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  الرئيسموجز   -أوالً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
إن والية الدوحـة تطلـب إىل       تماع  مفتتحاً االج قال نائب األمني العام لألونكتاد        -١

ويشتمل هذا العمل علـى تقـدمي املـساعدة         . األونكتاد أن يواصل عمله املتعلق باخلدمات     
لواضعي السياسات وللهيئات التنظيمية يف البلدان النامية لكي تتغلب على التحـديات الـيت     

تـصاالت  تعترض تنظيم قطاع خدمات اهلياكل األساسية الذي يضم جماالت الطاقـة واال            
ويدعم توفُري خدمات اهلياكل األساسية     . السلكية والالسلكية واملياه والنقل واخلدمات املالية     

كان قطـاع خـدمات       وملا .فيها قطاع اخلدمات    مبا اجليدة تطويَر مجيع قطاعات االقتصاد    
حقيـق   اجلهود االجتماعية اليت تبذهلا البلدان ويـشكّل أداة لت         حيفّز أساساً اهلياكل األساسية   

إذا كان قطاع خدمات      ما بد من إجراء تقييم نقدي ملعرفة       ال األهداف اإلمنائية لأللفية، فإنه   
اهلياكل األساسية يتلقى القدر الكايف من الدعم لتحقيق تلك األهداف وملعرفة الدور الـذي              

 بعـد   مـا  من شأنه أن يؤديه يف املساعدة على حتقيق أهداف التنميـة املـستدامة ملرحلـة              
  .٢٠١٥ عام
ولن يتسىن جين الفوائد املمكنة من قطاع خدمات اهلياكل األساسـية يف اجملـالني                -٢

يقترن ذلك بوضع تدابري فعالة وحمددة اهلدف وأطر تنظيميـة           مل  ما االقتصادي واالجتماعي 
ومؤسسية سليمة يستند إليها سري عمل القطاع بشكل صحيح مع العمـل علـى حتقيـق                

وقد أكدت األحبـاث الـيت أجنزهـا    . ى حتقيقها من السياسة العامة    األهداف املتعددة املتوخ  
األونكتاد واجلولة السابقة من اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات أنه ينبغي أن توضع املعايري             

وعلى ضوء هذا، يكون تبادل األمثلة      . يتالءم والظروف احملدَّدة القطاعية واحمللية      مبا التنظيمية
وشجع نائب األمني العام املشاركني علـى       . دة والدروس املستفادة مفيداً   عن املمارسات اجلي  

 سيما يف البلدان الناميـة      ال اقتراح أفكار حمددة على واضعي السياسات واآلليات التنظيمية،       
أقل البلدان منواً، وهم يتخذون خطوات لبناء القدرات التنظيمية واملؤسسية ولتحـسني             ويف

  . اسية يف بلداهنمجودة خدمات اهلياكل األس
وقدم مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات، والسلع األساسـية مـذكرة               -٣

وعرض بإجياز املسائل األساسية املطروحة للتـداول بـشأن         ) TD/B/C.I/MEM.4/2(األمانة  
؛ اجتذاب االستثمار وإدامته؛ وقياس األداء باالستناد إىل معايري مرجعية والتنظيم واالبتكـار           

  .وضمان تعميم احلصول على اخلدمات؛ واألطر املؤسسية التمكينية
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  اجتذاب االستثمار وإدامته عن طريق اللوائح واملؤسسات التمكينية  -باء  
قال املشاركون إن هناك فجوة كبرية يف االستثمار ألن الطلب يزداد بسرعة تفـوق           -٤

ينفك دور االسـتثمار اخلـاص        وال .قدرة احلكومات على متويل زيادة القدرة على العرض       
وهناك عدة خيارات لسد الفجـوة يف االسـتثمار         . يزداد أمهية كشكل من أشكال التمويل     

العاملي من مجلتها االستثمار األجنيب والشراكات بني القطاعني العام واخلاص واسـتحداث            
  .يةآليات متويل مبتكرة كسندات املشاريع والتكامل اإلقليمي لتقاسم اهلياكل األساس

ومن النُّهج اليت شاع استخدامها من ِقبل العديد من البلدان تشجيُع املنافـسة مـن                 -٥
ففي تركيا، عزز النمـو     . خالل التحرير واخلصخصة ودعمها بإنشاء وكالة تنظيمية مستقلة       

استدعى زيادة القدرة على توفري       مما  الطلب على الطاقة،   ٢٠٠١  عام االقتصادي املطَّرد منذ  
أت تركيا إىل تشجيع املنافسة عن طريق حترير جماالت توليد الطاقة وبيعها باجلملة       وجل. الطاقة

 بإنـشاء   ٢٠٠١  عام وشرع البلد يف التحرير يف    . وتوزيعها، مع االحتفاظ باحتكار اإلمداد    
وأدى هذا  . السلطة التنظيمية لسوق الطاقة، مث خبصخصة الشركات العامة وتفكيك القطاع         

. ستثمرين من القطاع اخلاص وإىل زيادة االستثمار يف اجملاالت احملـررة          إىل زيادة مسامهة امل   
أتاح استرداد    مما ومكّن تطوير سوقَي التوليد والبيع باجلملة من عقد صفقات بأسعار السوق،          

  ).مبا يعكس ارتفاع أسعار النفط والغاز(التكاليف 
ان اإلمداد املـستدام  وتواصلت زيادة االستثمار من أجل تنويع مصادر الطاقة، وضم   -٦

واسُتخدمت ضمانات الشراء اجلزئية بسعر حمدد سلفاً لتشجيع        . هبا، بوسائل متنوعة يف تركيا    
وسعى البلد أيضاً إىل زيادة استخدام الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء           . تطوير الطاقة النووية  

