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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية 
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية
  الدورة األوىل

   ٢٠١٣فرباير / شباط٢٦-٢٥جنيف، 
  ن جدول األعمال املؤقَّت م٣البند 

  التحدِّيات التنظيمية واملؤسسية: التجارة واخلدمات والتنمية    

  مذكرة أعدَّهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
التحتية، اليت تشمل النقل واالتصاالت الـسلكية       البىن  تشكِّل قطاعات خدمات      

لفقري لالقتصاد يف مجيـع البلـدان       والالسلكية والطاقة واملياه واخلدمات املالية، العمود ا      
وتـضطلع  . مباشرة وغري مباشرة يف النمو وتوليد الدخل وزيادة الرفـاه         مسامهة  وتساهم  

التحتية أيضاً بوظيفة اجتماعية هامة، إذ إن احلصول على اخلدمات          البىن  قطاعات خدمات   
املالية للجميـع،   اخلدمات  وإتاحة  ) مبا يف ذلك الكهرباء واملياه الصاحلة للشرب      (األساسية  

زيادة املسامهات و. تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةحمفِّزة لوسدَّ الفجوة الرقمية، هي عوامل 
التحتية إىل احلدِّ األقصى من أجل حتقيق نـواتج مواتيـة           البىن  اإلجيابية لقطاعات خدمات    

 منـوذج   وقد بيَّنت التجارب أنه ال يوجد     . مؤسساتتقتضي وجود تنظيم جيد و    للتنمية  
. واحد صاحل جلميع احلاالت من أجل التصدِّي ملختلف التحدِّيات التنظيمية واملؤسـسية           

 التنظيمية مكيَّفة حسب األوضاع القطاعية واحمللية احملدَّدة، الثوابتولذلك، يتعيَّن أن تكون 
  .ملا لتصميم اللوائح التنظيمية والترتيبات املؤسسية من أمهية بالغة لألداء القطاعي
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  مقدِّمة    
تشدِّد والية الدوحة على أن تنمية اخلدمات واحلصول عليها، إىل جانب وجود أُطر               -١

 االقتـصادية   -تنظيمية ومؤسسية مناسبة تدعمها، هي عوامل هامة للتنميـة االجتماعيـة            
ية واهلدف من اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات هذا، الذي أقرَّه جملس التجارة والتنم           . السليمة

، ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤ و ٣يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني املعقودة يومي        
هو حتديد أنسب املمارسات، على صـعيد وضـع الـسياسات واألنظمـة واملؤسـسات               
واملفاوضات التجارية، لربط اخلدمات بالتجارة والتنمية ربطاً متوازناً، مبا يف ذلـك تعزيـز              

وسيتّم الـسعي إىل    . نية للخدمات، من دون إقامة حواجز أمام التجارة       اللوائح التنظيمية الوط  
حتقيق ذلك من خالل اخلربات والدروس املستخلصة، بغية مساعدة البلدان النامية على إنشاء             
وتعزيز أُطرها التنظيمية واملؤسسية وآلياهتا التعاونية كي تعزز قدرهتا على اإلمداد باخلـدمات      

  .قطاع اخلدمات فيها وقدرته على املنافسةوعلى التجارة وفاعلية 
وقد أُعدَّت هذه املذكرة للدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدِّد الـسنوات، الـيت               -٢

ستبحث حاالت تتعلق بتعزيز الكفاءة التنظيمية واملؤسسية، مع التركيز على العوامـل الـيت              
جلة االختناقات القائمـة يف     تفضي إىل النجاح وعلى الدروس املستخلصة، حبيث تتسّنى معا        

وسيستند هذا االجتماع . القدرة على اإلمداد باخلدمات بغية تعزيز اخلدمات يف البلدان النامية
إىل أعمال اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات السابق وتوصياته، مع إيالء االهتمـام، بوجـه              

يف قطاعات خـدمات الـبىن      خاص، لبعض التحدِّيات التنظيمية واملؤسسية الرئيسية القائمة        
وتعزيز القـدرة   التحتية، نظراً إىل أن هذه القطاعات تؤدِّي دوراً ميكّن من حتسني اإلنتاجية             

  .يف البلدعلى اإلمداد باخلدمات 

  عنصر متكني أساسي يف االقتصاد العصري: التحتيةالبىن قطاعات خدمات   -أوالً  
شمل النقل واالتـصاالت الـسلكية      التحتية، اليت ت  البىن  تشكِّل قطاعات خدمات      -٣

والالسلكية والطاقة واملياه واخلدمات املالية، العمود الفقري لالقتـصاد يف مجيـع البلـدان،        
كما تـضطلع   . مباشرة وغري مباشرة يف النمو وتوليد الدخل وزيادة الرفاه        مسامهة  وتساهم  

مبا فيها املياه   (ساسية  بوظيفة اجتماعية هامة، إذ إن احلصول على اخلدمات األ        هذه القطاعات   
وإتاحة اخلدمات املالية للجميع وسدَّ الفجوة الرقميـة، تعتـرب          ) الصاحلة للشرب والكهرباء  

  .عوامل حمفِّزة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
جزءاً ال ُيستهان به من      ٢٠١٠يف عام   التحتية متثِّل   البىن  وكانت قطاعات خدمات      -٤

 مليـون   ٢٩١(العاملية  العاملة   يف املائة من القوى      ١٠ كانت تشغِّل    االقتصادات الوطنية، إذا  
 تريليـون دوالر يف  ٨,٦   بقـدَّر   البىن التحتية العاملية ي   قطاعات خدمات   وكان ناتج   ). عامل
 يف املائة من نواتج اخلدمات العاملية، وكانـت البلـدان الناميـة،             ١٤، أي حنو    ٢٠١٠ عام
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املالية، كحصة من   للخدمات  ويف حني أن األمهية النسبية      . منه يف املائة    ٣١مجموعة، متثِّل   ك
التحتية على املـستوى    البىن  الناتج احمللي اإلمجايل، تربز فيما بني القطاعات الفرعية خلدمات          

مثَّلت أهم  قد  واألشخاص،  السلع  ، فإن خدمات النقل، املقترنة حبركة       ) يف املائة  ٣٨(العاملي  
  ).١الشكل (قطاع يف البلدان النامية 

  ١الشكل 
  ٢٠١٠ التحتية حبسب القطاع الفرعي، البىنتكوين ناتج خدمات 

  )بالنسبة املئوية(

  
املؤشرات الرئيسية لـسوق  /حسابات األونكتاد استناداً إىل إحصاءات األونكتاد، ومنظمة العمل الدولية       :املصدر

  .Eurostatوقاعدة بيانات التحليل اهليكلي /امليدان االقتصاديالعمل، ومنظمة التعاون والتنمية يف 

عـدا خـدمات    (التحتيـة   البىن  وبلغت قيمة الصادرات العاملية لقطاعات خدمات         -٥
 يف  ١١، إذ ازدادت مبتوسط معدل سنوي قدره        ٢٠١١ تريليون دوالر يف عام      ١,٤ )الطاقة

ائة من الصادرات العاملية للخدمات،      يف امل  ٣٢ومتثِّل تلك الصادرات    . ٢٠٠٠املائة منذ عام    
وزادت البلدان النامية من حصتها يف      .  يف املائة من الصادرات العاملية للسلع واخلدمات       ٦أو  

 يف ٢٨ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢٢ التحتية من    البىنالصادرات العاملية لقطاعات خدمات     
بلدان اآلسيوية معظم هذه الزيـادة      ومثَّلت ال . ٢٠١١يف عام   )  مليار دوالر  ٣٧٥(املائة أي   

 البىن يف املائة من الصادرات العاملية لقطاعات خدمات ٢٢، وذلك بنسبة ) مليار دوالر٣٠٢(
، استأثرت البلدان النامية بالنـصيب  هلذه القطاعات األخريةومن بني الفئات الفرعية     . التحتية

 يف ١٨ املائة يف قطاع االتصاالت و يف ٢٤    ب، مقارنة   ) يف املائة  ٣٣(األكرب من خدمات النقل     
  .املائة يف قطاع اخلدمات املالية
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 التحتية، مبا يف ذلك علـى       البىنومع ازدياد االستثمار اخلاص يف قطاعات خدمات          -٦
تلـك  نطاق عابر للحدود، شهدت قيمة تدفّقات االستثمار األجنيب املباشـر املوّجهـة إىل              

ارتفع جمموع تدفّقات االستثمار األجنيب املباشر الوافـدة        وبينما  . أيضاً منواً كبرياً  القطاعات  
 مقارنـة   ٢٠١٠-٢٠٠٨لفتـرة   يف ا  مليـار دوالر     ٤٣٦أضعاف إىل   عشرة  العاملية مبقدار   

 التحتية يف جمموع تـدفّقات      البىن، ازداد نصيب قطاعات خدمات      ١٩٩٢-١٩٩٠ بالفترة
 ٢٤ يف املائة، ولكن متَّ توجيه نسبة        ٣٠ يف املائة إىل     ٢١االستثمار األجنيب املباشر الوافدة من      

وخالل الفترة نفسها، جتاوزت تدفّقات االستثمار األجنيب       . يف املائة منها إىل اخلدمات املالية     
ازدادت و التحتية يف البلدان النامية املتوسط العاملي        البىناملباشر الوافدة إىل قطاعات خدمات      

وأصبحت البلدان النامية أيضاً مصدراً هاماً مـن  .  مليار دوالر٩٧ مليارات دوالر إىل    ٧من  
.  التحتيـة  البىنقطاعات خدمات   إىل اخلارج حنو    مصادر تدفّقات االستثمار األجنيب املباشر      

، ٢٠١٠-٢٠٠٨إىل اخلارج يف الفترة     هذه التدفقات    مليار دوالر من     ١٨٥مصدر  فكانت  
إىل اخلارج حنو  االستثمار األجنيب املباشر  يف املائة من اجملموع العاملي لتدفّقات١١أي ما ميثِّل  

  .)١(هذه القطاعات
 التحتيـة، إىل جانـب خـدمات        البىنوعالوة على ذلك، أّدت قطاعات خدمات         -٧

. األعمال، دوراً حامساً يف توسيع سالسل القيم العاملية وتعميقها، وتوسيع التجارة املرتبطة هبا            
 القيمة العاملية، نظراً إىل أن اخلط الفاصل بـني          رئيسيةً يف سالسل  وظائف  وهي تؤدِّي أيضاً    

وتشري التقديرات إىل أن هذه اخلـدمات،       . التصنيع واخلدمات أصبح غري واضح أكثر فأكثر      
وهذا يتناقض  .  يف املائة من التجارة العاملية يف اخلدمات       ٧٣بوصفها مدخالٍت وسيطةً، متثِّل     

  . يف املائة من التجارة العاملية للبضائع غري الوقود٥٥مع جتارة السلع الوسيطة اليت متثِّل اليوم 
 التحتية مرتبطان ارتباطـاً     البىن التحتية وقطاعات خدمات     البىنوقد تبّين أن نوعية       -٨

 الـبىن  نظراً إىل أن قطاعات خدمات       ،وثيقاً بالقدرة التنافسية االقتصادية ومبستويات الدخل     
ـ        التحتية ُتعزِّز منو اإلنتاجية يف األنشط       البىنة االقتصادية اليت تستخدم اخلدمات ذات الصلة ب

 التحتية ذات تـأثري  البىنوتبّين دراسات األونكتاد أن قطاعات خدمات       . التحتية كمدخالت 
كبري على اإلنتاجية والتجارة يف البلد، مبا يف ذلك يف قطاع الزراعة وقطاعـات اخلـدمات                

ري خدمات النقل الربي له أثر إجيايب وهـام         ، مثالً، لوحظ أن توف    )٢(ففي األرجنتني . األخرى
ويف مالوي وأوغندا وزامبيا، لوحظ أن تـوفري اخلـدمات          . إحصائياً على اإلنتاجية الزراعية   

االئتمانية املالية وخدمات النقل وخدمات التسويق وخدمات املعلومات عن طريق اسـتخدام   
 حققها املزارعون من إنتاج حماصـيل       اهلواتف احملمولة قد مثَّل جزءاً كبرياً من املكاسب اليت        

