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 م ج  الرئيس -أوالا  
 
ُعقـــدل الـــدورة الالالالـــة لجتمـــاع ااـــواء املتعـــدد الســـنوال بتـــنن تعزيـــز التكامـــل والتعـــاون يف  -1

، وفقــــاا لاصتصااــــال الــــ  2015متوز/يوليــــه  3و 2امليــــدان القتصــــادي يف قصــــر األمــــم جبنيــــف يف 
 28-26والتنميــة يف دورتــه التنفيايــة الســابعة واامســيف املعقــودة يف الفــ ة اتفــق عليهــا الــس الت ــارة 

 .2013حزيران/يونيه 
  

 ال يا  االفتتاحي -ألف 
 
التنميــــة أهــــدا  أن  علــــى يف ماحظاتــــه الفتتاحيــــة د نائــــب األمــــيف العــــا  ل ونكتــــادشــــد   -2

حتقيـــق العـــا  الـــاي نبت يـــه  نأ، و جديـــد وشـــامل ومتســـق متامـــاا تنميـــة املســـتدامة تن ـــوي علـــى  ـــو   
يت لب حتولا عميقـاا يف الكيفيـة الـ  نُنـتج ونسـتهل  مـا، ومـن شـنن إقامـة تعـاون   2030 حبلول عا 

 مهماا يف هاه العملية. دوراا تؤدي أوثق على الُصعد دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي أن 
قــــد  2008عــــا  لــــاين ســــبقا أزمــــة الوأشــــار املتحــــدا إج أن الت ــــارة الدوليــــة يف العقــــدين  -3

انُتِتـــلوا مـــن  زادل بســـرعة تفـــوس عـــعف ســـرعة اإلنتـــا  العـــاملي، وأن مصـــال املايـــيف مـــن األشـــخا 
وتــ ة النمــو اةديــدة األب ــن  "بالكــاد"دائــرة الفقــر. لكــن منــا انــدلع األزمــة، واابــل الت ــارة الدوليــة 

الت اريـــة يف  ةعــن اافـــاي القيمــ 2015بيانــال الربـــل األول مــن عـــا  فتكتـــف لاقتصــاد العــاملي. 
أمهيـة اـا اانـل األسـواس اإلقليميـة أاالـر باتـل العديد من البلدان. ويف ظـل راـود البيصـة العامليـة هـاا، 

دفـل ع لـة النمـو الت ـاري، أمهيـةا  وريـة اهلـاد  إج يكتسـب التكامـل اإلقليمـي، و املاعـي. عليه يف 
ديـــد مـــن البلـــدان. امـــا اكـــن للتكامـــل اإلقليمـــي أن ُ ـــدا متزايـــدة يف الســـ اتي يال اإل ائيـــة للع

 حتولا هيكلياا يف اقتصادال البلدان من أجل حتسيف حياة عامة الناس. 
فـــان الســـؤال زيـــادة ح ـــم التعـــاون اإلقليمـــي فيمـــا بـــيف البلـــدان الناميـــة، عـــرورة وبـــالنظر إج  -4

مـــن  جــداا عــدد ابــ  . فقــد ات ســـم  لــ احلاســم الــاي ي ــره هنــا هـــو الكيفيــة الــ  اكــن مـــا حتقيــق 
)أي بالجتـــاه مـــن األعلـــى إج األســـفل(، ولـــاا، اـــان املبـــادرال اإلقليميـــة حـــي اٍن ب بيعـــة  تنازليـــة 

تــــ ة يف المــــر العديــــد مــــن العمليــــال واألنيُ . و  يتمالــــل يف التنفيــــا التحــــدي الرئيســــي الــــاي واجهتــــه
)يت ــه مــن األســفل إج هنــج تصــاعدي اتبــاع  لــال ، قــد يكــون مــن الــاز ال الــب إل نتــائج قليلــة. 

يتـــمل  يـــل اةهـــال اـــاحبة املصـــلحة، مـــن القـــرو واملقامعـــال وا افظـــال واملـــدن، مـــن األعلـــى( 
ة حامسـة أجل حفز حتقيق تكامـل  إقليمـي هـاد . وا ـا  ص ـوال اـ  ة منس ـقة اـو التكامـل مسـنل

 األمهية يف بناء الزصم.
ايفيـــة حتـــد التمويـــل الـــاز  لزيـــادة التعـــاون اإلقليمـــي مســـنلة إن   نائـــب األمـــيف العـــا وقـــال  -5

ويتــــهد العــــا  حاليــــاا  ،وثيقــــة الصــــلة باملوعــــوع. ومــــا بــــره متــــهد الســــتالمار العــــاملي يت ــــ  بســــرعة
ـدر وُوجهـة لاسـتالمار األجنـ  املباشـر.  إعـافةا إج و حتو لل بنيويـة. فسسـيا الناميـة هـي اٍن أاـو مصو
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سـتالمار األجنـ  املباشـر الـواردة إج القتصـادال الناميـة أعلـى مسـتويا ا يف  ل ، بل ـل تـدفقال ال
مليــار دولر مــن دولرال الوليــال املتحــدة، لتفــوس بــال  تلــ  الــواردة إج  680وهــو  2014عــا  

مبقـــدار ثاثـــة الســـتالمار األجنـــ  املباشـــر وازداد رأمســـال دولر. مليـــار  200  القتصـــادال املتقدمـــة ب
يف البلـــدان الناميـــة  ـــ   ة الصـــ  ة الناميـــة، وأربعـــة أمالـــاليف أقـــل البلـــدان  ـــواا ويف الـــدول اةزريـــأمالـــال 

الساحلية. ول بد  من تسخ  هاا املـد  املتنـامي مـن السـتالمارال الـواردة إج البلـدان الناميـة وااارجـة 
البُـ  التحتيـة املاديـة واملرااـز  يف ،بالسـتالمارو لـ  مـالاا منها أل راي التعـاون والتكامـل اإلقليميـيف، 

 2.5 قـــدارمب حلســـابال األونكتـــاد، تواجـــه البلـــدان الناميـــة حاليـــاا ث ـــرةووفقـــاا التكنولوجيـــة اإلقليميـــة. 
 .الازمة لتحقيق أهدا  التنمية املستدامةيف الستالمارال  تريليون دولر سنوياا 

وثــق يتــكل أحــد الســبل املمكنــة وقــال املتحــدا إن إشــراث املســتالمرين ااااــيف علــى اــو أ -6
، يصــــبى لــــدو التـــــراال ائــــدةاافــــاي أســـــعار الف عمُّهــــا. ففـــــي بيصــــة  ي  يــــةال ــــرة التمويلهــــاه اللســــد  

