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  موجز الرئيس  -أوالً  

  احية اجللسة االفتت  -ألف  
أدىل مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات، والسلع األساسـية، ببيـان               -١

وأكد يف بيانه أن تطوير اخلدمات واحلـصول عليهـا          . افتتاحي باسم األمني العام لألونكتاد    
باالعتماد على اُألطُر السياساتية والتنظيمية واملؤسسية الكافية، من العوامل اليت متكّـن مـن              

وقال إن خدمات البنية التحتية تشكل الدعامة األساسـية         . ق التنمية الشاملة واملستدامة   حتقي
وهي تؤدي أيضاً دوراً . لالقتصاد، وتسهم إسهاماً كبرياً يف الوصول إىل سالسل القيمة العاملية

 حمفزاً مهماً يف مساعدة البلدان على حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية، كمـا أهنـا أداة   
  . ٢٠١٥لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة املستقبلية ملا بعد عام 

وأشار إىل أن حمور تركيز اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات هو التجارة يف اخلدمات،               -٢
وقال إن تـسخري اإلمكانـات      . سيما حترير خدمات البنية التحتية على املستوى اإلقليمي        ال
ائية خلدمات البنية التحتية يستلزم وضع سياسات مالئمة للتجارة يف اخلدمات، مما يكفل             اإلمن

وملا كـان حتريـر اخلـدمات       . حتقيق االتساق املناسب مع اللوائح الوطنية واُألطُر املؤسسية       
مبوجب االتفاقات التجارية اإلقليمية يؤدي على األرجح إىل حترير عميق وشامل، فمن شأن             

 حتديات مهمة أمام احلكومات يف سعيها إىل التوفيق بني جهود حترير التجارة             ذلك أن يطرح  
ويف الوقت نفسه، من املمكن أن يـسهم التعـاون          . واُألطُر التنظيمية الوطنية على حنو فعال     

التنظيمي واإلمنائي يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية يف حتسني كلٍّ من البنيـة التحتيـة               
  . كات النقل، وروابط االتصالاإلقليمية، وشب

وقدمت رئيسة فرع املفاوضات التجارية والدبلوماسية التجارية، التـابع للـشعبة،             -٣
البعـد التنظيمـي    : اخلدمات والتنميـة والتجـارة    " املعنونة   TD/B/C.1/MEM.4/5الوثيقة  

يع أحنـاء   ويف سياق إشارهتا إىل أن االتفاقات التجارية اإلقليمية انتشرت يف مج          ". واملؤسسي
ملشهد السياسات التجاريـة العامـة،       للنظام التجاري الدويل احلايل و     العامل لتصبح مسةً مميزةً   

أكدت أن اختاذ اخلطوات املناسبة من حيث التصميم وحتديد الوترية والتتـابع بـني عمليـة     
سـي  اإلصالح الداخلي وعملية التحرير على الصعيدين اإلقليمي واملتعدد األطراف عاملٌ أسا    

ومن املمكن أن تؤثر الُنُهج اجلديـدة       . لضمان حتقيق سياسة متسقة ومزيج تنظيمي مناسب      
 اًقليمية واملتعددة األطراف، تأثري   املتبعة حيال التحرير والتنسيق التنظيمي يف إطار العمليات اإل        

ارية وأضافت أن قدرة االتفاقات التج    . كبرياً على تطوير اخلدمات واجلهود التنظيمية الوطنية      
اإلقليمية على حتقيق نتائج طموحة ال تعتمد بالضرورة على الُنُهج املتبعة لوضع القـوائم، إذ               
. ميكن حتقيق املستوى نفسه من التحرير، سواء اتُّبع هنج القوائم اإلجيابية أم هنج القوائم السلبية

ة للعمل اإلقليمي   وميكن للتعاون اإلقليمي يف جمال خدمات البنية التحتية، بوصفه دعامة حموري          
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اإلمنائي، أن يكون وسيلة فعالة لتيسري التجارة داخل اإلقلـيم والوصـول إىل األسـواق،               
وميكن أن يشكل العمل الشامل لألونكتاد يف جمال        . ولتحسني شبكات البنية التحتية اإلقليمية    

  . منائياخلدمات قاعدة معارف لدعم جهود البلدان النامية الرامية إىل تعزيز التكامل اإل
وشارك يف االجتماع عدد من املندوبني، منهم مسؤولون من العواصم، وممثلون عن              -٤

جهات تنظيمية، وباحثون، وأكادمييون، وممثلون ملنظمات دولية وللمجتمع املدين والقطـاع           
وتركزت املناقشات على تبادل اآلراء والتجارب والدروس املستفادة من أجل حتديد           . اخلاص

ات الوطنية، واُألطُر التنظيمية واملؤسسية، وطرق ووسائل تسخري فوائد حترير          أنسب السياس 
  . اخلدمات والتعاون يف جمال اخلدمات لصاحل التنمية

  االجتاهات يف قطاعات اخلدمات  -باء  
ناقش املشاركون التطورات يف هيكل األسـواق، ومنـاذج األعمـال التجاريـة،               -٥

واُتفـق  .  يف جمال السياسة العامة اليت تؤثر على اخلدمات        والتكنولوجيا، واألولويات اجلديدة  
بشكل عام على أن اخلدمات، ال سيما خدمات البنية التحتية، عوامل أساسـية لالقتـصاد               

 يف املائة من النـاتج احمللـي        ٧٠وتشكل اخلدمات   . سالسل القيمة العاملية  " وثاق"املعاصر و 
لت قيمة الصادرات العامليـة عـرب احلـدود         ووص. اإلمجايل والوظائف على املستوى العاملي    

 ٣٢، وهو ما يشكل     ٢٠١٢ تريليون دوالر أمريكي يف عام       ١,٤خلدمات البنية التحتية إىل     
غري أن التجارة عـرب احلـدود       . يف املائة من جمموع صادرات اخلدمات على الصعيد العاملي        

قد تزيد معامالت الشركات    ويف البلدان املتقدمة،    . تشكل بعداً واحداً فقط لتجارة اخلدمات     
وكان . التابعة من خالل االستثمار األجنيب املباشر على قيمة صادرات اخلدمات عرب احلدود           

املتوقع أن تصل اخلدمات املقدمة نتيجة التنقل املؤقت لألشخاص الطبيعيني إىل قيمة كـبرية،              
  . سيما يف البلدان النامية ال
 يف  ٢٠ حنو   -دة نسبة صغرية من التجارة الدولية       وبينما كانت اخلدمات متثل يف العا       -٦

 فإن إحـصاءات التجـارة يف اخلـدمات         -املائة من جمموع التجارة يف السلع واخلدمات        
التقليدية، استناداً إىل بيانات ميزان املدفوعات، ال تعكس بالكامل أمهية اخلدمات يف التجارة             

ؤخراً لقياس التجارة من حيـث القيمـة        ويف هذا الصدد، أتاحت اجلهود املبذولة م      . الدولية
وكانـت  . سيما التصنيع  املضافة حتديد نسبة مسامهة اخلدمات يف إنتاج السلع وصادراهتا، ال         

أنشطة اخلدمات، وخاصةً خدمات األعمال التجارية، تشكل يف كثري من األحيان األجـزاء             
وقـد أصـبحت    .  القيمة اليت تساهم بالقسط األكرب من القيمة املضافة إىل السلع يف سلسلة          

القيمة املضافة املتزايدة ألنشطة اخلدمات يف جتارة السلع مسة مهمة للتجارة الدولية، وبات من           
ولذلك واجهت البلدان النامية حتدياً رئيسياً، هو       . الصعب التمييز بني إنتاج السلع واخلدمات     

ويف االحتـاد   . يمة العاملية االندماج على حنو فعال يف القطاعات املضيفة للقيمة يف سالسل الق          
، واحداً مـن    "٥األسلوب  "األورويب، قد متثل هذه الظاهرة، اليت ميكن أن ُيطلق عليها اسم            
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وقد يكون من الضروري إعادة النظر يف االزدواجية القائمة يف          . أهم مناذج اإلمداد باخلدمات   
جارية املتعلقة بالتجـارة يف     القواعد التجارية املطبقة على السلع واخلدمات، إذ إن القواعد الت         

وينبغـي لالتفاقـات    . البضائع ُتطبق على القيمة املضافة للخدمات الداخلة يف تصنيع السلع         
  . التجارية املعاصرة أن تراعي هذه احلقيقة اجلديدة لكي هتيئ بيئة جتارية متكينية

