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مقدمة
ُ -1عقدددت الدددورة السادسددة لجتمدداع اخل درباء املتعدددد السددنوات ش د التجددارة واخلدددمات
والتنميددة يف قصددر األمددم يف جنيددف ،سويسدرا ،يددوم  7و 8أاير/مددايو  .2018وكددا افددد مددن
اجتمدداع اخل درباء قددو مناقشددة التجددارة يف اخلدددمات ،ل سدديما اخلدددمات املتصددلة ابمليددا والصددر
الصددح والقاقددة واللوجسددتيات املتصددلة ابليددحتاء ،ييددة قيددق التنميددة املسددتدامة والشدداملة للجميد
على النحو املبني يف خقة التنمية املستدامة لعام .2030

أولا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -2قالددان بئبددة األمددني العددام ل ونكتدداد ،يف كلمتيددا الفتتاحيددة ،إ اجتمدداع اخلدرباء مناسددب
جدددا مددن حيددت توقيتدده ،ألندده يركددز علددى الاددة مددن أقدددا التنميددة املسددتدامة السددتة الد سدديجر
استعراض د دديا يف املنت د دددر السياس د د د الرفيد د د املس د ددتور املع د د د ابلتنمي د ددة املس د ددتدامة يف نيوي د ددور يف
متوز/يولي دده  .2018وق ددحت األق دددا الالا ددة قد د اف ددد  6املتعل ددق ابملي ددا واف ددد  7املتعل ددق
ابلقاقددة وافددد  12املتعلددق ضددما وجددود أتددا اسددتيل وإنتدداا مسددتدامة ،ددا يف ذلددا احلددد
مدن فاقدد اليدحتاء يف سلسددل ا نتداا وا مدداد .ومددن عد اجتمداع اخلدرباء قدحتا أ يسديم يف إادراء
معلومددات الدددول األعضدداء و ضددريقا فددحتا السددتعرار .وابلنظددر إل الفجددوة الكبددرية ددني العددرر
والقلب املتعلقني ابمليا والصر الصح  ،وخدمات القاقة ،واخلدمات اللوجستية اللزمة للحد
من فاقد اليحتاء يف البلدا املتقدمة والبلدا النامية وأقل البلدا تدوا ،عدجعان بئبدة األمدني العدام
املشاركني على اقرتاح توصيات سياساتية وممارسات فضلى ملموسة ،ول سيما فيما يتعلق كيفية
الستفادة من دور التجارة يف اخلدمات يف لوغ األقدا الالاة.
 -3وع ددرر م دددير ع ددعبة التج ددارة الدولي ددة ابلبض ددائ واخل دددمات والس ددل األساس ددية م ددحتكرة
املعلوم ددات األساس ددية ل مان ددة العام ددة ،املعنون ددة ختس ددخري التج ددارة يف اخل دددمات م ددن أج ددل التنمي ددة
الش د د دداملة واملس د د ددتدامةا املي د د ددا والص د د ددر الص د د ددح والقاق د د ددة واللوجس د د ددتيات املتص د د ددلة ابلي د د ددحتاءخ
( ،)TD/B/C.I/MEM.4/17مشدددا علدى الدددور املتزايدد األليددة للتجدارة الدوليددة يف تدوفري اخلدددمات
األساس ددية .فعل ددى س ددبيل املا ددال ،ر ددم ع دددم ذك ددر اخل دددمات اللوجس ددتية عل ددى وج دده التحدي ددد يف
افددد  ،12قددد تسدداعد اخلدددمات اللوجسددتية ذات النوعيددة اجليدددة يف احلددد مددن فاقددد اليددحتاء يف
سلس ددل ا نت دداا وا م ددداد .و س ددبب ع دددم وج ددود تص ددنيف ق ددائم حتات دده ل حص دداءات يف تل ددا
اخلددمات ،يصدعب احلصددول علدى يدابت ماريددة مباعدرة وإجدراء ليدل قدائم علددى األدلدة .وعددلوة
علدى ذلددا ،ينبيد أ يإخددحت إسدديام التجدارة يف العتبددار لددر اسددتعرار التقدددم احملدرز ددو قيددق
األقدا ذات الصلة.
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ابء -تسخري التجارة يف اخلدمات من أجل التنمية الشاملة واملستدامة
(البند  3من جدول األعمال)

