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مقدمة
ُ -1عقدت الدورة الرابعة لجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية
يف قصر ررر األمر ررم يف جنير ررف ،سويس ر ررا ،يف الفر رررتة  20-18أيار/مر ررايو  .2016ونر رراقا اخل ر ررباء
التجررارب والرردروا املسررتفادة يف تعزيررز التسرراي بر السياسررات العامررة والل روائ التنظيميررة وُ ر
حترير التجارة من أجل دعم قطاعات اخلدمات .وحضر الجتمراع أثررر مرن  100مشرار ،،مرن
بينهم واضعو سياسات ومفاوضون رفيعو املستوى يف ميدان التجارة ممن يوجرد مقرر م يف جنيرف
ويف عواصررم بلرردا م ،وسررفراء ومسررؤولون ثبررار مررن ي ررات التنظرريم الوطنيررة ،وممرلررون للمنظمررات
الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص .وقرد أتراا الجتمراع فرصرة لدراسرة املمارسرات والتجرارب
يف حتقيق التآزر ب خطط التنظيم والتجارة يف قطاعات اخلدمات.

أولا -موجز الرئيس
ألف -الجلسة الفتتاحية
 -2أدىل م ر رردير ا ر ررعبة التج ر ررارة الدولي ر ررة يف الس ر ررلع واخل ر رردمات والس ر ررلع األساس ر ررية بالبي ر رران
الفتتاحي ،فسلّط الضوء على أن األونكتاد قد ط ّرور مموعرة أدوات لقطراع اخلردمات بمرع بر
إج رراء البحررومي وتقررد املسرراعدة التقنيررة .ومررن ررء األدوات اجتمرراع اخل ررباء املتعرردد السررنوات
بش ر ررأن التجر ر ررارة واخل ر رردمات والتنمير ر ررةا وعملي ر ررات اسر ر ررتعرا سياس ر ررة اخلر ر رردمات ،والدراسر ر ررات
الستقصررائية القطريررة ،ودراسررات احلررالت ا فراديررة ،والبحررومي والتحلرريتت املخصصررة ،ومنترردى
اخلرردمات العرراملي .وقررال إن الرردورة الرابعررة تُعقررد مررن أجررل ر مسررألة التسرراي بر السياسررات
والل روائ التنظيميررة الوطنيررة وُ ر حتريررر التجررارة يف قطرراع اخلرردمات ،ومررا ي ررتبط بررءلأ مررن أطررر
مؤسسرية ولليررات تنسرريق لرردعم ررءا التسرراي بر السياسررات ،بالسررتناد إىل التجررارب والرردروا
املستفادة على املستوي القطري وا قليمي .وأضاف قائتا إن هلرءا املوضروع أتيترن ألن ثرة ثنائيرة
جو ريررة ب ر السياسررات والل روائ التنظيميررة ،و رري ثنائيررة درريمن فيهررا ،إىل حررد ثب ر  ،أولويررات
السياسررة العامررة الوطنيررة .وقررال إن جرردول األعمررال التجرراري الرردو يرثررز علررى تعظرريم املكاسررب
عن طريق تقليص احلواجز التجارية وخفر التكراليف مرن خرتل التحريرر .وأارار إىل أن ضرمان
التسرراي يشرركل اعتبررارا سياسرراتيا أساسرريا علررى املسررتوي الرروط والرردو وينب رري دعمررن بررأطر
مؤسسية مناسبة.
 -3وعرض رري رئيس ررة فر رررع املفاوض ررات التجارير ررة والدبلوماس ررية التجارير ررة م ررءثرة املعلومر ررات
األساس ررية ال ررا أع ررددا األمان ررة  .)TD/B/C.1/MEM.4/11وأا ررارت إىل أن اخل رردمات ،مب ررا فيه ررا
خرردمات البنيررة التحتيررة ،أداة مت ّكررن مررن حتقيررق التنميررة مررن خررتل ترروف مرردختت أساسررية لسر
عم ررل القتص رراد بكف رراءة وحتقي ررق التح ررول اهليكل رري .وقال رري إن اخل رردمات تيس ررر أيضر را عملي ررات
الرتقاء والتنويع وتعزيز القدرة التنافسية .وأضرافي قائلرة إن خطرة التنميرة املسرتدامة لعرا 2030
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ر رري بالتر ررا خطر ررة خر رردمات .وأار ررارت إىل أن السياسر ررات العامر ررة والل ر روائ التنظيمير ررة واألطر ررر
املؤسسية تؤدي دورا رئيسيا يف حتديد أداء اخلدمات وتشكل ارطا مسربقا لعمليرة التحريرر .و رءا
أمرر مهررم بصرفة خاصررة ألن اخلردمات أخرءت ختضرع أثرررر فرأثرر لعمليررة حتريرر التجررارة يف إطررار
عملي ررات متع ررددة وعدي رردة األط ر رراف وإقليمي ررة تتن رراول ،عل ررى تر ررو متزاي ررد ،الت ررداب التنظيمير ررة.
وأضافي قائلة إن جهودا متزايدةا تُبءل لضمان اعتماد لوائ تنظيميرة كثيرة وتقلريص التباعرد بر
اللوائ التنظيمية من ختل التعاون التنظيمي ،ولكن كلأ ينب ي أن يُكيف على أفضل وجن مع
الظروف احملليرة واحتياجرات التنميرة الوطنيرة .وأوضرحي أن حتديرد احملتروى املتئرم لعمليرة التحريرر
ووت درا وتسلسرلها أمرور ضررورية لكري يتسر إنشراء األطرر التنظيميرة واملؤسسرية مسربق ا .وك ّثرررت
بررأن عمليررات اسررتعرا سياسررة اخلرردمات تسرراعد البلرردان يف اعتمرراد خلرريط سياسررات مناسررب
وضررمان التسرراي لتحس ر تنظرريم قطرراع اخلرردمات وأدائررن ،وتنويررع الصررادرات ،وحتقيررق التحررول
اهليكلي.

باء -الخدمات والتنمية والتجارة :البعد التنظيمي والمؤسسي
البند  3من جدول األعمال)

