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 الدورة الثانية والستون
 اللجنة الثانية

 من جدول األعمال) أ (٥٦البند 
   العوملة واالعتماد املتبادل

 مشروع قرار*: باكستان  
 

 مية يف سياق العوملة واالعتماد املتبادلدور األمم املتحدة يف تعزيز التن  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تـــــشري  ــؤرخ ٥٣/١٦٩ إىل قراراهتـــ ــانون ١٥ املـــ ــسمرب / األولكـــ ، ١٩٩٨ديـــ

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٥/٢١٢، و ١٩٩٩ديـــسمرب / األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢٣١ و
، ٢٠٠١ديـــــــسمرب / األولكـــــــانون ٢١ املـــــــؤرخ ٥٦/٢٠٩، و ٢٠٠٠ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢٢٥، و ٢٠٠٢ديـــسمرب / األولكـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٧٤ و
، ٢٠٠٤ديـــــــسمرب / األولكـــــــانون ٢٢ املـــــــؤرخ ٥٩/٢٤٠ ، و٢٠٠٣ديـــــــسمرب /األول

ــؤرخ ٦٠/٢٠٤ و ــانون ٢٢ املـ ــسمرب / األولكـ ــؤرخ ٦١/٢٠٧ و ٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٠ املـ  كـ
ة يف سـياق العوملـة واالعتمـاد         بشأن دور األمـم املتحـدة يف تعزيـز التنميـ           ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 املتبادل،
ــضا   ــشري أي ــام    وإذ ت ــاملي لع ــؤمتر القمــة الع ــائج م ــرارات  ) ١(٢٠٠٥ إىل نت ــع ق وإىل مجي

اجلمعية العامة ذات الصلة، وال سيما القرارات اليت تـستند إىل نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام                 
تصلة هبما، مبـا يف ذلـك قـرار اجلمعيـة           ، يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين امل      ٢٠٠٥

 

 .  والصني٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء جمموعة الـ  * 
 .٦٠/١انظر القرار  )١( 
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 بشأن متابعة النتائج املتعلقـة بالتنميـة ملـؤمتر          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ٦٠/٢٦٥العامة  
، مبا يشمل األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة                ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    

 املتفق عليها دوليا، 
 علـى  )٢(ملعرب عنه يف إعالن األمم املتحـدة بـشأن األلفيـة    العزم اوإذ تؤكد من جديد    

 كفالة أن تصبح العوملة قوة إجيابية لصاحل مجيع شعوب العامل، 
 بـأن العوملـة املدفوعـة عمومـا بقـوة التحـرر االقتـصادي والتكنولوجيـا تفيـد                   وإذ تسلم  

ــدة بعوامــل خــار     ألضــمنا أن ا ــصورة متزاي ــات يتحــدد ب ــا ب ــد م ــصادي لبل ج حــدوده داء االقت
 اجلغرافية، وأن تقاسم فوائد العوملة بصورة منصفة يتطلب إدارة عملية العوملة مـن خـالل إقامـة                
شراكة عاملية معززة من أجل التنمية بغية حتقيق األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا         

ي يف تعزيـز التعـاون       دور األمم املتحـدة املركـز      وإذ تؤكد من جديد    األهداف اإلمنائية لأللفية،
الدويل من أجل التنمية ويف تعزيز اتساق السياسات بشأن مسائل التنميـة العامليـة، مبـا يف ذلـك                   

 يف سياق العوملة واالعتماد املتبادل،
 أمهية اهلجرة كظـاهرة مواكبـة لزيـادة العوملـة، مبـا يف ذلـك       وإذ تؤكد من جديد أيضا   
ورة حتقيق قدر أكرب مـن التنـسيق والتعـاون فيمـا      االقتصادات وتشدد كذلك على ضر    أثرها يف 

  البلدان وكذلك فيما بني املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، بني
 ؛)٣( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 بأن بعض البلدان قد جنحت يف التكيـف مـع الـتغريات واسـتفادت مـن                 تسلم - ٢ 

اصــة أقــل البلــدان منــوا، ظلــت مهمــشة يف االقتــصاد  العوملــة، غــري أن بلــدانا كــثرية أخــرى، وخب
بأن تقاسم فوائد العوملـة جيـري علـى حنـو يتـسم إىل حـد بعيـد بعـدم            والعاملي اآلخذ يف العوملة،     

