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  موجز أعده الرئيس  -أوالً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
 مالحظاته االفتتاحية أن األونكتاد ما انفك يشدد على أمهيـة           أعلن األمني العام يف     -١

قطاع اخلدمات، ال سيما خدمات البنية األساسية، وإمكاناته غري املـستغلة لتوليـد النمـو               
وقال إنه يتعني تعزيز قدرة هذا القطاع على تدعيم النمـو،           . والعمالة وفوائد يف جمال التنمية    

املي بات يعتريه املزيد من عالمات اهلشاشة وأن صـادرات          سيما وأن التعايف االقتصادي الع    
خدمات البنية األساسية العاملية، مبا فيها النقل البحري، مل تعد بعد إىل املستويات اليت كانت               

وأكد أن جين املنافع الصافية القتصاد اخلدمات يقتـضي يف املقـام األول          . عليها قبل األزمة  
سسي فعال وأن مشاركة البلدان يف التجارة الدولية جيب         إرساء إطار سياسايت وتنظيمي ومؤ    

ومبا أنه ال ميكن تطبيق هنج واحـد يناسـب          . أن تكون مناسبة التصميم والوترية والتسلسل     
اجلميع يف حالة القواعد التنظيمية، فال بد أن تكون اُألطر التنظيمية واملؤسسية مكّيفـة مـع                

وخـتم  . ت معينة يف جمال البنية األساسية     الظروف السائدة يف سوق ما ومع خصائص خدما       
األمني العام بالقول إن القيام باملزيد من البحوث وتقييمات اآلثار واستعراضات سياسـات             
اخلدمات ميكن أن يساهم بقدر مهم يف مساعدة البلدان على حتديد وتنفيذ أفضل السياسات              

ونكتاد عمله علـى مـساعدة      وهلذا الغرض، سيواصل األ   . والقواعد التنظيمية بالنسبة إليها   
  .البلدان على جين منافع إمنائية من خدمات البينة األساسية

وأبدى مدير شعبة التجارة الدوليـة يف الـسلع واخلـدمات والـسلع األساسـية                -٢
متهيدية أبرز فيها دور األونكتاد الرائد يف تعريف مفهوم التجـارة يف اخلـدمات               مالحظات

وأعلـن  . ل أعمال اخلدمات يف النظـام التجـاري الـدويل         الثمانينيات وصياغة جدو   منذ
 مهـا اخلـدمات والتجـارة والتنميـة       إصدار منشورين جديدين رئيسيني لألونكتـاد        عن

)UNCTAD/DITC/TNCD/2010/5( الذي أُعّد يف إطار مشروع مّوله مركز البحوث اإلمنائية ،
 مــي واملؤســسيالبعــد التنظي: واخلــدمات والتنميــة والتجــارةالــدويل يف كنــدا، 

)UNCTAD/DITC/TNCD/2010/4 .(          ويف إشارته إىل مؤمتر األونكتـاد ربـاعي الـسنوات
 يف الدوحـة    ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٦ إىل   ٢١عشر الذي سيعقد قريباً يف الفترة من         الثالث

بقطر، شجع املشاركني يف اجتماع اخلرباء متعدد السنوات على املشاركة بنشاط يف منتـدى    
  .٢٠١٢أبريل /نيسان ١٩ي، وهو حدث يسبق املؤمتر وُيعقد يف الدوحة يف اخلدمات العامل

، قامت مديرة فرع املفاوضات     )TD/B/C.I/MEM.3/11(ولدى تقدمي مذكرة األمانة       -٣
التجارية والدبلوماسية التجارية التابع لشعبة التجارة الدولية يف السلع واخلـدمات والـسلع             

وتتعلـق هـذه    . ن الدروس املستفادة والقضايا الرئيسية    األساسية بتسليط الضوء على عدد م     
الدروس والقضايا باالجتاهات االقتصادية والتنظيمية يف قطاعات خدمات البنية األساسـية؛           
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والتنظيم الفعال واجملدي لقطاعات خدمات البنية األساسية، مبا فيها اخلدمات املالية؛ والتفاعل         
وشـددت علـى أن     . سية والنظام التجاري الدويل   بني تنظيم قطاعات خدمات البنية األسا     

طرية اجتماع اخلرباء متعدد السنوات تدارس يف دوراته الثالث السابقة عدداً من التجارب القُ            
وتضمن ذلك أمهية حتلي املنظمني باالستقالل والـشفافية        . وأفضل املمارسات وأمثلة النجاح   

اب مصلحة متعددون يف تنظيم قطاعات      واملصداقية؛ وفوائد العمليات اليت يشارك فيها أصح      
خدمات البنية األساسية؛ وضرورة أن تكون إصالحات اخلصخصة والتحرير مسبوقة بإرساء           

وإضافة إىل ذلك، وقفت الدورات السابقة على ضرورة        . أُطر تنظيمية ومؤسسية جمدية وفعالة    
طرية الشاملة للنمو   ات القُ أن تكون اُألطر التنظيمية واملؤسسية جزءاً ال يتجزأ من االستراتيجي         

  .والتنمية والتجارة وأن تكون منسقة تنسيقاً جيداً مع السياسات املصاحبة
وأشاد املشاركون مبذكرة األونكتاد ملا اتسمت به من حتليل رفيع وشامل وقـالوا إن                -٤

 االجتماع يوفر منصة مفيدة لتالقي اخلرباء واملنظمني وصناع السياسات ومتكينهم من تبـادل            
وأبرزوا أمهية املناقشات يف تقدمي توجيهات عامة من أجل حتديد          . التجارب والدروس املستفادة  

وناشد املشاركون  . أنسب اُألطر التنظيمية واملؤسسية الوطنية لقطاعات خدمات البنية األساسية        
ل األونكتاد االستمرار يف عقد اجتماع اخلرباء متعدد السنوات هذا، مبا أن عمله يـسهل تبـاد              

  .املعلومات والتحاليل الثابتة من أجل بلورة أنسب السياسات واُألطر التنظيمية واملؤسسية

مسامهة قطاعات خدمات البنية األساسية يف التنمية الشاملة للجميـع واحلـد              -باء  
  الفقر من
سلّم املشاركون بأمهية قطاعات خدمات البنية األساسية كعامل من عوامل النمـو              -٥

وقالوا إن احلجم االقتصادي هلذا القطاع يف إمجايل الناتج احمللي          . لتنمية الشاملة وااالقتصادي  
والعمالة والتجارة يتزايد، وإن البحوث والتجارب أثبتت وجود صلة إجيابية بني نوعية البنية             

. األساسية من جهة والقدرة التنافسية لالقتصاد أو مستويات الدخل مـن جهـة أخـرى              
ة األساسية مهمة يف حد ذاهتا ومهمة أيضاً كُمدخل أساسي يف مجيع            وقطاعات خدمات البني  

ونظراً إىل اعتماد قطاع خدمات البنية األساسية على رؤوس مال كثيفة، . األنشطة االقتصادية
فإن االستثمار يف هذا القطاع ميكن أن يعزز النمو داخل القطاع وخارجه، مبا أن الكثري من                

. ت متصلة بالبنية األساسية باعتبارها مدخالت ال غىن عنها        السلع واخلدمات تستعمل خدما   
لذلك، ميثل التنويع يف قطاعات اخلدمات، مبا فيها خدمات البنية األساسية، استراتيجية منـو              

  .حديثة ومهمة بالنسبة إىل البلدان النامية
ولوحظ أن هذا القطاع يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، وأن من شأن اإلصـالحات               -٦

