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أوالا -م ج الرئيس
 -1عُق ــدل ال ــدورة الالالال ــة لجتم ــاع ااـ ـواء املتع ــدد الس ــنوال بت ــنن تعزي ــز التكام ــل والتع ــاون يف
املي ــدان القتص ــادي يف قص ــر األم ــم جبني ــف يف  2و 3متوز/يولي ــه  ،2015وفقـ ـ ا لاصتصاا ــال الـ ـ
اتفــق عليهــا الــس الت ــارة والتنميــة يف دورتــه التنفيايــة الســابعة واامســيف املعقــودة يف الف ـ ة 28-26
حزيران/يونيه .2013

ألف -ال يا االفتتاحي
 -2شـ ــدد نائـ ــب األمـ ــيف العـ ــا ل ونكتـ ــاد يف ماحظاتـ ــه الفتتاحيـ ــة علـ ــى أن أهـ ــدا التنميـ ــة
املس ــتدامة تن ــوي عل ــى ــو تنمي ــة جدي ــد وش ــامل ومتس ــق متام ـا ،وأن حتقي ــق الع ــا ال ــاي نبت ي ــه
حبلول عا  2030يت لب حتولا عميقـا يف الكيفيـة الـ نُنـتج ونسـتهل مـا ،ومـن شـنن إقامـة تعـاون
الصعد دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي أن تؤدي دورا مهما يف هاه العملية.
أوثق على ُ
 -3وأش ــار املتح ــدا إج أن الت ــارة الدولي ــة يف العق ــدين الل ــاين س ــبقا أزم ــة ع ــا  2008ق ــد
زادل بســرعة تفــوس عــعف ســرعة اإلنتــا العــاملي ،وأن مصــال املايــيف مــن األشــخا انتُ ِتــلوا مــن
دائــرة الفقــر .لكــن منــا انــدلع األزمــة ،واابــل الت ــارة الدوليــة "بالكــاد" وتـ ة النمــو اةديــدة األب ــن
لاقتصــاد العــاملي .فتكتــف بيانــال الربــل األول مــن عــا  2015عــن اافــاي القيم ـة الت اريــة يف
العديد من البلدان .ويف ظـل راـود البيصـة العامليـة هـاا ،باتـل األسـواس اإلقليميـة أاالـر أمهيـة اـا اانـل
عليه يف املاعـي .ويكتسـب التكامـل اإلقليمـي ،اهلـاد إج دفـل ع لـة النمـو الت ـاري ،أمهيـةا وريـة
متزاي ــدة يف الس ـ اتي يال اإل ائي ــة للعدي ــد م ــن البل ــدان .ام ــا اك ــن للتكام ــل اإلقليم ــي أن ُ ــدا
حتولا هيكلي ا يف اقتصادال البلدان من أجل حتسيف حياة عامة الناس.
 -4وبــالنظر إج عــرورة زيــادة ح ــم التعــاون اإلقليمــي فيمــا بــيف البلــدان الناميــة ،فــان الس ـؤال
احلاســم الــاي ي ــره هنــا هــو الكيفيــة ال ـ اكــن مــا حتقيــق ل ـ  .فقــد اتســم عــدد اب ـ جــدا مــن
املب ــادرال اإلقليمي ــة ح ــي اٍن ب بيع ــة تنازلي ــة (أي بالجت ــاه م ــن األعل ــى إج األس ــفل) ،ول ــاا ،ا ــان
التح ــدي الرئيس ــي ال ــاي واجهت ــه يتمال ــل يف التنفي ــا .و يُالم ــر العدي ــد م ــن العملي ــال واألنتـ ـ ة يف
ال الــب إل نتــائج قليلــة .لــال  ،قــد يكــون مــن الــاز اتبــاع هنــج تصــاعدي (يت ــه مــن األســفل إج
األعلــى) يتــمل يــل اةهــال اــاحبة املصــلحة ،مــن القــرو واملقامعــال وا افظــال واملــدن ،مــن
أجل حفز حتقيق تكامـل إقليمـي هـاد  .وا ـا ص ـوال اـ ة منسـقة اـو التكامـل مسـنلة حامسـة
األمهية يف بناء الزصم.
 -5وقــال نائــب األمــيف العــا إن ايفيــة حتــد التمويــل الــاز لزيــادة التعــاون اإلقليمــي مس ــنلة
وثيق ــة الص ــلة باملوع ــوع .وم ــا ب ــره مت ــهد الس ـ ـتالمار الع ــاملي يت ـ ـ بس ــرعة ،ويت ــهد الع ــا حالي ـ ـ ا
ووجهـة لاسـتالمار األجنـ املباشـر .وإعـافةا إج
حتولل بنيويـة .فسسـيا الناميـة هـي اٍن أاـو و
مصـدر ُ
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ل  ،بل ـل تـدفقال السـتالمار األجنـ املباشـر الـواردة إج القتصـادال الناميـة أعلـى مسـتويا ا يف
عــا  2014وهــو  680مليــار دولر مــن دولرال الوليــال املتحــدة ،لتفــوس بــال تلـ الـواردة إج
القتصــادال املتقدمــة ب  200مليــار دولر .وازداد رأمســال الس ـتالمار األجن ـ املباشــر مبقــدار ثاث ــة
أمالــال يف أقــل البلــدان ـوا ويف الــدول اةزري ـة الص ـ ة الناميــة ،وأربعــة أمالــال يف البلــدان الناميــة ـ
الساحلية .ول بد من تسخ هاا املـد املتنـامي مـن السـتالمارال الـواردة إج البلـدان الناميـة وااارجـة
منها أل راي التعـاون والتكامـل اإلقليميـيف ،و لـ مـالاا بالسـتالمار ،يف البُـ التحتيـة املاديـة واملرااـز
التكنولوجيــة اإلقليمي ــة .ووفق ـا حلس ــابال األونكتــاد ،تواج ــه البلــدان النامي ــة حالي ـا ث ــرة مبق ــدار 2.5
تريليون دولر سنويا يف الستالمارال الازمة لتحقيق أهدا التنمية املستدامة.
 -6وقــال املتحــدا إن إشـراث املسـتالمرين ااااــيف علــى اــو أوثــق يتــكل أحــد الســبل املمكنــة
عمهـ ــا اافـ ــاي أسـ ــعار الفائـ ــدة ،يصـ ــبى لـ ــدو التـ ــراال
لسـ ــد هـ ــاه الال ـ ــرة التمويليـ ــة .ففـ ــي بيصـ ــة ي ُّ
واملؤسس ــال السـ ـتالمارية الرحبي ــة اااا ــة اٍن ح ــافز أاال ــر ا ــا مض ــى لاسـ ـتالمار يف البُـ ـ التحتي ــة.
إل أن ه ــاا ل يكف ــي إ س ــيكون عل ــى املص ــار اإل ائي ــة ،وةاا ــة اإلقليمي ــة ،أن تُس ــهم يف س ــد
الال رة التمويلية املهمة فيما خيص ت ـوير البـ التحتيـة اإلقليميـة .وقـد ظهـرل مـؤصرا مبـادرال إلنتـاء
مصــار إ ائيــة إقليميــة امصــر التنميــة اةديــد ،واملصــر اٍســيوي لاس ـتالمار يف البنيــة التحتيــة،
ومصر اةنوب.

