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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية
  الدورة الثانية

  ٢٠١٤أبريل / نيسان١٧-١٥جنيف، 
  ن جدول األعمال املؤقَّت م٣البند 

  التحدِّيات التنظيمية واملؤسسية: التجارة واخلدمات والتنمية    

  مذكرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 النمو االقتصادي والتنمية، وُتسهم يف حتقيـق        التحتيةالبنية   قطاعات خدمات    تعزز  

ملطاف ُتسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة       األهداف اإلمنائية لأللفية، كما أهنا يف خامتة ا       
وعلى الرغم من نتائج املؤمتر الوزاري الذي عقدتـه منظمـة           . ٢٠١٥املستقبلية ملا بعد عام     

 يواجـه   زال مـا التجارة العاملية يف بايل، بإندونيسيا، فإن النظام التجاري املتعدد األطراف           
وقـد  . ذلك حتقيق نتائج يف جمال اخلـدمات      حتديات يف حتقيق نتائج متفاوض عليها، مبا يف         

انتشرت اتفاقات التجارة اإلقليمية على نطاق العامل لتصبح حالياً مسة مميزة للنظام التجـاري              
وقد وّسع اجليل اجلديد من اتفاقات التجارة اإلقليميـة         . الدويل وخلريطة السياسات التجارية   

. دخـول اخلـدمات إىل األسـواق      من حدود قواعد التجارة الدولية ومن نطاق إمكانية         
كثري من البلدان النامية على الدخول يف جمال التكامل والتعاون اإلقليميني من أجـل               وأقدم

واتباع ترتيبات مالئمة من حيث التصميم      . التحتيةالبنية  قطاعات خدمات   تسخري إمكانات   
لى الصعيدين اإلقليمي   وحتديد الوترية والتتابع بني عملية اإلصالح الداخلي وعملية التحرير ع         

واملتعدد األطراف هو أمر مهم يف حتقيق سياسة متسقة ومتكاملة ومزيج تنظيمـي يالئـم               
العمل اإلقليمي اإلمنائي الذي    كما أن   . الظروف الوطنية واألولويات اإلمنائية على أفضل حنو      

  .التحتيةالبنية ت  قطاعات خدما لتنمية بني التحرير واُألطر التعاونية يتيح سبيالً واعدةًمعجي
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  قدِّمةم    
 - النقل والطاقة واالتصاالت واخلدمات املاليـة        - التحتية بنيةالقطاعات خدمات     -١
بد منها لكي تؤدي مجيع االقتصادات املعاصرة مهامها بكفاءة ومن أجل تعزيز القـدرات               ال

ـ          . اإلنتاجية شمل الـسلع   وهي تشكل مدخالت أساسية يف مجيع األنشطة االقتصادية، مبا ي
وقـد ازدادت أمهيتـها     . واخلدمات على السواء، كما أهنا تيّسر التنمية والتجارة واالستثمار        

وتعتمد الشركات اليوم على . بروزاً بفعل األمهية املتنامية للتجارة داخل سالسل القيمة العاملية  
مكانتها إمكانية الوصول إىل خدمات عالية اجلودة وذات سعر مناسب من أجل احلفاظ على              

 إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني مدى جودة إشارة قويةوتشري البحوث القائمة . التنافسية
كما أن توافر   . البنية التحتية ومستويات القدرة التنافسية والدخول على نطاق االقتصاد ككل         

 لتحقيق زمال اليت ال بد منها هو أمر التحتية بنيةالقطاعات خدمات إمكانية الوصول إىل بعض 
األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك حتقيق إمكانية وصول اجلميع إىل املياه والطاقة والتمويل              
والتكنولوجيا والقضاء على الفقر، فضالً عن أنه سيكون ال بد منه أيضاً لتحقيق األهـداف               

  .٢٠١٥اإلمنائية لأللفية ملا بعد عام 
يف جمال تسخري فوائد قطاعات خدمات البنية       برية  بأمهية ك وتتسم اللوائح التنظيمية      -٢

وقد ظهر حتٍد حـرج     . التحتية نظراً إىل أهنا تكون عرضة لسلسلة من اإلخفاقات يف السوق          
تالئم الظـروف واألولويـات     مناسبة  للحكومات يتمثل يف ابتكار أُطر تنظيمية ومؤسسية        

ر مشهد اللوائح   تطوَّقد  و. متزايدالوطنية على أفضل حنو يف ظل بيئة جتارية مفتوحة على حنو            
التنظيمية الوطنية بالنظر إىل سعي اجلهات التنظيمية إىل اعتماد أدوات تنظيمية تستجيب على             

االتـصاالت،   جمـاال (حنو أفضل للتقدم التكنولوجي وللنماذج اجلديدة لتأديـة األعمـال           
التنظيم االحترازي علـى    ، وحتسني اللوائح التنظيمية، و    )وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

، والتصدي لتغّيـر    )اخلدمات املالية  (املاليةصاد الكلي بغية درء حدوث األزمة       مستوى االقت 
ويف الوقت الذي أصبحت فيه اتفاقـات       ). الطاقة، والنقل ( وحتقيق الكفاءة يف الطاقة      املناخ

 نظم اللوائح التنظيمية التجارة اإلقليمية دافعاً رئيسياً لفتح األسواق مع عقد جلسة هامة بشأن         
الوطنية، فإن القضية اليت تطرح نفسها هي ضمان اتباع هنْج متسق بشأن حتريـر التجـارة                

  .املتعددة األطراف والتجارة اإلقليمية والعمليات التنظيمية الوطنية

  االجتاهات القائمة يف جمال التجارة يف قطاعات خدمات البنية التحتية  -أوالً  
ادرات العاملية العابرة للحدود يف جمال قطاعـات خـدمات البنيـة             قيمة الص  تبلغ  -٣

 يف املائة من جمموع صادرات   ٣٢، وما هو يعادل     ٢٠١٢ تريليون دوالر يف عام      ١,٤ التحتية
وقد قُدر نصيب قطاعات خدمات البنيـة التحتيـة بأنـه           . )١()١اجلدول  (اخلدمات العاملية   

__________ 

 .البيانات غري متاحة بشأن خدمات الطاقة )١(
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  هـذه القطاعـات  ، وبـأن ٢٠١٠ العاملية يف عام  مات يف املائة من نواتج اخلد     ١٤حنو   يبلغ
ويشكل النقل أهم قطاع منفـرد مـن        . املائة من القوة العاملة العاملية      يف ١٠تستوعب حنو   

 يف املائة من    ٢٠قطاعات خدمات البنية التحتية بفارق كبري عن القطاع التايل إذ يبلغ نصيبه             
)  يف املائـة   ٩,١(ات املاليـة    جمموع صادرات اخلدمات، وهو يرجح بدرجة كبرية اخلـدم        

وإىل جانب احلجم الضخم للسوق، فإن هذا يعكس كـون  . )٢() يف املائة  ٢,٥(واالتصاالت  
هو الشكل املهيمن للتجارة يف قطاع النقل املرتبط        ) ١األسلوب  (تقدمي اخلدمات عرب احلدود     

  .بتجارة البضائع وحركة األشخاص
  ١اجلدول 

 ٢٠١٢ يف جمموع صادرات اخلدمات حبسب املنطقة،         التحتية بنيةنصيب خدمات دعم ال   
  )بالنسبة املئوية(

 االتصاالت النقل 
اخلدمات 

 املالية

جمموع قطاعات  
ات البنية  ـخدم

 السفر التحتية

خـــدمات
أنشطة أعمال

 أخرى

 ٢٥٫٥ ٢٥٫١ ٣١٫٨ ٩٫١ ٢٫٥ ٢٠٫٢ العامل
 ٢٤٫٥ ٣٣٫٠ ٢٩٫٨ ٥٫٣ ٢٫٠ ٢٢٫٤ البلدان النامية

 متـر   االقتصادات اليت 
 ٢٠٫٤ ٢٩٫١ ٣٨٫١ ٢٫١ ٣٫١ ٣٢٫٨ مبرحلة انتقالية
 ٢٦٫١ ٢١٫٣ ٣٢٫٤ ١١٫١ ٢٫٧ ١٨٫٦  البلدان املتقدمة

 ١٠٫٧ ٤٣٫٩ ٣٥٫١ ٣٫٤ ٤٫٥ ٢٧٫٢  البلدان النامية يف أفريقيا
البلدان النامية يف 

 ٢٧٫٣ ٣٨٫٢ ٢٧٫٠ ٥٫٩ ٢٫٧ ١٨٫٣  األمريكتني
 ٢٥٫٤ ٣١٫٢ ٢٩٫٨ ٥٫٤ ١٫٧ ٢٢٫٦  البلدان النامية يف آسيا

  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر

وفيما خيص البلدان النامية، بلغت الصادرات عرب احلدود يف قطاعات خدمات البنية              -٤
. ٢٠١٢ يف املائة من جمموع صادرات خدماهتا يف عام          ٢٩,٨ مليار دوالر أي     ٤٠١التحتية  

 البنيـة التحتيـة     وقد ارتفع نصيب هذه البلدان يف الصادرات العاملية يف قطاعات خـدمات           
وهـذا  ). ١الشكل   (٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٢٨,٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢٢,٥ من

ويوجد تباين قطاعي ُيعتد    . يشري إىل حتّسن القدرة التنافسية للبلدان النامية يف هذه القطاعات         
البلدان ، كان نصيب    ٢٠١٢ففي عام   . به من حيث الوضع التنافسي الدينامي للبلدان النامية       

وأدىن )  يف املائـة   ٣٣,٨(النامية يف الصادرات العاملية أعلى ما يكون يف جمال خدمات النقل            
، وقـد ازداد نـصيب قطـاع النقـل          ) يف املائة  ١٧,٨(يكون يف قطاع اخلدمات املالية       ما

  . يف املائة٥,٤ يف املائة بينما اخنفض نصيب قطاع االتصاالت بنسبة ٩,٦ بنسبة
__________ 

 .تشتمل اخلدمات املالية املشار إليها يف هذه الورقة على التأمني ما مل ُيذكر خالف ذلك )٢(
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  ١الشكل 
  ٢٠١٢ و٢٠٠٠لبلدان النامية يف صادرات اخلدمات العاملية حسب القطاع، نصيب ا

  )بالنسبة املئوية(

  

  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر

وقد حدث يف السنوات األخرية بوجه عام اخنفاض يف مستوى أداء الصادرات عرب               -٥
املقارنة مع قطاعات اخلـدمات األخـرى      احلدود يف قطاعات خدمات البنية التحتية وذلك ب       

وقد اتضح يف اجملاالت الثالثة لقطاعات خدمات البنية التحتيـة          ). ٢الشكل  (األكثر دينامية   
اليت تتوافر عنها بيانات حدوث انتعاش أبطأ منذ األزمة املالية العاملية، وهو ما يتزامن جزئيـاً                

يقف وهذا . ار هشاشة األسواق املاليةمع حدوث منو بطيء يف التجارة يف املصنوعات واستمر
 التوّسع األكثر دينامية يف صادرات خـدمات احلوسـبة واملعلومـات،            على طريف نقيض مع   

ومن بني املناطق النامية، ما زالت آسيا جهة فاعلة مهيمنة ومتثل           .  وخدمات السفر  والتشييد،
خدمات النقل واخلدمات    يف املائة من جمموع صادرات البلدان النامية من حيث           ٨٠أكثر من   

بل ظهر لدى البلدان املتقدمة وجود معدل انتعاش أبطأ يف مجيع القطاعات، وخاصـة              . املالية
  ).٣الشكل (يف جمايل خدمات النقل واخلدمات املالية 
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  ٢الشكل 
  ٢٠١٢-٢٠٠٧صادرات البلدان النامية من فئات خدمات خمتارة، 

)١٠٠=  ٢٠٠٧(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .األونكتاد إحصاءات :املصدر

  ٣الشكل 
  ٢٠١٢-٢٠٠٧ من فئات خدمات خمتارة، املتقدمةصادرات البلدان 

)١٠٠=  ٢٠٠٧(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر
إذ َتظهر صورة   . ر احلدود إال عن ُبعد واحد من أبعاد جتارة اخلدمات         ْبوال تعّبر التجارة عَ     -٦

). الوجـود التجـاري    (٣ولة عن طريق األسـلوب      خمتلفة إذا أُخذت يف احلسبان التجارة املتدا      
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أي اخلدمات املقدمـة    (معامالت الشركات التابعة    نصيب  الواليات املتحدة األمريكية، فإن      ويف
يـشكل أغلبيـة جتـارة      ) شركات أجنبية تابعة يف أغلبيتها إىل شركات الواليات املتحـدة          من

ة، إذ تورد هذه الشركات األجنبية التابعة       املتحدة يف جمال قطاعات خدمات البنية التحتي       الواليات
ات عن صادرات    مليار دوالر من هذه اخلدمات، وهو ما يزيد أكثر من مخس مر            ٦٤١ما قيمته   

وهذا يوضح أن معظم صادرات اخلدمات تتم عن طريـق االسـتثمار             .)٣(اخلدمات عرب احلدود  
  .األجنيب املباشر