شجيع استخدام معدات فيها ضمانات تفضيلية إضافية لت  مباعن طريق فرض تعريفات تفضيلية
  .التوليد املصنَّعة حملياً

 إلدخال املنافـسة يف     عامةوجيهة بصفة   أسباب  ويف حني أقر بعض اخلرباء بوجود         -٧
قطاع خدمات اهلياكل األساسية الذي كان يتسم باالحتكار، فإن خرباء آخـرين متـسَّكوا              

أهنـا    كما غ غاية معينة  بالقول إن اخلصخصة ليست غاية يف حد ذاهتا وإمنا هي وسيلة لبلو           
يف هذا الشأن، وضع جمموعة      وقد يكون من املفيد،   . ليست السبيل الوحيد لبلوغ تلك الغاية     

 إذا كان جيب إبقاء قطاع خدمات اهلياكل األساسية يف القطاع العـام             ما من املعايري لتقرير  
  : وهذه املعايري هي. خصخصته أو

  أفضل القدرات اإلدارية؛ما إذا كانت الشركة اخلاصة تتمتع ب  )أ(  
  تنظيمه؛  أوما إذا كانت الدولة حتتفظ بالقدرة على ضبط القطاع  )ب(  
  ما إذا كانت اخلصخصة السبيل األفضل للحصول على رأس املال؛  )ج(  
  كيف ميكن توزيع املخاطر بني الشركة اخلاصة واحلكومة؛  )د(  
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نفيذ حمفّـزات كافيـة     ما إذا كانت اهليئة التنظيمية قادرة على تصميم وت          )ه(  
  لتحقيق األهداف املتوخاة من السياسة العامة؛

  ما إذا كان اإلصالح مستداماً من الناحيتني املالية واالجتماعية؛  )و(  
ما إذا كانت اهليئة التنظيمية تتمتع بالقدرة على اإلدارة الـسياساتية بعـد               )ز(  

  خصخصة هذا القطاع؛
 واملصلحة العامة   نةاأموال اخلز حل بني زيادة    ما إذا كان مثة تضارب يف املصا        )ح(  

  يف القطاع؛
  ما إذا كانت اخلصخصة ستؤدي فعلياً إىل التنافس؛  )ط(  
 يشيع تنظيم املـشاريع واملخـاطرة      ال ما هي املهارات اليت يتطلبها القطاع       )ي(  

  .يف الشركات اخلاصة إال
 اللوائح التنظيمية، فـإن     ومبا أن دور الدولة قد حتّول من تقدمي اخلدمات إىل وضع            -٨

إنشاء أطر مؤسسية وتنظيمية متكينية صار أمراً هاماً بالنسبة لتوطيد املنافسة ولبلوغ األهداف             
وتبّين على وجه اخلصوص أن من القضايا البارزة ضمان التماسـك           . املتعددة للسياسة العامة  

ففي أملانيـا،   .  املنافسة التنظيمي بني الوكاالت التنظيمية اخلاصة بقطاع معّين وبني سلطات        
 دوراً حمورياً يف    - Bundesnetzagentur -تؤدي هيئة تنظيمية مستقلة تنظِّم قطاعات متعددة        

يف ذلك حتديد األسعار، جملال الربط الشبكي، أي اإلمـداد والتوزيـع،              مبا التنظيم املسَبق، 
لوائح املنافسة الالحقة  ما أ.واهليئة املذكورة مسؤولة عن الربط بالشبكة. لضمان منافسة فعالة

وتكفل استقاللَها وحيادها والية قانونية، واعتماد منفصل من        . فتضمن احترامها هيئةُ املنافسة   
واهليئـة  . امليزانية، والتزام بالشفافية، وعملية تنظيمية تشبه نظام احملاكم، واستقاللية يف التنفيذ 

  . مكلفة أيضاً بوضع خطة للشبكة
سـيما يف     ال وذجاً فريداً يف تنظيم قطاع خدمات اهلياكل األساسية،       وتقّدم بريو من    -٩

. يف ذلك املسائل املتعلقة بامللكية الفكرية ومصلحة املـستهلك          مبا وتشجيعها، محاية املنافسة 
واملعهد الوطين للدفاع عن املنافسة وحلماية امللكية الفكرية، املعروف أيضاً باالسم اإلسـباين             

، هيئة تنظيمية للمنافسة تضع لوائح الحقة باسـتقاللية         )INDECOPI( "إنديكويب"املختصر  
وحيكم مبدأ اإلضافة عالقتها مع الوكاالت التنظيمية القطاعية، حـىت إذا       . قانونية ومالية تامة  

إال يف قطـاع االتـصاالت الـسلكية        (حدث نزاع، فإن الغلبة تكون للوكاالت التنظيمية        
  ).يمية خاصة بالقطاع أيضاً دور وكالة املنافسةوالالسلكية، حيث تؤدي وكالة تنظ

ويف أستراليا، من املتوقع أن تؤدي اجلهود اجلارية الرامية إىل إصالح اللوائح التنظيميـة        -١٠
. للمركبات الثقيلة وسالمة السكك احلديدية والنقل البحري إىل حتقيق فوائد من حيث التوفري            

 من الطبقات التنظيمية، فإن عدد اهليئات التنظيمية يف         ففي حني أن أستراليا ورثت نظاماً معقداً      
وحتقق خفـُض العـدد اإلمجـايل       . البلد قد اخنفض باطراد على مدى السنوات القليلة املاضية        
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وقد كـان إشـراك     .  هيئات تنظيمية كربى   ٤إىل  ) ٥٠٠(للهيئات التنظيمية اإلقليمية واحمللية     
 من مراحل التطوير واختاذ القـرار أمـراً حامسـاً         اجلهات املعنية يف املناقشات يف كل مرحلة        