حـــافز أاالـــر اـــا مضـــى لاســـتالمار يف البُـــ  التحتيــــة. واملؤسســـال الســـتالمارية الرحبيـــة ااااـــة اٍن 
ســـيكون علـــى املصـــار  اإل ائيـــة، وةااـــة اإلقليميـــة، أن ُتســـهم يف ســـد  إ   ل يكفـــي  أن هـــاا إل

ظهـرل مـؤصراا مبـادرال إلنتـاء  التحتيـة اإلقليميـة. وقـدت ـوير البـ  ما خيص املهمة فيالتمويلية الال رة 
مصــار  إ ائيــة إقليميــة امصــر  التنميــة اةديــد، واملصــر  اٍســيوي لاســتالمار يف البنيــة التحتيــة، 

 نوب.ومصر  اة
  

د أو  اإلقليماي واإلقليماي واألقااليمي واماماممما يتو    الح ار والتواو  على الصو - اد 
 في التكامل والتنمية في الميدا  االقتصاأي 

 من جدول األعمال( 3)البند 
 

 للنم  في اطار عملية تكامل اقليمي؟ كاا ما هي الظروف التي  مكن أ  تص ح التجارة فيما محر    
اةــــزء األول مــــن الجتمــــاع، نــــاقا ااــــواء دور الت ــــارة الدوليــــة يف فــــ ة مــــا بعــــد أزمــــة يف  -7
إج اعتبــارال األونكتــاد التحليليــة فيمــا يتعلــق حبالــة القتصــاد العــاملي وعــرورة وأشــاروا . 2008 عــا 

ل لــوا هــاا اإلمــار العــا مــن ملي إعــادة موازنــة عمليــة النمــو اــو تلبيــة ال لــب الــداصلي واإلقليمــي. ر ح 
 الحتــــاد القتصــــادي للمن قــــة األوروبيــــة اٍســــيويةو  ،إج آســــيا حتديــــداا منظــــور إقليمــــي، مــــل اإلشــــارة 

، وأفريقيـــا، واـــال  إج القتصـــادال الصـــناعية العريقـــة. وأُلقـــي الضـــوء علـــى التصـــنيل املتـــكل حـــديالاا 
تتــكل مكو نــاا أساســياا  بواــفه مفتــاه اــاه العمليــال اإلقليميــة. ورأو ااــواء أن التفاقــال الت اريــة

فيهــا موجــودة وقــد أســفرل عــن نتــوء بعــ  الصــناعال اةديــدة يف منــامق   تكــن  ،هلــاه العمليــال
ــــدي  ــــديل للنمــــو   اا  ــــي التقلي مــــن قبــــل. ويف هــــاا الســــياس، نــــوقا مفهــــو  التكامــــل اإل ــــائي اب

ُســــتحد ا يف أفريقيـــا، إج التتــــ يل علــــى 
ساســــل حداا اســــتللتكامـــل. ويهــــد  هــــاا املفهــــو ، امل

وإاــــاحها، وعلــــى العــــابرة للحــــدود  البُــــ  التحتيــــة  ـــويربــــيف فــــتى األســــواس وتجتمــــل إقليميــــة  ةقيمـــ
 يف السياسال الصناعية. صصوااا التنسيق املت ث بيف احلكومال، و 
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، وأعـــا  املتـــاراون أن زيـــادة الـــدصول تعتمـــد علـــى زيـــادة اإلنتاجيـــة الـــ  تعتمـــد، بـــدورها -8
إعـــادة اســـتالمار ل ربـــاه تؤديـــان ل إج التخصـــص فحســـب، بـــل إج التنـــوع علـــى إقامـــة اـــناعال و 

ـــــى أســـــاس الت ـــــارة ـــــى الـــــدور  أيضـــــاا عل ـــــق عل ـــــان مـــــن أعضـــــاء الفري داصـــــل الصـــــناعال. وشـــــد د اثن
الـوم  الس اتي ي للت ارة داصل الصناعال. ويقتضـي  لـ  اعتمـاد سياسـة اـناعية علـى الصـعيد 

شـرس سـيما  ل. وقـد احـل من قتـا  ـرب أوروبـا وآسـيا الناميـة، امن قـة بعينهـيف  يل أااء بلدان لل
، يف حتقيـــق التنميـــة الصـــناعية علـــى مـــدو اامســـيف عامـــاا املاعـــية وارتفعـــل فيهمـــا أيضـــاا نســـبة آســـيا

   الت ارة بيف بلدان ال منهما.
ــــل ســــوو وأشــــار املتــــاراون إج  -9 ن يف املائــــة مــــ 14أن الت ــــارة بــــيف البلــــدان األفريقيــــة ل متال

 ـــ  أنـــه إ ا احت ســـبل اإلحصـــاءال نســـبة الت ـــارة  ـــ  الرمسيـــة بـــيف  امـــوع جتـــارة البلـــدان األفريقيـــة.
يف املائــة.  22البلــدان األفريقيــة، فســيعادل اموعهمــا نســبة الت ــارة بــيف بلــدان أمريكــا الاتينيــة وهــي 

فقـد أعلـى بكالـ .  وعلى النقي  من  لـ ، سـ لل املنـامق الـ  احـل يف التنميـة الصـناعية أرقامـاا 
يف املائــة مــن امــوع جتــارة بلــدان هــاه املن قــة، بينمــا  52الت ــارة بــيف بلــدان شــرس آســيا اــو ماللــل 
يف املائـــة. بيــد أن املتـــارايف أشــاروا أيضـــاا  65نســبة الت ـــارة بــيف بلـــدان الحتــاد األورو  اــو بل ــل 

مـن تتـنلف مبادل ـا اانـل إج أنه ر م الافـاي النسـ  يف مسـتوو الت ـارة بـيف البلـدان األفريقيـة،  
دوره إج  لـــ  بـــ ويتــ الت ـــارة إج صارجهـــا. باملقارنـــة بتــدفقال منت ــال  ال قيمـــة مضــافة أعلـــى 

 حتقيق التنوع القتصادي. أمهية حامسة يف لتكامل اإلقليمي يف أفريقيا لأن 
نتــوء احتمـال ويف ظـل انعـدا  التصـنيل يف أفريقيــا، نـاقا عـدة أعضـاء يف فريــق ااـواء عـد   -10