 تريليون دوالر   ١,٤االستثمار األجنيب املباشر    وقد بلغت التدفقات العاملية اخلارجة من         -٧
وكانـت  .  يف املائة منها موجهة إىل اخلـدمات       ٦٩، كانت نسبة    ٢٠١١-٢٠٠٩يف الفترة   

 يف املائة من جمموع التدفقات اخلارجـة        ٣١قطاعات خدمات البنية التحتية، كمجموعة، متثل       
 يف املائة من التدفقات اخلارجة ١٢,٥وكان نصيب البلدان النامية . االستثمار األجنيب املباشر من

وميثل هذا النـصيب زيـادة      . من االستثمار األجنيب املباشر يف قطاعات خدمات البنية التحتية        
.  يف املائـة   ٠,٤ حني كان هذا النصيب هامشياً قـدره         ١٩٩٢-١٩٩٠ملحوظة عن الفترة    

موجهاً إىل اخلـدمات املاليـة      اجلزء األعظم من االستثمار األجنيب املباشر للبلدان النامية          وكان
ونـصيب النقـل    )  يف املائة  ١,٠(بينما كان نصيب الكهرباء والغاز واملياه       )  يف املائة  ١٥,٤(

  .صغريين)  يف املائة٣,٩(والتخزين واالتصاالت 
وتكشف بعض اجتاهات اإليرادات على مستوى الصناعات عن قوى السوق اليت تقف         -٨

فحجم سوق االتصاالت يزداد زيـادة ديناميـة        . وى القُطري وراء األداء التجاري على املست    
يتمشى مع التطورات يف جمال الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستيعاب هذه  مبا

، منا جمموع إيرادات قطاع االتصاالت      ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٧ففي الفترة من عام     . التكنولوجيا
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل       ٢,٦يليون دوالر أي     تر ١,٨ يف املائة، فارتفع إىل      ١٢بنسبة  
 يف املائـة  ٢٦ وقد ازداد نصيب البلدان النامية من جمموع إيرادات االتصاالت مـن          . )٤(العاملي
أما يف جمال اخلدمات املالية، فقد ازدادت إيرادات قطاع املصارف التجاريـة            .  يف املائة  ٣٠ إىل

 تريليونات دوالر   ٣,٥بلغت  إذ   يف املائة    ١,٣نوياً متوسطاً قدره    زيادة متواضعة بلغت معدالً س    
وقُدر أن إيرادات هذا القطاع سـتنمو  . ٢٠١٣على مدى فترة اخلمس سنوات املمتدة إىل عام    

وفيما خيص النقل، ازدادت أحجام التجارة الدولية املنقولة        . ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٤,٢بنسبة  
وأدى استمرار فائض الطاقات إىل إبقـاء أسـعار         . )٥(٢٠١٢يف عام    يف املائة    ٤,٣حبراً بنسبة   

، مما خفّض من عائدات الناقلني لتقتـرب        ٢٠١٢الشحن منخفضة على وجه اإلمجال يف عام        
  .تكاليف التشغيل، األمر الذي ُيلقي بظالل عدم التيقّن على إيراداهتم املتوقعة مستقبالً من

__________ 

)٣( United States, International Trade Commission, 2012, Recent Trends in United States Services 
Trade: 2012 Annual Report (Washington, D.C.). 

)٤( International Telecommunication Union, 2013, Measuring the Information Society 2013 (Geneva) 
 ).االحتاد الدويل لالتصاالت، قياس جمتمع املعلومات(

)٥( UNCTAD, 2013, Review of Maritime Transport 2013 (New York and Geneva, Sales no. E. 

13.II.D.9, United Nations publication))  ،٢٠١٣استعراض النقل البحري لعام ، ٢٠١٣األونكتاد.( 
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لألشخاص الطبيعـيني   التنقل املؤقت   ارة عن طريق    وبينما ال تتوافر بيانات عن التج       -٩
يف تقدمي اخلدمات املتصلة بقطاعات     مهماً  ، فإن هذا األسلوب ميكن أن يكون        )٤األسلوب  (

ويُُقـدَّر أن   . خدمات البنية التحتية وما يتصل هبا من خدمات مهنية وخدمات أنشطة أعمال           
 ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٦,٣ازدادت بنسبة   تدفقات التحويالت العاملية إىل البلدان النامية قد        

ومن مث فإن   . )٦( مليار دوالر  ٥٥٠ مليار دوالر، بينما ُتقدَّر التدفقات العاملية مببلغ         ٤١٤لتبلغ  
.  يف املائة من جمموع تدفقات التحويالت على نطاق العامل تذهب إىل البلدان النامية    ٧٥نسبة  

دوالر حبلـول   مليـار    ٥٤٠ىل البلـدان الناميـة إىل       إاملتجهة  ومن املتوقع أن تزداد التدفقات      
، ٤ وميكن أن يؤدي تيسري تنقل القوى العاملة، مبا يف ذلك عن طريق األسلوب               .٢٠١٦ عام

  .إىل تعزيز اإلسهام يف زيادة تدفقات التحويالت
، أمهية  ٤ و ٣يف جمال اخلدمات، مبا يف ذلك خبصوص األسلوبني         البيانات  وُتربز ندرة     -١٠

حتليل تقييمات التأثري، واالضطالع برسـم      :  عملية مجع البيانات بغية تيسري كل من       حتسني
السياسات وبإصالح اللوائح التنظيمية على أساس مستنري، واملفاوضات التجاريـة املتعـددة            

وأحد أمثلة املبادرات اإلقليمية الرامية إىل حتسني عملية مجع البيانـات           . األطراف واإلقليمية 
النظـام  (‘ Siscoserv: سيـسكوسريف ‘ت على مستوى الشركات هو مبادرة       بشأن اخلدما 

  .اليت اختذهتا الربازيل) املتكامل للتجارة اخلارجية يف اخلدمات

  استعراض اتفاقات التجارة اإلقليمية يف جمال اخلدمات  -ثانياً  
ة بوشرت مسألة التحرير التدرجيي للخدمات على املستوى املتعدد األطراف يف جول            -١١

ومل ُتولَ اخلدمات اهتماماً ذا أولويـة رغـم أن          . الدوحة اليت تنظمها منظمة التجارة العاملية     
املتبقية من جولة أوروغـواي،     األساسية   كانت مسألة من مسائل جدول األعمال        اخلدمات

وكان التقدم يف املفاوضات املتعلقة باخلدمات مرهوناً إىل حـد كـبري بالتقـدم احملـرز يف               
.  املتعلقة بإمكانية وصول املنتجات الزراعية واملنتجات غري الزراعية إىل األسـواق        املفاوضات

 احلال كذلك على الرغم من نتائج املؤمتر الوزاري التاسع الـذي عقدتـه منظمـة                زال ماو
التجارة العاملية يف اآلونة األخرية، مبا يف ذلك االتفاق املتعلق بتيسري التجارة والقرار الوزاري              

د بشأن تفعيل اإلعفاء املتعلق باملعاملة التفضيلية للخدمات وملوردي اخلدمات من أقـل             املعتم
وينص هذا القرار الوزاري، يف مجلة أمور، قيام جملس التجارة يف اخلدمات ببدء             . البلدان منواً 

  .عملية ترمي إىل التفعيل السريع هلذا اإلعفاء

__________ 

)٦( World Bank, 2013, Migration and remittance flows: Recent trends and outlook, 2013–2016, 
Migration and Development Brief No. 21, available at  

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief21.pdf)    ،تـدفقات اهلجـرة     ٢٠١٣البنك الدويل ،

 ).٢٠١٦-٢٠١٣االجتاهات املستجدة واملستقبل املتوقع، : والتحويالت املالية
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 املبـادرات العديـدة األطـراف        ظلـها  وكانت هذه هي اخللفية اليت تكثّفت يف        -١٢
فقد قام ثالثة وعشرون عضواً من أعضاء منظمة التجـارة العامليـة            . واملفاوضات اإلقليمية 

 يف املائة من جتارة اخلدمات العاملية بإطالق مفاوضات لعقد اتفاق بشأن التجـارة       ٧٠ ميثلون
امل ويقوم على النْهج ويقال إن هذا االتفاق ذو نطاق ش . العديدة األطراف يف جمال اخلدمات    

املتبع يف االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات والرامي إىل تشجيع حتويلـه الحقـاً إىل                
اتفاق متعدد األطراف ومشاركة أعضاء جدد وإىل أن يعّبر هذا االتفاق عن التحرير القـائم               

قاً أفقياً علـى مجيـع      ويوجد احتمال أن جيري تطبيق املعاملة الوطنية تطبي       . بذاته والتفضيلي 
واإلضفاء التلقائي لطابع تعددية األطراف على اتفاق التجارة يف    . القطاعات واألساليب املعنية  

تأخري تطبيقـه   اً  اخلدمات باالستناد إىل مبدأ الدولة األوىل بالرعاية من املتوقَّع أن جيري مؤقت           
لعاملية الذي ال بد منه لالنضمام      مادام ال يوجد احلد األدىن الالزم من أعضاء منظمة التجارة ا          
وهذا يعين أن االتفاق الـذي      . إىل اتفاق بشأن التجارة العديدة األطراف يف جمال اخلدمات        

ُيعقد من هذا القبيل مستقبالً قد يكون اتفاقاً تفضيلياً ُيعقد مبوجب املادة اخلامسة من االتفاق               
إبرام اتفاق  هو  ت األخرى اليت نوقشت      أحد اخليارا  وهو. العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات    

  .يف إطار منظمة التجارة العاملية) اتفاق عديد األطراف(يضم عدة أطراف 

  ١اإلطار 
  اتفاق التجارة يف اخلدمات واتفاقات التجارة اإلقليمية

 تضمني اتفـاق التجـارة يف       لآلثار اليت تلحق بالتنمية نتيجة    يلزم إجراء تقييم دقيق       
اً بشأن الوصول إىل األسواق والقواعد اليت تنطبق على املـشاركني وغـري             اخلدمات أحكام 

وبينما تشري التقديرات احلالية إىل أن هذا       . املشاركني وعلى النظام التجاري املتعدد األطراف     
 مليار دوالر، فـسيتعني أن      ٧٨االتفاق سيؤدي إىل زيادة حمتملة يف الصادرات الثنائية تبلغ          

يف هذا التقييم وجود اتفاقات جتارة إقليمية فيما بني املشاركني يف اتفـاق             ُيؤخذ يف االعتبار    
 ٢٣   بلداً من البلدان ال١٧وتوجد لدى شيلي اتفاقات جتارة إقليمية مع . التجارة يف اخلدمات

املشاركة يف اتفاق التجارة يف اخلدمات، كما يوجد لدى كل من االحتاد األورويب وبـريو                
 املتحدة اتفاقات جتارة إقليمية مع تسعة مشاركني على األقل يف اتفاق            وكولومبيا والواليات 
وتبعاً لذلك، سينخفض وزن هذا االتفاق يف جمموع صادرات آحـاد           . التجارة يف اخلدمات  

. البلدان لو اسُتبِعدت التجارة بني أزواج البلدان اليت لديها بالفعل اتفاقات جتـارة إقليميـة              
 يف املائة من جممـوع      ٧٤ملشاركة يف اتفاق التجارة يف اخلدمات       وبينما بلغ نصيب البلدان ا    

 ١٩صادرات كندا من اخلدمات، على سبيل املثال، فإن هذا النصيب ميكن أن ينخفض إىل               
 يف املائة من نسبة     ٤٢يف املائة، كما ميكن يف حالة الواليات املتحدة أن ينخفض النصيب إىل             

 ذلك، تشري الطلبات العديدة األطراف املقدمة يف إطـار          وفضالً عن .  يف املائة القائمة   ٦١    ال
جولة الدوحة إىل أن املصاحل التصديرية اإلمجالية للبلدان املـشاركة يف اتفـاق التجـارة يف                

  . االتفاقاخلدمات قد تكون مع بلدان غري مشاركة يف هذا

 J Marchetti and M Roy (2013). The TISA initiative: An overview of market access  :املصدر

issues. Staff Working Paper ERSD-2013-11. WTO .  
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وقد أصبحت اخلدمات مسة رئيسية التفاقات التجارة اإلقليميـة يف القـرن احلـادي             -١٣
        والعشرين وهي موجهة حنو حتقيق تكامل أعمق وشامل وتتـصف بتركيـز تنظيمـي قـوي                

وتتنـاول  .  التجارة عن طريق سالسل القيمة العامليـة       وهو ما يرمي، يف جانب منه، إىل تيسري       
اتفاقات التجارة اإلقليمية هذه التدابري املتخذة وراء احلدود واليت تشمل اخلدمات، واالستثمار،            
وسياسة املنافسة، وحركة رؤوس األموال، وحقوق امللكية الفكرية، واملـشتريات احلكوميـة،           

، كان قد جرى إخطار منظمة التجـارة        ٢٠١٣يوليه  /وزوحىت مت . واملعايري، والعمل، والعمالة  
 اتفاقاً جرى اإلخطـار     ١٢٩ اتفاقاً سارياً و   ٣٧٩ اتفاقاً للتجارة اإلقليمية؛ منها      ٥٧٥    بالعاملية  

ومن بـني اتفاقـات     . مبوجب املادة اخلامسة من االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات          هبا
 يف املائـة مـن      ٦٠، تدخل اخلدمات ضمن حنو      ١٩٨٥نذ عام   التجارة اإلقليمية املخطر هبا م    

