســاا ت سويســرا يف تنظــيم التصــالت الســلكية وال ســلكية  فيــف  ــاور أت الــن ج الــذم تتبعــ
تدعمــت و يف حالــة الوصــول إىل  ــدمات األليــاع الضــوئية، يعمــل دوت لــوائو و لحقــة يخلــمل لــوائو 

عمليـــة لوضـــو املعـــاي  التقنيـــة. ويتســـم ســـود  ـــدمات احلـــز  العريضـــة السويســـرم  نافســـة يف  لـــ  
فيمــــا يتعلــــق بسياســــة الوصــــول الخلــــامل، اعُتمــــدت لــــوائو اســــتباقية . ولكــــن البــــ  التحتيــــةحــــادة يف 

لضــــمات وجــــود  ــــدمات اــــاملة مناســــبة، فجــــزء مــــن الســــكات فقــــض مكــــن  ــــدمت م مــــن  ــــ ل 
يف املائــــة يف حالــــة سويســــرا. وقــــد ضــــمنا  40ديــــة لوعمــــال التجاريــــة، يصــــلوت إىل ابدمات اخلــــ

د الوصـول إىل حــد أد   ــدد مـن اخلدمــة.  مــا اخلدمـة الخلــاملة اإللزاميـة قــدرة  يــو السويسـريني علــ
اـــار ا سويســـرا يف وضـــو املبـــادل التوجي يـــة للج ـــات الفاعلـــة ا ليـــة لتمديـــد الكـــاب ت املوجـــودة 

ســـــعة أ ـــــ  مـــــن إىل حاليـــــاا إىل منققـــــة جبـــــال األلـــــب النائيـــــة الـــــيت حيتـــــاو في ـــــا الســـــكات والســـــياف 
ــــر امليجابايــــا. وأدت تلــــ  السياســــة إىل أت تصــــبو سويســــر  ــــةا مــــزودة بواحــــد مــــن أ ة ــــ  التحتي  الب

 لخلبكات احلز  العريضة تقدماا.
ويف   وريـــــة  وريـــــا، اـــــكألا تكنولوجيـــــا املعلومـــــات والتصـــــالت و ـــــدمات التصـــــالت  -25

أت   وريـــة   يناور أحـــد ا ـــالســـلكية وال ســـلكية عـــام ا متكينيـــاا أساســـياا للتنميـــة القتصـــادية. وبـــنيأ 
 وريــــا أجــــرت  ــــ ل الســــنوات اخلمســــني املاضــــية إصــــ حات اــــاملة يف ققــــاعاي الخلــــر ات واملــــال 
والققــــاع العــــا . وُصــــنأف البلــــد واحــــداا مــــن البلــــدات األ ةــــر تقــــدماا يف تقــــوير تكنولوجيــــا املعلومــــات 

ن النـــاتج يف املائـــة مـــ 10والتصـــالت، إ  ســـايم ققـــاع تكنولوجيـــا املعلومـــات والتصـــالت بنســـبة 
يف املائـــــة يف الصـــــادرات. وتضـــــقلو احلكومـــــة بـــــدور  ٧0، وبنســـــبة 2013ا لـــــي اإل ـــــا  يف عـــــا  

 ـورم يف يـذا الصـدد مـن  ــ ل تـوف  السـتةمارات ال عمـة وحفزيـا، فضــ ا عـن وضـو  موعـة مــن 
ل ج ــد السياســات العامــة الــيت تــدعم اخلقــض الرئيســية لتكنولوجيــا املعلومــات والتصــالت. وقــد بُــذ

ـــــا املعلومـــــات والتصـــــالت ورقمنـــــة الدولـــــة، وأُنخلـــــاا وعارة  جبـــــار يف ســـــبيل تعزيـــــز ققـــــاع تكنولوجي
السياســـة بعوامـــل النجـــاف الرئيســـية نولوجيـــا املعلومـــات والتصـــالت. ومتةلـــا خمصصـــة خلـــدمات تك

ملنظمـات احلكومية الستباقية، والخلـرا ة بـني الققـاعني العـا  واخلـاو، وتـامني األمـوال املخصصـة، وا
اخلبــــ ة. فقــــد عملــــا احلكومــــة بخلــــكل وثيــــق مــــو الققــــاع اخلــــاو، فخلــــجعا الســــتةمار ووضــــعا 
اســـرتاتيجيات إ ائيـــة ب نخلـــاء صـــندود املعلومـــات لتكنولوجيـــا املعلومـــات والتصـــالت، الـــذم حفـــز 
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ـــذت سياســـات للتعلـــيم وحر ـــة اليـــد العاملـــة مـــن أجـــل تيســـ   تتيـــ ات اجتماعيـــة واقتصـــادية.  مـــا نـُفل
 وفر مزيد من املوارد البخلرية اليت متل  امل ارات ال عمة.ت

وأاــار ا ــاوروت إىل أت توســيو نقــاد  ــدمات تكنولوجيــا املعلومــات والتصــالت أدن إىل  -2٦
ةمـــس احلـــدود مــــو  ـــدمات أ ـــرن، مــــن بين ـــا النقــــل والزراعـــة والقاقـــة والتعلــــيم. ونتيجـــة لــــذل ، 

اهلياــات التنظيميــة الققاعيــة. و ــات علــد اهلياــات التنظيميــة يف اعدادت احلاجـة إىل تعزيــز التنســيق بــني 
النظـــا  اإليكولـــوجي الرقمـــي التنســـيق مـــو  يانـــات أ ـــرن  ةـــ ة، مـــن بين ـــا اهلياـــات التنظيميـــة املاليـــة 
ووعارات الصــحة. وتعــزع "إنرتنــا األاــياء"، والتقــد  التكنولــوجي والتنظيمــي بخلــكل عامــل، إمكانيــة 

ا املعلومــــات والتصــــالت يف التنميــــة الجتماعيــــة والقتصــــادية، لكن ــــا إســــ ا  مــــد  ت تكنولوجيــــ
 اليتما   سائل مةل أمن الفضاء اإللكرتوت و،اية البيانات.تقلب أيضاا ت
. إ  يتعـــــني رســـــني التنســـــيق بـــــني األةـــــر ومــــن األمةلـــــة علـــــد  لـــــ  مســـــالة اإلدمـــــاو املــــا  -2٧