اد -تو الح ار والتواو على الصويد أو اإلقليماي واإلقليماي واألقااليمي واماماممما
في التكامل والتنمية في الميدا االقتصاأي
(البند  3من جدول األعمال)

ما هي الظروف التي مكن أ تص ح التجارة فيما محركا للنم في اطار عملية تكامل اقليمي؟
 -7يف اة ــزء األول م ــن الجتم ــاع ،ن ــاقا اا ـ ـواء دور الت ــارة الدولي ــة يف ف ـ ـ ة م ــا بع ــد أزم ــة
عــا  .2008وأشــاروا إج اعتبــارال األونكتــاد التحليليــة فيمــا يتعلــق حبالــة القتصــاد العــاملي وعــرورة
إعــادة موازنــة عمليــة النمــو اــو تلبيــة ال لــب الــداصلي واإلقليمــي .ر حلل ـوا هــاا اإلمــار العــاملي مــن
منظ ــور إقليم ــي ،م ــل اإلش ــارة حتدي ــدا إج آس ــيا ،والحت ــاد القتص ــادي للمن ق ــة األوروبي ــة اٍس ــيوية
املتــكل حــديال ا ،وأفريقيــا ،واــال إج القتصــادال الصــناعية العريقــة .وأُلقــي الضــوء علــى التصــنيل
بواــفه مفتــاه اــاه العمليــال اإلقليميــة .ورأو ااـواء أن التفاقــال الت اريــة تتــكل مكونـ ا أساســي ا
هلــاه العمليــال ،وقــد أســفرل عــن نتــوء بعـ الصــناعال اةديــدة يف منــامق تكــن موجــودة فيهــا
م ــن قب ــل .ويف ه ــاا الس ــياس ،ن ــوقا مفه ــو التكام ــل اإل ــائي اب ــديل للنم ــو اا ــي التقلي ــدي
للتكام ــل .ويه ــد ه ــاا املفه ــو  ،املس ــتحدا يف أفريقي ــا ،إج التتـ ـ يل عل ــى اس ــتحداا ساس ــل
ُ
قيمـ ـة إقليمي ــة جتم ــل ب ــيف ف ــتى األسـ ـواس وت ــوير البُـ ـ التحتي ــة الع ــابرة للح ــدود وإا ــاحها ،وعل ــى
التنسيق املت ث بيف احلكومال ،وصصوا ا يف السياسال الصناعية.
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 -8وأع ــا املت ــاراون أن زي ــادة ال ــدصول تعتم ــد عل ــى زي ــادة اإلنتاجي ــة ال ـ تعتم ــد ،ب ــدورها،
عل ــى إقام ــة ا ــناعال وإع ــادة اس ـتالمار ل رب ــاه تؤدي ــان ل إج التخص ــص فحس ــب ،ب ــل إج التن ــوع
أيض ـ ـا عل ـ ــى أس ـ ــاس الت ـ ــارة داص ـ ــل الص ـ ــناعال .وش ـ ــدد اثن ـ ــان م ـ ــن أعض ـ ــاء الفري ـ ــق عل ـ ــى ال ـ ــدور
الس اتي ي للت ارة داصل الصناعال .ويقتضـي لـ اعتمـاد سياسـة اـناعية علـى الصـعيد الـوم
للبلدان يف يل أااء من قـة بعينهـا .وقـد احـل من قتـا ـرب أوروبـا وآسـيا الناميـة ،ل سـيما شـرس
آســيا ،يف حتقيــق التنميــة الصــناعية علــى مــدو اامســيف عام ـا املاعــية وارتفعــل فيهمــا أيض ـا نســبة
الت ارة بيف بلدان ال منهما.
 -9وأش ــار املت ــاراون إج أن الت ــارة ب ــيف البل ــدان األفريقي ــة ل متال ــل س ــوو  14يف املائ ــة م ـ ـن
امــوع جتــارة البلــدان األفريقيــة .ـ أنــه إ ا احتســبل اإلحصــاءال نســبة الت ــارة ـ الرمسيــة بــيف
البلــدان األفريقيــة ،فســيعادل اموعهمــا نســبة الت ــارة بــيف بلــدان أمريكــا الاتينيــة وهــي  22يف املائــة.
وعلى النقي من لـ  ،سـ لل املنـامق الـ احـل يف التنميـة الصـناعية أرقامـ ا أعلـى بكالـ  .فقـد
ماللــل الت ــارة بــيف بلــدان شــرس آســيا اــو  52يف املائــة مــن امــوع جتــارة بلــدان هــاه املن قــة ،بينمــا
بل ــل نســبة الت ــارة بــيف بلــدان الحتــاد األورو اــو  65يف املائــة .بيــد أن املتــارايف أشــاروا أيض ـ ا
إج أنه ر م الافـاي النسـ يف مسـتوو الت ـارة بـيف البلـدان األفريقيـة ،اانـل مبادل ـا تتـنلف مـن
منت ــال ال قيمــة مضــافة أعلــى باملقارنــة بتــدفقال الت ــارة إج صارجهــا .ويت ـ ل ـ ب ـدوره إج
أن للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا أمهية حامسة يف حتقيق التنوع القتصادي.
 -10ويف ظـل انعـدا التصـنيل يف أفريقيــا ،نـاقا عـدة أعضـاء يف فريــق ااـواء عـد احتمـال نتــوء
روابــا اقتصــادية إقليميــة قويــة قــد تفضــي إج حتقيــق دورال جتــارة و ــو جيــدة .واعتــووا جتــزأ أفريقيــا
حــاجزا ــول دون حتقيــق التنميــة القتصــادية ،وشــددوا علــى عــرورة وجــود قــدرة علــى الســتفادة مــن
ال تيب ــال اإلقليمي ــة املفتوحــة .ورأو ال ـرئيس أن تقري ــر األونكت ــاد عــن التنمي ــة القتص ــادية يف أفريقي ــا،
لع ــا  ،2013املعن ــون "الت ــارة ب ــيف البل ــدان األفريقي ــةع إم ــاس دينامي ــة الق ــاع ااـ ـا " ،ل يـ ـزال
يتضــمن رســائل وثيقــة الصــلة مــاا ا ــال .وبــاألصص ،يع ـ عــعف القــدرة اإلنتاجيــة وجــود قِلــة مــن
ا مس ــبق لتمت ــيف الت ــارة ب ــيف
املنت ــال املمك ــن املت ــاجرة م ــا ،وم ــن ر ،فبن ــاء الق ــدرة اإلنتاجي ــة ش ــر ر
البل ــدان األفريقي ــة .واع ـ أح ــد املت ــارايف يف النق ــا ب ــنن اتفاق ــال أفريقي ــة عدي ــدة للت ــارة احل ــرة
جــديرة بالالنــاء ،مت ـ ا إج إنتــاء احتــادال رايــة وتيس ـ حراــة البضــائل وتنقــل العمالــة ،بالفعــل ،يف
بعـ املنــامق دون اإلقليميــة .امــا أُحــرز تقــد يف اــاا النقــل والبـ التحتيــة ،لكــن معــدلل النمــو
ل تزال منخفضة.
 -11وعــري أحــد أعضــاء الفريــق جتربــة الحتــاد القتصــادي للمن قــة األوروبيــة اٍســيوية بواــفها
جترب ـةا جديــدة مهمــة مبنيــة جزئي ـ ا علــى ــو الحتــاد األورو  ،لكــن باإلعــافة إج تتــديدها علــى
إنتــاء من قــة جتــارة حــرة واحتــاد راــي ،تتــدد أيض ـ ا علــى حتقيــق تكامــل جتــاري يهــد إج حتقيــق
التكام ــل اإلقليم ــي ب ــري التنميـ ـة .وق ــد حتقق ــل مكاس ــب جتاري ــة مهم ــة بانت ــاء الحت ــاد اةمراـ ـي
حــديال ا وإزالــة أن ـواع املراقبــة عنــد احلــدود .وقــد تضــاعفل نســبة الت ــارة بــيف بلــدان املن قــة األوروبيــة
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اٍســيوية علــى مــدو عــاميف ،بينمــا عكســل حــالل اافاعــها لحق ـا ت ـ ال يف ســعر الــنفا يف
األ لــب .لكــن مــا يُعــد أص ــر علــى الت ــارة بــيف بلــدان هــاه املن قــة هــو تبــامؤ النمــو القتصــادي يف
عا .2015
 -12ويت لى مفتـاه الن ـاه السياسـي لاحتـاد القتصـادي للمن قـة األوروبيـة اٍسـيوية يف إنتـائه
علــى أســاس املســاواة يف متاليــل البلــدان األعضــاء بــه ،بصــر النظــر عــن ح مهــا ،فضـاا عــن اســتناد
عمليــة ا ــا الق ـرار فيــه علــى أســاس موجــه اــو توافــق اٍراء واعتمــاده ترتيــب الصــول الواحــد لكــل
بل ـد .وأش ــار أح ــد أعض ــاء الفري ــق إج أن منه ي ــة األونكت ــاد يف إزال ــة احل ـواجز عل ــى الت ــارة اان ــل
مفيــدة جــدا يف إنتــاء الحتــاد الــاي يهــد إج إنتــاء من قــة اقتصــادية مو سحــدة للســلل وااــدمال
دون ح ـواجز حبلــول عــا  .2025وســينتهج الحتــاد هن ـ ا ق اعي ـ ا تــدر ي ا لتحقيــق هــاا اهلــد يف
الق اعال الس اتي ية ا دسدة للصناعال التحويلية والق اع املاا على حد سواء.
 -13وُ ِم ــل أعض ــاء فري ــق ااـ ـواء عل ــى أن مؤسس ــال التموي ــل اإلقليمي ــة تت ــكل مقومـ ـا حيويـ ـا
للنمــو والت ــارة م ــن أج ــل تقــدي م ــا يل ــز م ــن متوي ــل مويــل األج ــل لس ـ اتي يال التنمي ــة .وتوس ــيل
ن ــاس هــاه املؤسســال يفــري حتــديا رئيســيا يف هــاا الســياس .وأشــار أحــد أعضــاء الفريــق إج احل ــم
ـ العــادي لكــل مــن مصــر التنميــة األورو ومصــر التنميــة الوازيلــي ،ول ســيما لتفوقهمــا علــى
البن الدوا من حيث الستالمارال يف الب التحتية.

