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الدورة السابعة واخلمسون 
 البند ٨٦ (ب) من جدول األعمال 

التنمية املستدامة والتعاون االقتصادي الدويل:دمج االقتصادات اليت متـر 
 مبرحلة انتقالية يف االقتصاد العاملي 

 تقرير اللجنة الثانية* 
السيد وليد أ. احلديد (األردن)  املقرر:

 
املقدمة  أوال -

أجرت اللجنة الثانيـة مناقشـة موضوعيـة بشـأن البنـد ٨٦ مـن جـدول األعمـال (انظـر  - ١
A/57/531، الفقـرة ٢). وقـد اختـذ إجـراء بشـأن البنـد الفرعـي (ب) يف اجللســـتني ١٧ و ٣٩، 

املعقودتني يف ٢٤ تشرين األول/أكتوبر و ٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢. ويـرد سـرد لنظـر 
/A و 39).  C.2/57/SR.17) اللجنة يف هذا البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة

  
 A/C.2/57/L.14 النظر يف مشروع القرار ثانيا -

يف اجللسة ١٧، املعقودة يف ٢٤ تشرين األول/أكتوبر، عـرض ممثـل بيـالروس بالنيابـة  - ٢
عن االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيـا، إسـبانيا، إسـتونيا، أملانيـا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، إيطاليـا، 
الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيالروس، تـايلند، اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة مقدونيـا 
اليوغوسـالفية السـابقة، جورجيـا، الدامنـرك، رومانيـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الســـويد، فرنســا، 
فنلنـدا، قريغيزسـتان، كازاخســـتان، كرواتيــا، التفيــا، لكســمربغ، ليتوانيــا، اململكــة املتحــدة 
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسـا، هنغاريـا، هولنـدا، يوغوسـالفيا، اليونـان مشـروع 
القـــرار املعنـــون: �دمـــج االقتصـــادات الـــيت متـــر مبرحلـــة انتقاليـــــة يف االقتصــــاد العــــاملي� 
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(A/C.2/57/L.14). وانضم فيما بعد إىل مقدمي مشروع القرار األرجنتني، مجهورية مولدوفـا، 
قربص، مالطة، منغوليا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان. 

ـــاين/نوفمــرب، نقــح شــفويا نــائب رئيــس  ويف اجللسـة ٣٩ املعقـودة يف ٢٧ تشـرين الث - ٣
اللجنـة يـان كـارا (اجلمهوريـة التشـيكية) الفقـرة ٢ مـن منطـوق مشـــروع القــرار بعــد إجــراء 
مشاورات غري رمسية، فاستعاض عن العبارة �وفقا لنتائج املؤمتـر الـدويل املعـين بتمويـل التنميـة 
ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة� بالعبارة �علـى أن توضـع يف االعتبـار، يف مجلـة أمـور، 
ـــر الــدويل املعــين بتمويــل التنميــة، وإعــالن  األحكـام ذات الصلـة بتوافـق آراء مونتـريي للمؤمت

جوهانسربغ للتنمية املستدامة، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة�. 
A، بصيغتـه املنقحـة  /C.2/57/L.14 ا، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـرارويف اجللسة ذا - ٤

شفويا، بدون تصويت. (انظر الفقرة ٥). 
 

توصية اللجنة الثانية  ثالثا -
توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل:  - ٥
  دمج االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف االقتصاد العاملي 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تؤكــــد من جديد قراراا ١٨٧/٤٧ املؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٢، 
و ١٨١/٤٨ املــؤرخ ٢١ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٣، و١٠٦/٤٩ املــــؤرخ ١٩ كـــانون 
األول/ديسـمرب ١٩٩٤، و ١٧٥/٥١ املـؤرخ ٦ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٦، و ١٧٩/٥٣ 
املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، و ١٩١/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديســـمرب 

 ،٢٠٠٠
وإذ تؤكد من جديد أيضا أمهية نتائج املؤمتـر الـدويل املعـين بتمويـل التنميـة(١) ومؤمتـر 

القمة العاملي للتنمية املستدامة(٢)، 

وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة الدمج الكامل للبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلـة 
انتقالية يف االقتصاد العاملي، 

 __________
تقرير املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشورات األمـم  (١)

املتحدة، رقم املبيع A.02.II.A.7)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
تقريــر مؤمتــر القمــة العــــاملي للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا، ٢٦ آب/أغســـطس - ٤  (٢)