يمية واملؤسسية للقطاع أن يكون هلا وقع مهم على احلد من الفقر وتوزيع الـدخل يف                التنظ
، اليت قُدمت يف    اخلدمات والتجارة والتنمية  وقد استنتجت دراسة األونكتاد املعنونة      . االقتصاد

االجتماع، أن تأثري جتارة اخلدمات واإلصالحات التنظيمية خلدمات البنية األساسية على احلد            
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ومبـا أن   . قر يعتمد على الظروف واخلصائص األصلية للبلد ولقطاع اخلدمات املعين         من الف 
وأقل ) التعليم والصحة " (اخلدمات االجتماعية "اُألسر املعيشية األفقر عادة ما تنفق أكثر على         

على االتصاالت والنقل، مقارنة باُألسر املعيشية األغىن، من األرجح أن تعود اإلصـالحات             
والعكس . يت ختفِّض أسعار اخلدمات االجتماعية بالفائدة على أفقر األسر املعيشية         التنظيمية ال 

صحيح بالنسبة إىل االتصاالت والنقل، حيث ُيتوقع أن حتقق اُألسر املعيشية األغىن مكاسب             
وأكدت دراسات حاالت متنوعة أيضاً تأثري إصالحات خدمات البنية         . من تلك اإلصالحات  

ومن األمثلة املعربة إعادة تأميم املياه يف أوروغواي، مما أدى إىل    .  الفقر األساسية على احلد من   
حتسني نوعية ماء الشرب املأمون؛ وأبرز هذا املثال أنه ما زال من املهم أن تضطلع الدولـة                  

ورأى البعض أن حتديد األسعار يف مستويات منصفة وتنافسية هو أحد  . بتقدمي خدمات معينة  
هيئات املنظمة حىت يتمكن املستثمرون من استعادة التكاليف ويتـسىن          الوظائف األساسية لل  

  . احلصول على اخلدمات األساسية- مبن فيهم الفقراء -جلميع املستهلكني 

  االجتاهات والتحديات التنظيمية يف قطاعات خدمات البنية األساسية  -جيم  
والدروس املستفادة  ُخصص جزء ال ُيستهان به من النقاش لتبادل التجارب الوطنية             -٧

وكشفت احلـاالت املقدمـة أن اُألطـر        . يف جمال تنظيم قطاعات خدمات البنية األساسية      
التنظيمية واملؤسسية ال يوجد فيها منوذج واحد يناسب اجلميع وميكن أن يطّبق علـى كـل                

واسُتنتجت دروس أساسية منها أن احملاولة واخلطأ أمـر   . البلدان والقطاعات يف كل احلاالت    
شائع، إذ يتعني اعتبار اإلصالح التنظيمي عملية تراكمية تسعى إىل إجيـاد أنـسب األطـر                

القطاعيـة  القواعد التنظيمية ومن الدروس املستفادة األخرى أن . التنظيمية واملؤسسية الوطنية 
جيب أن تكون جزءاً ال يتجزأ من استراتيجيات التجارة والتنمية املتكاملة والشاملة، وجيـب أن      

سَّق مع طائفة من السياسات بغية الزيادة إىل أقصى حد يف تأثريها الداعم للتنميـة، خاصـة                 ُتَن
 للملكيـة   -لذلك يتعني تصميم بارامترات تنظيمية متنوعـة        . يتعلق ببناء القدرة اإلنتاجية    فيما

وفقاً  -وحتديد األسعار والنفاذ إىل السوق واملعايري التقنية وسياسات املنافسة والوصول الشامل            
  .طاعية والظروف احمللية احملددةللخصائص الق

ويف اهلند، ويف إطار السعي إىل حتقيق أهداف متعددة يف جمال السياسة العامة مبا فيها             -٨
، جاهبت اجلهات املنظمة لقطـاع الطاقـة        والنمو الشامل التنمية املستدامة وتطوير األسواق     

باء، واالعتماد املفرط علـى الوقـود       نقص احلصول على الكهر   : سلسلة من التحديات هي   
وخضع قطاع الكهرباء إلصالح تنظيمـي      . األحفوري، وانعدام الكفاءة يف استعمال الطاقة     

كبري ركز على الوصول املفتوح إىل حلقيت النقل والتوزيع وإلغاء نظام التراخيص املفـروض              
ـ             سماح بالتجـارة يف    على توليد الطاقة مبا يشمل توليد الطاقة وتوزيعها يف األريـاف، وال

الكهرباء، وتطبيق أحكام أكثر حترراً على توليد الطاقة لالستعمال الداخلي، والفـصل بـني          
وقد فُرضت علـى اجلهـات     . النقل والتوزيع، وإنشاء جلان تنظيمية لتطوير أسواق الكهرباء       
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أجل حمدد،  املرخص هلا التزامات باخلدمة الشاملة بغية القيام بالربط وتوفري الطاقة يف غضون             
ويف حني أُقرت العطاءات التنافسية فيما يتعلق       . واعُتمد نظام إلنصاف املستهلكني املتضررين    

مبشاريع الطاقة، تلبية للطلب املتنامي، فإن االستدامة املالية لشركات التوزيع الـيت تتكبـد              
زالـت   ية ما خسائر مالية ُتعزى باألساس إىل عدم مراجعة التعريفات وانعدام الكفاءة التشغيل          

ويتمثل أحد ُسُبل املضي قدماً يف تنويع موارد        . تشكل مبعث قلق رئيسياً بالنسبة إىل املنظمني      
  .الطاقة وترويج الطاقة املتجددة وآليات العرض والطلب والكفاءة يف استعمال الطاقة

وبـا  ويف االحتاد األورويب، اقترح تنظيم متعلق بالبنية األساسية للطاقة العـابرة ألور           -٩
وتوخى . يهدف إىل حتديد املصاحل املشتركة املتصلة مبشاريع الطاقة يف جمايل الغاز والكهرباء           

ومشلـت معـايري    . هذا التنظيم دعم تشغيل املمرات االستراتيجية للطاقة يف االحتاد األورويب         
يـة؛  االستدامة االقتصادية واالجتماعيـة والبيئ    ) أ(االنتقاء يف إطار هذين املشروعني إثبات       

ومتثلـت  . زيادة تكامل األسواق واملنافسة والتشغيل املتبادل واألمن ومرونة الـنظم          )ب(و
األهداف األساسية يف ضمان تزويد املستهلكني بالطاقة على حنو موثوق به ومقبول التكلفـة     

وقُـدِّر  . بواسطة تنقل الطاقة بكفاءة وحرية يف أوروبا وتوفري الطاقة ودمج الطاقة املتجـددة         
 ٢٠١٠وع االستثمارات الالزمة يف قطاعي الكهرباء والغاز يف الفترة ما بـني عـامي                جمم
وإضافة إىل األموال العامة، جلأ االحتاد األورويب إىل        .  مليار يورو  ١ ٠٠٠ مبا يفوق    ٢٠٢٠و

حزمة "وتنظم  . وسائل مبتكرة الجتذاب مستثمرين من القطاع اخلاص مثل سندات املشاريع         
حتاد األورويب حوافز االستثمار من أجل الوصول إىل شبكات نقل الطاقـة             لال "الطاقة الثالثة 

واقُتـرح  . وتوزيعها، وذلك إما بفرض حد أقصى لإليرادات أو فرض حد أقصى لألسـعار            
  .تسترد من تعريفات الشبكة سوى التكاليف اجملدية أال
ويف بـريو،   . يـة وتؤدي خدمات املياه والنفايات دوراً رئيسياً يف التنمية االجتماع          -١٠