 جتــز أ أفريقيـــاواعتـــووا روابــا اقتصــادية إقليميـــة قويــة قــد تفضـــي إج حتقيــق دورال جتـــارة و ــو جيــدة. 
عــرورة وجــود قــدرة علــى الســتفادة مــن وشــددوا علــى حــاجزاا  ــول دون حتقيــق التنميــة القتصــادية، 

 ،تقريـــر األونكتـــاد عـــن التنميـــة القتصـــادية يف أفريقيـــااإلقليميـــة املفتوحـــة. ورأو الـــرئيس أن ال تيبـــال 
، ل يــــزال ا "، املعنــــون "الت ــــارة بــــيف البلــــدان األفريقيــــةع إمــــاس ديناميــــة الق ــــاع ااــــ2013عــــا  ل

. وبــاألصص، يعــ  عــعف القــدرة اإلنتاجيــة وجــود ِقلــة مــن رســائل وثيقــة الصــلة مــاا ا ــال يتضــم ن
، فبنـــاء القـــدرة اإلنتاجيـــة شـــرار مســـبق لتمتـــيف الت ـــارة بـــيف املنت ـــال املمكـــن املتـــاج   رة مـــا، ومـــن ر 

ـــة.  ريقيـــة عديـــدة للت ـــارة احلـــرة بـــنن اتفاقـــال أف واعـــ   أحـــد املتـــارايف يف النقـــا البلـــدان األفريقي
جــديرة بالالنــاء، متــ اا إج إنتــاء احتــادال  رايــة وتيســ  حراــة البضــائل وتنقــل العمالــة، بالفعــل، يف 
بعــ  املنــامق دون اإلقليميــة. امــا ُأحــرز تقــد  يف اــاا النقــل والبــ  التحتيــة، لكــن  معــدلل النمــو 

   ل تزال منخفضة.
بــة الحتــاد القتصــادي للمن قــة األوروبيــة اٍســيوية بواــفها وعــري أحــد أعضــاء الفريــق جتر  -11

جتربـــةا جديـــدة مهمـــة مبني ـــة جزئيـــاا علـــى  ـــو   الحتـــاد األورو ، لكـــن باإلعـــافة إج تتـــديدها علـــى 
، تتــدد أيضــاا علــى حتقيــق تكامــل جتــاري يهــد  إج حتقيــق  راــيإنتــاء من قــة جتــارة حــرة واحتــاد 
 يحتــــاد اةمراــــالة. وقــــد حتققــــل مكاســــب جتاريــــة مهمــــة بانتــــاء التكامــــل اإلقليمــــي ب ــــري التنميــــ

احلــدود. وقـــد تضــاعفل نســبة الت ــارة بـــيف بلــدان املن قــة األوروبيـــة عنــد راقبـــة أنــواع املحــديالاا وإزالــة 
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اٍســـيوية علـــى مـــدو عـــاميف، بينمـــا عكســـل حـــالل اافاعـــها لحقـــاا ت ـــ ال يف ســـعر الـــنفا يف 
يف  النمــو القتصــاديتبــامؤ هــو الت ــارة بــيف بلــدان هــاه املن قــة األ لــب. لكــن مــا يُعــد أص ــر علــى 

   .2015عا  
ويت لى مفتـاه الن ـاه السياسـي لاحتـاد القتصـادي للمن قـة األوروبيـة اٍسـيوية يف إنتـائه  -12

علــى أســاس املســاواة يف متاليــل البلــدان األعضــاء بــه، بصــر  النظــر عــن ح مهــا، فضــاا عــن اســتناد 
ــه اــو توافــق اٍراء واعتمــاده ترتيــب الصــول الواحــد لكــل  عمليــة ا ــا  القــرار فيــه علــى أســاس موج 

ـــة احلـــواجز علـــى الت ـــارة  أن د. وأشـــار أحـــد أعضـــاء الفريـــق إج بلـــ اانـــل منه يـــة األونكتـــاد يف إزال
ــدة للســـلل وااـــدمال  الحتــاد الـــاي يهـــد  إج إنتــاءإنتـــاء يف  مفيــدة جـــداا  من قـــة اقتصـــادية موحس

. وســـينتهج الحتـــاد هن ـــاا ق اعيـــاا تـــدر ياا لتحقيـــق هـــاا اهلـــد  يف 2025دون حـــواجز حبلـــول عـــا  
 لق اعال الس اتي ية ا دسدة للصناعال التحويلية والق اع املاا على حد سواء.ا

حيويــــاا مقومــــاا وُ ِمــــل أعضــــاء فريــــق ااــــواء علــــى أن مؤسســــال التمويــــل اإلقليميــــة تتــــكل  -13
للنمـــو والت ـــارة مـــن أجـــل تقـــدي مـــا يلـــز  مـــن متويـــل مويـــل األجـــل لســـ اتي يال التنميـــة. وتوســـيل 

ؤسســال يفــري حتــدياا رئيســياا يف هــاا الســياس. وأشــار أحــد أعضــاء الفريــق إج احل ــم ن ــاس هــاه امل
لكــل مــن مصــر  التنميــة األورو  ومصــر  التنميــة الوازيلــي، ول ســيما لتفو قهمــا علــى  ــ  العــادي 

 الب  التحتية. الستالمارال يف البن  الدوا من حيث 
 أمــرا  عمليــة التكامــل اإلقليمــي ووااــل ســائر وأثــار متــاراان يف النقــا  مســنلة الالقــة بــيف -14

يُتنـــــازل يف إمارهـــــا إج حـــــد مـــــا عــــــن  إ  تكمـــــن يف التعـــــاون اإلقليمـــــي مقايضــــــة ،املتـــــارايف حبالهـــــا
احليــــز السياســــا  املتــــاه لواعــــعي السياســــال. ورأو اثنــــان مــــن ويقلســــص الســــتقال الــــاا  الــــوم  

قييمــاا اســ اتي ييف مــن أجــل حتقيــق تــوازن جيــد بــيف أعضــاء الفريــق أن هــاه العاقــة تســتلز  تفكــ اا وت
يســــتلز  فاهنــــا التكامـــل ااــــارجي والــــداصلي  فبينمـــا تت لــــب التنميــــة ب بيعتهـــا بنــــاء القــــدرة الومنيـــة، 

 سياسال  تت اوز احلدود الومنية. 
 