ـ            -٧ دمات، وأكد عدد من املشاركني أمهية حتسني البيانات اإلحـصائية املتعلقـة باخل
سيما فيما يتعلق بالوظائف، والفقر، واملساواة، وتنقـل         وإجراء حتليالت لآلثار التجارية، ال    

ورغم منو حجـم    . اليد العاملة، وحقوق املستهلكني، مع مراعاة تباين ظروف البلدان النامية         
نخفضة سيما خدمات البنية التحتية، تسجل البلدان النامية أرقاماً م         اخلدمات يف االقتصاد، ال   

فيما يتعلق باملؤشرات الرئيسية للبنية التحتية، مثل الطاقة، واالتصاالت السلكية والالسلكية،           
وتوجد تباينات كبرية فيما بني املناطق النامية       . والنقل الربي، وتكاليف الوصول إىل اإلنترنت     

.  مـستنرية  يف هذا الصدد، وينبغي مراعاة هذه التباينات اإلقليمية لكي ميكن اختاذ قـرارات            
وأشار عدد من املتحدثني إىل أن قطاعات اخلدمات القادرة على املنافسة تؤدي دوراً أساسياً              
يف سالسل القيمة العاملية، ولكن الطلب على اخلدمات غري موجود بالـضرورة يف البلـدان               

ية زد على ذلك أن االستثمار اجلذاب يف هذا القطاع يستلزم جهوداً سياسات           . النامية الصغرية 
أوسع نطاقاً تتجاوز حدود االتفاقات التجارية وحترير التجارة، مثل االستثمار يف رأس املال              

  . البشري، واملهارات، وإجياد بيئة تنظيمية مستقرة ميكن التنبؤ هبا
خدمات تكنولوجيا املعلومات   مات، ما تشهده    ومن أهم التطورات يف جماالت اخلد       -٨

ومثـة اجتاهـان    .  أديا إىل نشأة نظام إيكولوجي جديد      واالتصال من توسع وحتول سريعني    
رئيسيان يف هذا الصدد، مها النمو احلاد يف معدل االشتراك يف اهلواتف اخللوية احملمولة وتزايد               

وتتزايد أيضاً حركـة البيانـات وتـتغري يف         . النفاذ إىل اإلنترنت وشبكات النطاق العريض     
حتكارات قائمة على شبكات البنية التحتية إىل       وتطور كذلك هيكل الصناعة، من ا     . طبيعتها

وقد . أسواق يكثر فيها عدد األطراف الفاعلة، مما أدى إىل ظهور مناذج جتارية فعالة جديدة             
تعني على اجلهات التنظيمية أن تتعامل مع كل من األسواق اآلخذة يف التوسـع، واهليكـل                

ويف هذا السياق، انصرفت بعض     . تكارالصناعي اجلديد، والتطور التكنولوجي املتزايد، واالب     
تلك اجلهات عن النهج القطاعي التقليدي لتركز على التنظيم املتعدد القطاعـات، وذلـك              

واستلزم هذا األمر ُنُهجـاً جديـدة       . باعتماد طريقة التنظيم الالحق بدالً من التنظيم املسبق       
احلياد التكنولوجي، والتشارك   ملواجهة ندرة النطاق الترددي، ومشلت هذه الُنُهج التركيز على          

يف البنية التحتية، واآلليات القائمة على السوق، ونظم الترخيص اجلديدة، مع مزيـد مـن                
  . التركيز على محاية املستهلك واحلصول على اخلدمات

وتتسم خدمات الطاقة، على حنو متزايد، بظهور شـواغل تنظيميـة ناشـئة عـن              -٩
ة األوسع نطاقاً، مما يسلط الضوء على التعقيدات املرتبطة          االقتصادي -التحديات االجتماعية   

وتتـصل هـذه الـشواغل بالبيئـة،        . بالتوفيق بني عدة أهداف جتارية وتنظيمية يف القطاع       
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ومتطلبات احملتوى احمللي، واألمن القومي، وعدم وجود قواعد تنظيمية متسقة، فمثالً، بينت            
هتدف إىل خفض انبعاثات الكربون، مثل تقدمي إعانات        جتارب أملانيا وإسبانيا أن التدابري اليت       

ملشاريع الطاقة املتجددة، وتقليل االعتماد على مشاريع الطاقة النووية، أدت، على النقـيض،           
ونتيجة لذلك اضطرت بعض البلدان إىل إعادة النظر يف النـهج           . إىل زيادة البصمة الكربونية   

لبات احملتوى احمللي املستخدمة بصورة متزايدة يف       ويوجد مثال آخر يف متط    . التنظيمية القائمة 
خدمات البنية التحتية من أجل تطوير البنية التحتية األساسية على املستوى احمللي، ممـا قـد                

ومتثل االعتبارات اجلغرافية السياسية أيضاً عامالً مهماً آخر يؤثر         . يسفر عن اختالالت جتارية   
ة؛ فقد ينشأ توتر إقليمي يترتب عليه حتديـد حقـوق           يف جتارة وتنظيم خدمات املياه والطاق     
  .األولوية يف استخدام املوارد الشحيحة

  حترير التجارة يف اخلدمات، واللوائح التنظيمية  -جيم  
رغم أن اخلطوات الرامية إىل حترير اخلدمات اُتخذت أصالً على املـستوى املتعـدد         -١٠

تضاعف اليوم عدد الطرق املؤدية إىل حتريـر        األطراف يف إطار منظمة التجارة العاملية، فقد        
ومـن هـذا   . اخلدمات، وازداد االهتمام املوجه إىل املبادرات اإلقليمية واملتعددة األطـراف         

سـيما قطاعـات    املنطلق، ناقش العديد من املشاركني أمهية تنظيم قطاعات اخلـدمات، ال          
فتحرير .  يفترض وضع لوائح   ام أن التحرير  ومن املعترف به بشكل ع    . خدمات البنية التحتية  

وينبغي توخي احلذر لضمان أن تكون عمليـة        . اخلدمات ال يعين جمرد تطبيق نظرية اقتصادية      
التحرير تدرجيية لكي تتيح حيزاً لتنفيذ سياسة عامة تفضي إىل إنشاء قطاع خدمات قادر على 

كني عن قلقهم ألن وأعرب عدد من املشار. املنافسة، وتسمح بتتابع مناسب للتنظيم والتحرير  
حترير اخلدمات من املمكن أن يؤدي إىل تالشي القواعد التنظيمية الوطنية، يف حـني قـال                

وقـد نـص    . آخرون إن حترير اخلدمات ال ينبغي النظر إليه على أنه إلغاء للقيود التنظيمية            
يـة مواءمـة   االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات على إجراءات مرنة تتيح للبلدان النام          

. التزاماهتا مبا يتفق مع الوضع يف كل بلد، مع اإلبقاء على احلق يف التنظيم كمبـدأ أساسـي            
وتتسم هذه املرونة باألمهية نظراً ألن تزايد التحرير يف أي قطـاع يقتـرن بتزايـد حاجـة                  

نة ويتمثل دور اجلهات التنظيمية يف ذلك السياق يف املواز        . احلكومات إىل تنظيم ذلك القطاع    
بني أهداف املشغلني من القطاع اخلاص املتمثلة يف حتقيق الـربح واألهـداف االجتماعيـة               

  . لالقتصاد ككل
وفيما يتعلق مبفاوضات جولة الدوحة، أشار العديد من املتحدثني إىل أمهية التـوازن               -١١

ـ        - بني اجملاالت الثالثة للمفاوضات، وهي     ة،  الزراعة، والوصول إىل األسواق غـري الزراعي
 إذ مل تتمكن مجيع البلدان من إجياد تـوازن يف إطـار املفاوضـات املتعلقـة                 -واخلدمات  
ورأى آخرون أن التقدُّم يف املفاوضات املتعلقة باخلدمات ال ينبغي أن يكون رهناً             . باخلدمات

والحظ عدد من املشاركني أن ما ُيطلب من البلدان النامية،          . بإحراز تقدم يف جماالت أخرى    
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نقاط مرجعية وتقييد النظم املطّبقة، ال يقترن بتنازالت من تباع هنج التفاوض القائم على ل امث
  .٤جانب الشركاء التجاريني يف جماالت أو أساليب التصدير اليت هتمهم، مثل األسلوب 

والواقع أن العديد من اإلصالحات يف قطاع اخلدمات ُنفِّذ من جانـب واحـد يف                 -١٢
ال نتيجة مفاوضات جتارية، غري أن األمر ليس كذلك ال سيما للبلـدان       سياق التحرير الذايت    