واجهت اهليئات املنظمة عدة حتديات منها تفاوت املناطق يف احلصول على اخلدمات؛ ونقص             
االستثمار يف املياه، مبا يف ذلك االستثمار اخلاص؛ وحتيز اإلعانات القائمة ضّد من ال يسعهم               

ـ   ) أ(وبيَّنت جتربة بريو أمهية     . دفع تكلفة اخلدمة   ة بـالتخطيط  التنسيق بني الوكـاالت املعني
واستدعت ضرورة ضمان خـدمات جيـدة       . الفعالية يف توجيه اإلعانات   ) ب(والتنفيذ، و 

بأسعار معقولة إعطاء األولوية لتنظيم يركز على التصدي لنقص احلصول على اخلـدمات يف              
ويف هذا السياق، يؤدي تنظـيم      . املناطق املتسمة بضعف التغطية والقدرة على دفع التكاليف       

وُسلّط الضوء  . راً مهماً يف ضمان محاية املستهلكني من جتاوزات مقدمي اخلدمات         املنافسة دو 
أيضاً على مسألة اعتماد آلية مبتكرة لتحديد التعريفات، إىل جانب فائدة الـشراكات بـني               

  .القطاعني العام واخلاص يف إدارة ما قد ينشب من نزاعات متصلة بالبيئة
فـي  ف. ة، ال سيما بالنسبة إىل البلدان غري الساحلية   ويبقى النقل الربي ذا أمهية خاص       -١١

، هبـدف املـضي يف      "٢٠١٦رؤية عام   "بوتسوانا، اعتمد إطار سياسايت طويل األجل مسي        
 - وهي وزارة النقـل واالتـصاالت        -وقامت اهليئة التنظيمية    . االرتقاء بقطاع النقل الربي   
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 ومتثل حـواجز التجـارة    . السلعبإصدار رخص لسائقي وسائل النقل العامة وتصاريح لنقل         
املتأتية من البلدان اجملاورة، مثل املالحة الساحلية اإلقليمية وقواعد البلد الثالث، عامالً مـن              

واعترب من األمهية مبكان لتطوير قطاع      . العوامل الرئيسية اليت تعوق تطوير قطاع النقل الربي       
لتجارة، وإعطاء األولوية لتطـوير التـصنيع       النقل الربي إلغاُء احلواجز غري املادية اليت تعوق ا        

والقطاعات ذات القيمة املضافة اليت جتتذب الطلب على خدمات الشحن، وتشجيع التجارة            
. اإللكترونية بغية االستفادة إىل أقصى حد من اللوجستيات وختفيض تكاليف النقل العامـة            

خال املزيد من التحسينات يف     وقد وضعت بوتسوانا سياساهتا املتكاملة الوطنية اليت سترشد إد        
  .قطاع النقل وستيسر منو الصناعة احمللية بواسطة بنية أساسية متطورة للنقل

الوطنية ال بد أن تكيف باستمرار مع البيئـة         القواعد التنظيمية   وشدد خرباء على أن       -١٢
 ميثل  لذلك. اخلارجية سريعة التحول كي تتالءم على أفضل حنو مع الظروف احمللية والسوقية           

مع اهلياكل السوقية املتحولة والتطـورات التكنولوجيـة ومنـاذج          القواعد التنظيمية   تكييف  
. األعمال التجارية اجلديدة وأولويات السياسات مسألة مهمة بالنـسبة إىل اهليئـات املنظمـة             

جديدة قواعد تنظيمية   وتشمل التحديات السياساتية الكبرية بصفة خاصة يف هذا الصدد صياغة           
للتطـورات  ) ب(للتخفيف من تغري املناخ واحلد منه وتعزيز التنمية املـستدامة، و          ) أ(صدي  للت

 خـدمات   التكنولوجية السريعة اليت تستحدث يومياً مناذج أعمال جتارية جديـدة كمـا يف            
  .االتصاالت مثالً

وشهدت خدمات االتصاالت تطوراً ملحوظاً اقترن بالتوسع املطرد لشبكات النطاق            -١٣
وأفاد االحتاد الدويل لالتصاالت بأن موجة اإلصالحات التنظيمية        . ض واألجهزة احملمولة  العري

املاضية، اليت اتسمت بزيادة مشاركة القطاع اخلاص وإنشاء هيئات تنظيمية مستقلة، أدت إىل   
توسع اهلواتف الثابتة واحملمولة واإلنترنت، مما أفرز مناذج أعمال جتاريـة جديـدة أعطـت               

ونتيجة لذلك غدا القطاع ذا أمهية متزايدة       . نقل البيانات على حساب نقل الصوت     األولوية ل 
وميثل هذا حتدياً مهماً بالنسبة إىل اهليئات       . بالنسبة إىل ميادين متعددة من ميادين السياسة العامة       

املنظمة فقد أصبح تطوير اخلدمات والبنية األساسية اخلاصة بالنطاق العريض أولويـة رئيـسية              
سبة إىل بلدان كثرية؛ ويتعني أن يصبح التنظيم أكثر مرونة ملواكبة التغريات السريعة يف كيفية           بالن

 أي تطوير البنيـة     -تدبري األعمال التجارية، وأكثر مشوالً ليغطي أهدافاً متنوعة للسياسة العامة           
ئـت  ومـا فت  .  التكنولوجي األساسية، وأمن الفضاء احلاسويب، وتشجيع االبتكار، والتقارب      

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تزداد فائدة يف جماالت التمويل والتعليم والصحة،           
ولتعميم فوائد جمتمع املعلومات ال بد من إنـشاء         . وهو ما يزيد أمهية تناسق النهج التنظيمية      

مـاد  أطر تنظيمية وطنية تتطلع إىل املستقبل وال تؤثر على التكنولوجيا وتتيح املنافسة باالعت            
  .على البنية األساسية وكذلك اخلدمات

وأثرت تغريات اختيارات املستهلكني بسبب تطور السوق أيضاً على خدمات الربيد             -١٤
وأكد االحتاد .  وهي أوسع شبكة توزيع، وتستخدم مخسة ماليني موظف يف العامل      -التقليدية  
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ت إىل التكيف مع اختيـارات      الربيدي لألمريكتني وإسبانيا والربتغال أن اهليئات املنظمة سع       
املستهلكني املتغرية باستخدام تكنولوجيات وخدمات إلكترونية جديدة مثل مكتب الربيـد           

وال بـد أن    . اإللكتروين والتمويل اإللكتروين والتجارة اإللكترونية واحلكومة اإللكترونيـة       
سي حوكمة قوية   هذه اخلدمات اجلديدة وأن تعزز املنافسة وتر      القواعد التنظيمية مع    تتكيف  

  .وحتافظ عليها
اهلنـد مـثالً،    بفي قطاع الطاقة    ف. وميثل تعزيز التنمية املستدامة حتدياً تنظيمياً كبرياً        -١٥

ُيدعم هدف التنمية املستدامة باستعمال الطاقة املتجددة، مبا يشمل وضع معايري أداء مرتبطـة         
ء الطاقة املتجددة اإلجبـاري     وإقرار شرا ) تشجيعية(بإصدار التراخيص، وتعريفات تفضيلية     

وفيما يتعلق بالنقل البحري، احتلت تدابري التحكم يف انبعاثات         . ووضع خطة للربط بالشبكة   
ويف جمال تغري املناخ، اختـذت      . غازات الدفيئة صدارة الشواغل التنظيمية يف األعوام األخرية       

يبقى النقل البحري أكثـر     تدابري تنظيمية ترمي إىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة يف حني           
  .وسائل نقل البضائع كفاءة يف استعمال الطاقة