 ك ماس للتكامل اإلقليمي الم ج ه نح  التنمية  يتكامل اإلنتاجال  
التكامــــل اإلنتــــاجي اإلقليمــــي امحــــر ث جتمــــاع، نــــاقا ااــــواء دور يف اةــــزء الالــــا  مــــن ال -15

رئيســـي للتنميـــة والنمـــو التـــداراي. وشـــد د ااـــواء علـــى أمهيـــة ق ـــاع الصـــناعال التحويليـــة، والتصـــنيل، 
للنمـــــو القتصـــــادي. وأشـــــاروا إج أن القتصـــــادال املتقدمـــــة قـــــد اعتمـــــدل الهـــــا صـــــال مراحلهـــــا 

، وأن  ــو العمالــة يف  ــال الصــناعال التحويليــة والعمالــةيف منتابــ ة القتصــادية األوج علــى زيــادة  
املســتقبل.  بتــائر  ــو الــدصل يفأحــد أفضــل اــان ق ــاع الصــناعال التحويليــة علــى وجــه ااصــو   

ــل التصــنيل وق ــاع الصــناعال التحويليــة قــد أاــبى اليـــو   بيــد أن املتــارايف أشــاروا أيضــاا إج أن توس 
النمــــو  ــــواا بــــارزاا يف الســــريعة الناميــــة البلــــدان أاــــعب  ففــــي العقــــدين املاعــــييف، شــــهد العديــــد مــــن 

ة يف الق ـاع. ولــوحن أن منت ـال الصـناعال التحويليـة بالفعـل دون أي زيــادة ابـ ة يف القـوو العاملـ



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

 

GE.15-12432 7/13 

 

عليـه يف املاعـي  اـان ل  يُفس ر جزئياا ب بيعة التقد  التكنولوجي األقـل االافـة مـن حيـث العمالـة اـا  
 تيى الستالمار يف الصناعال املتنقلة.والاي ي

ومتخ   عن النقا  أيضاا أنه ل اكـن توقـل أن يُفضـي ق ـاع ااـدمال إج  ـو سـريل ويـوفر  -16
ى النحـــو الـــاي اـــاه ق ـــاع الصـــناعال التحويليـــة يف املاعـــي. فق ـــاع ااـــدمال وظـــائف جيـــدة علـــ

عــادةا مــا يكــون االيــف التكنولوجيــا وااليــف رأس املــال، ومــن ر  ل يســت يل اســتيعاب ســوو جــزء مــن 
وثيقــــاا بننتــــ ة ارتبامــــاا معظــــم ااــــدمال تــــرتبا عــــاوة علــــى  لــــ ، و . القــــوو العاملــــة العــــري مــــن

ألعمــال املصــرفية واللوجســتيال، علــى ســبيل املالــال( ول اكــن توقُـّـل  وهــا الصــناعال التحويليــة )اا
علــى القتصــادال الناميــة اليــو  أاالــر نســبياا مــن املاعــي يصــعب مبعــزل عــن هــاه األنتــ ة. لــال ، 

إ  يقتضــــي  لــــ  حتــــديالاا دائمــــاا هليااــــل اإلنتــــا  اــــو  ،الصــــناعة احلــــالييف رو ادواللحــــاس بــــاإلقاعــــي 
ال لـــب دصـــاا مرتفعـــاا، وهـــو مـــا لـــن يتـــنتى فيهـــا مرونـــال يمـــة مضـــافة عاليـــة وتول ـــد منت ـــال متتـــاز بق

   قائمة على ابتكار املنت ال.إ ا متك نل القتصادال النامية من العالور على أسواس متخصصة  إل
ووفقــاا للخــواء، اكــن لساســل القيمــة اإلقليميــة أن تضــ لل بــدور حاســم يف زيــادة القــدرة  -17

ــرل ساســل اإلمــدادال العامليــة ولــو  وحتســيف نوعيــة التنافســية  اإلنتــا  يف البلــدان الناميــة. فبينمــا يس 
ق ــاع الصــناعال التحويليــة، فقــد صف ضــل أيضـــاا املكاســب مــن حيــث القيمــة املضــافة املتحق قـــة يف 

أعلــى لكــل القتصــادال الناميــة. وعلــى النقــي  مــن  لــ ، تُــدر  ساســل القيمــة اإلقليميــة عائــدال 
القيمــة وتتــيى املزيــد مــن إمكانيــال توســيم  دة إنتــا  )نظــراا ألهنــا ل تســتلز  تكــاليف ثابتــة مرتفعــة(وحــ

املبـادلل ةـاب بعامال جتارية واحلفاظ عليهـا. وعـري ااـواء التقـديرال املتعلقـة بنمـو   دينـامي 
الت اريـــة ُم بســـق علـــى ق ـــاع اةلـــود يف أفريقيـــا وجنـــوب آســـيا، فبي نـــوا ايـــف اكـــن مضـــاعفة الت ـــارة 
اإلقليميــــة يف التــــا املن قتــــيف، وزيــــادة املكاســــب بنســــبة أاــــو حــــي مــــن  لــــ  إ ا أُزيلــــل التعريفــــال 

 اةمراية و  ها من احلواجز املفروعة على الت ارة. 
التــــدصال السياســـاتية الازمــــة لســـت ال املنــــافل الــــ  أنـــواع اهيــــة امـــا نوقتــــل مســـنلة م -18

اكـــن أن جتلبهـــا الت ـــارة اإلقليميـــة وساســـل القيمـــة اإلقليميـــة أ  اســـت ال. وراـــز  ااـــواء اهتمـــامهم 
ن، والتكامــــل اعلــــى ثاثــــة اــــالل رئيســــية ليجــــراءال السياســــاتية، هــــيع التعــــاون والتكامــــل املاليــــ

لت ــارة. وفيمــا خيــص التعــاون املــاا، ألقــى املتــاراون يف النقــا  الضــوء علــى أمهيــة املــادي، وتيســ  ا
نظــــم املعلومــــال اإلقليميــــة وتكييــــف األدوال وتعزيــــز صفــــ  تكــــاليف املعــــامال املاليــــة اإلقليميــــة، 

ملــة املنــِتج، أو املتكا راهــا امل ب قــة )الــ   راهــا املتــ ي، أو ساســل القيمــة املاليــة مــل  تلــف أنــواع 
املاليــــة اإلقليميــــة  عــــرورة أن تــــوفر املؤسســــالإج ااــــواء أيضــــاا أشــــار عــــن مريــــق التــــراة الرائــــدة(. و 

بانتـــاء مرافـــق إقليميـــة و لـــ  مـــالاا، ، األمـــوال الازمـــة للت لـــب علـــى القيـــود املتصـــلة ببنـــاء القـــدرال
علـى الصـعيد اإلقليمـي، ، وعـرورة أن ُتتـ  ل علـى مواءمـة اللـوائى املاليـة للتـدريبلتنميـة املهـارال أو 