 التكافؤ ويف الوقت نفسه توزع تكاليفها بشكل غري متساو؛
 أن التحــرر االقتــصادي أطلــق العنــان لقــوى الــسوق الــيت هلــا أثــر تــسلم أيــضا - ٣ 

وأن . ري، وال سيما يف البلدان النامية، على مدى مرونة البلـدان يف صـوغ سياسـاهتا الوطنيـة                 كب
االلتزامات والـسياسات والعمليـات الدوليـة هلـا أثـر كـبري علـى نطـاق االسـتراتيجيات اإلمنائيـة                     

 الوطنية، وتنفيذها؛ 
ن بــني  بــأن البلــدان تواجــه حتــديات كــثرية يف أثنــاء ســعيها إلقامــة تــوازتؤكــد - ٤ 

التزاماهتا الدولية وأولوياهتا الوطنية، وال سيما يف بيئة تترابط فيها تلك االلتزامـات واألولويـات               
__________ 

 . ٥٥/٢انظر القرار  )٢( 
 )٣( A/62/303. 



A/C.2/62/L.25  
 

07-58270 3 
 

وبأن البلـدان الناميـة وخباصـة البلـدان ذات االقتـصادات الـصغرية والـضعيفة          . كافة بعرى وثيقة  
غرية الناميـة والبلـدان   مثل أقل البلدان منوا والبلدان الناميـة غـري الـساحلية والبلـدان اجلزريـة الـص       

هـداف  قـدرهتا علـى اتبـاع اسـتراتيجيات وطنيـة حمـددة األ            ويـدها مغلولـة بـاطراد        األفريقية جتـد  
 مقيدة ببعض الطلبات الناشئة عن االلتزامات والعمليات والقواعد الدولية؛ 

 أن تزايد االعتماد املتبـادل لالقتـصادات الوطنيـة يف عـامل آخـذ يف          تؤكد أيضا  - ٥ 
ة وظهــور نظـم للعالقــات االقتـصادية الدوليــة تـستند إىل قواعــد يعنيـان أن جمــال التحــرك     العوملـ 

ــة، وال ســيما يف جمــاالت       ــسياسات الداخلي ــة، أي نطــاق ال ــصادية الوطني ــسياسة االقت ــاح لل املت
التجارة واالستثمار والتنمية الصناعية، كثريا ما يتحـدد يف الوقـت الـراهن بـالنظم وااللتزامـات                 

واعتبــارات الــسوق العامليــة، وأن مــن واجــب كــل حكومــة املفاضــلة بــني منــافع قبــول  الدوليــة 
 املفروضــة بــسبب فقــدان جمــال التحــرك املتــاح للــسياسة قيــودال والقواعــد وااللتزامــات الدوليــة

العامــة، وأن مــن املهــم بــصفة خاصــة بالنــسبة للبلــدان الناميــة، مــع وضــع الغايــات واألهــداف   
 أن تراعــي مجيــع البلــدان ضــرورة إقامــة تــوازن مالئــم بــني جمــال التحــرك  اإلمنائيــة يف االعتبــار،

 املتاح للسياسات الوطنية والنظم وااللتزامات الدولية؛
 إتاحة حيز معزز للبلدان النامية يف جمال السياسة العامـة وإىل كفالـة              إىلتدعو   - ٦ 

مـن خـالل معاملـة تفـضيلية        املرونة يف النظم الدولية، وال سـيما يف جمـاالت القواعـد األساسـية               
وخاصة، تشغيلية وهامة، واعتماد حلول عملية وملموسـة للمـسائل والـشواغل املعلقـة املتـصلة            

 بالتنفيذ اليت تثريها البلدان النامية؛ 
 احلاجة إىل حتسني حيز السياسة املالية للبلدان النامية كأداة لبلـوغ      علىتشدد   - ٧ 

 ى الفقر؛ النمو االقتصادي املطرد والقضاء عل
علـى مواصـلة حتـسني      ) األونكتـاد ( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة        حتث - ٨ 