التجارة يف خدمات املياه والصرف الصحي واهلدف  6من أهداف التنمية املستدامة
 -4مثة دايت قائلة تعرتر لوغ افد  .6إذ تُظير البيابت ال قدميا أحدد املشداركني
أ لدددا واحدددا فقددل مددن كددل لسددة لدددا م تصددل تيقيتيددا إل نسددبة  95يف املائددة يسددري علددى
القريدق الصددحيو ددو قيددق حصددول اجلميد علددى خدددمات امليددا األساسددية ولددول عددام .2030
ول تزال املشكلة الرئيسية ابلنسبة للعديد من البلدا ق ضدما جدودة امليدا والتقيدد عدايري ميدا
الشرب .وتواجه الدول ددايا أكدرب يف خددمات الصدر الصدح  ،إذ ل يدزال لدد مدن كدل عشدرة
لددا يعدام مدن صدعوابت يف قدحتا اودال .وكشددفان البيدابت املفصدلة أيضد ا تفداوتت دني منددا ق
البلددد الواحددد .فعلددى سددبيل املاددال ،تكدداد عددا املنددا ق يف نمددا تكددو رومددة متامد ا مددن خدددمات
امليا والصر الصح  ،يف حني أ منا ق أخرر ابتان قريبة من التيقية الشاملة.
وسدجلان زايدة
 -5وتعترب افياكل األساسية أساسدية لددعم خددمات امليدا والصدر الصدح ُ .
كبددرية يف حجددم امليددا املنقولددة ابألب يددب يف املنددا ق الريفيددة .وعلددى الددر م مددن زايدة التيقيددة دددمات
امليددا يف املنددا ق احلض درية ،فددد اجليددات املقدم ددة فددحت اخلدددمات ابلك دداد تواكددب النمددو الس ددكام.
واألقددم مددن ذلددا ،أ عددبكات األب يددب ددري فعالددة يف كاددري مددن البلدددا  ،مددا يدددل علددى احلاجددة إل
زايدة الت قيددل املي د  ،سددبل منيددا السددتعانة ينيددني أجانددب .وقنددا أيض د ا نق د يف السددتامار يف
افياكل األساسية للصر الصح  .وم حيرز تقدم يحتكر يف مدد وصدلت اودارير ،الد توقفدان عندد
حوايل  60يف املائة من التيقية يف املنا ق احلضرية للبلددا الناميدة .ويتديو ذلدا فرصدة للشدراكة دني
الققاعني العام واخلاص ،ا يف ذلا الشراكة م الشركات األجنبيدة ،مدا يلقد الضدوء علدى إمكانيدة
إعرا جيات دوليدة يف تدوفري خددمات الصدر الصدح  .ويسدلم افدد  6وضدوح مهليدة التعداو
الدويل لضما توافر امليا وخدمات الصر الصح وإدارهتا على و مستدام.
 -6ويشد ددر معظد ددم البلد دددا الققد دداعني العد ددام واخلد دداص يف تد ددوفري امليد ددا وخد دددمات الصد ددر
الصح  ،وإ كا ذلا درجات متفاوتة .فف عيل  ،على سدبيل املادال ،تدوفر عدركات الققداع
اخلاص اجلزء األساس من قحت اخلدمات ،ينما ل تزال مشاركة قحتا الققاع يف اجلزائر دودة.
 -7وقدد جحددان عدديل يف عمليدة النتقددال مددن عدبكة ميددا مملوكددة للدولدة إل إعدرا الققدداعني
اخلاص والعام يف توفري امليا  ،وإ كانان عا التحدايت ل تزال قائمة .فف عام  ،1977أجدرت
عيل إصلحات لدمج خدمات عبكات امليا والصر الصح الد كاندان منفصدلة سدا ق ا والد
كانان تإمنيا عركات خمتلفة تعمل يف منا ق خمتلفة ،عن ريق السماح ملإسسدتني مملدوكتني للدولدة
ابلعم ددل ش ددكل مس ددتقل لتق ددد ق ددحت اخل دددمات ألك ددرب م دددينتني ،س ددانتيا و وفالبارايس ددو .ونتيج ددة
لددحتلا ،زادت معدددلت الوصددول إل قددحت اخلدددمات زايدة كبددرية .وعددلوة علددى ذلددا ،سددنان عدديل
ق ددانوبا جدي دددا ،ع ددام  ،1998أتح مش دداركة القق دداع اخل دداص يف توزيد د املي ددا  ،وخ دددمات الص ددر
الصح  ،وخدمات معاجلدة امليدا املسدتعملة .كمدا أنشدتان وكالدة تنظيميدة مسدتقلة ددد أسدعار امليدا
وتض خمقل إعابت للفتات األكادر فقدرا .ولتقيديم أادر اخلصخصدة ،اعتمددت افيتدة التنظيميدة جدا
مريبي دا ف تحددان السددتامارات اخلاصددة يف أكددرب لددس مإسسددات تعمددل يف .ددال خدددمات امليددا .
كمددا اختددحتت تدددا ري لتفدداد تركددز القددوة السددوقية .وأدت قددحت ا صددلحات إل التيقيددة الكاملددة يف
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.ددال امليددا  -وإل الق درتاب مددن قددحتا افددد يف .ددال الصددر الصددح ومعاجلددة امليددا املسددتعملة.
وكانان عملية ا صلح رمتيا تدرجيية ،إذ كا تسلسل ا صدلحات منظمد ا ،يف دل وجدود إ دار
تنظيم ملئم تسيم عناصر الرئيسية يف النجاح.
 -8ويف اجلزائددر ،عدداركان الشددركات األجنبيددة يف تددوفري امليددا وخدددمات الصددر الصددح مددن
خلل عقود إدارية متنحيدا افيتدة التنظيميدة .ولضدما الوصدول إل ميدا الشدرب واملرافدق الصدحية،
تنفحت اجلزائر اسرتاتيجية وسياسات ذات صلة منحت داية العقد األول من القر احلايل تركدز أساسدا
علددى تقددوير افياكددل األساسددية للميددا وا صددلحات املإسسددية .ور ددم أ ا دارة املاليددة والتنظدديم
ا دار للمي ددا والص ددر الص ددح يقع ددا عل ددى ع دداتق الدول ددة والبل دددايت ،ف ددد س ددلقة تنظيمي ددة