سـلكية وققـاع املـال مـن أجـل توجيـت السياسـات ال عمـة التنظيمية يف ققاع التصالت السلكية وال 
حـني   يكـن لادماو املا . و  ر  اور أت اإلدمـاو املـا  اـ د اعديـاداا يف السـنوات األ ـ ة. ففـي 

بليـوت  2، اخنفـ   لـ  العـدد إىل 2011اـخص حسـاب مصـريف يف عـا   بليوت 2.5لدن حوا  
نميــة التقـد  باسـتخدا  التكنولوجيـا، ل سـيما ت. وارتـبض جـزء م ـم مــن  لـ  2014اـخص يف عـا  

، ولكــن   يكــن يــاتف  مــول أســواد اخلــدمات النقديــة املتنقلــة. و ــات بليــوت اــخص يقتنــوت ج ــاع
لــــدي م حســــاب مصــــريف. ويف الواقــــو، وصــــل عــــدد اخلــــدمات املاليــــة املتنقلــــة املبااــــرة الــــيت تعمــــل يف 

ة. و  ـــر  ـــاور آ ـــر أت اخلـــدمات املاليـــة  دمـــ 255إىل  2015األســـواد النااـــاة يف آ ار/مـــار  
وا يـــا مـــن  "M-Pesaاملتنقلـــة يف  ينيـــا عـــزعت اإلدمـــاو املـــا ، إ  وصـــل عـــدد مســـتخدمي  دمـــة "

مليـــــوت اـــــخص. وعليـــــت، اخنفضـــــا النســـــبة املاويـــــة للبـــــالتني  11.5اخلـــــدمات املاليـــــة املتنقلـــــة إىل 
يف املائـــــة يف  24إىل  200٦ا  يف عـــــيف املائـــــة  3٨املســـــتبعدين مـــــن اخلـــــدمات املاليـــــة الرأيـــــة مـــــن 

ــــة أت يوليــــت املصــــرع املر ــــزم 2013 عــــا  ــــة املتنقل . ويتقلــــب يــــذا التقــــور امل ــــم يف اخلــــدمات املالي
ااــرُت  ايتمامـاا تنظيميــاا. ونظــراا ألت حســابات اخلــدمات النقديـة املتنقلــة ل تســتويف اــرو  الوســاةة، 

 ارية.فتو حسابات يف املصارع التج "M-Pesaعلد و  ء "
وأاـارت األمانــة إىل الفريـق املتخصــص املعـو باخلــدمات املاليـة الرقميــة التـابو ل رــاد الــدو   -2٨

األونكتــاد مــو الرــاد الــدو  ل تصــالت واــر اء آ ــرين  فيــت عمــلويــو الفريــق الــذم  ل تصــالت،
لت الســـلكية صـــاحبة املصـــلحة،  ـــا في ـــا الكيانـــات املاليـــة و يانـــات التصـــا للجمـــو بـــني اجل ـــات

 وال سلكية، ولوضو ُعدة أدوات للنظا  اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية.
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  ونةتادالتابعة لألعملية استعراض سياسات الخدمات   

قــــــدأما أمانــــــة األونكتــــــاد مزيــــــداا مــــــن املعلومــــــات األساســــــية عــــــن ُعــــــدد األدوات املتعلقــــــة  -29
واـــدع عمليـــات اســــتعرا   .(1 سياســـات اخلـــدماتباخلـــدمات،  ـــا يف  لـــ  عمليـــات اســــتعرا  

سياســـــات اخلـــــدمات إىل تلبيـــــة حاجـــــة ماســـــة يف البلـــــدات الناميـــــة لوضـــــو أةـــــر سياســـــاتية وتنظيميـــــة 
كــل من ــا. ب اخلاصــة السياســاتية ولويــاتاألالوةنيــة و  لظــروعلومؤسســية وةنيــة م ئمــة يــي األنســب 

وتقيـيم اـامل لقتصـاد وجتـارة  ء مراجعـةأحـدأ املن جيـات يف إجـراوتقدأ  عمليات الستعرا  يذت 
اخلــدمات، إضــافة إىل توصــيات بخلــات  يــارات السياســة العامــة مــن أجــل اإلصــ ف، تضــمنا يــي 

ــــدرو  املســــتفادة. ونُظمــــا جــــولت  ــــرن عنصــــراا لبنــــاء القــــدرات وأتاحــــاأل ا تبــــادل اخلــــ ات وال
اورة  أم اـيلي وجنـوب أفريقيـا(، تدريبية ودراسية بموعـة خمتـارة مـن البلـدات يف اـرا ة مـو بلـدات  ـ

وُعقد اجتماعـات إقليميـات  يف اـيلي وإثيوبيـا( لتعزيـز تبـادل اخلـ ات والـدرو  املسـتفادة. وإىل اريت، 
 مـــا قـــدأما األمانـــة   .(2 ُأجريـــا عمليـــات لســـتعرا  سياســـات اخلـــدمات يف بلـــدات ومنـــاةق  ةـــ ة

ـــــدات خمتل ـــــي  عـــــن تعليقـــــات وتوصـــــيات بخلـــــات سياســـــات اخلـــــدمات يف بل ـــــاب األب ـــــل الكت فـــــة  مة
 اخلدمات يف  ولومبيا(.

ققريـــــة لعمليـــــات اســـــتعرا  سياســـــات  ـــــ ات وعـــــر   ـــــاوروت وبعـــــ  املخلـــــار ني عـــــدة  -30
ــــات علــــد أر   ــــاث  يــــذت العملي ــــدرو  املســــتفادة. وتقرأقــــا املــــداولت إىل ت اخلــــدمات وتبــــادلوا ال

صـيات قابلـة للتنفيـذ مـن أجـل تعزيـز اقتصـاد الواقو، وإىل أيا تتـيو للبلـدات تقيـيم اخلـدمات وتقـد  تو 
وجتــارة اخلــدمات. وأعــرب مةلــو عــدة بلــدات عــن ايتمــام م بــات ُ ــرن ملنــاةق م مزيــد مــن عمليــات 

العــرو  رابــة وبوجــت عــا ، أ  ــرت  .(3 خلــدمات أو عمليــات اســتعرا  متابعــةاســتعرا  سياســات ا
رئيسـياا للنمـو والتنويـو والتنميـة املسـتدامة. وأاـارت  ر ـاا بوصـف ا اخلدمات البلدات يف الستفادة من 