 وتيس ر التوسيم اإلقليمي.  
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امــا أاــر  ااــواء علــى أمهيــة البُــ  التحتيــة املاديــة الــ  تتعــد و شــبكال النقــل لتتــمل أيضــاا  -19
ومائفـة واسـعة مـن نظــم ومرافـق إيـواء األشـخا  والبضــائل وال اقــة التصـالل السـلكية والاسـلكية 

فانتــاء ة. وحل ــل ااــواء حالــة أمريكــا الاتينيــة باهتمــا   صــا . ونقلهــم، فضــاا عــن ااــدمال املقدمــ
عــــدة حتــــديال تتصــــل بعوامــــل صارجيــــة، وبتفــــاول العائــــدال ي ــــره الُبــــ  التحتيــــة يف هــــاه املن قــــة 

وتفـــاول إمكانيـــة احلصـــول علـــى التمويـــل عـــو  تلـــف البلـــدان، ومبســـنلة التنســـيق احلكـــومي الـــدوا. 
تتكب ـــد هـــاه منخفضـــة لل ايـــة وبالتـــاا، كانية يف أمريكـــا الاتينيـــة الكالافـــة الســـ أن  لـــ ويضـــا  إج 

تكـــاليف مرتفعـــة إلنتـــاء بـــ  حتتيـــة إقليميـــة. ونـــاقا ااـــواء  ،مقارنـــةا مبنـــامق العـــا  األصـــرو ،املن قـــة
ـــــة يف إمـــــار أهـــــم التـــــرااال  ـــــ  التحتي ـــــال يف املن قـــــة لســـــد ث ـــــرة الب ـــــ  ا ُّ املبـــــادرال الرئيســـــية ال

ـــة. واعتـــووا أن للمبـــادرة الـــ  أملقتهـــا الســـوس اةنوبيـــة املتـــ اة )م اوســـور( يف القتصـــادية اإلق ليمي
بتــنن إعــادة التوزيــل . واحلقيقــة أن م اوســور قــد  اا العقــد املاعــي أمهيــةا صااــة نظــراا لتضــم نها عنصــر 

مـــن صـــال أنتـــنل اـــندوقاا للتقـــارب اهليكلـــي للحـــد مـــن التفاوتـــال القائمـــة بـــيف البلـــدان األعضـــاء 
ويــل البــ  التحتيــة املاديــة. وانتهــى ااــواء إج أن الــدرس الرئيســي املســتفاد مــن هــاه املبــادرة و  هــا مت

الب  التحتيـة ل اكـن أن تُتخ ـا مبعـزل  عـن املتعلقـة بـقـرارال المن املبادرال األمريكية الاتينية هـو أن 
 اس اتي ية عامة للت ارة والتكامل. 

أحـــد وأصـــ اا، أ وج ااـــواء أيضـــاا صـــال هـــاه الـــدورة اهتمامـــاا ملوعـــوع تيســـ  الت ـــارة بواـــفه  -20
لتكامـــل اإلقليمـــي. فقـــد ااتســـب تيســـ  الت ـــارة أمهيـــةا منـــا أن زاد ح ـــم الســـلل املقومـــال الرئيســـية ل

ــــارزة وأاــــبحل ُمكو نا ــــا أعقــــد.  ُتــــاج ر مــــا يف العقــــدين املاعــــييف زيــــادةا ب
بة الســــلل لــــوحن أن نســــو امل

يف ارتفــــاع  يف أعقـــاب تــــدويل اإلنتــــا ، وأن  ،اانتـــا، بالفعــــلالوســـي ة ونســــبة الت ـــارة داصــــل التــــراال  
علـى تـدفقال الت ـارة التقليديـة بـيف بلـدان التـمال. وقـد رجـى تنامي العاقال بـيف بلـدان اةنـوب قـد 

اءال الدوليــة الــ  حتكــم علــى جتــد د امل البــة بتبســيا القواعــد واإلجــر اهلامــة شــ  عل هــاه املســت د ال 
شـــفافيتها. واقـــ ه ااـــواء وعـــل أولويـــال يف وحتقيـــق حراـــة البضـــائل عـــو احلـــدود الومنيـــة، وبتوحيـــدها، 

برنـــامج العمـــل املتعلـــق بتيســـ  الت ـــارة وأفـــادوا مبـــا انُتهـــي إليـــه مـــؤصراا مـــن نتـــائج جتريبيـــة صلصـــل إج أن 
 يةا حامسة يف حتسيف األداء اللوجيس . لزيادة التفافية واحلد من اإلجراءال التكلية أمه

وتعل قــل األســصلة والقضــايا الــ  مرحهــا املتــاراون مبــا يلــيع الــدور احلاســم الــاي تؤديــه اــل  -21
مــن الصــيف واســ اتي يتها للتعــاون اإل ــائي يف رفــل مســتوو القــدرال يف البلــدان الناميــة األصــرو ويف 

البلــــدان يف اعتمــــاد سياســــال وقواعــــد متــــ اة علــــى  الصــــعوبال الــــ  تواجههــــاو أقــــل البلــــدان  ــــواا، 
ـــة،  اإلنتـــا ، رفـــل مســـتوو دور التعلـــيم يف و الصـــعيد اإلقليمـــي عـــو أراعـــيها يف  تلـــف مراحـــل التنمي

 ال اقة.  يف  الب  التحتية، وةااة تعا  من نقص شديد يفدقة وعل بوروندي ال  و 
 

 ه نح  التنميةالتم  ل الالزم لتحقيق التكامل اإلقليمي الم ج    
املتعلقـــة املستخلصـــة علـــى اـــعيد السياســـال الـــدروس نظـــر اةـــزء الالالـــث مـــن الجتمـــاع يف  -22
ـــبالت ة، ول ســـيما يف اةوانـــب املتصـــلة بالتمويـــل. فلـــدعم التكامـــل ه اـــو التنميـــكامـــل اإلقليمـــي املوج 
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التنميـــة القتصـــادية.  ـــ  أن اإلقليمـــي، اعتـــو ااـــواء إنتـــاء البـــ  التحتيـــة عنصـــراا رئيســـياا يف حتقيـــق 
بعــــ  املنــــامق، مبــــا يف  لــــ  يف العــــا  املتقــــد ، تعــــا  مــــن ث ــــرة اســــتالمارية يف ق ــــاع البــــ  التحتيــــة 

   فاقمتها األزمة.
وحبـــث ااـــواء هـــاا التحـــدي يف ســـياس أوروبـــا مبناقتـــة دور املصـــر  األورو  لاســـتالمار يف  -23