 .دِّ من الفقر يف املناطق الريفيـة      التصدير املتجهة إىل األسواق الدولية، ومن مثّ، ساهم يف احل         

__________ 

)١( UNCTAD (2012) ، ،٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي. 
)٢( UNCTAD/DITC/TNCD/2010/5. 
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وبفـضل  .  بدأ قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتطور يف التسعينات        )٣(جامايكاويف  
جةً لتنفيذ عملية إصالح وحترير يف      سلكية متينة ومتحسِّنة نتي     اتصاالت سلكية وال   بىنوجود  

 بـصورة   جامايكـا قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية يف أواخر التسعينات، أصبحت         
متزايدة إحدى الدول املعترف هبا كدولة رائدة على الصعيد اإلقليمي يف جمال توفري اخلدمات              

واليات املتحـدة    املعلومات واالتصاالت، وأخذت تغزو سوق ال      املمكنة بواسطة تكنولوجيا  
وإن جناح اخلدمات املمكنة بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد مكَّـن           . األمريكية

ة، واحملاسـبة، واالسـتعانة     هذا البلد من تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، تشمل املالي          
  .حلاسوبية واختبار الربامج اوضع خارجية يف العمليات القانونية، والبحث والتطوير، ومبصادر

 التحتية غالباً ما يعيـق تنميـة        البىنومن جهة أخرى، إن ضعف قطاعات خدمات          -٩
قطاعات خدمات أخرى، مبا يف ذلك التوزيع والسياحة وخدمات تكنولوجيـا املعلومـات             

وقد متّ تبيـان    . واالتصاالت، وال سيما يف أقل البلدان منواً واالقتصادات الصغرية والضعيفة         
استعراض سياسات اخلدمات اليت أجراها األونكتاد حىت اآلن بشأن البلدان          ذلك يف عمليات    

، مثالً، ُتعترب الصعوبات القائمة يف احلـصول علـى          )٤(ففي أوغندا . النامية وأقل البلدان منواً   
التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعدم إمكانية االعتماد على إمدادات الطاقة اختناقات            

ويعدُّ عدم كفاية شبكات النقل وارتفاع تكاليف       . دِّمو خدمات التوزيع  مشتركة يواجهها مق  
ُيعترب  ،)٥(ويف ليسوتو. شاغالً رئيسياً للخدمات املتفرِّعة عن النقل) وخاصة النقل الربي  (النقل  

 التحتية أمراً حيوياً لتعزيز توفري اخلدمات األخـرى وجـذب           البىنحتسني قطاعات خدمات    
باشر إىل داخل قطاعات اخلدمات الرئيـسية يف البلـد، كالـسياحة،            االستثمار األجنيب امل  

  .واخلدمات املالية، واخلدمات الطبية
 إىل متكني الفقراء من املشاركة على حنوٍ أفضل يف تنمية الـسياحة،             )٦(وسعت نيبال   -١٠
 سـيما    التحتية القائمة يف املناطق الريفيـة، وال       البىنإال أن قيود    . سيما السياحة القروية   وال

املناطق املرتبطة بشبكات الطرق واالتصاالت السلكية والالسلكية وإمدادات الكهرباء ومعاجلة 
 التحتية دوراً هاماً بوجه    البىنوتؤدِّي قطاعات خدمات    . املياه، قد أعاقت منو السياحة القروية     

الـصغرية  خاص يف تعزيز املوارد االقتصادية الشحيحة يف أقل البلدان منـواً واالقتـصادات              
ولئن كانت تلك البلدان تسعى غالباً إىل تنمية صناعة السياحة، فإن أوجه القصور  .)٧(الضعيفة

 التحتية للسياحة، مثل شبكات الطرق الربية والسكك احلديدية، وامليـاه، والطاقـة             البىنيف  
قل وإىل  واالتصاالت السلكية والالسلكية، تؤدِّي إىل ارتفاع تكاليف الن       ) كالكهرباء والغاز (

تدنِّي نوعية اخلدمات السياحية، األمر الذي يعيق إقامة روابط أمامية وخلفية مع القطاعـات              
__________ 

)٣( UNCTAD ،)ًامايكاوضع إطار لسياسة جتارية جل). يصدر قريبا . 
)٤( UNCTAD ،)ًاستعراض سياسة اخلدمات يف أوغندا). يصدر قريبا. 
)٥( UNCTAD/DITC/TNCD/2012/1) صدر قريباًي.(  
)٦( UNCTAD/DITC/TNCD/2010/3. 
)٧( UNCTAD/DITC/TNCD/2011/1. 
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ويؤدِّي كل من تنمية اخلدمات املالية وإتاحة هذه اخلدمات للجميع دوراً . االقتصادية األخرى
ات اخلارجيـة،   حمورياً يف االقتصادات اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على احلواالت لتلقّي اإليراد          

إىل أن ارتفاع تكاليف النقل الناجم عن ختلّف النظم املالية مل يشّجع على إضفاء الصفة                نظراً
  .الرمسية على تدفّقات احلواالت وحتويلها إىل أغراض إنتاجية عن طريق النظام املصريف

ني  التحتية لتعزيز روابطها مع القطاع     البىنوميكن أن يكون حتسني قطاعات خدمات         -١١
األويل والثانوي، فضالً عن الرابط بقطاعات اخلدمات األخرى، أحد املقوِّمات البالغة الفعالية            

وحتقيقاً هلذه الغاية، جيب أن تكون البيئة التنظيميـة لقطاعـات      . الستراتيجية التنمية الشاملة  
قطاعـات  ويعدُّ تعزيز القدرة التنظيميـة واملؤسـسية يف         .  التحتية بيئةً داعمة   البىنخدمات  
وقد اسُتِدلَّ على أمهيـة     .  التحتية أمراً أساسياً للبلدان النامية وألقلّ البلدان منواً        البىنخدمات  

وجود أُطر تنظيمية سليمة يف سلسلة من اإلخفاقات التنظيمية اليت حالت دون توفري خدمات              
الية منذ فتـرة    منذ التسعينات وخدمات م   ) كاملاء والكهرباء والنقل اجلوي   ( حتتية أساسية    بىن

  .٢٠٠٨أقرب، يف عام 

  التحدِّيات التنظيمية واملؤسسية الرئيسية  -ثانياً  
إذا كانت احلجة التقليدية لوضع اللوائح التنظيمية ما زالت صاحلة، فـإن الـسياق                -١٢

فهيئات التنظيم جتد نفسها اليوم يف بيئة أكثر تنوعاً من الناحيـة            . احمليط بالقطاعات قد تطوَّر   
ومبا أن اخلصخصة والشراكات بني القطـاعني العـام         . ادية والتنظيمية وناحية امللكية   االقتص

واخلاص قد أعطتا نتائج متفاوتةً، فإن الدولة تواصل اإلبقاء على حصص كبرية هلا يف تـوفري             
وإن هيكل  .  التحتية، مبا يف ذلك عن طريق املؤسسات اليت متلكها هي          البىنقطاعات خدمات   

الضوء على أمهية زيادة التنوُّع يف الُنهج التنظيمية لضمان ُحسن          قد سلط   ع هذا   امللكية املتنوِّ 
وبوجه خاص، أصبح حتسني إدارة الـشراكات       .  التحتية البىنأداء مشغِّلي قطاعات خدمات     

للدولة، بصورة متزايدة، بؤرة تركيز اجلهود اململوكة بني القطاعني العام واخلاص واملؤسسات 
 فضالً عن جذب وتعزيـز      ،الوقت ذاته، ال يزال تأمني فرص الوصول للجميع       ويف  . التنظيمية

 التحتية، وال سيما قطاعات الطاقة والنقل واملياه، يطرح         البىناالستثمار يف قطاعات خدمات     
  .حتدِّيات جدِّية أمام البلدان النامية وأقل البلدان منواً

بح تكييف اللوائح التنظيمية    أصف.  الوجوه وأصبحت أهداف التنظيم أيضاً متعددة      - ١٣
مع هياكل السوق املتطوِّرة والتغيُّرات التكنولوجية واألولويات السياساتية اجلديدة يشكِّل          

وأُضيفت مقتضيات سياساتية جديدة إىل قائمة األهـداف        . جدول أعمال رئيسياً للتنظيم   
ـ           وتـويل  . دماتالتنظيمية، مثل تعزيز االبتكار، واالستدامة البيئية، وحتسني جـودة اخل

 أمهيةً متزايدةً للحدِّ من انبعاثات ثـاين أوكـسيد          ، يف خدمات الطاقة والنقل    ،احلكومات
 اخلاص بالتنمية املستدامة من خالل زيادة اسـتخدام        ٢٠+الكربون وتلبية هدف مؤمتر ريو    

اليت تتوىل تنظيم خدمات االتـصاالت الـسلكية        اهليئات  وتواجه  . مصادر الطاقة املتجدِّدة  
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لالسلكية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتدياً يتمثَّل يف القيام، باستمرار، بتقيـيم           وا
اللوائح التنظيمية وتكييفها مع أوجه التقدُّم التكنولوجي اُألسّية واخلدمات اجلديدة لتلبيـة            

  .احلاجات املختلفة للجهات صاحبة املصلحة
صاحل جلميع احلاالت ملعاجلة خمتلـف      التجارب أنه ال يوجد منوذٌج واحد       ت  نبيوقد    -١٤

التحدِّيات التنظيمية واملؤسسية، وأن اإلصالح التنظيمي هو عملية تراكمية يف البحث عـن             
ومن مثّ، يتعـّين أن تكـون خمتلـف         . أفضل املمارسات وأنسب اُألطر التنظيمية واملؤسسية     

دة، نظراً ملا لتصميم اللـوائح      التنظيمية مكيَّفة حبسب األوضاع القطاعية واحمللية احملدَّ      الثوابت  
  .التنظيمية والترتيبات املؤسسية من أمهية بالغة لألداء القطاعي

  جذب االستثمار وتعزيزه  -ألف  
 التحتية، وال سيما الطاقـة،      البىنمن القطاعات الفرعية خلدمات     عدد كبري   ا كان   ملّ  -١٥
.  الشبكات املادية واملرافق األساسـية     تطلَّب استثماراً ضخماً يف   فإنه ي تميَّز بكرب رأس املال،     ي

خارجية إجيابية، ويولِّد   آثاراً  ، بوجه عام،    البىن التحتية وخيلق االستثمار يف قطاعات خدمات      
ويف حال عدم توفُّر سياسـات      . منافع اجتماعية هامشية أكرب من التكاليف اخلاصة اهلامشية       

وقد قُدِّرت فجوة االستثمار    .  التحتية لبىناعامة مناسبة، متيل األسواق إىل تقليل االستثمار يف         
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، ١,٧ التحتية بنسبة البىنالعاملي يف قطاعات خدمات 

 ٣، باملقارنة باملتطلَّب السنوي من االستثمار املُقدَّر بنسبة      ٢٠٠٩يف عام   دوالر   تريليون   ١أو  
تشري التقديرات إىل   ف. لفجوة أوسع فيما يتعلَّق بالبلدان النامية     وا. يف املائة خالل العقد القادم    

 يف املائة مـن النـاتج احمللـي    ٤,٥ و٣ التحتية تتراوح ما بني      البىنأن استثماراهتا الراهنة يف     
 يف  ٦,٦اإلمجايل، وهي نسبة غري كافية لتلبية االحتياجات االستثمارية السنوية املُقدَّرة بنسبة            

 يف املائة   ٧٠وُيقدَّم زهاء   .  التحتية البىن العام هو أساساً اجلهة اليت تستثمر يف         والقطاع. املائة
ومبـا أن القيـود   .  يف املائة من املستثمرين اخلاصني     ٢٠من التمويل من اجلهات احلكومية، و     

الضريبية األخرية زادت أيضاً من توسيع فجوة االستثمار الواسعة أصالً، فقد أصبح االستثمار             
  .مبا يف ذلك االستثمار العابر للحدود، أسلوباً هاماً من أساليب التمويلاخلاص، 

 التحتية ممكناً إال بعد     البىنومل يصبح اعتماد االستثمار اخلاص يف قطاعات خدمات           -١٦
.  التفكيـك  أن متَّ القيام خبصخصة وحترير الصناعات الشبكية املتكاملة رأسياً، بوسائل منها          