اقتصاد الخدمات والتجارة من أجل التنمية
 -4اررهدت الرردورة اتفاقرا واسررعا علررى أتيررة اخلرردمات يف القتصرراد والتجررارة والعمالررة علررى
نط رراي الع ررام  ،م ررع حت ررول القطاع ررات القتص ررادية األخ رررى ت ررو تق ررد اخل رردمات .وأا ررار ع رردة
متكلم إىل أن اخلدمات تؤدي دورا بالغ األتيرة يف ستسرل القيمرة العامليرة ويف التجرارة الدوليرة
الررا حتت رراد إىل مرردختت م ررن خرردمات البني ررة التحتيررة وخ رردمات األعمررال التجاري ررة واخل رردمات
املهنيررة .وقررال أحررد اخل ررباء إن البحررومي الررا أجرا ررا مكتررب العمررل الرردو ترردل علررى أن حصررة
الوظررائف يف خرردمات ستسررل القيمررة العامليررة مررن ممرروع الوظررائف يف قطاعررات اخلرردمات قررد
سجلي زيادة مطردة على مدى العقدين املاضي  .بيد أن بارة اخلدمات املتناميرة ل تفضري إىل
اخنفررا مسررتوى فقررر العمررال ،فض رتا عررن أن الفوائررد الناا ر ة عررن املشررارثة يف ستسررل القيمررة
العامليرة تتروزع علرى ترو تر متكرافب فيمرا بر القطاعررات وبر العمرال كوي مسرتويات املهررارات
املختلفرة .وقرد دعرا مكترب العمررل الردو البلردان إىل تنفيرء سياسررات لتروف فررص العمرل التئررق
من أجل جعل التجارة ،مبا فيها التجارة يف اخلدمات ،حمرث ا للتنمية املستدامة.
 -5وقرال عرردة متكلمر إن املنهجيررة ا حصررائية التقليديرة الررا تسرتند إىل ميرزان املرردفوعات
تُقدر صادرات اخلدمات تقديرا ناقص ا .فبينما تشركل رء الصرادرات مرا نسربتن  20.6يف املائرة
مررن ممرروع الصررادرات العامليررة ،فررذن ررء النسرربة تبلررغ  55.9يف املائررة إكا مررا قيسرري باسررتخدا
مؤاررات بررارة القيمررة املضررافة .ولررءلأ فررذن حتس ر قررع البيانررات يف قطرراع اخلرردمات أمررر بررالغ
األتيرة .فقرد حققري الربازيرل ،مرن خرتل اسرتحدامي النظرا املتكامرل لتجرارة اخلردمات اخلارجيررة
 )SISCOSERVيف ع ر ررا  ،2014تقر ر رردم ا ثب ر ر ر ا يف قر ر ررع البيان ر ررات بشر ر ررأن بر ر ررارة اخلر ر رردمات.
وأصبحي التعامتت باستخدا أساليب التوريد  1و 2و 3إلزامية ويسراعد النظرا املتكامرل رءا
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السررلطات الربازيليررة علررى حتديررد إمكانررات تصرردير اخلرردمات ،ويرردعم احلصررول علررى املعلومررات
السروقية وتررروي التجرارة ،وُ ّكرن مررن اعتمراد سياسررات عامرة أخرررى مررن أجرل تصرردير اخلرردمات،
ويوفر مدختت للمفاوضات التجارية.
 -6واردد العديرد مرن اخلررباء علرى أتيرة االيرات املؤسسرية السرليمة الرا ُمت ّكرن مرن التشراور
والتنسرريق ب ر جهررات متعررددة مررن أصررحاب املصررلحة ،مبررا يف كلررأ الرروزارات والقطرراع اخلرراص
واجملتمع املدين واملستهلكون ،من أجل حتديد القضايا الا يواجهها قطاع اخلدمات وإجياد حلرول
سياساتية بطريقة ااملة تربط ب السياسات احملليرة واملواقرف التفاوضرية .وينب ري أن برري عمليرة
التشرراور والتنسرريق ررء علررى أعلررى مسررتوى حكررومي مررن أجررل إظهررار اللترزا السياسرري وضررمان
الفعاليررة ،ثمررا ينب رري أن برري ضررمن الوثررالت القائمررة ب يررة خفر الحتياجررات للمروارد .ففرري
عمقرري عمليررة
الصر ُ ،عقررد مرؤمتر وزاري اررارثي فيررن  39وزارة لتعزيررز التنسرريق .ثمررا أن الصر ّ
التحرير يف عدة قطاعرات خردمات وأبرمري  14اتفراي برارة حررة وأنشرأت أربرع منراطق ووكجيرة
للتجررارة احلرررة ،مررن أجررل توس ريع بررارة البلررد .ثمررا أنشررأت املعررر الرردو للتجررارة يف اخلرردمات
ومع ررر الصر ر ا ررن هاي) ال رردو للتكنولوجي ررا هب رردف متكر ر مؤسس ررات األعم ررال وص ررانعي
السياس ررات م ررن بن رراء تواف ررق يف ااراء بش ررأن قض ررايا ب ررارة اخل رردمات وتعزي ررز التع ررامتت يف م ررال
األعمال التجارية .ويف الربازيل ،تعراون منتردى التجرارة اخلارجيرة يف اخلردمات مرع القطراع اخلراص
لتحس البي ة التصديرية .وتوجد لدى ثت البلدين خطط لتنمية قطاعات اخلدمات.
 -7وأثد أحد اخلرباء املشارث أن للمعاي الدولية ،مرل تلأ الا وضرعتها املنظمرة الدوليرة
لتوحيد املقاييس ،أتيتها بالنسبة إىل السرلع واخلردمات علرى السرواء .فمعراي اخلردمات كرن أن
تساعد يف تقييم األداء ومحايرة املسرتهلأ وحتقيرق النمرو القتصرادي عمومرا .ثمرا كنهرا أن تروفر
معرف ررة حدير ررة بش ررأن ثيفي ررة إثب ررات اجل ررودة ،واملوثوقي ررة ،والس ررتمة ،ومحاي ررة البي ررة .وبينم ررا توج ررد
مفاضررلة بر احلصررول علررى اررهادة اعتمرراد وتكرراليف احلصررول عليهررا ،ثررة حررالت ترردل علررى أن
استخدا املعاي الدولية قد عاد بفوائد اقتصرادية ثبر ة علرى املنتجر  ،مبرا يف كلرأ حتسر فررص
وصوهلم إىل األسواي.
 -8وفيم ررا يتعل ررق بابا ررات السياس ررة التجاري ررة ،ك ّث ررر أح ررد املتكلم ر ب ررأن اجله ررود احلدير ررة
لتحري ررر التج ررارة ،ول س رريما يف البل رردان املتقدم ررة األعض رراء يف الحت رراد األوروىل ،ق ررد أفض رري إىل
تعهدات بزيادة فرص الوصول إىل األسواي .و ءا نااب عن اتباع ُ حترير جديردة ،مررل وضرع
الق ر روائم الس ر ررلبية ،وا ر رررطي التجمير ررد والرتاج ر ررع ،لف ر ررر قي ر ررود علر ررى الت ر ررداب القائم ر ررة .ثم ر ررا أن
املفاوضر ررات التجارير ررة تتنر رراول الل ر روائ التنظيمير ررة احمللير ررة مر ررن خر ررتل التعر رراون التنظيمر رري األفقر رري
والقطرراعي ،مبررا يف كلررأ الع ررتاف املتبررادل بالشررهادات والرتاخ رريص يف مررال اخلرردمات املهني ررة،
أو عمليررات التبررادل ب ر اهلي ررات التنظيميررة بشررأن طرائررق املعادلررة التنظيميررة .وسرراي أحررد اخل ررباء
مرال قطاع الكهرباء لبح العتقة ب التنظيم والتفاقات التجارية .وقال إن ءا القطاع منظم
تنظيما اديدا وإن تفكيأ األصول ارط مسبق لفت األسرواي .وأارار إىل أن اللروائ التنظيميرة
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ُختف رف لكنهررا ل تُل ررى فيمررا يتعلررق بالوظررائف الررا ل تعرراين مررن اختناقررات ،مرررل توليررد الطاقررة
الكهربائيررة ،بينمررا ل ت رزال املرافررق الررا تعرراين مررن اختناقررات ،مرررل مرافررق النقررل والتوزيررع ،ختضررع
للتنظيم .وأاار إىل أن العناصر األساسية لتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية ينب ي أن تظل مرن دون
ت ي يف اتفاقات التجارة اريطة تطبيقها على تو ت متييزي.
اللوائح التنظيمية المحلية وتحرير التجارة في الخدمات
 -9ك ّثررر بع ر املشررارث بررأن املفاوضررات الراميررة إىل وضررع ض روابط علررى التنظرريم احمللرري يف
إطار التفاي العا بشأن التجارة يف اخلدمات ددف إىل ضمان أل ترؤدي الترداب التنظيميرة إىل
فر حواجز ل داعي هلا أما التجارة يف اخلدمات .وترثز ء املفاوضات على ضروابط تشرمل
قي ررع قطاع ررات اخل رردمات وتتن رراول قض ررايا مر ررل الش ررفافية وإص رردار الرتاخ رريص ،ومع رراي التأ ي ررل
واملعرراي التقنيررة .و نررا ،مشررروعا نص ر رئيسرري أُع ر ّدا يف عررامي  2009و 2011يرث رزان علررى
اجلوانب ا جرائية ل على املتطلبرات التنظيميرة األساسرية ،حير إن أعضراء ثرر ين يعرضرون عرن
تقد تعهدات تنظيمية بشأن الضوابط األفقية.
 -10ورأى أحد اخلرباء املشارث أن البلدان النامية تواجن ازدواجية فيما يتعلق بتطبيق اللوائ
التنظيمية احملليرة يف إطرار منظمرة التجرارة العامليرة :مرن جهرة األثرر احملتمرل للضروابط علرى أنظمتهرا
رري ،ومررن جهررة اللتزامررات الررا تتطلبهررا أسرواي أخررى .وقررال خبر لخررر إن األعضرراء رصررون
عمومر را عل ررى اس ررت ناف املناقش ررات املتعلق ررة ب رراللوائ التنظيمي ررة احمللي ررة يف أعق رراب املر رؤمتر ال رروزاري
العااررر ملنظمررة التجررارة العامليررة الررءي ُعقررد يف ن ر وىل يف ثررانون األول/ديسررمرب  ،2015وعلررى
التوص ررل إىل نت ررائ عل ررى امل رردى املتوس ررط .وأا ررار إىل أن ل رربع البل رردان ،مر ررل اهلن ررد والصر ر ،
حصص ر ا امررة يف قطرراع اخلرردمات .و ررء البلرردان ل تضررطلع برردور رائررد يف العمليررات املتعررددة
األطراف ،األمر الءي رمبا يُعزى إىل أ ا تعمل على إجياد بدائل إقليمية أو أ ا تنفء ،من جانرب
واحررد ،إصررتحات داخليررة .وقررال إن العررودة إىل املفاوضررات تتطلررب أن رردد األعضرراء عناصررر
إضررافية ترردم يف جرردول أعمررال التنظرريم احمللرري .فاهلنررد ،علررى سرربيل املرررال قررد نظرررت يف إدراد
عنصري تيس بارة اخلدمات وافافيتها فيما يتعلق رثة تنقل األاخاص.
 -11ولحظ عدة مشرارث أن املفاوضرات املتعرددة األطرراف وا قليميرة احلاليرة ليسري فعالرة