 يف املائة من االتفاقات اليت وضعتها البلدان النامية         ٥٥االتفاقات اليت وضعتها البلدان املتقدمة و     
 إال بستة اتفاقات جتـارة      ٢٠٠٠وبينما مل ُتخطَر منظمة التجارة العاملية قبل عام         ). ٢اجلدول  (

  .جرى منذ ذلك احلني إخطار املنظمة بأكثر من مائة اتفاق إضايفإقليمية تتعلق باخلدمات، 

  ٢اجلدول 
  ١٩٨٥اخلدمات يف اتفاقات التجارة اإلقليمية املعقودة بعد عام 

   اتفاقات معقودة مع البلدان النامية اتفاقات معقودة مع البلدان املتقدمة
  النصيب  ال  نعم  النصيب  ال  نعم

جمموع 
 النصيب

 ٪٦٠ ٪٦١ ٣٥ ٥٥ ٪٥٨ ٥ ٧  مةالبلدان املتقد
         البلدان النامية

 ٪٩٠ ٪٨٩ ٥ ٣٩ ٪٩٢ ٢ ٢٢  أمريكا الالتينية  
 ٪٧٥ ٪٦٦ ١٤ ٢٧ ٪٩٤ ١ ١٧  آسيا  
أفريقيا والشرق   

 ٪٦ ٪صفر  ٢١ صفر ٪١٣ ١٣ ٢  األوسط
االقتصادات اليت   

  متر مبرحلة انتقالية
 ٪صفر  ٪صفر  ٣١ صفر - صفر صفر

 ٪٥٥ ٪٤٩ ٧٠ ٦٦ ٪٧٢ ١٦ ٤١  اجملموع  

  .األونكتاد باالستناد إىل بيانات منظمة التجارة العاملية  :املصدر
من اجلدير باملالحظة بوجه خاص ظهور اتفاقني ضخمني مـن اتفاقـات التجـارة                -١٤

مها اتفاق الشراكة عرب احمليط اهلادئ والشراكة التجارية واالستثمارية عرب احملـيط             - اإلقليمية
ونظراً إىل احلجم املطلق هلذين االتفاقني وإىل       . اد األورويب والواليات املتحدة   األطلسي بني االحت  

يف جمال سعي البلدان إىل حتقيق      " ُمغيِّران لقواعد اللعبة  "طموحهما، فإنه ُينظر إليهما على أهنما       
ه  بلداً من شأن   ١٢فاالتفاق املقترح للشراكة عرب احمليط اهلادئ فيما بني         . تكامل اقتصادي أكرب  

 يف املائـة مـن   ٢٤ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العـاملي و     ٤٠إجياد سوق إقليمية تشمل     
الصادرات العاملية وقد ميهد الطريق أمام إبرام اتفاق للتجارة احلرة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                

 نطاق املنطقة بأسرها، إىل جانب إقامة شراكة اقتصادية إقليمية شاملة جيـري التفـاوض              على
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الـشراكة   أمـا . وشركائها التجاريني الستة  ) آسيان(عليها بني رابطة أمم جنوب شرقي آسيا        
التجارية واالستثمارية عرب احمليط األطلسي بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة فمن شـأهنا             

. امليـة خلق أكرب سوق يف العامل، متثل حنو نصف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي وثلث التجارة الع              
 يف املائـة  ٧٠-٦٠وبناء على ذلك، يكون من املتوقع أن تغطي اتفاقات التجارة اإلقليمية نسبة   

  .من جمموع صادرات اخلدمات يف حالة الواليات املتحدة
.  اإلقليمي على الصعيدوقد أقدمت البلدان النامية أيضاً على حترير التجارة يف اخلدمات          -١٥

تفاقات التجارة اإلقليمية املعقودة بني الشمال واجلنوب، وهي        فقد حدث، يف عدد متزايد من ا      
كثرياً ما تكون ذات طابع ثنائي، أن جرى توسيع نطاق التحرير لكي يشمل اخلدمات لـصاحل                

ومن اجلدير باملالحظة املفاوضات اجلارية من أجل عقد اتفاقات شراكة اقتصادية       . البلدان النامية 
واحمليط اهلادئ من ناحية واالحتاد األورويب من الناحية األخرى حتل          بني بلدان أفريقيا والكارييب     

حمل العالقات األحادية الطرف السابقة القائمة على األفضليات واليت تشمل أفضليات متبادلـة             
مثالً اتفاق الشراكة االقتصادية املعقود بني حمفل منطقة البحر الكارييب لدول أفريقيا ومنطقـة              (

  ).حمليط اهلادئ من ناحية واالحتاد األورويب من الناحية األخرىالبحر الكارييب وا
يف  وتدعيم مبادرات التعاون اإلقليمية القائمة بني اجلنوب واجلنوب وتوسيع نطاقها، مبا            -١٦

أكرب أو شركاء اقتصاديني من البلـدان املتقدمـة،   ريق الربط مع شركاء اقتصاديني   ذلك عن ط  
ضطالع هبما على أساس مفهوم التكامل اإلمنائي وذلك باجلمع بني          أمران كثرياً ما جيري اال     مها

حنو تشكيل مجاعة   ‘ آسيان‘وتتجه رابطة   . فتح األسواق وبناء القدرات اإلنتاجية والبنية التحتية      
‘ آسـيان ‘كما ظهرت منطقة التجارة احلرة بني الصني و       . ٢٠١٥اقتصادية آلسيان حبلول عام     

 يف املائة من الناتج     ١٣ارة يف العامل إذ يضم ثلث سكان العامل و        لتصبح أكرب اتفاق إقليمي للتج    
وهتدف أفريقيا اآلن إىل دعم التجارة داخل أفريقيا عن طريق اإلسـراع            . احمللي اإلمجايل العاملي  

وتستند منطقـة التجـارة     . ٢٠١٧بإنشاء منطقة قارية للتجارة احلرة لعموم أفريقيا حبلول عام          
ادرة القائمة املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة، وهي مبادرة ثالثيـة فيمـا بـني    احلرة القارية إىل املب   

اجلماعة اإلمنائيـة   ‘و‘ السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     ‘و‘ شرق أفريقيا  احتاد‘
، واليت جيري عن طريقها بذل جهود متقدمة بغية تعميق التكامل يف جمـال              ‘للجنوب األفريقي 

جملـس  منطقة التجارة احلرة العربية الكربى منصة لتحرير اخلدمات، كما أن           وتتيح  . اخلدمات
ويف أمريكـا الالتينيـة،     .  قد أحرز تقدماً يف جمال إنشاء إطار تنظيمي مشترك         التعاون اخلليجي 

ومجاعة دول األنـديز والـسوق      ) مريكوسور(السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب       فإن
  .ركت إىل األمام يف اجتاه تعميق التكامل فيما بينهاالكاريبية املشتركة قد حت

  حترير قطاعات خدمات البنية التحتية مبوجب اتفاقات التجارة اإلقليمية  -ثالثاً  

  التحرير اإلقليمي لقطاعات خدمات البنية التحتية    
ن ختضع قطاعات خدمات البنية التحتية لسلسلة من التدابري التنظيمية اليت ميكن أن يكو              -١٧

بيد أن أي أثر تقييدي للتجارة ينبغي املوازنة        . هلا أثر تقييدي للتجارة من وجهة نظر املصدِّرين       
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وقد أرسـت   . بينه وبني األهداف املشروعة للسياسة العامة اليت ُيتوقَّع أن تتناوهلا التدابري املعنية           
 يف ذلك حتريرها علـى      بلدان كثرية استراتيجياهتا اإلمنائية على التحرير التجاري للخدمات، مبا        

انفتاحاً مـن النظـام     أساس مستقل، لدرجة أن النظام املطبَّق يكون يف كثري من األحيان أكثر             
. يف االتفاق العام املتعلق باخلدمات أو حىت من اتفاقـات التجـارة اإلقليميـة             " امللزم"الرمسي  
 حترير التجارة يف اخلدمات يف      أمثلة ذلك هو املبادرة اليت اختذهتا الصني مؤخراً والرامية إىل          وأحد

حتريراً كبرياً باتباع هنْج القائمـة الـسلبية،        ) شنغهاي(املنطقة التجارية احلرة الريادية يف الصني       
 قطاعاً فرعياً يف ستة قطاعات رئيسية، باستثناء اخلدمات املصرفية وخـدمات            ١٨تشمل   واليت

قليمي للخدمات إىل تضييق الفجـوات       التحرير اإل  ىويسع. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 واملستويات املطبَّقة لنظم السياسة التجارية بشأن اخلدمات بل إنه ميـضى            امللزمةبني املستويات   

  .إىل حد أبعد الستحثاث حترير احلواجز املطبَّقة فيما يتعلق بتجارة اخلدمات
  ٢اإلطار 

 تالطابع التقييدي النسيب للتدابري املطبَّقة بشأن اخلدما

قامت اجلهود البحثية يف اآلونة األخرية ببحث أساليب التحديد الكمي ملـدى تقييديـة                 
 درجة التقييدية النسبية للتدابري اليت تؤثر       ٣ويورد اجلدول   . التدابري املطبَّقة على قطاعات اخلدمات    

ية جتـارة   مؤشر درجة تقييد  ‘على قطاعات خدمات البنية التحتية واخلدمات املهنية باالستناد إىل          
وعلى وجه اإلمجال، توجد عادةً أعلى درجة للتقييديـة يف          . الذي وضعه البنك الدويل   ‘ اخلدمات

 الـذي   ٤وهذا ناشئ عن أن تقدمي اخلدمات املهنية يعتمد على األسلوب           . جمال اخلدمات املهنية  
األمـر أن  يف واقـع   ويبدو. خيضع لألنظمة املتصلة باهلجرة كما خيضع لقواعد الترخيص والتأهيل 

 . تقف وراء الدرجة األعلى من التقييدية يف جمال اخلدمات املهنية٤احلواجز املتصلة باألسلوب 

  ٣اجلدول 
 مؤشر متوسط درجة تقييدية جتارة اخلدمات

  ٤األسلوب  ٣األسلوب  ١األسلوب  إمجاالً  
 غري متاح ٢١,٥ ٣٢,٤ ٢٢,٣ اخلدمات املالية
 ٦٠,٣ ٤٠,١ ٢٨,٣ ٤٨,٣ اخلدمات املهنية

 غري متاح ٢٦,٧ غري متاح ٢٦,٧ االتصاالت
 غري متاح ٣١,٨ ٢٨,٦ ٣١ النقل

 .حسابات األونكتاد باالستناد إىل مؤشر درجة تقييدية جتارة اخلدمات  :املصدر

وعلى النقيض من ذلك، فمن األمور املخالفة للبديهة أن اخلدمات املالية هي فيما يبدو   
 ١وتقوم البلدان يف املتوسط بتقييد األسلوب . نافسة األجنبيةتقييدي فيما يتعلق باملأقل قطاع 

 وقد يعكس ذلك انشغال اجلهات التنظيمية بأن فتح الباب أمام .٣ بدرجة أشد من األسلوب
 .التجارة العابرة للحدود يف جمال اخلدمات املصرفية معناه السماح حبرية تنقّل رؤوس األموال

اف، خيتلف مدى االنفتـاح التجـاري فيمـا بـني           وعلى املستوى املتعدد األطر     -١٨
وااللتزامات املقررة يف إطار االتفاق العـام  . يعكس املنافسة يف األسواق احمللية    القطاعات، مبا 
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عاليـة  هي التزامـات  املتعلق بالتجارة يف اخلدمات خبصوص قطاعات خدمات البنية التحتية      
، يف حني أهنا التزامات منخفضة    التزامات بلدان ب  ١٠٨املستوى يف جمال االتصاالت، إذ تعهد       

أما خدمات النقل، فإن االلتزامات املتعلقة هبا تقع يف منتصف الطريـق إذ             . يف قطاع الطاقة  
ويف إطـار جولـة     .  يف جمال النقل البحري الدويل للبـضائع       بالتزامات  بلداً بالتعهد  ٣٨ قام

 املنقَّحـة   ٣١    لايـة والعـروض      األول ٧١    لإدخال حتسينات على العروض ا     الدوحة، اقُترح 
وااللتزامات املتعهد هبا يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية خبصوص         . وكذلك يف مؤمتر النوايا   

اخلدمات تذهب إىل أبعد من االلتزامات املتعهد هبا يف العروض املقدمة يف إطار االتفاق العام               
  .املتعلق بالتجارة يف اخلدمات وجولة الدوحة

 مستوى االلتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام املتعلـق بالتجـارة يف              وخيتلف  -١٩
إذ يبـدو أن    ). ٥الشكل  (اخلدمات ويف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية من قطاع إىل آخر           

 واالتصاالت مها أكثر مجيع قطاعات اخلدمات انفتاحـاً يف إطـار            خدمات احلوسبة قطاعي  
.  يشهدان مزيداً من التحرير يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية         زاال مااالتفاق العام املذكور و   

هي النقل البحري والنقل اجلوي وخـدمات       (ذلك أن ثالثة قطاعات فرعية من قطاع النقل         
، من بني مجيع قطاعات خدمات البنية التحتية، حتظـى عمومـاً مبـستوى              )النقل املساعدة 

 باالتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلـدمات        منخفض بصورة خاصة من االلتزامات اخلاصة     
وعلى العكس مـن    . ولكنها تشهد حتسينات مهمة نسبياً يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية         

ذلك، تشهد اخلدمات املالية مستوى مرتفعاً نسبياً من االلتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاق              
شهد أقل حتسينات يف سياق اتفاقـات التجـارة         العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات ولكنها ت      

 كذلك ألن نطاق املعاملـة      األمروقد يكون   . اإلقليمية، وخاصة يف جمال اخلدمات املصرفية     
 اليت يتسم يف شأهنا القرب اجلغـرايف أو العالقـات     -التفضيلية أكرب يف حالة خدمات النقل       

ية اليت قد تؤدي يف شأهنا املعاملة التفضيلية  منه يف حالة اخلدمات املال-الثنائية اخلاصة باألمهية 
  .إىل اللجوء إىل املراجحة التنظيمية
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  ٤الشكل 
املؤشرات املتوسطة لاللتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاق العـام املتعلـق بالتجـارة يف               

  اخلدمات ويف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية يف حالة مجيع البلدان

  
حسابات األونكتاد باالستناد إىل جمموعة بيانات منظمة التجارة العاملية بشأن االلتزامات املتعلقـة     :املصدر

  .باخلدمات يف اتفاقات التجارة اإلقليمية
وفيما يتعلق بالبلدان املتقدمة، ال متثل االلتزامات املتعهد هبا يف إطار اتفاقات التجارة               -٢٠

نات حمدودة باملقارنة مع مثيلتها املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام املتعلق            اإلقليمية سوى حتسي  
بالتجارة يف اخلدمات وإن كانت هذه البلدان تسجل بصورة عامة مستوى من االلتزامـات              

ويكـاد  ). ٦الشكل  (أعلى من مثيله يف حالة البلدان النامية         املتعهد هبا يف إطار ذلك االتفاق     
ائدة عن تلك املتعهد هبا يف ذلك االتفاق يف حالة قطاعـات خـدمات              توجد التزامات ز   ال

بينما يالحظ حتقيق حتسينات متواضـعة يف      ) املصرفية(احلوسبة واالتصاالت واخلدمات املالية     
  .جمال النقل
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  ٥الشكل 
املؤشرات املتوسطة لاللتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاق العـام املتعلـق بالتجـارة يف               

  ويف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية يف حالة البلدان املتقدمةاخلدمات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
حسابات األونكتاد باالستناد إىل جمموعة بيانات منظمة التجارة العاملية بشأن االلتزامات املتعلقـة     :املصدر

  .باخلدمات يف اتفاقات التجارة اإلقليمية
GATS:  اتفاق التجارة يف اخلدمات  

RTA:  ارة اإلقليميةاتفاق التج  

وعلى العكس من ذلك، يبدو أن اتفاقات التجارة اإلقليمية يف حالة البلدان النامية قد   -٢١
فمستوى االلتزامات املتعهد هبا يف هذه االتفاقـات        . حققت أثراً أقوى يف استحثاث التحرير     

خلدمات وذلك يف   أعلى بدرجة ُيعتد هبا من مثيلتها يف حالة االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف ا             
وهذا يرجع بصورة جزئية إىل أن االلتزامات األولية للبلـدان          ). ٧الشكل  (مجيع القطاعات   

النامية يف إطار هذا االتفاق العام هي التزامات منخفضة نسبياً رغم أن بعض هذه البلدان قد                
منظمة التجارة  اليت هي يف سبيلها إىل االنضمام إىل        سيما البلدان    تعهد بالتزامات عميقة، وال   

بيد أنه قد ميكن تفسري ذلك أيضاً بعدم التماثل يف البنية التساومية التفاقات التجارة              . العاملية
 وجود مستوى مرتفـع بـصورة       ٧ويبني الشكل   . اإلقليمية املعقودة بني الشمال واجلنوب    

تفاقات جتارة  خاصة لالنفتاح املتحقق يف مجيع القطاعات يف حالة البلدان النامية اليت عقدت ا            
إقليمية مع الواليات املتحدة، مبا يف ذلك يف القطاعات اليت كثرياً ما ُتعتَبر حـساسة، مثـل                 

  .وخدمات توصيل الرسائل، والنقل واخلدمات املهنية، واخلدمات املاليةاخلدمات الربيدية 
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  ٦الشكل 
تعلـق بالتجـارة يف     املؤشرات املتوسطة لاللتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاق العـام امل          

  الناميةاخلدمات ويف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية يف حالة البلدان 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

حسابات األونكتاد باالستناد إىل جمموعة بيانات منظمة التجارة العامليـة بـشأن االلتزامـات              :املصدر
  .املتعلقة باخلدمات يف اتفاقات التجارة اإلقليمية

اإلقليمي املتعلق بالواليات املتحدة يشمل األردن، والبحرين، وبنمـا، وبـريو،           اتفاق التجارة     :مالحظة
واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، والسلفادور، وسـنغافورة، وشـيلي، وعمـان،           

  .وغواتيماال، وكوستاريكا، وكولومبيا، واملغرب، ونيكارغوا، وهندوراس
GATS :اتفاق التجارة يف اخلدمات  

RTA : التجارة اإلقليميةاتفاق  
United States RTA :اتفاق التجارة اإلقليمي املتعلق بالواليات املتحدة 

وفيما وراء االلتزامات الرمسية، يصعب أن ُيحدَّد كمياً ما إذا كانـت االلتزامـات                -٢٢
املتعهد هبا يف إطار كل من االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات واتفاقـات التجـارة                

يمية قد أدت إىل حترير املستويات املطبَّقة من احلواجز اليت تعتـرض اخلـدمات وإىل أي        اإلقل
وأحد البدائل هنا هو فحص تشريعات التنفيذ اليت تسنها البلدان          . مدى أدت إىل حتقيق ذلك    

ن من البحوث املضطلع    بيَّوعلى سبيل املثال، تَ   . خبصوص اتفاقات التجارة اإلقليمية املتعلقة هبا     
أنه يف إطار اتفاق منطقة التجارة احلرة املعقود بني الواليات املتحدة وأمريكـا الوسـطى           هبا  

 تعديالً على قوانني اخلدمات يف هـذا        ١٦بينما أدى التشريع التنفيذي الغواتيمايل إىل إدخال        
، فإن التشريع التنفيذي للواليات املتحدة مل يعـّدل أي          )وال سيما يف جمال االتصاالت    (البلد  
انني، مبا يعين أن التزامات الواليات املتحدة خبصوص اخلدمات هي مبثابة إزالة الفارق بني              قو

 واملستويات املطبَّقة من التدابري املتعلقة باخلدمات بينما تطلبت االلتزامـات           امللزمةاملستويات  
  .الغواتيمالية إجراء حترير حقيقي يف جمال هذه اخلدمات
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  هبا يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليميةأمثلة لاللتزامات املتعهد     
يبدو أن االلتزامات احملددة آلحاد البلدان تؤيد النماذج العامة لتحريـر قطاعـات               -٢٣

فبموجب اتفاق  . خدمات البنية التحتية مبوجب اتفاقات التجارة اإلقليمية كما لوحظ أعاله         
 على سبيل املثال، تعهد املغـرب       منطقة التجارة احلرة املعقود بني املغرب والواليات املتحدة،       

 ٨٠يف  و)  يف املائة من اجملمـوع     ٦٦( قطاعاً فرعياً    ٩٤ يف ١بالتزامات خبصوص األسلوب    
ويف جمال االتصاالت، تعهـد املغـرب       ).  يف املائة  ٥٣( ٣قطاعاً فرعياً خبصوص األسلوب     

 املتعلـق بالتجـارة يف      بالتزامات كاملة يف حني أن التزاماته املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام           
وفيما يتعلق بالتأمني، ُسمح لشركات التـأمني       . اخلدمات تستبعد الدوائر اخلاصة املستأجرة    

على احلياة وعلى غري احلياة، التابعة للواليات املتحدة، بإنشاء فروع هلا يف غـضون أربـع                
ـ            اس عـابر   سنوات وبتقدمي خدمات التأمني البحري والتأمني على الطريان والنقل على أس

ومبوجب اتفاق منطقة التجارة احلرة املعقود بني البحـرين         . للحدود يف غضون عامني اثنني    
والواليات املتحدة، تعهدت البحرين بالتزامات كاملة رغم أن التزاماهتا مبوجب االتفاق العام            

ية، وفيما خيص اخلدمات املال   . املتعلق بالتجارة يف اخلدمات قد اقتصر على قطاع االتصاالت        
 يف غـضون سـبع      ١التزمت البحرين باإلزالة التدرجيية ملتطلبات الوجود يف حالة األسلوب          

سنوات ومسحت لشركات التأمني التابعة للواليات املتحدة باحلصول على تراخيص التـأمني            
  .على غري احلياة دون قيود

 واالحتـاد األورويب   وكثرياً ما ُينظر إىل اتفاق منطقة التجارة احلرة بني مجهورية كوريا            -٢٤
واتفاق منطقة التجارة احلرة بني مجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكيـة علـى أهنمـا               

. منوذجان أوليان التفاقات التجارة اإلقليمية الرفيعة املستوى اخلاصة بالقرن احلادي والعـشرين           
ونية واملالية وخدمات   فكال االتفاقني حيّسنان شروط الوصول إىل األسواق بشأن اخلدمات القان         

ففي جمال االتصاالت، مسحت مجهورية كوريا ملقدمي خدمات االتصاالت         . النقل واالتصاالت 
، من حيث املبدأ، يف غـضون عـامني         ميتلكواالتابعني لالحتاد األورويب والواليات املتحدة بأن       

يف الـشركات   ) أسهم التصويت ( يف املائة من األسهم اليت حيق هلا التصويت          ١٠٠اثنني نسبة   
ويف جمال التـأمني،    . القائمة يف كوريا املقدمة خلدمات االتصاالت العامة املرتكزة على منشآت         

وافقت مجهورية كوريا على فتح أسواقها أمام التأمني املباشر يف جمـاالت النقـل البحـري،                
هوريـة  ويف جمال اخلدمات املصرفية، مسحـت مج      . والطريان التجاري، والنقل الدويل للبضائع    

كوريا للمؤسسات املالية التابعة لالحتاد األورويب والواليات املتحدة بتقدمي ونقـل املعلومـات             
ومما ينفرد به اتفاق منطقة التجـارة     . والبيانات املالية عرب حدودها وتقدمي اخلدمات االستشارية      

الية مسموح هلم   احلرة بني مجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية أن مقدمي اخلدمات امل          
، مجيع اخلدمات املالية القائمة وأي خدمات جديدة، يف حني        ٣أن يقدموا، عن طريق األسلوب      

 يقتصر عملهم على تقدمي خدمات ماليـة خمتـارة          ١أن مقدمي اخلدمات عن طريق األسلوب       
وبالقيام ويف جمال اخلدمات القانونية، سُيسمح لشركات احملاماة بفتح مكاتب متثيلية هلا            . مسبقاً

  .كوريةالاماة احمليف وقت الحق بإنشاء شركات مشتركة مع مكاتب 
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وقد أقرت اتفاقات التجارة اإلقليمية املعقودة بني اجلنـوب واجلنـوب التزامـات               -٢٥
 تزيد عن تلك املتعهد هبا يف إطار االتفاق         - يف جمال قطاعات خدمات البنية التحتية        - مهمة

اإلطاري املتعلـق باخلـدمات،     ‘ آسيان‘فبموجب اتفاق   . خلدماتالعام املتعلق بالتجارة يف ا    
جرى التعهد بالتزامات تزيد عن تلك املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام املذكور وذلك بشأن               
النقل، وال سيما النقل اجلوي والنقل بالسكك احلديدية والنقل الطُرقي، بينما مل يقدم أعضاء              

و مل يقدموا أي التزامات يف إطار االتفاق العـام املتعلـق            سوى التزامات حمدودة أ   ‘ آسيان‘
وأدت املفاوضات إىل حتقيق حتسينات بشأن ستة قطاعات فرعيـة يف           . بالتجارة يف اخلدمات  

) مثالً إصالح الطائرات وصيانتها، وبيع خدمات النقل اجلوي وتسويقها        (جمال النقل اجلوي    
ويف قطـاع الطاقـة، قُـدمت       .  يف املائة  ٥١-٤٠مع حتديد سقف املسامهة األجنبية بنسبة       

التزامات تزيد عن تلك املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام املذكور وذلك يف جمال اخلـدمات                
املتصلة بتصنيع الطاقة، مبا يف ذلك الكهرباء، واخلدمات الفرعية املتصلة بتوزيع الطاقـة مـع           

ل االتصاالت، حتققت حتسينات عن     ويف جما .  يف املائة  ٧٠-٤٠حتديد احلصة السهمية بنسبة     
  . يف املائة٧٠-٤٩طريق زيادة احلد األقصى للحصة السهمية إىل 

السوق املشتركة لـشرق  ‘ أي -ويف أفريقيا، فإن عمليات التكامل اإلقليمي اجلارية          -٢٦
اجلماعة اإلمنائية للجنـوب    ‘و‘ احتاد شرق أفريقيا  ‘و) الكوميسا(‘ أفريقيا واجلنوب األفريقي  