  األبعاد التنظيمية واملؤسسية  -دال  
غري . مثل إنشاء هيئات منظمة مستقلة خطوة أساسية يف عمليات اإلصالح التنظيمي            -١٦

الغرض أن املشاركني الحظوا أن االستقالل جيب أن يكون حقيقياً وفعلياً، وأن ُيخصَّص هلذا              
وتداُخل االختصاص  . ما يكفي من املوارد املالية والبشرية املدعومة بشفافية ومصداقية قويتني         

بني اهليئات املنظمة القطاعية وسلطات املنافسة ميكن أن ينجم عنه تنازع، وقد عـوجل هـذا              
وكشفت التجارب الوطنية عن وجود مسارات وترتيبات مؤسسية        . االحتمال بأساليب شىت  

  .  لتنظيم قطاعات خدمات البنية األساسية املختلفةخمتلفة
حتقق جناحاً أكرب يف قطاع االتصاالت منه       " اهليئة املنظمة املستقلة  "والحظ خرباء أن      -١٧

ففي قطاع االتصاالت يف اهلند مثالً، حتسنت معدالت االتصال واالختراق          . يف قطاع الطاقة  
ويف قطاع الطاقة، ركـز التنظـيم       . وجيةبفضل مشاركة القطاع اخلاص والتطورات التكنول     

. تركيزاً قوياً على دعم التعريفات املتبادل بني املستعملني الصناعيني واملستعملني الـزراعيني           
لكن هذا النموذج مل يعد مستداماً، مما أفضى إىل إنشاء هيئة مستقلة لتحديد التعريفات وإىل               

تينية تأكيد أمهية االستقالل والشفافية     كذلك أعادت جتربة أمريكا الال    . إدخال إصالح كامل  
ومـن  . واملساءلة لدى اهليئات املنظمة املستقلة للقطع مع الضغط السياسي والتنظيم التعسفي          

املهم التمييز بني األسواق املغلقة واألسواق التنافسية بغية إقامة التوازن الالزم بـني التنظـيم               
  . وتشجيع املنافسة

، وليس هياكل امللكية، تعترب أكثر فـأكثر أساسـية         التنظيمية القواعدومبا أن نوعية      -١٨
 القواعد  لتحديد األداء القطاعي، فقد ناقش املشاركون خمتلف النهج املعتمدة لتحسني نوعية          

" هيئة منظمة للهيئات املنظمة   "ولوحظ أن بعض البلدان قامت هلذا الغرض بإنشاء         . التنظيمية
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 بريو هنجاً فريداً إزاء التنظيم الشامل يغطي خمتلف اجملاالت          واتبعت. كما هي احلال يف أستراليا    
السياساتية مثل امللكية الفكرية واملنافسة ومحاية املستهلك والتنظيم القطاعي، وذلـك بإنـشاء             

ويتوخى هذا النهج ضمان خـدمات      . املعهد الوطين للدفاع عن املنافسة ومحاية امللكية الفكرية       
د على دور الدولة القوي يف محاية املـستهلكني عـن طريـق             جيدة للمستهلكني، كما يعتم   

  . اإلجراءات املنسقة اليت تتخذها الوكاالت التنظيمية املسؤولة عن التنظيم والتنفيذ واإلنفاذ
قواعـد  ، هبدف ضـمان اعتمـاد       "التنظيم الذكي "وأطلق االحتاد األورويب مبادرة       -١٩

رض تكاليف ال لزوم هلـا وحتتـرم مبـدأي          جيدة حتقق األهداف التشريعية وال تف     تنظيمية  
ومتثل أحد العناصر الرئيسية يف هـذه       . التفويض والتناسب يف مجيع مراحل تنفيذ السياسات      

ويتوخى التقييم حتديد املشاكل بسبل   . املقترحةالقواعد التنظيمية   املبادرة يف تقييم تأثريها على      
روس املستفادة من السياسات الـسابقة      منها التشاور مع اجلهات املعنية وفحص القرائن والد       

وللتأكد من مالءمة هـذا     . وحتديد األهداف وبلورة اخليارات السياساتية وتقييمها ومقارنتها      
التشريع للغرض املنشود منه، أجرى االحتاد األورويب أيضاً عمليات حتقق من املالءمة هبـدف    

 التنظيم الذكي يف ختفيض األعبـاء       ومتثل أحد األهداف األخرى ملبادرة    . تقييم فعالية التنفيذ  
اإلدارية باحلد من اإلجراءات الروتينية والتكاليف املفروضة على األعمال التجارية ال سـيما             

  .املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم

  اإلصالح التنظيمي يف اخلدمات املالية  -هاء  
هود لإلصـالح  ناقش االجتماع أيضاً ما ُيبذل على الصعيدين الوطين والدويل من ج    -٢٠

وتتوخى هذه اإلصالحات توسيع نطاق اإلشراف حبيـث        . التنظيمي يف جمال اخلدمات املالية    
يشمل أهداف التحّوط على املستويني الكلي واجلزئي، وتدخيل العوامل اخلارجيـة الـسلبية         

هـذه  ُتعيـد   أن  العمل علـى    وأكد اخلرباء أمهية    . الناشئة عن عمل فرادى املؤسسات املالية     
لقطاع املايل وظيفته األساسية أال وهي دعم األنشطة اإلنتاجيـة يف االقتـصاد          لالحات  اإلص

  . احلقيقي وكذلك أمهية منع حدوث أزمات مالية أخرى يف املستقبل
وُخصص قدر كبري من املناقشة املتعلقة هبذا املوضوع التفاق بازل الثالـث الـذي                -٢١

وتعكف جلنة بازل املعنية باإلشراف املـصريف       . يتناول املتطلبات املتصلة برأس مال املصارف     
على صياغة اتفاق بازل الثالث باعتباره وسيلة رئيسية للتغلب على اإلخفاقات الـسوقية يف              

وتتمثل أهداف اتفاق بازل الثالث يف حتسني قدرة املصارف علـى تغطيـة             . اخلدمات املالية 
غري أن عدة خـرباء     . هلا وكميته اخلسائر يف أوقات التراجع من خالل تدعيم نوعية رأس ما         

بينوا أن قواعد اتفاق بازل الثالث تستند إىل قواعد اتفاق بازل الثاين وترث منـها بعـض                 
وعلى سبيل املثال، ال تزال النمـاذج اإلحـصائية املـستخدمة           . العيوب اهليكلية اليت تعتريه   

لعمليات تـشكل يف    حلساب متطلبات رأس املال الالزمة لتغطية خماطر القروض واألسواق وا         
غالب األحيان حتدياً بالنسبة إىل الكثري من اهليئات املنظمة، ال سيما يف البلدان النامية، لفرط               
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لذلك ال بد من جتاوز تلك األساليب املعقدة بغية احلـد مـن خطـر               . ما تتسم به من تعقيد    
نظمة قـادرة علـى   وعالوة على ذلك، قد ال تكون اهليئات امل . التنظيميةالسيطرة على اهليئات    

متابعة مجيع التغريات اليت تطرأ على السوق كي يتسىن هلا االضطالع على النحـو املناسـب                
، وهي املتعلقة مبتطلبات اإلبـالغ      ٣وأخرياً تقوم الدعامة    . ٢باملراجعة الرقابية يف إطار الدعامة      