ولذلك، فإن املفاوضات التجارية    . اليت هي يف سبيلها إىل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية         
ونظراً إىل الطابع الذايت إلصالح اخلدمات، يصعب يف        . ليست إال توطيداً للوضع القائم أصالً     

ط هذه اإلصالحات احمللية بإطار قانوين متعدِّد األطراف والوفاء باملواعيد          كثري من األحيان رب   
وسلّط أحد املشاركني الضوء على حاجـة البلـدان        . النهائية احملددة يف املفاوضات التجارية    

النامية إىل مواصلة التحرير الذايت، إذ ليس من الضروري القيام بعمليـة التحريـر يف إطـار               
وقد أتاحت االتفاقات التجارية للبلدان أن تتراجع       . التجارة يف اخلدمات  االتفاق العام بشأن    

وجيـدر  . عن التزاماهتا، شريطة تقدمي تعويض يف قطاعات اخلدمات أو يف جماالت التفاوض           
فااللتزامات املوّسعة الـيت    . تقدير اجلهود السابقة اليت بذلتها البلدان النامية من أجل التحرير         

ا مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، مثالً، هي التزامات           تقع على جنوب أفريقي   
  .قُِطعت يف وقت طُِلب فيه من البلد أن يأخذ على نفسه التزامات كبلد متقدم ال كبلد نامٍ

 بلـداً   ٢٣وأشار عدد من اخلرباء إىل املفاوضات املتعدِّدة األطراف اجلارية فيما بني              -١٣
 العاملية بشأن اتفاق التجارة يف اخلدمات، وهي مفاوضات ُيزعم أهنا           عضواً يف منظمة التجارة   

بدأت نتيجة عدم إحراز تقدم يف مفاوضات جولة الدوحة بشأن اخلدمات، حيث سـارت              
وبينما أعرب البعض عن بواعث قلق بشأن آثار هذه         . املفاوضات على هنج الطلب والعرض    

تعدِّدة األطراف يف إطار االتفاق العـام بـشأن         املفاوضات املتعدِّدة األطراف على العملية امل     
التجارة يف اخلدمات، أشار بعض اخلرباء إىل أن جولة الدوحة ال تستوجب أي رابـط بـني            

ومع ذلك، أعرب آخرون عن أملهم يف أن ميتد مستوى الطموح املعّبر            . جمموعيت املفاوضات 
ورغم ذلك، .  بشأن التجارة يف اخلدماتعنه يف االتفاق إىل املفاوضات املتعلِّقة باالتفاق العام     

مل حيل االتفاق حمل مفاوضات منظمة التجارة العاملية بسبب ضعف املشاركة، والعجز عـن              
وضع قواعد للتطبيق يف تلك املنظمة، واالفتقار إىل آلية لتسوية الرتاعات، مما يفسح اجملال أمام 

  .أعمال انتقام فيما بني القطاعات
مثلني جتارب بلداهنم يف التفاوض بـشأن اخلـدمات يف إطـار            وعرض عدد من امل     -١٤

فقد شاركت منطقة أمريكا الالتينية مشاركة فعَّالـة يف عـدَّة           . االتفاقات التجارية اإلقليمية  
وواجهت هذه املفاوضات حتدياً رئيسياً يتمثَّل يف املراعاة        . مفاوضات جتارية بشأن اخلدمات   

 للتحرير على االقتصاد احمللي، والوصول الشامل، واملنافـسة         املناسبة للتأثري العكسي احملتمل   
ويف حالة الربازيل، ُتعد السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب االتفاق التجـاري            . العادلة

وقد زّود اتفاق السوق املشتركة لبلـدان املخـروط         . اإلقليمي الوحيد الذي انضم إليه البلد     
وُيعد أيـضاً   . سات مفيدة يف سياق التفاوض بشأن اخلدمات      اجلنويب املشاركني بأفكار وممار   
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مثال الربازيل منوذجاً وجيهاً، إذ ينقض العالقة اليت يقيمها أحياناً معارضـو التحريـر بـني                
ورغم أن الربازيل مل تبِد، يف إطار االتفاق العام بشأن          . االلتزامات امللزمة وجذب االستثمار   
أن خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، فإن مجيـع        التجارة يف اخلدمات، التزامات بش    

  .املشغلني الرئيسيني موجودون يف هذا البلد
وأعرب بعض اخلرباء عن القلق إزاء التحرير واألحكام التنظيمية يف إطار االتفاقات              -١٥

سبة املنظمة  التجارية اإلقليمية اليت ميكن أن تؤثِّر يف قدرة البلدان النامية على تنفيذ اللوائح املنا             
وُيعد نظام تسوية الرتاعات بني املستثمر والدولة مثـاالً علـى ذلـك، إذ أدَّت               . للخدمات

معاهدات االستثمار الثنائية األطراف القائمة، فضالً عن االتفاقات التجارية اإلقليمية املربمـة            
تصاالت حديثاً، إىل نشوب نزاعات انتهت لصاحل املستثمرين يف عدد من القطاعات، مثل اال            

فمثالً، واجهت جنوب أفريقيا دعاوى قضائية مكلفـة        . السلكية والالسلكية والطاقة والنقل   
ومن املهم أن تسهم االتفاقات التجاريـة واالسـتثمارية املتعلِّقـة           . مبوجب تلك املعاهدات  

  .خبدمات البنية التحتية يف تعزيز احلقوق االجتماعية والثقافية
وحترير اخلدمات يف إطار اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي،     وفيما يتعلق بالتعاون      -١٦

يف إطار هذه اجلماعـة بـدأت يف        الحظ االجتماع أن املفاوضات املتعلِّقة بتحرير اخلدمات        
وبينما . ، حيث شاركت الدول األعضاء يف اجلماعة يف تبادل الطلبات والعروض          ٢٠٠٠ عام

عهد نسبياً، ُيالحظ أن التعاون يف قطاعـات        يظل بروتوكول التجارة يف اخلدمات حديث ال      
البنية التحتية حيظى منذ فترة طويلة بالتشجيع من خالل سلسلة من الربوتوكوالت القطاعيـة      

وقد جرى العمل مبوجب تلك الربوتوكوالت يف مـسار         . املتعلِّقة بالطاقة واملياه واالتصاالت   
 خطر سيطرة جهـات معينـة علـى     وتواجه بعض البلدان  . متوازٍ مع عملية حترير اخلدمات    

ومن املهم إنشاء هيئات تنظيمية مزّودة مبوارد كافية ميكنها اختاذ قـرارات            . اهليئات التنظيمية 
  .وأبرز عدد من اخلرباء أيضاً أمهية وجود سلطة معنية باملنافسة تؤدي أداًء جيداً. مستقلة

  ليميةخدمات البنية التحتية مبوجب االتفاقات التجارية اإلق  -دال  
أشار بعض اخلرباء إىل أن حترير التجارة يف اخلدمات على الصعيد اإلقليمي قد يؤدِّي                -١٧

إىل حترير أكثر عمقاً ومشوالً من التحرير الذي ميكن أن يتحقق يف إطار العمليـة املتعـدِّدة                 
األطراف، بطرق منها تقليص املستويات املطّبقة لنظم سياسات التجارة يف اخلدمات وفرض            

وقد طرح ذلك حتدِّيات مهمة أمام احلكومات يف سـعيها إىل           . واعد تنظيمية أكثر صرامةً   ق
التوفيق بني اعتبارات سياساهتا التجارية واألهداف التنظيمية الوطنية، إذ إن من املمكـن أن              
خيدم عدد من العقبات التنظيمية اليت تؤثِّر يف جتارة اخلـدمات أغراضـاً مـشروعة تتعلـق                 

ويف الوقت نفسه، ظهرت فرص لتفعيل السياسات اإلقليميـة والتعـاون           . لعامةبالسياسات ا 
التنظيمي واملؤسسي يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية اليت ميكن أن تعيد تنشيط اجلهـود              

  .التنظيمية الوطنية
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ونظر اخلرباء يف آثار االتفاقات التجارية اإلقليمية احلديثة، مبا يف ذلـك االتفاقـات                -١٨
التجارية اإلقليمية الضخمة املقترحة، مثل اتفاق الشراكة عرب احملـيط اهلـادئ، والـشراكة              
التجارية واالستثمارية عرب احمليط األطلسي، واتفاق الشراكة االقتصادية اإلقليمية الـشاملة،           

