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 السبعونالدورة 
 الثانية اللجنة
 األعمال جدول من)ب(  81 البند

املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي: 
    النظام املايل الدويل والتنمية

(، إندونيسـيا ) السيد بورنومو أمحـد اـاندرا  مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة،   
 A/C.2/70/L.7 بناء على مشاورات غري رمسية بشأن مشروع القرار

 
 والتنمية الدويل املايل النظام  

 
 ،العامة اجلمعية إن 

ــا إىل تشييييير إذ  ــ ر  55/811 قراريهـــ ــانون 02 املـــ  0222 األول/ديســـــمر كـــ
ــ ر  51/818 و ــانون 08 امل ــونن 0228 األول/ديســمر ك ــل حنــو” املعن ــايل هيك  دويل م

ــ   ــات يســتجيب ومســتقر مع ــة، النمــو ألولوي ــدان يف ســيما وال والتنمي ــة، البل ــ  النامي  ولتع ي
 األول/ديسـمر  كـانون  02 املـ ر   55/048 قراراهتـا  إىلو ،“واالجتماعية االقتصادية العدالة
 املـــــ ر  55/000 و 0222 األول/ديســـــمر كـــــانون 02 املـــــ ر  51/020 و 0220
ــ ر  12/811 و 0224 األول/ديســمر كــانون 00  0225 األول/ديســمر كــانون 00 امل
ــ ر  18/815 و ــانون 02 املـ ــمر كـ ــ ر  10/815 و 0221 األول/ديسـ ــانون 85 املـ  كـ

 14/852 و 0221 األول/ديســمر كــانون 85 املــ ر  12/025 و 0225 األول/ديســمر
 األول/ديســمر كــانون 02 املــ ر  15/842 و 0225 األول/ديســمر كــانون 08 املــ ر 
 املـــــ ر  15/855 و 0288 األول/ديســـــمر كـــــانون 00 املـــــ ر  11/815 و 0282
 0282كــانون األول/ديســمر   02املــ ر   11/028و  0280 األول/ديســمر كــانون 08
 ،0284كانون األول/ديسمر  85امل ر   15/021 و

http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.7


 A/C.2/70/L.66 

 

2/14 15-21719 

 

، املعنــون 0285أيلول/ســبتمر  05املــ ر   52/8قرارهــا  وإذ تؤكييم مييي  م ييم   
، الــ ي يعتمــد ةموعــة مــن األهــدا   “0222حتويــل عاملنــا: الــة التنميــة املســتدامة لعــام  ”

والغايــات العامليــة الشــاملة والبعيــدة املــدب املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة، الــ   ركــ  علــى النــا    
بالعمــل دون كلــل مــن أجــل  نفيــ  هــ   ا لــة   و فضــي إىل التحــول، و عيــد  أكيــد الت امهــا  

، وإدراكهـا أن القضـاء علـى الفقـر  ميـه وـور  وأبعـاد ،  ـا يف         0222بالكامل حبلـول عـام   
ذلك الفقر املدقه، هو أكر حتد يواجهه العـا  واـر ال ال غـن عنـه لتحقيـن التنميـة املسـتدامة،        

علـى   -االقتصـادي واالجتمـاعي والبي ـي     - والت امها بتحقين التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة
حنو متوا ن ومتكامل، انلالقًا مـن اجناـا ات الـ  حتققـإ يف إاـار األهـدا  اجنلائيـة ل لفيـة         

 ،وسعيًا منها إىل استكمال ما   ينف  من  لك األهدا 
بشـأن   0285متو /يوليـه   05املـ ر    15/282قرارهـا   وإذ تؤكم مي  م يم ي ايا   

أبابا الصـادرة عـن املـ متر الـدويل الثالـو لتمويـل التنميـة، الـ   شـكل جـ ءا            الة عمل أديس
و ْدعُمها و كمُلها و ساعُد يف  وضـي  سـيا     0222يتج أ من الة التنمية املستدامة لعام  ال