فعلـى سـبيل    . ا االستثمار على إنشاء نظام تنظيمي كامل األركان       ويتوقَّف تعزيز مثل هذ   
املثال، شرعت مجهورية كوريا يف إصالحات تنظيمية يف التسعينات جلذب االستثمار اخلاص            

واقتضى ذلك فصل التوليد عن التوزيع وإنشاء سـت شـركات           . إىل قطاع توليد الكهرباء   
). الشركة الكورية للطاقـة الكهربائيـة     (لة  توليد متَّ يف وقت الحق فصلها عن احتكار الدو        

جديدةٌ لشركات توليد خاصة ذات كفاءة من أجل التنافس يف سـوق            تراخيص  وأُصِدرت  
سعر النظام اهلامشي إىل خلق حافز لدى شركات التوليد خلفض          العام ل تطبيق  الاجلملة وأّدى   
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نصيب قدرة شركات التوليد    ونتيجةً لذلك، ُيتوقَّع أن يزداد      . تكاليف اإلنتاج وحتقيق أرباح   
 يف  ٦، بعد أن كـان      ٢٠١٤ يف املائة يف عام      ١٦اخلاصة يف إمجايل قدرة التوليد الوطنية إىل        

  .٢٠٠٥املائة يف عام 
.  التحتية الترحيب بوجه عام    البىنوقد لقي االستثمار األجنيب يف قطاعات خدمات          -١٧

للهيئات ، مسحاً ثانياً    ٢٠٠٩ عام   وأجرى األونكتاد، يف أعقاب املسح األول الذي أجراه يف        
، مركِّـزاً علـى     ٢٠١٠ التحتية يف أواخر عـام       البىنالقائمة على تنظيم قطاعات خدمات      

أي وصول مورِّدي اخلدمات األجانب إىل      (اجلوانب املتصلة بالتجارة من القطاعات املذكورة       
 استبياناً  ٢٥٠ا جمموعه   مومن بني   ). السوق، مبا يف ذلك من خالل االستثمار األجنيب املباشر        

وتبـيِّن  .  بلدان متقدِّمـة   ٩ بلداً نامياً و   ٢٦ بلداً، مبا فيها     ٣٨من  إجابة   ١٠٢أرسلها، تلقى   
.  التحتية منفتحة عموماً على االستثمارات األجنبية الوافدة       البىنالنتائج أن قطاعات خدمات     

عات اخلمسة انفتاحاً، يليه    ربز قطاعات االتصاالت السلكية والالسلكية بوصفه أكثر القطا       وَي
 قطاع املياه بوصفه أقل القطاعات انفتاحاً علـى التنـافس           ولكن يربز . قطاعا النقل واملالية  

دخول مورِّدي اخلدمات على حظر فرض  يف املائة من اجمليبني عن ٢٥األجنيب إذ أفادت نسبة  
  .األجانب إىل السوق

تبعـاً للقطاعـات   الـسوق   يف ولدى مورِّدي اخلدمات األجانب حصٌص خمتلفـةٌ     -١٨
متوسِّط حصة  بوضوح، أعلى   ويسجِّل قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية،      ). ٢ الشكل(

. ، يليه قطاعا اخلدمات املالية وخدمات النقـل       ) يف املائة  ٦٥(السوق  للشركات األجنبية يف    
 القطاعات   يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، وهو أكثر       ، لوحظ ،وعالوةً على ذلك  

اليت ردَّت على السؤال املتعلِّق باحلصة يف السوق قد أفادت          هيئات التنظيم   من  أياً  حترُّراً، أن   
 يف املائة للشركات األجنبية، يف حني أن هـذه احلـصة    ٤٠بنسبة حصة يف السوق تقل عن       

وصـفه   ب، مرة أخرى  ،ويربز قطاع املياه  . ميكن أن هتبط يف قطاعات أخرى إىل صفر يف املائة         
وعلى الرغم من الـصورة التنظيميـة       ).  يف املائة  ١٠(ميثِّل أدىن حصة من املورِّدين األجانب       

تفرض بعض القيود على احتياز األجانـب       هيئات التنظيم   الليربالية إمجاالً، فإن أكثر من ربع       
سبقاً بوجود قيود كمية حمدَّدة م    هيئات التنظيم   وأفاد عدد قليل من     . لشركات التشغيل احمللية  

موافقـة  علـى   وآثرت سلطات وطنية أخرى اإلبقاء      . مفروضةً على نصيب امللكية األجنبية    
استنسابية بشأن مشتريات األصول الكبرية من جانب األجانب كضمانة ضد حدوث تدفُّق            

ويبدو أن هذه التدابري هتدف إىل تفادي اخلطر احملتمل للهيمنة          . غري ُمتوقَّع للشركات األجنبية   
  .ة واحملافظة على مرونة تنفيذ السياسات العامةاألجنبي
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  ٢الشكل 
  حبسب القطاع توزع حصص املوردين األجانب يف السوق

  )بالنسبة املئوية(

  
الثاين الذي أجـراه األونكتـاد ألنظمـة خـدمات          االستقصاء  تقرير عن   ). يصدر قريباً (األونكتاد    :املصدر

  .التحتية البىن
إىل احلصة الدنيا للموردين األجانب املالحظة يف السوق لدى البلـدان اجمليبـة؛ وتـشري          " الدنيا"تشري    :لحوظةم

وتـشري  . إىل احلصة القصوى للموردين األجانب املالحظة يف السوق لدى البلدان اجمليبـة           " القصوى"
  .البلدان اجمليبةالنسبة املئوية إىل متوسط حصة املوردين األجانب املالحظة يف السوق لدى 

وقد برزت الشراكات بني القطاعني العام واخلاص بشكل كـبري يف الـسنوات               - ١٩
 وذلك انطالقاً من رغبة احلكومات والقطاع اخلاص يف إجياد حلول تقنية وإدارية             ،األخرية

ف وتعـرَّ . ابتكارية ألساليب الشراء التقليدية املتبعة يف القطاع العام من دون تغيري امللكية           
هذه الشراكات بأهنا عالقة تعاقدية طويلة األجل بني سلطة عامة وشريك مـن القطـاع               

من أجل بناء وتشغيل بًىن حتتية أو خدمات بىن حتتية يف جماالت            ) احتاد شركات   أو(اخلاص  
ة ونظم ضبط حركة الـسري اجلويـة        يالطرق الربية وشبكات السكك احلديد    (منها النقل   

ومنـشآت  ) اإلمداد هبا توليد الطاقة الكهربائية و   (الطاقة  و) يتصل بذلك من خدمات     وما
املتوفرة ويتيح الترتيب االستفادة من تقنيات اإلدارة والدراية العملية         . املياه واملرافق الصحية  

وميكن أن تكون   .  القطاع اخلاص من أجل ختفيض التكاليف وحتسني نوعية اخلدمات         لدى
غرية بوجه خاص يف نظر احلكومات لكوهنا حتشد        الشراكات بني القطاعني العام واخلاص م     

موارد خاصة لدعم االحتياجات املتزايدة لالستثمار يف البىن التحتية من دون أن تزيد على              
  .الفور الديون احلكومية
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  ١اإلطار 
  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف قطاع خدمات املياه يف كمبوديا

 القطاعني العام واخلاص يف حماولة لتعزيز كفـاءة         كات بني اجلأت كمبوديا إىل الشر     
وقـد اسـتخدمت    . خدمات املياه وزيادة فرص احلصول عليها، وخاصة من جانب الفقراء         

 - البنـاء    -، عقود التصميم    ٢٠٠٣وزارة الصناعة واملناجم والطاقة يف كمبوديا، منذ عام         
مـن  ركات تشغيل حمليـة     حلشد ش ) DBL( التأجري   - البناء   -أو التصميم   ) DBO(التشغيل  

 التشغيل يشتمل على صندوق     - البناء   -وعلى الرغم من أن منوذج التصميم       . القطاع اخلاص 
 التأجري قد ُصمم    - البناء   -معونة قائم على الناتج لدعم االستثمارات، فإن منوذج التصميم          

اختريت عقـود   وقد  . لونلتغطية تكاليف االستثمار عن طريق التعريفات اليت يدفعها املستعمِ        
 التأجري لتعزيز االسـتدامة التقنيـة       - البناء   - التشغيل وعقود التصميم     - البناء   -التصميم  
 من القطاع اخلاص إعداد تـصميمات       شركات التشغيل احمللية  وطلبت احلكومة من    . واملالية

امة هنائية بالتشاور مع املستعملني، مع مراعاة رغبتهم وقدرهتم على الدفع، وتعزيـز االسـتد             
ل هذا النظـام    التقنية من خالل اشتراطها على املقاول الذي يصمم ويبين نظام املياه أن يشغّ            

ل مـن   وركزت احلكومة على توفري مدخالت مالية إلجياد نظام ميوَّ        .  سنة ١٥لفترة  ويصونه  
وأدت الـوزارة دوراً مركزيـاً يف حـشد         . قبل القطاع العام ويدار من قبل القطاع اخلاص       

وحبلـول منتـصف    .  عليها ومتويلها  من القطاع اخلاص واإلشراف   شغيل احمللية   شركات الت 
لشركات تشغيل حمليـة     تشغيل   - بناء   - كانت قد منحت أربعة عقود تصميم        ٢٠٠٥ عام

ومتكن الربنامج من زيادة فرص احلصول على     . مقررةوصلة   ٧ ٨٧٥من القطاع اخلاص لبناء     
  .ة على السواءمياه الشرب يف املناطق احلضرية والريفي

 Triche T, Requena S and Kariuki M (2006). Engaging local private operators in water  :املصادر

supply and sanitation services: Initial lessons from the emerging experience in 

Cambodia, Colombia, Paraguay, the Philippines and Uganda. Working note no. 12. 

World Bank, Washington, D.C.; UNICEF (2009). Status and Trends: Drinking Water 

and Sanitation in East Asia and the Pacific. Bangkok..  

على أن هذه اآلثار احلميدة للشراكات بني القطاعني العام واخلاص غري مضمونة              - ٢٠
 حد كبري، علـى قـدرة الـسلطات العامـة           ، إذ إن النجاح يتوقف، إىل     على اإلطالق 

وشركائها من القطاع اخلاص على إدارة الشراكات إدارة فعالة، بوسائل منها تـصميم             
وقد ثبت أن   . العالقات التعاقدية والتفاوض عليها وتنفيذها ورصدها على النحو املالئم        

ـ            العقود الطويلة األجل ال    لني ستعِمتصلح للقطاعات اليت تـتغري فيهـا احتياجـات امل
وبناًء على ذلك،   . والتكنولوجيا بسرعة ألن إعادة التفاوض بشأن التغريات عملية مكلفة        

ن أن قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية أقل مالءمة للشراكات بني القطاعني العام      تبّي
واخلاص بسبب التغريات التكنولوجية اليت ال ميكن التنبؤ هبا، بينما تبني أن قطاعي النقل              

وهنـاك  .  املذكورة بسبب استقرار الطلب النسيب فيهما      للشراكاتالطاقة أكثر مالءمة    و
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 آخر يتمثل يف تفادي السلوك االنتهازي املمكن للشركاء من القطاع اخلاص وتدبر             حتٍد
 بتحديد أمور مـن     السلوك االنتهازي   وميكن حترير عقود لتفادي مثل هذا     . هذا السلوك 

وميكن أن حيـدث اسـتحواذ      . وط إعادة فتح املفاوضات   بينها الدين املسموح به وشر    
من القطاع اخلاص إىل التأثري على التنظـيم ملـصلحتهم   املشّغلني تنظيمي نظراً إىل سعي   

ولكن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص قد تؤدي إىل نقص يف االستثمار إذا وجد              
وال تزال . ثماراهتم تنظيمياًاستنزع ملكية الشركاء من القطاع اخلاص أن هناك خشية من 

الكفاالت املالية لضمان مصداقية الشركاء من القطاع اخلاص واستدامتهم املالية متثـل            
أيضاً يف البلدان النامية حتدياً جدياً لنجاح الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص يف               