جدا يف تربيي مستوى النفتراا املطبرق يف قطراع اخلردمات .ورأى أحرد اخلررباء أن رءا يرجرع إىل
ر التفرراو الررءي يراعرري مصرران املنتجر والررءي يعترررب التنظرريم احمللرري عائقرا أمررا الوصررول إىل
األسواي .ولكن التنظيم احمللي ضرروري ملعاجلرة ا خفاقرات السروقية يف مرال اخلردمات ،وقرال إن
البلرردان ترررتدد يف تقررد تعهرردات مررن اررأ ا أن تقررو الوظررائف التنظيميررة .وعلررى العكررس مررن
كلأ ،فذن من ارأن مقرتحرات تقويرة اللروائ التنظيميرة أن تفضري إىل قرود يف املفاوضرات ،وقرد
تكون احلواجز التجارية مرتبطرة بالتباعرد التنظيمري .وأارار إىل أن احلرواجز التنظيميرة تصرب أثررر
ارريوعا عنرردما تررتقلص احلرواجز التقليديررة الررا تعرررت الوصررول إىل األس رواي ،وقررد فرضرري بع ر
البلدان املتقدمة ء احلواجز عن طريق قيامها ،مرتا ،بتطبيق لروائ تنظيميرة أثررر تشرددا مقارنرة
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باملعاي الدولية ،ولءلأ فذن من الضروري أن تكون نا ،للية حلماية املستهلك من إخفاقرات
األسواي الدوليرة مرن أجرل ضرمان املوضروعية التنظيميرة والرتخلص مرن الررتدد يف البرا ترو مزيرد
من التحرير .وبدلا من النه القائم علرى مراعراة مصران املنتجر  ،كرن األخرء برنه قرائم علرى
مراعاة مصان املستهلك حي يقد املصدرون تعهدات تنظيميرة حلمايرة املسرتهلك األجانرب
مقابل تقد املستوردين تعهدات بشأن إتاحة الوصول إىل األسواي.
 -12وسررلط عرردة خ ررباء الضرروء علررى أتيررة التعرراون التنظيمرري الررءي يررؤدي إىل تقويررة التنظرريم
الرروط  ،وتشررخيص ومعاجلررة جوانررب القصررور التنظيمرري .وأارراروا إىل أن مررن اررأن املمارسررات
التنظيميررة اجليرردة أن تقلّررص التباعررد التنظيمرري وختف ر تكرراليف المترررال وحت ر ّد مررن عررد الترريقن
لفائ رردة أص ررحاب مش رراريع األعم ررال .وق ررال أح ررد اخل ررباء إن للتسلس ررل املتئ ررم لعملي ررة ا ص ررتا
التنظيمي وعملية التحرير أتيتن حيرما يكون التعاون التنظيمي ارط ا مسبق ا لعملية التحرير ،وإنن
ل كن الفصل ب رات العمليتر يف قطراع اخلردمات .وقرال إن رءا التعراون ينب ري أن يكرون
متسقا مع املفاوضات وأن يشجع مشارثة البلدان النامية.
 -13وقر ررال أحر ررد اخل ر ررباء إن التعر رراون التنظيمر رري يتطلر ررب وجر ررود ثقر ررة تنظيمير ررة متبادلر ررة ،وإن
اثتسرراب ررء الرقررة يكررون أسررهل فيمررا ب ر البلرردان الررا تتشررابن مسررتويات تنميتهررا وأفضررليادا
التنظيمية .و ءا يع أن التعاون التنظيمي من جانب بلد متقرد قرد ينطروي علرى خطرر اسرتبعاد
البلدان النامية الا تكون قدردا التنظيميرة أضرعف والرا تعراين مرن قيرود املروارد ير ل تسرتطيع
إنشاء أُطر تنظيمية جيدة .وقال خب لخرر إن البلردان الناميرة ينب ري أن تقراو اهليمنرة التنظيميرةا
فررت ينب رري هلررا أن تعتمررد األطررر التنظيميررة لدس رواي املتقدمررة ،بررل ينب رري أن تقررد تعهرردادا علررى
أساا انتقائي بشأن اجملالت كات األتية التصديرية مع إبقائها ،يف الوقي نفسرن ،علرى التنظريم
املناسرب داخلير ا ،وهلررء ال ايرة ،ينب رري إعطراء األفضرلية لتعررتاف املتبرادل مررن دون تطبيرق قواعررد
منشأ تقييدية .وينب ي السرتفادة مرن اتفاقرات العررتاف املتبرادل يف اسرتخدا مبردأ الدولرة األوىل
بالرعايررة ملنررع إضررعاف أثررر تلررأ التفاقررات وتوسرريع نطرراي فوائررد ا ليشررمل أطراف را ثالرررة .وحيرمررا
ختتار البلدان مواءمة اللروائ التنظيميرة ،ينب ري تفضريل تطبيرق املعراي الدوليرة املتاحرة ،مررل معراي
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس .ومن املهم ،يف ءا الصدد ،أن تكون البلدان النامية ممرلة مترريتا
متئم ا يف ي ات وضع املعاي .
 -14ورأى أح ررد اخل ر ررباء أن اتفاق ررات التج ررارة ا قليمي ررة الك ررربى ترث ررز عل ررى مس ررألة التباع ررد
التنظيمري ،األمرر الررءي رمبرا يرجررع إىل عرد إحرراز تقرد يف إطررار منظمرة التجررارة العامليرة .فاتفرراي
الشر رراثة يف التج ررارة والس ررترمار ع رررب األطلس رري يرث ررز عل ررى التع رراون التنظيم رري لتجن ررب التباع ررد
التنظيمري واحلرواجز تر التعريفيرة .وقررال أحرد اخلررباء أن رء عمليررة موجهرة علررى أسراا الطلررب
وتشررمل مرردختت مررن الشرررثات فيمررا يتعلررق مبررا ينب رري فعلررن صرروص التباعررد التنظيمرري .وقررال
خب ر لخ ررر إن مسررتوى طم رروا مبررادرة الش رراثة ع رررب احملرريط اهل رراد يف التنظرريم احملل رري م ررنخف
نسبيا ،األمر الءي رمبا يرجع إىل أنن عندما تكون مشولية البلدان أوسرع يكرون املضرمون أضرعف.
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وثر ررة التزامر ررات أار ررد ص ر ررامة مضر ررافة إىل اللتزامر ررات مبوجر ررب التفر رراي العر ررا بشر ررأن التجر ررارة يف
اخلدمات حتكم عملية إصدار الرتاخيص ،مقابرل وجرود التزامرات أقرل مرن تلرأ املقطوعرة مبوجرب
التفرراي العررا بشررأن التجررارة يف اخلرردمات بفررر ض روابط علررى احملترروى التنظيمرري ،وقررد صرري ي
بعر ر األحك ررا بص رري ة "ب ررءل أفض ررل املس رراعي" .ويعتم ررد اتف رراي التج ررارة يف اخل رردمات مقارب ررة
منهجيررة تشررمل قيررع قضررايا التنظرريم احمللرري وتنطبررق علررى مموعررة واسررعة مررن القطاعررات .وقررد
يصرب رءا التفراي مرجعرا جرراء مزيرد مررن املناقشرات ،علرى صررعيد ثنرائي أو متعردد األطرراف،
بشأن مسألة التنظيم احمللي .وقال أحرد اخلررباء إن الرنه القائمرة علرى اتفاقرات التجرارة ا قليميرة
قرد تسرهم يف تفترري األوضراع التنظيميررة الدوليرة ،مررا يزيرد مرن خطررر اسرتبعاد بلرردان ثالررة .بيررد أن
املر رؤمتر ال رروزاري العاا ررر ملنظم ررة التج ررارة العاملير رة ق ررد أع رراد تأثي ررد حموري ررة وأس رربقية العم ررل املتع رردد
األطر رراف ،مؤث رردا م ررن جدي ررد أن اتفاق ررات التج ررارة ا قليمي ررة ينب رري أن تظ ررل اتفاق ررات تكميلي ررة
وينب ي أل تصب بديتا عن النظا املتعدد األطراف.
 -15ثما أن اتفاقات التجارة ا قليمية تفر قيودا على التنظيم احمللي .فعلرى سربيل املررال،
وثما كثر عدة خررباء ،فرذن اتفراي الشرراثة يف التجرارة والسرترمار عررب األطلسري واتفراي التجرارة
يف اخلدمات يتضرمنان ااررتاطات تنظيميرة مر قرة .وقرال أحرد اخلررباء إن البلردان الناميرة سرتحمل
عب ا مر قر ا إكا مرا اقتصررت قردرة الشررثات األجنبيرة علرى التعليرق علرى اللروائ التنظيميرة املقرتحرة
على اتفراي براري مرا ولريس علرى مسرتوى متعردد األطرراف .ويتفراقم رءا الوضرع عنردما تقتضري
التعهدات تقد إجابات خطية أو عندما يتع أن تُؤخء التعهدات يف العتبرار .ثمرا أن القردرة
عل ررى التنظ رريم ك ررن أن تُقي ررد م ررن جر رراء إدراد ص رريغ تر ر واض ررحة يف ررء املب ررادرات التجاري ررة.
وثءلأ مرن جرراء وجرود أحكرا مررل عرد السرماا بالترأخر يف تنفيرء إصردار الرتاخريص وااررتاط
املعاملررة الوطنيررة للخرردمات املاليررة اجلديرردة .وأاررار إىل أن فررر قيررود علررى رسررو الرتخرريص يضررر
ستخد ألترا إوائية.
بالبلدان النامية ألن ء الرسو تُ َ
 -16وأا ر ررار ع ر رردة خر ر ررباء إىل أن ر ررن ينب ر رري للبل ر رردان النامي ر ررة أن تك ر ررون متنبه ر ررة يف مقاربته ر ررا
للمفاوضات املتعلقة باللوائ التنظيمية ،واضعة يف اعتبار ا احتياجادرا ا وائيرة وقيرود قردردا الرا
ينب رري أن تكررون مشررمولة علررى النحررو املتئررم بشرررط املعاملررة اخلاصررة والتفضرريلية .وقررد اقرتحرري
رتخد يف مرال التنظريم احمللري وروكد
مموعة بلدان أفريقيرا والبحرر الكراريو واحملريط اهلراد أن يُس َ
تيس التجارة فيما يتعلق باملعاملة اخلاصة والتفضيلية .ثما أن عملية إعفاء خدمات أقل البلدان
وروا مررن القيررود التنظيميررة كررن أن تشرركل مرررالا علررى جوانررب املرونررة .فهررء العمليررة تعطرري ز را
للمفاوضات املتعلقة بالتنظيم احمللي ،ما يؤثد أن من املمكن من األفضليات من دون النتقاص
من جودة اخلدمة .ويف جنوب أفريقيا ،توىل أتية قصوى لتحديرد وثر ة وتسلسرل عمليرا التنظريم
ترسررخي فيهررا القرردرة التنظيميررة
والتحريررر يف قطاعررات اخلرردمات ،حي ر تُفررت القطاعررات الررا ّ
واملؤسسية .ثما ترّثز جنوب أفريقيا على جانو الرصد وا نفاك القوي  .وقد تعاون رءا البلرد يف
اجملررال التنظيمرري مررع اجلماعررة ا وائيررة للجنرروب األفريقرري ،مبررا يشررمل التعرراون يف بنرراء القرردرات
ومواءمة النظم املصرفية مرل نظا التحويتت ا لكرتونية امليسرة.

