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 الدورة الثانية والستون
   من جدول األعمال ) أ (٥٢البند 

 التجارة الدولية والتنمية: املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي  
 ∗تقرير اللجنة الثانية  

 )جورجيا (تشيتانافاتامار السيدة : املقررة
 مقدمة -ال أو 

انظـر  (ن جـدول األعمـال    مـ ٥٢أجرت اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد         -١
A/62/417 ٣٢  و٢٨ و ٢٠ اجللــساتيف ) أ(واختــذ إجــراء بــشأن البنــد الفرعــي ). ٢، الفقــرة 
ويــرد ســرد . ٢٠٠٧ ديــسمرب/ كــانون األول٧  ونــوفمرب/تــشرين الثــاين ١٦ و ١ يف ةاملعقــود

 ). 32 و28 و A/C.2/62/SR.20( الصلة ات ذة املوجزاحملاضرلنظر اللجنة يف البند الفرعي يف 
 

 مشروعي القرارينالنظر يف  -ثانيا  
 A/C.2/62/L8مشروع القرار  - ألف 

ممثـل باكـستان، باسـم الـدول     قام نوفمرب، / تشرين الثاين١، املعقودة يف ٢٠يف اجللسة    - ٢
مـشروع قـرار    بعـرض    والـصني،    ٧٧األعضاء يف األمم املتحدة، اليت هي أعضاء يف جمموعة الــ            

ــه  ــدابري اال”عنوان ــسياسي واالقتــصادي ضــد     الت ــة بوصــفها وســيلة للقــسر ال ــصادية االنفرادي قت
 . وانضمت بيالروس بعد ذلك إىل مقدمي مشروع القرار.)A/C.2/62/L.8(“ البلدان النامية

نـوفمرب، أبلغـت اللجنـة بـأن مـشروع          / تـشرين الثـاين    ١٦، املعقودة يف    ٢٨ويف اجللسة    - ٣
 .)A/C.2/62/SR.28انظر (  الربناجميةالقرار لن تترتب عليه آثار يف امليزانية

__________ 
 Add.1-3 و A/62/417ء، حتت الرمز يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف أربعة أجزا ∗ 
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، بتصويت مـسجل    A/C.2/62/L.8اعتمدت اللجنة مشروع القرار     ويف اجللسة نفسها،     - ٤
انظـــر  ( عـــن التـــصويتعـــضوا ٥١، وامتنـــاع صـــوت واحـــدت مقابـــل اصـــوأ ١٠٧بأغلبيـــة 
 : وكانت نتيجة التصويت كما يلي). ، من مشروع القرار األول١٢ الفقرة
 : املؤيدون
أرمينيـا، إكـوادور،     األردن، ، األرجنـتني،  إريتريـا حتاد الروسي، إثيوبيـا، أذربيجـان،       اال 

بربــــودا، إندونيــــسيا، أنغــــوال، أوروغــــواي،  واألمــــارات العربيــــة املتحــــدة، أنتيغــــوا
، بـاراغواي، باكـستان، البحـرين،    ) إسـالمية -مجهوريـة   (أوزبكستان، أوغنـدا، إيـران      

ش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوركينـا         يسالم، بليـز، بـنغالد    الربازيل، بربادوس، بروين دار ال    
 ليــشيت، جامايكــا، -فاســو، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، توغــو، تــونس، تيمــور 

اجلزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، مجهوريـة               
بيــة الــسورية، مجهوريــة   أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العر    

كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، جنـــوب أفريقيـــا،   
جـزر غرينـادين، سـانت       و جيبويت، الرأس األخضر، زامبيا، زمبـابوي، سـانت فنـسنت         

لوسـيا، سـري النكـا، سـنغافورة، الــسنغال، سـوازيالند، الـسودان، سـورينام، شــيلي،        
لعراق، عمان، غانا، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، الفلـبني، فرتويـال            الصني، طاجيكستان، ا  

، الكــامريون، كازاخــستان، فييــت نــام، قطــر، قريغيزســتان، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (
كينيـا،   كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستا ريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت،           

ب، املكسيك، مـالوي، ملـديف،      لبنان، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغر      
اململكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميامنـار، ناميبيـا،           

 .نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليمن
 :املعارضون
 الواليات املتحدة األمريكية 
 :املمتنعون
، إيطاليـا،   أيـسلندا ،  أيرلنـدا انيا، أندورا، أوكرانيـا،     ، ألبانيا، أمل  إستونياسبانيا، أستراليا،   إ 

باالو، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، تركيـا، اجلبـل األسـود،                
جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريـا، مجهوريـة مقـدونيا اليوغـسالفية             

لوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، الــسابقة، جورجيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســان مــارينو، ســ
سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، التفيا، لتوانيـا، لكـسمبورغ،            
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 الـشمالية، مولـدوفا،     أيرلنـدا ، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         مالطـة ليختنشتاين،  
 .نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونانالنمسا، موناكو، النرويج، 