إىل أ يــة التســاد والتنســيق يف السياســات، واتبــاع يــج متعــدد أصــحاب املصــلحة يف وضــو  ات اخلــ
سياســــات اخلــــدمات  مةــــل رالفــــات صــــناعات اخلــــدمات(، ومتقلبــــات البيانــــات مــــن أجــــل وضــــو 

ـــــوائو تســـــتند إىل األدلـــــة، واملؤسســـــات واإل ـــــة منتجـــــة يف  ـــــال سياســـــات ول ـــــة، واياـــــة بيا دارة الفعال
التكنولوجيا واألعمـال التجاريـة، وتنميـة م ـارات اليـد العاملـة، وضـمات التكامـل اإلقليمـي والـدو  يف 
أســـواد اخلـــدمات، فضـــ ا عـــن التعـــاوت التنظيمـــي،  وســـيلة لت ياـــة بياـــة متكينيـــة. وبصـــفة عامـــة، أفـــاد 

ي يف ةـور تنفيـذ، بعـ  التوصـيات السياسـاتية الـيت نتجـا  ـ اء وةنيـوت بـات بلـدايم نفأـذت، أو يـ
 عن استعرا  سياسات اخلدمات لكل من ا.

_________________ 

 .TD/B/C.I/MEM.4/8انظر أيضاا الوثيقة  (1 
أنتــــول وأوانــــدا وبــــارااوام وبــــنت دية وبــــ و وجامايكــــا وروانــــدا وق ايزســــتات وليســــوتو ونيبــــال  ،علــــد ســــبيل املةــــال (2 

 ونيكارااوا، فض ا عن بلدات األنديز وبلدات اجلماعة اإل ائية للجنوب األفريقي.
 علد سبيل املةال، إ وادور وبارااوام وليسوتو ومنتدن جزر ا يض اهلادل. (3 
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ت اســـتعرا  سياســـات اخلـــدمات حـــدد بعـــ  إوقـــدأما  ـــاورة عرضـــاا عـــن بـــ و قالـــا فيـــت  -31
البـ  التحديات السياسـاتية الـيت تتقلـب إجـراءات سياسـاتية، مةـل نقـص رأ  املـال البخلـرم، ونقـص 

أســـواد رأ  املـــال. عـــد  تقـــور و  ،عـــد   فايـــة اســـتخدا  التكنولوجيـــاو  ،والعقبـــات اإلداريـــة ،التحتيـــة
مــــن بين ــــا الصــــعوبة الــــيت تواجــــت املخلــــاريو  ؛وأاــــارت إىل بعــــ  أوجــــت القصــــور يف ققاعــــات بعين ــــا

الصــــت ة واملتوســــقة احلجــــم يف احلصــــول علــــد معلومــــات  ات صــــلة يف  ــــال اخلــــدمات اهلندســــية، 
واضــحة للتنميــة الققاعيــة يف اخلــدمات اللوجســتية، وعــد   فايــة التمويــل املتــاف وعــد  وجــود سياســة 

. وقـدأ  4مـا يتعلـق باسـلوب اخلدمـة فيخلدمات ال  يات، والصـعوبات يف تصـدير  ـدمات ا اسـبة 
ل فرقـــة عمـــل معنيـــة باخلـــدمات عقـــب جـــوليتا كأ اـــ  ـــاور عرضـــاا عـــن أوانـــدا أاـــار فيـــت إىل أت البلـــد

اخلـــدمات مـــن أجـــل إةـــ د مبـــادرات سياســـاتية، وأنـــت بصـــدد أت يعتمـــد رأيـــاا اســـتعرا  سياســـات 
مخلــــروع السياســــة الوةنيــــة للخــــدمات ومخلــــروع  قــــة رئيســــية. ومــــن بــــني الــــدرو  املســــتفادة مــــن 

إىل رســني التنســيق بــني خمتلــف الكيانــات احلكوميــة، ووجــود  اســتعرا  سياســات اخلــدمات احلاجــةُ 
قـــاد منققـــة  اعـــة اـــرد أفريقيـــا مـــن أجـــل تيســـ  التجـــارة، فـــرو  امنـــة إلةـــ د مبـــادرات علـــد ن

املاديـــة واـــ  املاديـــة ال عمـــة، وضـــرورة أت تضـــمن اهلياـــات  البـــ  التحتيـــةوضـــرورة أت تـــوفر احلكومـــة 
 التنظيمية المتةال ملتقلبات الرت يص.

 سياســـات اخلـــدمات وقـــدأ   ـــاور عرضـــاا عـــن بـــنت دية، قـــال فيـــت إت عمليـــات اســـتعرا  -32
ات تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات والتصـــــــالت واخلـــــــدمات  ات الصـــــــلة بتكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات  ـــــــدم

والتصـالت، والسـياحة، و موعــة خمتـارة مــن اخلـدمات امل نيــة  ا اسـبة واهلندســة املعماريـة واهلندســة 
والتمـــري ( وتصـــدير املـــوارد البخلـــرية. ففـــي  ـــدمات تكنولوجيـــا املعلومـــات والتصـــالت واخلـــدمات 

الصـــلة بتكنولوجيـــا املعلومـــات والتصـــالت، أوصـــد الســـتعرا  بـــامور من ـــا رســـني وتوســـيو  ات 
والــربض اإللكــرتوت يف تكنولوجيــا املعلومــات والتصــالت، مــو الرت يــز علــد تنميــة املــوارد  البــ  التحتيــة

ـــــة، و  ـــــة و تبســـــيض البخلـــــرية واإلنتاجي ـــــة. ويف الســـــياحة، أوصـــــيا أســـــعار جعـــــل املعـــــام ت املالي د معقول
الســتعرا  بوضــو  قــة رئيســية للســياحة، وبنيــة رتيــة واتصــالت  ات جــودة، وجــذب الســتةمار، 
وتنميـــة م ـــارات املـــوارد البخلـــرية، وتنويـــو اخلـــدمات، ووضـــو ع مـــة جتاريـــة للبلـــد متســـقة مـــو أيـــداع 
الســـياحة. وفيمـــا يتعلـــق بتصـــدير املـــوارد البخلـــرية، متحـــورت التوصـــيات حـــول تكةيـــف أنخلـــقة تنميـــة 