 قد حددت بصورة عامة قطاعات خدمات البنية التحتية على أهنا جمـاالت ذات    - ‘ريقياألف
إىل حتقيـق   ‘ احتاد شرق أفريقيا  ‘فعلى سبيل املثال، أدت مفاوضات      . أولوية يف جمال التحرير   

انفتاح كبري يزيد عن االلتزامات يف إطار االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات يف الوقت              
ن فيه مستوى االلتزامات األولية املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام املذكور متواضـعاً   الذي كا 

 التزاماهتا املتعهد هبا يف إطـار       رشيدويف جمال االتصاالت، قامت كينيا بت     ). ٤اجلدول  (نسبياً  
ويف جمال اخلدمات املاليـة،     .  يف املائة  ٣٠ذلك االتفاق العام بتحديد احلصة السهمية بنسبة        

بالتزامات بشأن كـل مـن اخلـدمات املـصرفية      ‘ احتاد شرق أفريقيا  ‘عهدت مجيع بلدان    ت
ب احلصول على تصريح إقامة يف      مثالً تطلُّ (وخدمات التأمني مع النص فقط على بضعة قيود         

ويف جمال النقل، جرى حتقيق حتسينات كبرية مع توسيع نطاق تغطية ). حالة مديري املصارف
وقامت كينيا  . ا يف ذلك اخلدمات املساعدة املتصلة جبميع وساط النقل        القطاعات الفرعية، مب  

بتعميق التزاماهتا املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات وذلـك عـن                
  . خبصوص النقل اجلوي والطُّرقي٣طريق التحرير الكامل لألسلوب 
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  ٤اجلدول 
 واالتفاق العام املتعلق بالتجارة     ‘حتاد شرق أفريقيا  ا‘التحرير املضطلع به يف إطار كل من        

  يف اخلدمات

  البلدان

القطاعات امللتـزم   
ـ    ار ـبشأهنا يف إط

ــرق  ‘ ــاد ش احت
 )٧من أصل (‘أفريقيا

القطاعات الفرعيـة   
امللتزم بشأهنا يف إطار  

 احتاد شرق أفريقيا  ‘
  )١٤٠من أصل (‘

ــة  ــسبة املئوي الن
لاللتزامات احملرَّرة  

احتـاد  ‘يف إطار   
  ‘شرق أفريقيا

ات ـالنسبة املئوية لاللتزام
ار االتفاق  ـاحملرَّرة يف إط  

العام املتعلق بالتجـارة يف    
  اخلدمات

 ٪١٨ ٪٥٩ ٨٩  ٧  بوروندي
 ٪٣١ ٪٤٢ ٦٧ ٧  كينيا
 ٪٦ ٪٧٤ ١٠٥ ٧  رواندا

  مجهورية ترتانيا
  املتحدة

١≤ ٪٣٧ ٥٦ ٧٪ 

 ٪٧ ٪٧٢ ١٠٢ ٧  أوغندا

 .P Kruger (2011). Services negotiations under the tripartite agreement: Issues to consider  :املصدر

Working Papers. 15 June. Trade Law Centre. Stellenbosch. South Africa)   املفاوضـات
  ).قضايا يتعني النظر فيها: املتعلقة باخلدمات يف إطار االتفاق الثالثي

‘ لسوق املشتركة لشرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي   ل‘اجلارية فاوضات املوجيري يف    -٢٧
، التركيز على ستة    ٢٠١٥املتعلقة باخلدمات، اليت من املقرر االنتهاء منها حبلول عام          ) الكوميسا(

). هي االتصاالت، والتشييد، والطاقة، واخلدمات املالية، والسياحة، والنقل       (قطاعات ذات أولوية    
عدم التماثل يف مستوى التنمية يف البلدان املختلفة األعضاء يف          وتسعى املفاوضات إىل تناول أوجه      

وتشتمل القضايا الرئيسية املطروحة على التدابري الراميـة إىل        . ‘اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي   ‘
، مبا يف ذلك أشكال امللكية وقواعد       ٣ واألسلوب   ٤تيسري التجارة املضطلع هبا يف إطار األسلوب        

وقد أدت املفاوضات املوازية املتعلقة باتفاقات الشراكة االقتـصادية مـع           .  املنافسة املنشأ وقضايا 
االحتاد األورويب إىل طرح قضية كيف ستكون عملية التحرير داخل هذه اجلماعة اإلمنائيـة الـيت      
تركز على ستة قطاعات وذلك باملقارنة مع اتفاق الشراكة االقتصادية احملتمل الذي سيكون فيـه               

مطلوباً مبوجب املادة اخلامـسة مـن       " مجيعها من حيث اجلوهر   "ر يف قطاعات اخلدمات     التحري
االتفاق املتعلق بالتجارة يف اخلدمات، وكيف ستكون عالقة املعاملة التفضيلية للخدمات يف إطار             

  .اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي باملعاملة املقابِلة يف إطار اتفاق الشراكة االقتصادية
إىل زيادة تعميق عملية حتريـر اخلـدمات   ‘ مريكوسور‘ويف أمريكا الالتينية، تسعى    -٢٨

وقد جرى التعهـد يف جمـال االتـصاالت         . ٢٠١٥باالستناد إىل قائمة إجيابية حبلول عام       
بالتزامات تزيد عن تلك املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام املتعلق بالتجـارة يف اخلـدمات؛                

ملتبقية على تقييدات بشأن عدد مقدمي اخلدمات وتقييـدات للملكيـة           تشتمل القيود ا   بينما
وقد اعتمدت مجاعة دول األنديز هنْجاً يقوم       . واختبارات للتأكد من االحتياجات االقتصادية    

وكثرياً ما تكون التدابري املتبقية غري املطابقة متعلقة مبتطلبـات اجلنـسية،            . على قائمة سلبية  
  .ية، واالحتكارات يف جمايل النقل وخدمات الطاقةوالقيود املتعلقة بامللك
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  قضايا مطروحة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية    
ُهج التحرير املختلفة املستخدمة يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية أن يكون           ميكن لنُ   -٢٩

لبنيـة  هلا آثار خمتلفة فيما يتعلق مبدى التحرير والتنظيم بلوائح تنظيمية يف قطاعات خدمات ا             
وكثرياً ما يرتبط هنْج القائمة السلبية بنموذج اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الـشمالية             . التحتية

إذ يتناول هذا النمـوذج اخلـدمات العـابرة للحـدود           . الذي أخذت به الواليات املتحدة    
يف فصل واحد، بينمـا يتنـاول       ) ٤ وبعض جوانب األسلوب     ٢ و ١يتناول األسلوبني    أي(

. والسلع يف فصل مستقل متعلق باالستثمار   ) ٣أي األسلوب   ( يف كل من اخلدمات      االستثمار
وخيتلف هنْج القائمة السلبية عن هنْج القائمة اإلجيابية املستخدم يف االتفـاق العـام املتعلـق                
بالتجارة يف اخلدمات من حيث إن مجيع القطاعات ُيفتَرض أهنا مشمولة ما مل ختضع صراحةً               

وُيفترض أن تزال القيود يف مجيع القطاعات ما مل يـرد صـراحةً             . عفاء ما لقيود عن طريق إ   
واجلـداول  وهكذا فإنه يتطلب املعرفة الكاملة بالتدابري القائمة يف مجيع القطاعات           . حتفظ ما 

التفصيلية احملددة للتدابري غري املطابقة القائمة اليت حتد من الوصول إىل األسـواق أو املعاملـة     
  .ميكن أن تؤدي إىل حترير غري مقصودواردة يف اجلداول تدابري غري وأي . الوطنية
وعلى العكس من ذلك، فبموجب هنْج القائمة اإلجيابية ال تنطبق التزامات التحريـر               -٣٠
 على القطاعات اليت تقرر البلدان إدراجها ضمن اجلداول وهي ختضع ألي قيود وشروط              إال

من املرونة، وال سيما يف حالة البلدان اليت تواجه قيوداً          وهكذا فإنه يسمح مبزيد     . قد ُتلحق هبا  
بيد أن مىت مت التعهـد      . يف وضع أنظمة قطاعية وحتديد التدابري املنطبقة املتعلقة بعدم املطابقة         

لبلدان أن ُتبقي على قيود،     ابالتزامات بشأن الوصول الكامل إىل األسواق، ال يصبح مبقدور          
ولذلك يكون من املمكـن أن      . يود امللكية، وأشكال التواجد   مبا يف ذلك عدد املوردين، وق     

يؤدي النهجان اإلجيايب والسليب إىل نفس الدرجة من التحرير، كما أن قدرة اتفاقات التجارة              
اإلقليمية على حتقيق نتائج طموحة ال يتوقف بالضرورة على هنْج جدولة حمدد بـل يتوقـف       

  .هلدف يف غضون إطار زمين حمددباألحرى على التزام األطراف بتحقيق ذلك ا
وقد أخذت اتفاقات التجارة اإلقليمية يف اآلونة األخرية بابتكارات تـدفع إىل تعميـق                -٣١

وعلى سبيل املثال، قد ُتبىن االلتزامات على املستويات املطبَّقة من شروط الوصـول إىل              . التحرير
عدم السماح للبلـدان بإنقـاص   السوق، مبا يف ذلك ما يتحقق عن طريق متطلبات التجميد، أي      

مطابقة التدبري املقصود لاللتزامات املعنية، واألخذ حبكم بشأن الالتراجع يـنص علـى اإلدراج              
وقد ُتطبَّق املعاملة الوطنية على أساس أفقي على مجيـع          . التلقائي ملزيد من تدابري التحرير مستقبالً     

، الذي أُدرج على حنـو      "ألوىل بالرعاية ا) الطرف الثالث (الدولة  "فحكم  . القطاعات واألساليب 
متزايد يف اتفاقات التجارة اإلقليمية املعقودة مؤخراً، على العكس من مبدأ الدولة األوىل بالرعايـة               
املدرج يف االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات، له هدف يتمثل يف ضـمان حـصول أي                 

لة تفضيلية ممكنة يتيحها شـركاء آخـرون يف         طرف يف اتفاق للتجارة اإلقليمية على أفضل معام       
وهذا احلكم، املطبَّق يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليميـة املعقـودة بـني     . اتفاق التجارة اإلقليمية  

الشمال واجلنوب، قد أثار القلق من أنه قد يثين طرفاً من األطراف عن القيام بعملية فتح طموحة                 
ار اتفاقات التجارة اإلقليمية املعقودة بـني اجلنـوب         للسوق مع طرف ثالث، مبا يف ذلك يف إط        

  .وآثار صكوك التحرير هذه على التنمية يسّوغ تقييمها بعناية. واجلنوب
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وترد بشكل بارز يف اتفاقات التجارة اإلقليمية املعقودة يف اآلونة األخـرية، مثـل                -٣٢
طاعات حمددة وهـي كـثرياً      املتعلقة باالتصاالت، نُُّسق تنظيمية وطرائق حترير تتعلق بق        تلك
وكثرياً ما ترتكز هذه النُّـُسق علـى الورقـة          . تستهدف قطاعات خدمات البنية التحتية     ما

املرجعية املتعلقة خبدمات االتصاالت األساسية، وهي الورقة املوضوعة يف إطار االتفاق العام            
). GATS Reference Paper on basic telecommunications(املتعلق بالتجـارة يف اخلـدمات   

وينص اتفاق منطقة التجارة احلرة املعقود بني مجهورية كوريا واالحتاد األورويب على التعهد             
بالتزامات بشأن الوصول على أساس غري متييزي إىل شبكات االتصاالت األساسية ومنصات            

عقود بني أما اتفاق منطقة التجارة احلرة امل   . االتصاالت من أجل حتقيق خدمات القيمة املضافة      
ستراليا ونيوزيلندا فقد وّسع من نطـاق الورقـة         أو) آسيان(طة أمم جنوب شرقي آسيا      راب

املرجعية املتعلقة خبدمات االتصاالت األساسية، التابعة لالتفاق العام، بغية إضـافة تعـاريف           
وُنُسق جديدة، مبا يف ذلك تعريف املوردين املرتكزين على منشآت والتزامـات املـوردين              

وقـد وافـق االحتـاد      . ليني الكبار بتقدمي خدمات الدوائر الدنيا وتقاسم مواقع املعدات        احمل
 على املبادئ التجاريـة خلـدمات تكنولوجيـا         ٢٠١١األورويب والواليات املتحدة يف عام      

املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك موافقتهما على الوصول إىل الـشبكات واسـتخدامها،             
احلدود، واستخدام النطاق الترددي والربط املتبادل، األمـر الـذي          وتدفقات املعلومات عرب    

ميكن أن يدخل يف تشكيل املفاوضات املتعلقة بالشراكة التجارية واالستثمارية عـرب احملـيط          
  .األطلسي بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة

 ٣اإلطار 
  قضايا تنظيمية يف جمال االتصاالت

مية الناشئة خبصوص باالتصاالت تتعلق بتحرير االتصاالت توجد بعض القضايا التنظي   
 مسألة حيادية الشبكات بالنظر إىل أن مقـدمي خدمـة           ثاروُت. والتعاون التنظيمي مستقبالً  