 .)A/C.2/62/SR.28انظر (  ببيانباكستانوقبل اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثل  - ٥
ممثل الربتغال ببيان تعليال للتـصويت بعـد التـصويت          وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل       - ٦
وألبانيـــا، واجلبـــل  ،االحتـــاد األورويبالـــدول األعـــضاء يف األمـــم املتحـــدة األعـــضاء يف باســـم (

يف  األعـضاء البلـدان  ووكرواتيـا؛   صـربيا،   و،  ية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة     مجهورواألسود،  
ــة للتجــارة احلــرة   ــسلنداو ،الرابطــة األوروبي ــشتاين أي ــا   ، وليختن ــرويج، فــضال عــن أوكراني والن

 . )A/C.2/62/SR.28انظر () مولدوفاوجورجيا و
 

 A/C.2/62/L.10مشروع القرار  - باء 
نــوفمرب، عــرض ممثــل باكــستان، باســم  / تــشرين الثــاين١ يف ، املعقــودة٢٠يف اجللــسة  - ٧

 والـصني، مـشروع قـرار     ٧٧الدول األعضاء يف األمم املتحدة، اليت هي أعـضاء يف جمموعـة الــ               
 .)A/C.2/62/L.10(“ التجارة الدولية والتنمية”عنوانه 

وع ، أبلغـت اللجنـة بـأن مــشر   ديــسمرب/ كـانون األول ٧، املعقـودة يف  ٣٢ويف اجللـسة   - ٨
 .)A/C.2/62/SR.32انظر ( القرار لن تترتب عليه آثار يف امليزانية الربناجمية

، بتـــصويت A/C.2/62/L.10اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار ويف اجللـــسة نفـــسها،  - ٩
انظــر  ( عــن التــصويتأعــضاء ٥، وامتنــاع  صــوتا٤٧ت مقابــل اصــوأ ١٠٩مــسجل بأغلبيــة 

 ).، مشروع القرار الثاين١٢الفقرة 
 :ت نتيجة التصويت كما يليوكان 
 )١(:املؤيدون
، األرجنـتني، األردن، أرمينيـا، أفغانـستان، إكـوادور، اإلمـارات العربيـة       إريترياإثيوبيا،   

املتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغـواي، أوزبكـستان، أوغنـدا، إيـران       
زيــل، بربــادوس، بــروين ، بــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربا) إســالمية-مجهوريــة (

دار السالم، بليز، بـنغالديش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا،                   
بريو، تايلند، توغو، تـونس، تونغـا، جامايكـا، اجلزائـر، جـزر البـهاما، جـزر سـليمان،                   
ــا الوســطى، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية،     اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة أفريقي

ــشعبية      مج ــا ال ــة كوري ــا املتحــدة، مجهوري ــة ترتاني ــة، مجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي هوري
__________ 

 .أوضح ممثل أذربيجان أن بلده كان سيؤيد مشروع القرار إذا حضر عملية التصويت )١( 
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الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــويت، الـــرأس  
ــا، زمبـــابوي،  ــا، الـــسلفادور،    األخـــضر، زامبيـ ــيا، ســـري النكـ ــاموا، ســـانت لوسـ سـ

ــسودان، ســور    ــسنغال، ســوازيالند، ال ــصني،  ينام، ســرياليون، شــيلي، ســنغافورة، ال ال
 طاجيكـــستان، العـــراق، عمـــان، غانـــا، غواتيمـــاال، غيانـــا، غينيـــا، الفلـــبني، فرتويـــال  

، كازاخـــستان، فيجـــي، فييـــت نـــام، قطـــر، قريغيزســـتان،  ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (
كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كوملبيــا، الكونغــو، الكويــت، كينيــا،  

قر، مــصر، املغــرب، مــالوي، ملــديف، ش ليــسوتو، مــايل، ماليزيــا، مدغــلبنــان، ليربيــا،
مبيـق، ميامنـار، نيبـال،      ااململكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، موز       

 -واليـــات (ميكرونيزيـــا النيجـــر، نيجرييـــا، نيكـــاراغوا، هـــاييت، اهلنـــد، هنـــدوراس،  
 ، اليمن)املوحدة

 :املعارضون
، أيـسلندا ،  أيرلندا، إسرائيل، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوكرانيا،       إستونيايا،  إسبانيا، أسترال  

إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، تركيـا، اجلبـل األسـود،             
سان مارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،       اجلمهورية التشيكية، جورجيا، الدامنرك، رومانيا،    

سا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيـا،         السويد، سويسرا، فرن  
، مولـدوفا،    الـشمالية  أيرلنـدا  املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و       اململكـة ليختنشتاين، مالطـة،    

، اليابـان،    املتحـدة األمريكيـة    الواليـات موناكو، النمسا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا،         
 .اليونان

 :املمتنعون
 . النرويج، املكسيك،، مجهورية كوريا، صربيااالحتاد الروسي 

وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ببيانات تعليال للتـصويت، ممثلـو كـل مـن الواليـات                  - ١٠
ــال   ــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة األعــضاء يف    باســم (املتحــدة والربتغ  ،االحتــاد األورويبال

هوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة؛     ومجواجلبـل األسـود    تركيا  وألبانيا والبوسنة واهلرسك و   
وجورجيــا ، وكــذلك أوكرانيــا  أيــسلنداوبلــد الرابطــة األوروبيــة للتجــارة احلــرة     وكرواتيــا، 
انظـــــر (وسويـــــسرا واليابـــــان ) أيـــــضا باســـــم كنـــــدا ونيوزيلنـــــدا (وأســـــتراليا ) ومولـــــدوفا

A/C.2/62/SR.32(. 
باسـم  (بـنن وباكـستان     كـل مـن       ممثـل  ، أدىل ببيـان    أيـضا  وبعد اعتمـاد مـشروع القـرار       - ١١

 .)A/C.2/62/SR.32انظر ). ( والصني٧٧جمموعة الـ 
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 توصية اللجنة الثانية -ً ثالثا 
 :ني التاليين القراريتوصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع - ١٢

 مشروع القرار األول  
واالقتصادي ضد   ي بوصفها وسيلة للقسر السياس    االنفراديةالتدابري االقتصادية     

 النامية البلدان
 ،إن اجلمعية العامة 
  إىل املبادئ ذات الصلة الواردة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ تشري 
ة بالعالقـات الوديـة والتعـاون بـني         قلع إعالن مبادئ القانون الدويل املت     وإذ تعيد تأكيد   

 ألي دولـة    ال جيـوز   علـى أنـه       الذي يـنص، يف مجلـة أمـور،        ،)١(الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة    
 اقتـصادية أو سياسـية أو أي نـوع آخـر     انفرادية تدابري استخدام أو أن تشجع على  تستخدمأن  

  ممارسة حقوقها السيادية،التبعية هلا يف على دولة أخرى من التدابري إلكراه
ت  املبادئ العامة الـيت حتكـم النظـام التجـاري الـدويل والـسياسا              وإذ تضع يف اعتبارها    

 مهاألمم املتحدة ومنظمة التجـارة العامليـة وقواعـد        االتجارية من أجل التنمية الواردة يف قرارات        
  ذات الصلة،هماوأحكام
، ١٩٨٩ديــــسمرب /انون األولكــــ ٢٢ املــــؤرخ ٤٤/٢١٥ إىل قراراهتــــا وإذ تــــشري 

 كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٤٨/١٦٨، و ١٩٩١ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٤٦/٢١٠ و
 ٥٢/١٨١، و   ١٩٩٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٠/٩٦، و   ١٩٩٣مرب  ديس/األول

ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٤/٢٠٠، و ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ 
 املــــؤرخ ٥٨/١٩٨ و ،٢٠٠١ديــــسمرب / كــــانون األول٢١ املــــؤرخ ٥٦/١٧٩  و،١٩٩٩

 ،٢٠٠٥ديسمرب /ول كانون األ٢٢ املؤرخ ٦٠/١٨٥، و٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٢٣
 يـؤثر   االنفراديـة قـسرية   القتـصادية   التـدابري ا  ال ألن اسـتخدام     وإذ يساورها بـالغ القلـق      

 اقتصاد البلدان النامية وجهودها اإلمنائيـة، وخيلـف أثـرا سـلبيا عامـا               يف بوجه خاص    ضاراتأثريا  
األخـذ   سـبيل يف   ي العـامل  الـصعيد  اجلهـود املبذولـة علـى        علـى التعاون االقتصادي الـدويل و    على  

 ح،تفنغري متييزي وممتعدد األطراف نظام جتاري ب
 بأن تلك التدابري تشكل خرقا سافرا ملبادئ القانون الـدويل الـواردة يف ميثـاق                وإذ تقر  

 األمم املتحدة، وللمبادئ األساسية للنظام التجاري املتعدد األطراف،
__________ 

 .، املرفق)٢٥-د (٢٦٢٥ قرارال )١( 
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 ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
سـتخدام  لوضـع حـد ال  ع الـدويل علـى اختـاذ تـدابري عاجلـة وفعالـة             اجملتمـ  حتث - ٢ 

مل تأذن هبا أجهـزة األمـم املتحـدة         اليت   ضد البلدان النامية     االنفراديةقسرية  القتصادية  التدابري ا ال
ــواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدة    تتنــاىف و  الــيتذات الــصلة، أو وختــل مبــادئ القــانون الــدويل ال

 ظام التجاري املتعدد األطراف؛املبادئ األساسية للنب
ــدابري       هتيــب  - ٣  ــذه الت ــل ه ــرض اســتخدام مث ــأىب ف ــدين وي ــدويل أن ي ــاجملتمع ال ب

 ؛بوصفها وسيلة للقسر السياسي واالقتصادي ضد البلدان النامية
 إىل األمني العام أن يواصل رصد ما يفرض مـن تـدابري مـن هـذا النـوع       تطلب - ٤ 
  التجارة والتنمية؛علىلبلدان املتضررة، مبا يف ذلك أثرها  اعلى أثر تلك التدابري ودراسة