التفاقـــات الةنائيـــة واألنخلـــقة الرتو يـــة، ورســـني التنســـيق بـــني  األنخلـــقة يف إةـــار  ـــارات،  ـــا في ـــاامل
الــــوعارات والو ــــالت  ات الصــــلة. وأعــــرب رئــــيس الوفــــد عــــن تقــــديرت لوونكتــــاد إلمتامــــت اســــتعرا  
ــــنت دية يف  ــــنت دية. و  ــــر أت امل حظــــات والتوصــــيات املقدمــــة لب سياســــات اخلــــدمات األول لب

صــيااة سياســات واقعيــة ومتســقة يف ققاعــات اخلــدمات،  علــدســتعرا  ستســاعديا لــيس فقــض ال
مـــن أقـــل البلـــدات  ـــواا، يف املفاوضـــات اجلاريـــة يف  اا بلـــدبوصـــفت  املخلـــار ة بفعاليـــة، علـــدولكـــن أيضـــاا 

بلــــورة يف  ــــال اخلــــدمات.  مــــا سيســــاعد الســــتعرا  يف  اإلعفــــاء منظمــــة التجــــارة العامليــــة بخلــــات
الصــــعيد الــــوةو، ويف نُظــــم علــــد أيــــداع السياســــة الوةنيــــة املتكاملــــة بخلــــات التجــــارة يف اخلــــدمات 

 املفاوضات التجارية اإلقليمية والدولية.
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ــــات اســــتعرا  سياســــات  -33 وقــــدما  ــــاورة عرضــــاا عــــن بــــارااوام أاــــارت فيــــت إىل أت عملي
يــج أ ةـر اســرتاتيجية إعاء  اخلـدمات أتاحــا للبلـد إجــراء تخلـخيص ســليم لققـاع اخلــدمات، واعتمـاد

ــــة ققــــاع اخلــــدمات. وباإلضــــافة إىل  لــــ ، نُظمــــا جولــــة دراســــية ملســــؤولني مــــن بــــارااوام يف  تنمي
اــيلي، مكأنــت م مــن تبــادل اخلــ ات والــدرو  املســتفادة. و انــا من جيــة الســتعرا ، الــيت  عــا 

ـــــني  أصـــــحاب مصـــــلحة مقـــــاب ت ومخلـــــاورات مـــــو إجـــــراء يدانيـــــة و املبحـــــوأ الو  النظريـــــةدراســـــة الب
 دعـــم قـــد ةُلـــب احلصـــول علـــدمتعـــددين، مفيـــدة مـــن أجـــل إقامـــة حـــوار بنأـــاء مـــو الققـــاع اخلـــاو. و 

دمات. وقــدأ   ــاور خلــتنفيــذ توصــيات الســتعرا  ورليــل ققاعــات فرعيــة إضــافية يف  ــال ال مســتمر
ديــد عرضــاا عــن ليســوتو، قــال فيــت إت اســتعرا  سياســات اخلــدمات أتــاف للبلــد تقيــيم اخلــدمات ور

التحـــديات التنظيميـــة واملؤسســـية. وأســـ م  لـــ  إســـ اماا قيأمـــاا يف مخلـــار ة البلـــد يف منظمـــة التجـــارة 
ألقــل البلــدات  ــواا، املقــدأ  العامليــة واملفاوضــات التجاريــة اإلقليميــة  مةــل الســتةناء يف  ــال اخلــدمات 
ـــر الســـتعرا  إجـــراء رليـــل  ـــة مـــن أجـــل تصـــميم واجلماعـــة اإل ائيـــة للجنـــوب األفريقـــي(. ويسأ للحال

ـــر التخلـــخيص والتوصـــيات املقدمـــة يف  مـــا اخلقـــة الوةنيـــة لتنميـــة الســـياحة، الـــيت  ـــرم تنفيـــذيا.   يسأ
أمانــة اجلماعـة اإل ائيـة للجنــوب األفريقـي مـن أجــل رسـني  ــو مـن دعـم احلصـول علــد السـتعرا  

إضــايف للمضــي يف البيانــات يف بعــ  ققاعــات اخلــدمات. وســيكوت مــن املفيــد احلصــول علــد دعــم 
 وضو ر ية اسرتاتيجية وةنية لتنمية ققاع اخلدمات والتجارة يف اخلدمات.

وقـــدأ   ـــاور عرضـــاا عـــن جامايكـــا، أاـــار فيـــت إىل أت اســـتعرا  ققـــاع اخلـــدمات ُأجـــرم يف  -34
إىل ققاعـــات إةـــار الـــدعم الـــذم يقدأمـــت األونكتـــاد لوضـــو إةـــار سياســـاي وةـــو للتجـــارة، وتقـــرأد 

كنولوجيــــــا املعلومــــــات والتصــــــالت، واخلــــــدمات املاليــــــة والققــــــاع اإلبــــــداعي   اصــــــة لســــــياحة، وتا
املوســــيقد(. وأوصــــد الســــتعرا  بوضــــو اســــرتاتيجية اــــاملة ومتســــقة لققــــاع اخلــــدمات. وينبتــــي أت 

مســتدامة، اــدع علـد ســبيل املةــال إىل تقلــيص  ياــة بياـة اقتصــاد  لــي ومتكينيـةتخلـمل الســرتاتيجية ا
ســجيل األعمـــال التجاريــة، وبنـــاء القــدرات املاليـــة والبخلــرية والتكنولوجيـــة مــن  ـــ ل الوقــا الـــ ع  لت
، وتعزيـز القـدرات املؤسســية والتنظيميـة، واسـتحداأ املعــاي . وينبتـي تعزيــز اهلــادفني التعلـيم والتـدريب

املخلـــاريو الصـــت ة واملتوســـقة احلجـــم يف  ـــال اخلـــدمات،  ـــا يف  لـــ  يف الققـــاع اـــ  الرأـــي، مـــن 
مـــن أجـــل رقيـــق وفـــورات احلجـــم. واعُتـــ  رســـني  ـــو البيانـــات عـــن عنقوديـــة  ـــ ل اســـرتاتيجيات 