سية وأبدى عدد من اخلرباء قلقاً إزاء اآلثار العك       . على البلدان النامية املشاركة وغري املشاركة     
وُيتوقع أن يكـون لالتفاقـات      . احملتملة لبعض األحكام اليت تؤثِّر يف خدمات البنية التحتية        

التجارية اإلقليمية الضخمة احلديثة تأثري على خدمات البنية التحتية من خالل جمموعة متنوِّعة             
االستثمار، من القواعد والضوابط، منها األحكام املتعلِّقة بالتجارة عرب احلدود يف اخلدمات، و           

وتيسري التجارة، والتجارة اإللكترونية، واالتصاالت السلكية والالسلكية، وحقوق امللكيـة          
. الفكرية، وتدفقات البيانات، والتقارب التنظيمي، واملنافسة، واملشاريع اململوكـة للدولـة          

 هذه القطاعات   وُيتوقع أن تؤثِّر هذه األحكام يف الكيفية اليت ميكن للبلدان النامية أن تنظم هبا             
واجملاالت السياساتية األوسع نطاقاً ذات األمهية اإلمنائية، مثل حساب رأس املـال وسـعر              

وأشار أحد اخلرباء إىل أن هذه املفاوضات تركّز بدرجة أكرب على محاية مـصاحل              . الصرف
جميـات  املستثمر األجنيب، وقد تؤثِّر سلباً على تشغيل خدمات البنية التحتية، مثل إتاحـة الرب    

وقد تؤدِّي املعايري التنظيمية العالية اليت ميكن حتديدها يف إطـار هـذه             . املفتوحة واإلنترنت 
  .االتفاقات إىل جتزُّؤ النظام التجاري الدويل

وُيتوقع أيضاً أن تساعد هذه االتفاقات يف إنشاء مناخ اسـتثماري إجيـايب لـدى                 -١٩
. ا يسهم يف إدماجهم يف سالسل القيمة العامليـة        الشركاء يف االتفاقات التجارية اإلقليمية، مم     

ويف اليابان، جرى حترير اخلدمات مبوجب االتفاقات التجارية اإلقليمية باتباع هنج القـوائم             
اإلجيابية وهنج القوائم السلبية، فضالً عن هنج هجني جيمع بني النهجني، كما هو احلـال يف                

ت هذه االتفاقات إىل التزامات واسعة النطاق مـن         وقد أدَّ . االتفاق املربم بني اليابان والفلبني    
وبينما ُيعتقد أن هذه االتفاقات أحدثت تأثرياً إجيابياً على تدفُّقات االستثمار           . جانب الطرفني 

األجنيب املباشر الثنائي األطراف، أشار أحد املشاركني إىل ضرورة التحقق بدقة من العالقـة              
ة وزيادة  ملتعلِّقة باخلدمات يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمي      السببية املباشرة بني االلتزامات ا    

وقد تـبني   . ، إذ من املؤكد أن لعوامل أوسع نطاقاً دوراً يف هذا الصدد           التدفُّقات االستثمارية 
أن اجلهود التعاونية التكميلية، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسيـة، والتـأمني التجـاري،       

ير واالسترياد، والشراكات بني القطاعني العام واخلـاص، تـشكل          وقروض مصارف التصد  
  .تدابري تكميلية مفيدة يف حتسني مناخ األعمال التجارية واالستثمار

وتدل األمثلة املستمدة من بعض املناطق على أمهية الدور الذي ميكـن أن يؤدِّيـه                 -٢٠
يف تيسري اإلمداد باخلـدمات     التعاون السياسايت والتنظيمي واملؤسسي على الصعيد اإلقليمي        

وقد أدَّت اهليئات املعنية    . واالستثمار على املستوى اإلقليمي، ويف إتاحة إطار تنظيمي مستقر        
بتنظيم الطاقة يف االحتاد األورويب دوراً رئيسياً يف تعزيز االستثمار يف قطاع الطاقة وإنـشاء               

التنظيم، مها وكالة التعـاون بـني   وأُنشئت وكالتان إقليميتان معنيتان ب. سوق واحدة للطاقة 
اهليئات التنظيمية املعنية بالطاقة، وجملس اهليئات األوروبية املعنية بتنظيم قطاع الطاقة، هبدف            
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وقد ثبتت أمهية التعاون فيما بـني اهليئـات         . تعزيز التعاون بني الوكاالت التنظيمية الوطنية     
  : التاليةالتنظيمية األوروبية املعنية بالطاقة يف اجملاالت

  مدونة خاصة بالشبكة تلتزم هبا مجيع الدول؛  )أ(  
  ترصُّد السوق ومراقبته؛  )ب(  
  تثقيف املستهلكني؛  )ج(  
  .تبادل املمارسات اجليدة مع اجلهات التنظيمية يف مجيع أحناء العامل  )د(  

وأوضحت عروض التجارب اإلقليمية أن حترير البنية التحتية ُنفـذ يف كـثري مـن                 -٢١
ان جنباً إىل جنب مع التعاون اإلقليمي احملسَّن يف جماالت السياسة العامـة واالقتـصاد               األحي

فمثالً، استهدفت اقتصادات رابطة أمم جنوب شرق آسيا إنشاء اجلماعة االقتصادية . والتنظيم
، وكان التدفق احلر للخدمات والعمالة املـاهرة، وتطـوير          ٢٠١٥لبلدان الرابطة حبلول عام     

وتقدمت عملية حترير اخلدمات يف بلدان      . حتية، على رأس جدول األعمال اإلقليمي     البنية الت 
وأُويل اهتمام خاص حلركة األشخاص الطبيعيني، وأُبرمت       . الرابطة تدرجيياً باتباع هنج شامل    

وُبذلت . اتفاقات االعتراف املتبادل، منها اتفاقات تتعلق باهلندسة واهلندسة املعمارية واحملاسبة         
 املتعلقة بالتحرير بالتوازي مع صياغة سياسات قطاعية مشتركة واختاذ تدابري تعاونيـة          اجلهود

وتشمل أمثلـة   . بغية حتسني روابط االتصال والبنية التحتية وشبكات النقل يف بلدان الرابطة          
املبادرات التعاونية إنشاء ممر النطاق العريض يف بلدان الرابطة، وشـبكة الطاقـة يف بلـدان                

  . وخط أنابيب الغاز عرب بلدان الرابطةالرابطة،
ورغم أن معظم االلتزامات اليت قطعتها حكومة الصني بشأن اخلـدمات يف إطـار                -٢٢

االتفاقات التجارية اإلقليمية تعرب عن التزاماهتا القائمة مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف             
بلد حنو مزيد من حترير قطـاع       اخلدمات، والعروض املقدمة يف جولة الدوحة، ازداد توجه ال        

ووافقت احلكومة على اتباع هنج القوائم السلبية يف معاهدهتا الثنائيـة األطـراف             . اخلدمات
املتعلقة باالستثمار، اجلاري التفاوض بشأهنا مع الواليـات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد              

املتعلقة باالتفاقات  األورويب، كما استطلعت احلكومة جدوى اتباع هذا النهج يف مفاوضاهتا           
التجارية اإلقليمية، يف حني أبديت التزامات تزيد على التزامات االتفاق العام بشأن التجـارة           
يف اخلدمات يف إطار عدة اتفاقات جتارية إقليمية، مثل اتفاق التجارة احلرة بني الصني ورابطة               

كة االقتـصادية   واستندت املفاوضات اجلارية بشأن اتفـاق الـشرا       . أمم جنوب شرق آسيا   
اإلقليمية الشاملة إىل مبدأ االلتزامات اإلضافية لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، وإىل             

. ، انطالقاً من هنج القوائم اإلجيابيـة      ١ + االلتزامات اإلضافية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا      
 االتفاقـات   وتركز االهتمام بشكل خاص على قطاعات معينة وفقاً ملا يـراه الـشركاء يف             

وأدرج اتفاق التجارة احلرة بني الصني وسنغافورة ترتيباً خاصـاً يتعلـق            . التجارية اإلقليمية 
ويتضمن اتفاق التجارة احلرة بني الصني ونيوزيلندا حصصاً خاصة مبوجـب           . بالقطاع املايل 
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 ١ ٠٠٠ تصريح عمل خلمس فئات مهنية و٨٠٠ لصاحل الصني، وذلك يف شكل  ٤األسلوب  
 فئة مهنية أخرى، تشمل كهربائيني ومهندسـي حاسـوب ومراجعـي            ٢٠    لعمل  تصريح  
 إطار منطقة التجارة احلرة االرتيادية يف       وتواصل الصني تنفيذ إصالحاهتا احمللية يف     . حسابات