 الرابعــة  إىل األمــني العـام أن يقــدم إىل اجلمعيـة العامــة يف دورهتـا   تطلـب أيـضا   - ٥ 
 .الستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرارو

__________ 
 )٢( A/62/210. 
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 مشروع القرار الثاين  
 التجارة الدولية والتنمية  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــ  ــا  إىل قراشريإذ تـــ ــؤرخ ٥٦/١٧٨راهتـــ ــانون األول٢١ املـــ ــسمرب / كـــ ، ٢٠٠١ديـــ

ـــون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٣٥ و  كــانون ٢٣ املــؤرخ ٥٨/١٩٧ ، و٢٠٠٢ديـــسمرب / كان
، ٢٠٠٤ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٢ املـــــــؤرخ ٥٩/٢٢١ ، و٢٠٠٣ديـــــــسمرب /األول

كـــانون  ٢٠ املـــؤرخ ٦١/١٨٦و  ،٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٦٠/١٨٤ و
 إعــالن أحكــاموإذ تــشري أيــضا إىل  املتعلقــة بالتجــارة الدوليــة والتنميــة، ٢٠٠٦ديــسمرب /لاألو

 نتـائج وكـذلك    املتـصلة هبـا،   مـسائل التنميـة     واملتعلقـة بالتجـارة      )١(األمم املتحـدة بـشأن األلفيـة      
ر القمـة   ، ونتـائج مـؤمت    )٣(ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامـة    ،  )٢(املؤمتر الدويل لتمويل التنمية   

 ،)٤(٢٠٠٥العاملي لعام 
متابعـة   بشأن   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ٦٠/٢٦٥ إىل قرارها    وإذ تشري أيضا   

، مبـا يـشمل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           ٢٠٠٥النتائج املتعلقة بالتنمية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام           
 ،وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا

 العاملي وااللتـزام بتحقيـق      ينظام التجار لل األطراف   تعدديةة  أمهي ن جديد تؤكد م  وإذ 
 متييـزي ومنـصف يـسهم يف    غريفتح ونموقائم على قواعد و   متعدد األطراف عاملي     ينظام جتار 

تــشدد علــى ضــرورة إذ ، و يف مجيــع القطاعــات وتــوفري فــرص العمــل املــستدامةالنمــو والتنميــة
النظـــام التجـــاري املتعـــدد  بلـــوغ أهـــدافائيـــة واإلقليميـــة يف إســـهام الترتيبـــات التجاريـــة الثن

 ،األطراف
 للنظــام التجــاري املتعــدد الفعــالوإجــراءات التــسيري مهيــة اتــسام عمليــات  أؤكــدتوإذ  

يف ذلـك    زيـد مـن االنتظـام، مبـا       املو الـدميقراطي الطابع الشامل و  األطراف باالنفتاح والشفافية و   

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )١( 
منـشورات األمـم    (٢٠٠٢ مـارس / آذار٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة، مـونتريي، املكـسيك،            )٢( 

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
ــس     )٣(  ــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــر م ــســــتقري ــا،  ـــــتدامة، جوهان ــوب أفريقي  ‐طس ـأغــس/ آب٢٦ربغ، جن

، الفــصل األول، )صويب والتــA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢القرار ، املرفق، و١القرار 

 .٦٠/١انظر القرار  )٤( 
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علـى   مصاحلها احليويـة  التعبري عن البلدان النامية من    مكني  لت عملية صنع القرارات،     على صعيد 
 ،يف نتائج املفاوضات التجاريةالنحو الواجب 

خطــة الدوحــة يتجــزأ مــن   الاجــزءتــشكل  أن الــشواغل اإلمنائيــة تكـــرر تأكيـــدوإذ  
 يف صـميم برنـامج عمـل     وأقل البلدان منـوا  البلدان النامية ومصاحل تضع احتياجات للتنمية، اليت   

 ،)٥(الدوحة
ــة    وإذ تالحــظ  ــة يف عملي ــصناعة التحويلي ــة بقطــاع ال ــأخر مقارن  أن قطــاع الزراعــة مت

وضع الضوابط املتعددة األطـراف ويف خفـض احلـواجز اجلمركيـة وغـري اجلمركيـة، وأنـه نظـرا               
إىل كــون معظــم فقــراء العــامل يكــسبون رزقهــم مــن الزراعــة، فــإن مــصادر رزق العديــد منــهم  

 تتهددها بشدة االختالالت اخلطرية يف إنتاج املنتجـات الزراعيـة واالجتـار             ومستويات معيشتهم 
هبــا نتيجــة ارتفــاع مــستويات إعانــات التــصدير الــيت تقــدمها بلــدان عديــدة متقدمــة النمــو           

 متارسه من سياسة احلماية، تقدمه من دعم داخلي خمل بالتجارة وما وما
 ،)٧(تقرير األمني العامكذلك و )٦( بتقرير جملس التجارة والتنميةوإذ حتيط علما 
ــشديد   - ١   إزاء االفتقــار إىل تقــدم ملمــوس يف املفاوضــات   تعــرب عــن قلقهــا ال