  .وكان من املهم أيضاً أن تنتقل اللوائح من فرض القواعد إىل متابعة األداء. حتقق من جناح فيما
وبرزت الشراكات بني القطاعني العام واخلاص نتيجة لسعي احلكومات إىل ابتداع              -١١

ية دون تغيري امللكية، وإىل استخدام رأس املال        حلول تقنية وإدارية يف املشتريات العامة التقليد      
وشكّلت اإلدارة الفعالة للشراكات بني القطاعني      . اخلاص يف متويل مشاريع اهلياكل األساسية     

فعلى سبيل املثال، بيَّنت استنتاجات األحباث الـيت قُـدِّمت إىل       . العام واخلاص حتدياً أساسياً   
ة ومشاريع اهلياكل األساسية     وعمليات التنظيم الكفُؤ   ية القوية االجتماع أن املؤسسات القانون   

املعدَّة بشكل جيد ولوائح العقود السليمة من العوامل األساسية الجتذاب االستثمار النـاجح       
 يف املائة من    ٣٠، تطلَّب حنُو    ٢٠٠٤ و ١٩٨٥بني عامي     ما ففي الفترة . يف اهلياكل األساسية  

 قطاعي املياه والنقل، إعادة التفاوض حىت عندما كان         سيما يف   ال العقود يف أمريكا الالتينية،   
وكانت األطر التنظيمية واملؤسسية الـسليمة اخلاصـة        . تنافسية إبرام العقود نتيجة لعطاءات   

بإعداد املشاريع واملفاوضات والتقييمات مهمةً يف احلد من حاالت إعادة التفـاوض علـى              
وقد يثبـت أن    . اص عندما ُتضمَّن يف العقود    وتبّين أن اللوائح تكون فعالة بوجه خ      . العقود

العقود القائمة على املخرجات، كتلك اليت تستند إىل معايري األداء املرجعية، ُتشكل إطـاراً              
  .أفضل إلدارة العقود وتنفيذها

ويف إيطاليا، اسُتحدثت معاملة ضريبية خاصة لتيسري إصدار السندات وغريها مـن              -١٢
يف مشاريع قطاع خدمات اهلياكل       ما لشركات اليت تقوم بدورٍ   االديون وتوظيفها من جانب     

األساسية، وذلك من أجل إعطاء دفْعة إضافية إلقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص             
واشتملت تلك املعاملة على اقتطاع معـدل الفائـدة الـذي    . يف خدمات اهلياكل األساسية  

اليت يسددها صاحب العقـد علـى سـندات         ُيحصَّل من ضامن االكتتاب ومعاملة الفائدة       
وكانت الغاية من الالئحة اجلديد أيـضاً      . املشروع بوصفها فائدة مدفوعة على متويل مصريف      

ومن املقرر أن ُيعمَّم ذلـك      . حل مشكلة متويل اهلياكل األساسية بواسطة االسترداد الضرييب       
 إطار الشراكات بني القطـاعني      االسترداد على مجيع مشاريع اهلياكل األساسية اليت ُتنفّذ يف        

يف ذلك شبكات السكك احلديدية واهلياكل األساسية للموانئ اجلوية غري            مبا العام واخلاص، 
تتمتع مبثل هذا الـدعم       ال بالنسبة ملشاريع اهلياكل األساسية اليت      أما .املشمولة باخلطة احلالية  

داد ثُلث الضرائب اجلديدة    الضرييب، فسيتاح لصاحب العقد وللشركة صاحبة املشروع استر       
  .على الدخل الذي ُتدره تلك املشاريع

وكان التكامل اإلقليمي وسيلة لتشجيع االستثمار على تلبية الطلب املتزايـد علـى               -١٣
ففي تركيا، مت استكشاف التعـاون اإلقليمـي يف    . الطاقة وعلى حتقيق أهداف األمن الطاقي     
 عن طريق إنشاء وصالت لإلمداد بالكهربـاء عـرب          حتقيق القْدر األمثل من اإلمداد بالطاقة     

  .احلدود مع البلدان اجملاورة
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   أداء قطاع خدمات اهلياكل األساسية باالستناد إىل معايري مرجعيةقياس  -جيم  
بات قياس أداء قطاع خدمات اهلياكل األساسية باالستناد إىل معايري مرجعية أمـراً               -١٤

التنظيمية القائمة على احلوافز توخيـاً لتحقيـق التحريـر          شائعاً حيث يتزايد اعتماد اللوائح      
وقد اجتهت الدول إىل القياس باالستناد إىل معايري مرجعية بغـرض           . واخلصخصة التدرجييني 

يـشمل املـشاريع     مبـا   عام حتسني جودة اخلدمات وتعزيز املساءلة وحتسني الكفاءة بشكل       
وحسب أحد اخلرباء، ميكن تعريف     . خلاصاململوكة للدول والشراكات بني القطاعني العام وا      

قياس األداء باالستناد إىل معايري مرجعية بأنه عملية حتسني األداء بواسطة إجـراء مقارنـات        
وتتجلى الفائدة منه يف منح املتعهدين حوافز لتحقيق        . منهجية لقياسات األداء مبعايري مرجعية    

ترداد التكاليف على حنو أكثر عدالً      الكفاءة واالبتكار ولتحسني جودة اخلدمات وإلتاحة اس      
وقد استخدمت اهليئات التنظيمية قياس األداء باالستناد إىل معايري مرجعية          . ولزيادة الشفافية 

أساساً من أجل حتديد األسعار وقياس جودة اخلدمة وحتسني أداء الـشركات يف حـني أن                
ويستلزم قياس  . ض التكاليف املتعهدين طّبقوا هذا األسلوب أيضاً من أجل حتسني األداء وخف         