حتـــاد األورو  ُيتـــار إليـــه بواـــفه ايانـــاا اقتصـــادياا فريـــداا دعـــم التكامـــل األورو . وبـــالر م مـــن أن ال
بــيف ابــ ة تفاوتــال  تتــوبه اقتصــاده متنــو ع فــان وأاالــر منــامق العــا  تكــاماا مــن الناحيــة القتصــادية، 

مــن حيــث العمــر املتوقــل، ودليــل التنميــة البتــرية، ومســتوو املعيتــة، فيــه وداصلهــا األعضــاء  البلــدان
ســنوال األصــ ة، مــا برحــل معظــم بلــدان الحتــاد األورو  تنمــو مبعــدلل  دون ومــا إج  لــ . ويف ال

ــــال املتحــــدة  مــــن حيــــث إمكانا ــــا، ونتي ــــةا لــــال ، ات ســــعل الف ــــوة بــــيف الحتــــاد األورو  والولي
 نصيب الفرد من الناتج ا لي اإل اا احلقيقي.    

مار عــدداا مــن نــواحي القصــور يف قــدرة وملعاةــة هــاه املتــكلة، حــدد املصــر  األورو  لاســتال -24
الحتـــاد األورو  التنافســـية، وبـــاألصص ث ـــرة ابـــ ة يف الســـتالمارال. فعلـــى ســـبيل املالـــال، يُقـــدسر الع ـــز 

مليـــار يـــورو، بينمـــا يقـــد ر الع ـــز الســـنوي يف تنميـــة  130الســـنوي يف اســـتالمارال البحـــث والت ـــوير بــــ 
ـــــورو. و  100رأس املـــــال البتـــــري بنحـــــو  ـــــار ي ـــــ  التحتيـــــة ملي يُقـــــد ر إ ـــــاا الع ـــــز يف اســـــتالمارال الب

حــاول املصـر  األورو  لاسـتالمار ســد هـاه الال ــرة مليـار يـورو. ويف هــاا الصـدد،  300يقـرب مــن  مبـا
ــــة  بــــدعم التكامــــل املــــادي. فاملصــــر  مكلســــف بوليــــة ت ــــوير الســــوس الداصليــــة ودعــــم التنميــــة اإلقليمي

 تـــديرها مفوعـــية الحتـــاد األورو . وإدرااـــاا هلـــاه ال ايـــة، تتعلـــق بالشـــ اث مـــل الصـــناديق اهليكليـــة الـــ 
تقريبـــاا بالســــتالمار يف البــــ  التحتيـــة املاديــــة بالتعــــاون مــــل  املصــــر  نصــــف القــــروي الـــ  انحهــــا قرابـــة 

ايانـــال ســـيادية و ليـــة، وتتـــكل تلـــ  األصـــ ة أمرافـــاا فاعلـــة رئيســـية يف املتـــاريل الســـتالمارية العامـــة. 
د املتحــدثيف أشــار إج أن ت ــوير البــ  التحتيــة املاديــة ل يكفــي لتحقيــق التكامــل. فــا تــزال  ــ  أن أحــ

 توجد ث رال مؤسسية قد تتكل عقبال يف مريق حتقيق التكامل التا  العابر احلدود. 
وحتقيقـــــاا لتنميــــــة اقتصـــــادية متوازنــــــة، يـــــدعم املصــــــر  األورو  لاســـــتالمار أيضــــــاا متــــــاريل يف  -25

ــه هــاه الســتالمارال صصواــاا اــالل الصــ حة والتعلــيم وامليــاه والصــر  الصــحي، ومــا إج  لــ . وتُوجس
ـــــدور ُمالب ـــــل ودور  إج أفقـــــر أعضـــــاء الحتـــــاد األورو . وعـــــادةا مـــــا يضـــــ لل املصـــــر  األورو  أيضـــــاا ب

ال معــااس للتقل بــال الدوريــة، مــن أجــل دعــم النمــو الواســل القاعــدة للنــاتج ا لــي اإل ــاا صــال فــ  
الراــود. ولتحســـيف قــدرة الحتـــاد األورو  التنافســية، ص  ـــا الحتــاد إلمـــاس حزمــة اســـتالمارال إعـــافية 

مليــار يــورو )ص ــة الســتالمار األوروبيــة( يف  ضــون ثــاا ســنوال يف ا ــالل الــ  تعــز ز  315بقيمــة 
ــــ ــــ  التحتي ــــيم، والصــــحة، والب ــــل البحــــث والت ــــوير، والبتكــــار، والتعل ة. ويهــــد  هــــاا النمــــو، مــــن قبي

 التمويل اإلعايف إج زيادة قدرة الحتاد األورو  التنافسية واستعادة الالقة وحتسيف مناخ الستالمار.
إعـــافةا إج  لـــ ، أنتـــن املصـــر  األورو  لاســـتالمار، بالشـــ اث مـــل املفوعـــية األوروبيـــة، و  -26

املاليـــــة والقتصـــــادية ملختلـــــف ، و لـــــ  عـــــماناا لاســـــتمرارية لاســـــتالماراألورو  املراـــــز الستتـــــاري 
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. ويهــد  املراــز إج أن يكـون بوابــةا فريــدة ةميــل اةهــال اــاحبة متـاريل ص ــة الســتالمار األوروبيــة
املصــلحة، مبــا يف  لــ  مرو جــو املتــاريل، واهليصــال العامــة، والــدول األعضــاء، والق ــاع ااــا . فهــو 

ية ومنــــواا للتعـــــاون. وســـــتالمر ص ـــــة ل ائفـــــة واســــعة مـــــن ااـــــدمال الستتـــــار وحيـــــداا يتــــكل منفـــــااا 
   الستالمار األوروبية حتماا آثاراا إ ابية مباشرة و   مباشرة.