اخلــدمات أمــراا م مــاا. وقــدأ   ــاور عرضــاا عــن روانــدا قــال فيــت إت اســتعرا  سياســات اخلــدمات ر ــز 
ــــتج  علــــد  ــــدمات الســــياحة وتكنولوجيــــا املعلومــــات والتصــــالت. وأوصــــد الســــتعرا  بتنويــــو املن

ي لضـــمات إقامـــة أةـــول يف روانـــدا، وجـــذب الســـتةمار، ورســـني التســـويق والنوعيـــة. و انـــا الســـياح
، وانقـوت علـد فرصـة مثينـة يف 2020تكنولوجيا املعلومات والتصـالت يف صـميم ر يـة روانـدا لعـا  

 يتزايــدوت بانتظــا ، النقالــة ــالت مةــل الصــحة اإللكرتونيــة والتجــارة اإللكرتونيــة. فمخلــرت و اهلواتــف 
" وألت القـــوة العاملـــة املـــايرة لكـــن اخلـــدمات ل تـــزال مكلفـــة نســـبياا نظـــراا لكـــوت البلـــد "اـــ  ســـاحلي

الققـاع، بقــرد من ــا وضــو سياســة نميــة اســتمرار احلاجــة إىل سياســة لت ويــو مــا يعـو تـزال  ــدودة، ل
 للمخلرتيات.
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قتصــــادية والقــــدرة وقــــال مخلــــار  إت اخلــــدمات يف إ ــــوادور تُعتــــ  م مــــة لتعزيــــز الكفــــاءة ال -35
التنافسية وتنويو الصادرات. بيد أت عد  تـوفر البيانـات، فضـ ا عـن التخلـريعات ال عمـة، أثـأر يف قـدرة 
احلكومة علد تصـميم سياسـات ولـوائو مناسـبة. وأدر  البلـد احلاجـة إىل اسـرتاتيجيات ةويلـة األجـل 

درات اإلحصـــائية م مــــة بصــــفة وأنخلـــا مر ــــزاا لتحليـــل السياســــات هلـــذا التــــر . واعتُــــ ت تنميـــة القــــ
 اصــة، ور ــزت اإلجــراءات األوليــة علــد وضــو قاعــدة بيانــات تضــم  يــو الخلــر ات العامــة واخلاصــة 
 الــيت تقــدأ  اخلــدمات، فضــ ا عــن نخلــر املعلومــات وتنفيــذ األنخلــقة التدريبيــة. وقــال مخلــار  آ ــر إتأ 

مــــن الضــــرورم وضــــو سياســــة للخــــدمات  وضــــو سياســــة متســــقة يف إندونيســــيا يخلــــكأل رــــدياا، وإتأ 
 خلــار ة الققــاع اخلــاو. وقــد أنخلــات احلكومــة منتــدن للتخلــاور بــني أصــحاب املصــلحة املتعــددين، 

مــن التوعيــة باحلاجــة إىل إعــداد إحصــاءات عــن  ت ــو بــني  يانــات عامــة و اصــة، متكأنــا عــن ةريقــ
 ت السياسة العامة.يالتجارة يف اخلدمات من أجل توج

 
 لمحتملة في ُعّدة أدوات لتحديد أنسب الممارساتالعناصر ا  

 
  ــر رئــيس الجتمــاع أت تبــادل اخلــ ات والــدرو  املســتفادة يف وضــو األدوات والوحــدات  -3٦

وال  يــات املتنوعــة الــيت تقوأريــا الكيانــات واملؤسســات املختلفــة
بصــورة أفضــل،  والســتفادة من ــا ،(4 

ال عمـــــة إلعــــــداد ُعــــــدأة أدوات تتـــــالف مــــــن  موعـــــة مــــــن أنســــــب رديـــــد العناصــــــر يف يـُعاـــــدأ  ــــــدياا 
ــــت األونكتــــاد يف  ــــال  ــــذم يضــــقلو ب املمارســــات. واــــدد مخلــــار وت  ةــــ وت علــــد فائــــدة العمــــل ال

، ل ســـيما عمليـــات اســـتعرا  الـــيت وضـــع ا اخلـــدمات،  ـــا يف  لـــ  ُعـــدد األدوات احلديةـــة واملبتكـــرة
 سياسات اخلدمات.

ــــني التنظــــيم والتجــــارة يف ققــــاع القاقــــة. ومكــــن عــــن الع قــــة ات وعــــر   ــــاور ُعــــدأة أدو  -3٧ ب
اعتمــاد منظــور تنظيمــي لتصــنيف املســائل التنظيميــة يف ثــ أ فاــات:  أ( لــوائو تخلــكأل جــزءاا أصــي ا 

و ب( لــــوائو تعكــــس املصــــا  التنظيميــــة املخلــــروعة، ولكن ــــا  ؛وضــــرورياا مــــن الرقابــــة علــــد اخلــــدمات
و و( مســائل مرتبقــة بــاجلزء األصــيل مــن  ؛مــن نظــا  الرقابــة التنظيميــةليســا بالضــرورة جــزءاا أصــي ا 

اللــوائو، لكن ـــا إىل حــد بعيـــد تقــو  ارج ـــا. ومكــن اســـتخ و درو  معيأنــة بخلـــات  يفيــة التعامـــل 
لكـــل فاـــة. ففـــي الفاـــة األوىل علـــد ســـبيل  مـــو يـــذت املســـائل التنظيميـــة يف املفاوضـــات التجاريـــة تبعـــاا 

ســـوقية بُـــ  و ققاعـــات  إىل الســـود يف ققـــاع الك ربـــاء مســـالة معقـــدة يف املةـــال، قـــد يكـــوت الـــد ول
معيأنـــــة. وينبتـــــي الســـــتناد إىل عتبـــــات مرتفعـــــة نســـــبياا للـــــد ول إىل الســـــود يف مـــــنو الرتا ـــــيص أو 

الــــيت تُعــــدأ مرافــــق أساســــية. ويف  املختنقــــةخلــــبكات الاملوافقــــات للخــــدمات الحتكاريــــة أو  ــــدمات 
  ــل أو توعيــو الك ربــاء،  ــب إلفيــف متقلبــات الــد ول إىل حــد مــا. ويفاألســواد التنافســية لتوليــد 