، وهي اإلصالحات اليت من شأهنا أن متنح املعاملة الوطنية ملقدمي اخلدمات            )شنغهاي(الصني  
األجانب قبل التأسيس، وأن تطبق هنج القوائم السلبية مع إيالء اهتمام خـاص للقطاعـات               

  .املالية واملهنيةالرئيسية الستة، مبا فيها النقل وخدمات الشحن واخلدمات 
ودعا عدد من اخلرباء إىل إجراء حتليل دقيق للوقوف على مدى جناح حترير اخلدمات                -٢٣

مبوجب االتفاقات التجارية اإلقليمية يف حتقيق التحرير الفعلي للنظم املطبقة يف جمال جتـارة              
حاً يف قطاعات   وقد جاءت أمريكا الالتينية، مثالً، ضمن أسواق العامل األكثر انفتا         . اخلدمات

االتصاالت السلكية والالسلكية، والنقل، واخلدمات املالية، وإن كان تأثري االتفاقات التجارية   
ويف . اإلقليمية على جودة وتكاليف خدمات البنية التحتية مل ُيستوعب بعد على حنوٍ كامـل             

تقدمة إىل فتح أسواق كثري من األحيان، أدت االتفاقات التجارية اإلقليمية املربمة مع البلدان امل
ففي كوستاريكا، أدى حترير خدمات االتصاالت احملمولة والتأمني،     . أوسع نطاقاً وأكثر عمقاً   

مبوجب اتفاق التجارة احلرة بني أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية، إىل حتسن القدرة            
إطار االتفاقات التجارية  يف عملية التحرير يف      وأُحرز تقدم كبري  . التنافسية الكلية لكوستاريكا  

اإلقليمية املربمة يف املنطقة بني اجلنوب واجلنوب، ولكن أدت العقبات التنظيمية املختلفـة يف              
وتشمل هذه العقبـات    . كثري من األحيان إىل إعاقة اإلمداد باخلدمات يف املنطقة عرب احلدود          

ق الترددي، وارتفاع   عدم وجود خدمات نظم النقل املتعدد الوسائط، وحمدودية عرض النطا         
. رسوم خدمات التجوال، وتنوع اشتراطات التأهيل الوطين اليت تؤثر على اخلدمات املهنيـة            

  . ويشري ذلك إىل أمهية تعميق التعاون التنظيمي يف هذه اجملاالت
 يف املائة مـن النـاتج احمللـي         ٧٠ويف منطقة البحر الكارييب، حيث متثل اخلدمات          -٢٤

د اإلقليمي، ازداد تركيز السوق واالقتصاد املوحدين للجماعة الكاريبيـة          اإلمجايل على الصعي  
وتتضمن معاهدة شاغاراماس املنقحة . على قطاعات اخلدمات، ال سيما خدمات البنية التحتية

. أحكاماً تنظم حرية حركة اخلدمات يف إطار االقتصاد والسوق املوحدين للجماعة الكاريبية           
ير اخلدمات كان حمدوداً باملقارنة مع إعمال احلق يف إنـشاء رأس            غري أن تنفيذ مبادرات حتر    

  . املال أو يف حرية تنقله
فقد ظلت حركة فئات معينة من العـاملني،        . وواجهت املنطقة عدداً من التحديات      -٢٥

مثالً، خاضعة لقيود مستمرة، منها شرط محل جوازات السفر حىت وإن كان التنقل داخـل               
 تنسيق استحقاقات الضمان االجتماعي أو القيود اليت حتد من إمكانيـة            املنطقة، وعدم كفاية  

وأشار أحد اخلرباء إىل أن من املمكن التغلب على هذه العقبات مبواصلة تقوية األطر              . حتويلها
  . التنظيمية وهتيئة بيئة متكينية
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املنطقة، ويشكل صغر حجم األسواق وقلة عدد السكان حتدياً إمنائياً أساسياً لبلدان              -٢٦
وقـد ال يكـون   . إذ يعين ذلك أن البلدان تواجه صعوبات يف الصمود أمام املنافسة األجنبية          

االستثمار الذي متس احلاجة إليه وشيكاً، حىت مع بذل اجلهود اإلقليمية الفعالـة يف جمـايل                
ري تكميلية ومبا أن التقدم احملرز يف عملية التكامل غري كاف، يلزم اختاذ تداب. التكامل والتنسيق

ـ            . أوسع نطاقاً  ز أنـشطة   وقد يكون للقطاع اخلاص دوٌر يؤديه يف هذا اجملال عن طريق تعزي
وطلب عـدد مـن     . ، مثالً بتشكيل حتالفات لصناعات اخلدمات     الدعوة والنهوض بالتصدير  

  .املشاركني إىل األونكتاد أن يدعم عملية تعزيز التحالفات يف جمال اخلدمات
احت خطة عمل االحتاد األفريقي لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، الـيت           ويف أفريقيا، أت    -٢٧

، فرصة لتعزيز االندماج يف اخلدمات الرئيسية املتعلقة بالبنية التحتية          ٢٠١٢اعُتمدت يف عام    
غري أن تنفيذها واجه صعوبات بسبب التنسيق الالزم خلطـط العمـل القطاعيـة    . يف القارة 
 خدمات البنية التحتية لتعزيز القدرة على املنافـسة، إذ تـشري            وبينت التجربة أمهية  . الوطنية

 يف  ٢التقديرات إىل أن نقص خدمات الكهرباء واملياه والطرق حيد من النمو يف القارة بنسبة               
وعلى مستوى القارة، ال تزال خطط االندماج والتعاون تتسم بطابع عام،           . املائة يف كل عام   

لتحرير والتعاون املهمة على الـصعيد دون اإلقليمـي يف          ولكن ُيضطلع باملزيد من أعمال ا     
فمـثالً، اُتخـذت    . جماالت خدمات النقل والطاقة واملال واالتصاالت السلكية والالسلكية       

مبادرات مشتركة يف قطاعي النقل الربي والطاقة لتطوير الطرق السريعة العـابرة ألفريقيـا              
ية يف شرق أفريقيـا وغرهبـا ويف اجلنـوب          وممرات النقل، فضالً عن جممعات الطاقة اإلقليم      

  .األفريقي
وتناولت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مسألة حترير البنية التحتية للطاقة يف              -٢٨

إطار تعزيز تطوير وتنويع موارد الطاقة على الصعيد اإلقليمي، وتنسيق اخلطط الوطنية لتطوير             
ويـشجع  . ، ووضع سياسة مـشتركة للطاقـة      الطاقة، وحتقيق الترابط بني شبكات الطاقة     

.  التعاون الطويل األجـل يف جمـال الطاقـة         ٢٠٠٣بروتوكول اجلماعة املتعلق بالطاقة لعام      
وتشرف السلطة املعنية بشبكة أنابيب الغاز يف غرب أفريقيا واهليئة اإلقليمية لتنظيم الطاقـة              

بني جتربة اجلماعة التأثري اإلجيايب     وت. التابعة للجماعة على قطاع الطاقة على الصعيد اإلقليمي       
ورغم ذلك، شـهدت    . للتحرير على تطوير قطاع الطاقة يف ظل وجود أطر تنظيمية سليمة          

ويف هذا السياق، أصبحت القدرة على حتمـل        . بعض البلدان ارتفاع األسعار نتيجة التحرير     
كفـل حـصول    التكاليف مسألة حمورية، وينبغي التصدي هلا من خالل التنظيم على حنو ي           

وفيما يتعلق خبطط جممعات الطاقة يف اإلقلـيم،        . الفئات الضعيفة على الطاقة بتكلفة ميسورة     
قال عدد من املشاركني إن من املهم ضمان موثوقية اإلمداد عندما ال يتسىن جلهات اإلمداد                

  . الرئيسية إمداد الشركاء اإلقليميني
مماثلة ملا تواجهه البلدان النامية يف سـعيها        وتواجه أفريقيا وأمريكا الالتينية حتديات        -٢٩

وميكن أن تعزى الصعوبات إىل انعـدام       . للتنفيذ الفعال ألحكام االتفاقات التجارية اإلقليمية     
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السيطرة على زمام األمور، واإلرادة السياسية، والتنـسيق املؤسـسي، ومـشاركة وزارات        
رب احلدود واختـصاص اجلهـات      كما يوجد تباين بني اختصاص التجارة ع      . حكومية خمتلفة 

وال يزال العديد من البلدان يواجـه       . التنظيمية، وظل هذا التباين قائماً على املستوى الوطين       
  . صعوبات يف التنازل عن السيادة الوطنية يف سياق التكامل اإلقليمي