الوصول إىل النطاق العريض قد يقومون بالتمييز ضد خدمات أو تطبيقات معينة أو حمتـوى               
وقد أدت زيادة الطلب    . جتنب االكتظاظ  عندما يديرون تدفق حركة البيانات من أجل         معني

وتسعى اجلهات التنظيمية إىل    . على تطبيقات النطاق العريض إىل زيادة ندرة النطاق الترددي        
. دعم النمو يف جمال حركة بيانات األجهزة احملمولة وإدارة النطاق الترددي بفعاليـة أكـرب              

 عن أسعار اجلملة املرتفعة يف      حملمولةدمة التجوال الدولية للهواتف ا    وتنشأ األسعار املرتفعة خل   
إطار مسؤولية السلطات التنظيمية يف البلدان اليت يزورها املستعِملون، وهي تشري إىل احلاجة             

ويشكل ضمان اخلصوصية وأمن البيانات حتدياً شديداً أمـام احلوسـبة           . إىل التعاون الدويل  
يف مقار الشركات وقد تكون موجودة      السحابية نظراً إىل أن بيانات الشركات مل تعد ُتخزَّن          

  .يف بلد خمتلف
 International Telecommunication Union (2013). Trends in Telecommunication Reform  :املصدر

2013. Geneva ) صالح يف االتصاالتاإلاجتاهات ): ٢٠١٣(االحتاد الدويل لالتصاالت.(  
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ق التنظيمية يف جمال اخلدمات املالية، باالعتمـاد يف         واتفاقات التجارة اإلقليمية تعّمق النُّسُ      -٣٣
تتناول قـضايا مثـل     هي  و‘ االلتزامات يف جمال اخلدمات املالية    بالتفاهم املتعلق   ‘ذلك كثرياً على    

وتوجد . االستثناءات التحوطية، والتجميد، واخلدمات املالية اجلديدة، واملمارسات املخلة باملنافسة        
قد تدخل يف واقع األمر ضمن مستوى قائم        " امات بتجميد الوضع الراهن   االلتز"أوجه قلق من أن     

أما االلتـزام   .  بااللتزامات صلتهامن األنظمة وحتد من عمليات إعادة التنظيم مستقبالً من حيث           
 فقد يتعارض   ٣بالسماح ألي موردين أجانب بتقدمي خدمات مالية جديدة عن طريق األسلوب            

  .مالئماً  بسالمة املُنتجات املالية ما مل تكن مصمَّمة تصميماًمع زيادة االهتمام التنظيمي
وقد ثبت أن البلدان النامية تتوخى احلذر يف التعهد بالتزامات يف جمال اخلدمات املصرفية                -٣٤

وهذا قد يعكس قلق اجلهات التنظيميـة، أوالً، مـن أن حتريـر             . ١املقدمة عن طريق األسلوب     
ثر إذا أصبح من األيسر ممارسة الرقابة التنظيمية علـى املـصارف             قد خيلق خماطر أك    ١األسلوب  

وقد يفسِّر ذلك أيضاً االجتاهات اليت تـسري عليهـا مـؤخراً            . املُنشأَة داخل بلدان هذه اجلهات    
اجلهات التنظيمية اليت تتطلب الوجود التجاري عن طريق الشركات التابعة وليس عن طريق إقامة              

 بإقامة الفروع يعين ببساطة قبول أنظمة البلد األصلي، مبـا يف ذلـك              فروع نظراً إىل أن السماح    
 وجود  ١ثانياً، تتطلب التزامات األسلوب     . أنظمته بشأن املتطلبات املتعلقة مبدى كفاية رأس املال       

حساب رأمسايل مفتوح بالنظر إىل أنه ينبغي السماح بتدفق رأس املال حبرية بقدر ما يكـون رأس                 
وعلـى سـبيل املثـال،      ). مثل قبول الودائع عرب احلدود    ( لتقدمي اخلدمات املعنية     املال هذا الزماً  

  . يف معظم اخلدمات املصرفية١تتعهد اهلند والصني بالتزامات خبصوص األسلوب  مل

  ٤اإلطار 
  إصالح األنظمة املالية

هتدف إصالحات األنظمة املالية املضطلع هبا حالياً إىل احلد من احتمال حدوث أزمـة     
يف املستقبل والتخفيف من التكاليف عن طريق حتويل موضع تركيز اجلهات التنظيمية إىل هدف              

 إىل تعزيز رؤوس    الرئيسيويرمي جدول األعمال اإلصالحي     . حتقيق السالمة االحترازية الكلية   
أموال املصارف ومعايري السيولة هبذه املصارف مبوجب اتفاق بازل الثالث الذي مـن املقـرر               

، وإىل حتسني قدرة املصارف علـى تغطيـة         ٢٠١٩ و ٢٠١٣ه يف الفترة ما بني عامي       األخذ ب 
   /ويتمثل أحد التطورات الرئيسية يف اآلونة األخـرية يف املوافقـة يف كـانون األول              . اخلسائر

اليت صارف  على امل  يف الواليات املتحدة وهي قاعدة حتظر        "قاعدة فولكر " على   ٢٠١٣ديسمرب  
، وذلك من أجل تقليص إمكانيـة  املمتلكاتالتجارة يف باشرة معظم أشكال    تلقّي الودائع من م   

كمـا أن   . استخدام الضمانة احلكومية الضمنية املتصورة على الودائع يف التجارة يف املمتلكات          
 حباجز فاصل بني    حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية هي بصدد األخذ         

فية واخلدمات املصرفية االستثمارية عن طريق اشتراط أن جتـري مجيـع    خدمات التجزئة املصر  
اخلدمات املصرفية االستثمارية يف شركة تابعة منفصلة تتمتع بإدارة مستقلة ولديها رأس ماهلـا              

 مبـا يف    - خذت خطوات حنو إقامة احتاد مصريف     ُتويف االحتاد األورويب، ا   . اإلضايف اخلاص هبا  
 يهدف إىل التخفيف من تأثري فشل املصارف على النظـام           -القرارات  ذلك آلية وحيدة الختاذ     

     / كـانون الثـاين    ١التوجيه الرابع املتعلق مبتطلبات رأس املال املطبَّق اعتباراً من          املايل واألخذ ب  
  .مبوجب اتفاق بازل الثالثاملقررة  والذي أخذ مبتطلبات رأس املال ٢٠١٤يناير 
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ة املتعلقة بقطاعات حمددة والواردة يف اتفاقات التجارة اإلقليميـة          أما النُُّسق التنظيمي    -٣٥
 وتـسليم الربيـد      وخدمات توصيل الرسائل   بشأن النقل البحري الدويل، واخلدمات الربيدية     

السريع فقد سعت إىل ضمان املنافسة احلرة والعادلة عن طريق ضمان إمكانية الوصـول إىل               
ولة دون األخذ بترتيبات تقاسم احلمولة وحظر تقدمي الدعم         ، واحليل )املواين(املرافق الضرورية   

بطرق مستترة وهو ما قد ينشأ عن وجود احتكار وطين للخدمات الربيدية عند تنافس الربيد               
وعادة . الوطين مع اجلهات اخلاصة موردة هذه اخلدمات مثل خدمات التوصيل السريع للربيد           

 املالحة الساحلية البحرية الوطنية وحقوق حركـة        ما ُتسَتبعد من اتفاقات التجارة اإلقليمية     
 ُتستبَعد يف إطار االتفاق العام املتعلق بالتجـارة          أهنا النقل اجلوي يف جمال النقل اجلوي، كما      

  .اخلدمات يف

  ٥اإلطار 
  اتفاق تيسري التجارة املتوصل إليه يف إطار منظمة التجارة العاملية

ارة املتوصل إليه يف إطار منظمة التجارة العامليـة         من احملتمل أن يؤثر اتفاق تيسري التج        
وقد . على التجارة يف جمال خدمات النقل واخلدمات اللوجِستية، وخاصة توصيل الربيد السريع           

خبصوص املرور العـابر، والرسـوم      باإلجراءات اجلمركية   وّضح االتفاق النظم القائمة املتعلقة      
وأورد االتفاق التزامات جديدة    . ظيمية املتعلقة بالتجارة  واإلجراءات الشكلية، وإدارة اللوائح التن    

، واملتعهدين املرخَّص هلم، والـشحنات      جتهيز املعامالت قبل الوصول   ُملزمة، مبا يف ذلك بشأن      
وقد اقُترح تضمني االتفاق، ولكن مل ُتدرج، مسائل حرية النقل العابر عرب خطوط             . املعجَّل هبا 
لبلدان الناميـة املرونـة يف أن تـضع    لوأُتيح ). الشاحنات(ع براً ونقل البضائ ) النفط(األنابيب  

لنفسها وتنفّذ التزامات خمتلفة إما يف احلال أو مع اتباع فترات انتقالية حمددة مـسبقاً أو رهنـاً                  
  .بتقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات واحتياز الطاقات املطلوبة

 يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليميـة       ٤ب  ومتيل االلتزامات املتعهد هبا بشأن األسلو       -٣٦
 من حيث إن    ٣املعقودة بني الشمال واجلنوب إىل أن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألسلوب            

، ار ألغـراض األعمـال    الـزوّ " (املوظفني الرئيـسيني  "االلتزامات املعزَّزة تنطبق عادة على      
من اخلرجيني وبـائعي خـدمات    بني، واملتدر)واملوظفون املنقولون داخل الشركة، واملديرون   

أنشطة األعمال املرتبطني باحلضور التجاري وال تنطبق على موردي اخلـدمات التعاقديـة             
وقد كان ذلك هو الوضع يف حالـة        . ٣واملهنيني املستقلني الذين ال تربطهم صلة باألسلوب        

 واتفـاق منطقـة     اتفاق منطقة التجارة احلرة املعقود بني مجهورية كوريا واالحتاد األورويب         
ظلـت إحـدى العثـرات      و. ستراليا ونيوزيلندا أ و ‘آسيان‘التجارة احلرة املعقود بني رابطة      

 هي الصلة بينه وبني السياسات املتعلقة باهلجرة        ٤الرئيسية يف جمال التحرير املرتبط باألسلوب       
املؤقت للقوى  فالتعاون التنظيمي، مبا يف ذلك ما هدف منه إىل تيسري التنقّل            . وبسوق العمل 

، علـى سـبيل     ‘آسيان‘فرابطة  . العاملة، قد بوشر يف إطار بعض اتفاقات التجارة اإلقليمية        
ـ   . املثال، تتناول مسائل الدخول واإلقامة بصفة مؤقتة واالعتراف باملؤهالت          اوقد نص اتفاق
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ـ            نغافورة املنطقتني احلرتني املعقودين بني الواليات املتحدة وشيلي وبني الواليات املتحدة وس
على فرض قيود عددية على ما ُيخصص سنوياً من تأشريات دخول مؤقتة لرجال األعمـال               

، وهو ما كان متـصوَّراً ضـمن برنـامج          ) طلب سنوي يف حالة سنغافورة     ٥ ٤٠٠مثالً  (
الواليات املتحدة لتأشريات الدخول، مما أدى إىل إثارة القلق بشأن مدى عالقة هذه القيـود               

  .تفق عليها يف إطار االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدماتمع االلتزامات امل
وميكن أن يؤدي تنسيق اللوائح التنظيمية واالعتراف املتبادل إىل إزالة احلواجز الناشـئة      -٣٧

وتوجد إمكانية عملية أكرب إلقامة هذا      . عن وجود متطلبات خمتلفة بشأن الترخيص واملؤهالت      
.  البلدان ذات املستويات املتماثلة من التنمية واألفضليات التنظيميـة         التعاون التنظيمي فيما بني   

وتسعى عادةً اتفاقات التجارة اإلقليمية إىل احلد من السلطة التقديرية التنظيميـة عـن طريـق               
"). اختبار الضرورة ("أال تكون هذه التدابري تقييدية للتجارة بأكثر من القدر الضروري            اشتراط

 اتفاقات التجارة اإلقليمية املعقودة يف اآلونة األخرية إطاراً مؤسـسياً ُتـشجَّع    وكثرياً ما أقامت  
طريقه اهليئات املهنية ذات الصلة على وضع معايري لالعتراف املتبادل ألغراض منح األذون              عن

  .والتراخيص والعمل واعتماد موردي اخلدمات والتفاوض على اتفاقات بشأن االعتراف املتبادل

  ٦اإلطار 
  اتفاق االعتراف املتبادل بشأن اخلدمات املهنية

التوجيـه املتعلـق    ‘مبوجـب   " بطاقة مهنية أوروبية  "يف االحتاد األورويب، أُنشئت       
ها البلـد   ر، وهذه البطاقة هي شهادة إلكترونية يـصد       ٢٠١٣ الصادر يف    ‘باملؤهالت املهنية 

وقد وقعـت   .  يف بلد املقصد   األصلي للشخص املهين بغية تيسري االعتراف التلقائي مبؤهالته       
على سبعة اتفاقات اعتراف متبادل تشمل، يف مجلـة         ) آسيان(رابطة أمم جنوب شرقي آسيا      