يري احملاسـبة   مبخاطر القروض، إىل حد كبري على استخدام وكاالت التصنيف االئتماين ومعـا           
  . وُشدِّد على أن وكاالت التصنيف االئتماين ينبغي أال تؤدي دوراً يف التنظيم التحوطي. الرتيهة
ولوحظ أنه ما زال يتعني استكمال تفاصيل شىت يف اتفاق بـازل الثالـث، وهـي                  -٢٢

عني وعلى سبيل املثال، ما زال يـت . تفاصيل ما انفك البعض منها يثري حتديات تنظيمية معقدة       
أكرب من  " ("املؤسسات املهمة على مستوى النظام    "حتديد ومعاجلة اخلطر املعنوي الناشئ عن       

وقد يتبني أن تطبيق تكاليف رأس املال املعاكسة للدورات، والرامية إىل احلد من             "). تفلسأن  
يف الواقع، نظراً إىل صعوبة أصعب من أن يطبق القائمة للدورات، أمر القواعد التنظيمية احنياز 

غري أن اخلرباء أكدوا أن أكرب التحديات يكمن يف تدعيم التنظيم           . حتديد الدورات االقتصادية  
واإلشراف التحوطيني على مستوى النظام املايل ككل، ذلك أن قواعد اتفاق بازل الثالـث              

ى محاية املودعني   زالت تتوخى التحوط اجلزئي، إذ تركز على مالءة فرادى املصارف وعل           ما
وقال أحد اخلـرباء إن تعزيـز قواعـد     . بدالً من التركيز على قدرة النظام املايل على التأقلم        

التحوط الكلي الواردة يف اتفاق بازل الثالث يقتضي التحكم يف طفرات االئتمان، وذلك مثالً   
رت قاعدة فـولكر    وعلى الصعيد الوطين، أثا   . االئتمان إىل الناتج احمللي اإلمجايل    نسب  برصد  

املقترحة، اليت حتظر جتارة مصارف الودائع يف املمتلكات، مسألة التمييز يف معاملـة فئـات               
ومن الالزم يف حالة البلدان النامية املوازنة بني االحتياجـات اإلمنائيـة            . بعينها من األصول  
  .املالية املتعلقة بإدارة املخاطرالقواعد التنظيمية 

بيق اإلشراف املايل والتحوطي اجلزئي يقتضي تـوافر قـدرات          ورأى خرباء أن تط     -٢٣
تنظيمية ومؤسسية كبرية على الصعيد الوطين، يف حني ال تزال بلدان نامية كثرية تنفذ اتفاق               

كذلك ُسلّم بأن تبعات اتفاق بازل الثالث بالنـسبة إىل املنـشآت الـصغرية              . بازل األول 
 خاصاً، إىل جانب الزيادات احملتملة يف تكـاليف         ومتوسطة احلجم ومتويل التجارة تثري قلقاً     

ويعزى ذلك إىل أن قواعد اتفـاق       .  القواعد التنظيمية  االئتمان وتقلص توافره بسبب تشديد    
بازل الثالث تثين عن حيازة أصول قصرية األمد بسبب ارتفاع وزن املخاطر املرجح املقتـرن          

لطرف املتعاقد اآلخر بدالً من اخلطر      حباالت التعّرض لتلك املخاطر، وتركز على خطر عجز ا        
املتصل باملنتجات أو األداء؛ وهي قواعد أثرت سلباً على وسائل متويل التجـارة وإقـراض               

لذلك يعترب من املهم متييز األنشطة منخفـضة اهلـامش          . املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم   
  .الية املخاطراألنشطة عالية اهلامش وععن ومنخفضة املخاطر، مثل متويل التجارة، 

، ٢٠٠١-٢٠٠٠وعرض أحد اخلرباء جتربة تركيا يف التعامل مع األزمة املالية للفتـرة               -٢٤
فقـد باشـرت تركيـا يف       . وهي جتربة مكنت البلد من عبور األزمة العاملية األخرية بـسالم          
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 برناجمها الواسع إلعادة تنظيم القطاع املصريف، الذي تـوخى إعـادة تنظـيم              ٢٠٠١ عام
 العامة، وإحالة املصارف اخلاصة املتأزمة إىل صندوق تـأمني ودائـع االدخـار،              املصارف

واالرتقاء بنوعية أصول املصارف اخلاصة، واعتماد معايري جديدة لإلشراف، وزيادة كفـاءة            
ويبني املثال التركي أمهية التنسيق املؤسسي بني خمتلـف الوكـاالت           . النظام املصريف ككل  

ي واخلزانة وصندوق تأمني ودائـع االدخـار واهليئـات املنظمـة            البنك املركز (التنظيمية  
، يف سياق التصدي ألزمة ما، من أجل القيام بإصالحات هيكلية ناجحة، وأمهية             )للمصارف

  .إرساء نظام إنذار مبكر وحتسني الشفافية
وُشدِّد على ضرورة أن يكون اإلنصاف هدفاً تنظيمياً صرحياً وأن ُيعـزَّز اإلدمـاج                -٢٥
ولوحظ أن اإلصالحات التنظيمية األخرية ميكن أن َتزيد التكاليف بالنسبة إىل اُألسـر             . ايلامل

املعيشية وُتقلّص توافر االئتمان، ومن مث أمهية سّن نوع من التشريع التنظيمي لتشجيع إقراض              
ويف اهلند، يرتبط عدد الفـروع الـيت        . اُألسر احملتاجة بسبل منها سياسات اخلدمات العامة      

وعالوة على ذلك،   . خَّص ملصرف ما أن يفتحها بعدد الفروع اليت فتحها يف مناطق ريفية           ُير
تتوخى السياسات العامة توجيه االئتمان مباشرة حنو األنشطة املُنتجة مثل أنشطة املنـشآت             
الصغرية ومتوسطة احلجم ومشاريع املساكن الصغرية واملنخفضة التكلفة واالسـتثمارات يف           

وهكذا هتدف السياسات العامة يف اهلند إىل تشجيع تقاسم املخاطر املقترنـة            . ةالبنية األساسي 
هبذه االئتمانات بني القطاعني العام واخلاص من خالل توفري شبكات األمان وشـكل مـن               

غري أن بعض املشارِكني الحظوا أن املصارف اخلاصة جتد         . أشكال التأمني أو ضمان االئتمان    
 إىل الزبائن الذين تعتربهم غري مرحبني مبا أن هذه املصارف تسعى            صعوبات يف تقدمي االئتمان   

  .إىل الربح باألساس
والحظ عدة مشاركني ضرورة اعتماد هنج حذر إزاء فتح أسواق اخلدمات املاليـة،               -٢٦

بالنظر إىل تأثري األزمة، والتشوه الناجم عن تدابري إنقاذ القطاع املايل اليت أفضت يف بعـض                
أميم املصارف، والصعوبة اخلاصة اليت جيدها قطاع اخلدمات املالية يف التراجـع       احلاالت إىل ت  

وأوضح بعضهم أن االلتزام بالسماح ألي مورِّد أجنيب مستقر يف اإلقلـيم            . عن فتح األسواق  
ميكن أن يتعارض مع تزايد االهتمـام التنظيمـي بـسالمة           " خدمات مالية جديدة  "بتقدمي  

. البلد املضيف القواعد التنظيمية يف    أيضاً إىل الدور املهم الذي تؤديه       وأُشري  . املنتجات املالية 
وعلى سبيل املثال، شدَّدت بعض البلدان على ضرورة أن يستقر مقدمو اخلدمات األجانـب              

وإضافة إىل ذلك، ناقش املشاركون     . بواسطة شركات منتسبة وليس بواسطة الفروع املباشرة      
بري معينة كجزء من االستثناء التحوطي يف إطار االتفاق العام          ما إذا كان من املمكن تربير تدا      