غاياهتـا املتعلقـة بوسـائل التنفيـ  مـن اـالل سياسـات وإجـراءات عمليـة، والـ  أعـادت  أكيـد             
ا يـة علـى عيـه املسـتويات     وقـوي بالتصـدي لتحـدي التمويـل وهتي ـة بي ـة م      االلت ام السياسي ال

 ،لتحقين التنمية املستدامة، بروٍح من الشراكة والتضامن على الصعيد العاملي
ــالن إىل تشيير وإذ  ــم إع ــةل املتحــدة األم ــا إىلو (8) لفي ــاء 51/082 قراره ــ ر  ب  امل

، (0)التنميـة  تمويـل ل الـدويل  للمـ متر  مـونتريي  آراء  وافـن  فيـه  أيدت ال ي 0220 هيوليمتو / 5
  نفيـ   مواوـلة  وبرنـام   (4)08 القـرن  أعمـال  وجـدول  (2)والتنميـة  البي ة بشأن ريو إعالن إىلو

__________ 

 .55/0القرار  (8) 

 )منشــورات األمــم 2002آذار/مييار   22-81، مييوريتر ، امليكييي ، تمو ييا التيميييةلملييؤ ر الييمو  تقر يير ا (0) 
 ، املرفن.8الفصل األول، القرار (، A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيه 

األول،  اجمللد ،8992حز ران/ ورييه  81-3تقر ر مؤ ر األمم املتحمة املعين بالبيئية والتيميية، ر و د   اريرو،  (2) 
ــه      القييراراا الييذ ا ييؤمتا املييؤ ر    ـــم املبي ـــدة، رقـ ـــم املتحـ ــرار  A.93.I.8)منشــورات األمـ ، 8 والتصــويب(، الق

 .األول املرفن

 .املرجه نفسه، املرفن الثاين (4) 
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 املســـتدامة للتنميـــة العـــاملي القمـــة مـــ متر نتـــائ   نفيـــ  الـــةو (5)08 القـــرن أعمـــال جـــدول
 ،(1)(للتنفي  جوهانسرغ )الة

 املتابعـة   مترملـ  ا تاميـة  الوثيقـة  :التنميـة  متويل بشأن الدوحة إعالن إىل ي اا تشر وإذ 
 الدوحــة يف عقــد الــ ي مــونتريي آراء  وافــن  نفيــ  باســتعرا  املعــي التنميــة لتمويــل الــدويل

 (5)، 0221 ديسمراألول/ كانون 0 إىل نوفمرالثاين/  شرين 05 من الفترة يف
 و أثريهــا  العامليــة واالقتصــادية املاليــة باأل مــة املتعلــن املــ متر إىل كييؤل  تشيير وإذ 

 (1)،ا تامية تهوثيق وإىل التنمية يف
األهـدا  اجنلائيـة   ب للجمعية العامة املعي االجتماع العام الرفيه املستوبإىل  تشروإذ  
ملتابعـة   0282أيلول/سـبتمر   05املناسبة ا اوة ال  عقدها رئيس اجلمعيـة العامـة يف   ل لفية و
 ،(5)تنا تامي ماهيثيقتوو ملب ولة من أجل حتقين األهدا  اجنلائية ل لفيةاجلهود ا
 الــــــ ي املســــــتدامة للتنميــــــة املتحــــــدة األمــــــم مــــــ متر إىلي اييييييا  تشيييييير وإذ 

ــدُع ــو يف ق ــل، جــانريو، دي ري ــرة يف الرا ي ــن الفت ــه 00 إىل 02 م  وإىل 0280 ح يران/يوني
 ،(82)“إليه نصبو ال ي املستقبل” املعنونة ا تامية وثيقته

 العضــوية بــاب املفتــوح املخصــ  العامــل فريــنال بــه اضــلله الــ ي بالعمــل تيييو  وإذ 
 املاليـة  باأل مـة  املتعلـن  مـ متر لل ا تاميـة  الوثيقـة  يف الـواردة  املسـائل  ملتابعة العامة لجمعيةل لتابها