التجارية ملنظمة التجارة العاملية، وتعترب ذلك انتكاسة شـديدة جلولـة الدوحـة، وهتيـب بالبلـدان                 
لطريـق املـسدود الـذي    املتقدمة النمو إبداء املرونة واإلرادة السياسية الضروريتني للخروج مـن ا          

وصلت إليه املفاوضات حاليا، وهتيب أيضا جبميـع الـدول األعـضاء يف منظمـة التجـارة العامليـة                   
 ويف قــرار اجمللــس العــام ملنظمــة  )٥( يف إعــالن الدوحــة الــوزاري مبــا تقــرر بــشأن التنميــة التقيــد 

، الـذي  )٩( ويف إعالن هونغ كونـغ الـوزاري   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١ املؤرخ   )٨(التجارة العاملية 
 يضع التنمية يف صميم النظام التجاري املتعدد األطراف؛

 ضــرورة أن تــسفر املفاوضــات عــن وضــع قواعــد وضــوابط يف ميــدان   تؤكــد - ٢ 
ام ملنظمـة   يف إعالن الدوحة الـوزاري، ويف قـرار اجمللـس العـ    مبا تقرر بشأن التنمية الزراعة تتقيد   

، ويف إعالن هونغ كونـغ الـوزاري حـىت ختتـتم            ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١التجارة العاملية املؤرخ    
 جولة الدوحة على حنو مرض؛

__________ 
 )٥( A/C.2/56/7املرفق ،. 
 )٦( A/61/15 (Parts I-IV)الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، : لالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر. ، والتــصويبات

 .(A/62/15) ١٥والستون، امللحق رقم ثانية الدورة ال
 )٧( A/62/266. 
 .http://docsonline.wto.org: متاح على. WT/L/579منظمة التجارة العاملية، الوثيقة  )٨( 
 .http://docsonline.wto.org: متاح على. WT/MIN (05)/DECمنظمة التجارة العاملية، الوثيقة  )٩( 
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 ضـرورة أن تفـي مفاوضـات منظمـة التجـارة العامليـة فيمـا يتعلـق                  تؤكد أيـضا   - ٣ 
لـوزاري، ويف   يف إعـالن الدوحـة ا  مبـا تقـرر بـشأن التنميـة    بالوصول إىل األسـواق غـري الزراعيـة      

، ويف إعـالن هونـغ     ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١قرار اجمللس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة املـؤرخ             
 كونغ الوزاري؛

 ضرورة أن حتقق مفاوضات منظمة التجارة العاملية تقدما كبريا          تؤكد كذلك  - ٤ 
ضمان  مثل اخلـدمات والقواعـد وتيـسري التجـارة لـ           ةواحدضمن فئة   يف مجيع اجملاالت املندرجة     

 تقـرر  مـا أن تنعكس الشواغل اإلمنائيـة للبلـدان الناميـة بـصورة كاملـة يف أيـة نتيجـة اتـساقا مـع                 
يف إعالن الدوحة الوزاري ويف قرار اجمللـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة املـؤرخ                 بشأن التنمية   

  ويف إعالن هونغ كونغ الوزاري؛٢٠٠٤أغسطس / آب١
ــد تــشدد - ٥  ــرابط ا علــى أن تزاي ــةت يف عــامل آخــذ يف العوملــة   القتــصادات الوطني
 املتـاح   جمـال التحـرك    أن   ان نظم للعالقات االقتصادية الدوليـة قائمـة علـى قواعـد، يعنيـ             وظهور

ســيما يف جمــاالت التجــارة  للــسياسة االقتــصادية الوطنيــة، أي نطــاق الــسياسات الداخليــة، وال 
تزامـات دوليـة    ال و ضـوابط  الوقـت الـراهن      يفحتكمــه    غالبــا مـا   واالستثمار والتنميـة الـصناعية،      

 املفاضــلة بــني منــافع قبــول مــن واجــب كــل حكومــةالــسوق العامليــة، وأن خاصــة بواعتبــارات 
،  العامـة لـسياسة ل جمـال التحـرك املتـاح    فقـدان  النامجـة عـن  القيود والقواعد وااللتزامات الدولية  

 إقامــة احلاجــة إىل البلــدان كــل أن تراعــي بــصفة خاصــة بالنــسبة للبلــدان الناميــةم وأن مــن املهــ
  وااللتزامات الدولية؛والضوابطلسياسة الوطنية جمال التحرك املتاح لتوازن مالئم بني 

 إزاء فــرض قــوانني وأشــكال أخــرى مــن التــدابري      تعــرب عــن بــالغ قلقهــا    - ٦ 
االقتــصادية القــسرية، مبــا يف ذلــك اجلــزاءات املفروضــة مــن جانــب واحــد ضــد بلــدان ناميــة،     

يقوض أحكام القانون الدويل وقواعـد منظمـة التجـارة العامليـة ويهـدد أيـضا حريـة التجـارة                     مما
 واالستثمار هتديدا شديدا؛