8

GE.16-09659

TD/B/C.I/MEM.4/12

األط ر ررر التنظيمي ر ررة والتج ر ررارة ف ر رري ر رردمات التص ر ررال و ر رردمات ت نولوجي ر ررا المعلوم ر ررات
والتصالت
 -17س ر رلّم ع رردة مش ررارث باألتي ررة األساس ررية خل رردمات التص ررالت وخ رردمات تكنولوجي ررا
املعلومات والتصالت بالنسبة للتنميرة .وأُار إىل أن التصرالت ري العمرود الفقرري لتقتصراد
الرقمي واملوصولية الرقمية ،و ي تقو علرى النمرو احملفرز والبتكرار .وقرد أظهررت دراسرات حديررة
أن خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ل تشكل سوى  3يف املائة من القتصراد ولكنهرا
تتسررم بأتيررة أثرررب بكرر مررن حير قرردردا التمكينيررة .ولررءلأ فررذن السياسررات التجاريررة واللروائ
التنظيمية املتعلقة بتطوير تكنولوجيا املعلومات والتصالت جيب أن تراعي ء القيمرة التمكينيرة
بالنسبة إىل القتصاد ثلن .ومن التحديات الا تواجن واضعي السياسات واملسؤول عرن التنظريم
يف ررءا القطرراع مررا يشررمل ،بصررفة خاصررة ،الشررفافية ،واملنافسررة ،والرتخرريص املوحررد ،والرتاخرريص
احملايرردة تكنولوجي ر ا ،واملوص رولية املتبادل ررة ،وترردفق املعلومررات ع رررب احلرردود .وبا ضررافة إىل كل ررأ،
اهد قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصرالت حردومي تقرارب متزايرد يف تكنولوجيرات وخردمات
التصالت واحلواسيب وتكنولوجيا وخردمات ا رسرال ،ثمرا أن احلردود الفاصرلة يف رءا القطراع
ب ر احملترروى والنقررل باترري ت ر واضررحة .وقررد اسررتدعى كلررأ تنفيررء عمليررة تشررارثية تفضرري إىل
اعتمرراد ل روائ تنظيميررة مب ردختت مررن تلررف القطاعررات .وقررد ترتررب علررى ررءا التطررور الررءي
دمي بوت ة سرريعة أن التعراريف التقليديرة هلرءا القطراع م تعرد واضرحةا أيضرا .وبينمرا يررى بعر
اخل ررباء أن التصررنيف القطرراعي املسررتخد يف منظمررة التجررارة العامليررة قررد عفررا عليررن الررزمن ،يعترررب
خررباء لخرررون أن مررا رردمي يف بعر احلررالت ررو مرررد إعررادة تصررنيف اخلرردمات الررا كررن أن
تش ر ررملها ف ر ررات التص ر ررنيف القائم ر ررة ،مر ر ررل خ ر رردمات احلوس ر رربة الس ر ررحابية واألعم ر ررال التجاري ر ررة
ا لكرتونية.
 -18وارردد عرردة خررباء علررى أن التجررارة عرررب احلرردود تتعررزز ثرر ا باسررتخدا أسرراليب التوريررد
ا لكرتونيررة .وثرر ا مررا تكررون لدنشررطة املنفررءة عرررب الشرربكة روابررط خلفيررة وأماميررة تُسررتخد فيهررا
قي ررع أس رراليب توري ررد اخل رردمات .وأا رراروا إىل أن للتج ررارة ا لكرتوني ررة أتي ررة حا ررة بالنس رربة إىل
املؤسسات الص ة واملتوسطة احلجم إك تتري هلرا فررص الوصرول إىل أسرواي حمليرة ودوليرة جديردة
واملش ررارثة يف ستس ررل القيم ررة العاملي ررة .وق ررد أخ ررءت ررء الف رررص تتزاي ررد م ررع حتس ررن املوصر رولية
باس ررتخدا تكنولوجي ررا املعلوم ررات والتص ررالت ومنص ررات التج ررارة ا لكرتوني ررة اجلدي رردة وحل ررول
ال رردفع .ولكن ررن ل ير رزال ن ررا ،الكرر ر م ررن احلر رواجز ال ررا تع رررت الس ررتفادة م ررن ف رررص التج ررارة
ا لكرتونية ،مبا يف كلأ قلة الوعي ،وعرد تروافر البيانرات ا حصرائية ،وضرعف األطرر التنظيميرة.
وثة حواجز أخرى تتعلق بالفتقار إىل بنية أساسية ميسورة الكلفة يف مال تكنولوجيرا املعلومرات
والتصالت ،وحمدودية استخدا ابكة ا نرتني ،وقصور تسرهيتت الردفع عررب الشربكة ،وعرد
ثفاية اخلدمات اللوجستية التجارية وخدمات تيسر التجرارة .ومرن العوائرق املهمرة أيضرا الفتقرار
إىل األمررن والرقررة يف األنشررطة الررا تنفررء عرررب الشرربكةا ويف ررءا الصرردد ،أصرربحي ق روان محايررة
البيانات تتسم بأتية خاصرة لضرمان محايرة املسرتهلأ يف القتصراد الرقمري .بيرد أنرن ل ينب ري أن
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ي يب عن أك ان املسؤول عن التنظريم أن بعر اللروائ التنظيميرة ،ثااررتاطات التروطّن  -مررل
اللتزا بذقامة مراثز البيانات يف مكان مع  -كن أن بعل بع املوردين يُعرضون عن تقد
اخلدمة.
 -19ورأى أحد اخلرباء أن التعهدات املتعلقة بالعمليات الرا ترتم عررب احلردود ل ترزال حمردودة
يف التفرراي العررا بشررأن التجررارة يف اخلرردماتا وأنررن بينمررا تررؤدي اتفاقررات التجررارة ا قليميررة إىل
زي ررادة التعه رردات امللزم ررة ،ل ت رزال توج ررد ل روائ تنظيمي ررة مر ر ة للج رردل ،مر ررل اا ررتاطات الوج ررود
التجرراري والترروطّن .ووفق ر ا ملؤاررر تقييررد بررارة اخلرردمات الررءي تطبقررن منظمررة التعرراون والتنميررة يف
املي رردان القتص ررادي ،ث ررة أوج ررن ت ررابط ب ر ت رردين مس ررتويات التقيي ررد وتزاي ررد اس ررتخدا تكنولوجي ررا
النطرراي الع رري الرابرري وارربكة ا نرتنرري .وينب رري معاجلررة بع ر الش رواتل املشررروعة مرررل محايررة
املس ررتهلأ ومحاي ررة البيان ررات واخلصوص ررية وكل ررأ م ررن خ ررتل التع رراون والعملي ررات املش رررتثة ب ر ر
الوثالت .ويقرتا اتفاي التجارة يف اخلدمات أن تُعا ََل قضايا محاية البيانات عن طريق العرتاف
املتبررادل بررنُظم محايررة املسررتهلأ ب ردلا مررن اا ررتاطات الوجررود احمللرري .وقررال خب ر لخررر إن الرتثيررز
علررى التنظرريم قررائم أيض را يف إطررار التفرراي العررا بشررأن التجررارة يف اخلرردمات مررن خررتل الورقررة
املرجعية املتعلقة بالتصالت .وأثار عدة مشارث اواتل تتعلق مبا تتضمنن اتفاقات التجارة مرن
أحكا مفرطة التدخل فيما يتصل بالتجارة ا لكرتونيرة .فالسياسرات الراميرة إىل دعرم املؤسسرات
الص ر ة واملتوسررطة احلجررم ،مرررل سياسررات تقررد احل روافز ،يتع ر أن تكررون ممرلررة لشرررط املعاملررة
الوطنية ،و و ما يعتررب عائقرا بالنسربة للبلردان الصر ة حير ُ تمرل أن يكرون املروردون األجانرب
أثرررر قرردرة علررى التنررافس مررن املرروردين احمللي ر  .ت ر أن خب ر ا لخررر أاررار إىل أنررن قررد يكررون مررن
األ م بالنسبة لتقتصاد ضمان الوصول إىل خدمات جيردة وميسرورة الكلفرة يف مرال تكنولوجيرا
املعلومات والتصالت.
 -20ويف سياي تبادل التجارب القطرية بشأن اللوائ التنظيمية والتجارة يف قطراع اخلردمات،
قال أحد اخلرباء إن قهورية ثوريا تسعى إىل حترير خدمات التصرالت يف إطرار منظمرة التجرارة
العامليررة وثررءلأ مررن خررتل اتفاقررات التجررارة احلرررة علررى أسرراا تعهرردات مضررافة إىل اللتزامررات
مبوجررب التفرراي العررا بشررأن التجررارة يف اخلرردمات .و ررء التعهرردات ا ضررافية حتفررز ا صررتا
التنظيمرري احمللرري الررءي ينهرري الحتكررار احلكررومي ويعررزز التحريررر الترردرجيي لدسرواي ،والسررترمار
األجنررو ،واملنافسررة وال ررتابط القررائم علررى التكرراليف .ويتوقررف إنشرراء أس رواي تكنولوجيررا النطرراي
العري الرابي والن ّقرال علرى عردة عوامرل تتعلرق باملصرادر .وقرال إن وفرورات احلجرم تتحقرق ألن
أثرر من  50يف املائة من األسر تعريا يف ممعرات مبران سركنية ثبر ة .ويرؤدي الطلرب املوجرود
على نطاي البلد ثلرن إىل تعزيرز خردمات تكنولوجيرا النطراي العرري  .ثمرا أن العوامرل املؤسسرية،