 ،(88)املرحلي تقرير ب علما حتيطو ،التنمية يف هاريأث و العاملية واالقتصادية
إىل املناقشة املواضيعية الرفيعة املستوب بشأن حالة االقتصـاد واملاليـة يف العـا      وإذ تشر 

 ،0280أيار/مايو  81و  85يف  العامة اجلمعيةو أثريها يف التنمية وال  دعا إىل عقدها رئيس 

__________ 

 .، املرفن85/0-القرار دإ (5) 

 -آ /يغكيييي    22مييييؤ ر القميييية العيييياملس لاتيمييييية املكييييتمامة،  ومتاريكيييي  ،  يييييو  ي ر قيييييا،  تقر يييير  (1) 
والتصــويب(، الفصــل األول،   A.03.II.A.1)منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــه      2002 ي اول/سييبتم  1

 .املرفن ،0 القرار

 ، املرفن.12/025القرار  (5) 

 ، املرفن.12/222القرار  (1) 

 .11/1 و 15/8القراران  (5) 

 ، املرفن.11/011القرار  (82) 

 (88) A/64/884. 
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 15/855 بــالقرار عمــال الثانيــة اللجنــة عقد ــه الــ ي االجتمــاع إىل ي اييا تشيير وإذ 
 للتصـدي  اختاذهـا  ينبغـي  الـ   اجنجـراءات  مناقشة أجل من 0282 الثاين/نوفمر  شرين 82 يف

 السـتعادة  املتاحـة  اجنمكانـات  واسـتلالع  التنميـة  يف و أثريهـا  العامليـة  واالقتصادية املالية ل  مة
 االقتصادي، والنمو الثقة

 العــاملي واملــ متر االقتصــادي أســتانا ملنتــدب السادســة الــدورة بانعقــاد عامييا حتييي  وإذ 
 العـاملي  املـ متر وبانعقاد  ،0282 أيار/مايو 04 إىل 00 من الفترة يف أستانا يف األ مة، ملواجهة
 ،0284 أيار/مايو 02 إىل 08 من الفترة يف أستانا يف األ مة ملواجهة الثاين

ــاد ي ايييا عاميييا حتيييي  وإذ  ــدب بانعقـ ــانإ منتـ ــبورغ سـ ــادي بيترسـ ــدويل االقتصـ  الـ
 ،0282 ح يران/يونيه 00 إىل 02 من الفترة يف الروسي باالحتاد بيترسبورغ سانإ يف

 يـومي يف بريسـباين، أسـتراليا،    انعقاد قمة ةموعـة العشـرين  بكؤل    وإذ حتي  عاما 
 ،0284 شرين الثاين/نوفمر  81و  85

 1و  5 يـومي ، بيترسـبورغ  سـانإ يف  انعقـاد قمـة ةموعـة العشـرين    بوإذ حتي  عاما  
 ،0282سبتمر أيلول/

ـــتأثريات والتبعــات الســلبية   قايي ال عييي عيير ت وإذ  ل  مــة املاليــة واالقتصــادية  إ اء ال
 وهــ  متفــاوت انتعــا  حصــول علــىوإ اء وجــود أدلــة  التنميــة،،  ــا يف ذلــك علــى  العامليــة
 علـى  سـاعدت  كـبرية  جهـود  مـن  يب ل مما الرغم على العاملي، االقتصاد أن  درك وإذ ،وبليء
 يـ ال  ال االنتعـا ،  وإدامـة  واسـتقرارها  املالية السو  ظرو  وحتسن القصوب املخاار احتواء
 العامليـة،  األسـوا   يف الشـديدة  التقلبـات  ذلـك  يف  ـا  اهلبو ،  خاار حمفوفة حرجة  رحلة مير