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1)، الفصل األول، القراران ١ و ٢. 
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وإذ حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام(٣)، 
وإذ تالحــظ التقــدم احملــرز يف تلــك البلــدان حنــو حتقيــق اســتقرار االقتصــاد الكلـــي 
واالستقرار املايل والنمو االقتصادي يف أثناء تنفيذ اإلصالحات اهليكلية، واحلاجـة إىل اسـتدامة 

هذه االجتاهات اإلجيابية يف املستقبل، 
وإذ تالحـظ أيضـا أن التقـدم يف بعـــض االقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة كــان 
ـــة لدعــم جــهودها يف مواصلــة إقامــة  أصعـب وأن احلاجـة مـا تـزال تدعـو إىل املسـاعدة الدولي

مؤسسات اجتماعية واقتصادية متينة، والعمل على دجمها بالكامل يف االقتصاد العاملي، 
وإذ تسـلم بالصعوبـات الـيت تواجهـها البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـــة انتقاليــة يف 
االســتجابة بطريقــة مالئمــة لتحديــات العوملــة، يف جمــــاالت تشـــمل تكنولوجيـــا املعلومـــات 
واالتصاالت، واحلاجة إىل حتسني قدرا على اإلفادة بصورة فعالة من مزايا العوملة والتخفيـف 

من حدة آثارها السلبية، 
وإذ تسـلم أيضـا باحلاجـة املسـتمرة إىل ضمـان الظـــروف املواتيــة لوصــول صــادرات 
البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة إىل األسـواق، وفقـــا لالتفاقــات التجاريــة املتعــددة 

األطراف، 
وإذ تسلم كذلك بـالدور املـهم الـذي ينبغـي أن يؤديـه االسـتثمار األجنـيب املباشـر يف 
تلك البلدان، وإذ تشدد على ضرورة إجياد بيئة مواتية، داخليا ودوليا، متكن مـن جـذب مزيـد 

من االستثمارات األجنبية املباشرة إىل تلك البلدان، 
وإذ تالحظ تطلع البلدان اليت متر اقتصاداــا مبرحلـة انتقاليـة إىل زيـادة تطويـر التعـاون 

اإلقليمي واألقاليمي، 
ترحب بالتدابري اليت اختذا مؤسسات منظومة األمم املتحـدة لتنفيـذ قـرارات  - ١

اجلمعية العامة املتعلقة بدمج االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف االقتصاد العاملي، 
تدعو مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيـها مؤسسـات بريتـون وودز،  - ٢
إىل أن تواصل، بالتعاون مع املؤسسـات املتعـددة األطـراف واإلقليميـة ذات الصلـة غـري التابعـة 
لألمـم املتحـدة، االضطـالع باألنشـطة التحليليـة وإسـداء املشـورة يف جمـال السياسـة العامـــة إىل 
حكومـات البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة وتزويدهـا باملسـاعدة التقنيـة الراميـــة إىل 
تعزيـز اإلطـار االجتمـاعي والسياسـي الـالزم السـتكمال إصالحـات السـوق، ـدف اســـتدامة 

 __________
 .A/57/288 (٣)
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ـــور،  االجتاهــات اإلجيابيــة يف تنميتــها االقتصاديــة واالجتماعيــة وعكــس أي اجتــاه حنــو التده
وتؤكد، يف هذا الصـدد، علـى أمهيـة مواصلـة دمـج هـذه البلـدان يف االقتصـاد العـاملي علـى أن 
توضع يف االعتبار، يف مجلة أمور، األحكـام ذات الصلـة بتوافـق آراء مونتـريي للمؤمتـر الـدويل 
املعـين بتمويـل التنميـة، وإعـالن جوهانسـربغ للتنميـة املسـتدامة(٤)، وخطـة تنفيـذ مؤمتـــر القمــة 

العاملي للتنمية املستدامة(٥)؛ 
ــــة يف دورـــا التاســـعة  تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العام - ٣
واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار مـع التركـيز بصـورة خاصـة علـى تقـدمي حتليـل حيــدد 

التقدم احملرز يف جمال دمج البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية يف االقتصاد العاملي. 
 

 __________
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمرب  (٤)

٢٠٠٢، (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٥)