  . التحتيةبىنقطاعات خدمات ال
  ٢اإلطار 

  راكات بني القطاعني العام واخلاصمعاجلة الضمانات املالية يف الش

 التحتية يف البلدان النامية وأقل البلدان منـواً، يف كـثري مـن              بىنتتطلب مشاريع ال    
ويرجع ذلك إىل أن بعـض      . األحيان، عملية إعادة تفاوض على مدى دورة حياة املشروع        

كن للقطاع اخلاص   املخاطر السيادية واملخاطر املتعلقة باملشاريع هي من الضخامة حبيث ال مي          
 بغيـة   -مصرف التنمية اآلسـيوي     قام  ورداً على ذلك،    . التعويل على الضمانات احلكومية   

هـذه   التحتية يف البلدان اليت توجد فيها طلبات هائلة على           بىنحشد املوارد اخلاصة لتنمية ال    
بتقـدمي   -واليت ال يستطيع فيها القطاع العام وحده أن يسد فجوة التمويل والكفـاءة              البىن  

ضـمانة املخـاطر    " لتغطية املخاطر التجارية وخماطر املشاريع، و      "الضمانة االئتمانية اجلزئية  "
وطُبقت الضمانة االئتمانية اجلزئيـة  .  لتغطية خماطر سيادية أو سياسية معرفة حتديداً      "السياسية

 متكنت  ،زئيةوبفضل الضمانة االئتمانية اجل   . يف برنامج إعادة تشكيل قطاع الطاقة يف الفلبني       
أكثر مالءمة بكثري لتلبية    االقتراض بشروط    من   "صول وخصوم قطاع الطاقة   أشركة إدارة و  "

خدمت ضـمانة   واسُت. االحتياجات من السيولة النقدية خالل املرحلة األولية من اخلصخصة        
املخاطر السياسية يف حمطة توليد الطاقة الكهربائيـة ذات الـدورة املختلطـة يف فـومي يف                 

السياسية قام فيهـا مـصرف التنميـة        هي أول ضمانة للمخاطر     ضمانة  وهذه ال . نام فييت
، ضد خرق العقود،    "شركة ميكونغ للطاقة احملدودة   "اآلسيوي بدور الضامن للمقترض، وهو      

واملصادرة، ونزع امللكية، والتأميم، وعدم قابلية حتويل العملة، وعدم جـواز نقـل العنـف      
احلكومة املضيفة ومقرضي املشروع    ني  تطمت، أمكن إعادة    وبفضل هذه الضمانا  . السياسي

 مصرف التنمية اآلسيوي لضمان ودعم قدرة املشروع على االستمرار من           مشاركةمن خالل   
  .الناحيتني التقنية واملالية

  .UNCTAD/DITC/TNCD/2010/4/Vol.I  :املصدر
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التحتيـة  البىن اريع جذب قدر أكرب من األموال اخلاصة والعامة لتمويل مش   لقي  وقد    -٢١
الـدين  وعلى الرغم من أن متويل      . آليات التمويل االبتكارية اهتماماً متزايداً    تشمل  بأساليب  

ـ           ) قروضال(باشر  امل  بىنقد شكل بصورة تقليدية األسلوب الرئيسي لتمويل االسـتثمار يف ال
خلاص، ال يزال   يف مشاريع الشراكات بني القطاعني العام وا      )  يف املائة عادة   ٩٠-٧٠(التحتية  

 التحتية املتنامية بسرعة،    بىنهناك نقص كبري يف األموال اخلاصة والعامة لتمويل احتياجات ال         
 التحتيـة الـصغرية     بىنوقد واجهت مشاريع من قبيل مشاريع ال      . وخاصة يف البلدان النامية   

 أن  طويل األجـل بعـد    المصاعب يف جذب التمويل     ) كالطرق الفرعية احمللية مثالً   (النطاق  
ـ عانت من اخنفاض اجلدارة االئتمانية ومل تتمكن، بالتايل، من احلصول على متويـل               . دينال

 التحتية هامة وُيتوقع أن ُتؤيت عوائد متدنية ولكن مستقرة علـى            بىنوهذه االستثمارات يف ال   
مـثالً،  (آليات متويل املشاريع اجملمَّعـة  ويف هذا السياق، برزت  . مدى فترة طويلة من الزمن    

كسبيل جديد جلذب التمويل العام واخلاص الطويـل     ) املشاريعأو سند   التحتية   البىنندوق  ص
األجل من خمتلف شركات االستثمار املؤسسية، مبا يف ذلك صناديق املعاشات التقاعدية، اليت             

بـشكل جيـد،   وحيثما توجد أسواق مالية متنوعة . تبحث عن فرص استثمار طويل األجل    
  .دات دون السيادية جلذب رؤوس أموال احلافظةسوق السناستخدام  مت

وأصبح هيكل امللكية اليوم، بعد سلسلة من عمليات التحرير، متنوعـاً يف خمتلـف                -٢٢
املؤسسات اململوكة للدولة خياراً صاحلاً، وخاصة يف البلدان النامية         وتبقى  البلدان واألسواق،   

ن نوعية األنظمة والقدرات املؤسسية     وإ. اليت تكون فيها قدرات القطاع اخلاص متخلفة عادة       
وحىت يف قطـاع    .  من امللكية  ، التحتية بىندات ألداء قطاعات خدمات ال     كمحدِ ،أكثر أمهية 

فيه مشاركة القطاع اخلاص متقدمـة نـسبياً،        تعترب  السلكية والالسلكية الذي    االتصاالت  
مملوكة للدولة  موماً  عهي  املؤسسات الرئيسية املسؤولة عن شبكة اخلطوط الثابتة        يالحظ أن   

واالقتصادات املارة مبرحلـة    ) باستثناء أمريكا الالتينية  (يف ما يقرب من نصف البلدان النامية        
وميكن إقامة عالقات أعمال بني املؤسسات اململوكة للدولة ومقـدمي اخلـدمات            . انتقالية

قات، فإن هذا   وإذا ما ترسخت مثل هذه العال     . األجانب، مثالً، من خالل املشاريع املشتركة     
  .  التحتية املعنيبىنالكما أنه مفيد يف تنمية قطاع مفيداً للطرفني على العموم النهج يكون 

  ٣اإلطار 
  نام املؤسسات اململوكة للدولة يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية يف فييت

عـة  التابوعملت شركة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية اململوكة للدولـة            
لوزارة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات، يف سوق احتكاريـة           

، بدأت عملية تشجيع منافسة داخليـة حمـدودة         ١٩٩٦ويف عام   . حىت منتصف التسعينات  
ونتيجة لذلك، أصبح لـدى قطـاع     . بإصدار تراخيص لعدد من املؤسسات اململوكة للدولة      

سلكية عدة مؤسسات مملوكة للدولة تعمل يف العادة بالتعاون مـع           االتصاالت السلكية والال  
وتراجـع  . يف سوق تنافسية إىل حد مـا      ) كاملشاريع املشتركة (شركات عرب وطنية أجنبية     
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، ٢٠٠٢ويف عام . الوزارة اتفاقات الشراء األجنبية واهلياكل الشبكية وتصدر تراخيص تشغيل
ة لتصنيف مؤسسات االتـصاالت الـسلكية       أجريت إصالحات إضافية إلنشاء سوق تنافسي     

والالسلكية إىل فئتني إحدامها توفر البىن التحتية الشبكية واألخرى توفر اخلدمات، والتكليف            
وجيب أن تكون املؤسسات اليت توفر البىن التحتيـة الـشبكية،           . بإنشاء نظام ترابط مفتوح   

. ية والالسلكية، مملوكة للدولة   ُيسمح هلا بتوريد مجيع أنواع خدمات االتصاالت السلك        واليت
مثل اخلـدمات   (وبالتايل، برزت يف النهاية منافسة أكثر انفتاحاً يف بعض القطاعات الفرعية            

ويف . ، وإن كانت السوق قد احتفظت هبيكل قـوي الحتكـار القلـة            )الالسلكية املتقدمة 
.  باالستقالل الذايت  ، ُحوِّلت الوظائف التنظيمية القطاعية إىل وكالة منفصلة تتمتع        ٢٠١١ عام

وُيعد قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية الفييتنامي مـن        . وكانت نتائج اإلصالح مذهلة   
 مليوناً وعـدد    ١٢٧بني أسرع القطاعات منواً يف العامل، إذ بلغ عدد مالكي اهلاتف احملمول             

  مليونـاً يف ٣١ ماليـني وعـدد مـستخدمي اإلنترنـت     ١٠املشتركني يف اهلاتف الثابت  
  .٢٠١١ عام
  

-Viet Nam Telecomp – Market Updates (2012). Available at http://www.vietnam  :املصدر

telecomp.com/VNC13/Main/lang-eng/ShowUpdate.aspx#news53 (accessed: 14 January 

2013) and International Telecommunications Union – Regulating in a broadband world 

(2012). Available at https://itunews.itu.int/En/2604-Regulating-in-a-broadband-

world.note.aspx (accessed: 14 January 2013).  

وأفضت اآلثار اخلارجية العابرة للحدود يف استثمارات الـبىن التحتيـة أيـضاً إىل                -٢٣
. ية املادية يف خمتلف االقتصادات الوطنيةمستويات استثمار أقل من املُثلى يف قدرات البىن التحت

بني البلدان املتجاورة يف بنـاء وتطـوير         ووفَّر التكامل اإلقليمي منصة للتعاون اإلقليمي فيما      
وأتاحت خمططات . شبكات البىن التحتية املشتركة وإحالل االنسجام بني السياسات واألنظمة

قاسم التكاليف الثابتة وحتقيق املـستوى      التعاون اإلقليمي لألطراف حتقيق وفورات احلجم وت      
ومن األمثلة البارزة احلديثة اإلصالح األورويب للطاقة . األمثل من االستثمار عرب احلدود الوطنية

 يف االحتاد األورويب،    ٢٠١٤ الستكمال السوق األوروبية الداخلية الواحدة للطاقة حبلول عام       
ألعضاء يف جملس التعاون اخلليجي إلعداد مشاريع       بني الدول ا   وإنشاء آلية تنسيق إقليمية فيما    

بىن حتتية مشتركة، مثل مشاريع ترابط الشبكات الكهربائية، وتعاون أعـضاء رابطـة دول              
  .جنوب شرق آسيا عرب احلدود يف جمال النقل الربي للحد من كلفة نقل السلع داخل املنطقة

  وضع معايري مرجعية لألداء  -باء  
يم يف بعض البلدان املتقدمة عملية وضع معايري مرجعية لـألداء،           قادت هيئات التنظ    -٢٤

. جرى يف صناعة الكهرباء يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية           على حنو ما  
 إىل توفري حوافز للـشركات  اهلادفومع ازدياد اعتماد اللوائح التنظيمية املنطوية على حوافز         

ر وحتسني نوعية اخلدمات ونقل املكاسب املتأتية من الكفـاءة إىل           خلفض التكاليف، واالبتكا  
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املستهلكني، أصبح اللجوء إىل وضع املعايري املرجعية لألداء يف قطاعات خدمات البىن التحتية             
متاثـل   وُيعدُّ وضع معايري مرجعية لألداء مبثابة أداة للتغلـب علـى أوجـه ال             . بارزاً للعيان 

ويتم ذلك بوضع مؤشرات أداء تقوم علـى األداء احملتمـل           . ظيماملعلومات لدى هيئات التن   
وتساعد هذه األداة أيضاً هيئات     . وتتيح هليئات التنظيم مقارنة قياس أداء فعلي مبعيار مرجعي        

التنظيم على رصد ومقارنة األداء بفعالية، وحتديد األهداف، وكشف أوجه عدم الكفـاءة،             
داف األداء جيعل هيئات التنظيم أكثر قـدرة علـى   وإن حتديد أه. وحتديد أفضل املمارسات  

  .استخراج معلومات عن أداء مقدمي اخلدمات وحماسبتهم على أدائهم
فعلى سبيل املثال، تستخدم هيئـة تنظـيم        . وقد طُبقت جمموعة متنوعة من اآلليات       -٢٥