ُضــــ ل ل بــــه يف ال الــــب  -27
ــــز ااــــواء أيضــــاا علــــى نتــــاا متويــــل البــــ  التحتيــــة يف أفريقيــــا، امل ورا 

ائمــة يف حالــة مبســاعدة مصــر  التنميــة األفريقــي. ولحــن أحــد املتــارايف أن نقــص البــ  التحتيــة امل
يف املائــة ونســبة النمــو القتصــادي الــوم  بنق تــيف  40أفريقيــا خُيف ــ  نســبة اإلنتاجيــة مبــا يصــل إج 

مصــويتيف ســنوياا. وبالتــاا، فعــد  افايــة البــ  التحتيــة يف أفريقيــا بــاهن التكلفــة. ولت ــوير البــ  التحتيــة 
لازمـة لتحقيـق النمـو األمـول أجـاا املكـر س يف أفريقيا عـدة أهـدا  هـيع  يصـة األحـوال القتصـادية ا

التنميـــة الجتماعيـــة  التـــرااة اةديـــدة لتنميـــة أفريقيـــا، وتعزيـــزو يف أهـــدا  اـــل مـــن الحتـــاد األفريقـــي 
املتكاملـــة اإلقليميـــة والقاري ـــة  يف أفريقيـــا بزيـــادة إمكانيـــة اإلفـــادة مــن التـــبكال وااـــدمالالقتصــادية 
 التخفيف من ومنة الفقر.، ودعم سياسال للب  التحتية

مصـر  التنميـة األفريقـي قـد حـد د أربـل ث ـرال ابـ ة يف ق ـاع البـ  وأشار املتاراون إج أن  -28
التحتيـــة يف أفريقيـــا. أوهلـــا، أن النمـــو الســـكا  ســـيزيد ال لـــب علـــى ال اقـــة وال اقـــة الكهربائيـــة زيـــادةا 

لنقـل إج مـا بـيف سـتة وةانيـة أمالالـه حبلــول ح ـم ال لـب علـى اازديـاد هائلـة. وثانيهـا، أن مـن املتوقـل 
حتـــــدياا اقتصـــــادياا وبيصيـــــاا يف ســـــيظل يتـــــكل ال لـــــب علـــــى امليـــــاه وثالالهـــــا أن اشـــــتداد . 2040عـــــا  

املســـتقبل. أمـــا الال ـــرة الرابعـــة، فتتعلـــق بتوق ـــل زيـــادة ال لـــب علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــال والتصـــالل 
ي الن ــاس الــ ددي. وملواجهــة هــاه التحــديال، بــادر علــى زيــادة عــر ال لــب زيــادةا هائلــة، ول ســيما 

ــز أنتــ تها علــى أفريقيــا، امصــر  التنميــة األفريقــي  التــرااة اةديــدة و عــدد مــن املؤسســال الــ  ترا 
ـــا ـــد دل  لتنميـــة أفريقي برنااـــاا  51ومفوعـــية الحتـــاد األفريقـــي، إج وعـــل ص ـــة عمـــل  ال أولويـــة ح 

يف أربعـة ق اعـال رئيسـية )ال اقـة والنقـل  2020يـاها حبلـول عـا  لت وير الب  التحتية مـن املقـر ر تنف
 واملياه وتكنولوجيا املعلومال والتصالل(.

ــــال  68وقــــد قُــــد رل التكلفــــة اإل اليــــة هلــــاه املتــــاريل بـــــ  -29 مليــــار دولر مــــن دولرال الولي
 30. إل أن قيمــة املــوارد الداصليــة، ااااــة والعامــة معــاا، ل تت ــاوز 2020عــا  هنايــة املتحــدة حــي 

مليـــار دولر املتبقيـــة مبصـــادر متويـــل صارجيـــة، تتـــمل التمويـــل  38مليـــار دولر. فســـيتعيف  ت  يـــة الــــ 
ن اإل ــائي الرمســي، ومتــاراة الق ــاع ااــا  يف ت ــوير البــ  التحتيــة، والســتالمارال الرمسيــة الــواردة مــ

الصــيف. واــي يزيــد مصــر  التنميــة األفريقــي ح ــم أموالــه، أاــبى أحــد أنتــا اةهــال املســتالِمرة يف 
األفريقيــة ااااــة، ول ســيما تلــ  املســتالِمرة يف اســتالمارال التــرااة يف األســهم اــناديق الســتالمار 

ــــــا مصــــــر  التنميــــــة األفريقــــــي أيضــــــاا يفو بــــــيف الق ــــــاعيف العــــــا  وااــــــا .   إعــــــافةا إج  لــــــ ، ينت 
علـــى ســـبيل ملالـــال، ب ـــرس، منهـــا اســـتحداا وتـــرويج أدوال مبتكـــرة لتمويـــل البـــ  التحتيـــة األفريقيـــة 

تـــرويج أســــواس الــــديون الــــداصلي وتعميقهــــا، وتـــرويج اســــتخدا  ســــندال املتــــاريل ةــــاب املســــتالمرين 
يل مـــل إج املتـــاراة يف ت ـــوير البـــ  التحتيـــة يف أفريقيـــا. امـــا يضـــمن املصـــر  اتســـاس املتـــار ا ليـــيف 
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هدفـــه الســـ اتي ي املتمالـــل يف حتقيـــق النمـــو األصضـــر ملســـاعدة القـــارة علـــى التحـــو ل إج توليـــد ماقـــة  
ــــة األفريقــــي، بتتــــ يعه علــــى صلــــق أنظــــف. وأصــــ   ــــة وسياســــية اا، يهــــد  مصــــر  التنمي ــــة  قانوني بيص
 تالمار فيها.إج تعزيز املقبولية املصرفية ملتاريل الب  التحتية وتعزيز الس ،وتنظيمية مواتية

يف بيــان الت ربــة األفريقيــة، علــى التحــديال الــ  توســعهم يف معــري وألقــى ااــواء الضــوء،  -30
ث ـرة التمويـل الـاز  لت ـوير البـ  التحتيـة فيهـا فتقـدر تواجهها البلدان النامية يف متويـل بُناهـا التحتيـة. 

حاليـــــاا مـــــن التمويـــــل معظـــــم ن  يـــــو  ،مبـــــا يربـــــو علـــــى تريليـــــون دولر مـــــن دولرال الوليـــــال املتحـــــدة
يف املائـــة(. بيـــد أن البلـــدان الناميـــة تواجـــه قضـــية  دوديـــة احلي ـــز املـــاا  60امليزانيـــال احلكوميـــة )اـــو 

عــادةا مــا تكــون اإليــرادال احلكوميــة أقــل يف البلــدان الــ  و لضــعف قــدر ا علــى حتصــيل اإليــرادال. 
 أدىن من ماليله يف بلدان أصرو. فيها نصيب الفرد من الناتج ا لي اإل اايكون 
ويف هـــاا الســـياس، أشـــار أحـــد ااـــواء إج أن بامكـــان املصـــار  اإل ائيـــة ســـد  هـــاه الال ـــرة  -31

بتــوف  التمويــل مويــل األجــل. إل أنــه يلزمهــا لســد ث ــرة الســتالمار اســتيفاء عــدد مــن التــروا. فهــاه 
ــه، وإج قاعــدة متويــل اــلبة، وقاعــدة املصــار  حباجــة إج وليــة واعــحة لــدعم املتــاريل إ ائيــة ا لتوج 

رفيعـة املسـتوو تتـيى هلـا القـ اي بتكـاليف أقـل، وإج ااـوة  اململـوث لكيانـال سـياديةمن رأس املال 
ــــا وتصــــميم املتــــاريل وح مهــــا وموقعهــــا.  ــــة يف ا ــــا  القــــرارال املتعلقــــة بالتكنولوجي العمليــــة الداصلي

يــة بــدور حاســم يف هــاا الصــدد مبــا متتلكــه مــن صــوة عمليــة وتضــ لل املصــار  اإل ائيــة دون اإلقليم
 فريدة يف املن قة ال  تعمل فيها. 