 )٤(وتطبيق مفهوم حيز السياسة العامة الوارد ذكره يف مجلة وثائق منـها توافـق آراء سـان بـاولو     
 ؛)١(٢٠٠٥ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

ئيسية عن تنميته، وأنـه لـيس        أن كل بلد مسؤول مسؤولية ر      تؤكد من جديد   - ٩ 
ــة يف      ــادة التــشديد علــى دور الــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطني مــن قبيــل املغــاالة زي

ميـــة املـــستدامة، وأن مـــن الـــضروري اســـتكمال اجلهـــود الوطنيـــة بـــربامج وتـــدابري   حتقيـــق التن
وسياسات عاملية داعمة هبدف زيادة فرص التنمية املتعلقة بالبلدان النامية، مع مراعاة الظـروف              

 الوطنية وكفالة احترام امللكية واالستراتيجيات والسيادة الوطنية؛ 
__________ 

 )٤( TD/412اجلزء الثاين ،. 
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ارا متــسكها بالتزاماهتــا وواجباهتــا الدوليــة،   بتأكيــد البلــدان الناميــة مــر ترحــب - ١٠ 
وتــشدد مــع ذلــك علــى احلاجــة إىل توافــق عــاملي يف اآلراء مفــاده أن القواعــد والــنظم الدوليــة   
ينبغي هلا أن تراعي الدروس املـستفادة واحلقـائق الناشـئة عنـد التطبيـق يف هـذا املـضمار وتكـرر            

 ز السياسة العامة؛ احلاجة إىل تاليف صوغ وتنفيذ قواعد ونظم تلغي حي
 بأن البلـدان الناميـة حباجـة  إىل حيـز الـسياسة العامـة واملرونـة الالزمـني                    تسلم - ١١ 

 النتهاج استراتيجيات إمنائية تتمشى مع الظروف اإلمنائية اخلاصة هبا؛ 
 علـى أن البلـدان الناميـة حباجـة إىل احلفـاظ علـى حقهـا يف التنميـة مــن         تـشدد  - ١٢ 

يــز الــسياسة العامــة الــذي يتــيح هلــا اتبــاع سياســات تــستند إىل ظروفهــا خــالل احلفــاظ علــى ح
 االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية املتميزة؛ 

 أن اإلدارة الرشــيدة علــى الــصعيد الــدويل شــرط أساســي   تؤكــد مــن جديــد  - ١٣ 
ديناميـة ومؤاتيـة،    لبلوغ التنمية املستدامة، وأن من املهم، بغية ضمان هتيئة بيئة اقتـصادية دوليـة               

ــارة      ــل والتجـ ــة للتمويـ ــاط الدوليـ ــة األمنـ ــق معاجلـ ــن طريـ ــة عـ ــصادية العامليـ ــز اإلدارة االقتـ تعزيـ
والتكنولوجيا واالستثمار، اليت تـؤثر يف آفـاق التنميـة يف البلـدان الناميـة، وأنـه ينبغـي للمجتمـع             

، مبـا فيهـا كفالـة الـدعم         الدويل أن يتخـذ، حتقيقـا هلـذه الغايـة، مجيـع التـدابري الالزمـة واملالئمـة                 
الالزم لإلصالح اهليكلي وإصالح االقتصاد الكلي وإجياد حل شامل ملـشكلة الـديون اخلارجيـة     

 وزيادة فرص وصول البلدان النامية إىل األسواق؛ 
 احلاجــة إىل تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى التخطــيط، وال ســيما يف تؤكــد بقــوة - ١٤ 

لدان النامية يف عملية صنع القرار على الصعيد الـدويل وذلـك           البلدان النامية ومدى مشاركة الب    
من أجل النهوض بقدرة تلك البلدان علـى التـصدي للقـوى اخلارجيـة وعلـى تنفيـذ االتفاقـات                    
ــه أهــدافها        ــدويل يف الوقــت الــذي تواصــل في ــصعيد ال والقواعــد الــيت جيــري اعتمادهــا علــى ال

 اإلمنائية؛ 
ــدعو - ١٥  ــع املؤســسات التجار ت ــاة االحتياجــات     مجي ــة إىل مراع ــة الدولي ــة واملالي ي