األداء أن تتغلب البلدان على عدم متاثل املعلومات وأن ترصـد وتقـارن األداء وأن تعـيِّن                 
  .األهداف وأن تكشف عن أوجه اخللل وأن حتدد املمارسات الفضلى

ومن املهم جداً، عند حساب مصفوفة األداء، تقييم العوامل التوضيحية الـيت تـربر       -١٥
الذي مت حتقيقه، كبنية السوق والعوامـل التارخييـة واالجتماعيـة والبيئيـة             مستوى األداء   

فعلى سبيل املثال، ُتشري األحباث املقدَّمة إىل االجتماع إىل أن األداء النسيب          . والتنظيمية واحمللية 
قيست بواسطة مؤشر مركِّب يتألف من كثافة االستخدام،          كما خلدمات السكك احلديدية،  

 والسالمة، يرتبط بقيمة اإلعانات املالية احلكومية وباالستثمار يف اهلياكـل      وجودة اخلدمات، 
ويـستلزم  . بدرجة حترير السوق  وال)ال  أممفككاً كان(صلة له هبيكل احلُكم   وال األساسية

القياس باالستناد إىل معايري مرجعية أيضاً تعيني قَيم مرجعية يقاس األداء مقارنةً هبا وينبغي أن               
وإنّ ضمان موثوقيِة البيانات ودقتها، بوسائل منها املراجعة،        . ممارسة فضلى يف السوق   تقابلها  

  . ألمر يف غاية األمهية ويشكّل حتدياً كبرياً
فينبغي . وقد يكون التحليل من أجل القياس باالستناد إىل معايري مرجعية أمراً معقداً             -١٦

وضبط حساسية القياس ملختلف العوامـل      " القابلة للمقارنة "توخي العناية يف مقارنة األشياء      
ينبغي التمييز مبدئياً بني املتعهدين من        ال ويرى عدة خرباء أنه   . كهيكل ملكية الشركات مثالً   

 وقـد . القطاع اخلاص واملتعهدين من القطاع العام عندما يتعلق األمر بقياس أداء املـشاريع            
ى املشاريع العامة واخلاصـة ألن بنيـة        يكون من املناسب تطبيق نفس املعايري املرجعية عل        ال

ومع أن تلك املعايري املرجعيـة قـد        . التكاليف واحلوافز ونظام احملاسبة قد ختتلف يف احلالتني       
تعمل داخل أُطر خمتلفة يف الواقع، فإن اهلدف النهائي ينبغي أن يكون حتقيق األداء األمثل يف                

  .توفري اخلدمات العامة
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ميكن فهم اهلياكل األساسية      إذ  أمهية تصوُّر األداء كمفهوم،    وأكد أحد اخلرباء على     -١٧
ومن اجلوانب اهلامة لتحديد املعايري املرجعيـة معرفـة         . على أهنا نظام اجتماعي وتقين معقَّد     

حني أنه ميكـن      ويف .أداء جهات فاِعلة بعينها     أو الشيء الذي جيري قياسه، أي أداء النظام      
اسية، فإن مجيع أجزاء القطاع تعمل كنظام واحد تتفاعل       تفكيك قطاع خدمات اهلياكل األس    

لذا، ينبغـي   . فيه التكنولوجيا واملؤسسات واجلهات الفاعلة املختلفة وتؤثر على األداء العام         
. التفاعل بني العديد من اجلهات الفاعلة       أو النظر إىل أداء القطاع باعتباره نتيجة إدارة النظام       

  .يصاً جلهات فاعلة بعينها أثر ضار على أداء النظام ككلوقد يكون للّوائح املوضوعة خص
شديدة تشكل حتديات رئيسية، وخباصةً يف البلدان الناميـة، ومـن            وال تزال قيود    -١٨

قطاع /مجلتها االفتقار إىل القدرة على مجع البيانات واالفتقار إىل اخلربة والتجربة وإىل سوق            
اء جمموعة من املعايري الوظيفية لقياس أداء مقدِّمي        ففي مايل، وضعت جلنة املاء والكهرب     . حملي

سيما احملفل األفريقـي للـهيئات        وال اخلدمات باالستفادة من جتربة هيئات تنظيمية أخرى،      
التنظيمية لقطاع اخلدمات العامة، يف حتديد قواعد جودة اخلدمة وكذلك يف وضع املعـايري              

ادئ التوجيهية املعلومـات املتعلقـة بـاللوائح        وتتناول املب . الدنيا للحدود الدنيا من اخلدمة    
وألن هذه املتطلبات   . ومتطلبات احملاسبة الضرورية لقياس األداء باالستناد إىل معايري مرجعية        
ومتكّن املعلومـات   . تنفَّذ كجزء من شروط منح التراخيص فإهنا إلزامية وتتمتع بقوة القانون          

 بلوغ األهداف التنظيمية ومن التحقيق يف مدى وفاء         اليت جتمَّع اهليئة التنظيمية من التحقق من      
  .صاحب املشروع بااللتزامات التعاقدية

 حيـث توجـد     -ويف عدة دول أعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا             -١٩
 من الصعب استخدام تدابري القياس باالستناد إىل معايري مرجعية          -احتكارات من ِقبل الدول     

أنه تبّين أن مقارنة أداء املشاريع اململوكة للدولة املتكاملة رأسياً على             إال .على الصعيد الوطين  
وقد كـان   . الصعيد اإلقليمي كانت حالً للصعوبات املرتبطة بالقياس على املستوى الوطين         