ـ               -٣٠ وٍ وأشار أحد اخلرباء إىل أن تنفيذ االتفاقات التجارية اإلقليمية ميكن قياسه على حن
ويتسم التنسيق الداخلي   . مفيد باستخدام املؤشرات الكمية، بغية رصد التنفيذ على حنو أفضل         

  . أيضاً باألمهية، وال ميكن ألية وكالة منفردة أن تتفاوض بصورة مستقلة بشأن اخلدمات
وقال العديد من املشاركني إن العمل الشامل لألونكتاد بشأن اخلدمات عمل قـّيم،               -٣١
وعرض أحد املندوبني بعض النتائج والتوصـيات       . سياسات اخلدمات ستعراضات  سيما ا  ال

املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي مستمدة من استعراض اخلدمات يف           
وأشار عدد من املشاركني إىل أن االستعراض أسهم يف وضع أنـسب الـسياسات              . رواندا

شاورات بني أصحاب املصلحة املتعددين والتنسيق فيما        امل اللوائح املتعلقة باخلدمات، ويّسر   و
  . باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن ميتد هذا االستعراض إىل بلدان أخرى. بني الكيانات احلكومية

  اخلدمات املالية والتكامل اإلقليمي  -هاء  
 استهدفت اإلصالحات التنظيمية املالية املستمرة، مبا يف ذلك اإلصالحات املنفذة يف            -٣٢

إطار جمموعة العشرين، نقل التركيز التنظيمي إىل حتقيق أهداف السالمة االحترازية الكليـة             
ويتمثل . للتصدي للمخاطر النظامية، من أجل احلد من خطر نشوب أزمات مالية يف املستقبل        

جدول أعمال اإلصالح املركزي يف تعزيز رأس املال املصريف ومعايري السيولة يف إطار اتفاق              
. لثالث، واُتخذت خطوات مهمة على الصعيد الوطين لتناول جوانب تنظيمية خمتلفـة           بازل ا 

  . والواقع أن هذه اإلصالحات التنظيمية ميكن أن تكون هلا آثار على منط التحرير يف القطاع
ويف االحتاد األورويب، مثالً، ُبذلت جهود من أجل تشكيل احتاد مـصريف بعـد أن                 -٣٣

. ة قوانني مهمة بشأن اخلطط اإلقليمية حلـل األزمـات املـصرفية           جرى مؤخراً اعتماد ثالث   
واتُّخذت خطوات أيضاً لتحسني البنية التحتية يف القطاع املايل، منها إنشاء مركـز إقليمـي       

ونظراً إىل أن عقود املشتقات املتداولة خارج سـوق         . لتبادل املعلومات عن عقود املشتقات    
اً يف تضخيم آثار األزمة، قررت جمموعة العـشرين إمـرار        األوراق املالية تسهم إسهاماً كبري    

وباملثـل،  . معامالت هذه العقود من خالل مركز لتبادل املعلومات، وتداوهلا يف البورصات          
سعى االحتاد األورويب إىل إنشاء هيئات نظرية مركزية للمقاصة ومستودع مركزي للبيانات            

 تثبت اهليئات النظرية املركزية للمقاصـة       ومل. من أجل إقرار وتسجيل معامالت تلك العقود      
كما أهنا قد تسحب الـسيولة مـن        . أهنا عصا سحرية، إذ إهنا تعتمد على ضمانات كثرية        

األسواق بتأثري مساير لالجتاهات الدورية، وتنطوي على وثائق معقدة، كما أهنـا عرضـة              
 الكلية إىل توخي أقصى     وقد دعا التركيز املتزايد على اللوائح التحوطية      . للتخلف عن السداد  
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مستوى ممكن من مواءمة اللوائح الوطنية، وإىل جتاوز الُنُهج التقليدية القائمة على االعتـراف            
وأدى ذلك إىل بعض التوتر فيما يتعلق باملبادئ الـسوقية الداخليـة            . املتبادل باملعايري الدنيا  

  .لالحتاد األورويب
تزامات املتعلقة بالتحرير العميق علـى اللـوائح        ونظر العديد من اخلرباء يف تأثري االل        -٣٤

فمن املمكن أن تؤدي    . التنظيمية التحوطية الكلية واالستقرار املايل، ال سيما يف البلدان النامية         
االلتزامات املتعلقة بالتحرير العميق لالتفاقات التجارية اإلقليمية والـضوابط التنظيميـة يف            

يئة التنظيمية الوطنية على تنفيذ القواعد التنظيمية التحوطيـة  اخلدمات املالية إىل تقييد قدرة اهل 
فمثالً، من شأن حترير حسابات رأس املال، الذي قد يترتب على التزامـات معينـة               . الكلية

ملـال املخلـة    تتعلق بالتحرير، أن حيد من قدرة البلدان على مواجهة تأثري تـدفقات رأس ا             
فإذا أُبدي التزام بالوصول الكامل إىل األسواق       . ل ضوابط لرأس املا   باالستقرار وذلك بوضع  

االتفاقات التجارية اإلقليمية، لن تـتمكن      /مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات      
احلكومات بعد ذلك من تقييد األشكال القانونية للوجود التجاري أو حجـم الـصفقات              

وقد ميكن تقييد االسـتثناءات     . هنةالتجارية، على عكس اجتاه جهود اإلصالح التنظيمية الرا       
التحوطية حلماية االستقرار النهائي، مبوجب االتفاقات التجارية اإلقليمية ووفقـاً ملتطلبـات            

ومل تنجح ضوابط هذه االتفاقات التجارية اإلقليمية، يف كثري من األحيان،           . اختبار الضرورة 
، وقيدت مرونة البلدان النامية يف      يف حتقيق تكامل تام بني املصلحة العامة ومصلحة املستهلك        

  . السعي لتحقيق أهداف السياسات غري املالية، مثل الوصول الشامل
وبّينت جتربة األرجنتني يف حترير القطاع املايل مدى أمهية إجراء دراسة دقيقة آلثـار                -٣٥

 املايل هو   وتقترح فرضية ماكنون شاو أن التطوير     . حترير اخلدمات املالية على اجلهود اإلمنائية     
أحد القوى الدافعة للنمو االقتصادي، إذ تفترض أن سعر الفائـدة املـنخفض ال يـشجع                

ومتاشياً مع هذه احلجـج،   . االدخار، مما حيد من االستثمار، وبالتايل ال يشجع عملية التراكم         
 أسعار الفائدة وشروط إنشاء املؤسسات املالية؛ وألغـت         ١٩٧٧حررت األرجنتني يف عام     

ورغم ذلك، أدت هذه العملية إىل زيادة تركز األسـواق، وارتفـاع            . ت اجلغرافية التفضيال
  .أسعار الفائدة واهلوامش، وتقليل القروض املقدمة للقطاع غري املايل، ال سيما يف اإلنتاج

فقد فرضت  . وتوخت البلدان النامية احلذر يف إبداء التزامات بشأن اخلدمات املالية           -٣٦
اً على االلتزامات يف إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلـدمات، مـن              اهلند، مثالً، قيود  

ولوحظ اهتمام أكرب لدى االقتصادات الناشئة      . حيث عدد الفروع وملكية رأس املال األجنيب      
مبراقبة رأس املال، إذ تبث آثار السياسات املالية العاملية اإلحباط يف هذه األسواق، مما استلزم               

ويف . وطية كلية للتصدي للتدفقات الداخلة واخلارجة املفاجئة لرأس املـال         اختاذ سياسات حت  
هذا الصدد، قد يصعب استخدام ضوابط رأس املال نتيجة حترير اخلدمات املاليـة مبوجـب               

فقد أحدث اإلصالح   . االتفاقات التجارية اإلقليمية  /االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات     
فمـثالً،  . ات يف اللوائح الوطنية اليت تنظم املصارف األجنبيـة        الذي جرى بعد األزمة تغيري    
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اشترطت اهليئات التنظيمية الوطنية، بصورة متزايدة، وجود مصارف أجنبية يف الـشركات            
التابعة ال يف الفروع من أجل محاية املصارف احمللية وضمان االسـتقرار املـايل، إذ ميكـن                 

ويساور البلدان النامية قلق إزاء     . وقت األزمات للمصارف األجنبية أن تسحب رأس املال يف        
 املتعلقة برأس املال، مثل التقلبات املعاكسة للدورات ٣جوانب معينة يف متطلبات اتفاق بازل       