 االلتزامات املعلنة يف املـؤمتر الـوزاري الرابـع ملنظمـة التجـارة              تؤكد من جديد   - ٧ 
 ، يف هـذا الـصدد  هتيـب، و ،)١٠( ويف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا    )٥(العاملية

 الــيت يكــون نتجــات بوصــول مجيــع امل بــشكل دائــمالبلــدان املتقدمــة النمــو الــيت مل تــسمح بعــدب
 دون رسـوم  وبـشكل ميكـن التنبـؤ بـه و        فـورا   ها  منشؤها أي بلد من أقل البلدان منــوا إىل أسـواق          

ــ تقــومحــصص أن و ــول عــام  ذلكب ــضا ب  ،٢٠٠٨ حبل ــادرة  وهتيــب أي ــة الق ــدان النامي ــالبل ى عل
 الــسماح بوصــول صــادرات هــذه البلــدان إىل أســواقها دون رســوم وحــصص أن تفعــل ذلــك، 

__________ 
 .A/CONF.191/13انظر  )١٠(
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 اختـاذ تـدابري إضـافية بغيـة حتـسني فـرص              النظـر يف   ضـرورة،   يف هذا السياق   ،تـؤكد من جديد  و
ؤكـد مـن جديـد كـذلك ضـرورة أن           ت حتـسينا تـدرجييا، و     وصول أقل البلدان منـوا إىل األسـواق       

ة العامليـة تـدابري إضـافية إلتاحـة إمكانيـة الوصـول بـصورة فعالـة إىل             يتخذ أعضاء منظمة التجار   
األسواق سواء على احلـدود أو يف غريهـا، مبـا يف ذلـك كفالـة أن تكـون قواعـد املنـشأ مبـسطة                     

 ؛وشفافة لتيسري السبيل أمام صادرات أقل البلدان منوا
مـة التجـارة    االلتـزام مبتابعـة حثيثـة لربنـامج عمـل منظ     تؤكد مـن جديـد أيـضا     - ٨ 

العاملية فيما يتعلق مبعاجلة املسائل والشواغل املتصلة بالتجارة اليت تؤثر يف انـدماج البلـدان ذات         
االقتصادات الصغرية والضعيفة بدرجة أكـرب يف النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف مبـا يناسـب                   

مــن إعــالن  ٣٥ظروفهــا اخلاصــة ويــدعم جهودهــا مــن أجــل التنميــة املــستدامة، وفقــا للفقــرة    
 ؛ من إعالن هونغ كونغ الوزاري٢١ والفقرة الدوحة الوزاري

لبلـدان الناميـة غـري الـساحلية ضـمن          ل باملشاكل واالحتياجات اخلاصة     تعتـرف - ٩ 
إطار عاملي جديـد للتعـاون يف جمـال النقـل العـابر لـصاحل البلـدان الناميـة غـري الـساحلية وبلـدان                         

 بـشكل كامـل     )١١(هذا الصدد، إىل تنفيذ برنـامج عمـل أملاتــي         املرور العابر النامية، وتدعو، يف      
يـضم  نـهج   ا ل  وفقـ  ،وفعلي، وتؤكد ضرورة أن تنفـذ املنظمـات الدوليـة واجلهـات املاحنـة املعنيـة               

  منــه؛٨٤  و٦٦ن ااصة الفقرتخب، و)١٢( باولوو توافق آراء ساأصحاب املصلحة املتعددين،
زة النـسبية للبلـدان الناميـة    ـامليـ ضعــاف  إ باحلاجة إىل ضمان عدم     عترف أيضا ت - ١٠ 

 العــشوائي والــسيئ، مبــا يف ذلــك االســتخدام  سياســة احلمايــةمارســة أي شــكل مــن أشــكالمب
مـن  للحـد بـصورة غـري عادلـة     اجلمركية واحلواجز غري التجارية واملعايري األخـرى  تدابيـر غيـر   لل

، وتؤكـد   النمـو البلدان املتقدمة إىل أسواق  بوجه خاصإمكانية وصول منتجات البلدان النامية    
 يف صــياغة مجلــة متزايــدا ا ضــرورة أن تــؤدي البلــدان الناميــة دور،هــذا الــصدديف  مــن جديــد،

املعــززة شاركة املــ تيــسري باحلاجــة إىل عتــرفمعــايري منــها معــايري الــسالمة والبيئــة والــصحة، وت 
 عنية بوضع املعايري؛يف عمل املنظمات الدولية ذات الصلة امل لبلدان الناميةواجملدية ل
 بـضرورة تعزيـز التجـارة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وبـضرورة                 تعترف كـذلك   - ١١ 

 مواصلة حتسني فرص الوصول إىل األسواق من أجل حتفيز التجارة فيما بني بلدان اجلنوب؛

__________ 
ــدويل للبلــ    )١١( ــوزاري ال ــؤمتر ال ــر امل ــة       تقري ــدان املاحن ــة والبل ــابر النامي ــرور الع ــدان امل ــساحلية وبل ــري ال ــة غ دان النامي