 -14وأثــار متــاراان يف النقــا مســنلة الالقــة بــيف أمـرا عمليــة التكامــل اإلقليمــي ووااــل ســائر
املت ـ ــارايف حباله ـ ــا ،إ تكم ـ ــن يف التع ـ ــاون اإلقليم ـ ــي مقايض ـ ــة يُتن ـ ــازل يف إماره ـ ــا إج ح ـ ــد م ـ ــا ع ـ ــن
الس ــتقال ال ــاا ال ــوم ويقلس ــص احلي ــز السياس ــا املت ــاه لواع ــعي السياس ــال .ورأو اثن ــان م ــن
أعضــاء الفريــق أن هــاه العاقــة تســتلز تفكـ ا وتقييمـ ا اسـ اتي ييف مــن أجــل حتقيــق تـوازن جيــد بــيف
التكام ــل اا ــارجي وال ــداصلي فبينم ــا تت ل ــب التنمي ــة ب بيعته ــا بن ــاء الق ــدرة الومني ــة ،فاهن ــا يس ــتلز
سياسال تت اوز احلدود الومنية.
التكامل اإلنتاجي ك ماس للتكامل اإلقليمي الم جه نح التنمية
 -15يف اة ــزء الال ــا م ــن الجتم ــاع ،ن ــاقا ااـ ـواء دور التكام ــل اإلنت ــاجي اإلقليم ــي امح ــرث
رئيســي للتنميــة والنمــو التــداراي .وشــدد اا ـواء علــى أمهيــة ق ــاع الصــناعال التحويليــة ،والتصــنيل،
للنم ـ ــو القتص ـ ــادي .وأش ـ ــاروا إج أن القتص ـ ــادال املتقدم ـ ــة ق ـ ــد اعتم ـ ــدل اله ـ ــا ص ـ ــال مراحله ـ ــا
القتصــادية األوج علــى زيــادة اب ـ ة يف منت ــال الصــناعال التحويليــة والعمالــة ،وأن ــو العمالــة يف
ق ــاع الصــناعال التحويليــة علــى وجــه ااصــو اــان أحــد أفضــل بتــائر ــو الــدصل يف املســتقبل.
بيــد أن املتــارايف أشــاروا أيض ـا إج أن توســل التصــنيل وق ــاع الصــناعال التحويليــة قــد أاــبى اليــو
أا ــعب فف ــي العق ــدين املاع ــييف ،ش ــهد العدي ــد م ــن البل ــدان النامي ــة السـ ـريعة النم ــو ـ ـوا ب ــارزا يف
منت ـال الصـناعال التحويليـة بالفعـل دون أي زيــادة ابـ ة يف القـوو العاملـة يف الق ـاع .ولــوحن أن