ورأى بعض املتحدثني أن االتفاق العـام بـشأن التجـارة يف            . بشأن التجارة يف اخلدمات   
اخلدمات يتيح بالفعل ما يكفي من أوجه املرونة لتمكني احلكومات من اختاذ التدابري املناسبة              

ون آخرون على انعدام التيقن من نطاق االسـتثناءات         وشدَّد متحدث . اليت يستدعيها التحوط  
التحوطية والحظوا أن بعض التدابري، مثل ضوابط رؤوس املال، قد ال تكون مربَّرة، فتحـّد               

  .بذلك من احلق يف التنظيم
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  قطاعات خدمات البنية األساسية والنظام التجاري الدويل  -هاء  

دي بصفة عامة إىل الكفاءة وتعزيـز       رأى عدد من املشاركني أن حترير اخلدمات يؤ         -٢٧
غري أهنم سـلموا    . القدرة التنافسية نظراً إىل الروابط األمامية واخللفية للقطاعات يف االقتصاد         

بأن اُألطر التنظيمية احلكيمة والقوية شرط أساسي شأهنا يف ذلك شـأن اُألطـر املؤسـسية            
 إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية     وعالوة على ذلك، ونظراً إىل أن حترير التجارة يف        . العتيدة

ومتعددة األطراف بات يغطي على حنو متزايد خدمات البنية األساسية وأن حترير التجارة يف              
، فإن عمليات حترير التجارة ميكن أن تؤثر على         "التنظيمية"اخلدمات يتناول باألساس التدابري     

ويكمـن  .  قدرة احلكومة على التنظيم    وضع اُألطر التنظيمية واملؤسسية احمللية، ومن مث على       
التحّدي الرئيسي يف أن تكون عمليات التحرير املقترنة بالعمليات التنظيمية مناسبة من حيث             

  .احملتوى والوترية والتسلسل
والحظ بعض املتحدثني أن حترير التجارة يكون مفيداً عندما جيـري يف الظـروف                -٢٨

ؤسسية احلكيمة من بني العوامل الرئيسية ليكون لتحريـر         وُتعدُّ اُألطر التنظيمية وامل   . السليمة
وعلى سبيل املثال، حتـسَّن أداء قطـاع االتـصاالت يف     . جتارة اخلدمات تأثري إجيايب صاف    

املكسيك حتسناً كبرياً بعد حتريره يف إطار اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة احلرة، األمر الـذي          
ويف أوغندا، أفضى حترير قطـاع      . اخلدمات احلديثة مكَّن من حتسني الكفاءة واحلصول على       

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخصخصته إىل زيادة تدفقات االستثمار األجنيب          
غري أن غياب اُألطر التنظيمية حـال دون        . املباشر وحتّسن االنتشار اهلاتفي والتغطية الشبكية     

 على املنافسة على الصعيد الدويل مثل       تطوير خدمات تكنولوجيا معلومات واتصاالت قادرة     
وعالوة على ذلك   . خدمات التعاقد اخلارجي واملكتب اخللفي املستعينة بتكنولوجيا املعلومات       
لذا فمـن املهـم     . تبني أن حترير التجارة أسهل يف بعض القطاعات منه يف قطاعات أخرى           

لبعض عن قلـق مـن أن     وأعرب ا . مراعاة االختالفات القطاعية يف تصميم عمليات التحرير      
  .يتسبب التحرير يف تفاقم حالة ميزان املدفوعات يف البلدان النامية

وقيل إن  . واعُتبَِر من املهم دفع مفاوضات الدوحة بطيئة التقدم فيما يتعلق باخلدمات            -٢٩
املفاوضات املتعلقة باخلدمات، باعتبارها حمور جدول أعمال ضمين ُمدَمج يف اتفاقات منظمة            

ة العاملية، ال تزال هلا واليتها التفاوضية اخلاصة بصرف النظر عن اجملـاالت األخـرى               التجار
وعالوة على ذلك، اعترب البعض أنه رمبا ال يزال ممكناً إحراز تقـدم             . املشمولة جبولة الدوحة  

يف املفاوضات املتعلقة بالنفاذ إىل السوق بالنظر إىل ما تسىن إحرازه من تقدم كبري يف مـؤمتر                
وفيما يتعلق بتحديد قواعد التنظيم احمللي، الحـظ        . ٢٠٠٨يوليه  /متوزشارات املعقودة يف    اإل

اخلرباء أن الُنُهج األفقية اليت تغطي مجيع القطاعات كثرياً ما تتمخض عن نتائج ضحلة وفعالية          
وخبصوص طريق املضي قُُدماً، طُرح سؤال بشأن فوائد اتباع ُنُهج جديدة ممكنة إزاء             . حمدودة

وكان اجلواب أن املفهوم ال يزال غامضاً إذ ميكن         ". الُنُهج حمدودة األطراف  "ملفاوضات مثل   ا
عمليات التفاوض حمدودة األطراف املفضية إىل نتيجة متعـددة األطـراف           ) أ(أن ُيقَصد به    
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على مبدأ الدولة األكثر رعاية على غرار جولة أوروغـواي واملفاوضـات القطاعيـة               تقوم
ت االتصاالت واخلدمات املالية األساسية ومفاوضات جولة الدوحة اجلاريـة؛          خبدما املتعلقة

النتائج حمدودة األطراف اليت ميكن أن تتخذ شكل اتفاقات جتارية إقليمية من تلـك              ) ب( أو
املشمولة باملادة اخلامسة من االتفاق العام للتجارة يف اخلدمات أو اتفاق حمدود األطراف من              

  .ءات احلكومية غري القائمة على مبدأ الدولة األكثر رعايةقَبيل اتفاقات الشرا
يف أحيان كثرية من نطـاق التحريـر يف إطـار           " اخلدمات العامة "وبينما ُتستبعد     -٣٠

ُتعرض علـى   " خدمات عامة "االتفاقات التجارية، باتت خدمات كثرية من تلك اليت تعترب          
لقطاع لاللتزامات املتعلقة بالنفاذ إىل     أساس تنافسي يف األسواق التجارية، مما يزيد خضوع ا        

وفيما يتعلـق بـُنُهج التحريـر املتـصلة         . السوق وعدم التمييز يف إطار االتفاقات التجارية      
باالتفاقات التجارية اإلقليمية، رأى بعضهم أن هنجي قوائم االنطباق وقوائم عدم االنطبـاق             

 أن ُيفضي إىل التزامات متكافئة بشأن       خيتلفان كثرياً من حيث النتائج، مبا أن كليهما ميكن         ال
ورأى . النفاذ إىل السوق وميكن أن يتضمن شروط استثناء للتعامل مع احلساسيات الوطنيـة            

بعض املشاركني أن هنج قوائم عدم التقّيد ميكن أن يفضي إىل حترير عارم يشمل اخلـدمات                
لكثري مـن البلـدان الناميـة       اليت قد تظهر مستقبالً وميكن أن حيدَّ من حق التنظيم، مبا أن ا            

منخفضة الدخل عادةً ما تفتقر إىل القدرات املؤسسية الالزمة لكي حتدِّد مـسبقاً التـدابري               
التنظيمية اليت ميكن أن ُتخلَّ بااللتزامات املتعلقة بالنفاذ إىل السوق أو باملعاملة الوطنية والـيت               

غوط الرامية إىل توسيع حترير جتـارة       واعترب البعض أن الض   . يتعيَّن تقدميها صراحةً كتحفظات   
اخلدمات يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية أو مفاوضات االنضمام إىل منظمة التجـارة             