 وـفو   يف سـيما  وال البلالـة  معـدالت  وار فـاع  والتقلب املفر  يف أسـعار السـله األساسـية،   
 يلـرح  الـ ي  األمـر  املاليـة،  الضـائقة  نلا  وا ساع البلدان، بعض يفيون املضنية والد الشباب،
  قـدم  إحـرا   إىل احلاجـة  ويعكـس  العـاملي  الصـعيد  علـى  االقتصـادي  لالنتعـا   بالنسبة حتديات
 بـ ل  مواولة إىل احلاجة   كد وإذ إليه، التوا ن وإعادة العاملي الللب على احلفاظ حنو إضايف
 املــايل النظــام وإوــالح املنظومــة، يف واالاــتالل الضــع  ألوجــه التصــدي أجــل مــن اجلهــود
 اآلن، حىت عليها املتفن اجنوالحات  نفي  مه و ع ي  ، الدويل

 النمــو يف الناميــة البلــدان بعضعلــى الــرغم مــن املســاريات الكــبرية لــ أنــه تالحيي  وإذ 
 قـدرة  مـن قـد قل صـإ    احلـد  إىل االقتصـادية  األ مـة ، فـنن   م ارا حتقن ال ي العاملي االقتصادي

 أجـل  مـن  قلعـإ  الـ   االلت امـات  إىل  شـري  وإذ الصـدمات،  مـن  م يد حتمل على البلدان  لك
  عيــد وإذ اجلميــه، ويشــمل بــالتوا ن يتســم ملــردو قــوياقتصــادي  لــو وحتقيــن التنميــة دعــم
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 بالتنميـة  الصـلة  ذات بااللت امات الوفاء أجل من اجلهات عيه  تعاون أن ضرورة على تأكيدال
 ،0222والتأكد من التنفي  الفعلي والناجه  لة التنمية املستدامة لعام 

 األرييـة  بـال   أمـر  ا رابلـ  ددايـ   عـا   يف العامليـة  االقتصـادية  الش ون إدارة بأن تقر وإذ 
 عيــه يف املســتدامة التنميــة حتقيــن أجــل مــن الــواي الصــعيد علــى  بــ ل الــ  اجلهــود لنجــاح
 الضـروري  مـن   ال ما السنن مر على ب لإ ال  الكبرية اجلهود من رغمال على وبأنه ،البلدان
 الصدد، ه ا يف املتحدة األمم دور و ع ي  العاملية االقتصادية الش ون إدارة حتسن مواولة
ــ ام إىل تشييير وإذ  ــل االلتـ ــى بالعمـ ــو علـ ــامن حنـ ــاد متضـ ــ  العتمـ ــن هنـ ــامل منسـ  اـ
 مــن التنميــة  لــال  ــ ال ال الــ  الســلبيةواملخلفــات  لآلثــار" التصــدي يف العــاملي الصــعيد علــى
 اسـتعادة  إىل أمـور  علـة  يف  رمـي  إجـراءات  وباختـاذ  ،"العامليـة  واملاليـة  االقتصـادية  األ مـة  جراء
الالئـن   العمـل  و ـوفري  املنتجـة و الكاملـة  العمالـة  وكفالـة  االقتصـادي  النمـو  علـى  واحلفـاظ  الثقة

املسـاواة يف األجـر   يف ذلـك الشـباب واألاـخاو ذوو اجنعاقـة، و     رجـاال ونسـاء ،  ـا    للجميه،
 العمل ذي القيمة املتساوية،أو على على العمل املتساوي 

 ،هـا ميثاق يف عليـه  املنصـوو  النحـو  علـى  املتحـدة،  األمم مقاودتؤكم مي  م م  وإذ 
 االجتمـاعي  أو االقتصـادي  اللـابه  ذات الدوليـة  املشـاكل  حـل  على الدويل التعاون ذلك يف  ا
 الــدول  تخــ ها الــ  اجنجــراءات لتنســين مركــ ا املتحــدة األمــم وجعــل اجننســاين أو الثقــايف أو
 القيـادي  الـدور   ـدعيم  ضـرورة علـى   تأكيـد ال  كـرر  وإذ شـتركة، امل مقاوـدها  بلـوغ  أجـل  من