ـ                 وافز الكهرباء يف والية أوريسا باهلند معدَّل نظام مكافأة قائم على العائـد يف خمطـط ح
 يف املائة مـن العائـد الـذي         ١فُتمنح شركات النفع العام املعنية مكافأة مبعدَّل        . مستهدف

يتجاوز املستوى املرجعي عن كل نسبة مئوية من خسائر النقل والتوزيع يتم ختفيـضها إىل                
ويتيح هذا النهج التغلب على ضعف التنظيم التقليدي القائم         . مستوى أدىن من مستوى معني    

ل العائد والذي تبيَّن أنه يوجِد حوافز منحرفة لدى الشركات لإلبقاء على أربـاح              على معدَّ 
عالية وعدم تعزيز الكفاءة التشغيلية، نظراً إىل أن األسعار قد ُحـددت لتغطـي التكـاليف                

وتلجـأ  . عائداً منصفاً متفقاً عليه بشأن اسـتثمارها  الرأمسالية والتكاليف التشغيلية للشركة و    
منوذجية يف وضع معـايري مرجعيـة        هيئات التنظيم يف شيلي وإسبانيا إىل شركات نظرية أو        

والقصد من الشركات النموذجية هو متثيل املؤسـسات الناجعـة الـيت            . ملؤسسات التوزيع 
 احلاجة إىل طلب معلومات عـن       وحياول هذا النهج احلد من    . ُتستخَدم مبثابة معيار مرجعي   

  .التكلفة من املؤسسات بإنشاء مناذج لشركات ناجعة
    ٤اإلطار 

  وضع معايري مرجعية لألداء يف قطاع الكهرباء يف اململكة املتحدة

ومت يف إطـار    . ١٩٩٠ خصخصت اململكة املتحدة قطاع الكهرباء لديها يف عـام          
 وأنشطة التجزئة يف القطاع، وإنشاء مؤسسات       اإلصالح الفصل بني التوليد والنقل والتوزيع     

نظام تنافسي شجع على دخـول كيانـات         أنشئ بشكل عام   خاصة لتوفري اخلدمات، كما   
ويف البداية، تناقص األداء يف القطاع الذي خضع لإلصالح، مثلما جتلى           . جديدة إىل السوق  

ىل عدم خربة هيئات    وعزي األمر إ  . ذلك يف تزايد األسعار وارتفاع أرباح مقدمي اخلدمات       
وعوجلت هذه القضية من خالل تدابري تنظيمية       . التنظيم ووضعها ضوابط لألسعار أقل صرامة     

 حتسينات ذات شأن يف الكفاءة، عـادت        ٢٠٠٥ الحقة وحقق مقدمو اخلدمات حبلول عام     
ويف الوقت احلايل، يتمثل منوذج التنظيم يف جمموعـة هجينـة مـن        . بالنفع على املستهلكني  

وتقدَّم احلوافز املتعلقة مبصاريف التشغيل واملصاريف الرأمساليـة ونوعيـة          . ات احلوافز خمطط
وُتمنح حوافز بشأن مصاريف التشغيل اليت ميكن ملقدمي اخلـدمات          . اخلدمة بصورة منفصلة  

. السيطرة عليها من خالل وضع معيار مرجعي ناجع يتمثل يف أفضل ممارسـة يف القطـاع               
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خلدمات سّد نسبة حمددة من فجوة أدائهم املتعلقة حبدود الوفـاء           ويتطلب ذلك من مقدمي ا    
على أن فصل معاجلة مصاريف التـشغيل واملـصاريف         . باألهداف العامة لتحسني الكفاءة   

الرأمسالية ونوعية اخلدمة أتاح توفري حوافز مشوَّهة أدت يف بعض األحيان إىل اعتماد مقدمي              
فعلى سبيل املثال، أمكن إلحدى الشركات احلـصول    . اخلدمات مزجياً من النواتج غري ناجع     

حتصل عليه من إجراء ختفيض بنفس املقدار        على فوائد من إنقاص مصاريف التشغيل أكرب مما       
وبغية . يف املصاريف الرأمسالية، فكان لذلك أثر سليب على نوعية البىن التحتية وتوفري اخلدمات 

يادة دقة القياس واألخذ بتنظيم إضايف للحوافز       تذليل الصعوبات املتبقية، اُتخذت مبادرات لز     
وعلى الرغم من أنه ميكن اعتبار جتربة اململكة املتحدة جناحاً، فقـد مت          . لضمان جودة اخلدمة  

حتديد بعض التحديات مثل حاالت التأخري والتعقيدات اإلدارية النامجة عن الطلب الكـبري             
قيـيم مناسـب لـألداء، والـسلوك        على املعلومات ألجل وضع معايري مرجعية وإجراء ت       

  .االستراتيجي ملقدمي اخلدمات ودقة عمليات قياس نوعية اخلدمات
  

 Jamasb T and Pollitt M (2007). Incentive Regulation of Electricity Distribution  :املصدر
 Networks: Lessons of Experience from Britain. Cambridge Working Papers in 

Economics. University of Cambridge.  

طريقـة  "ويقيَّم مبوجب   . وقد اسُتخدمت طرق خمتلفة لوضع معايري مرجعية لألداء         -٢٦
وُيحكـم علـى    . يف السوق ) حدود(أداء مقدمي اخلدمات بالنسبة إىل أفضل أداء        " احلدود

 أن مقدمي   غري. الشركات بشأن حتقيق حتسينات باملقارنة بأفضل املشاركني يف السوق أداءً         
األمـر  (اخلدمات العاملني على احلدود قد يعملون على حدود قصرية األجل وغري مستدامة             

وتتطلب الطريقة أيضاً عينة واسعة نسبياً      ). الذي قد يستتبع تدهور النوعية يف األجل الطويل       
وضـع معيـار مرجعـي      "عملية   أو" معيار السوق التنافسية  "أما  . من املشاركني يف السوق   

وهلـذا  . ، فإهنما يقيسان أداء مقدمي اخلدمات بالنسبة إىل متوسط األداء يف السوق           "سطمتو
وضع املعايري  "وأما  . ميزة تتمثل يف قياس حتسينات األداء الفعلية إزاء متوسط عدد املشاركني          

، فإنه يقارن أداء الصناعة احمللية بأداء الـصناعات األجنبيـة،           "املرجعية على املستوى الدويل   
وتشكِّل قابلية البيانات للمقارنـة ونوعيتـها أحـد         . صةً عندما ُيفتقر إىل عينات كبرية     وخا

  .الشواغل الرئيسية
وقد أصبح تطبيق وضع معايري مرجعية لألداء يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منـواً     -٢٧

فصوغ . دةوعملية وضع معايري مرجعية لألداء هي عملية دقيقة ومعق        . شائعاً بصورة متزايدة  
معايري مرجعية مناسبة يتطلب فهماً كافياً للسوق واالحتماالت املرتقبة يف املستقبل، وتوافـق    
املرامي مع األهداف العامة للسياسات، وإمكانية التعويل على اجلمع بني املعايري القابلة للقياس      

 قياس األداء استناداً    فعلى سبيل املثال، إن   . القصرية األجل والنواتج املنشودة يف األجل الطويل      
إىل التكلفة وحدها قد يبخس إىل حد كبري تقدير نوعية اخلدمة وأهداف السياسة االجتماعية              

وزيادة جودة اخلدمات تقتضي ضـمنياً      ). أي فرص الوصول على املستوى العاملي     (األخرى  
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مـي علـى    ومن مث، ينشأ شاغل يتمثل يف أن اإلفراط يف التركيز التنظي          . زيادة يف التكاليف  
والواقـع أن اللـوائح     . الفعالية مقابل الكلفة قد يؤدي إىل خفض مستوى جودة اخلدمات         

حتظ بنفس الدرجة من االهتمام اليت       التنظيمية القائمة على احلوافز من حيث جودة اخلدمة مل        
وتطرح املقايضة احملتملة بني وفورات الكلفة وجودة اخلدمة        . حظيت هبا الفعالية مقابل الكلفة    

  .حتدياً تنظيمياً هاماً
    ٥اإلطار 

  وضع معايري مرجعية لألداء يف قطاع خدمات املياه يف بريو

متيَّز قطاع املياه يف بريو مبواجهة حتديات جدية من قبيل عدم كفايـة صـيانة الـُنظُم       
، أنشأت احلكومـة    ١٩٩٢ ويف عام . واخنفاض معدالت القياس بالعدادات، وسوء نوعية املياه      

 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)ظـيم ُتـدعى   هيئة تن
وقد أخذت هيئة التنظـيم     . لتراقب بصورة فعالة املوردين االحتكاريني وحتسِّن أداء الشركات       

. املذكورة حبوافز قائمة على األداء، مثل املكافآت واجلزاءات، إىل جانب املنافـسة املفتوحـة             
.  يف املائة على السعر الذي يـتم حتميلـه للمـستهلكني           ١ رسم إضايف قدره     وُمولَّت بفرض 

الغرض، وضعت اهليئة نظام مؤشرات إدارة جلمع البيانات من شـركات النفـع العـام                وهلذا
التقيُّد بقاعدة الكلـور املتبقـي      (وَشِملَت املؤشرات نوعية اخلدمة     . ومقارنة مقدمي اخلدمات  

؛ وفعاليـة   )فعالية التشغيل (مشول اخلدمة املتحققة؛ وفعالية اإلدارة      ؛ ونطاق   )واستمرارية اخلدمة 
يـصب   وقد تبني أن تنظيم اهليئـة مل      ). أي نسبة التكاليف إىل الدخل    (الشؤون املالية اإلدارية    

فلم ُتالحظ سوى زيادات متواضعة يف منو اإلنتاجية ترافقت يف كثري مـن             . الكثري من النجاح  
جزاءات  واعُترب ذلك نتيجة لعدم وجود نظام مكافآت أو       .  اخلدمات األحيان مع اخنفاض نوعية   

وبدون وجود حوافز لتحسني النوعيـة، يبـدو أن مقـدمي           . مناسب بشأن نوعية اخلدمات   
  .اخلدمات قد ركزوا بصورة رئيسية على خفض الكلفة على حساب نوعية هذه اخلدمات

 .Corton LM (2003). Benchmarking in the Latin American water sector: the case of Peru  :املصدر

Utilities Policy. 11 (133-142).  

ويتطلب تنفيذ وضع املعايري املرجعية لألداء تنفيذاً فعاالً قدرات مؤسسية وتنظيميـة              -٢٨
حيفز الشركات   فانعدام املصداقية قد ال   . متينة، فضالً عن درجة عالية من املساءلة واملصداقية       

وقد تبني أن إنشاء سلطات تنظيمية مـستقلة أمـر      . مي املعلومات التجارية احلساسة   على تقد 
وهناك أيضاً حتديات رئيسية تتعلق بتوافر البيانات الوطنيـة والدوليـة           . مفيد يف هذا الشأن   

ونوعيتها ومعاجلتها، كأساس لوضع معايري مرجعية مناسبة، أي مجـع البيانـات وإنـشاء              
فقد يتسبب ثقـل املتطلبـات املتعلقـة        . عايري املرجعية وتقييمها  منهجيات مناسبة لوضع امل   

تصمَّم نظم املعايري    وإذا مل . بالبيانات واملتطلبات التحليلية يف حاالت تأخري وتعقيدات إدارية       
وميكـن  . املرجعية لألداء التصميم املناسب فإن السلوك االستراتيجي للموردين قد يقوضـها   
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مور منها زيادة إمكانية الوثوق باملعلومات من خالل عمليـات          التخفيف من هذه املخاطر بأ    
  .مراجعة احلسابات وزيادة دقة البيانات وحتسني إجراءات مجعها

  حفز االبتكار  -جيم  
بالنظر إىل دور االبتكار يف تطوير قطاعات خدمات البىن التحتية وتكييف اخلدمات              -٢٩

، فإن إحدى الوظائف الرئيـسية للتنظـيم        مع االحتياجات املتغرية لالقتصادات واملستهلكني    
أن االبتكار ميكن أن يغـري إىل حـد كـبري            ومبا. تتمثل يف التمكني من القيام هبذا االبتكار      

األسلوب الذي تقدم به خدمات البىن التحتية، يتعني على هيئـات التنظـيم أن تواكـب                 
وهكذا فـإن   .  املناسب التطورات التكنولوجية والسوقية كي تواصل توفري اإلطار التنظيمي       