مس ددتقلة ت ددنظم ت ددوفري وتوزيد د املي ددا والوص ددول إل مراف ددق الص ددر الص ددح م ددن خ ددلل امتي ددازات
وتفويا من الدولة والبلدايت ملإسسات عامة ،ومن خدلل عقدد إدارة يدربم مد عدركات أجنبيدة.
وابتان مساكن حوايل  98يف املائة من السكا موصولة شبكة امليا الصاحلة للشرب .ووصلان
تيقي د ددة مراف د ددق الص د ددر الص د ددح وال د ددر ل نظ د ددام الص د ددر الص د ددح احل د ددديت إل  90يف املائ د ددة
عام  ،2017مقارنة د  72يف املائة عام .1999
 -9وعددادة مددا ظددى مس د لة ريددر خدددمات امليددا والصددر الصددح رتبددة منخفضددة يف سددلم
أول ددوايت املفاوض ددات التجاري ددة ا قليمي ددة واملتع ددددة األ د درا  .فعل ددى س ددبيل املا ددال ،م يش ددكل ق ددحتا
الققدداع ج ددزءا م ددن ج دددول أعمددال مفاوض ددات اجلماع ددة ا تائي ددة للجنددوب األفريق د  .وأوض ددو أح ددد
املشدداركني كيفيددة مسددالة التفدداب العددام شد التجددارة يف اخلدددمات يف لددوغ افددد  .6ومد مددرور
الس ددنني ،تق ددور دور القق دداعني الع ددام واخل دداص يف ت ددوفري خ دددمات املي ددا ي ددد أ ع ددا احلكوم ددات
أصددبحان ددحتر مددن ريددر وخصخصددة خدددمات امليددا  ،سددبب فشددل مشدداري امليددا والنزاعددات ددني
الدول واملستامرين .وم ذلا ،ميكن للبلدا أ توفق ني اللتزامات ال تق على عاتقيدا وجدب
التفدداب العددام ش د التجددارة يف اخلدددمات وأقدددا سياسددتيا الو نيددة ،مددن قبيددل تعزيددز التدددفقات
السددتامارية إل ققدداع امليددا  .وقددد يكددو مددن املفيددد ل عضدداء يف منظمددة التجددارة العامليددة وض د فتددة
جدي دددة ق د فت ددة امل دداء الص ددار للس ددتخدام البش ددر  ،اب ض ددافة إل اخل دددمات البيتي ددة ال د يش ددمليا
التصنيف القائم .ويرر عضو فريق املناقشة أ من عد إمكانيدة الختيدار والتددرا يف ريدر التجدارة
يف إ ار التفداب العدام شد التجدارة يف اخلددمات ،إذا مدا اقرتندان تصدنيف واضدو خلددمات امليدا ،
أ توفر قدرا أكرب من اليقني للحكومات ،يف سعييا إل زايدة فرص احلصول على امليا من خدلل
ريددر التجددارة ددوترية و ريقددة تتماعدديا مد أقدددا التنميددة الو نيددة علددى أكمددل وجدده .وسدديكو مددن
املفيد التمييز دني األمدن املدائ وملكيدة املداء مدن جيدة ،و سدني افياكدل األساسدية مددادات امليدا ،
من جية أخرر .فبينما يتسم األمن املائ وساسية سياسية ،ل تتسم ملكيدة املداء دنفس القددر مدن
احلساسية ،ما يتيو اوال ملزيد من التعاو التجار يف قحتا اوال.
 -10وأعددار العديددد مددن املشدداركني إل أ اللتزامددات التجاريددة ل ينبيد أ تددإد إل تضددييق
احلي ددز السياس ددال املت دداح للحكوم ددة لتنظ دديم أس ددعار خ دددمات املي ددا ودعمي ددا .وينبي د د أ تك ددو
اللتزامات يف املفاوضات التجارية تدرجيية ومتسقة م ا صدلحات الداخليدة للبلدد ،كمدا حصدل
يف حالة عيل  .ابلنظر إل احلساسيات املتعلقدة ددمات امليدا  ،مادل األمدن املدائ  ،وحقدوب امليدا
وامللكية ،فضلا عن النزاعات احملتملة ني اجلماعدات والبلددا  ،مدن املفيدد عددم الرتكيدز فقدل علدى
البعددد التجددار  ،ددل الرتكيددز أيض د ا علددى مددا ميكددن قيقدده مددن خددلل التعدداو ا قليم د والدددويل.
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وألق الضوء أيضدا علدى أليدة الدرتا ل دني أقددا التنميدة املسدتدامة ،دا يف ذلدا دني افدد 2
احملسدنة وتعزيدز الزراعدة املسدتدامة) وافدد 6
(القضاء على اجلدوع وتدوفري األمدن اليدحتائ والتيحتيدة ت
(ضما توافر امليا وخدمات الصدر الصدح للجميد ) .وينبيد النظدر قريقدة عداملة ومتكاملدة
يف الددزوااي املختلفددة ملس د لة املدداء (ابعتبددار حق دا مددن حقددوب ا نسددا أو مددوردا مشددرتكا أو خدمددة)
ويف األقدددا العديدددة ال د تسددعى احلكومددات إل قيقيددا (ومنيددا ،علددى سددبيل املاددال ،حصددول
اجلمي د علددى ميددا الشددرب وخدددمات الصددر الصددح  ،واألمددن املددائ  ،والتنميددة الجتماعيددة -
القتصادية ومحاية البيتة).
التجارة يف خدمات الطاقة واهلدف  7من أهداف التنمية املستدامة
 -11اتفددق العديددد مددن املشدداركني علددى رأ مفدداد أ خدددمات القاقددة أحددد ركددات التنميددة
وأ ددا ضددرورية لتحقيددق أقدددا التنميددة املسددتدامة األخددرر .يددد أ احلص دول علددى القاقددة ل ي دزال
يشكل دايا ،ل سيما ابلنسبة لعدد كبري من سكا املنا ق الريفية يف العديد من البلدا النامية