 التنمية، حتقين يف املتحدة ل مم
 امللـرد  االقتصـادي  لنمول عمااد الدويل املايل لنظامايكون  أن ضرورة علىتشمد  وإذ 

 دعمأن يـ و، املاليـة  ا ـدمات  و عميم العمل فرو و وفري املستدامة لتنميةلو املنص و الشاملو
 ذا ــه الوقــإ يف يســم  وأن الناميــة، البلــدان يف اجلــوعو الفقــر علــى لقضــاءل املب ولــة هــوداجل
 ،من عيه املصادر لتنميةالال م ل تمويلال حشدتنسين العمل يف ب

، وكـ لك الـة عملـه    0212الة االحتاد األفريقي لعـام   أريية دعم تعيم تأكيم وإذ 
إاـارا اسـترا يجيا لضـمان حتـوجل اجتمـاعي واقتصـادي إأـاي يف أفريقيـا يف          االعشرية، باعتباره

غضون السنوات ا مسن القادمة، وبرناةـه القـاري الـوارد يف قـرارات اجلمعيـة العامـة بشـأن        
ــدة مــن  ــة    الشــراكة اجلدي ــادرات اجنقليمي ــا واملب ــة أفريقي ــدعو يف هــ ا الصــدد  أجــل  نمي ، وإذ  

 ،، وفقا للوالية املنواة بكل منهاامل سسات املالية الدولية إىل  وفري الدعم
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أريية معاجلة خمتل  االحتياجـات والتحـديات الـ   واجـه البلـدان الـ  متـر         مركوإذ ت 
ل البلـدان لـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية       بأوضاع ااوـة، ال سـيما البلـدان األفريقيـة وأقـ     

 ،ثلة أمام البلدان املتوسلة الدالالتحديات ا اوة املا وك اوالدول اجل رية الصغرية النامية، 
إىل م متر األمم املتحدة الرابه املعي بأقل البلـدان لـوا وبرنـام  عمـل العقـد       وإذ تشر 
ــوا   0288-0202 ــدان ل ــل البل وإذ  ســلم يف هــ ا الســيا  بضــرورة أن  عــن    ، (80)لصــاأ أق

امل سسات املالية الدولية، كل وفقا للوالية املنواة بـه، بالتحـديات واالحتياجـات واألولويـات     
ا اوة ألقل البلدان لوا والبلدان ال  متر حبالة ن اع والبلدان ا ارجة من حالة نـ اع والبلـدان   

 ال   وجد يف أوضاع ااوة،
وجود قلاعات مالية حملية سليمة  سـهم إسـهاما   كفالة ودعم أريية االلت ام ب تؤكم وإذ 

 ،للتنمية عنصرا مهما يف أي هيكل مايل دويل داعمها حيويا يف جهود التنمية الوانية، باعتبار
 ؛(82)العام األمن بتقرير عاما حتي  - 8 
 الـنظم واال سا  يف  تماسكال لتع ي  و كثيفها اجلهود مواولة بضرورة متكّا - 0 
 الــنظم هــ    كــون أن كفالــة أرييــةعلــى  تأكيــدال و كــرر ،الدوليــة والتجاريــة واملاليــة النقديــة
 التنميـــة لضـــمان املب ولـــة الوانيـــة اجلهـــود  كمـــل لكـــي للجميـــه اـــاملةو منصـــفةو منفتحـــة
 ويشــمل التوا نبــ يتســموملــرد  منصــ و قــوي اقتصــادي لــو حتقيــن ذلــك يف  ــا، املســتدامة