التنظيم يعزز االبتكار يف الوقت الذي يتم فيه تعديل هذا التنظـيم دوريـاً أيـضاً بـسبب                  
  .االبتكارات اليت جتعله قدمياً

ففي قطاع الكهرباء مثالً، مثة حاجة ملحة إىل اضطالع التنظيم هبذا الـدور لتلبيـة             -٣٠
ري املناخ والتكيف معه، وتصحيح احنيـاز       اهلدف التنظيمي الناشئ املتمثل يف التخفيف من تغ       

ومن بني التـدابري التنظيميـة      . قائم ضد استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف إنتاج الكهرباء        
التعريفـة  "الشائعة اليت ُيلجأ إليها لتشجيع استخدام مصادر الطاقة املتجددة إلنتاج الكهرباء            

ئمة على الـشهادات البيئيـة القابلـة        ، ونظم العطاءات، والتزامات احلصص القا     "املتناقصة
. ، حيدد سعر لوحدة الكهرباء املولدة من طاقـة متجـددة          "التعريفة املتناقصة "ففي  . للتداول

وتكفل هيئة التنظيم هذا السعر لفترة معينة وتتوقع، يف اآلن ذاته، إجراء ختفيضات يف الكلفة               
زادات، تعلن هيئة التنظيم مقـداراً      مناذج امل  ويف ُنظم العطاءات أو   . بتطبيق تعريفات متناقصة  

حمدداً من القدرة يتعني تركيبه وتقوم بعملية استدراج عروض حمددة مسبقاً متـنح يف إثرهـا              
يف ذلك منحة استثمار عن  عقوداً للفائزين وتوفر هلم جمموعة من شروط االستثمار املواتية، مبا

يها على أهنا أجنع األساليب وأكثرها أما التزامات احلصص، اليت ُينظر إل. كل واط ساعي منتج
توافقاً مع أهداف السياسات العامة األخرى واليت تقوم على تبادل الشهادات البيئية، فإهنـا              

بني املنتجني لشهادات الطاقة املتجددة اليت جتيز إحداث قدر معـني            توجِد سوقاً موازية فيما   
  .دةتقتضي إنتاج قدر معني من الطاقة املتجد من التلوث أو

ومن بني النهج األخرى تقدمي إعانات للبحث والتطوير من أجل خفـض كلفـة                 -٣١
املشاريع اإلمنائية اليت تستخدم مصادر الطاقة املتجددة إلنتاج الكهرباء وبذلك، التعويض كلياً         

جزئياً عن امليزة التنافسية اليت تتمتع هبا مصادر أخرى للكهرباء، واحلوافز االستثمارية اليت              أو
نح مبوجبها حوافز مالية للمشاريع اليت تستخدم الطاقة املتجددة يف إنتاج الكهرباء كنـسبة              مت

  .كاستحقاق حمدد مسبقاً عن كل كيلو واط ساعي منتج مئوية من التكاليف اإلمجالية أو
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    ٦اإلطار 
  مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء يف الربازيل

 وبـدأت   ٢٠٠٢ لطاقة الكهربائيـة قبـل عـام      واجهت الربازيل حاالت نقص يف ا      
. إصالحات يف قطاع الطاقة، مع التركيز على توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة املتجددة            

وأخذت مبخططني رئيسيني لزيادة إمدادات الكهرباء املولـدة هبـذه الطريقـة فأطلقـت يف               
وأجرت مقاولة بشأن إنتاج    . قصةالتعريفة املتنا " القائم على    Proinfa خمطط بروينفا    ٢٠٠٢ عام

وكان هدفها  . مقدار حمدد من الطاقة اهلوائية وطاقة الكتلة األحيائية وقدر صغري من الطاقة املائية            
 يف املائة من استهالك الربازيل السنوي للطاقة الكهربائيـة يف           ١٠أن تبلغ املصادر احملددة نسبة      

وكانـت شـركة    . ت وحصص خمتلفة  ولكل نوع من أنواع الطاقة تعريفا     .  سنة ٢٠غضون  
تشتري الطاقة اليت تنتجها املنشآت املشاركة عـن        ) اململوكة للحكومة  (Electrobasإلكتروباز  

وإىل جانب صعوبات التنفيذ، انُتقد املخطط الفتقاره إىل حـوافز          .  سنة ٢٠طريق عقود مدهتا    
املزادات ملنح عقود طويلة     العمل مبخطط منوذج     ٢٠٠٤ وبدأ يف عام  . بشأن كفاية الطاقة والبناء   

األجل لإلمداد بالطاقة، وذلك للتوفيق بني احلد من املخاطر للمستثمرين اجلدد وجناعة عمليـة              
وإحدى السمات املميزة هلذا النمـوذج      . شراء الطاقة من قبل املستعِملني الذين خضعوا للتنظيم       

اقة املتجددة إلنتاج الكهرباء    هي استخدام املزادات احلصرية للقيام مبشاريع تستخدم مصادر الط        
ويعترب منوذج املزادات أكثر جناحاً من برنامج بروينفا يف تعزيز تنميـة           . وتستبعد مصادر التلوث  

، ازداد نصيب مشاريع    ٢٠٠٥ ومنذ عام . قدرة توليد جديدة من خالل العقود الطويلة األجل       
طاقة اهلوائية بشكل خاص قدرة     استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف إنتاج الكهرباء واكتسبت ال        

  .تنافسية مقارنة مبصادر الطاقة التقليدية من خالل املزادات

 Battle C and Barroso LA (2011). Review of Support Schemes for Renewable Energy  :املصدر
 Sources in South America. Massachusetts Institute of Technology Center for Energy and 

Environmental Policy Research.  

ويف إيطاليا، جنحت هيئة التنظيم يف تكييف لوائحها التنظيمية مع التغريات اجلذريـة          -٣٢
واختارت هيئة التنظيم، منذ    . اليت أحدثتها التطورات التكنولوجية يف النظم الكهربائية الذكية       

ناعة، فضالً عن هيئات تقنية أخـرى،       البداية، التعاون مع الوسط األكادميي ومع خرباء الص       
كي يتكون لديها فهم دقيق للتطورات التقنية يساعدها على وضع هنج تنظيمي لدمج مصادر              

ونتيجة لذلك، فإن النسبة العالية اليت ميثلـها توليـد          . الطاقة املتجددة يف الشبكة الكهربائية    
أن تسد حاجة أكثر مـن ثلثـي        الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة املتجددة يف إيطاليا ميكن         

بد من اإلشارة إىل تدبريين يعترب أهنمـا         وال. يتجاوز املتوسط األورويب   الطلب اإلمجايل، مبا  
فقد أدت مبـادرة قامـت هبـا أكـرب شـركة توزيـع وهـي                . أسهما يف هذه النتيجة   

Enel Distribuzione           ر ، ومتثلت يف نشر عدادات ذكية ذات فولطية منخفضة، إىل تركيب أكث
أن اعتماد سعر إلزامي للكهرباء على أساس مدة االستخدام          كما.  مليون عداد ذكي   ٣٣من  



TD/B/C.I/MEM.4/2 

19 GE.13-50026 

جلميع مستهلكي الكهرباء ذات الفولطية املنخفضة هبدف استغالل قيمة نظـام العـدادات             
وهذا األمر يـوفر هلـم      . الذكية، يتيح لصغار املستعملني التعرف على أسعار تعكس الكلفة        

  .)٨(االقتصادية للخيارات اليت يقدمون عليها خبصوص استخدام الكهرباءمعلومات عن القيمة 
يقتصر على إتاحة جمال لالبتكار وإمنا يتعدى ذلك         وجدير بالذكر أن دور التنظيم ال       -٣٣

ففي خـدمات النطـاق العـريض يف االتـصاالت الـسلكية            . إىل تعزيز نشر االبتكارات   
دف إىل زيادة املنافسة لضمان انتشار االبتكار بـني         والالسلكية، مثالً، ُيستخدم التنظيم اهلا    

وقد قرر العديد من البلدان، نظراً إىل أمهية البنية التحتية للنطـاق            . أكرب عدد من املستهلكني   
وبينت البحوث أن أحد اخليارات     . العريض، أن حتقيق أوسع نشر ممكن خيدم املصلحة العامة        

الفعل عائقاً أمام اعتماد النطاق العريض، يف حني أن         شكل ب ) املنافسة بني املنصات  (التنظيمية  
ساهم يف نشر    )٩()جزئي املنافسة داخل املنصات سواء يف شكل تفكيك كلي أو        (خياراً آخر   

وعلى الرغم من أن املنافسة تقود عادة إىل نشر االبتكـار يف صـناعة              . )١٠(النطاق العريض 
يتعلق باعتماد النطاق العـريض      خلصة فيما االتصاالت السلكية والالسلكية، فإن األدلة املست     

أدلة متفاوتة توحي بأن األثر الناجم عن املنافسة بني اخلدمات أقوى من األثر النـاجم عـن                 
  .األحكام التنظيمية اهلادفة إىل حث املتنافسني على االستثمار

 وقد يكون تنظيم االبتكار أمراً غري يسري ألن من الصعب على هيئات التنظـيم أن                -٣٤
ويف جمـاالت مثـل     . تتنبأ بالزمن الذي سيحدث فيه ابتكار يكفي إلحداث تغيري ذي شأن          

االبتكار املايل، ميكن اعتبار االبتكار عملية مستمرة ودينامية يتم فيها باستمرار تطوير أدوات             
وجيب أن ختضع اخليارات التنظيمية لعمليات مراجعة متكررة ويـتعني علـى            . مالية جديدة 
ومثة حتٍد رئيسي آخـر تواجهـه       . يم أن تواكب التغريات اليت حتدث يف القطاع       هيئات التنظ 

تبني  وكما. هيئات التنظيم وهو احلاجة إىل إقامة توازن بني حوافز االبتكار ومحاية املستهلك           
جبالء مؤخراً يف قطاع اخلدمات املالية، أصبح واضحاً أن إقامة توازن بني االبتكار ومحايـة               

ومن املسلم به على نطاق     . ن أمراً صعباً حىت يف أكثر النظم التنظيمية تقدماً        املستهلك قد يكو  
ينبغي السماح بعدم تنظيم األسواق      واسع اليوم أن التنظيم ينبغي أال يعيق االبتكار، ولكن ال         

  .السماح بااللتفاف على اللوائح التنظيمية اخلدمات أو أو

__________ 

)٨ ( Lo Schiavo M et al. (2011). “Changing the regulation for regulating the change, innovation-driven 
regulatory developments in Italy: smart grids, smart metering and e-mobility”, Centre for Research 

on Energy and Environmental Economics and Policy (IEFE) Working Paper No. 46. Milan. 
ينطوي ذلك ضمنياً، بصورة أساسية، على منافسة يف اخلدمات على مرفق الشبكة نفسه يتم تعزيزها مـن                  )٩(

 .خالل أحكام تنص على حرية الوصول إىل البنية التحتية للشبكة
)١٠( Gruber H and Koutroumpis P (2011). Procompetitive infrastructure sector regulation and 

diffusion of innovation: the case of broadband networks. Twenty-second European Regional 
Conference of the International Telecommunications Society, Budapest. 
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  ضمان إمكانية الوصول للجميع  -دال  
يف ذلك شرائح     هذه العبارة ضمان إمكانية الوصول جلميع فئات الشعب، مبا        تعين    - ٣٥

وتبقى إتاحة إمكانية   . السكان الفقراء املهمشني والسكان الذين يعيشون يف املناطق النائية        
. وصول اجلميع إىل خدمات البىن التحتية أحد األهداف اهلامة للسياسات العامة يف البلدان            

وكـان معـدل    . ٢٠٠٨   شخص يعيشون بدون كهرباء يف عام       مليار ١,٣فقد كان حنو    
، ٢٠١٠  ويف عام .  يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء      ٣١يزيد عن     اإلمداد بالكهرباء ال  

 مليون شخص احلصول على املياه الصاحلة للشرب وكان نـصف           ٧٨٩كان يتعذر على    
وعلى الرغم من حتقق  . نةيفتقرون إىل مرافق صحية حمسَّ    )  مليار ٢,٥(سكان البلدان النامية    