مبا يف كلأ وجود وزارة صصة هلء ال اية ،مهمة أيضا ومن اأ ا أن مت ّكن من حتقيق التساي
بر السياسررات التجاريررة واللروائ التنظيميررة .ويررتبط البتكررار والرتقرراء ارتباطرا وثيقرا بالتعهرردات
التجاريررة والسياسررات الصررناعية النشررطة .وقررال إن احلكومررة قررد أولرري أولويررة قصرروى لسياسررات
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تررروي تكنولوجيررا املعلومررات والتصررالت مررن خررتل وضررع خطررة رئيسررية واسررتخدا م روارد مررن
األموال املخصصة هلءا القطاع لتطوير البنية التحتية لتتصالت.
 -21وحت ر رردمي أح ر ررد اخلر ر ررباء ع ر ررن التجرب ر ررة األفريقي ر ررة فأث ر ررد أن القتص ر رراد الرقم ر رري والتج ر ررارة
ا لكرتونيررة تاجرران إىل أدوات متكينيررة تتعلررق بررالتنظيم والبينررة التحتيررة .وقررال إن أفريقيررا تتسررم
بالتنوع التنظيمري فيمرا بر بلردا ا وبضرعف تنفيرء األطرر القانونيرة .وأارار إىل أن مرن التحرديات
األخرى ما يشمل الختناقات يف نقل املنتجات وعد وجود بنية حتتية للمردفوعات ا لكرتونيرة.
ويف ءا السياي ،قال إن التحالف األفريقي للتجارة ا لكرتونية قد أُنشب يف عا  2009لتيس
التعامتت ،وتطروير معراي نظرم املعلومرات ،وتعزيرز منصرات "الشربا ،الوحيرد" وضرمان حياد را،
ونق رراط الوص ررول ومنص ررات ال رردفع ،وتط رروير التب ررادلت فيم ررا ب ر مؤسس ررات األعم ررال التجاري ررة،
وإنشرراء ا طررار الررتز لتطرروير التجررارة ا لكرتونيررة يف أفريقيررا .ومررن اررأن ررء األدوات التمكينيررة
أن تيسر املشارثة يف ستسل القيمة يف قطاع التجارة ا لكرتونية ،والتصدي للتحرديات القانونيرة
والتنظيمير ررة والتكنولوجير ررة والتح ر ررديات املتعلقر ررة باملع ر رراي مر ررن أجر ررل إدم ر رراد مر رروردي اخل ر رردمات،
والتعامتت ،واخلدمات اللوجسرتية ،وا جرراءات الشركلية ضرمن "اربا ،براري وحيرد" كرن أن
يكون عاملي ا.
 -22وق ررال ع رردة مش ررارث إن عملي ررات اس ررتعرا سياس ررة اخل رردمات ال ررا جيريه ررا األونكت رراد
تشرركل أدوات قيمررة بالنسرربة للبلرردان الررا تسررعى إىل تشررجيع إجرراء حروار وطر متعرردد اجلهررات
صرراحبة املصررلحة ،وحتديررد الس ررتاتيجيات الوطنيررة لتجررارة اخلرردمات وتنميتهررا ،وتعزيررز التسرراي
والتنسيق يف عمليات رسم السياسات والتنظريم وبنراء املؤسسرات يف مرال اخلردمات .وثرة حاجرة
إىل اسرتاتيجية ااملة جملال اخلدمات ،مبا يف كلأ اسرتاتيجية قطاعية .وأاار أحرد اخلررباء إىل أن
األونكترراد ضررر ملبررادرة تتعلررق بتقررد املسرراعدة مررن أجررل التجررارة ،و رري مبرابررة منصررة كررن مررن
ختهل ررا جملتم ررع تكنولوجي ررا املعلوم ررات والتص ررالت والقط رراع اخل رراص واملنظم ررات الدولي ررة تب ررادل
املعلومات حول املبادرات الرا نة الرامية إىل تعزيز التساي وأوجن التعاون والتآزر.
تنظيم الخدمات المالية وتحريرها
أقر خرباء عديدون بأن التنظيم املا يف سياي ما بعد األزمة العاملية والضروابط التجاريرة
ّ -23
يشكل حتدي ا رئيسي ا بالنسبة للهي ات التنظيمية وواضعي السياسات على املسرتوى الروط  .وك ّثرر
أح ررد اخلر ررباء ب ررأن ديباج ررة التف رراي الع ررا بش ررأن التج ررارة يف اخل رردمات ق ررد أق رررت مب رردأ احل ررق يف
التنظرريم ،مبررا يف كلررأ احلررق يف تطبيررق لروائ تنظيميررة جديرردة يف مررال اخلرردمات لتحقيررق أ ررداف
السياسة الوطنية ،ول سيما للبلدان النامية .وقال إن العتقة بر التفراي العرا بشرأن التجرارة يف
اخلرردمات وا طررار التنظيمرري املررا األوسررع تسررم بترردختت تلفررة تررؤثر علررى اخلرردمات املاليررة.
وأا ررار إىل أن الس ررترناءات التحوطي ررة ،املع رررتف هب ررا يف مرف ررق التف رراي الع ررا بشر رأن التج ررارة يف
اخلدمات املتعلق باخلردمات املاليرة ،تسرم باختراك ترداب حلمايرة املسرترمرين واملرودع أو لضرمان
ستمة استقرار الوضع املا  .وقد أوض الجتهراد القضرائي الرءي صردر مرؤخرا يف إطرار منظمرة
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التجررارة العامليررة يف قضررية األرجنت ر  -الن رزاع املتعلررق باخلرردمات املاليررة نطرراي ررءا النظررا  .فقررد
خلص إىل أن أي تداب تؤثر يف توريد اخلدمات  -وليس تلأ الترداب الرا تقتصرر علرى التنظريم
احمللرري فحسررب  -كررن أن تقررع ضررمن نطرراي السررترناء التحرروطي .و ررءا ينطرروي علررى تعريررف
واسررع نسرربي ا لتسررترناءات التحوطيررة يعطرري للسررلطات املعنيررة سررلطة تقديريررة أوسررع لخترراك تررداب
تنظيمية حتوطية.
 -24وقررال خبر لخررر إن سياسررة التحرروط الكلرري أصرربحي تشررمل اليررو الضروابط الرأ اليررة.
و ررء الض روابط الررا ثانرري مررربرة عررادة ألسررباب تتعلررق مبي رزان املرردفوعات فقررط ،أخررءت حتظررى
براعرتاف متزايرد ،مبرا يف كلرأ اعررتاف صررندوي النقرد الردو  ،باعتبار را أداة مفيردة لردرء املخرراطر
الررا درردد السررتقرار املررا يف سررياي األطررر التنظيميررة ملررا بعررد األزمررة املاليررة .ومررن كلررأ مرررتا أنررن
عندما تسهم التدفقات الرأ الية الرواردة إىل القطراع املصرريف يف حردومي طفررة يف الئتمران احمللري
وأس ررعار األص ررول ،ك ررن لف ررر قي ررود عل ررى القر ررتا األجن ررو للمصر رارف أن ررد م ررن رراطر
التحوط الكلي .ومع كلأ ،فذن التفاي العا بشأن التجرارة يف اخلردمات ظرر ،باسرترناء واحرد
ألسررباب تتعلررق مبيرزان املرردفوعات ،فررر قيررود علررى املعررامتت الرأ اليررة ،ومررن ا فررذن السررترناء
التحوطي قد يكون متعارض ا مع الضوابط الرأ الية الا دردف إىل ضرمان السرتقرار املرا  .ومرع
تزايررد تعق ررد الل روائ التنظيمي ررة مل ررا بعررد األزم ررة وإمكاني ررة متييررز ررء الل روائ ب ر الش رررثات املالي ررة
واملعررامتت الررا تترروخى السررتقرار املررا  -يف إطررار الشررروط القطاعيررة اخلاصررة املتعلقررة بررر وا
األم روال والسرريولة مبوجررب اتفرراي بررازل الررراين  -قررد يصررب التقيررد الصررار بشرررط املعاملررة الوطنيررة
احملدد يف التفاي العا بشأن التجارة يف اخلدمات أمرا صعب ا.
 -25وقررال أحررد اخل ررباء إنررن كررن تطرروير التنظرريم املررا عررن طريررق اعتمرراد ترتيبررات تعاونيررة
أو مررن خررتل ترثيررز املفاوضررات علررى التعهرردات التنظيميررة .وأاررار إىل أن الضروابط التنظيميررة يف
التفاقررات التجاريررة كررن أن تترري حتقيررق قرردر أثرررب مررن تكامررل املعرراي وتقارهبررا وأن سررن بي ررة
األعمررال .وعلررى العكررس مررن كلررأ ،ينب رري أن تبقرري ررء الضروابط علررى احليررز السياسررا املترراا
باختاك ترداب مشرروعة يف إطرار السياسرات احملليرة .ويف رءا السرياي ،قرال إن املفاوضرات املتعلقرة
بذبرا اتفاي إطراري بشرأن املنطقرة القاريرة للتجرارة احلررة قرد أتاحري فرصرة ملناقشرة مسرألة التنظريم
املررا  ،سرواء مررن حير الرردور الررءي يؤديررن يف التجررارة يف اخلرردمات املاليررة أو باعتبررار أداة متكر
للتجارة يف سلع وخدمات أخررى .وقرال إن رءا يتطلرب إاررا ،املسرؤول عرن التنظريم مرن أجرل
زيادة وعي املفاوض فيما يتعلق بالروابط ب التنظيم والتجارة ،بذتاحة إجرراء مناقشرات لتحديرد