ــة    ــة الدوليـ ــة واإلمنائيـ ــسات املاليـ ــينواملؤسـ ــال  ب املعـ ــاون يف جمـ ــلالتعـ ــستان،   النقـ ــايت، كازاخـ ــابر، أملـ  ٢٨ العـ
 .، املرفق األول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس /آب ٢٩ و

)١٢( TD/412اجلزء الثاين ،. 
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 بالدور الذي ميكن أن يؤديه االختتام الناجح جلولة املفاوضات الثالثـة            تعترف - ١٢ 
 يف التجـارة فيمـا بـني        النظام العاملي لألفضليات التجارية فيما بـني البلـدان الناميـة          شأن  اجلارية ب 

 بلدان اجلنوب؛
ــة اخلاصــة باألعمــال إىل التعجيــل تـدعـــو - ١٣  ــ املبــاملقررات اإلمنائي صلة باالتفــاق ت

، رييف إعالن الدوحـة الـوزا      )١٣(اخلاص باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكيـة الفكرية       
وال ســيما بــشأن املــسائل املتعلقــة جبعــل قواعــد امللكيــة الفكريــة داعمــة دعمــا كــامال ألهــداف  

الـيت  اليت تثريها عالقة االتفاق املذكور بالصحة العامة و       ، واملسائل   )١٤(اتفاقية التنوع البيولوجي  
سائل النامجـة عـن    كثري من البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا، ال سيما امل            آثارها يعاين من 

 ؛اإليدز، والسل، واملالريا، وغريها من األوبئة/فريوس نقص املناعة البشرية
 إىل األمـني العـام أن يقـدم يف تقريــره عـن تنفيـذ هـذا القـرار اخليــارات        تطلـب  - ١٤ 

بــاجلزء اخلــاص املتاحــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز دور األمــم املتحــدة يف التعجيــل باألعمــال املتعلقــة    
 يف االتفاق اخلاص باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية؛ة بالتنمي

ــدعو  - ١٥  ــسريتإىل ت ــضمام ي ــع ان ــة مجي ــدان النامي ــيت ،  البل ــضمام إىل  ال ــب االن تطل
 اخلارجـة مـن صـراعات     سـيما أقـل البلـدان منـوا، وكـذلك البلـدان              منظمة التجارة العامليـة، وال    

 كـانون  ٢٠املـؤرخ   ٥٥/١٨٢قـرار  ال مـن  ٢١مع أخـذ الفقـرة    واليت هي من أقل البلدان منوا،       
ــسمرب /األول ــة   ٢٠٠٠دي ــدعو  يفوالتطــورات الالحق ــار، وت ــضا  االعتب ــق الإىل أي ــي تطبي الفعل

 لمبادئ التوجيهية ملنظمة التجارة العاملية املتعلقة بانضمام أقل البلدان منوا؛والصادق ل
قيـق اتـساق أكـرب بـني النظـام          على ضرورة مواصلة العمـل مـن أجـل حت          تشدد - ١٦ 

التجاري املتعدد األطراف والنظام املايل الدويل، وتدعو مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة            
إىل أن يضطلع، تطبيقا لواليته، بعملية حتليل الـسياسة العامـة ذات الـصلة يف تلـك امليـادين وأن               

أنــشطة املــســـاعدة التقنيــة الــيت  يــضع هــذا العمــل موضــع التنفيــذ، مبــا يف ذلــك بوســائل منــها    
 هبا؛ يضطلع

 البلدان املاحنة واملستفيدة إىل تنفيذ توصيات فرقة العمـل املعنيـة باملعونـة              تدعو - ١٧ 
لــصاحل التجــارة الــيت شــكلها املــدير العــام ملنظمــة التجــارة العامليــة بــشأن مبــادرة املعونــة لــصاحل  

وأقـل البلـدان منـوا يف بنـاء قـدراهتا يف جمـال اإلمـداد                التجارة، اليت ترمي إىل دعم البلدان النامية        
__________ 

 يف وقعـة  املتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف، امل      القانونية الصكوك   :انظر )١٣(
ـــة جمموعــة االتفــاق العــام بــشأن التعريفــات اجلمركيــة    (١٩٩٤أبريــل / نيــسان١٥مــراكش يف  منــشورات أمان

 ).GATT/1994-7والتجارة، رقم املبيع 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠ات، اجمللد األمم املتحدة، جمموعة املعاهد )١٤(
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والتصدير، مبا يف ذلك تنمية اهلياكل األساسية واملؤسسات وضرورة زيادة صادراهتا، وتؤكـد،             
 التنفيـذ الفعلـي بتمويـل إضـايف كـاف         يف هذا الصدد، احلاجة امللحـة إىل وضـع املبـادرة موضـع              

 وغري مشروط وميكن التنبؤ به؛
ــترحــب - ١٨  ــن أجــل وضــع      ب ــا م ــة حالي ــل  اجلهود املبذول ــار املتكام احملــسن اإلط