  .بوسائل متويل التجارة املخاطر العالية املقترنة أصالً االقتصادية ووزن
ذ بنهج إقليمي إزاء حترير     ووجدت بعض البلدان النامية قوة دافعة متجددة حنو األخ          -٣٧

واختذت جنوب أفريقيا منظور الدولة العضو يف اجلماعة اإلمنائيـة          . اخلدمات املالية والتعاون  
 يف املائة من    ٢٠للجنوب األفريقي ذات السوق املالية املتطورة، حيث تشكل اخلدمات املالية           

فريقي املتعلـق بالتجـارة يف      وفيما يتعلق بربوتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األ      . االقتصاد
واملفاوضات اجلارية، تبادلت البلدان حىت اآلن ستة عروض، منها عروض ) ٢٠١٢(اخلدمات 

وقد بّينت األزمة املالية خطـر االعتمـاد      . تتعلق باخلدمات املصرفية واخلدمات غري املصرفية     
امـل اإلقليمـي،    كاملفرط على األسواق األجنبية، ولكنها أنشأت تركيزاً متجدداً علـى الت          

.  اتفاق التجارة احلرة الثالثـي     ٢٠٠٨ويف هذا السياق، أُبرم يف عام       . سيما يف اخلدمات   ال
ومن املمكن أن ُيعزى جزء كبري من التقدم احملرز يف إطار اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي               

ياسـات  إىل بروتوكول التمويل واالستثمار، الذي يشكل األساس للتعاون اإلقليمـي يف س           
وميثل إطالق النظام اإللكتروين اإلقليمـي املتكامـل        . التمويل واالستثمار واالقتصاد الكلي   

لتسوية املدفوعات، وهو النظام الذي يؤدي فيه املصرف املركزي جلنوب أفريقيا دور اهليئـة              
التنظيمية الرئيسية، وميثل فيه الراند اجلنوب أفريقي عملة التسوية، قصة من قـصص جنـاح               

  .تعاون اإلقليمي يف جمال اخلدمات املاليةال
وبّينت التجربة الكاريبية أيضاً الدور احملوري للتعاون التنظيمي يف تشجيع تطـوير              -٣٨

ورغم بطء التقدم احملرز يف حترير اخلدمات املالية، أدى التعاون املـايل علـى              . القطاع املايل 
 احلدود، وإىل حتسن قدرة املشغلني على       الصعيد اإلقليمي إىل مزيد من األعمال التجارية عرب       

التعاون املـايل    وأدى. متويل مشاريع أكرب، وإىل إتاحة مزيد من رأس املال والعملة األجنبية          
. أيضاً إىل مزيد من تنوع القطاع املايل وإىل تعقيدات إضافية يف القطاع املايل غري املـصريف               

 االتساق املايل ميكن أن حيد إىل أدىن        وكشفت التجربة الكاريبية أن أي هنج تدرجي لتحقيق       
ومثة درس  . مستوى من خماطر األزمة، وبينت التجربة أيضاً التحديات الناشئة عن بطء التقدم           

مستفاد مهم آخر هو ضرورة اختاذ خطوات، باإلضافة إىل التدابري اإلقليمية، لتحسني التعاون             
  .املايل مع بلدان من خارج اإلقليم

  قليمي يف جمال خدمات البنية التحتية كأداة رئيسية للتكامل اإلمنائيالتعاون اإل  -واو  
من املمكن أن تعمل االتفاقات التجارية اإلقليمية كقواعد لتطوير شـبكات النقـل            -٣٩

والبنية التحتية على الصعيد اإلقليمي، إىل جانب روابط االتصال الضرورية لتقدمي خـدمات             
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ملبادرات التعاونية، إىل جانب عمليات التحريـر، تـشكل         وقد ثبت أن هذه ا    . البنية التحتية 
  .مكونات أساسية للعمل اإلقليمي اإلمنائي

وقدمت منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية مثاالً جيداً على أمهية تدابري تيـسري               -٤٠
. النقل والتجارة يف تنشيط التجارة يف خدمات النقل وتنشيط حركة البضائع واألشـخاص            

دف اتفاق النقل عرب احلدود املتعلق بتيسري حركة البضائع واألشخاص، الذي أُبرم            وقد استه 
يف أواخر تسعينات القرن املاضي يف إطار برنامج التعاون االقتصادي ملنطقة امليكونغ الكربى             
دون اإلقليمية، تعزيز روابط االتصال يف اجملال االقتصادي عن طريق مبادرات تيسري النقـل              

 نقاط العبور احلدودية، مع التركيز على حتسني الـربط بالربجميـات لتكميـل         والتجارة عند 
وقد يّسرت املبادرة حرية حركة السلع بني املنـاطق،         . االستثمارات يف وسائل الربط املادية    

والعبور السلس دون احلاجة إىل تفريغ الشاحنات، وتقليل فترة التخلـيص عنـد احلـدود               
ومشلـت النتـائج    . فذة واحدة ومنفذ واحد، وإدارة املخاطر     باستخدام نظام التفتيش عند نا    

اإلجيابية لالتفاق تقليل فترة العمليات التجارية عرب احلـدود، وزيـادة الكفـاءة يف تـدفق                
األشخاص والبضائع عرب احلدود، وتوسيع الطرق املفتوحة عرب املمرات االقتصادية بني الشرق         

وتتمثل التحديات الرئيـسية يف ارتفـاع       . قليميةوالغرب يف منطقة امليكونغ الكربى دون اإل      
مستوى التنسيق الالزم فيما بني الوزارات احلكومية والوكاالت املعنية، واحلاجـة إىل بنـاء              
قدرات املسؤولني العاملني عند احلدود، وتنسيق عملية التنظيم والبنية التحتية الالزمة للتنظيم،            

  .تصاالتواالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واال
واتسمت هذه اخلطط التعاونية بأمهية خاصة يف دعم جهود التكامـل، ال سـيما                 -٤١

ت مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية      فمثالً، نفَّذ . صغر حجماً واألضعف  للبلدان األعضاء األ  
وجنح البلد  . استراتيجية جتارية تشمل املستويات املتعدد األطراف واإلقليمي والثنائي األطراف        

 توسيع وتعميق تكامله االقتصادي، ال سيما من خالل عضويته يف رابطة أمم جنوب شرق          يف
آسيا، كما أبرم اتفاقات جتارية مع شركاء يف ستة من اتفاقات رابطة أمم جنـوب شـرق                 

أثناء التفاوض بشأن اتفاق الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة، وهو االتفـاق            ١+  آسيا
وحتقق حترير كبري يف إطار االتفاق العام       . التفضيليةنامية املعاملة اخلاصة و   بلدان ال الذي منح ال  

املوسع بشأن التجارة يف اخلدمات ويف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا املوسعة مبوجـب               
وأشار أحد اخلرباء إىل . ٢٠٠٣اتفاق جتاري ثنائي األطراف أُبرم مع الواليات املتحدة يف عام 

، ال سيما أقل البلدان منواً، حرية اختيار هنج القوائم اإلجيابية أو هنج القوائم              أن للبلدان النامية  
السلبية، وفقاً الحتياجاهتا اإلمنائية؛ ودعا إىل إتاحة الفوائد املهمة للمعاملة اخلاصة والتمييزيـة       

  . هلذه البلدان، مبا يف ذلك دعم بناء القدرات
. والتعاون يف جمال تطوير البنية التحتية كأولوية      ويف أفريقيا، ُحدد التكامل اإلقليمي        -٤٢

ويستلزم سد  . وعانت معظم البلدان األفريقية من عدم كفاية البنية التحتية ونقص االستثمار          
ومن مث، أُعد برنامج تطوير البنيـة التحتيـة يف          . هذه الثغرات تقدمي خدمات تتسم بالكفاءة     
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 سبل الوصول، وحتسني روابط االتصال علـى        أفريقيا من أجل تقليل تكاليف الطاقة، وزيادة      
وتعد الطاقة والنقل واملياه وشبكات االتصال عوامل أساسـية         . الصعيدين اإلقليمي والعاملي  

. للنمو االقتصادي، ويتوقف النمو املستقبلي لإلقليم على زيادة الطلب على هذه اخلـدمات            
وحقق الربنامج  . عن الطاقة  ٢٠٢٠-٢٠١٢وستنشأ االحتياجات االستثمارية القوية للفترة      

بعض قصص النجاح، بطرق منها تنفيذ مشاريع املراكز احلدودية الواحدة املنفذ وحتديث نظم      
وواجهت عملية إعـداد    . اجلمارك، مما قلل من وقت عبور احلدود وزاد من حجم التجارة          