6/13

GE.15-12432

TD/B/C.I/MEM.6/9

ل يُفسر جزئيا ب بيعة التقد التكنولوجي األقـل االافـة مـن حيـث العمالـة اـا اـان عليـه يف املاعـي
والاي يتيى الستالمار يف الصناعال املتنقلة.
 -16ومتخ عن النقا أيض ا أنه ل اكـن توقـل أن يُفضـي ق ـاع ااـدمال إج ـو سـريل ويـوفر
وظ ــائف جي ــدة عل ـى النح ــو ال ــاي ا ــاه ق ــاع الص ــناعال التحويلي ــة يف املاع ــي .فق ــاع اا ــدمال
عــادةا مــا يكــون االيــف التكنولوجيــا وااليــف رأس املــال ،ومــن ر ل يســت يل اســتيعاب ســوو جــزء مــن
الع ــري م ــن الق ــوو العامل ــة .وع ــاوة عل ــى لـ ـ  ،تـ ـرتبا معظ ــم اا ــدمال ارتبامـ ـ ا وثيقـ ـ ا بننت ـ ـ ة
الصــناعال التحويليــة (ااألعمــال املصــرفية واللوجســتيال ،علــى ســبيل املالــال) ول اكــن توقُّــل وهــا
مبعــزل عــن هــاه األنت ـ ة .لــال  ،يصــعب علــى القتصــادال الناميــة اليــو أاالــر نســبي ا مــن املاعــي
اإلقاع ــي واللح ــاس ب ـ ـرواد الص ــناعة احل ــالييف ،إ يقتض ــي ل ـ ـ حت ــديال ا دائم ـ ـ ا هلياا ــل اإلنت ــا ا ــو
منت ــال متتــاز بقيمــة مضــافة عاليــة وتولــد فيهــا مرونــال ال لــب دص ـاا مرتفع ـ ا ،وهــو مــا لــن يتــنتى
إل إ ا متكنل القتصادال النامية من العالور على أسواس متخصصة قائمة على ابتكار املنت ال.
 -17ووفق ـا للخ ـواء ،اكــن لساســل القيمــة اإلقليميــة أن تض ـ لل بــدور حاســم يف زيــادة القــدرة
التنافســية وحتســيف نوعيــة اإلنتــا يف البلــدان الناميــة .فبينمــا يســرل ساســل اإلمــدادال العامليــة ولــو
ق ــاع الصــناعال التحويليــة ،فقــد صفضــل أيض ـا املكاســب مــن حيــث القيمــة املضــافة املتحققــة يف
القتصــادال الناميــة .وعلــى النقــي مــن ل ـ  ،تُــدر ساســل القيمــة اإلقليميــة عائــدال أعلــى لكــل
وحـدة إنتــا (نظـرا ألهنــا ل تســتلز تكــاليف ثابتــة مرتفعــة) وتتــيى املزيــد مــن إمكانيــال توســيم القيمــة
بعامال جتارية واحلفاظ عليهـا .وعـري ااـواء التقـديرال املتعلقـة بنمـو دينـامي ةـاب املبـادلل
الت اري ــة ُم بســق عل ــى ق ــاع اةل ــود يف أفريقي ــا وجن ــوب آس ــيا ،فبين ـوا اي ــف اك ــن مض ــاعفة الت ــارة
اإلقليمي ــة يف الت ــا املن قت ــيف ،وزي ــادة املكاس ــب بنس ــبة أا ــو ح ــي م ــن لـ ـ إ ا أُزيل ــل التعريف ــال
اةمراية و ها من احلواجز املفروعة على الت ارة.
 -18ام ــا نوقت ــل مس ــنلة ماهي ــة أنـ ـواع الت ــدصال السياس ــاتية الازم ــة لس ــت ال املن ــافل الـ ـ
اكــن أن جتلبهــا الت ــارة اإلقليميــة وساســل القيمــة اإلقليميــة أ اســت ال .وراــز اا ـواء اهتمــامهم
عل ــى ثاث ــة ا ــالل رئيس ــية ليج ـ ـراءال السياس ــاتية ،ه ــيع التع ــاون والتكام ــل املالي ـ ـان ،والتكام ــل
املــادي ،وتيس ـ الت ــارة .وفيمــا خيــص التعــاون املــاا ،ألقــى املتــاراون يف النقــا الضــوء علــى أمهيــة
صفـ ـ تك ــاليف املع ــامال املالي ــة اإلقليمي ــة ،وتعزي ــز نظ ــم املعلوم ــال اإلقليمي ــة وتكيي ــف األدوال
املاليــة مــل تلــف أنـواع ساســل القيمــة امل بقــة (الـ راهــا املتـ ي ،أو راهــا املنــتِج ،أو املتكاملــة
ع ــن مري ــق الت ــراة الرائ ــدة) .وأش ــار ااـ ـواء أيضـ ـ ا إج ع ــرورة أن ت ــوفر املؤسس ــال املالي ــة اإلقليمي ــة
األم ـوال الازم ــة للت ل ــب عل ــى القي ــود املتص ــلة ببن ــاء الق ــدرال ،و لـ ـ م ـالاا ،بانت ــاء مراف ــق إقليمي ــة
لتنميـة املهـارال أو للتـدريب ،وعـرورة أن تُتـ ل علـى مواءمـة اللـوائى املاليـة علـى الصـعيد اإلقليمـي،
وتيسر التوسيم اإلقليمي.
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 -19امــا أاــر ااـواء علــى أمهيــة البُـ التحتيــة املاديــة الـ تتعــدو شــبكال النقــل لتتــمل أيضـا
التصـالل السـلكية والاسـلكية وال اقــة ومائفـة واسـعة مـن نظــم ومرافـق إيـواء األشـخا والبضــائل
ونقلهــم ،فضـاا عــن ااــدمال املقدمـة .وحلــل ااـواء حالــة أمريكــا الاتينيــة باهتمــا صــا  .فانتــاء
البُـ ـ التحتي ــة يف ه ــاه املن ق ــة ي ــره ع ــدة حت ــديال تتص ــل بعوام ــل صارجي ــة ،وبتف ــاول العائ ــدال
وتفــاول إمكانيــة احلص ــول علــى التموي ــل عــو تلــف البل ــدان ،ومبســنلة التنس ــيق احلكــومي ال ــدوا.
ويضــا إج ل ـ أن الكالافــة الس ـكانية يف أمريكــا الاتينيــة منخفضــة لل ايــة وبالتــاا ،تتكبــد هــاه
املن قــة ،مقارن ـةا مبنــامق العــا األصــرو ،تكــاليف مرتفعــة إلنتــاء ب ـ حتتيــة إقليميــة .ونــاقا اا ـواء
املب ـ ــادرال الرئيس ـ ــية ال ـ ـ ا ُّ ـ ــال يف املن ق ـ ــة لس ـ ــد ث ـ ــرة الب ـ ـ التحتي ـ ــة يف إم ـ ــار أه ـ ــم الت ـ ـرااال
القتص ــادية اإلقليمي ــة .واعت ــووا أن للمب ــادرة ال ـ أملقته ــا الس ــوس اةنوبي ــة املت ـ اة (م اوس ــور) يف