وُينشئ االتفاقان املتعلقان باخلـدمات     . أمور، خدمات اهلندسة املعمارية واحملاسبة واهلندسة     
هلم االعتـراف هبـم يف      الذين ُيقدَّم   "  املسجَّلني ‘آسيان‘مهنيي  "اهلندسية واملعمارية مفهوم    

بطاقة ‘كما قام منتدى التعاون االقتصادي بني آسيا واحمليط اهلادئ بإنشاء           . البلدان املشاركة 
 اخلاصة به بغية تيسري تنقّل رجال األعمال والسماح بدخول البلـدان   ‘السفر لغرض األعمال  

  .األعضاء املشاركة وذلك لفترة قصرية ميسَّرة موافق عليها من قبل
وفيما وراء التحرير، فإن اتفاقات التجارة الناشئة يف القرن احلادي والعشرين حتـّول       -٣٨

ومن بـني   . تركيزها يف اجتاه تنسيق اللوائح التنظيمية بغية احلد من التباين بني املعايري الوطنية            
اجملاالت املقترحة يف إطار اتفاقات الشراكة االقتصادية االتساق التنظيمي ووفقاً لـه يكـون              

التـدابري  "مطلوباً من كل عضو أن تكون لديه آلية لتيسري التنسيق املركـزي واسـتعراض               
اجلديدة وذلك من أجل تشجيع التالقي على اتباع ممارسـات تنظيميـة            " التنظيمية املشمولة 

  .جيدة، مبا يف ذلك تقييم تأثري كل تدبري من التدابري التنظيمية
 العمليات واُألطر التنظيمية الوطنية عن طريق       وقد أدى إضفاء االنضباط الدويل على       -٣٩

عمليات حترير التجارة أساساً إىل استثارة القلق بشأن ما لذلك من أثر سليب حمتمـل علـى                 
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وأحد األمثلة الدالة على ذلك ما جيري على حنو متزايـد مـن     . االستقاللية التنظيمية الوطنية  
فقد ختلـع   .  يف اتفاقات التجارة اإلقليمية    إدراج منازعات االستثمار بني املستثمرين والدولة     

نظراً " جتميد عملية التنظيم  "هذه املنازعات حقوقاً أكرب على املستثمرين األجانب وتؤدي إىل          
) مثالً وضع أنظمة بيئية   (إىل أن اجلهات التنظيمية قد حتجم عن اختاذ إجراءات تنظيمية معينة            

عات االستثمار بني املـستثمرين والدولـة،       خشية تقدمي طعون قانونية يف إطار آليات مناز       
إىل أن كثرياً من منازعات االستثمار تتعلق بقطاعـات خـدمات البنيـة التحتيـة                بالنظر

الـذي  ويوجد مثال آخر يتعلق بالضوابط املقترحة على األثـر          ). االتصاالت، والطاقة  مثالً(
ملوكة للدولة اليت يوجـد     الناشئ عن مؤسسات األعمال امل    و أن يكون خمالً باملنافسة      ُيحتمل

وقد سعت بعض الضوابط اإلقليمية     . ميل إىل أن تتلقى معاملة تفضيلية تشمل متويالً تفضيلياً        
بني مؤسسات األعمال اململوكة للدولة والشركات اخلاصة عـن         " حيادية تنافسية "إىل تقرير   

ة مؤسـسات األعمـال     وقد شددت البلدان النامية على أمهي     . طريق إزالة هذه املزايا البنيوية    
اململوكة للدولة يف حتقيق أهداف السياسة العامـة، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت الطاقـة،                  

  .واالتصاالت، واخلدمات الربيدية وخدمات توصيل الرسائل، واخلدمات املالية
والبنية التساومية غري املتماثلة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية بني الشمال واجلنـوب،              -٤٠

 يف جمال اخلدمات اليت تواجه بشأهنا البلدان النامية معوقات مهمة بصورة خاصة من          وال سيما 
حيث القدرة اإلنتاجية والتنظيمية، تشري إىل أمهية تضمني هذه االتفاقات أحكامـاً بـشأن              

  .املعاملة اخلاصة والتفاضلية التشغيلية، والتزامات ببناء الطاقة اإلنتاجية، وتيسريات تعاونية

  املخططات اإلقليمية للتعاون االقتصادي والتنظيمي  -رابعاً  
وهـو كـثرياً    . ال يشكل التحرير سوى جانب واحد من عمليات التكامل اإلقليمي           -٤١
وقـد ثبـت أن اإلمكانيـة العمليـة         . يكون مصحوباً بأشكال شىت من التعاون التنظيمي       ما

 تكون أكرب فيمـا بـني البلـدان         التعاون، مبا يف ذلك التنسيق واالعتراف املتبادل،       هذا إلقامة
وكان من املفيد جداً يف هذه املخططات التعاونية        . املستويات املتماثلة من التنمية    جاورة ذات تامل

‘ هيئة االتصاالت لشرقي الكـارييب    ‘ مثل   -دور املؤسسات التنظيمية وآليات التنسيق اإلقليمية       
  .‘رابطة االتصاالت للجنوب األفريقي‘و‘ جملس اجلهات التنظيمية لالتصاالت يف جنوب آسيا‘و

كما عملت اتفاقات التجارة اإلقليمية كمنصات لتنمية شبكات النقل والبنية التحتية             -٤٢
على الصعيد اإلقليمي إىل جانب الربط بشبكات االتصاالت وهو أمر ال بد منه لقطاعـات               

انب التحرير، يـشكالن    وقد ثبت أن هذه املبادرات التعاونية، إىل ج       . خدمات البنية التحتية  
  .عنصرين ال بد منهما للعمل اإلقليمي اإلمنائي

  الطاقة    
يهدف عادةً التعاون اإلقليمي يف قطاع الطاقة إىل توفري الطاقة إقليمياً بشكل أمثل،               -٤٣

مبا يف ذلك عن طريق إنشاء بىن حتتية إقليمية مشتركة ومرافق ال بد منها لتـوفري الكهربـاء                  
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لتعاون يف جمـال    لعمل  الخطة  ) آسيان(مدت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا       وقد اعت . والغاز
 بغية تنسيق اُألطر التنظيمية إقليمياً والتعجيل بتنفيذ عمليـات          ٢٠١٥-٢٠١٠الطاقة للفترة   

ربط لشبكات الكهرباء عرب احلدود والتجارة فيها، وتنسيق املواصفات التقنية لشبكة كهرباء            
ويسعى مشروع شبكة كهرباء . تجددة، وحتقيق الكفاءة يف الطاقةآسيان، والنهوض بالطاقة امل

إىل تلبية الطلب املتزايد على الكهرباء وحتسني إمكانية احلصول على خدمات الطاقة            ‘ آسيان‘
عن طريق تيسري جتارة الكهرباء عرب احلدود، وحتسني القدرة على توليـد الطاقـة وحفـز                

أنابيب الغاز العابر آلسيان هو مثال آخر على        ومشروع خط   . خمططات تقاسم االحتياطيات  
  .عملية بناء البىن التحتية املشتركة الرامية إىل ضمان أمن الطاقة

ويف أمريكا الالتينية، أولت مؤسسات التنمية اإلقليمية أولوية لعمليـة بنـاء الـبىن                -٤٤
 التحتية والتخطيط يف    وعلى سبيل املثال، يقوم جملس البنية     . التحتية، مبا يف ذلك الطاقة والنقل     

ز على الربط الكهربائي    أمريكا اجلنوبية، التابع الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية، بتنفيذ مشاريع تركّ         
للتالقي ‘ مريكوسور‘وباملثل، تقوم املشاريع اجلارية التابعة لصندوق       . وخطوط نقل الكهرباء  

قل الكهرباء واحملطات الفرعية    بشأن البنية التحتية بدعم الربط الكهربائي املتبادل، وخطوط ن        
وقد وضعت مجاعة دول األنديز إطاراً تنظيميـاً للـربط          . لنقل الكهرباء يف املنطقة الفرعية    

  .اإلقليمي املتبادل على سبيل اإلعداد لنظام الربط الكهربائي املستقبلي املتبادل ملنطقة األنديز

  ٧اإلطار 
  ىألمريكا الوسطنظام الربط الكهربائي املتبادل 

. يتصف قطاع الطاقة يف أمريكا الوسطى بتباينات يف احلجم واإلمكانات من املوارد             
وتواجه بلدان أمريكا الوسطى حتدياً يتمثل يف اإلمداد بالنفط بينما توجد لـدى املكـسيك               

ولذلك توجد إمكانات كبرية لتحقيق التكامـل يف        . وكولومبيا احتياطيات كبرية من الطاقة    
نظـام  وقد استحدث   . إضفاء الطابع األمثل على اإلمداد بالطاقة يف املنطقة       جمال الطاقة بغية    

 خطاً لنقل الكهرباء يغطي مجيع بلـدان أمريكـا          الربط الكهربائي املتبادل ألمريكا الوسطى    
 ٢٣٠وهذا اخلط الذي تبلغ سـعته       . الوسطى ويتيح الربط املتبادل مع املكسيك وكولومبيا      

 حمطة فرعية، وسيسمح بعمليـات تبـادل        ١٥ويشمل   كم،   ١ ٨٠٠ت هو بطول    فولكيلو
يف سوق كهربـاء    وسيسمح اخلط بتدفق الطاقة     .  ميغاوات فيما بني البلدان املعنية     ٣٠٠ تبلغ

  .إقليمية، وستشمل املعامالت سوقي التعاقدات والتسليم الفوري
. ىويطرح قطاع الطاقة حتدياً كبرياً على أفريقيا الواقعة جنوب الـصحراء الكـرب              -٤٥

ـ               لـديهم   ْنفالسعر املتوسط للطاقة يبلغ ضعف مثيله يف املناطق النامية األخرى، كما أن َم
ن أنه ال بد من     بيَّوقد تَ .  يف املائة من السكان    ٣٠إمكانية احلصول على الكهرباء هم أقل من        

صياغة سياسة إقليمية بشأن الطاقة وحتقيق االتساق بني اُألطر التنظيمية وذلك مـن أجـل               
وتسعى اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي إىل حتـسني         . لب على نقاط االختناق هذه    التغ

) مثالً، الربط بني أنغـوال وناميبيـا      (الربط املتبادل لغرض نقل التيار الكهربائي عرب احلدود         
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كما أُنشئ جممع الطاقة للجنوب األفريقي      . تنفيذ بروتوكول الطاقة اخلاص هبذه اجلماعة      بغية
اقتصادية عن طريق التجارة التنافـسية املتعـددة        تكون  وفري كهرباء ُيعوَّل عليها و    من أجل ت  

  .البلدان يف الكهرباء يف املنطقة بغية تدعيم التكامل اإلقليمي

  النقل    
ز التعاون على التوّسع يف شبكات النقل اإلقليمي والربط املتبادل          ركَّيف قطاع النقل، تَ     -٤٦

تبذل جهوداً متواصلة بغية تيسري النقـل       ) آسيان(وب شرقي آسيا    فرابطة أمم جن  . عرب احلدود 
وقد أُحرز املزيد من التقدم يف حتقق هذا اهلدف بفعل اتفاق آسيان اإلطاري . الطُُّرقي عرب احلدود

فهذا االتفاق وّسع من إمكانيات الوصـول إىل        ). ٢٠٠٩(املتعلق بتيسري النقل فيما بني الدول       
 العدد األقصى للمركبات اليت يستخدمها مشغلو خدمات النقل املنشأة األسواق عن طريق حتديد

كما )  مركبة لكل طرف   ٥٠٠(مقارهم يف بلد من بلدان آسيان ألغراض النقل فيما بني الدول            
  إصدار أنه يطرح أنظمة إقليمية، مبا يف ذلك بشأن طرق النقل فيما بني الدول وتنسيق متطلبات              

  .عتراف املتبادل بشهادات التفتيش على املركباتتراخيص النقل الطُّرقي واال

  ٨اإلطار 
  )آسيان(املخطط التعاوين بني الصني ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا 

الذي كان قـد  إن برنامج التعاون االقتصادي ملنطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية          
اخلمسة  ستراتيجية يضع قطاعات خدمات البنية التحتية ضمن جماالته اال        ١٩٩٢يف عام   أُطلق  

وهو ُيعتَبر اآلن مكمالً مهماً لالتفاق اإلطاري املتعلق بالتعاون االقتصادي الشامل بني رابطة             
ويف إطار هذا الربنامج، تتقاسم ستة بلدان أعضاء تكاليف بناء البِىن التحتية        .  والصني ‘آسيان‘

 الدميقراطيـة لند ومجهورية الو    وكان االنتهاء من اجلسر العابر لنهر امليكونغ بني تاي        . الصلبة
، إيذاناً بإمتام األعمال املاديـة      ٢٠١٣ديسمرب  /الشعبية، الذي أصبح يعمل منذ كانون األول      

على طول املمر االقتصادي بني مشال وجنوب منطقة ميكونغ الكربى دون اإلقليميـة وهـو          
وموضع تركيز التعـاون    . يربط بني الصني ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وتايلند        

. هو الطاقة والربط بني شبكة الكهرباء والتجارة يف الكهرباء فيما بـني البلـدان اجملـاورة               
ولالستفادة من موارد مياه األهنار يف ميامنار، قامت الصني بدعم بناء حمطة لتوليـد الطاقـة                