أت متـــار  اهلياـــات التنظيميـــة اـــيااا مـــن الرقابـــة علـــد قواعـــد الـــد ول إىل  حيتـــاو األمـــر إىلاألحـــوال، 
_________________ 

األونكتاد، واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، ومنظمة العمل الدوليـة، والرـاد الـدو  ل تصـالت،  علد سبيل املةال، (4 
والبن  الـدو ، ومنظمـة التعـاوت والتنميـة يف امليـدات القتصـادم، ومر ـز جـوأ املنـافو العامـة  جامعـة فلوريـدا(، وخمتـ  

 وسائل اإلع   يف مع د ماسااوستس للتكنولوجيا.
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الســود ليتســ  هلــا التحقــق مــن القــدرات املاليــة والتقنيــة ملقــدأمي اخلــدمات ا تملــني. ومكــن للقواعــد 
ات متـــنو ،ايـــة  اصـــة للمســـتةمرين بـــايـــر فرصـــاا متكافاـــة، لكـــن  ـــب ألأ ُيســـمو هلـــا  التجاريـــة أت

بنيــة األجانــب فيمــا يتعلــق باملتقلبــات التنظيميــة. ومــن الضــرورم أت تكــوت البلــدات قــادرة علــد تتيــ  
 السود.بنية أت تتجنب بنود التفاقات التجارية اليت تت   اأسواق ا، لكن ينبتي هل

التجــــارة والســــتةمار يف  ــــال  تنظــــيم لبنــــ  الــــدو  ُعــــدأة أدوات لتقيــــيم لــــوائووقــــد وضــــو ا -3٨
اخلــــدمات. وأاــــار  ــــاور آ ــــر إىل أت اللــــوائو ضــــرورية لضــــمات ارتفــــاع جــــودة اخلــــدمات واخنفــــا  

تحديــد التقييـدات واملوانـو الـيت قــد لي تقيــيم اللـوائو أ يـة أساسـية تكاليف ـا. ويف يـذا الصـدد، يكتسـ
ة يف ُعـــدأة األدوات مـــا يلـــي: ملخلـــار ة يف التجـــارة الدوليـــة. وتتـــالف اخلقـــوات الرئيســـيتعـــرت  عيـــادة ا

 موعـة واسـعة مـن  رديد القيود عـن ةريـق وضـو خمقـض بـاللوائو األفقيـة والققاعيـة الـيت تـؤثر يف  أ(
وجودتــــت وإمكانيــــة  تالســــود وأســــعار بنيــــة إجــــراء تقيــــيم جتــــريا لتــــاث  اللــــوائو يف  و ب( ؛الققاعــــات

قـــرتاف  يـــارات. ول يـــزال لئو والرتتيبـــات املؤسســـية البديلـــة تقيـــيم جـــدون اللـــوا و و( ؛لوصــول إليـــتا
بعــ  املخلـا ل. وتكمـن إحــدن يـذت املسـائل يف احلاجــة إىل رديـد اهلـدع مــن  يعتـور عمليـة التقيـيم

تتعلـــق مســـالة أ ـــرن جبمـــو املعلومـــات، ويـــو أمـــر ثبتـــا صـــعوبتت نظـــراا و العمليـــة علـــد  ـــو أفضـــل. 
والقيـــود املفروضـــة علـــد الوصـــول إىل املعلومـــات. وأ ـــ اا،   تكـــن عمليـــة  املتـــوفرة البيانـــات  دوديـــة
تقـــد  توصـــيات  ـــددة عـــن أنســـب اخليـــارات القابلـــة  دائل اـــذت الســـ ولة، فقـــد تبـــنيأ أترديـــد البـــ
 العامة، أمر صعب املنال. ، تتجاوع يف مدايا التوصياتللتنفيذ
  البُــلتنظــيم ققــاع القاقــة يف تنظــيم  ــدمات  ةجتربــة اهلياــة الفرنســي وعرضــا  ــاورة أ ــرن -39

  التحتيـة األساسـية بخلــكل يـواعت بــني علـد  ــو أفضـل. وأاـارت إىل أت تنظــيم  ـدمات البُــ التحتيـة
احلاجـــة إىل اياـــة أوضـــاع متريـــة اقتصـــادياا لتقـــد  اخلـــدمات، واعتبـــارات املوثوقيـــة والتكـــاليف املعقولـــة 
الســـتدامة، يخلـــكأل مســـالة رئيســـية تواجـــت اهلياـــات التنظيميـــة. ومثـــة حاجـــة إىل رصـــد نتـــائج القـــرارات 

توســيو واجبــات جــاء ملقلوبــة. ويف الرــاد األوروجمل، التنظيميــة عــن  ةــب لابــ غ عــن التحســينات ا
تســـتند إىل  لضـــمات الســـتق لية ولـــوائواـــد متقلبـــات أاهلياـــات التنظيميـــة وصـــ حيااا مرتافقـــاا مـــو 

. وتعاونـــــا يياـــــات تنظـــــيم ققـــــاع القاقـــــة فيمـــــا بين ـــــا لتحقيـــــق التســـــاد والســـــتقرار بيانـــــات مةبتـــــة
ا ـــل الرـــاد األوروجمل و ارجـــت. ولـــوداء التنظيمـــي التنظيمـــي مـــن  ـــ ل  قـــض للتعـــاوت القـــوعي د

ُعــداد علــد وضــو أ يــة بالتــة يف  ــال التعــاوت، ومــن الضــرورم بنــاء قــدرات األقــرات والعمــل املســتمر 
، البـــ  التحتيـــةأدوات هلياـــات تنظـــيم ققـــاع القاقـــة  مةـــل نـــادم اهلياـــات الفرنســـية لتنظـــيم  ـــدمات 

نظمــة التعــاوت والتنميــة يف امليــدات القتصــادم(. ملالتابعــة واــبكة يياــات تنظــيم الققــاع القتصــادم 
ورقيقاا لتل  التايـة، مـن امل ـم رديـد ومواءمـة من جيـات  ـو البيانـات  ات الصـلة مـن أجـل وضـو 

 حوافز تنظيمية علد  و أفضل.
ويف  ــــال تكنولوجيــــا املعلومــــات والتصــــالت والتصــــالت الســــلكية وال ســــلكية، وضــــو  -40