نيـة التحتيـة   املشاريع وحشد آليات التمويل املبتكرة حتدياً يف سياق التصدي لعدم كفاية الب     
  . وارتفاع تكاليف خدماهتا

وسعى إقليم أمريكا الالتينية أيضاً إىل تعزيز التعاون يف عدة جمـاالت ذات صـلة                 -٤٣
خبدمات البنية التحتية، منها خدمات النقل الربي، وتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت،            

كا الوسطى، الذي يربط    ويف جمال خدمات النقل الربي، ينفذ مشروع أمري       . واخلدمات املالية 
أمريكا الوسطى واملكسيك وكولومبيا، مشاريع مشتركة، وميول عملية تطوير البنية التحتية،           

  .وينفذ خدمات مراقبة احلدود الوطنية
 بلداً يف أمريكـا الالتينيـة،       ١٨وقدم مصرف أمريكا الالتينية للتنمية، الذي ميلكه          -٤٤

ومشلت أنشطته األخرى متويل مشاريع     . ام واخلاص خدمات مصرفية متعددة إىل القطاعني الع     
النقل يف املناطق احلضرية والطرق والسكك احلديدية باالشتراك مع مؤسسات مالية أخرى،             
كما شجَّع إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جماالت املوانئ واملطارات والطرق             

الندماج واملنافسة واالنفتـاح، وذلـك      وركز املصرف على حتسني اإلنتاجية وتعزيز ا      . الربية
وتستند هذه االستراتيجية إىل افتـراض مفـاده أن         . بدعم البنية التحتية والتنمية االجتماعية    

 ٨ و ٤التغلب على النقص يف البنية التحتية، ومواكبة النمو، يتطلبان أن يستثمر اإلقليم ما بني               
واختذ املصرف أيضاً هنجاً    . تحتية، ال سيما الطاقة   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف البنية ال        

وقـد  . لتحليل سالسل القيمة هبدف حتديد استراتيجيات إلقامة صناعات اخلدمات اإلقليمية         
أتاح التحليل التعرف على أجزاء حمددة يف سلسلة القيمة العاملية واإلقليمية متثل القسط األكرب              

ن من تشخيص اإلجراءات العالجية الـيت ميكـن         ومن شأن ذلك أن ميكّ    . من القيمة املضافة  
اختاذها لدعم ما ُيسمى االندماج الدويل الذكي لصناعات اخلدمات اإلقليمية، وحتقيق قيمة،            

  .واستيعاب املعارف والتكنولوجيا من أجل مزيد من التطور

  لباستشراف املستق  -زاي  
جناحهـا املتعلقـة    تناول االجتماع جتارب عدة بلدان وأفضل ممارساهتا وقـصص            -٤٥

. بالتجارة يف قطاعات خدمات البنية التحتية، ال سيما التحرير والتعاون يف السياق اإلقليمي            
  :وأشار اخلرباء إىل أن األونكتاد ميكنه تناول املسائل التالية بشكل مفيد

  حتسني توافر البيانات املتعلقة باخلدمات؛  )أ(  
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لتحتية يف التنمية، مبا يف ذلك ُبعدها       إجراء حبوث بشأن دور خدمات البنية ا        )ب(  
  االجتماعي، مع مراعاة االختالف بني البلدان النامية؛

دعم البلدان النامية، بتقييم وحتديد أنسب األطـر التنظيميـة واملؤسـسية              )ج(  
  الوطنية؛

استعراض اجليل اجلديد من االتفاقات التجارية اإلقليمية، مبا يف ذلك أحكام             )د(  
  يق والربط بني السلع واخلدمات؛التكامل العم

  مواصلة أعماله املتعلقة باستعراضات سياسات اخلدمات وتعزيزه؛  ) ه(  
  دراسة دور التعاون التنظيمي واالقتصادي واملؤسسي على الصعيد اإلقليمي؛  )و(  
  استطالع العالقة بني االتفاقات التجارية اإلقليمية وسالسل القيمة العاملية؛  )ز(  
األسواق والقواعد التنظيمية واملؤسسات املتعلقـة بالطاقـة علـى          دراسة    )ح(  

  املستوى اإلقليمي، مبا يف ذلك آثار الشواغل البيئية على القواعد التنظيمية للطاقة؛
تقدمي الدعم للبلدان النامية يف ختطيط االتفاقات التجارية اإلقليمية يف جمال             )ط(  

  اخلدمات، والتفاوض بشأهنا، وتنفيذها؛
دعم تبادل التجارب فيما بني البلدان النامية يف جمـال حتريـر اخلـدمات                )ي(  

  والتعاون بشأهنا على الصعيد اإلقليمي؛
إتاحة منتدى للنقاش فيما بني اجلهات املنظمـة للخـدمات االقتـصادية              )ك(  

  وخدمات البنية التحتية؛
 وتعزيز  تقدمي الدعم من أجل إنشاء حتالفات جديدة بني صناعات اخلدمات           )ل(  

  التحالفات القائمة، وتيسري احلوار بني هذه التحالفات؛
  .دعم عملية بناء قدرات البلدان النامية على إنشاء أطر قانونية وتنظيمية  )م(  

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (    

تماع اخلرباء املتعدد السنوات أعضاء املكتب      يف اجللسة العامة االفتتاحية، انتخب اج       -٤٦
  :التالية أمساؤهم

  )بربادوس(السيدة ماريون فرينيز ويليامز : الرئيسة  
  )خستاناكاز(السيدة زاركني كاكيم زانوفا :  املقررة-نائبة الرئيسة   
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (    

، أقـر اجتمـاع     ٢٠١٤أبريل  /نيسان ١٥امة االفتتاحية، املعقودة يف     يف اجللسة الع    -٤٧
وفيما يلـي   . (TD/B/C.I/MEM.4/4)اخلرباء املتعدد السنوات جدول األعمال املؤقت للدورة        

  :نص جدول األعمال
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
  التنظيمي واملؤسسي الُبعد : التجارة واخلدمات والتنمية  -٣  
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤  

  نتائج الدورة  -جيم  
لسنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية أيضاً، على أن ُتعد   ااتفق اجتماع اخلرباء املتعدد       -٤٨

  .الرئيسة موجزاً للمناقشات

  اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (    

، أذن اجتماع اخلرباء    ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٧تامية، املعقودة يف    يف اجللسة العامة اخل     -٤٩
 املقررة بأن تضع التقرير يف صيغته النهائيـة بعـد اختتـام             -املتعدد السنوات لنائبة الرئيسة     

  .االجتماع
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  املرفق

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

  إثيوبيا
  األرجنتني
  األردن
  إسبانيا

  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا
  أنغوال

  باراغواي
  الربازيل
  بربادوس

  بنن
  بوتان

  بوركينا فاسو
  بولندا

  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  بيالروس
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  توغو

  جامايكا
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  جنوب أفريقيا

  زمبابوي
  رةسنغافو

  السنغال
  السودان
  سويسرا
  سرياليون
  الصني
  العراق
  عمان
  غانا

 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  كازاخستان

  كندا
  كوت ديفوار

  ليتوانيا
  مايل

  ماليزيا
  مصر

  املغرب
  املكسيك

  اململكة العربية السعودية
  موزامبيق
  ناميبيا
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  اليابان
  اليمن

__________ 

لالطالع على قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة     . ترد يف قائمة احلضور هذه أمساء املشاركني املسجلني      *  
TD/B/C.I/MEM.4/INF.2.  
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  :ية الدولية التالية ممثلة يف الدورةوكانت املنظمات احلكوم  -٢
  االحتاد األفريقي
  االحتاد األورويب

  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  سيويةاالقتصادية للمنطقة األوروبية اآلاللجنة 

  مصرف التنمية اإلفريقي
  منظمة التعاون اإلسالمي

  منظمة دول شرق البحر الكارييب
  املنظمة الدولية للفرانكفونية

  :وكانت أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا أو براجمها التالية ممثلة يف الدورة  -٣
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب
  مركز التجارة الدولية

  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة  -٤
  العاملياالحتاد الربيدي 

  االحتاد الدويل لالتصاالت
  منظمة التجارة العاملية

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٥

  فئة العامةال      
  اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني

  الرابطة العاملية للمتدربني والزمالء السابقني يف األمم املتحدة
   التعليم العايلالشبكة الدولية لتوحيد شهادات

  شبكة العامل الثالث
  مهندسو العامل

        