العقــد املاعــي أمهي ـةا صااــة نظ ـرا لتضــمنها عنصــرا بتــنن إعــادة التوزيــل  .واحلقيقــة أن م اوســور قــد
أنتــنل اــندوقا للتقــارب اهليكلــي للحــد مــن التفاوتــال القائمــة بــيف البلــدان األعضــاء مــن صــال
متويــل البـ التحتيــة املاديــة .وانتهــى ااـواء إج أن الــدرس الرئيســي املســتفاد مــن هــاه املبــادرة و هــا
من املبادرال األمريكية الاتينية هـو أن القـرارال املتعلقـة بـالب التحتيـة ل اكـن أن تُتخـا مبعـزل عـن
اس اتي ية عامة للت ارة والتكامل.
 -20وأص ـ ا ،أوج اا ـواء أيض ـ ا ص ــال ه ــاه ال ــدورة اهتمام ـ ا ملوع ــوع تيس ـ الت ــارة بوا ــفه أح ــد
املقوم ــال الرئيس ــية للتكام ــل اإلقليم ــي .فق ــد ااتس ــب تيسـ ـ الت ــارة أمهيـ ـةا من ــا أن زاد ح ــم الس ــلل
املت ــاجر م ــا يف العق ــدين املاع ــييف زي ــادةا ب ــارزة وأا ــبحل ُمكونا ــا أعق ــد .ول ــوحن أن نس ـ ـبة الس ــلل
ُ
الوس ــي ة ونس ــبة الت ــارة داص ــل الت ــراال اانت ــا ،بالفع ــل ،يف ارتف ــاع يف أعق ــاب ت ــدويل اإلنت ــا  ،وأن
تنامي العاقال بـيف بلـدان اةنـوب قـد رجـى علـى تـدفقال الت ـارة التقليديـة بـيف بلـدان التـمال .وقـد
ش ـ عل هــاه املســت دال اهلامــة علــى جتــدد امل البــة بتبســيا القواعــد واإلجــراءال الدوليــة ال ـ حتكــم
حراــة البضــائل عــو احلــدود الومنيــة ،وبتوحيــدها ،وحتقيــق شــفافيتها .واق ـ ه اا ـواء وعــل أولويــال يف
برنــامج العمــل املتعلــق بتيس ـ الت ــارة وأفــادوا مبــا انتُهــي إليــه مــؤصرا مــن نتــائج جتريبيــة صلصــل إج أن
لزيادة التفافية واحلد من اإلجراءال التكلية أمهيةا حامسة يف حتسيف األداء اللوجيس .
 -21وتعلقــل األســصلة والقضــايا ال ـ مرحهــا املتــاراون مبــا يلــيع الــدور احلاســم الــاي تؤديــه اــل
مــن الصــيف واس ـ اتي يتها للتعــاون اإل ــائي يف رفــل مســتوو القــدرال يف البلــدان الناميــة األصــرو ويف
أق ــل البل ــدان ـ ـوا ،والص ــعوبال الـ ـ تواجهه ــا البل ــدان يف اعتم ــاد سياس ــال وقواع ــد متـ ـ اة عل ــى
الص ــعيد اإلقليم ــي ع ــو أراع ــيها يف تل ــف مراح ــل التنمي ــة ،ودور التعل ــيم يف رف ــل مس ــتوو اإلنت ــا ،
ودقة وعل بوروندي ال تعا من نقص شديد يف الب التحتية ،وةااة يف ال اقة.
التم ل الالزم لتحقيق التكامل اإلقليمي الم ج ه نح التنمية
 -22نظــر اةــزء الالالــث مــن الجتمــاع يف الــدروس املستخلصــة علــى اــعيد السياســال املتعلقــة
بالتكام ــل اإلقليم ــي املوج ـه ا ــو التنمي ـة ،ول س ــيما يف اةوان ــب املتص ــلة بالتموي ــل .فل ــدعم التكام ــل
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اإلقليم ــي ،اعت ــو اا ـواء إنت ــاء الب ـ التحتي ــة عنص ـرا رئيس ــيا يف حتقي ــق التنمي ــة القتص ــادية .ـ أن
بعـ ـ املن ــامق ،مب ــا يف لـ ـ يف الع ــا املتق ــد  ،تع ــا م ــن ث ــرة اسـ ـتالمارية يف ق ــاع البـ ـ التحتي ــة
فاقمتها األزمة.
 -23وحبــث اا ـواء هــاا التحــدي يف ســياس أوروبــا مبناقتــة دور املصــر األورو لاس ـتالمار يف
دع ــم التكام ــل األورو  .وب ــالر م م ــن أن الحت ــاد األورو يُت ــار إلي ــه بوا ــفه ايانـ ـ ا اقتص ــادي ا فري ــدا
وأاالــر منــامق العــا تكــاماا مــن الناحيــة القتصــادية ،فــان اقتصــاده متنــوع تتــوبه تفاوتــال ابـ ة بــيف
البلــدان األعضــاء فيــه وداصلهــا مــن حيــث العمــر املتوقــل ،ودليــل التنميــة البت ـرية ،ومســتوو املعيتــة،
ومــا إج لـ  .ويف الســنوال األصـ ة ،مــا برحــل معظــم بلــدان الحتــاد األورو تنمــو مبعــدلل دون
إمكانا ــا ،ونتي ـ ـةا لـ ــال  ،اتس ــعل الف ــوة بـ ــيف الحت ــاد األورو والولي ــال املتحـ ــدة م ــن حيـ ــث
نصيب الفرد من الناتج ا لي اإل اا احلقيقي.
 -24وملعاةــة هــاه املتــكلة ،حــدد املصــر األورو لاسـتالمار عــددا مــن نـواحي القصــور يف قــدرة
الحتــاد األورو التنافس ــية ،وب ــاألصص ث ــرة اب ـ ة يف الس ـتالمارال .فعل ــى ســبيل املال ــال ،يُق ـدسر الع ــز
الس ــنوي يف اس ـتالمارال البح ــث والت ــوير ب ـ ـ  130ملي ــار ي ــورو ،بينم ــا يق ــدر الع ــز الس ــنوي يف تنمي ــة
رأس امل ـ ــال البت ـ ــري بنح ـ ــو  100ملي ـ ــار ي ـ ــورو .ويُق ـ ــدر إ ـ ــاا الع ـ ــز يف اس ـ ـتالمارال الب ـ ـ التحتي ـ ــة
مبـا يقـرب مــن  300مليـار يـورو .ويف هــاا الصـدد ،حــاول املصـر األورو لاسـتالمار ســد هـاه الال ــرة
ب ــدعم التكام ــل امل ــادي .فاملص ــر مكلس ــف بولي ــة ت ــوير الس ــوس الداصلي ــة ودع ــم التنمي ــة اإلقليمي ــة
بالش ـ اث م ــل الص ــناديق اهليكلي ــة ال ـ ت ــديرها مفوع ــية الحت ــاد األورو  .وإدراا ـا هل ــاه ال اي ــة ،تتعل ــق
قراب ــة نص ــف الق ــروي الـ ـ انحه ــا املص ــر تقريبـ ـا بالسـ ـتالمار يف البـ ـ التحتي ــة املادي ــة بالتع ــاون م ــل