الــدو  ل تصــالت مارســـات فضــلد مــن أجــل تصـــميم ُعــدأة أدوات. وبــنيأ  ــاور أت الـــنظم  الرــاد
اإليكولوجيـــــــة لتكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات والتصـــــــالت اجلديـــــــدة  مةـــــــل إنرتنـــــــا األاـــــــياء، واحلوســـــــبة 
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لنظـــا  ســـتعيد تعريـــف  ـــا و األعمـــال يف لة خلـــالســـحابية، والصـــحة اإللكرتونيـــة( والتكنولوجيـــا املخل
اعة، وعليــت،  ــب أت تتقــور لــوائو تنظــيم تكنولوجيــا املعلومــات والتصــالت لترتافــق مــو يــذت الصــن

املخلــرت ة ال عمــة املنصــات يــذت البتكــارات التكنولوجيــة وتوا ــب وت اــا. وهلــذا األمــر أ يــة يف تــوف  
ت يف باســتخدا  أفضــل املمارســاا ــاور الســود. ويف يــذا الصــدد، أوصــد نميــة لســتمرار البتكــار وت

تنظيم تكنولوجيا املعلومات والتصالت،  ـا يف  لـ  اعتمـاد يـج تنظيمـي  فيـف، ومـنو األفضـلية 
ملبــــدأ معاملــــة  يــــو اجل ــــات الفاعلــــة يف الســــود بعدالــــة ومســــاواة ودوت متييــــز، وتبســــيض اإلجــــراءات 

مــــل لتيســــ  الــــد ول إىل الســــود، ورقيــــق تكــــافؤ الفــــرو، وضــــمات عــــد  تقلأــــب اللــــوائو. ومثــــة عوا
إةـــــار تنظيمــــي لتكنولوجيـــــا املعلومـــــات والتصـــــالت. جتـــــب مراعااــــا لـــــدن وضـــــو حاأــــة للنجـــــاف 

وتخلـــمل يـــذت العوامـــل إةـــاراا سياســـاتياا وتنظيميـــاا لســـتخدا   ـــدمات احلـــز  العريضـــة، واســــرتاتيجية 
اي  للحكومـة اإللكرتونيـة، واســرتاتيجيات وةنيـة ألمــن الفضـاء اإللكـرتوت، وسياســة واسـرتاتيجية للمعــ

 والبتكار يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
وقـــد وضـــو مر ـــز جـــوأ املنـــافو العامـــة يف جامعـــة فلوريـــدا  موعـــة مـــن املعـــارع عـــن لـــوائو  -41

وأتاح ــا علــد اإلنرتنــا. وقــال ا ــاور إت يــذا املــورد املتــاف علــد اإلنرتنــا حيتــوم    التحتيــةالبُــتنظــيم 
مســـرد واٍع لتيســـ  الـــتعلم. إضـــافة إىل  ،دراســـة حالـــة إفراديـــةمرجـــو و  500روابـــض أل ةـــر مـــن علـــد 

واملــورد متــاف بتســو لتــات. واملوقــو الخلــبكي مــوعع إىل مواضــيو و ــاور رئيســية، ومكــن أت يســاعد يف 
اإلجابــة علــد أســالة تتعلـــق بــاإلجراءات واخلقــوات التنظيميــة العمليـــة الــيت يتعــني اإلا يــا يف خمتلـــف 

(. ووضـــو خمتـــ  وســـائل اإلعـــ   يف رفيـــز بيـــو القاقـــة إىل الخلـــبكةتعريفـــات املســـائل التنظيميـــة  مةـــل 
مع ـــد ماسااوســــتس للتكنولوجيـــا  موعــــة مــــن األدوات لرســـم صــــور توضــــيحية بموعـــة  بــــ ة مــــن 
البيانـــــات لتســـــ يل دراســـــة التنميـــــة القتصـــــادية فيمـــــا يتصـــــل بالقتصـــــاد والتجـــــارة والعمـــــل يف  ـــــال 

 مرصــــــــد التعقيــــــــد  "Observatory of Economic Complexity" اخلــــــــدمات. وتخلــــــــمل يــــــــذت األدوات
ولأـــد بخلـــكل اـــبت تلقـــائي رســـوماا توضـــيحية تفاعليـــة علـــد تويـــو منصـــة  "Data Vivaالقتصـــادم( و"

 اإلنرتنا بموعات من البيانات املنظمة.
  

   الستنتاجات -جيم 
  السبيل للمضي قدماا    

والــــدرو  املســـــتفادة الققريــــة املختلفـــــة مــــن أجـــــل رديـــــد  ات أتــــاف الجتمـــــاع تبــــادل اخلـــــ -42
العناصــــر ا تملــــة يف ُعـــــدأة أدوات تتــــالف مــــن  موعـــــة مــــن أنســــب املمارســـــات. وقــــدأ  املخلـــــار وت 

 اقرتاحات بخلات بع  ابالت اليت تتقلب من األونكتاد مزيداا من العمل، علد النحو التا :
 وعا  اجلودة يف  ال اخلدمات؛ مواصلة وتعزيز عمل األونكتاد الخلامل  أ( 
مـــن البلـــدات ومتابعـــة أ ـــ  إجـــراء عمليـــات اســـتعرا  لسياســـات اخلـــدمات لعـــدد   ب( 

  قض العمل والتنفيذ؛
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اإلســـ ا  يف وضـــو ُعـــدد أدوات لوةـــر السياســـاتية والتنظيميـــة واملؤسســـية يف  ـــال   و( 
 اخلدمات؛
ديــــد أنســــب األةــــر السياســــاتية إجــــراء جــــوأ ودعــــم البلــــدات الناميــــة يف تقيــــيم ور  د( 

راء والتنظيميـة واملؤسسـية الوةنيــة،  ـا يف  لــ  تعزيـز املخلـار ة املفيــدة يف س سـل القيمــة العامليـة، وإجــ
 عمليات رليل تاث  اللوائو؛

ضــــــمات اتســــــاد التجــــــارة والتجــــــارة يف اخلــــــدمات بخلــــــات إجــــــراء عمليــــــات رليــــــل   ه( 
يســـية األ ـــرن،  ـــا يف  لـــ  السياســـات اإل ائيـــة وأيـــداع والتفاقـــات التجاريـــة مـــو السياســـات الرئ