يف جـزٍء منـه عـن وجـود         عدم توافر البيانات عائقاً أمام القياس الفعال، وهو أمر ناتج           
وكان مـن احللـول     . احتكارات تارخيياً من قبل الدولة اليت تتردد يف الكشف عن البيانات          

الناجعة هلذه املشكلة أن يوضع ضمن شروط الترخيص للمتعهدين على الصعيد الـوطين أن              
 .اً آخر ويشكل عدم متاثل املعلومات حتدي    . يقدم هؤالء البيانات ذات الصلة للهيئات التنظيمية      

 .أحيان كثرية، يشكل عدم إتاحة اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات قيـداً آخـر             ويف
بالنسبة للمقارنة على الصعيد اإلقليمي، فهناك حتٍد رابع يتعلق بتباين مستويات التنميـة              أما

 وباختالف الظروف من دولة إىل أخرى داخل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، األمر            
  .الذي جيعل من الصعب إجراء مقارنات بني البلدان

 -وللتغلب على النقائص اليت تشوب القْدرة، هناك حاجة إىل مجيع أشكال التعاون               -٢٠
 مـن أجـل تـشجيع       -بني بلدان اجلنوب معاً       وفيما بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب     ما

  .مارسات الفضلىالتشبيك وتبادل املعارف ودعم بناء القدرات وتشجيع نشر امل



TD/B/C.I/MEM.4/3 

9 GE.13-50259 

  حتفيز االبتكار وتكييف اللوائح مع األسواق املتغيِّرة  -دال  
من الوظائف األساسية للّوائح هتيئة بيئة متكّن من االبتكار يف قطاع خدمات اهلياكل               -٢١

وألن من شـأن    . األساسية وتكييُف اخلدمات مع االحتياجات املتغرية لألسواق واملستهلكني       
بشكل كبري طريقة تقدمي خدمات اهلياكل األساسية، فإنه ينبغي للـهيئات           االبتكار أن يغّير    

التنظيمية أن تبقى مطّلعة على التطورات التكنولوجية والتطورات اليت تشهدها السوق حـىت             
وتستدعي هذه العالقة الثنائية االجتاه بني االبتكار       . تستمر يف توفري اإلطار التنظيمي املناسب     

  .برياًوالتنظيم اهتماماً ك
حيُدث بشكل طبيعي يف املرافق العامة اخلاضعة للّوائح          ال وقال أحد املتكلمني إن االبتكار      -٢٢

ألسباب عدة منها ميل هذه املرافق إىل احلد من اخلطر إىل أدىن مستوى ممكن عوض رفع األرباح                 
، متيـل   وعالوةً علـى ذلـك    . إىل أقصى حد ممكن وهو األمر الذي متيل إليه الكيانات اخلاصة          

لذلك، فإنه من الصعب التوقـع منـها أن         . الشركات اخلاضعة للّوائح إىل محاية تدفقات إيراداهتا      
تدافع عن أهداف السياسة العامة، ككفاءِة الطاقة، ألن خفض استهالك الطاقة سـيخفّض مـن               

لتشجيع وقد استخدمت اهليئات التنظيمية أموال دافعي الضرائب احمللية         . د إيرادات الشركة  بُ كلّ
فهذه االبتكارات تركّـز يف     . االبتكار الذي جينح، مع ذلك، إىل أن يكون حمدداً وشديد التركيز          

وإذا تبّين أن احلوافز املتوفرة للمرافق العامة غري        . معظم األحيان على مصاحل دائرة املستفيدين منها      
م املنافـسة والـسماح     يصعب تنفيذها، فقد يكون من البدائل املتوفرة فتُح السوق أمـا            أو كافية

  .ألصحاب املشاريع التجارية األكثر رغبة يف املخاطرة بدخول السوق
ومن األمثلة على ذلك قلة اهتمام بعض املؤسسات اخلاضعة للوائح نسبياً بـأجهزة               -٢٣

 تكون هذه املؤسسات مهتمة باالستثمار يف أجهزة القيـاس الذكيـة           ال فقد. القياس الذكية 
 على جدول زمين أسرع لالستهالك، نظراً ألن عمرها التكنولوجي ُيعتـرب            تتم املوافقة  مل ما

إذا كان من املناسب التـسوية    فيماأن اهليئات التنظيمية تشكك  إال.أقصر من عمرها املادي 
وإذا كان التنظـيم    . بني املخاطر املرتبطة باالبتكار وفوائدها إذا متت خصخصة تلك الفوائد         

 لالبتكار ألنه ينشئ كيانات تنفُر من املخاطرة، فإنه ميكـن اختـاذ             مييل إىل أن يشكل كاحباً    
خطوات عدة ملكافحة هذه امليل عن طريق استحداث حمفزات على االبتكار مثالً بـتمكني              
مقدمي االبتكار واملستهلكني من االستفادة من الوفورات املشتركة، وحتديد توقعات ختـص            

وميكن استخدام  . ري على أساس سقف اإليرادات    اإلنتاجية عن طريق استخدام أسلوب التسع     
فعلى سبيل املثـال،    . عدة معايري لتحديد احملفزات التنظيمية الفضلى، بعكس اإلعانات املالية        

ينبغي أن تكون احملفزات التنظيمية حمايدة من حيث التنافسية وقصرية األجل، وأن حتدَّد مهلة              
  .كار املتوقَّعمعّينة لسحب احلوافز يف حال عدم حتقيق االبت

والحظ اخلرباء أنه متت الربهنة يف جمال اخلدمات املالية على الصعوبة اليت تكتنـف                -٢٤
فاالبتكارات املالية ظهرت نتيجة حدوث تطورات يف       . تكييف اللوائح مع االبتكار واألسواق    