اخلاصــة للبلــدان الناميــة، يف أثنــاء صــياغتها وتنفيــذها للــسياسات، وذلــك مــن أجــل هتيئــة بيئــة   
 اقتصادية دولية مواتية للنمو املطرد والتنمية؛ 

 االلتـــزام بإعطـــاء البلـــدان الناميـــة فرصـــة اإلدالء بـــصوهتا تؤكـــد مـــن جديـــد - ١٦ 
ــشاركة يف حم ــك        وامل ــة وتوســيع نطــاق تل ــصادية الدولي ــايري االقت ــرار ووضــع املع ــل صــنع الق اف

املشاركة وتعزيزها وتؤكد احلاجـة إىل مواصـلة بـذل اجلهـود الراميـة إىل إصـالح اهليكـل املـايل                     
لة القـوة التـصويتية     أالدويل، مبا يف ذلك البت على وجه السرعة وضمن مهلة زمنية حمددة، مبس            

 ية يف مؤسسات بريتون وودز؛ املعززة للبلدان النام
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ــضا   - ١٧  ــد أي ــة    تؤكــد مــن جدي ــرادى املؤســسات احلكومي ــيس ف ــة إصــالح ل  أمهي
أن الدولية فحسب وإمنـا إصـالح اهلياكـل والـنظم الدوليـة أيـضا الـيت تعيـق التنميـة عوضـا عـن                         

 تعززها؛ 
 احلاجة إىل أن تضطلع األمـم املتحـدة بـدور أساسـي             تؤكد من جديد كذلك    - ١٨ 
جيع التعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة والعمــل علــى اتــساق وتنــسيق وتنفيــذ األهــداف  يف تــش

واإلجراءات اإلمنائية اليت يتفق عليها اجملتمع الدويل، وتعقد العزم علـى تعزيـز التنـسيق يف إطـار                  
منظومة األمم املتحدة بالتعاون الوثيق مع مجيع املؤسـسات املاليـة والتجاريـة واإلمنائيـة املتعـددة                 
األطراف األخرى من أجل دعم النمو االقتصادي املطـرد والقـضاء علـى الفقـر وحتقيـق التنميـة                   

 املستدامة؛ 
ــدعو - ١٩  ــة      ت ــدان النامي ــذهلا البل ــيت تب ــم املتحــدة إىل دعــم اجلهــود ال ــة األم  منظوم

ــة        ــى االســتراتيجيات اإلمنائي ــة عل ــات الدولي ــر االتفاق ــدراهتا خبــصوص أث ــة إىل حتــسني ق والرامي
نيــة بوســائل منــها تبــادل اخلــربات علــى حنــو ميكّــن تلــك البلــدان مــن تعلــم كيفيــة صــوغ     الوط

االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة وتنفيــذها مبرونــة لتلبيــة الظــروف الداخليــة واخلارجيــة املــتغرية 
 واالستجابة لتلك التحديات؛ 

لــى تعزيــز مــم املتحــدة إىل مــساعدة البلــدان الناميــة ع منظومــة األتــدعو أيــضا - ٢٠ 
ــة         ــة املتعلق ــسياسات اخلارجي ــى ال ــة عل ــار املترتب ــة لآلث ــصدى بفعالي ــا تت ــدراهتا املؤســسية كيم ق

 باالقتصاد الكلي والتجارة يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛ 
 مببـادرات الـدول األعـضاء الراميـة إىل عقـد مناسـبات علـى سـبيل             حتيط علما  - ٢١ 

 ي بــشأن اهلجــرة الدوليــة والتنميــة املعقــود يف نيويــورك يف يــوماملتابعــة للحــوار الرفيــع املــستوى
ــول١٥ و ١٤ ــة    ٢٠٠٦ســبتمرب / أيل ــة واملعنون ــها الدول ــيت طرحت ــادرة ال ــها املب ــدى ”، ومن املنت

 ؛ ٢٠٠٨الذي ستستضيفه حكومة الفلبني يف عام “ العاملي املعين باهلجرة والتنمية
عية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني           إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلم       تطلب - ٢٢ 

أثر العوملة على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك          ”تقريرا عن موضوع    
 .“العوملة واالعتماد املتبادل”، يف إطار البند املعنون “األهداف اإلمنائية الدولية

 