ذلـك الـة التنميـة املسـتدامة لعـام       يف  ا دوليا، عليها املتفن اجنلائية األهدا  وحتقين ،ميهاجل
 ؛(84)0222
ــى  تأكيييمال تيييرر - 2  ــ  للتحــديات التصــدي يف حبســم التصــر  ضــرورةعل  ال
 اـامال ا وملـرد ا ومتوا نيكون  العاملي الصعيد على لو حتقين لكفالة العاملي االقتصاد يواجهها
 و كـرر  جيـدة،  عمـل  وفـرو  منتجـة  كاملـة  عمالـة  ظلـه  يف  تـوافر ، باجننصـا   يتسمو للجميه
 فعـاال  اسـتخداما  التمويـل  واسـتخدام  املصـادر  اـىت  مـن  املوارد  عب ة ضرورةعلى  تأكيدال أيضا
 للجميه؛الالئن  العمل و وفري املنتجةو الكاملة بالعمالة النهو  أجل من

ــود  تالحيي  - 4  ــةاجله ــة امل املهم ــى املســتويات الــ  ب ول ــي واجنواي وعل ــقليم دويل ال
بضـــرورة بـــ ل م يـــد و ســـلم ، األ مـــة املاليـــة واالقتصـــاديةالـــ   شـــكلها لتحـــديات للتصـــدي ل
__________ 

 2088ي ار/مييا و  83-9تركيييا، تقر يير مييؤ ر األمييم املتحييمة الرابييل املعييين بأوييا الباييمان  ييوا، اسيي يبول،          (80) 
(A/CONF.219/7).الفصل الثاين ، 

 (82) A/70/311. 

 .52/8القرار  (84) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.219/7
http://undocs.org/ar/A/70/311


A/C.2/70/L.66 
 

 

15-21719 7/14 

 

اجلهود للنهو  باالنتعا  االقتصادي والتصـدي الضـلراب األسـوا  املاليـة وأسـوا  السـله        من
يف عـدة بلـدان،    والـديون املضـنية  لـة  األساسية على الصعيد العاملي، وملعاجلة ار فاع معدالت البلا

وا ساع نلا  الضـائقات املاليـة، و ع يـ  القلـاع املصـريف بلـر  منـها  يـادة اـفافيته واضـوعه           
ــواان الضــع  وأوجــه االاــتالل    للمســاءلة، ومل ــة، وإوــالح  عاجلــة م ــدويل  العام ــايل ال  النظــام امل

 ؛صعيد الدويل و ع ي  ه ا التنسينومواولة  نسين السياسات املالية واالقتصادية على الو ع ي  ، 
  ـوفر  واـرعيتها،  العاملية عضويتها إىل بالنظر املتحدة، األمم أن ي اا تالح  - 5 
  كـد مـن جديـد    و التنميـة،  يف و أثريها الدولية االقتصادية املسائل ملناقشة رئيسيا فريدا منتدب
 نسـ حت إىل الراميـة  وـالح اجن عمليـات  خمتلـ   يف املشاركة ختوهلا مكانة  تبوأ املتحدة األمم أن
 الواليــات بــأن التســليم مــه فعاليتــه، يكفــل  ــا و ع يــ   نالــدولي ناملــالي واهليكــل لنظــاما أداء

 نســين  أعـل  ممـا  األاـرب،  إحـداها   كمـل  الدوليـة  املاليـة  وامل سسـات  املتحـدة  ألممبـا  املنواـة 
 األريية؛ بال  اأمر اأعماهل

امل سسات والرام  املتعددة األارا  يف ةـال   متاسك وا سا  أن  ع  تقرر  - 1 
التعـاون بـن   السياسات املالية واالستثمارية والتجارية واجنلائية ويف ةال البي ـة، وأن   يـد مـن    

باالسـتفادة  و لت م ، وللهياكل اجنداريةواليات إيالء االحترام لل، مه الكربامل سسات الدولية 
الــ   تيحهــا األمــم املتحــدة لتع يــ  اال ســا  العــاملي الشــامل وااللت امــات  أكثــر مــن املنتــديات 