وث أدى إىل حـد     ممـا  النظريات املالية ونتيجة االبتكار التكنولوجي واألدوات اإلحصائية،      
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تقنيات التسعري، ونشأت عنه طائفة من املنتجات املالية          ويف تغيريات يف أسلوب إدارة املخاطر    
وطّور القطاع املايل منتجات مشتقة جديدة ومبتكرة، من بينها التوريق واملنتجـات   . اجلديدة

دة املنسَّقة، فأتاح بذلك للمصارف إمكانية إخراج اخلصوم من كشف امليزانية ومكّنها من زيا     
خيضع جزء كبري من هذه املنتجـات اجلديـدة ألي     وال.التأثري واإلقدام على خماطرات أكرب 

لوائح، ويعود ذلك جزئياً إىل وجود تباينات يف اللوائح التنظيمية وإىل التعقيد البالغ اليت تتسم               
ونـشأ  . جعل من التسعري املالئم ومن تقييم املخاطر أمراً بالغ الصعوبة           مما به تلك املنتجات،  

أكثر ترابطاً،    أو أكرب،"عن ذلك أيضاً خطر أخالقي يتجلى يف وجود مصارف توصف بأهنا            
  .حفز املؤسسات املالية على النمو أكثر وجعلها تقْدم على خماطر أكرب  مما،"من أن تفشل

وقد جتاوز ازدياد االبتكار املايل واملنتجات اجلديدة ومهارات اهلندسة املالية إىل حـد               -٢٥
وهكذا، مت ختريج املخاطر    . يد إمكانيةَ تكييف اللوائح القائمة واملهارات واملؤسسات التنظيمية       بع

وترمي اإلصالحات التنظيمية املالية اجلاريـة      . ظُميةأوجد خماطر نُ    مما ومراكمتها يف النظام املايل   
إبقـاء  على الصعيدين الوطين والدويل إىل ضمان أسلوب مالئم إلدارة املخاطر ُيمكّـن مـن               

ويتمثل الرهان يف تصميم إطار تنظيمي حيافظ على التـوازن          . االبتكارات املالية حتت السيطرة   
الصحيح بني االبتكار املايل والتنظيم الفعال، وُيبقي على املخاطر والتكاليف املرتبطة باالبتكـار             

ية األطر املؤسسية   ويتطلب هذا األمر تقوية اللوائح التحوطية الكلية واجلزئية وتقو        . داخل النظام 
  . هي احلال بالنسبة ملصارف الظل  كماعن طريق توسيع نطاقها التنظيمي وتنسيقه،

  ضمان تعميم احلصول على اخلدمات  -هاء  
ظل تعميم احلصول على خدمات اهلياكل األساسية هدفاً هاماً من أهـداف الـسياسة                -٢٦

 مباشراً باألهداف اإلمنائية لأللفيـة، وخباصـة        العامة اليت تتبعها اهليئات التنظيمية ويرتبط ارتباطاً      
وُيركّز تعميم احلصول على اخلدمات على تـوفري اخلـدمات وإمكانيـة            . هدف احلد من الفقر   

ومن الضروري اختاذ تدابري تنظيمية لتمديد الشبكة كي تغطـي          . احلصول عليها وقابليتها للتكيف   
وقد اختذت تلك التدابري شـكل  . بطني هبا بالفعلغري املرتبطني هبا وجلعل اخلدمات يف متناول املرت     

غىن عنها بالنـسبة لفئـة        ال ختصيص إعانات مالية لالستفادة من خدمات اهلياكل األساسية اليت        
املستهلكني املستهَدفني، كاألسر املعيشية الفقرية والريفية، وتقدمي إعانات مالية حكومية إلنتـاج            

  .قانونية بتعميم اخلدمات على مقدِّمي اخلدماتتلك اخلدمات وتوزيعها وفرض التزامات 
 ويف جتربة بنغالديش مثالٌ على التدابري املتخذة لدعم تعميم احلصول علـى اخلـدمات               -٢٧
ومتثلت سياسات تعميم احلصول على اخلدمات يف تطـوير  . يتعلق خبدمات اهلياكل األساسية  فيما

عانات مالية للفقراء ووضع لوائح حتفيزية متنوعة       توفري إ   ويف اهلياكل األساسية مببادرٍة من احلكومة    
) البنـك املركـزي   (وبالنسبة للخدمات املالية، احتفظت اهليئة التنظيمية       . مبسامهة القطاع اخلاص  

باللوائح املتعلقة بتعميم احلصول على اخلدمات اليت تفرض على املصارف احمللية بناَء عدد معـني               
 ذلك، مكّنت كل عميل من فتح حساب مـصريف بكلفـة            وإضافةً إىل . من الفروع يف األرياف   
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يتعلق خبدمات النقـل،      وفيما .أدى إىل ارتفاع عدد احلسابات املصرفية املتاحة للفقراء         مما متدنية
جمال االتصاالت    ويف .يف ذلك يف املناطق الريفية      مبا تضطلع احلكومة مبسؤولية تطوير شبكة النقل     

 اخلاص دوراً هاماً يف تعميم احلصول على اخلـدمات بينمـا            السلكية والالسلكية، يؤدي القطاع   
أنشأت اهليئة التنظيمية صندوقاً لاللتزام االجتماعي متوَّل منه سياسات تعمـيم احلـصول علـى               

 يف املائة من السكان على مصادر ميـاه حمـسنة، حتـت             ٩٨وبالنسبة للمياه، حيصل    . اخلدمات
  .ريق بناء واستخدام مضخات يدويةإشراف الدولة، وهو األمر الذي حتقق عن ط

 ٥٣يزال تعميم احلصول على الكهرباء أمراً أساسياً حيث إن          ال وفيما خيص الكهرباء،    -٢٨
وبدأت مسامهة القطاع اخلـاص  . يف املائة فقط من سكان بنغالديش حيصلون على تلك اخلدمة 