التحوطية املالية أو   القواعد التنظيمية   العاملية حدَّت من قدرة بعض احلكومات على استخدام         
  .ضوابط رأس املال للتخفيف من حدة األزمات املالية

إضافة إىل تكامل األسواق اإلقليمية، ميكن أن يؤدي التعاون والتنسيق التنظيميـان            و  -٣١
وعلى سبيل املثال، وسعياً إىل التغلـب علـى         . دوراً مهماً ) مبا يف ذلك االعتراف واملعادلة    (

اخنفاض معدالت احلصول على الكهرباء يف املنطقة، َعِملَت بلدان اجلماعة االقتصادية لدول            
، من خالل بروتوكوهلا املتعلق بالطاقة، على االستفادة إىل أقصى حد من موارد             غرب أفريقيا 

. الطاقة اإلقليمية بزيادة احلصول على الطاقة وتدعيم ترابط شبكات الكهرباء َعـرب احلـدود        
وَشِمل ذلك إنشاء هيئة منظِّمة إقليمية مشتركة ُتعىن بقطاع الطاقة عالوة على جممَّع الطاقـة               

وتشرف اهليئة التنظيمية اإلقليمية املعنية بقطاع الكهرباء والتابعـة للجماعـة           . لغرب أفريقيا 
 دولة عـضواً يف  ١٥غرب أفريقيا على ترابط شبكات الكهرباء َعرب حدود       لدول  االقتصادية  

وواجهت هذه اهليئة التنظيمية مشاكل خاصة ُتعزى إىل استمرار وجـود منـافع             . اجلماعة
دودية ترابط الشبكات َعرب احلدود، وضخامة االحتياجـات مـن          متكاملة عمودياً، وإىل حم   

اإلنفاق، وعدم تناسق النهج املتبع إزاء اخلصخصة والتحرير يف املنطقة، وتضارب املعلومات،            
ومتثل زيادة التجارة يف الكهرباء َعرب احلـدود        . وتفاوت أسعار التعريفات بني بلدان اجلماعة     

.  إىل بلوغه من خالل ترابط شبكات الكهرباء َعرب احلـدود          هدفاً مهماً تسعى اجلهات املعنية    
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وتعمل اهليئة التنظيمية على ضمان توافر اُألطر القانونية املناسبة على حنو يكفل اجلـدوى يف               
وكان التعاون اإلقليمي ذا أمهية حامسة بالنسبة إىل بلدان مجاعة          . إقامة هذه الشبكات املترابطة   

بنيتها األساسية لالتصاالت وخدماهتا يف جمـال تكنولوجيـا         شرق أفريقيا يف سياق تطوير      
املعلومات واالتصاالت، إذ مكنها هذا التعاون من العمل يف سبيل زيادة تبادليـة اخلـدمات           
بواسطة مواءمة السياسات والضوابط املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت وتوحيـد     

  .التكنولوجيات واخلدمات

  لآفاق املستقب  -زاي  
طرية وممارسات فُضلى وأمثلـة جنـاح   تدارس اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات جتارب قُ     -٣٢

وأظهرت هذه العملية تنوع الُنُهج وقـدَّمت مـن         . متنوعة يف قطاعات خدمات البنية األساسية     
وقد أتاحت للمشاركني حتسني فهمهـم للفـرص والتحـديات املقترنـة            . الدروس قدراً وفرياً  

تنظيمي واملؤسسي لقطاعات خدمات البنية األساسية، وال سيما العناصر الالزمة لوضع           ال بالُبعدين
وأعرب املشاركون عن بالغ تقديرهم لعمل األونكتـاد    . أنسب اُألطر التنظيمية واملؤسسية الوطنية    

وناشدوا األونكتاد املُضي يف تيـسري تبـادل التجـارب          . فيما يتعلق باُألطر التنظيمية واملؤسسية    
  .دروس بغية حتديد أنسب السياسات الوطنية واُألطر التنظيمية وأفضلها من الناحية العمليةوال
  :وفيما يلي بعض الدروس العامة املستخلصة  -٣٣

تؤدي الدولة دوراً أساسياً يف التصدي لإلخفاقات السوقية يف خدمات البنية    )أ(  
  األساسية ويف تنمية القدرات اإلنتاجية؛

 مشاركة تا حيتاجه تطوير البنية األساسية من متويل كبري، أصبح        نظراً إىل م    )ب(  
القطاع اخلاص والشراكات بني القطاعني العام واخلاص واالستثمار األجنيب املباشر أيضاً من            

  املصادر املهمة لتطوير البنية األساسية؛
ال بد من تكييف اُألطر التنظيمية واملؤسسية وفقاً لالحتياجات والظـروف             )ج(  

خلاصة لفرادى البلدان والقطاعات، ووفقاً للبيئات اخلارجية سريعة التحول، مثل التطورات           ا
وال بد أن تتصدى اُألطر التنظيمية واملؤسسية لتنوع اجلهات املزوِّدة . التكنولوجية وتغيُّر املناخ

  أي القطاع اخلاص والقطاع العام والشراكات بني القطاعني؛
البنية األساسـية يف سياسـات      عد التنظيمية خلدمات    القواال بد أن ُتدمج       )د(  

وال بد من الوضوح يف حتديد      . واستراتيجيات التنمية االقتصادية والقطاعية الشاملة واملتكاملة     
  دور الوكاالت والتنسيق بني املؤسسات؛

. الشفافية عنصر أساسي الستقالل العملية التنظيمية ومصداقيتها وفعاليتـها       )ه(  
  اجلهات املعنية املتعددة دوراً مهماً يف هذا الصدد؛ويؤدي تفاعل 

تؤدي سياسة املنافسة احلكيمة دوراً رئيسياً يف توفري خدمات بنية أساسـية              )و(  
  تنافسية ال سيما يف األجزاء التنافسية من السوق ولدعم مصاحل املستهلكني؛
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ارسات يف تنظيم   ال بد من االرتقاء بنوعية التنظيم سعياً إىل بلوغ أفضل املم            )ز(  
خدمات البنية األساسية، وذلك مثالً بواسطة تقييمات اآلثار وحتاليل اجلدوى مـن حيـث              

وال بد أن تتزوَّد احلكومات مبا يكفي من املـوارد املاليـة            ". تنظيم ذكي "التكلفة من أجل    
. ذهاوالقدرات املؤسسية واملهارات الالزمة لوضع اُألطر التنظيمية واملؤسسية ورصدها وإنفا         

  وال بد من تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية واملؤسسية يف البلدان النامية؛
املالية الدولية الناشئة، مـن     القواعد التنظيمية   ال بد أن ُتقيِّم البلدان النامية         )ح(  

قَبيل اتفاق بازل الثالث، وأن تنفذها حبذر، بالنظر خصوصاً إىل مستوى تعقيدها التنظيمـي              
  ومن الالزم أن تتحلى هيئات اإلشراف يف البلدان املضيفة باليقظة؛. ؤسسيةوقدراهتا امل
ال بد أن تكون عمليات حترير التجارة اإلقليمية ومتعددة األطراف مناسبة             )ط(  

من حيث التصميم والوترية والتسلسل، وأن تأخذ يف احلسبان أهداف السياسة العامة املنشودة 
ويف حالة خدمات البنية األساسـية،  . خدمات البنية األساسية  قطاعات  القواعد التنظيمية ل  يف  

  عناية خاصة؛والقواعد التنظيمية يستوجب التفاعل بني التجارة 
ال بد من تعبئة مجيع أنواع الشراكات من أجل تنمية القدرات اإلنتاجيـة               )ي(  