احليز السياسا الضروري للتنظيم .ومن أجرل حتقيرق رء املشرارثة ،مرن الضرروري الررتوي لفكررة
أن التجارة كرن أن حتقرق فوائرد اراملة للجميرع وأن املناقشرات التجاريرة كرن أن حتفرز التنسريق
ب املؤسسات ،األمر الءي يسهم يف حتقيق أ داف التنظيم املا .
يس رر البتكررار وترردعم
 -26ورأى أحررد اخل ررباء أن الل روائ التنظيميررة ينب رري أن تُصررمم ي ر تُ ّ
الشرمول املرا الرقمري ،وحتقررق أ رداف السرتقرار والسرتمة املررالي ومحايرة املسرتهلأ .وللتصرردي
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هلررء التحررديات ،ينب رري للمسررؤول عررن التنظرريم أن يسرتارردوا مببرراد ا ر يف سررعيهم لتحقيررق
أ داف املنافسة ،ودي ة فرص تنافس متكاف ة ،ومعرفة العمتء ،و ء املباد ي :اعتمراد لروائ
تنظيمية مماثلة فيمرا يتعلرق بالوظرائف املماثلرة ،وتطبيرق لروائ تنظيميرة تسرتند إىل حتديرد املخراطر،
وحتقيررق التروازن بر اللروائ التنظيميررة السررابقة والتحقررة .وينب رري أن يررربز التشر يل املتبررادل ثحررل
سروقي .بيررد أنرن إكا ثرران األمرر يتطلررب تردختا تنظيمير ا ،فرذن ررءا التردخل ينب رري أل يرأ متررأخرا
جرردا ي ر ل يسرراعد يف بنررب ترسررك الحتكررارات ،ثمررا ل ينب رري أن يررأ مبك ررا جرردا ي ر
يربط البتكار والسترمار .فمن املهم دي ة بي ة تنافس تقو على تكافؤ الفرص من أجل ضرمان
معامل ررة اخل رردمات الرقمي ررة املتكاف ررة بص ررورة أساس ررية وكات املخ رراطر املتماثل ررة معامل ررة متس رراوية،
ول س رريما ب ررالنظر إىل وج ررود م رروردين متع ررددين للخ رردمات يس ررتخدمون أس رراليب توري ررد تلف ررة،
با ضافة إىل منظم متعددين .إل أنن يوصى باعتماد التنظيم التصاعدي الطردي ،حي تُطبق
قواعررد أثرررر تشررددا علررى املخرراطر األثرررب .ا إن قاعرردة "اعرررف عميلررأ" تيسررر البتكررار املررا ،
حي ر إن الئتمانررات تق ررد بصررورة أيس ررر إىل عمررتء معررروف معرف ررة جيرردة أم ررا إكا ثرران كل ررأ
يشرركل عب ر ا فسرريعر مقرردمو اخلرردمات عررن تقررد خرردمادم لعمررتء أفقررر حررالا .و ررءا يتطلررب
األخررء بررنه مناسررب يقررو علررى تقيرريم املخرراطر .و كررن أيض را تطبيررق ترام رات متدرجررة ،ي ر
تفر ترامات أقل على أول أ الءين ترلون لشرط توخي العناية الواجبة.
 -27وقال أحد اخلررباء إن خردمات تكنولوجيرا املعلومرات والتصرالت ترؤدي دورا رئيسريا يف
حتقيق الشمول املا  .فهنا ،مليارا ارخص يفتقررون إىل فررص فرت حسراب مصرريف ولكرن 1.6
ملي ررار ا ررخص مر رنهم يس ررتخدمون اهل رراتف النق ررال .ويف ررءا الس ررياي ،ق ررال إن الحت رراد ال رردو
لتتصالت قد أنشأ الفريق املتخصص املع باخلردمات املاليرة الرقميرة الرءي يسرهم األونكتراد يف
عملن من أجل تقد توصيات سياساتية وتنظيمية وتعزيز احلروار بر املسرؤول عرن التنظريم كوي
الختصاصررات املتداخلررة يف مررا املررال والتصررالت .وينب رري أن تكررون محايررة املسررتهلأ رري
الدافع لتعدد التفاعتت يف ستسل قيمة اخلدمات املالية الرقمية ،ول سيما مع الوثتء ومقردمي
اخلرردمات املالي رة .وقررال إن القضررايا املشرررتثة يف مررال محايررة املسررتهلأ تشررمل ال ررا ،والشررفافية
فيم ررا يتعل ررق بالش ررروط والرس ررو  ،والفتق ررار إىل للي ررات متئم ررة حل ررل املنازع ررات وبالس رربل البديل ررة
لتسويتها .ومن القضايا األخرى ما يشمل إمكانية معاجلة أخطراء املسرتخدم  ،وأوقرات التوقرف
يف استخدا الشبكة وأمنها ،وخصوصية البيانات الشخصية ألن البيانات املقدمة للحصول على
اخلرردمات املاليررة الرقميررة تكررون مطلوبررة ألتررا تتبررع الترراريك الئتمرراين للمقرررت  .ثمررا أن محايررة
حسررابات الودائررع املصرررفية الررا حتررول عرب ررا األم روال إلكرتوني را مهمررة أيض را للمسررتهلك لكرري
يتمكنوا من استعادة أمواهلم يف حالة إفتا املصرف.
 -28وارردد العديررد مررن اخل ررباء علررى ضرررورة معاجلررة ااثررار التجاريررة وا وائيررة جلهررود التنظرريم
املا اجلديدة معاجلة وافية .وأااروا إىل أن التخلص من املخاطر يشكل ممارسة تلجأ املؤسسرات
املاليررة مررن ختهلررا إىل إ رراء أو تقييررد عتقررات تعاملهررا مررع العمررتء لتجنررب املخرراطر برردلا مررن
إداردررا .وقررال أحررد اخل ررباء إن الق ررارات الررا تتخررء ا املصررارف رراء عتقادررا املصرررفية القائمررة
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علررى تقررد اخلرردمات باملراسررلة أو إ رراء خرردمات مرررل الحتفرراا سررابات لش ررائ معينررة مررن
العمتء ي قرارات تستند إىل عوامل مرل الشواتل التنظيمية واواتل املخاطر املرتبطرة بعمليرات
التنظيم املا الا نفءت مؤخرا ملكافحة تسيل األموال ومتويل ا ر اب .ثما أن املصارف تنهري
عتقادا املصرفية القائمة على تقد اخلردمات باملراسرلة إكا م تكرن رء العمليرات مر رة مبرا فيرن
الكفاي ررة لتربي ررر تك رراليف المتر ررال البا ظ ررة ،ول س رريما ال رام ررات الكب ر ر ة وم ررا ك ررن أن يلح ررق
بسمعتها من ضرر .وتفاقم املؤسسات املالية ء املشكلة من ختل جلوئها ،ثذجراء وقائي ،إىل
الررتخلص مررن رراطر عتقادررا مررع وثررالت حتويررل األمروال .و ررءا الررتخلص مررن املخرراطر باجلملررة،
ل علررى أسرراا ثررل حالررة علررى حرردة ،ل يتوافررق مررع الررنه احملرردد القررائم علررى املخرراطر .وينب رري
للس ررلطات التنظيمي ررة وا ا ررافية ،بالتع رراون م ررع املص ررارف ،إنف رراك إج رراءات إدارة املخ رراطر إنف رراكا
فعررالا ،وتشررجيع العتقررات املصرررفية القائمررة علررى تقررد اخلرردمات املاليررة باملراسررلة ،والوقايررة مررن
ااثار املشو ة للتجارة لدى تنفيء تداب مكافحة تسيل األموال ومتويل ا ر اب.
 -29وقررد ثرران تررأث الررتخلص مررن املخرراطر علررى أاررد يف تلررأ البلرردان الررا تررنخف فيهررا
أحجا األعمال التجاريرة وتلرأ البلردان الرا يُتصرور وجرود راطر عاليرة فيهرا فيمرا يتعلرق ب سريل
األموال ومتويل ا ر اب ،و ء البلدان تشمل منطقة البحر الكاريو .أما اخلدمات املتأثرة بصرفة
خاص ررة فه رري خ رردمات املقاص ررة والتس رروية وخ رردمات إدارة النق ررود والتح ررويتت الربقي ررة الدولي ررة،
وخدمات متويل التجارة .وأثد أحد اخلرباء أن من الضروري النظر يف احتياجات البلدان الناميرة،
ألن للتخلص من املخاطر لثارا اقتصادية واجتماعية .فهرو يرؤثر يف الشرمول املرا  ،ويقلرص تروافر
اخل رردمات م ررن خ ررتل العم ررل املص ررريف الق ررائم عل ررى تق ررد اخل رردمات املالي ررة باملراس ررلة ،ويس ررتبعد
وثررالت حتويررل األم روال ويعطررل ترردفقات التحررويتت املاليررة ،ويررؤثر يف قرردرة مقرردمي اخلرردمات
املاليررة علررى التجررارة يف اخلرردمات املاليررة وت ررا مررن اخلرردمات .ولررءلأ فررذن العررامل يف ميرردان
التجررارة ينب رري أن يسررهموا يف النقررام التنظيمرري املتعلررق مبسررألة الررتخلص مررن املخرراطر .فكمررا أن
ملزاولة األعمال التجارية تكاليفها ،ثة تكاليف ترتبط أيض ا بالتصورات السلبية للمسترمرين.
نحو نهج متسق إزاء التجارة في الخدمات وتنظيمها