ايانــال ســيادية و ليــة ،وتتــكل تل ـ األص ـ ة أمراف ـا فاعلــة رئيســية يف املتــاريل الس ـتالمارية العامــة.
ـ أن أح ـد املتحــدثيف أشــار إج أن ت ــوير الب ـ التحتيــة املاديــة ل يكفــي لتحقيــق التكامــل .فــا ت ـزال
توجد ث رال مؤسسية قد تتكل عقبال يف مريق حتقيق التكامل التا العابر احلدود.
 -25وحتقيقـ ـ ـ ا لتنمي ـ ــة اقتص ـ ــادية متوازن ـ ــة ،ي ـ ــدعم املص ـ ــر األورو لاسـ ـ ـتالمار أيضـ ـ ـ ا مت ـ ــاريل يف
اــالل الصـحة والتعلــيم وامليــاه والصــر الصــحي ،ومــا إج لـ  .وتُو سجــه هــاه السـتالمارال صصواـ ا
إج أفق ـ ــر أعض ـ ــاء الحت ـ ــاد األورو  .وع ـ ــادةا م ـ ــا يض ـ ـ لل املص ـ ــر األورو أيض ـ ـ ا ب ـ ــدور ُمالب ـ ــل ودور
معــااس للتقلبــال الدوريــة ،مــن أجــل دعــم النمــو الواســل القاعــدة للنــاتج ا لــي اإل ــاا صــال ف ـ ال
الراــود .ولتحســيف قــدرة الحتــاد األورو التنافســية ،ص ــا الحتــاد إلمــاس حزمــة اس ـتالمارال إعــافية
بقيمــة  315مليــار يــورو (ص ــة الس ـتالمار األوروبيــة) يف ضــون ثــاا ســنوال يف ا ــالل ال ـ تعــزز
النم ــو ،م ــن قبي ــل البح ــث والت ــوير ،والبتكـ ــار ،والتعل ــيم ،والص ــحة ،والب ـ ـ التحتي ـ ـة .ويه ــد هـ ــاا
التمويل اإلعايف إج زيادة قدرة الحتاد األورو التنافسية واستعادة الالقة وحتسيف مناخ الستالمار.
 -26وإعــافةا إج ل ـ  ،أنت ــن املصــر األورو لاس ـتالمار ،بالش ـ اث م ــل املفوعــية األوروبي ــة،
املراـ ــز الستتـ ــاري األورو لاس ـ ـتالمار ،و ل ـ ـ عـ ــمانا لاسـ ــتمرارية املاليـ ــة والقتصـ ــادية ملختل ـ ــف
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متـاريل ص ــة السـتالمار األوروبيــة .ويهــد املراــز إج أن يكـون بوابـةا فريــدة ةميــل اةهــال اــاحبة
املصــلحة ،مبــا يف ل ـ مروجــو املتــاريل ،واهليصــال العامــة ،والــدول األعضــاء ،والق ــاع ااــا  .فهــو
يتـ ــكل منفـ ــاا وحيـ ــدا ل ائفـ ــة واسـ ــعة مـ ــن ااـ ــدمال الستتـ ــارية ومن ـ ـوا للتعـ ــاون .وسـ ــتُالمر ص ـ ــة
الستالمار األوروبية حتما آثارا إ ابية مباشرة و مباشرة.
 -27ورا ــز ااـ ـواء أيضـ ـ ا عل ــى نت ــاا متوي ــل البـ ـ التحتي ــة يف أفريقي ــا ،املضـ ـ لل ب ــه يف ال ال ــب
ُ
مبســاعدة مصــر التنميــة األفريقــي .ولحــن أحــد املتــارايف أن نقــص البـ التحتيــة املائمــة يف حالــة
أفريقيــا ُخيف ـ نســبة اإلنتاجيــة مبــا يصــل إج  40يف املائــة ونســبة النمــو القتصــادي الــوم بنق تــيف
مصــويتيف ســنوي ا .وبالتــاا ،فعــد افايــة الب ـ التحتيــة يف أفريقيــا بــاهن التكلفــة .ولت ــوير الب ـ التحتيــة
يف أفريقيا عـدة أهـدا هـيع يصـة األحـوال القتصـادية الازمـة لتحقيـق النمـو األمـول أجـاا املكـرس
يف أهــدا اــل م ــن الحتــاد األفريقــي والت ـرااة اةديــدة لتنميــة أفريقي ــا ،وتعزيــز التنميــة الجتماعي ــة
القتصــادية يف أفريقيــا بزيــادة إمكانيــة اإلفــادة مــن التــبكال وااــدمال اإلقليميــة والقاريــة املتكاملــة
للب التحتية ،ودعم سياسال التخفيف من ومنة الفقر.
 -28وأشار املتاراون إج أن مصـر التنميـة األفريقـي قـد حـدد أربـل ث ـرال ابـ ة يف ق ـاع البـ
التحتيــة يف أفريقيــا .أوهلــا ،أن النمــو الســكا ســيزيد ال لــب علــى ال اقــة وال اقــة الكهربائيــة زيــاد اة
هائلـة .وثانيهـا ،أن مـن املتوقـل ازديـاد ح ـم ال لـب علـى النقـل إج مـا بـيف سـتة وةانيـة أمالالـه حبلــول
عـ ــا  .2040وثالاله ـ ــا أن اش ـ ــتداد ال لـ ــب عل ـ ــى املي ـ ــاه س ـ ــيظل يتـ ــكل حت ـ ــديا اقتص ـ ــاديا وبيصي ـ ـا يف
املس ــتقبل .أم ــا الال ــرة الرابع ــة ،فتتعل ــق بتوق ــل زي ــادة ال ل ــب عل ــى تكنولوجي ــا املعلوم ــال والتص ــالل
زيــاد اة هائلــة ،ول ســيما ال لــب علــى زيــادة عــري الن ــاس الـ ددي .وملواجهــة هــاه التحــديال ،بــادر
عــدد مــن املؤسســال ال ـ تراــز أنت ـ تها علــى أفريقيــا ،امصــر التنميــة األفريقــي والت ـرااة اةديــدة
لتنمي ــة أفريقي ــا ومفوع ــية الحت ــاد األفريق ــي ،إج وع ــل ص ــة عم ــل ال أولوي ــة ح ــددل  51برناا ـا
لت وير الب التحتية مـن املقـرر تنفيـاها حبلـول عـا  2020يف أربعـة ق اعـال رئيسـية (ال اقـة والنقـل
واملياه وتكنولوجيا املعلومال والتصالل).
 -29وق ــد قُ ــدرل التكلف ــة اإل الي ــة هل ــاه املت ــاريل ب ـ ـ  68ملي ــار دولر م ــن دولرال الولي ــال
املتحــدة حــي هنايــة عــا  .2020إل أن قيمــة املـوارد الداصليــة ،ااااــة والعامــة معـ ا ،ل تت ــاوز 30
ملي ــار دولر .فس ــيتعيف ت ي ــة ال ـ ـ  38ملي ــار دولر املتبقي ــة مبص ــادر متوي ــل صارجي ــة ،تت ــمل التموي ــل