ال د تفتقددر إل سددبل احلصددول علددى خدددمات القاقددة .وقددال أحددد املشدداركني يف حلقددة النقددا إ
الكاري من النقاعات ال مر ش القاقة على الصعيد الدويل تويل اقتمام ا كبريا لتوليد القاقة
الكيرابئية وتوفريقا ،مقارنة ابلحتياجدات األخدرر مدن القاقدة ،مادل وقدود القدبف النظيدف ،الدحت
ينقددو علددى عددد جنسددام قددو  .وعددلوة علددى ذلددا ،يددحتقب جددزء كبددري مددن متويددل القاقددة إل
املشاري الكبرية ومشداري زايدة الكفداءة يف اسدتخدام القاقدة ،فيمدا هتمدل قدرارات التمويدل املندا ق
الريفية والنساء .ولحتلا ،ل د من اعتماد وتنفيحت قوانني تن على إمكانية حصول اجلمي علدى
خدمات القاقة متاعيا م افد  ،7للسرتعاد هبا يف وض السياسات .وقدد جدرر ،يف الكادري
مددن األحيددا  ،التقليددل مددن أليددة وضد ق دوانني وأنظمددة قا لددة ل نفدداذ ،ر ددم أ مددن عد ذلددا أ
يفض إل جحتب الستامارات األجنبية ،ال تتقلدب يتدة مسدتقرة ميكدن التنبدإ هبدا .ومتادل األ در
القانونية والرتتيبات املإسسية عرو ا أساسية لتحقيق افد  7وأقدا أخرر.
 -12ومددن امليددم النظددر يف ائاثر البيتيددة الناكددة عددن اسددتيل القاقددة .واب ض دافة إل ذلددا،
ينبي أ تإخحت القاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام القاقة يف العتبار يف التعاو التجدار يف
.ال خدمات القاقة.
 -13وق ددال ع دددة مش دداركني إ التج ددارة يف خ دددمات القاق ددة تس دديم إس دديام ا فع ددالا يف قي ددق
افد  ،7أل البلدا ال تعدام مدن عجدز يف القاقدة ميكدن أ صدل علدى مصدادر القاقدة مدن
لدددا أخددرر وتسددتفيد مددن أسددعار تنافسددية وتصددل إل مصددادر متنوعددة للقاقددة ،وميكنيددا ابلتددايل
سني توافرقا ومواوقيتيا والقدرة على مل تكاليفيا.
 -14وتقاس ددم املش دداركو ع ددددا م ددن التج ددارب ا قليمي ددة .فف د الس ددوب املش ددرتكة لبل دددا املخ ددرو
اجلن ددومل ،املعد درو أيض د د ا ابس ددم مريكوس ددور ،تصد د تةدر ابرا د دوا القاق ددة إل األرجنت ددني والربازي ددل ،وق د د
صادرات تنو زايدهتا .ومن أقدا سياسة القاقة يف ابرا دوا تو يدد مركزقدا وصدفيا دور التكامدل
ا قليم يف .دال القاقدة يف مريكوسدور .وعلدى الصدعيد احمللد  ،تدوفر قيتدة احتكاريدة عامدة ،قد ا دارة
الو نية للكيدرابء ،خددمات القاقدة الكيرابئيدة .و صدل كيد األسدر املعيشدية علدى الكيدرابء ،وتسدتفيد
األسر ذات الدخل املنخفا من أسعار خمفضة ( 25يف املائة من السعر العاد ).
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 -15وتب ددني مر ددة ال دداد األورومل ألي ددة التع دداو ا قليم د الالاد د األ ع دداد يف  .ددال القاق ددة ،أ
تيسري مارة القاقة العدا رة للحددود ،وتعزيدز التعداو دني افيتدات التنظيميدة املسدتقلة ومتعيدد خددمات
القاق ددة ،وتعزيد ددز ال دددعم املتبد ددادل يف الس ددتامار يف افياكد ددل األساس ددية للقاقد ددة .ومتا ددل القاقد ددة إحد دددر
الصلحيات املشرتكة دني الددول األعضداء يف ال داد األورومل واملفوضدية األورو يدةا إذ يتمتد األعضداء
ابلسديادة علددى مصددادر مزجييددا مدن القاقددة وجددب مبدددأ التضددامن ،ينمدا تسددتقي البلدددا التعويددل علددى
عضيا البعا لسد النق يف ا مدادات يف حدالت القدوار واختدحت ال داد األورومل تددا ري تتجداوز
ح دددود الولي ددة الو ني ددة لتحقي ددق أم ددن القاق ددة والكف دداءة يف اس ددتخداميا ،ور ددل ع ددبكات القاق ددة ع ددرب
احلدددود ،ومميد مصددادر القاقددة علددى أسددام التكامددل .ومددن املتوقد أ تدرتاوح عائدددات إدمدداا أسدواب
القاقددة الرام د إل تعزيددز كفدداءة اسددتخداميا ،وفددتو املنافسددة لفائدددة مسددتيلكييا ددني  40و 70مليددار
يددورو ولددول عددام  .2030وتتعدداو اجليددات التنظيميددة الو نيددة املسددتقلة منددحت عددام  ،2000يف تبددادل
املعلوم ددات واملمارس ددات الفض ددلى ،م ددن خ ددلل .ل ددس افيت ددات األورو ي ددة لتنظ دديم قق دداع القاق ددة .ومن ددحت
عددام  ،2011تتعدداو قددحت افيتددات ،مددن خددلل وكالددة التعدداو ددني افيتددات التنظيميددة األورو يددة املعنيددة
ابلقاقددة ،لتنسدديق امليددام التنظيميددة والقضددااي العددا رة للحدددود وتقددد توجييددات لوض د رمددوز الشددبكات
املشدرتكة مدن جاندب الشدبكات األورو يدة ملشديل نظددم النقدل .وجيدر تعزيدز افياكدل األساسدية يف كيد
أ دداء أورواب .ويعتمددد ال دداد األورومل ،كددل سددنتني ،قائمددة ابملشدداري ذات القتمددام املشددرت الد تعتددرب
أساسددية دمدداا أسدواب القاقددة األورو يددة .ويعدداد تقاسددم التكدداليف ددني البلدددا الد تددوفر القاقددة وتلددا