 -30قال أحد اخلرباء إن اهلنرد تتبرع يف مرال حتريرر اخلردمات جرا حرءرا ومتردرجا يقرو علرى
التعلم بالتجربة ،وإن ءا النه قد مكن البلد من أن يصب مصدرا ناجحرا للخردمات .و رافظ
على حيز اختيرار السياسرات مرن خرتل القيرا أولا باسرتهتل عمليرة التحريرر مرن جانرب واحرد،
ا النكفاء عنها أحيان ا .ومرن اجلوانرب األخررى البال رة األتيرة للتحريرر النراج مرا يشرمل إنشراء
ي ات تنظيمية مناسبة ومستقلة .وقرال إن بربرة التحريرر يف قطراع التصرالت تؤثرد أتيرة األطرر
املؤسسية السليمة ،مع تعريف دور اهلي ة التنظيميرة تعريفرا واضرحاا ومرن املهرم أيضرا ضرمان دي رة
فرررص تنررافس متكاف ررة بر مقرردمي اخلرردمات مررن القطرراع العررا واخلرراص .وأاررار إىل أن عمليررة
ا صررتا تترري حتس ر ا نتاجيررة ،وزيررادة القرردرة التنافسررية ،وخف ر األسررعار .ومررع كلررأ ،ثررة
حاجررة ل تمررا تنظيمرري مررن أجررل إتاحررة فرررص الوصررول للجميررع ،حي ر إن اهلرروة احلض ررية -
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الريفيررة قررد اتسررعي يف أعقرراب التحريررر .ويف قطرراع التجزئررة يترري التحريررر ربررط املنتج ر ال رريف
بستسل ا مداد.
 -31وقررال أحررد اخل ررباء إن املناقشررات املتعلقررة بالتسرراي ب ر السياسررات والل روائ التنظيميررة
واملفاوضات التجارية يف مال اخلدمات تتسرم بأتيرة خاصرة ألن ثرة ز را ثبر ا يف ابرا التكامرل
ا قليمرري واملفاوضررات اجلاريررة بشررأن بررارة اخلرردمات .وقررال إنررن كررن للبلردان األفريقيررة أن تضررع
سياسررات وطنيررة متسررقة يف قطرراع اخلرردمات مررن خررتل عمليررة تفاعليررة .وقررد وضررعي سياسررات
قطاعية ،ولكنن ثر ا ما يكون من الضروري إدماد البعد التجاري و"صروامع" اخلردمات القطاعيرة
يف ص ررلب السياس ررة الوطني ررة يف م ررال اخل رردمات .وأض رراف ق ررائتا إن عملي ررات اس ررتعرا سياس ررة
اخل ردمات الررا جيريه ررا األونكترراد ك ررن أن يسرراعد البلرردان م ررن خررتل النظ ررر إىل اخلرردمات م ررن
منظور اقتصادي واسع واملواءمة ب األطرر التنظيميرة واألطرر املؤسسرية .وبعرد حتديرد السياسرات،
ينب رري للتررداب التنظيميررة أن تأخررء يف العتبررار أ ررداف التكامررل ا قليمرري الررا أفضرري ،يف حالررة
قاعر ررة دول ار ررري أفريقير ررا ،إىل تقر ررارب الل ر روائ التنظيمير ررة ومواءمتهر ررا .وبعر ررد كلر ررأ ،ينب ر رري أن
تستخد املفاوضات التجارية لصياتة لوائ تنظيمية بمع ب التعهدات املتعلقة بذتاحة الوصول
إىل األسواي وأ داف السياسة العامة.
 -32وقررال أحررد اخل ررباء إن قاعررة دول اررري أفريقيررا تترروخى مواءمررة الل روائ التنظيميررة احملليررة
عرب القطاعات مرن أجرل النهرو بتجرارة اخلردمات يف املنطقرة .ويف رءا الصردد ،ت توقيرع ثتثرة
اتفاقات اعرتاف متبرادل بشرأن املرؤ تت األثاد يرة واملهنيرة ،وأنشر ي جلنرة تقنيرة ملواءمرة املنرا
التعليميررة والمتحانررات واملعرراي والشررهادات .وقررال إن الرررتوي ملنطقررة قاعررة دول اررري أفريقيررا
بوصررفها وجه ررة س ررياحية واح رردة ق ررد أدى إىل زي ررادة أعررداد الس ررياا الواف رردين ،ولك ررن ث ررة حاج ررة
للتعر رراون التنظيمر رري مر ررن أجر ررل ضر ررمان تر رروف خر رردمات النقر ررل ا قليمر رري وخر رردمات التصر ررالت
واخلرردمات املاليررة للسررياا .ومررن اررأن النرردماد يف ررء اجلماعررة مسررتقبتا أن يكفررل ترروفر بي ررة
تنظيمية مفتوحة ومنصفة و كرن التنبرؤ هبراا ثمرا ينب ري للجماعرة إنشراء لليرات للتشراور والتعراون
الفعال فيما ب الوثالت ،وإجراء عمليات تقييم ألثرر الترداب التنظيميرة ،وإنشراء لليرة للتشراور
الواسررع .وأاررار إىل أن قاعررة دول اررري أفريقيررا حتترراد إىل دعررم م رن ارررثائها يف التنميررة ،مبررا يف
كل ررأ األونكت رراد ،م ررن أج ررل تط رروير بن رراء الق رردرات التنظيمي ررة واملؤسس ررية عل ررى املس ررتوي ال رروط
وا قليمي.
 -33وادد أحرد اخلررباء علرى أتيرة األطرر املؤسسرية لتعزيرز اتسراي اللروائ التنظيميرة يف إطرار
عمليررة تكامررل أس رواي الطاق رة األوروبيررة .وأاررار إىل أن وثالررة التعرراون ب ر منظمرري قطرراع الطاقررة
تسرراعد ي ررات التنظرريم الوطنيررة علررى التنسرريق ب ر نظررم طاقررة متباينررة ،و ررو مررا يفضرري إىل سررد
الفج روات يف ال ررنه الط رروعي الس ررابق .وق ررال إن دور ي ررات التنظ رريم الوطني ررة يتع ررزز م ررن خ ررتل
مشارثتها يف ملس اهلي ات التنظيمية التابع للوثالة من أجل تقد ا رارادات .ولرءلأ فرذن دور
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الوثالة ودور ي ات التنظيم الوطنية يكمل ثرل منهمرا ااخررا إل أن إقامرة التروازن الصرحي بر
املستوى الوط واملستويات املكملة ل تزال تشكل مالا للعمل املستمر.
 -34وأضرراف قررائتا إن لدطررر املؤسسررية أتيتهررا أيض ر ا لتحقيررق اتسرراي السياسررات يف إطررار
عمررل اجلماع ررة القتص ررادية ل رردول ت رررب أفريقي ررا والحت رراد القتص ررادي والنق رردي ل رررب أفريقي ررا يف
سياي عملية التكامل ا قليمي .وقد اختارت ء املنطقرة تعزيرز رءا التسراي مرن خرتل إنشراء
األمانررة التقنيررة املشرررتثة لتحقيررق األ ررداف املتداخلررة للمؤسسررات ا قليميررة ووضررع خطررة ملواءمررة
املشاريع والسياسات .وتعترب للية التنسيق رء أساسرية نشراء سروي إقليميرة مفتوحرة وتنافسرية،
و رري لليررة مفيرردة أيض را يف تنسرريق لليررات اتفرراي الش رراثة القتصررادية مررع الحترراد األوروىل ،األمررر
الررءي ّكررن املنطقررة مررن الررتكلم بصرروت واحررد .ومررن لليررات التنسرريق األخرررى عقررد اجتماعررات
رفيعة املستوى واجتماعات قطاعية لضمان أوجن التكامل ب برام العمل وتوف منصة للتعراون
القانوين .وتُستخد ء األخ ة ملعاجلة التباينات احملتملة ب املعراي املطبّقرة يف رات املنظمتر
ومنع وجود ء التباينات.
 -35وتابع قائتا إن أتية وجود إطار مؤسسي متكي أمر معرتف بن يف الربازيرل أيضر ا .ف رفرة
التجارة اخلارجيرة ري ي رة مشررتثة بر الروزارات تترألف مرن ممرلر للروزارات القتصرادية الرئيسرية
م ررن أج ررل تعزي ررز التس رراي التنظيم رري ،بوس ررائل منه ررا اس ررتعرا اتس رراي القر روان م ررع اللتزام ررات
الدولية .وتعمل ء اهلي ة ثمنتدى كرن فيرن للروزارات التوصرل إىل توافرق يف ااراء بشرأن قضرايا
التجارة الدولية.
 -36ويف برراراتواي ،يعتمررد تنسرريق سياسررة اخلرردمات أيضر ا علررى وجررود منترردى وطر مشرررت،
بر الرروزارات معر بقطرراع اخلرردمات .ويترروخى ررءا املنترردى حتليررل تنظرريم اخلرردمات واملفاوضررات
املتعلقررة هبررا ،وقررد حقررق بالفعررل تقرردما يف مررال تصررنيف اخلرردمات الوطنيررة ،وتسررجيل مق رردمي
اخل رردمات ،ويف وض ررع منهجي ررة جلم ررع البيان ررات بش ررأن ب ررارة اخل رردمات .وق ررد وف رررت عملي ررات
استعرا سياسة اخلدمات الرا جيريهرا األونكتراد إرارادات فيمرا يتعلرق بتصرميم وتنفيرء عمليرات
إصتا السياسات واملبادرات السياساتية يف براراتواي يف مرالت مررل البنراء والتعلريم واخلردمات
املالية وخدمات التصالت.
 -37ويتعلررق جررزء مررن عمليررة ضررمان التسرراي ب ر التجررارة والتنظرريم مبسررألة حررل املنازعررات
رتخد فيه ررا أنظم ررة تلف ررة .وأُا ر إىل أن
التنظيمي ررة املتص ررلة بالتج ررارة الدولي ررة ال ررا ك ررن أن تُس ر َ
عمليات التقاضي يف ءا اجملال مفتوحة وافافة وتشرارثية .وقرد تكرون القررارات الرا تُتخرء علرى
مستوى ملرس الروزراء أقرل ارفافية ،ولكنهرا رمبرا تكرون أثررر ثفراءة .وقرد يكرون التحكريم مسرألة
عويص ررة عن رردما يتوص ررل حم ّكم ررون مس ررتقلون إىل قر ررارات بش ررأن أفع ررال حكوم ررات كات س رريادة.
وبالنسرربة للعمليررات املنفررءة مبوجررب معا رردة يوجررد نظررا تسرروية املنازعررات التررابع ملنظمررة التجررارة
العاملية .وتنطوي الطعون القضائية على مشاثل حمتملة إكا ثان القضاة متحيزين ضرد املسرترمرين
األجانر ررب أو إكا م يكون ر روا متخصص ر ر تتر رروفر لر ررديهم معرفر ررة قطاعير ررة وبارير ررة .وعنر رردما تعر ررا ََل
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املنازعررات ضررمن األطررر التنظيميررة احملليررة ،ينب رري أن يشررتمل النظررا علررى عمليررة تقاضرري اررفافة.
وبا ضررافة إىل فرررص ال ررتظلم ،ينب رري أن تُت رراا لدط رراف فرص ررة إثررارة القض ررايا التجاريررة احملتمل ررة،
ما يسم للهي ات التنظيميرة مبحاولرة التوفيرق بر أوجرن التنرازع بر السياسرات التجاريرة واللروائ
التنظيمية .ويعد ا نصاف واملشارثة العامة والشفافية عناصر بال ة األتية يف ضمان التسراي يف
حل املنازعات التنظيمية يف مال التجارة الدولية.