اإل ــائي الرمســي ،ومتــاراة الق ــاع ااــا يف ت ــوير البـ التحتيــة ،والسـتالمارال الرمسيــة الـواردة مـن
الصــيف .واــي يزيــد مصــر التنميــة األفريقــي ح ــم أموالــه ،أاــبى أحــد أنتــا اةهــال املسـت ِ
المرة يف
اــناديق الس ـتالمار يف األســهم األفريقيــة ااااــة ،ول ســيما تل ـ املس ـت ِ
المرة يف اس ـتالمارال الت ـرااة
ب ـ ــيف الق ـ ــاعيف الع ـ ــا واا ـ ــا  .وإع ـ ــافةا إج لـ ـ ـ  ،ينت ـ ــا مص ـ ــر التنمي ـ ــة األفريق ـ ــي أيضـ ـ ـ ا يف
اس ــتحداا وت ــرويج أدوال مبتك ــرة لتموي ــل الب ـ التحتي ــة األفريقي ــة ب ــرس ،منه ــا عل ــى س ــبيل ملال ــال،
ت ــرويج أسـ ـواس ال ــديون ال ــداصلي وتعميقه ــا ،وت ــرويج اس ــتخدا س ــندال املت ــاريل ة ــاب املسـ ـتالمرين
ا ليــيف إج املتــاراة يف ت ــوير الب ـ التحتيــة يف أفريقيــا .امــا يضــمن املصــر اتســاس املتــاريل مــل
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هدفــه الس ـ اتي ي املتمالــل يف حتقيــق النمــو األصضــر ملســاعدة القــارة علــى التحــول إج توليــد ماقــة
أنظ ــف .وأص ـ ـ ا ،يه ــد مص ــر التنمي ــة األفريق ــي ،بتت ـ ـ يعه عل ــى صل ــق بيص ــة قانوني ــة وسياسـ ــية
وتنظيمية مواتية ،إج تعزيز املقبولية املصرفية ملتاريل الب التحتية وتعزيز الستالمار فيها.
 -30وألقــى اا ـواء الضــوء ،يف معــري توســعهم يف بيــان الت ربــة األفريقيــة ،علــى التحــديال ال ـ
تواجهها البلدان النامية يف متويـل بُناهـا التحتيـة .فتقـدر ث ـرة التمويـل الـاز لت ـوير البـ التحتيـة فيهـا
مبـ ــا يربـ ــو علـ ــى تريليـ ــون دولر مـ ــن دولرال الوليـ ــال املتحـ ــدة ،وي ـ ـن معظـ ــم التمويـ ــل حالي ـ ـ ا مـ ــن
امليزانيــال احلكوميــة (اــو  60يف املائــة) .بيــد أن البلــدان الناميــة تواجــه قضــية دوديــة احليــز املــاا
لضــعف قــدر ا علــى حتصــيل اإلي ـرادال .وعــادةا مــا تكــون اإلي ـرادال احلكوميــة أقــل يف البلــدان ال ـ
يكون فيها نصيب الفرد من الناتج ا لي اإل اا أدىن من ماليله يف بلدان أصرو.
 -31ويف ه ــاا الس ــياس ،أش ــار أح ــد ااـ ـواء إج أن بامك ــان املص ــار اإل ائي ــة س ــد ه ــاه الال ــرة
بتــوف التمويــل مويــل األجــل .إل أنــه يلزمهــا لســد ث ــرة السـتالمار اســتيفاء عــدد مــن التــروا .فهــاه
املصــار حباجــة إج وليــة واعــحة لــدعم املتــاريل إ ائيــة التوجــه ،وإج قاعــدة متويــل اــلبة ،وقاعــدة
من رأس املال اململـوث لكيانـال سـيادية رفيعـة املسـتوو تتـيى هلـا القـ اي بتكـاليف أقـل ،وإج ااـوة
العملي ــة الداصلي ــة يف ا ــا الق ـ ـرارال املتعلق ــة بالتكنولوجي ــا وتص ــميم املت ــاريل وح مه ــا وموقعه ــا.
وتض ـ لل املصــار اإل ائيــة دون اإلقليميــة بــدور حاســم يف هــاا الصــدد مبــا متتلكــه مــن صــوة عمليــة
فريدة يف املن قة ال تعمل فيها.
 -32ومـ ــن أجـ ــل املضـ ــي قـ ــدم ا يف معاةـ ــة هـ ــاه القضـ ــايا ،أنتـ ــنل البلـ ــدان الناميـ ــة عـ ــددا مـ ــن
الكيانـ ــال اةديـ ــدة ال ـ ـ متتـ ــاز ب تيبـ ــال ومؤسسـ ــال ماليـ ــة ونقديـ ــة جديـ ــدة ،امصـ ــر اةنـ ــوب،
ومصــر التنميــة اةديــد ،واملصــر اٍســيوي لاسـتالمار يف البنيــة التحتيــة .امــا شــدد ااـواء الضــوء
على أن ااه متويل التكامـل اإلقليمـي يت لـب هن ـ ا متكـاماا يتضـمن مصـادر وآليـال متويـل تلفـة.
وقــد تُســهم املؤسســال املنتــنة حــديال ا يف بلــدان اةنــوب يف نتــوء بنيــان مــاا دوا جديــد ،مصــلى،
قد يكون أنسب لتحقيق الستقرار والرصاء املالييف يف العا .
 -33وســل ل املناقتــة ال ـ تلــل ل ـ الضــوء علــى الــدور املالبــل واملعــااس للتقلبــال الدوريــة
الــاي اكــن للمصــار اإل ائيــة أن تض ـ لل بــه صــال ف ـ ال الراــود .وهــاه املصــار  ،بندائهــا هــاا
الدور ،تضمن أيضـا اسـتمرار عـد املسـاس بالقـدرال اإلنتاجيـة ريالمـا يتعـات القتصـاد .وأصـ ا ،تتـيى
الص ــعد الــوم واإلقليم ــي والــدوا زي ــادة املت ــاريل
زيــادة التع ــاون فيمــا ب ــيف املصــار اإل ائي ــة علــى ُ
وتضمن استدامتها.
 -34وأعربــل عــدة وفــود عــن شــكرها ل ونكتــاد علــى تنظــيم اجتمــاع ااــواء عــن موعــوع راهــن
ومهــم .امــا شــكر معظــم الوفــود ااـواء علــى مــا قــدموه مــن عــروي رائعــة أحــامتهم علمـ ا بعمليــال
التكامــل اإلقليمــي يف شــي أاــاء العــا  .وشــكر وفــدان األونكتــاد إلعــداده مــاارة معلومــال أساســية
مفيدة جدا و فزة هني ا انساس للنقا صال الجتماع.
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ثاني ا -المعائل التنظيمية
ألف -انتءاب أعضاد المكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -35انتخــب اجتمــاع ااـواء املتعــدد الســنوال يف جلســته العامــة الفتتاحيــة ،املعقــودة يف  2متــوز/
يوليه  ،2015عضوي املكتب التالييفع