ال تستيلكيا .وافد مدن ذلدا قدو قيدق الدرتا ل نسدبة  10يف املائدة عدام  2020و 15يف املائدة
عددام  ،2030وتقلددي الف دوارب يف األسددعار ددني األعضدداء .وإذا كددا فددارب السددعر أكددرب مددن  2يددورو
لكددل ميياوا /س داعة ،ف ددد مث ددة حاجددة إل س ددني ال درتا ل و ن دداء افياكددل األساس ددية .وابملا ددل ،عن دددما
تكددو القدددرة علددى السددترياد أقددل مددن محولددة الشددبكة نسددبة  30يف املائددة يف أوقددات الددحتروة ،جيددب أ
يتددوخى املشدديلو ندداء افياكددل األساسددية اللزمددة لسددترياد القاقددة .ويكتس د التكامددل يف .ددال القاقددة
ألية خاصة ابلنسبة للقاقة املتجددة ال تكو متققعة و تاا إل ختزين.
 -16ويف أفريقي د ددا ،كش د ددفان التنبد د دإات اخلاص د ددة ع د ددام  2040زايدة يف الض د دديل د ددو قي د ددق
افد  ،7يف ل توقعات تفيدد تضداعف عددد السدكا  ،واملضد يف التوسد احلضدر  ،وارتفداع
عدد أفراد القبقدة الوسدقى الادة أماالده .وإمددادات القاقدة الكيرابئيدة اللزمدة كد حيصدل  60يف
املائة من السكا على قحت القاقة عام  2040ق ستة أضعا املسدتور احلدايل للتوليدد .وقدحتا
يع د اسددتامارات كبددرية يف توليددد القاقددة ونقليددا لتلبيددة القلددب املتوق د  .وملواجيددة قددحتا التحددد ،
وحددداان خقددل رئيسددية لشددبكات نق دل القاقددة يف منققددة أفريقيددا اجلنو يددة ومنددا ق عددرب
ُوضددعان ُ
ووسل و رب ومشال أفريقيا جياد أسواب إقليمية لتجارة القاقدة والتوصدل ،يف ايدة املقدا  ،إل
ر ل كي مرافق القاقة األفريقية يف كل منققة إقليمية يية تشكيل سوب قارية لتجارة القاقة.
 -17ومث ددة دددايت عدي دددة تعي ددق تق ددوير أسد دواب م ددارة القاق ددة ا قليمي ددة والس ددوب القاري ددة يف
أفريقيددا .فقدددرات الددر ل القددائم ددني البلدددا دددودة ،ابلنظددر إل عدددم وجددود عددبكة واحدددة تددر ل
كي لدا املنققة ا قليمية الواحدة ابلكامل .وقد ليان الشبكات ا قليمية مراحل خمتلفدة مدن
التقددوير ،وق د تتس ددم دددرجات متفاوت ددة م ددن القدددرة عل ددى الت د قلم م د ح ددالت ع دددم الس ددتقرار.
كمددا أ فددائا القاقددة املتدداح للتجددارة دددود .فباسددتاناء .م د القاقددة للجنددوب األفريق د  ،الددحت
يعمددل يف اجلماعددة ا تائيددة للجنددوب األفريق د مهسددلوب امل دزادات ،ل توجددد أس دواب اقددة إقليميددة
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متق ددورة ذات قواع ددد ماري ددة واض ددحة ،كم ددا أ األ ددر التنظيمي ددة تفتق ددر إل الت دوا م .ولس ددتحدا
سددوب حيويددة لتجددارة القاقددة يف أفريقيددا ،مددن الضددرور وضد إ ددار وموعددة مددن القواعددد التنظيميددة
ال د تتسددم ابلت دوا م والوضددوح والشددفافية ،ملعاجلددة مشددكلة التنددوع التنظيم د  .وينقبددق ذلددا ،علددى
س ددبيل املا ددال ،عل ددى م ددا يلد د ا منيجي ددة تعرف ددة نق ددل القاق ددة ،ومب دداد التس ددعري ،والرقا ددة وتس ددوية
املعدداملت ،واملعددايري التقنيددة للقيددام ،وتسددوية املنازعددات والتحكدديم .وعددلوة علددى ذلددا ،سدديكو
من الضرور فتو أسواب مارة القاقة أمام مشاركة الققداع اخلداص ،توخيد ا للكفداءة والقددرة علدى
املنافسة ،وسب القدرات املإسسية لكل لد .وسيكو من الضرور إنشاء مراكز تنسديق دارة
أحجام مارة القاقة ني األعضاء املتداجرين .ومدن عد تيسدري تنقدل الندام ور وم األمدوال أيضدا
أ يشكل عنصرا أساسيا يف إنشاء سوب لتجارة القاقة يف أفريقيا.
 -18ويف آسدديا ،تُسددتخدم خدددمات ا مددداد ابلقاقددة الكيرابئيددة عددرب احلدددود مددن خددلل الددر ل
الكيرابئد كوسدديلة لتحقيددق افددد  7يف املنققددة .ومتلددا لدددا كاددرية مدوارد بيعيددة وفددرية للقاقددة
مال القاقة الكيرومائية .إل أ الكاري من الندام ل حيصدلو حدا ائ علدى الكيدرابء ،ول يدزال
نصيب الفرد من استيل الكيرابء منخفض ا .وعكل ذلا فرصة للر ل الكيرابئد عدرب احلددود.
فلدر كيورية لو الدميقرا ية الشعبية ،على سدبيل املادال 33 ،ر قدا كيرابئيدا مد البلددا اوداورة
وأص ددبحان مص د تةدرا للقاق ددة الص ددافية .وتس ددتورد منيولي ددا  20يف املائ ددة م ددن اقتي ددا الكيرابئي ددة م ددن
الصني وال اد الروس  .وقد ساعدت مارة القاقة قحتا البلد يف تلبيدة احتياجدات سدكا مندا ق
احلدود الشمالية واحتياجات مشاري التعدين يف جنوب البلد من إمدادات القاقة.
 -19وتبني مر ة التعاو يف .ال القاقة يف آسيا ضرورة اختاذ اخلقوات التاليدة للسدتفادة مدن
إمكابت وفرص الر ل ني عبكات القاقة والتجارة فيياا
(أ)