  بلدان اجلنوب؛وضمان فعالية اُألطر التنظيمية واملؤسسية، مبا يشمل التعاون اإلقليمي وبني 
ميكن أن يكون التنسيق والتعاون اإلقليميان يف جمال التنظيم وسـيلة قويـة          )ك(  

  لوضع أُطر تنظيمية ومؤسسية فعالة؛
ستساهم زيادة البحوث وتقييمات اآلثار واستعراضات سياسات اخلدمات          )ل(  

ر التنظيميـة   مسامهة كبرية يف حتديد أفضل املمارسات لوضع وتنفيذ أنسب السياسات واُألط          
  واملؤسسية؛

والدروس يف حتديـد وبلـورة      املستمر للتجارب   تبادل  الميكن أن يساهم      )م(  
  .أنسب السياسات واُألطر التنظيمية واملؤسسية يف جمال خدمات البنية األساسية

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

اع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته االفتتاحية، أعـضاء املكتـب           انتخب اجتم   -٣٤
  :أمساؤهم التالية

  )ماليزيا(السيدة هيسواين هارون   :الرئيسة  
  )تونس(البعيت السيد منصف   : املقرر-نائب الرئيسة   
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

 ،٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٣ء، يف جلسته العامة االفتتاحية املعقودة يف        أقرَّ اجتماع اخلربا    -٣٥
وفيما يلي نـص جـدول      ). TD/B/C.1/MEM.3/10الوثيقة  (جدول األعمال املؤقت للدورة     

  :األعمال
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  سيالُبعد التنظيمي واملؤس: اخلدمات والتنمية والتجارة  -٣
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  نتائج الدورة  -جيم  
اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية أيضاً، على أن تعدَّ         -٣٦

  .الرئيسة موجزاً للمناقشات

  اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (

 ٢٤ جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة يف         أذن اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف       -٣٧
املقرر بأن يضع، حتت إشراف الرئيسة، الصيغة النهائية        /، لنائب الرئيسة  ٢٠١٢فرباير  /شباط

  . للتقرير بعد اختتام االجتماع
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  املرفق

  *احلضور    
  :حضر اجتماع اخلرباء ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

  السنغال  االحتاد الروسي
  السودان  إثيوبيا
  السويد  األردن

  شيلي  أفغانستان
  الصني  إكوادور

  عمان  اإلمارات العربية املتحدة
  غابون  أنغوال
  غانا  أوغندا
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   إيطاليا

  كازاخستان  باراغواي
  كوت ديفوار  الربازيل
  كولومبيا  بربادوس

  كينيا  بنن
  ليبيا  بوتسوانا
  ليسوتو  بولندا
  ماليزيا  بريو

  املغرب   بيالروس
  املكسيك  تركيا
  اململكة العربية السعودية  توغو
  النمسا  تونس
  نيبال  اجلزائر

  نيجرييا  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اهلند  اجلمهورية الدومينيكية

  هنغاريا  مجهورية كوريا
  الواليات املتحدة األمريكية  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  اليابان  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
    زامبيا

__________ 

  .TD/B/C.I/MEM.3/INF.4لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة   *  
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلة يف الدورة  -٢
  جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ

  االحتاد األفريقي
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  االحتاد األورويب
  منظمة دول شرق البحر الكارييب

  ركز اجلنوبم
  :وكانت وكالتا األمم املتحدة التاليتان ممثلتني يف الدورة  -٣

  االقتصادية ألفريقيااألمم املتحدة جلنة 
  )منظمة التجارة العاملية/األونكتاد(مركز التجارة الدولية 

  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة  -٤
  صاالتاالحتاد الدويل لالت

  البنك الدويل
  منظمة التجارة العاملية

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٥
  الفئة العامة

  مركز البحوث املتعلقة بالشركات متعددة اجلنسيات
  مهندسو العامل

  املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
   الدويلاملنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون االقتصادي

  منظمتان يف الطريق إىل االنتساب
  مركز البحوث املتعلقة بالشركات متعددة اجلنسيات

  مجعية وحدة وثقة املستهلكني
  :وحضرت اجتماع اخلرباء املدعوة التالية  -٦

 سياساتية، مركز التجـارة الدوليـة والتنميـة         مستشارة،  تاكيوتشيالسيدة رينا   
  ة، جنيفواحلوكمة االقتصادية وخدمات املشور

 :وُدعي إىل اجتماع اخلرباء أعضاء أفرقة النقاش التالية أمساؤهم  -٧

  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٣اخلميس 
  ، رئيس اللجنة املركزية لتنظيم قطاع الكهرباء، اهلندديوالسيد برامود 
  ، رئيس شعبة االقتصاد، جامعة جنيفأوالرياغاالسيد مرسيلو 
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مل املعين باالستراتيجيات الدوليـة، جملـس       ، رئيس الفريق العا   رايونالسيد فيليب   
  اهليئات األوروبية لتنظيم قطاع الطاقة

  ، رئيس دائرة البيئة التنظيمية والتجارية، االحتاد الدويل لالتصاالتفالالسيد خمتار 
، خبري سام يف وحدة السياسات التنظيمية وتقييم اآلثار، األمانة          بينيبلالسيد سيفني   

  روبيةالعامة للمفوضية األو
، رئيس جملس اإلدارة، املعهد الوطين للدفاع عن        فيالوتشاغاالسيد هيربت، تاسانو    

  املنافسة ومحاية امللكية الفكرية، بريو
، سفرية، البعثة الدائمة لرببادوس لدى مكتب األمـم         وليامسالسيدة ماريون فرينيز    

  املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف
لية احلقوق، جامعة زيورخ، ومركز التحاليل والسياسات       ، ك ألكسندرالسيد كرين   

  املالية، جامعة كمربيدج، 
ـ اخلارجية، رئيس إدارة العالقات بومني السيد ميت   التنظـيم واإلشـراف   ة، وكال

  املصرفيني، تركيا
، نائب األمني العام ومدير برنامج إدارة املخاطر، اجلمعية الدولية          ستاهلالسيد والتر   

  يات التأمنيلرئاسة اقتصاد
  ، مرصد التمويلكورنفوردالسيد أندرو 

  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٤اجلمعة 
  ، األمينة العامة، االحتاد الربيدي لألمريكتني وإسبانيا والربتغالباسيينالسيدة سريانا 
، موظفة جتارية أوىل، شعبة التجارة، وزارة التجـارة         باتيغانا بوتوبريا السيدة لورين   

  ت، أوغنداوالصناعة والتعاونيا
، سفري، البعثة الدائمة للمكسيك لدى منظمة       دي ماتيو إي فنتوريين   السيد فرناندو   

  التجارة العاملية
، عضو يف اجمللس، اهليئة اإلقليمية لتنظيم قطـاع الكهربـاء،           إيكيونوالسيدة إيفينوا   

  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  عاملية، مدير، منظمة التجارة الممدوحمحيد السيد 

  ، رئيس اللجنة املركزية لتنظيم قطاع الكهرباء، اهلندديوالسيد برامود 
، نائبة األمني الدائم، وزارة النقـل واالتـصاالت،         موريكيسيالسيدة غويتسيمانغ   

  بوتسوانا
، عضو، اجمللس الوطين لإلشراف على خدمات       دوران كاريون السيد خوليو بالتثار    
  اإلصحاح، بريو

 القطاعني العـام واخلـاص،      ، أخصائي سام يف الشراكات بني     لورفالسيد لينكولن   
  معهد البنك الدويل

        