. ّغل جزئي اإلمداد والتوزيع   يف اجلزء املتعلق بالتوليد بينما ظلت املؤسسات اململوكة للدولة تش         
ونظراً الرتفاع كلفة توليد الكهرباء باستخدام النفط املستورد، تواجه احلكومة حتدياً يتمثل يف             

وسعت احلكومة إىل إنشاء حمطات توليد الكهربـاء التجاريـة          . ارتفاع مبالغ اإلعانات املالية   
كهرباء املولّدة يف تلـك احملطـات    يف املائة من جمموع ال٣٠شريطة أن يبيع املزودون احلكومة  

  .بسعر ثابت حىت يتسىن توفريها للفقراء بسعر مقدور عليه
ويف أمريكا الالتينية، أجرب استخداُم اإلعانات املالية اهليئات التنظيمية على االختيـار      -٢٩

لدان فقد بّينت األحباث يف تلك الب     . بني الكفاءة واإلدماج االجتماعي يف قطاعي الطاقة واملياه       
الكهربـاء  (أن اإلعانات املالية لفائدة عامة املستهلكني ُتقدَّم من أجل احلصول على الطاقـة              

ومن شأن تلـك    . مياثل إمكانية احلصول على الطاقة      ال علماً بأن مستوى االستهالك   ) والغاز
وقد يكمن حـل هـذه      . اإلعانات املالية غري املوجهة يف حملها أن تتسبب يف تشّوه األسواق          

  .شكلة يف االستفادة من إعانات مالية حمددة لتعزيز كفاءة الطاقة واإلدماج االجتماعيامل
وفيما يتعلق باملياه، ظل احلصول على املاء الصاحل للشرب أحد التحديات الرئيـسية             -٣٠

حيصلون علـى املـاء       ال  يف املائة من السكان الذين     ٧٠من حيث انعدام املساواة، حيث إن       
وينبغي أن تكـون االسـتدامة      . أو من الفقراء  / من السكان األصليني و    الصاحل للشرب هم  

بـد    وال .يتعلق باملاء الصاحل للشرب     فيما والكفاءة واإلنصاف من عناصر سياسة التعريفات     
  .من االستثمار يف هياكل أساسية للنقل العام من أجل حتقيق اإلدماج االجتماعي

يف قطاع الطاقة أداةً لتعزيـز فـرص تعمـيم          وقد يكون يف توجيه اإلعانات املالية         -٣١
تستفيد مـن هـذه       ما وقال عدة خرباء إن شركات راسخة كثرياً      . احلصول على اخلدمات  

كينيا ضريبة أقل على الكريوسـني مفترضـةً أن          فعلى سبيل املثال، فرضت   . اإلعانات املالية 
ن شركات كربى هـي     أنه تبّين أ    إال .الفقراء أساساً هم من يستخدمون الكريوسني كوقود      

مثال آخر، فرضت كينيا ضريبة أقل على الكيانـات         ويف .املستفيد األساسي من الدعم املايل    
ضمن حدود الكفاف، مث تبّين أن كبار املزارعني استفادوا بدورهم         إال تستخدم الطاقة   ال اليت

ها تـصل  لذلك، من املهم استحداث إعانات مالية على حنو جيعل فوائد         . من ختفيض الضريبة  
  .بالفعل إىل الفئات املستهدفة هبا
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يتعلق باخلدمات املالية أحكام قانونية، كتلك اليت ترد أدنـاه، ختـص              فيما وهناك  -٣٢
  :اإلدماج املايل

اشتراط أن يكون عدد الفروع اليت ُيرّخص بفتُحها ملصرف من املـصارف              )أ(  
  اطق الريفية؛مرتبطاً بعدد الفروع الذي ينبغي للمصرف أن يفتحه يف املن

  اإللزام بإقراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم؛  )ب(  
حصص (نسبة حمددة من القروض املصرفية        أو االلتزام بتخصيص مبلغ معني     )ج(  
  لتمويل السكن املنخفض الكلفة لفائدة األسر املعيشية الفقرية؛) اإلقراض
لتزامات بتقدمي قروض   اّتباع سياسة إقراضٍ للقطاعات ذات األولوية، كاال        )د(  

  لقطاع الزراعة؛
وضع خطة بأسعار فائدة خمتلفة تتيح تقدمي قروض للسكان الذين يعيشون             )ه(  

  حتت خط الفقر بسعر فائدة أقل بكثري مع معدالت تسديد ميسَّرة ودون هوامش ربح؛
  حظر حرمان العمالء الفقراء من اخلدمات املالية األساسية؛  )و(  
عدم توفري اخلدمات يف مناطق بعينها بـسبب        " (خلط األمحر ا"حظر ممارسة     )ز(  

  ؛)كثرة السكان الفقراء فيها
  .قانون إعادة االستثمار يف اجملتمعات احمللية  )ح(  

. وقد سامهت أشكال خاصة من التمويل يف حتسني تعميم احلصول على اخلـدمات              -٣٣
سيا حـصول املؤسـسات     فعلى سبيل املثال، سّهلت القروض الصغرى اإلسالمية يف إندوني        

وتعتمد . الصغرى والصغرية احلجم وكذلك أشد اجملتمعات احمللية فقراً على اخلدمات املصرفية        
فُتقـدِّم األوىل  . القروض الصغرى اإلسالمية على اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتعاونيـات    

بينمـا ُتقـدِّم    اخلدمات املصرفية األساسية كاألعمال املصرفية وسوق رأس املال والتأمني،          
 خدمات التمويل للمشاريع الصغرى لفائـدة       - املعروفة باسم بيت املال والتمويل       -األخرية  
ومن مجلة التحديات اليت تعترض نظام التمويل اإلسالمي لفائدة املشاريع الـصغرى            . الفقراء