تعزيز احلوارات السياساتية ني البلدا املعنية

(ب)

إنشاء آليات إقليمية لتجارة الكيرابء وتسعريقا

(ا)

مواءمة معايري ناء وتشييل الشبكات

(د) إجراء وو مشرتكة شد خقدل الدر ل دني عدبكات القاقدة دا يتماعدى مد
األقدا ا تائية للبلدا
(ه) تعزي ددز املإسس ددات الداعم ددة ،ما ددل جلن ددة التنس دديق ا قليمي ددة للتج ددارة ابلقاق ددة يف
منققد ددة ميكوند ددد الكد ددربر دو ا قليميد ددة (كمبد ددوداي والصد ددني وكيوريد ددة لو الدميقرا يد ددة الشد ددعبية
ومياتار وتيلند وفييان بم)
(و)
الستشارية.

حشددد املإسسددات املنخر ددة يف إمدددادات القاقددة واخلدددمات املاليددة واخلدددمات

 -20و ددا أ خدددمات القاقددة تتقددور علددى ددو متزايددد وابتددان تسددتخدم التكنولوجيددا كاافددة،
وقددو أمددر يتجدداوز ،يف الكاددري مددن األحيددا  ،قدددرة البلدددا الناميددة ،فددد قددحت البلدددا تدداا إل
اسدترياد رأم املددال املداد (التكنولوجيددا واملعدددات) ورأم املدال البشددر (اخلدرباء والبدداحاو الفنيددو
واملددديرو ) .ومددن امليددم تددوفري الدددعم الدددويل للبلدددا الناميددة وأقددل البلدددا ت دوا يف تقددوير افياكددل
األساسية للكيدرابء ،ونقدل وتوزيد الكيدرابء والقاقدة املتجدددة .فعلدى سدبيل املادال ،تقددم كيوريدة
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كوراي املساعدة ا تائية الرمسية إل أقل البلدا توا ،ا يف ذلا إايو يا وموزامبيق وكيوريدة تنزانيدا
املتحدة .واب ضافة إل ذلدا ،تقددم الصدني املسداعدة إل قدحت البلددا لتحسدني خددمات القاقدة
من خلل مبادرة احلزام والقريق.
 -21وتس دداءل أح ددد اخل درباء ع ددن املخ ددا ر احملتمل ددة للتكام ددل ا قليمد د يف  .ددال القاق ددة ،ما ددل
التخل د عددن السدديادة الو نيددة لصددار الوكددالت التنظيميددة ا قليميددة .ور ددم أ قددحتا األمددر ل ي دزال
مبعددت قلددق ،فدندده م ميند التعدداو ا قليمد يف وضد القواعددد التنظيميددة ،لضددرورة ضددما التشددييل
السليم لسوب القاقة ا قليمية.
التجارة يف اخلادمات اللوجساتيةو وا اد مان فاقاد ال اااءو واهلادف  12مان أهاداف التنمياة
املستدامة
 -22يدددعو افددد  12إل ضددما وجددود أتددا اسددتيل وإنتدداا مسددتدامة .ويددإد إنتدداا
واستيل األ حتية دورا رئيسدي ا يف قدحتا الصددد .ويتقلدب ذلدا تنفيدحت اسدرتاتيجيات تددمج الركدائز
الرئيسية الال للستدامة (القتصادية والجتماعيدة والبيتيدة) ملواصدلة السدع إل قيدق الكفداءة
القتصددادية واكتسدداب القدددرة التنافسددية ،و قيددق ا دمدداا الجتمدداع  ،ومحايددة البيتددة عددن ريددق
تعزيز اللوجستيات اخلضراء .كما يستلزم اتباع ج عامل لسلسلة ا مداد ككدل ،دا يشدمل آاثر
ا نتاا واألسر املعيشية والنقل.
 -23وتب ددني اخل دددمات اللوجس ددتية ج ددزءا قام د ا م ددن األداء يف م ددرحل النق ددل والتوزي د م ددن ددني
مراحل سلسلة ا مداد ،وقو ما أكد ماال اجلماعة ا تائية للجنوب األفريق  .فتكلفة خدمات
السددترياد والتصدددير يف لدددا اجلماعددة مرتفعددة لليايددة سددبب تدددم األداء اللوجس د الندداجم عددن
عدة مسائل ينيا ما يل ا
(أ)

قيود القرقات وامللحة الساحلية

(ب)

رسوم استعمال القرقات

(ا)

تنوع معايري املركبات

(د)

ضعف افياكل األساسية للنقل

(ه)

تكامل وسائل النقل

(و)

ول وقان الوصول إل املوانئ ،ل سيما يف البلدا

ري الساحلية.

 -24ويكتس تزايد تكلفة التسليم والوقان الحت حيتاجه ألية خاصة يف إدارة سلسل إمداد
األ حتية القا لة للتلف.
 -25واتف ددق املش دداركو عل ددى أ التج ددارة يف اخل دددمات اللوجس ددتية ميك ددن أ ت ددإد إل زايدة
املنافسددة ،وأ تددوفري اخلدددمات اللوجسددتية ،وزايدة الكفدداءة وخفددا التكدداليف ،و سددني اجلددودة،
وتقليل الوقان اللزم للتسليم ،تسيم يف احلد من فاقد اليحتاء ومن مث يف قيق افد .12
 -26وع دددد عض د دوا م ددن فري ددق اخل د درباء عل ددى ألي ددة وج ددود يت ددة تنظيمي ددة مواتي ددة للخ دددمات
اقرتح متكني الشركات ،ا فييا الشركات األجنبيدة ،مدن تدوفري .موعدة مدن اخلددمات
اللوجستية .و ُ
املتكاملددة .وتبددني ا حصدداءات أ التجددارة يف املنتجددات الزراعيددة فاقددان مددارة البضددائ مددن حيددت
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احلجددم .وميكددن التعددر علددى أسددباب فاقددد اليددحتاء يف كيد مراحددل سلسددلة القيمددة ،مددن احلصدداد،
إل املناولددة والتخ دزين ،والتيليددف ،والتوزي د  ،والسددتيل يف ايددة املقددا  .والواق د أ كا دريا مددن
الشددركات قددد انتقلددان مددن تقددد خدمددة لوجسددتية واحدددة فقددل (كمناولددة البضددائ  ،أو التخ دزين،
أو عحن البضائ  ،أو التخلي اجلمركد ) إل تدوفري خددمات متكاملدة .واسدتفادت عددة مراحدل
رئيسية من سلسلة القيمة اليحتائية من خدمات لوجسدتية أكادر جدودة وفعاليدة ،مدا أدر إل النمدو
السد دري يف ام ددا الس ددتعانة ص ددادر خارجي ددة لت ددوفري اخل دددمات اللوجس ددتية أو إل ت ددو اخل دددمات
اللوجستية ال توفرقا أ را اثلاة .ويبني مإعر تقييد التجارة يف اخلدمات الحت وضدعته منظمدة
التعاو والتنمية يف امليددا القتصداد أ خددمات مناولدة البضدائ تواجده أكادر القيدود ،ل سديما
القيددود الد تعيددق الوصددول إل قددات احلدداوايت واحلصددول علددى ا عددابت املتبادلددة .ولددحتلا ،قددد
يسدديم سددني ا ددار التنظيم د  ،عددن ريددق إزالددة عددا القيددود املفروضددة علددى التجددارة يف .ددال
اللوجستيات ،يف احلد من فاقد اليحتاء.
 -27ومثددة مس د لة ذات صددلة تتعلددق وركددة دواقم النقددل ،وقددو أمددر أساس د أيض د ا يف إيصددال
السل يف الوقان املناسب ويف كفاءة سلسل ا مداد .فف حني أ أ قم النقل اجلو والبحر
حيظددو عاملددة تفضدديلية يف احلصددول علددى الت عددرية ،فددد سددائق الشدداحنات ضددعو جدراءات
مرققددة قبددل احلصددول علددى الت عددرية .وقددد يكددو التعدداو الانددائ وا قليمد أفضددل وسدديلة ملواجيددة
قحت العقبدة .وذقدب اقدرتاح آخدر إل أ املفاوضدات والتفاقدات التجاريدة الدوليدة ميكدن أ تدإد
دورا قام د د ا يف تيسد ددري التجد ددارة يف اللوجسد ددتيات عد ددن ريد ددق تقد ددد التزامد ددات يف .د ددال اخلد دددمات
املس د د ة
داعدة جلمي د د وس د ددائل النق د ددل .وميك د ددن أيض د دا تيس د ددري احلرك د ددة املإقت د ددة ل ع د ددخاص القبيعي د ددني
(األسلوب  )4من خلل قحت املفاوضات التجارية.
 -28وع ددرر أح ددد اخل درباء حال ددة أفريقي ددا ،حي ددت ي ددإد ض ددعف افياك ددل األساس ددية ،واي درات
التوزي د  ،وع دددم كفاي ددة الق دددرة عل ددى التخد دزين ،وض ددعف إدارة املخ ددزو إل فاق ددد كب ددري يف الي ددحتاء.
ولحتلا ،فد القريق الرئيس العا ر ألفريقيدا كوسديلة لضدما التبدادل ا قليمد واألقداليم وللدر ل
ددني أفريقيددا و قيددة العددام مددن خددلل وصددلت امل دوانئ ،يعةددد ابلكاددري يف .ددال سددني اللوجسددتيات
املتصددلة ابليددحتاء وفددرص التصدددير ذات الصددلة .ومددن ع د التدددا ري التاليددة ،علددى سددبيل املاددال ،أ
تساعد يف قحتا السيابا
(أ)