 التنمية املستدامة؛
اإلس ا  يف اجل ود الدولية والوةنية مـن أجـل رسـني  ـو البيانـات اإلحصـائية عـن   و( 

اخلــدمات، بقــرد من ــا مخلــار ة األونكتــاد يف فرقــة العمــل املخلــرت ة بــني الو ــالت املعنيــة ب حصــاءات 
 اخلدمات؛التجارة الدولية يف 

عنــــد نققــــة التقــــاء تعزيــــز التعــــاوت املخلــــرت  بــــني الو ــــالت يف املســــائل  ات الصــــلة   ع( 
التجارة واخلدمات وتكنولوجيا املعلومـات والتصـالت والقاقـة والنقـل واخلـدمات املاليـة،  ـا يف  لـ  

 النظم اإليكولوجية الرقمية؛
املتعلقــة بالســتةمار والتجــارة املتعــددة دعــم مخلــار ة البلــدات الناميــة يف املفاوضــات   ف( 

األةـــراع وا ـــدودة األةـــراع واإلقليميـــة الـــيت تــــؤثر يف ققـــاع اخلـــدمات، وتعزيـــز األةـــر والتفاقــــات 
التقــــــارب يف التعاونيــــــة، بقــــــرد من ــــــا إجــــــراء جــــــوأ يف األحكــــــا  التنظيميــــــة اجلديــــــدة واملســــــتجدة و 

 التنظيمي؛
 ا ا التجارة والتنمية يف ققاع اخلدمات؛دراسة تاث  معاي  اخلدمات يف     ( 
تعزيز احلوار بني أصحاب املصـلحة املتعـددين يف  ـال اخلـدمات مـن أجـل التوصـل   م( 

 إىل سياسات وأسس تنظيمية مخلرت ة، يف  افل من ا املنتدن العاملي للخدمات.
  
 المسائل التنظيمية -ثانياا  

  
     انتخاب أعضاء المةتب -ألف  

  من جدول األعمال( 1  البند
يف اجللســـة العامـــة الفتتاحيـــة، انتخـــب اجتمـــاع اخلـــ اء املتعـــدد الســـنوات عضـــوام املكتـــب  -43

 التاليني:
 الرئيس: السيد  افي  أميليو  ر   جنوب أفريقيا(  
 .نائب الرئيس واملقررة: السيدة  امي مودم  الوليات املتحدة األمريكية( 
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     إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  

  من جدول األعمال( 2 البند 
ـــــة، املعقـــــودة يف  -44 ، أقـــــرأ اجتمـــــاع اخلـــــ اء 2015أيار/مـــــايو  11يف اجللســـــة العامـــــة الفتتاحي

ــــت،  ــــات جــــدول (TD/B/C.I/MEM.4/7املتعــــدد الســــنوات جــــدول األعمــــال املؤقــــا للــــدورة   . وعلي
 التا :األعمال علد النحو 

 انتخاب أعضاء املكتب -1
      إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -2
      اخلدمات والتنمية والتجارة: البعد التنظيمي واملؤسسي  -3
 اعتماد تقرير الجتماع -4

  
        نتائج الدورة -جيم  

املتعـــدد الســـنوات علـــد أت يُعِـــدأ يف اجللســـة العامـــة الفتتاحيـــة أيضـــاا، اتفـــق اجتمـــاع اخلـــ اء  -45
 الرئيس موجزاا للمناقخلات.

  
 اعتماد تقرير الجتماع -دال 

 من جدول األعمال( 4 البند 
، أ ت اجتمــاع اخلــ اء املتعــدد 2015أيار/مــايو  13يف اجللســة العامــة اخلتاميــة، املعقــودة يف  -4٦

 الن ائية بعد ا تتا  الجتماع.ضو التقرير يف صيتتت تبات  ةالسنوات لنائب الرئيس/املقرر 
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 المرفق
 

    (  5)الحضور   
 

 حضر الجتماع مةلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد: -1
 سويسرا إثيوبيا

 ايلي األرجنتني
 الصني األردت
 العراد إسبانيا
 عمات إ وادور
 اابوت إندونيسيا
 اواتيمال أواندا
 اينيا إيقاليا

 فرنسا بارااوام
 البوليفارية( -فنزوي     ورية  البحرين
 ق ايزستات ال اعيل
  ندا بربادو 
  وت ديفوار بنت دية

  وستاريكا بور ينا فاسو
  ولومبيا بوروندم
 الكونتو بولندا
  ينيا ب و

 ليسوتو بي رو 
 مداخلقر تايلند
 مصر تر يا

 املترب ترينيداد وتوبااو
 املكسي  تونس

 اململكة العربية السعودية جامايكا
 موريتانيا اجلم ورية الدومينيكية

 موريخليو    ورية  وريا
 موعامبيق   ورية مولدوفا
 نيج يا جنوب أفريقيا

 ياييت جورجيا 
 اهلند جيبوي
 يولندا رواندا

 الوليات املتحدة األمريكية سنتافورة
 اليمن السنتال

   السودات
_________________ 

ـــــــــد قائمـــــــــة املخلـــــــــار ني، انظـــــــــر الوثيقـــــــــة  تتضـــــــــمن قائمـــــــــة احلضـــــــــور يـــــــــذت املخلـــــــــار ني املســـــــــجنلني.  (5   ول ةـــــــــ ع عل
TD/B/C.I/MEM.4/INF.3.           
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 املنظمات احلكومية الدولية التالية مةلة يف الدورة:و انا  -2
 دول أفريقيا ومنققة البحر الكاريا وا يض اهلادم

 اجلماعة القتصادية لدول ارب أفريقيا
 الراد األوروجمل

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
 منظمة التعاوت والتنمية يف امليدات القتصادم

 الكاريامنظمة دول ارد البحر 
 منظمة التعاوت اإلس مي

 مر ز اجلنوب
 و انا أج زة األمم املتحدة أو يياااا أو برا  ا التالية مةلة يف الدورة: -3

 مر ز التجارة الدولية
 اللجنة القتصادية والجتماعية لترجمل آسيا

 و انا الو الت املتخصصة واملنظمات  ات الصلة التالية مةلة يف الدورة: -4
 مكتب العمل الدو 

 الراد الدو  ل تصالت
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

       موعة البن  الدو  
 منظمة التجارة العاملية

    