 موضـع التنفيـذ بتـوفري مزيـد مـن املـوارد             قـل البلـدان منـوا     أل بالتجـارة    صلةللمساعدة التقنيـة املتـ    
املالية اإلضافية غري املشروطة واليت ميكن التنبؤ هبا من أجل تعزيز قدرات أقل البلدان منـوا علـى         

ث الشركاء يف التنميـة علـى زيـادة مـسامهاهتم يف الـصندوق االسـتئماين                التصدير واإلمداد، وحت  
 لإلطار املتكامل على أساس متعدد السنوات؛

 أمهيــة الــدور الــذي يــضطلع بــه مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة    تكــرر تأكيــد - ١٩ 
كاملــة ملعاجلــة املتاعــن تنــسيق منظومــة األمــم املتحــدة اجلهــة املــسؤولة داخــل والتنميــة باعتبــاره 

ــ ــة واملــ  سائلمل ــارة والتنمي ــتثمار     سائل  التج ــا واالس ــل والتكنولوجي ــاالت التموي ــة يف جم املترابط
، وهتيــب بــاجملتمع الــدويل العمــل مـن أجــل تعزيــز املــؤمتر لتمكينــه مــن زيــادة  والتنميـة املــستدامة 

ــثالث إســهامه يف  ــسية ال ــة يفركــائزه الرئي ــاء توافــق اآلراء وإجــراء البحــوث وحت   املتمثل ــل  بن لي
 مؤمتر؛ وبصفة خاصة عن طريق زيادة املوارد األساسية لل،السياسات واملساعدة التقنية

 بعقد الدورة العشرين ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة يف أكـرا،              ترحب - ٢٠ 
املناقـشة اهلادفـة إىل معاجلـة       إجـراء   ، وتتطلع إىل    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٥ إىل   ٢٠يف الفترة من    

لتحديات اليت تنطوي عليها العوملة بالنسبة إىل التنمية، وال سيما بالنـسبة إىل البلـدان               الفرص وا 
 النامية؛

ــدعو  - ٢١  ــه،      ت ــا لواليت ــوم، وفق ــة إىل أن يق ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم م
بـرصد وتقييم تطور النظام التجاري الدويل وتطـور االجتاهـات يف التجـارة الدوليـة مـن وجهـة                   

ائية، وعلى األخص حتليل املسائل اليت هتم البلدان الناميـة، ممـا يـساعدها يف بنـاء قـدراهتا                 نظر إمن 
 والتفــاوض علــى اتفاقــات جتاريــة، مبــا يف ذلــك يف هبــااخلاصــة التفاوضــية علــى حتديــد أولوياهتــا 

 ؛)٥(إطار برنامج عمل الدوحة
ن وسياسـة    الدور األساسي الـذي ميكـن أن يـضطلع بـه قـانو             تؤكد من جديد   - ٢٢ 
ملبــادئ والقواعــد املنــصفة املتفــق  اجمموعــة وصــالحية ،التنميــة االقتــصادية الــسليمةيف املنافــسة 

هـم  الـدور امل  ، وكـذلك    )١٥(كافحة املمارسات التجارية التقييديـة    مل األطراف   اتفاقا متعدد عليها  
 قـرر عقـد مـؤمتر   تيف هـذا امليـدان، و     مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة           واملفيد الذي يؤديه    

__________ 
)١٥( A/C.2/35/6املرفق ،. 
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يف عـام    املبـادئ والقواعـد   مـن   موعـة   هـذه اجمل  ألمم املتحـدة السـتعراض مجيـع جوانـب          سادس ل 
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ برعاية ٢٠١٠

ــة   علــى تزويــد   اجلهــات املاحنــةتـحـــث - ٢٣  مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
 ى بنـاء علـ  واملوجهـة البلـدان الناميـة املـساعـدة الفعالـة          لكي يقـدم إىل   زيد من املوارد الالزمة     املب

مــسامهاهتا يف الــصناديق االســتئمانية التابعــة لإلطــار املتكامــل      لكــي يــدعم  طلبــها، وكــذلك  
لمــساعدة لقــل البلــدان منــوا والربنــامج املتكامــل املــشترك  أل بالتجــارةاملتــصلةللمــساعدة التقنيــة 

 التقنية؛
مــؤمتر األمــم املتحــدة  م أن يقــدم، بالتعــاون مــع أمانــة   إىل األمــني العــاتطلــب - ٢٤ 

 والــستني عـن تنفيــذ هـذا القــرار   الثالثـة ، تقريـرا إىل اجلمعيــة العامـة يف دورهتــا   للتجـارة والتنميــة 
النظــام التجــاري املتعــدد األطـراف، وذلــك يف إطــار البنــد الفرعــي املعنــون  يف  التطــوراتوعـن  

 .“املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي”د املعنـون من البنـ“ التجارة الدولية والتنمية”
 إىل األمـني العـام أن حييـل هـذا القـرار إىل املـدير العـام ملنظمـة التجـارة                      تطلب - ٢٥ 

 .العاملية من أجل تعميمه بوصفه وثيقة رمسية من وثائق منظمة التجارة العاملية
 