استحدا قياكل أساسية آمنة وفعالة يف .ال النقل

(ب) إ رام اتفاقات إقليمية للنقل العا ر مدن أجدل تعزيدز التعداو والشدراكات يف .دال
اللوجستيات املتصلة ابليحتاء
(ا) تعزي ددز احلرك ددة السلس ددة للي ددحتاء ع ددرب الق ددرب التجاري ددة م ددن خ ددلل ممد درات ذكي ددة،
واستخدام التكنولوجيات اجلديدة وإدارة البيابت الضخمة
(د)

إنشاء مراصد و نية أو إقليمية للنقل

(ه)

إزالة القيود ال تعيق الروا ل ني مراكز ا نتاا والتوزي .

 -29وأعددار اخلبددري أيض دا إل أ اللوجسددتيات التجاريددة ينبي د اسددتخداميا لدديس فقددل لتيسددري
احلصددول علددى اليددحتاء ،ددل وأيضد ا لتعزيددز قدددرة النددام علددى مددل تكاليفدده ،كوسدديلة للتخفيددف مددن
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حدددة الفقددر وللرتكيددز علددى مددارة األ حتيددة داخددل املنققددة الواحدددة وعلددى آاثر م دارة األ حتيددة عددرب
احلدود والتجارة يف املنا ق الريفية على النساء.
 -30ففد د الص ددني ،أس دديمان س ددينات اخل دددمات اللوجس ددتية يف احل ددد م ددن نقد د األ حتي ددة.
ويتسدارع تددو الكاددري مددن الشددركات اللوجسددتية املتخصصددة يف إيصددال األ حتيددة واملشددروابت يف قددحتا
البل ددد .وم ددن أج ددل تعزي ددز ت ددو اخل دددمات اللوجس ددتية ،رفع ددان الص ددني كيد د القي ددود املفروض ددة عل ددى
اخل دددمات اللوجس ددتية ذات الص ددلة ابألعم ددال التجاري ددة ،ددا يف ذل ددا اخل دددمات اللوجس ددتية ذات
الصلة ابلتجارة ،وعجعان على تقوير اخلدمات اللوجستية املتكاملة .إذ ُمسو للشركات األجنبيدة
أ تنشددئ فروع د ا فددا تكددو مملوكددة ابلكامددل للشددركة األم كمددا ُمسددو فددا ءنشدداء مشدداري مشددرتكة.
فعلى سبيل املاال ،دخلان عركة يوبيتدد ابرسدل سدريفيس يف عدراكة مد عدركة صدينية خاصدة قد
عددونفند إكس ددربم .وأتح إدم دداا تكنولوجي ددا املعلومددات والتص ددالت واس ددتخدام التكنولوجي ددات
الرائدددة ،ماددل املسددتودعات ذاتيددة التشددييل ،والرو ددوتت ال د تق دوم ابلفددرز وابلعمليددات اللوجسددتية،
لشددركة اخلدددمات اللوجسددتية الصددينية اكتسدداب مزيددد مددن الكفدداءة والتقددور .ومد ذلددا ،رأر أحددد
اخلدرباء أ مثددة حاجددة إل حلددول تسددتخدم فييددا تكنولوجيددات سدديقة لتلبيددة الحتياجددات اليحتائيددة
للمجتمعات الريفية ال ل متلا رقا.

جيم -الستنتاجات
توصيات للمضي قدما
 -31اقرتح اجتماع اخلرباء التوصيات التاليةا
ض ددما تد دوافر ومواوقي ددة واس ددتدامة اخل دددمات املستعرض ددة والق دددرة عل ددى م ددل
(أ)
تكاليفيا ملا لحتلا من ألية ابلية يف قيق أقدا التنميدة املسدتدامة للجميد  ،دا يف ذلدا أفقدر
البلدا واوتمعات احمللية وأعدقا ضعفا يف العام النام  ،لكفالة عدم ختلف أحد عن الركب
(ب) وض د أ ددر قانونيددة وتنظيميددة قويددة وترتيبددات مإسسددية وصددفيا عددرو ا ضددرورية
لتوجيدده وضددما تقددوير اخلدددمات املشددمولة ابلسددتعرار ،مددن قبيددل كفالددة حصددول اجلمي د علددى
إمدادات ميا كافية ومعقولة ،و ري ذلا من األقدا السياساتية ذات الصلة
(ا) اس ددتكمال اس ددتامارات القق دداع الع ددام ابس ددتامارات م ددن القق دداع اخل دداص لتلبي ددة
الحتياجددات املاليددة افائلددة املتعلقددة بندداء افياكددل األساسددية للميددا والصددر الصددح  ،والقاقددة،
والشبكات اللوجستية ،كما يتضو من املاال الحت قدمته الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيدا
عن حاجة أفريقيا إل ر ل عبكات الكيرابء يف كي أ اء القارة
(د) ضدرورة وضد ُدج دقيقددة ومتقندة تتعلددق ابألمدن املددائ وملكيدة امليددا أل مدا جددزء
من الشوا ل املشروعة يف العديد من البلدا ولرتبا يما وق أساس من حقوب ا نسا  ،ينما
ل يتسددم سددني إمدددادات امليددا الرامد إل زايدة إمكانيددة الوصددول إلييددا و سددني املرافددق الصددحية
نفس احلساسية السياسية وميكن قيقيما سبل منيا التعاو التجار
(ه) إيدلء األليدة للقاقدة ومدارة القاقدة لتحقيدق النمدو القتصداد املقدرد واحلدد مدن
الفقددر .وم د ذلددا ،ينبي د أ تإخددحت يف العتبددار املنددا ق الريفيددة والفقددرية والبعددد اجلنسددام (كي د
الشرائو السكانية) ،سبل منيا توفري مواقد القي النظيفة واملتسمة ابلكفاءة
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(و) إمكانية الستفادة من التجارة يف خددمات القاقدة للتصدد للمشداكل املتعلقدة
ابألمن الو  ،من خلل إ رام اتفاقات إقليمية ملزمة
(ز) ضد ددرورة ضد ددما اسد ددتقللية افيتد ددات التنظيميد ددة يف ققد دداع القاقد ددة وققد دداع امليد ددا
والصددر الصددح ومحايتيددا مددن التدددخل السياس د ددا يتدديو وض د إ ددار تنظيم د مسددتقر وقا ددل
للتنبإ وإيلء األلية للتعاو ني افيتدات التنظيميدة ومشديل القاقدة دمداا أسدواب القاقدة علدى
الصعيد ا قليم  ،على النحو املبني يف األمالة املقدمة من أمريكا اللتينية
(ح) ضرورة أ تستورد البلددا الناميدة ر وم األمدوال ورأم املدال البشدر (امليدارات
واخلربات) لتنمية ققاعات القاقة
( ) إمكانيددة أ تددإد التجددارة يف اخلدددمات اللوجسددتية إل زايدة املنافسددة وتقددد
خدمات أكار فعالية ،و كلفة أقل وجودة أعلى ،م تقلي وقان إيصافا
( ) إمكانية أ تعزز املفاوضات والتفاقدات التجاريدة الدوليدة ،واتفاقدات العدرتا
املتبادل تيسري التجارة أيضا عدن ريدق احلدد مدن املعداملت الورقيدة ومدن احلاجدة إل ازدواجيده قيدد
البيابت
( ) ضددرورة أ تتخددحت البلدددا
سني أداء اخلدمات اللوجستية املتكاملة