الكثري من التقدم يف تكنولوجيا اهلاتف احملمول، توجد فجوة رقمية عاملية ظاهرة يف مقدار              
وبقيت النسبة املئوية ملـستويات النفـاذ إىل        . ونوعية النفاذ إىل اإلنترنت العريض النطاق     

 يف املائة يف أفريقيا  ١٥ وأقل من    ٢٠١١   يف املائة حبلول عام    ٢٦اإلنترنت يف البلدان النامية     
تتيسر هلم طرق برية صـاحلة جلميـع أحـوال            وهناك مليار شخص ال   . جنوب الصحراء 

 يف  ٧٥يتعامـل     تتوفر إال لنصف سكان العامل حسابات مصرفية رمسية، وال          وال. الطقس
  .املائة من فقراء العامل مع أي مصرف

، وإمكانيـة الوصـول،     وتقوم إتاحة فرص الوصول للجميع على مبادئ التوافر         - ٣٦
واملطلوب من التدابري التنظيمية أن متـد نطـاق    . والقدرة على الوصول، والقابلية للتكّيف    

الشبكات لتصل إىل الفئات غري املربوطة هبا وأن جتعل مثل هذه اخلدمات أيـسر للفئـات      
دام وتشمل هذه التدابري تقدمي إعانات مستهدفة للمستهلكني السـتخ        . املربوطة هبا بالفعل  

البىن التحتية الرئيسية، وإعانات إنتاج وتوزيع والتزامات خدمات شاملة نظاميـة بـشأن             
وقد قُدمت إعانات املستهلكني من خالل إعانات التسعري واإلعانـات          . اخلدمات املقدمة 

املباشرة، بينما اسُتخدمت صناديق فرص الوصول والتزامات اخلدمات الشاملة، يف كثري من  
وأفاد املسح األول الذي أجراه األونكتـاد هليئـات تنظـيم           . ع الشبكات األحيان، لتوسي 

 بأن غالبية اجلهات اليت ردت على االستبيان كانـت          ٢٠٠٩  خدمات البىن التحتية يف عام    
وكانـت التزامـات    . )١١(تنتهج بالفعل سياسة حمددة بشأن إتاحة فرص الوصول للجميع        

، ) يف املائة  ٧٢(مجيع املوردين     قبل بعض أو  اخلدمات الشاملة النهج الرئيسي املستخدم من       
وقد شكل وضع التزامات واضـحة    . يليها صندوق اخلدمات الشاملة وإعانات املستهلكني     

وواقعية، وتأمني التمويل املناسب والتنفيذ الفعال لصناديق فرص الوصول حتديات يف كثري            
  .من األحيان

__________ 

)١١( UNCTAD/DITC/TNCD/2010/4/Vol.I. 
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    ٧اإلطار 
  كورياحصول اجلميع على الكهرباء يف مجهورية 

تستخدم مجهورية كوريا ضمانات اخلدمات الشاملة بـشأن املـوردين وإعانـات              
وإن احلكومـة املركزيـة     . املستهلكني من أجل حتسني فرص حصول اجلميع على الكهرباء        

واحلكومات احمللية، وكذلك الشركة اململوكة للدولة، وهـي الـشركة الكوريـة للطاقـة              
. وزيع على نطاق البلد، ملزمة بتوفري الكهرباء للمناطق النائيـة         الكهربائية املكلّفة بالنقل والت   

وتقوم األسر املعيشية احملتاجة إىل التزوُّد بالكهرباء بتقدمي طلب إىل احلكومات احمللية، فتقـوم    
وُتـدرج  . هذه األخرية بنقل الطلب إىل احلكومة املركزية عن طريق الشركة اململوكة للدولة           

بني مقدِّمي طلبات     يف امليزانية الوطنية للعام التايل ويتّم تقامسها فيما        املصاريف املتصلة بذلك  
ويف الوقت احلايل، يدفع مقدِّمو طلبات      . األسر املعيشية واحلكومة املركزية واحلكومات احمللية     

ويتم تقاسم املصاريف املتبقية بني احلكومة      .  دوالر لقاء التسجيل   ٢٠٠األسر املعيشية زهاء    
وعندما بـدأ العمـل     ).  يف املائة على التوايل    ٢٥ يف املائة و   ٧٥(احلكومات احمللية   املركزية و 

، كان معـدَّل    ١٩٦٥ للمرة األوىل بقانون تعزيز اإلمداد بالكهرباء يف املناطق الريفية يف عام          
، ازداد هذا املعّدل    ١٩٨٨  عام وحبلول.  يف املائة  ١٢اإلمداد بالكهرباء يف املناطق الريفية يبلغ       

يقلّ عدد سكاهنا   الصبحت كل منطقة ويف الوقت احلايل، أ   .  يف املائة  ٩٩,٩ادة مذهلة إىل    زي
مجهورية كوريا أيضاً برنـامج إعانـات       وتدير  .  نسمة مزوَّدة بالكهرباء تقريباً    ٥ ٠٠٠عن  

ومبوجب هذا املخطط،   . ة اإلمداد بالكهرباء  يستهدف دعم األسر املعيشية لتفادي تعليق خدم      
ل أسرة معيشية جهاز صغري حيّد من التيار لضمان استمرار توفري حّد أدىن مـن               ُركِّب يف ك  

  . دوالراً يف حال العجز عن الدفع١٦٧يصل إىل حنو  اإلمدادات املعيشية مبا

  .وزارة اقتصاد املعرفة يف مجهورية كوريا، املؤسسة الكورية للطاقة   :املصدر

من البلدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة        واسُتخدمت تعاونيات املستهلكني يف كل        -٣٧
فعلى سبيل املثال، لـدى ثـاين أكـرب مدينـة يف بوليفيـا،              . )١٢(لإلمداد بالكهرباء واملياه  

 Cooperativa de Servicios Publicos Santa Cruz(كروز، تعاونية مستهلكني كـبرية   سانتا

Limitada, SAGUAPAC(نية، اليت صنَّفها البنك الدويل ومتكَّنت هذه التعاو.  تدير منشأة املياه
بأهنا واحدة من منشآت النفع العام األفضل إدارة يف أمريكا الالتينية، من زيادة فرص وصول               

وميكَّنـها  . السكان إىل املياه يف املنطقة اليت تقدِّم فيها خدماهتا ومن حتسني نوعية خدمة املياه             
 التدخُّل السياسي وأن تظل تركِّز تركيـزاً        منوذجها التعاوين الناجح من أن تنأى بقراراهتا عن       

وهناك ثالثة عوامل إضافية، يصعب تعميم تطبيقها، قد كان هلـا دور    . قوياً على املستهلكني  
نظام إدارة يتميَّز بنظام انتخايب تسلسلي يضمن مستوى عالياً من           )أ: (حاسم أيضاً يف جناحها   

__________ 

)١٢( Ruiz-Mier F and van Ginneken M (2006). Consumer Cooperatives: an Alternative Institutional 
Model for Delivery of Urban Water Supply and Sanitation Services? Water supply and sanitation 

working note no. 5. World Bank. Washington, D.C.. 
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ين لالنتخابـات مــن جانــب  متثيـل األعــضاء املنتخــبني وتـدقيقاً ومراقبــة شــديد  
العمل يف بيئة يعـيش      )ج(استمرار إدارهتا بثقافة شركة موجهة حنو اخلدمة؛         )ب( األعضاء؛

  . فيها سكان لديهم درجة عالية من االعتماد على الذات وهوية إقليمية قوية
وقد متَّ التشديد منذ األزمة، بوسائل منها سياسات اخلدمات الشاملة، على أمهيـة               -٣٨
دمات املالية وعلى ضرورة حتقيق اإلنصاف كهدف تنظيمي صـريح، وزيـادة إتاحـة              اخل

ففي اهلند مثالً، يتوقف عدد الفروع الـيت جيـوز ألي مـصرف             . اخلدمات املالية للجميع  
وعالوة على  . الترخيص بفتحها على عدد الفروع اليت فتحها هذا املصرف يف املناطق الريفية           

ىل توجيه االئتمانات مباشرة حنو األنشطة اإلنتاجيـة، مثـل          ذلك، تسعى السياسات العامة إ    
مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم، والقطاع الزراعي، واملشاريع السكنية الصغرية          

أن مؤسسات التمويل الصغري واخلدمات      كما. وغري املكلفة، واالستثمارات يف البنية التحتية     
 فرص حصول الفقراء ومؤسسات األعمال الـصغرية يف   الربيدية تؤدي دوراً حامساً يف توسيع     
  .البلدان النامية على املنتجات املالية

    ٨اإلطار 
  إتاحة اخلدمات املالية للجميع ودور مكتب الربيد

.  مركز ٦٦٠ ٠٠٠جمموعه   لدى مكاتب الربيد أكرب شبكة مادية يف العامل تضم ما           
ضعف عدد فروع املـصارف     ) ٥٠٠ ٠٠٠ (ويف البلدان النامية، يعادل عدد مكاتب الربيد      

 يف املائة من مكاتب الربيـد يف أفريقيـا جنـوب            ٨٠ويتركّز حنو   ). ٢٧٥ ٠٠٠(التجارية  
 يف  ٨٣الصحراء الكربى يف املدن الصغرية واملتوسطة احلجم واملناطق الريفية اليت يعيش فيها             

املـدن ذات الكثافـة     وعلى النقيض من ذلك، فإن املصارف تركِّز على         . املائة من السكان  
وتوفِّر جتربة املـصرف الربيـدي    . السكانية األكرب اليت تعتربها أكرب اهتماماً باخلدمات املالية       

Banco Postal  الربازيلي مثاالً على الطريقة اليت ميكن هبا ملكاتب الربيد أن متأل الفراغ الـذي 
وقد كان للمـصرف  . ن احملرومنيالسكا ختلّفه املصارف وأن تقدِّم اخلدمات املالية للفقراء أو   

وُيحَتفظ بنصف الوفـورات    . الربيدي تأثري كبري على إتاحة اخلدمات املالية للجميع يف البلد         
 يف املائة مـن     ٣٠ يف املائة من أفقر البلديات، اليت متثِّل حنو          ٥٠الكلية للمصرف الربيدي يف     

 يف املائة   ٢٠ادية والصغرية يف     يف املائة من قروض املصرف الربيدي الع       ٢٥السكان؛ وُمنِحت   
وهذا يعين أن الوفـورات الـيت       .  يف املائة من السكان    ١٠من أفقر البلديات اليت يعيش فيها       

حتققت يف هذه اجملتمعات قد أُعيد توجيهها من خالل القروض الـصغرية املواتيـة للتنميـة                
تتـوفّر فيهـا     صغرية الـيت ال   وإن التركيز على املناطق الريفية والبلدات ال      . االقتصادية احمللية 

يتضح ذلك من    خدمات مصرفية رمسية ميكن أن يكون استراتيجية مغرية ملكاتب الربيد، كما          
 يف ١٠٠ قد شهدت زيادة بنسبة Banco Postalحقيقة أن اخلدمات الربيدية التقليدية ملصرف 

  .ت املصرف املذكوراملائة يف إقبال الناس على مكاتب الربيد الريفية اليت تتوفّر فيها خدما

  .UNCTAD/DITC/TNCD/2011/8  :املصدر
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وقد أّدت التطورات التكنولوجية والتغيريات التنظيمية والنماذج اجلديـدة الـيت             - ٣٩
شهدهتا اخلدمات التقليدية إىل إجياد ُسبل جديدة لتوسيع فرص الوصول إىل بعض خدمات             

 إنترنت النطاق العريض، آخذٌ يف التوسُّـع،  يف ذلك  والنفاذ إىل اإلنترنت، مبا   . البىن التحتية 
ويوجد اآلن أكثر . وإن كان هذا التوسُّع أكثر بطئاً يف البلدان النامية منه يف البلدان املتقدِّمة

 بلداً ُتدرج إنترنت النطاق العريض يف اتفاقاهتا املتعلِّقة بتـوفري فـرص الوصـول               ٤٠من  
 يف املائة من سـكان العـامل        ٩٠اآلن لزهاء   وتكنولوجيا اهلاتف احملمول متاحة     . للجميع