الرئيسع

السيد صافي أميليو اري (جنوب أفريقيا)

نائبة الرئيس واملقررةع السيدة جانيل مارينيو ااس و (إاوادور).

اد -اقرار جدول األعمال وتنظيم الومل
(البند  2من جدول األعمال)

 -36اعتمــد اجتمــاع ااـواء املتعــدد الســنوال يف جلســته العامــة الفتتاحيــة أيضـا جــدول األعمــال
املؤقل للدورة (الوارد يف الوثيقة  .)TD/B/C.I/MEM.6/7فكان جدول األعمال االتااع
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

تعزي ـ ـ ــز احلـ ـ ـ ـوار والتع ـ ـ ــاون عل ـ ـ ــى الص ـ ـ ــعيد دون اإلقليم ـ ـ ــي واإلقليم ـ ـ ــي واألق ـ ـ ــاليمي
وإسهامهما يف التكامل والتنمية يف امليدان القتصادي

-4

اعتماد تقرير الجتماع.

جيم -نتائج الدورة
 -37اتفــق اجتمــاع ااـواء املتعــدد الســنوال يف جلســته ااتاميــة ،املعقــودة يف  3متوز/يوليــه ،2015
على أن يُعِد الرئيس موجزا للمناقتال.

أال -اعتماأ تقر ر االجتماخ (ال ند  4من جدول األعمال)
 -38أ ن اجتمــاع اا ـواء املتعــدد الســنوال يف جلســته ااتاميــة ،املعقــودة يف  3متوز/يوليــه ،2015
لنائبة الرئيس/املقررة بنن تضل اي ة التقرير النهائية بعد اصتتا الجتماع.
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المرفق
الحض ر

()1

-1

حضر الدورة االلو الدول التالية األعضاء يف األونكتادع

إثيوبيا
األرجنتيف
إاوادور
أن ول
أو ندا
بوتان
بوروندي
بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميال)
اةزائر
-2

جنوب أفريقيا
السودان
سيتيل
الصيف
املكسي
اململكة العربية السعودية
ني يا
اليابان
اليونان

واانل املنظمال احلكومية الدولية التالية االسلة يف الدورةع
اموعة دول أفريقيا والكاري وا يا اهلادئ
مصر التنمية األفريقي
أمانة الكومنولث
الل نة القتصادية للمن قة األوروبية اٍسيوية
الحتاد األورو
األمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل القتصادي ألمريكا الوس ى
مراز اةنوب

-3

واانل أجهزة األمم املتحدة أو هيصا ا أو برااها التالية االسلة يف الدورةع
الل نة القتصادية ألفريقيا
مراز الت ارة الدولية

-4

واانل الواالل املتخصصة واملنظمال املعنية التالية االسلة يف الدورةع
الحتاد الويدي العاملي.

( )1تتضـ ــمن قائم ـ ــة املت ـ ــارايف ه ـ ــاه أمس ـ ــاء املت ـ ــارايف املس ـ ـ سحليف .ولام ـ ــاع عل ـ ــى قائم ـ ــة املت ـ ــارايف ،انظ ـ ــر الوثيق ـ ــة
.TD/B/C.I/MEM.6/INF.3
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