ج دا عدداملا ييق د خمتلددف األسدداليب والش درائو يف

(ل) الرتكي ددز ق ددوة عل ددى تعزي ددز وس ددائل التنفي ددحت لتحس ددني خ دددمات املي ددا والص ددر
الصح والقاقة واخلدمات اللوجستية (افد )17
(م) إمكانيددة مواصددلة التعدداو فيمددا ددني لدددا اجلنددوب والتعدداو الالا د يف .ددال
تددوفري خدددمات امليددا والصددر الصددح  ،وخدددمات القاقددة ،واخلدددمات اللوجسددتية ،أل ددا تعددود
ابلنف املتبادل على البلدا املعنية
( ) ضرورة أ يعزز األونكتاد التعاو والتآزر مد املنظمدات الدوليدة األخدرر املعنيدة
ابلتج ددارة يف اخل دددمات يي ددة دع ددم البل دددا النامي ددة يف جيودق ددا الرامي ددة إل ل ددوغ أق دددا التنمي ددة
املستدامة.

اثنيا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -32انتخددب اجتمدداع اخلدرباء املتعدددد السددنوات شد التجددارة واخلدددمات والتنميددة ،يف جلسددته
العامدة الفتتاحيدة املعقدودة يف  7أاير/مدايو  ،2018السديد سدليم ددورة (لبندا ) رئيسدا لده والسديد
رايدر تومام (اململكة املتحدة لربيقانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) بئبا للرئيس  -مقررا.
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ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األعمال)

 -33أقر اجتماع اخلدرباء ،يف جلسدته العامدة الفتتاحيدة أيضدا ،جددول األعمدال املإقدان للددورة
( ،)TD/B/C.I/MEM.4/16على النحو التايلا
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

تسخري التجارة يف اخلدمات من أجل التنمية الشاملة واملستدامة

-4

اعتماد تقرير اجتماع اخلرباء عن أعمال دورته السادسة.

جيم -نتائج الدورة
 -34اتفددق اجتمدداع اخل درباء ،يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة أيض د ا ،علددى أ يعددد ال درئيس مددوجزا
للمناقشات يُدرا يف تقرير ما عد الدورة لتقدميه إل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة ،املقرر
عقدقا يف أيلول/سبتمرب .2018

دال -اعتماد تقرير اجتماع اخلرباء عن أعمال دورته السادسة

(البند  4من جدول األعمال)
 -35ةأذ اجتم د دداع اخلد د درباء املتع د دددد الس د ددنوات ،يف جلس د ددته العام د ددة اخلتامي د ددة ،املعق د ددودة يف 8
أاير/مايو  2018لنائب الرئيس  -املقرر وض الصيية النيائية للتقرير عد اختتام الدورة.
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املرفق
ا

ضور*

-1

حضر الدورة خرباء ميالو الدول األعضاء التاليةا
األرد
إسبانيا
أنيول
أو ندا
أوكرانيا
ابرا وا
البحرين
الربازيل
روم دار السلم
نن
وركينا فاسو
تيلند
تركيا
ترينيداد وتواب و
تونس
اجلزائر
اجلميورية الدومينيكية
كيورية الكونيو الدميقرا ية
كيورية تنزانيا املتحدة
جيبول
زمبا و
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سر لنكا
السودا
السويد
الصني
كازاخستا
كندا
كواب
كوت ديفوار
الكونيو
الكويان
كينيا
لبنا
مد شقر
مصر
امليرب
املكسيا
اململكة املتحدة لربيقانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
موريشيوم
نيبال
نيجرياي
افند

وحضر الدورة ممالو الدولة التالية املراقبة ري العضو يف األونكتادا
دولة فلسقني
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وكانان املنظمات احلكومية الدولية التالية ممالة يف الدورةا
.موعة دول أفريقيا والكارييب واحمليل افاد
منظمة التعاو والتنمية يف امليدا القتصاد
منظمة التعاو ا سلم
أمانة منتدر جزر احمليل افاد
مركز اجلنوب
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وكانان أجيزة األمم املتحدة وقيتاهتا و را.يا التالية ُممالة يف الدورةا
مركز التجارة الدولية
ربمج األمم املتحدة ا تائ

__________

*
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وكانان الوكالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممالة يف الدورةا
منظمة الصحة العاملية
منظمة التجارة العاملية
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وكانان املنظمات ري احلكومية التالية ممالة يف الدورةا

من الفتة العامة

را قة أفريقيا 21
املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
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