جيم -الستنتاجات
الطريق إلى األمام
 -38اسرتنادا إىل تبررادل التجررارب القطريررة املختلفررة والرردروا املسررتفادة ،اقرررتا اجتمرراع اخلررباء
املتعدد السنوات عددا من التوصيات فيما يتعلق بعمل األونكتاد .وينب ري لدونكتراد أن ينظرر يف
املقرتحرات التاليرة مرع اقررتاب موعرد دورة املرؤمتر الرا تعقرد ثرل أربرع سرنوات ،أي األونكتراد الرابررع
عشر ،وحتس مساتة اخلدمات يف حتقيق أ داف التنمية املستدامة:

GE.16-09659



تعزيز عملن الشامل يف مال اخلدماتا



تعزيررز احلروار املتعرردد اجلهررات صرراحبة املصررلحة بشررأن اخلرردمات ب يررة حتديررد املمارسررات
األنس ررب ،مب ررا يف كل ررأ ع ررن طري ررق منت رردى اخل رردمات الع رراملي ويف إط ررار اجتم رراع خر ررباء
متع رردد الس ررنوات ومتواص ررل ومنت رردى دائ ررم مل ررداولت اخلر ررباء بش ررأن اخل رردمات مل ررا بع ررد
األونكتاد الرابع عشرا



إجرراء ررومي ودعررم البلرردان الناميررة يف تقيرريم وحتديررد أنسررب السياسررات الوطنيررة واألطررر
التنظيمير ررة واملؤسس ر ررية ،مبر ررا يف كل ر ررأ يف مر ررالت ت ر ررروي التجر ررارة ،والتح ر ررول اهليكل ر رري،
والتنويع ،والعمالةا



إجراء ومي وحتليتت بشأن دور اخلدمات يف ستسل القيمة العامليةا
لسياسة اخلدمات خاصة ببلدان جديدة ومتابعة خطط العمرل



إجراء عمليات استعرا
وتنفيء اا



الض ررطتع بعم ررل حتليل رري لض ررمان أن تك ررون التج ررارة ،وتنمي ررة قطاع ررات اخل رردمات -
ول سرريما خرردمات البنيررة التحتيررة  -والتجررارة يف اخلرردمات والتفاقررات التجاريررة متسررقة
م ررع السياسر ررات الرئيسر ررية األخر رررى  -مبر ررا فيه ررا سياسر ررات التنمير ررة  -وأ ر ررداف التنمير ررة
املستدامةا



تعزيررز دعررم مشررارثة البلرردان الناميررة يف املفاوضررات التجاريررة العديرردة واملتعررددة األط رراف
وا قليميرة ،ويف ت را مرن الرتتيبرات التعاونيرة الرا ترؤثر يف قطراع اخلردمات ،مبرا يف كلرأ
ض ررمان احلي ررز السياس ررا  ،والتس رراي والتسلس ررل املتئ ررم بر ر سياس ررة اخل رردمات احمللي ررة
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واللوائ التنظيمية ،وُ حترير التجارة ،مبا يف كلأ يف سياي اتفاقرات التجرارة ا قليميرة
احلرةا
الكربى ،والحتادات القتصادية ا قليمية األفريقية واملنطقة القاريّة للتجارة ّ



دعم أقل البلدان ووا يف توسيع نطاي مبادرات إتاحة الوصول إىل األسرواي علرى أسراا
تفضيلي ،ورصد ء املبادرات والستفادة منهاا



ا سررها يف اجلهررود الدوليررة والوطنيررة الراميررة إىل حتسر قررع البيانررات ا حصررائية بشررأن
اخلدماتا



دع ر ررم التع ر رراون بش ر ررأن املس ر ررائل ال ر ررا تنط ر رروي عليه ر ررا العتق ر ررة ب ر ر قطاع ر ررات التج ر ررارة،
واخل ر رردمات ،والتص ر ررالت ،وتكنولوجي ر ررا املعلوم ر ررات والتص ر ررالت ،والطاق ر ررة ،والنق ر ررل،
واخلدمات املالية ،مبا يف كلأ التعاون يف مال النظا ا يكولوجي الرقميا



إج رراء ررومي بشررأن تررأث بررارة اخلرردمات واألطررر التنظيميررة علررى ا مكانررات ا وائيررة
لتقتصاد الرقمي والتجارة املدعومة بتكنولوجيا املعلومات والتصالتا



ااثار التجارية  -ا وائية وعلميات إصرتا التنظريم املرا والشرمول املرا  ،مبرا يف
كلررأ لثار ررا علررى الررتخلص مررن املخرراطر املتصررلة باملصررارف املراسررلة وبوثررالت حتويررل
األموالا



دراسة تأث املعاي الدولية يف اخلدماتا



تشجيع البلدان النامية على املشارثة يف التعاون التنظيمي ويف ي ات وضرع املعراي ب يرة
تعزيز اقتصاد ا وباردا يف مال اخلدمات.

ثانيا -المسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء الم تب

البند  1من جدول األعمال)

 -39انتخررب اجتمرراع اخلررباء املتعرردد السررنوات ،يف جلسررتن العامررة الفتتاحيررة ،أعضرراء مكتبررن
على النحو التا :
الرئيس :السيد ثريستوفر أونيان ا لبار أوتندا)
نائب الرئيس  -املقرر :السيد مارسيال إسبينول رام يز
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باء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
البند  2من جدول األعمال)

 -40أق ررر اجتم رراع اخلر ررباء املتع رردد الس ررنوات ،يف جلس ررتن العام ررة الفتتاحي ررة املعق ررودة يف 18
أيار/مر ررايو  ،2016جر رردول األعمر ررال املؤقر رري للر رردورة  .)TD/B/C.I/MEM.4/10وبر ررءلأ ثر رران
جدول األعمال ثما يلي:
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

اخلدمات والتنمية والتجارة :البعد التنظيمي واملؤسسي

-4

اعتماد تقرير الجتماع

جيم -نتيجة الدورة
 -41اتف ررق اجتم رراع اخلر ررباء املتع رردد الس ررنوات ،يف جلس ررتن العام ررة الفتتاحي ررة ،عل ررى أن يُع ررد
الرئيس موجزا للمناقشات.

دال -اعتماد تقرير الجتماع

البند  4من جدول األعمال)

 -42ق رررر اجتم رراع اخلر ررباء املتع رردد الس ررنوات ،يف جلس ررتن العام ررة الختتامي ررة املعق ررودة يف 20
أيار/مايو  ،2016أن يأكن لنائب الرئيس  -املقرر بوضع تقرير الجتماع يف صي تن النهائية بعد
اختتا الدورة.

GE.16-09659

19

TD/B/C.I/MEM.4/12

المرفق
الحضور*

-1

حضر الجتماع ممرلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:
إسبانيا
إثوادور
أوتندا
إيطاليا
باراتواي
الربازيل
ترثيا
تونس
جامايكا
اجلزائر
جزر البهاما
قهورية أفريقيا الوسطى
قهورية الكون و الد قراطية
جنوب أفريقيا

-2

السودان
الص
ثازاخستان
الكام ون
ثوت ديفوار
ثوستاريكا
الكويي
ليتوانيا
ناميبيا
نيكاراتوا
الوليات املتحدة األمريكية
اليمن
اليونان

وثاني املنظمات احلكومية الدولية التالية ممرلة يف الدورة:
الرابطة األوروبية للتجارة احلرة
الحتاد األوروىل
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
املنظمة الدولية للفرانكوفونية
منظمة دول اري الكاريو
أمانة منتدى جزر احمليط اهلاد
مرثز اجلنوب

__________

*
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-3

وثاني أجهزة األمم املتحدة أو ي ادا أو برامها التالية ممرلة يف الدورة:
مرثز التجارة الدولية

-4

وثاني الوثالت املتخصصة واملنظمات كات الصلة التالية ممرلة يف الدورة:
املنظمة العاملية للسياحة
منظمة التجارة العاملية

-5

وثاني املنظمات ت احلكومية التالية ممرلة يف الدورة:

الف ة العامة
قعية وحدة وثقة املستهلك الدولية
الشبكة الدولية لتوحيد اهادات التعليم العا
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
ابكة العام الرال
منظمة القرية السويسرية )Village Suisse ONG
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