القضـــــايا، أنتـــــنل البلـــــدان الناميـــــة عـــــدداا مـــــن يف معاةـــــة هـــــاه ومـــــن أجـــــل املضـــــي قـــــدماا  -32
الكيانـــــال اةديـــــدة الـــــ  متتـــــاز ب تيبـــــال ومؤسســـــال ماليـــــة ونقديـــــة جديـــــدة، امصـــــر  اةنـــــوب، 

ااــواء الضــوء شــدد . امــا املصــر  اٍســيوي لاســتالمار يف البنيــة التحتيــةاةديــد، و ومصــر  التنميــة 
على أن ااه متويل التكامـل اإلقليمـي يت ل ـب هن ـاا متكـاماا يتضـمن مصـادر وآليـال متويـل  تلفـة. 

، مصــلىوقــد ُتســهم املؤسســال املنتــنة حــديالاا يف بلــدان اةنــوب يف نتــوء بنيــان مــاا دوا جديــد، 
 قد يكون أنسب لتحقيق الستقرار والرصاء املالييف يف العا . 

واملعـــااس للتقلبـــال الدوريـــة املالب ـــل الضـــوء  علـــى الـــدور الـــ  تلـــل  لـــ  املناقتـــة ســـل ل و  -33
بندائهــا هــاا وهــاه املصــار ، الــاي اكــن للمصــار  اإل ائيــة أن تضــ لل بــه صــال فــ ال الراــود. 

د  املسـاس بالقـدرال اإلنتاجيـة ريالمـا يتعـات القتصـاد. وأصـ اا، تتـيى اسـتمرار عـتضمن أيضـاا  ،الدور
زيـــادة التعـــاون فيمـــا بـــيف املصـــار  اإل ائيـــة علـــى الُصـــعد الـــوم  واإلقليمـــي والـــدوا زيـــادة املتـــاريل 

 وتضمن استدامتها. 
اء عــن موعــوع  راهــن وأعربــل عــدة وفــود عــن شــكرها ل ونكتــاد علــى تنظــيم اجتمــاع ااــو  -34
مــا قــدموه مــن عــروي  رائعــة أحــامتهم علمــاا بعمليــال علــى اــواء امعظــم الوفــود  مهــم. امــا شــكرو 

مــاارة معلومــال أساســية األونكتــاد إلعــداده التكامــل اإلقليمــي يف شــي أاــاء العــا . وشــكر وفــدان 
 مفيدة جداا و ف زة  هنياا انساس للنقا  صال الجتماع. 
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 التنظيمية المعائل -ثانياا  
 

  انتءاب أعضاد المكتب  -لفأ 
 من جدول األعمال( 1)البند 

 
متــوز/  2العامــة الفتتاحيــة، املعقــودة يف انتخــب اجتمــاع ااــواء املتعــدد الســنوال يف جلســته  -35
 ، عضوي املكتب التالييفع2015يوليه 

 السيد صافي  أميليو اري )جنوب أفريقيا( الرئيسع 
 السيدة جانيل مارينيو ااس و )إاوادور(.  الرئيس واملقر رةع ةنائب 

  
  اقرار جدول األعمال وتنظيم الومل  - اد 

 من جدول األعمال( 2)البند 
 
جــدول األعمــال   جلســته العامــة الفتتاحيــة أيضــاا يف املتعــدد الســنوال اعتمــد اجتمــاع ااــواء -36

 جدول األعمال االتااعفكان  .(TD/B/C.I/MEM.6/7 )الوارد يف الوثيقةللدورة املؤقل 
 انتخاب أعضاء املكتب -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
د دون اإلقليمـــــــي واإلقليمـــــــي واألقــــــــاليمي يتعزيـــــــز احلـــــــوار والتعـــــــاون علــــــــى الصـــــــع -3 

 وإسهامهما يف التكامل والتنمية يف امليدان القتصادي 
   .اعتماد تقرير الجتماع -4 

  
 نتائج الدورة -جيم 

 
 ،2015متوز/يوليــه  3يف جلســته ااتاميــة، املعقــودة يف  اتفــق اجتمــاع ااــواء املتعــدد الســنوال -37

 على أن يُِعد  الرئيس موجزاا للمناقتال.
  

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

 (1)الحض ر  
 
 االلو الدول التالية األعضاء يف األونكتادعحضر الدورة  -1

 إثيوبيا
 األرجنتيف
 إاوادور
 أن ول
 أو ندا
 بوتان

 بوروندي
 بولندا

 املتعددة القوميال( - بوليفيا )دولة
 اةزائر

 جنوب أفريقيا
 السودان
 سيتيل
 الصيف

 املكسي 
 اململكة العربية السعودية

 ني  يا
 اليابان
 اليونان

 لة يف الدورةعواانل املنظمال احلكومية الدولية التالية االس  -2
 اموعة دول أفريقيا والكاري  وا يا اهلادئ

 مصر  التنمية األفريقي
 أمانة الكومنولث

   األوروبية اٍسيويةالل نة القتصادية للمن قة 
 األورو الحتاد 

 األمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل القتصادي ألمريكا الوس ى
 مراز اةنوب

   لة يف الدورةعواانل أجهزة األمم املتحدة أو هيصا ا أو برااها التالية االس  -3
 الل نة القتصادية ألفريقيا

 مراز الت ارة الدولية
 لة يف الدورةع التالية االس  ةاملعنيواانل الواالل املتخصصة واملنظمال  -4

 الحتاد الويدي العاملي.

 
 

تتضـــــمن قائمـــــة املتـــــارايف هـــــاه أمســـــاء املتـــــارايف املســـــحسليف. ولام ـــــاع علـــــى قائمـــــة املتـــــارايف، انظـــــر الوثيقـــــة  (1) 
TD/B/C.I/MEM.6/INF.3. 