والتكاليف أدىن بكثري من تكـاليف توسـيع شـبكة          . يف املائة من سكان األرياف      ٨٥و
وقد ساهم إصالح ُنظم الترخيص والتركيز على تبسيط إجـراءات مـنح            . اخلطوط الثابتة 
ق العريض يف   يف ذلك بشأن خدمات اجليل الثالث، يف ازدياد استخدام النطا           التراخيص، مبا 
  .اهلاتف احملمول

وتفتح إمكانية الوصول إىل شبكات اهلاتف احملمول ُسبالً جديدة أمام السكان الذين              -٤٠
كانوا معزولني نسبياً يف السابق للوصول للمعلومات واألسواق وإىل خدمات جديدة مثـل             

ى شـركات   وعلى سبيل املثال، وصلت إحد    . اخلدمات يف جماالت املالية والصحة والتعليم     
 يف املائة من سكان البلد وهـي        ٧٠استخدام اهلاتف احملمول يف العمليات املالية يف كينيا إىل          

وهذا األمر يزيد إىل حّد كـبري مـن إتاحـة           .  عامل مبيع لتوزيع خدماهتا    ٣٧ ٠٠٠تشّغل  
وإن تنامي إمكانيات إجياد عمل مصريف يف األماكن الـيت          . اخلدمات املالية للجميع يف كينيا    

تفتقر إىل هذا العمل ستكون له فوائد إجيابية على التنمية املستدامة، وخاصة إذا أُديـر هـذا                 
  .العمل على اإلدارة املناسبة يف إطار سياسايت مستقر

  إنشاء إطار مؤسسي متكيين ومتماسك  -هاء  
إن تفكيك اخلدمات الشبكية املتكاملة رأسياً، بأساليب منها اخلصخصة والتحريـر،         -٤١
التابعني (ملى إنشاء هيئات تنظيم مستقلة، أي مستقلة عن مقدِّمي اخلدمات االحتكاريني            قد أ 

وُتجسِّد هيئات التنظيم املستقلة الدور املتغيِّر للدولة بوصفها اهليئـة الـيت تـنظِّم              ). للدولة
كـالوزارة،  (وتوجد عدة منـاذج للترتيبـات املؤسـسية         . قطاعات خدمات البىن التحتية   

وقد أنشأ عدد من البلدان هيئات ). سؤولة عن املنافسة وهيئات التنظيم القطاعيةوالسلطات امل
وبإنشاء هذه اهليئات، أرادت احلكومات أن تبـيِّن التزامهـا          . تنظيم مستقلة منذ التسعينات   

  .ختضع ألية تأثريات خارجية بإعداد لوائح تنظيمية قطاعية عادلة ومنصفة ال
زيادة (ت للكثري من هيئات التنظيم املستقلة نتائج إجيابية         وتشري البحوث إىل أنه كان      -٤٢

، )فعالية توفري اخلدمات وموثوقيته، وخفض التعريفات، وحتسني نطـاق مشـول اخلـدمات          
وهذا األمر يوحي بأن التصميم املؤسسي      . وخاصة يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية     

  .لظروف احملليةيتوقّف على اخلصوصيات االقتصادية للقطاع وعلى ا
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وقد تبّين أن ضمان استقالل هيئات التنظيم املستقلة أمٌر بالغ األمهية من حيـث أنـه                  -٤٣
ينبغي أن يبقى االستقالل جمرد استقالل شكلي وإمنا جيب أن           وال. يضمن مصداقية هذه اهليئات   

ية حمدَّدة بوضـوح    يف ذلك وال   ُيعزَّز بالشرعية والسلطة القانونيتني واملؤسسيتني الالزمتني، مبا      
وختتلـف الترتيبـات املؤسـسية بـني        . وإسناد اختصاص، وأن يدعم باملوارد البشرية واملالية      

وعندما تكون هيئة التنظيم تابعة لوزارة، فإهنا ميكن أن متارس االسـتقالل            . القطاعات والبلدان 
ناحية امليزانية عن   كانت مستقلة من     إذا كانت واجباهتا منصوصاً عليها بالتحديد يف القانون أو        

وقد ُيطرح سؤال عما إذا كان تطوير الصناعة القطاعية ينبغـي أن يقـع ضـمان                . احلكومة
تـدعم  ) مثل ترويج االسـتثمارات   (اختصاص هيئة التنظيم نظراً ألن بعض الوظائف التنظيمية         

دان، أُسند  هو احلال يف العديد من البل      فعلى سبيل املثال، كما   . بصورة مباشرة التنمية الصناعية   
بـني   اختصاص هيئة التنظيم يف قطاعات الطاقة يف قريغيزستان إىل وزارة تتراوح مسؤولياهتا ما            

  . )١٣()مثل إصدار التراخيص، والتسعري(التنمية القطاعية والوظائف التنظيمية العادية 
ومثة مسألة قدمية ناشئة عن إقامة ترتيب مؤسسي متكيين ألنسب األطـر التنظيميـة           -٤٤
. وطنية وهي تتصل بالعالقة بني هيئات التنظيم القطاعية والسلطات املسؤولة عن املنافـسة            ال

ويرجع ذلك إىل أن الطابع االحتكاري لتوفري اخلدمات يشري إىل استمرار وجود نزعة لـدى               
يف ذلك حرمان الغري من الوصـول إىل   الشركات القائمة إىل انتهاج سلوك ينايف املنافسة، مبا   

ويف العديد من البلدان، توجد هيئات تنظيم قطاعية وسلطات معنية باملنافسة جنباً            . الشبكات
وعندما متّ األخذ بسياسة املنافسة من خالل التفكيك واخلصخـصة والتحريـر،            . إىل جنب 

وأوجـد ذلـك حتـّديات      . أصبحت سياسة املنافسة قابلة للتطبيق على الصناعات الشبكية       
  .لقطاعية وسياسات املنافسةيتعلّق بتنفيذ األنظمة ا فيما
يتم إجياد حل واحد يناسـب مجيـع         وبالنظر إىل اخلصوصيات القطاعية واحمللية، مل       -٤٥

وميكن حتديد عدة خيارات إلمكانيـة إسـناد        . احلاالت بشأن قضية تداخل االختصاصات    
ية فعلى سبيل املثال، ميكن إعفاء قطاعات خدمات البىن التحتية بصورة إمجال          . االختصاصات

ومن شأن هذا النهج أن يزيل عدم اليقني الناشئ عن ازدواجيـة            . من قانون املنافسة الوطين   
تكون يف مركز يؤهلـها للتـصّدي        على أن هيئات التنظيم القطاعية قد ال      . االختصاصات

ويف املقابل، عندما تكون قطاعات خدمات الـبىن التحتيـة          . للممارسات املنافية للمنافسة  
 مشمولة بقانون املنافسة، فإنه ميكن إخضاع قرارات الوكالة املسؤولة عـن            اخلاضعة للتنظيم 

ومن شأن هذا أن    . املنافسة يف قطاع خاضع للتنظيم ملراجعة هيئة التنظيم القطاعية ذات الصلة          
توجد ضمانة بأن املمارسات املنافيـة       يتيح معاجلة الشواغل املتعلّقة بسياسة املنافسة ولكن ال       

ومثة هنج ثالث يتمثَّل يف إخضاع قرارات هيئة التنظيم القطاعية         . جلت بفعالية للممارسة قد عو  
أن هـذا    ومبـا . املتعلقة باملمارسات املنافية للممارسة لقرارات الوكالة املسؤولة عن املنافسة        

النهج يعطي األولوية للتصّدي للممارسات املنافية للمنافسة، فإن قرار الوكالة املسؤولة عـن             
قد يتعارض مع األهداف االجتماعية االقتصادية األوسع اليت تنشدها هيئات التنظيم           املنافسة  

__________ 

)١٣( UNCTAD/DITC/TNCD/2010/2. 



TD/B/C.I/MEM.4/2 

25 GE.13-50026 

وأخرياً، ميكن حتميل الوكالة املسؤولة عن املنافسة املسؤولية احلصرية عن الـسلوك      . القطاعية
املنايف للمنافسة يف قطاع خاضع للتنظيم، بينما تبقى جوانب أخرى من سـلوك الـشركات     

وميكن هلذا اخليار أن حيّد من عدم اليقني التنظيمـي          . التنظيم القطاعية ضمن اختصاص هيئة    
  .يكون يسرياً من الناحية العملية ولكن تقسيم املهام ال

  خامتة  -ثالثاً  
تؤدي قطاعات خدمات البىن التحتية دوراً حفازاً يف االقتصاد بأكمله، من خـالل               -٤٦

 البلدان النامية وأقل البلدان منواً، وتـساهم        أمور منها بناء القدرة على اإلمداد باخلدمات يف       
وإن حتقيق احلد األقصى مـن      . مسامهة ذات شأن يف النمو والدخل والعمالة واحلد من الفقر         

املسامهات اإلجيابية لقطاعات خدمات البىن التحتية يف التوصل إىل نواتج مواتية للتنمية يتطلب    
درة احمللية علـى اإلمـداد، نظـراً إىل أن أداء           تنظيماً جيداً ومؤسسات قادرة على تعزيز الق      

  .قطاعات خدمات البىن التحتية شديدة احلساسية للوائح التنظيمية
ويتوقف دعم االستثمار يف قطاعات خدمات البىن التحتية على إنشاء نظم تنظيميـة               -٤٧

يات متويل  كاملة األركان، وينبغي استكشاف إمكانية إنشاء آليات متويل ابتكارية، من قبيل آل           
وقد وفّر التكامل اإلقليمي قاعـدة  ). كصناديق البىن التحتية وسندات املشاريع(املشاريع اجملمَّعة  

وميكن لوضع معايري   . مفيدة للتعاون بني البلدان املتجاورة على إنشاء شبكات بىن حتتية مشتركة          
تقبل، ولتوافق املرامي   مرجعية لألداء، تقوم على فهم كاف للسوق واالحتماالت املرتقبة يف املس          

مع األهداف العامة للسياسات، وللتعويل على اجلمع بني املعايري القابلة للقياس القصرية األجل             
والنواتج املنشودة يف األجل الطويل، أن تساعد هيئات التنظيم على رصد ومقارنة أداء مقّدمي              

وينبغي، يف البيئـات    . ساتخدمات قطاعات البىن التحتية على حنو فّعال وحتديد أفضل املمار         
االقتصادية والتنظيمية وبيئات امللكية األكثر تنّوعاً، تكييف األنظمة مع هياكل السوق املتطورة            

وبوجه خاص، تتطلّب العالقـة بـني       . والتغّيرات التكنولوجية واألولويات السياساتية اجلديدة    
تم دورياً تعـديل التنظـيم بـسبب        يعزز التنظيم االبتكار بينما ي      بقدر ما  -االبتكار والتنظيم   

أما إتاحة فرص الوصول للجميع، وهـي حتـدٍّ         .  اهتماماً كبرياً  -االبتكارات اليت جعلته قدمياً     
مستمر تواجهه البلدان النامية وأقل البلدان منواً، فيمكن معاجلتها من خالل جمموعة متنّوعة من              

وميكـن  . ملة، وتعاونيات املستهلكني  الوسائل اليت تشمل اإلعانات، والتزامات اخلدمات الشا      
  .ملكاتب الربيد أن تؤّدي دوراً هاماً يف تعزيز إتاحة اخلدمات املالية للجميع

إن اإلصالح التنظيمي عملية تراكمية يف البحث عن أفضل املمارسـات وأنـسب               -٤٨
بلـوغ  األطر التنظيمية واملؤسسية، وهي تدل على تنّوع النهج واملسارات املمكن اّتباعهـا ل            

ويتعّين، بالتايل، أن تكون خمتلف الثوابت التنظيمية مكّيفة حبسب األوضاع          . النواتج املنشودة 
وهناك حاجة أيضاً إىل أن تتوفّر للحكومات القـدرة واملهـارات           . القطاعية واحمللية احملّددة  

تلـف  املؤسسية الوافية لوضع اللوائح التنظيمية ورصدها وإنفاذها، بأساليب منها إقامـة خم           
  . الشراكات وآليات التعاون

        