ا اإلشـراف   فيه  مبا االفتقار إىل رأس املال البشري املؤهل بالقدر الكايف وإىل لوائح حتوطية،          
وللتغلب على هذه التحديات، ُتبذَل جهود من أجل تقوية القدرات          . الفعال واالستدامة املالية  

وحتسني آلية التعاون بني املؤسسات املالية وتعزيز التنظيم الذايت وعمليات اإلشـراف علـى              
  .بني املصارف والتعاونيات  ماالصعيد اإلقليمي وتشجيع توافق السياسات واللوائح

وتدل جتربة كينيا على أنه من شأن اخلدمات املصرفية بواسطة اهلواتف احملمولـة أن                -٣٤
فقد زادت نـسبة الـسكان     . تكون أداة مفيدة يف زيادة فرص احلصول على اخلدمات املالية         

 إىل  ٢٠٠٧  عـام   يف املائة يف   ٢٠الكينيني الذين حيصلون على حسابات مصرفية جتارية من         
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 مخس سنوات، ويعود الفضل يف ذلك إىل حـد كـبري إىل انتـشار                يف املائة خالل   ٥٠ حنو
  .اخلدمات املصرفية بواسطة اهلواتف احملمولة

  املستقبلطريق   -واو  
أتاح اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات حمفالً مفيداً لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات             -٣٥

سامهت النقاشات يف بلوغ فهم     و. يتعلق خبدمات اهلياكل األساسية     فيما والدروس املستفادة 
أفضل للعناصر األساسية اليت ينطوي عليها بناء وتشغيل أنسب األطر التنظيمية واملؤسـسية             

وأعرب العديد من املشاركني عـن تقـديرهم        . الوطنية يف جمال خدمات اهلياكل األساسية     
ودعا . ذكرة األمانة يتعلق باألطر التنظيمية واملؤسسية ومل      فيما للعمل الذي يقوم به األونكتاد    

املشاركون األونكتاد إىل مواصلة تيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة ودعوه إىل زيـادة        
تعميق عمله، بالقدر املناسب، يف جماالت جديدة قد تتجلى أثناء املـداوالت الـيت تتنـاول        

  .خدمات اهلياكل األساسية

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  ملكتبانتخاب أعضاء ا  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

يف اجللسة العامة االفتتاحية، انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات أعضاء املكتب             -٣٦
  :التالية أمساؤهم

  )الواليات املتحدة األمريكية ( بيتر مولرينالسيد      :الرئيس  
  )كوبا( كارلوس فيديل مارتني رودريغيس السيد  : الرئيس واملقررنائب  

 نائـب ،   كارلوس فيديل مارتني رودريغـيس     السيدويف غياب السيد مولرين، توىل        -٣٧
وحىت اختتام أعمال االجتماع    الثانية   اجللسة غري الرمسية  ، مهام الرئاسة خالل     الرئيس واملقرر 

  .فرباير/ شباط٢٦يف 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

، أقـر اجتمـاع     ٢٠١٣ فرباير/ شباط ٢٥ يف   ، املعقودة العامة االفتتاحية يف اجللسة     -٣٨
يلـي    وفيما ).TD/B/C.I/MEM.4/1(اخلرباء املتعدد السنوات جدول األعمال املؤقت للدورة        

  :جدول األعمالنص 
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  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
  ة واملؤسسيةالتنظيميديات تحال: التجارة واخلدمات والتنمية  -٣  
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤  

  الدورةنتائج   -جيم  
يعد ، على أن اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية أيضاً        -٣٩

  .لمناقشاتموجزاً لالرئيس 

  اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (

، أذن اجتمـاع اخلـرباء    ٢٠١٣ فرباير/ شباط ٢٦يف  املعقودة  اخلتامية،  يف اجللسة العامة      -٤٠
  . النهائية بعد اختتام االجتماعتهصيغيف لتقرير اضع ياملقرر بأن /املتعدد السنوات لنائب الرئيس
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  رفقامل

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

 الروسي االحتاد
 اإثيوبي
 األردن
 إسبانيا
 إستونيا
 إكوادور

 املتحدة اإلمارات العربية
 إندونيسيا
 أنغوال
 )اإلسالمية - مجهورية(إيران 
 آيرلندا
 إيطاليا

 بربادوس
 بنغالديش

 بنن
 بوروندي

 بريو
 بيالروس
 تايلند
 تركيا

 جامايكا
 اجلزائر

 أفريقيا الوسطى مجهورية
 مجهورية ترتانيا املتحدة
 يةاجلمهورية الدومينيك

  الو الدميقراطية الشعبية مجهورية

 أفريقيا جنوب
 زمبابوي
 سويسرا
 الصني
 العراق
 فرنسا

 )البوليفارية - مجهورية(فرتويال 
 نام فييت

 كازاخستان
 كندا
 كوبا

 الكويت
 كينيا
 مايل

 مدغشقر
 مصر

 املكسيك
 السعودية العربية اململكة

 موريشيوس
 ميامنار
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 هاييت

 ملتحدة األمريكيةا الواليات
  اليونان

__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.4/Inf.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر . ترد يف هذه القائمة أمساء املشاركني املسجلني  *  



TD/B/C.I/MEM.4/3 

GE.13-50259 16 

  :كانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٢
   جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ  
  مفوضية االحتاد األفريقي  
  االحتاد األورويب  

  :كانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٣
  الفئة العامة  
  )(Village Suisse ONG" القرية السويسرية"املنظمة غري احلكومية   

        