نقـل وربطـه   الكهرمائية على هنر شويلي عن طريق مشروع من مشاريع البناء والتشغيل وال           
  .بشبكة كهرباء جنويب الصني، مما سيمكّن ميامنار من تصدير الطاقة الكهربائية إىل الصني

ويف أمريكا الالتينية، أطلقت مجاعة دول األنديز مبادرات إقليميـة بـشأن النقـل                -٤٧
حتية أما مشاريع النقل اجلارية اليت يقوم بتنفيذها جملس البنية الت         ). الطُّرقي والبحري واجلوي  (

والتخطيط يف أمريكا اجلنوبية التابع الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية فهي تركز على البنية التحتيـة             
للتالقي بشأن البنية التحتية يـدعم      ‘ مريكوسور‘الطرقية ومعابر احلدود يف حني أن صندوق        

ويف أمريكا الوسطى، قام مشروع أمريكـا       . البنية التحتية املؤلفة من طرق وسكك حديدية      
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بدعم تنمية النقل الطُّرقي والـربط بـني   ) Mesoamerica Project(الوسطى للتكامل والتنمية 
  .الطرق بواسطة شبكة طرق أمريكا الوسطى الدولية

اجلماعـة  ‘و‘ احتاد شرق أفريقيا  ‘و‘ الكوميسا‘ويف أفريقيا، فإن املبادرة الثالثية بني         -٤٨
ى استحثاث تالقي سياسات النقـل واُألطـر        هلا أثر ملحوظ عل   ‘ اإلمنائية للجنوب األفريقي  

وميكن مالحظة هذا التالقي يف وضع سياسات       ). دون اإلقليمية (املؤسسية يف املنطقة الفرعية     
فسياسة النقل اليت تسري . واستراتيجيات للنقل يف املنطقة الفرعية يف إطار هذه الكيانات الثالثة

اسـتراتيجية الكوميـسا للنقـل      ‘إطار   يف   ٢٠١٠، اليت ُوضعت يف عام      ‘الكوميسا‘عليها  
، قـد شـجعت البلـدان األعـضاء يف          ‘واالتصاالت وخطتها لالستثمارات ذات األولوية    

أما استراتيجية النقل لدى احتاد     . على إدراج األبعاد اإلقليمية يف سياساهتا الوطنية      ‘ الكوميسا‘
 الكوميسا وخطتها   ، فقد ضمت استراتيجية   ٢٠١١شرق أفريقيا، اليت ُوضعت يف أواخر عام        

واعتمدت املبادئ التنظيمية نفسها خبصوص البنية التحتية املادية وحتقيق االتـساق يف نظـم              
  .الضوابط التنظيمية

وقد شغلت ممرات النقل اإلقليمية مكانة حمورية يف خمططات النقـل التعاونيـة يف                -٤٩
ع نطاق مفهوم العمليات لكـي      وأدى هنْج املمرات االقتصادية املتبع مؤخراً إىل توسي       . أفريقيا

يشمل مشاريع التشييد والصيانة واإلصالح وكذلك تدابري تيسري التجارة عن طريق تنـاول             
طرق النقل اإلقليمي باعتبارها وسيلة حلفز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق احمليطـة             

ر برنامج املعونة من أجل     املمر بني الشمال واجلنوب املضطلع به يف إطا       : ذلك مثال(بالطريق  
وقد تبني من الدراسات أن اخلدمات اللوجِستية املدفوعة باجلودة تتـسم بأمهيـة             ). التجارة  

 عن ذلك، فقد اعتمدت عدة      وفضالً. عمل املمرات اإلقليمية بصورة فعالة     خاصة بالنسبة إىل  
ا اعتمدت تدابري   ، كم ‘الواحداملركز احلدودي ذي الشباك     ‘مجاعات اقتصادية إقليمية منوذج     

لتيسري النقل ترمي إىل احلد من الوقت املنفق يف عبور احلدود ومن التكاليف الـيت ينطـوي                 
  .عليها ذلك

  االتصاالت    
يف جمال االتصاالت، جرى التأكيد بوجه خاص على حتقيق الترابط املتبـادل علـى           -٥٠

وتقـوم  . لالزمة للنطاق العريض  الصعيد اإلقليمي وإدارة النطاق الترددي وبناء البنية التحتية ا        
بالعمل على تقدمي خدمات االتصاالت بطريقة سلسة       ) آسيان(رابطة أمم جنوب شرقي آسيا      

. ٢٠١٥عن طريق تنفيذ املخطط العام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آلسـيان لعـام             
 بتعزيز  ‘يانآس‘واعترافاً بأمهية وصول اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، قامت          

التعاون يف جمال هذه التكنولوجيا وذلك فيما يتعلق خبدمات النطاق العريض وأمن املعلومات             
واألخذ بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة          

 مثالً  احلجم من أجل سد الفجوة القائمة يف جمال تطوير هذه التكنولوجيا على امتداد املنطقة،             
  .عن طريق إدارة النطاق الترددي بكفاءة
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يف أمريكا الالتينية، تقوم جلنة األنديز هليئات االتصاالت ومجاعة دول األنديز بتعزيز              -٥١
التكامل يف جمال االتصاالت، مبا يف ذلك خدمات التجوال يف املناطق احلدوديـة وتطـوير               

منطقة األنديز إىل بناء تضافر الطاقات بني     وهتدف مشاريع التنمية اجلارية يف      . النطاق العريض 
ويف أمريكا الوسـطى،  . البىن التحتية القائمة واالستثمارات اجلديدة يف جمال األلياف البصرية        

جيري إقامة الطريق السريعة للمعلومات ملنطقة أمريكا الوسطى باعتبارها منصة تكنولوجيـة            
 الطريق السريعة عموداً فقرياً باأللياف      وتشمل هذه . ترمي إىل حتسني الربط بالنطاق العريض     

البصرية وشبكات ألياف بصرية تكميلية تربط العمود الفقري باملدن الرئيسية هلذه املنطقـة             
  .الفرعية
 التابع للشراكة اجلديدة من أجل تنمية       ،"أفريقيا اإللكترونية "ويف أفريقيا، قام برنامج       -٥٢

 على صعيد القارة تتعلق بتطوير تكنولوجيا     ٢٠٠١ بدعم سياسات ومشاريع منذ عام       ،أفريقيا
شـبكة البنيـة التحتيـة    : ومن بني املشاريع الرئيسية املضطلع هبـا . املعلومات واالتصاالت 

املعلومات واالتصاالت ألفريقيا من النطاق العريض التابعة للـشراكة اجلديـدة            لتكنولوجيا
فريقية على حتقيق االرتباط دوليـاً عـن        ومبادرة املدارس اإللكترونية اليت تساعد البلدان األ      

نظم الكبالت البحرية واألرضية القائمة واملخطط هلا وعلى التمكني لقيـام التبـادل              طريق
كما أن نظام الكبل البحري لشرق أفريقيا قد        . التجاري واالجتماعي والثقايف بسهولة وُيسر    

توقع أن يتيح هذا الكبـل ربطـاً        مد كبالً حبرياً على امتداد الساحل الشرقي ألفريقيا ومن امل         
  .أفضل للمنطقة

  اخلدمات املالية    
تركز التعاون اإلقليمي يف جمال اخلدمات املالية على إنشاء بِىن حتتية ومؤسسات مالية          -٥٣

.  على الصعيد اإلقليمي   التنميةإقليمية ترمي إىل دعم عملية تنظيم وتكامل النظم املالية ومتويل           
ذل جهود إلنشاء نظام مدفوعات يتبع املنطقة النقدية لغرب أفريقيا مـن            ويف أفريقيا، جيري ب   

منطقة مدفوعات اليورو   ‘ويف أوروبا، ترمي    . أجل اإلعداد لعملة واحدة لبلدان غريب أفريقيا      
إىل زيادة الكفاءة يف معاجلة املدفوعات اإللكترونية باليورو عرب احلـدود           ) ٢٠١٠(‘ الواحدة

  . بلدا٣٣ً يف املنطقة وعددها من أجل البلدان األعضاء
مع مجهورية كوريا والصني ) آسيان(ويف آسيا، قامت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا      -٥٤

، ‘التحول إىل املبادالت املتعددة األطراف يف إطار مبادرة تشيانغ ماي         ‘واليابان بوضع ترتيب    
 مليـار   ١٢٠ تبلـغ    وهو ترتيب لتقاسم املخاطر املتصلة بالسيولة عن طريق اتفاقات مبادلة         

 هي مرفق ضمان    -وتوجد مبادرة أخرى    . دوالر، ويرمي إىل احلد من خماطر األزمات املالية       
 تسعى إىل تعزيز أسواق رؤوس األموال اإلقليمية بغيـة تقـدمي            - االئتمان وتيسري االستثمار  

ة مؤسـسة   وأنشأت أمريكا الالتيني  . ضمانات ائتمان من أجل السندات املقومة بالعملة احمللية       
وهذا املصرف، إىل جانب صندوق االحتياطي املشترك وإنشاء        .  اجلنوب فكربى، هي مصر  

  .وحدة نقدية تابعة للجنوب، من املتوقع أن يوّجه املوارد حنو التنمية االقتصادية
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  اخلالصة  -خامساً  
تقدمة البلدان امل و. أصبحت اتفاقات التجارة اإلقليمية قوة دافعة رئيسية لفتح األسواق          -٥٥

إىل اتفاقات التجارة اإلقليمية املتعلقة باخلدمات مبا لديها من طاقـة تـصديرية             هي اليت دفعت    
للخدمات القادرة على املنافسة، وستغطي هذه االتفاقات عما قريب معظم التجارة العاملية مبـا              

ان النامية  وقد انضم عدد متزايد من البلد     . لذلك من آثار على النظام التجاري املتعدد األطراف       
 وال سيما تلك اليت لديها مستوى أدىن        -ت بلدان كثرية أخرى     زال ماإىل هذه االتفاقات بينما     

 تنظر إىل اتفاقات التجـارة اإلقليميـة        -من الدخل الفردي وقدرة ضعيفة يف جمال اخلدمات         
ـ . الطموحة نظرة ختوف  ق لـه  وهذا التحّول يف النظام التجاري الدويل يسّوغ إجراء حتليل دقي

لتحديد كيف ميكن للمشاركة من جانب البلدان النامية يف هذه العمليات أن ُتنسَّق على أفضل               
بغية حتقيق أقصى زيادة يف الفوائد اإلمنائيـة الـيت          هلذه البلدان    التنظيمية الوطنية    رطاُألحنو مع   

ت التجارة اإلقليميـة    بيد أن تقييم التأثري اإلمنائي التفاقا     . حتققها قطاعات خدمات البنية التحتية    
كمـا أن األمهيـة الـشاملة       . أمر معقد نظراً إىل أمور من بينها شح البيانات املتعلقة باخلدمات          

للقطاعات املعنية يف مجيع االقتصادات احلديثة جتعل أيضاً من الصعب ضمان قياس الطرق احملددة              
  . النتائج االقتصادية املتحققةاليت قد ينعكس هبا التحرير املضطلع به يف إطار هذه االتفاقات يف

زال أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه السياسة العامة هو التوفيق بني تعميـق              ماو  -٥٦
وللنُُّهج اجلديدة بشأن . التحرير مبوجب اتفاقات التجارة اإلقليمية والعمليات التنظيمية الوطنية    

النظم الوطنية للقواعـد التنظيميـة      التحرير العميق وحتقيق االتساق التنظيمي تأثري هام على         
وعلى العكس من ذلك، تأثر مدى التحريـر علـى الـصعيد            . وعلى قطاع اخلدمات احمللية   

ومما يتسم بأمهية خاصة إيالء معاملة خاصة وتفاضـلية         . اإلقليمي تأثراً كبرياً باُألطر التنظيمية    
لبلدان النامية على بناء خدماهتا  بدرجة كافية يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية بغية مساعدة ا         

 وتعزيـز قـدراهتا التنظيميـة       ،القادرة على املنافسة، واملشاركة يف سالسل القيمة العامليـة        
وميكن للتعاون اإلقليمي يف جمال قطاعات خدمات البنية التحتية أن يقطع شوطاً            . واملؤسسية

 األسواق، وكذلك على طريـق  بعيداً على طريق تيسري التجارة داخل املنطقة الواحدة وتقييم        
  . التحتية اإلقليميةالبىنتدعيم شبكات 

وإذا ُنظر يف وقت واحد إىل التحرير والتعاون يف جمال قطاعات خـدمات البنيـة                 -٥٧
التحتية، فإهنما، إذا جرى تنسيقهما وحتقيق اتساقهما على حنـو مالئـم مـع الـسياسات                

از للتكامل اإلمنائي فيضفيان فوائـد      كعامل حفّ والعمليات التنظيمية الوطنية، ميكن أن يفيدا       
وأعمال األونكتاد الشاملة بشأن اخلدمات،     . التكامل التجاري على التنمية الشاملة واملستدامة     

مبا يف ذلك اجتماع اخلرباء هذا املتعدد السنوات واستعراضات سياسة اخلـدمات واملنتـدى              
م جهود البلدان النامية يف جمال زيـادة        كمنصة معرفية ميكن أن تدع     العاملي للخدمات، تفيد  

  .التكامل اإلمنائي عن طريق تنمية اخلدمات وجتارهتا

        