 (0)؛رؤية  وافن آراء مونتريي مستندة يف ذلك إىل، الدولية يف ةال التنمية املستدامة
ــواي وجــوب إىل شييرت - 5  ــدانال   ــة بل ــة املرون ــ  الال م ــدابريال لتنفي  املعاكســة ت
ــدورة ــل    الحتياجاهتــا ومالئمــة اهلــد  حمــددة إجــراءات والختــاذ االقتصــادية لل مــن أجــل حتمج

  ـا  الشـرو    بسـيط  إىل دعو ـ وخمتل  أنواع الصدمات،  ا فيها األ مات االقتصادية واملالية، 
ــها حســن يكفــل ــها  وقيت ــد لالحتياجــات ومالءمت ــدانل ودعمهــا أهــدافها وحتدي ــة لبل  يف النامي
 ؛يةائلواجن االقتصاديةو املالية التحديات مواجهة
 الـ ي  التحسـن و الدويل النقد وندو  موارد ا دياد الصدد، ه ا يف ،تالح  - 1 

 اســتحدا و الشــرو   بســيط منــها بلــر  الــدويل النقــد لصــندو  اجنقــرا  إاــار علــى اــرأ
 املرنـة  واالئتمانـات  السـيولة  وائتمانـات  التحوايـة  االئتمانـات  قبيـل  مـن  ،رونةبامل  تسم وكوك
  الحـ   حـن  يف الـدال،  املنخفضـة  للبلـدان  اجنقـرا   إاـار  وبلـورة  السريه، التمويل وأدوات
 للـــدورة مســـايرة اـــرو  أي مـــن  نفيـــ ها اريواجلـــ اجلديـــدة رام الـــ الـــو ضـــرورة أيضـــا

 ؛هلا مرر ال االقتصادية
 مواوــلة علــى األاــرا  املتعــددة اجنلائيــة املصــار  الصــدد، هــ ا يف ،حتيي  - 5 
 يكــون عاجلــة وبصــورة مقــدما  ــدفه ميســرة بشــرو  مرنــة مســاعدات  قــدم يف قــدما املضــي
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 الـ   التمويـل  ثغـرات  سـد  علـى  عاجـل  حنـو  وعلى كبري بقدر النامية البلدان مساعدة اأهنا من
 إيــالء مــه ،التنميــة املســتدامة أهــدا  حتقيــن أجــل مــن  بــ هلا الــ  اجلهــود ســيا  يف  واجههــا
 الديون؛ عبء وحتمل األ مات احتواء على البلدان  لك من كل لقدرات االعتبار
املصـــار  اجنلائيـــة املتعـــددة األاـــرا  واملصـــار  اجنلائيـــة الدوليـــة   تيييمعو - 82 
تسـاهلية وغـري   ال هبشـروا التمويل اجنلائي املستقر واللويل األجـل،  مواولة  وفري  إىلاألارب 
ا  رأ  و عب ـة املـوارد مـن أسـو     ورؤو  األمـوال املسـاريات   وذلك باحلصـول علـى   ، ساهلية
وأوــوهلا علــى الوجــه مواردهــا  و شــدد علــى ضــرورة أن  ســتخدم املصــار  اجنلائيــة  املــال، 
دعمـا   سياسـاهتا تحـديو و لـوير   وأن  قـوم ب  ا يتفن مه احلفاظ على سالمتها املالية، األمثل و

 ،  ا يف ذلك أهدا  التنمية املستدامة؛0222لة التنمية املستدامة لعام  
ّا - 88  ــدور متكيي ــدفقات ب ــوال رؤو    ــة يف ةا اوــ األم ــلال  عب  ــن تموي  أجــل م
بالنسـبة   املـال  لـرأ   األجـل  القصـرية  املفراـة  التقلبـات  شـكلها   ال  التحديات  كدو  التنمية،

 البلـدان  لفـرادب  ا اوـة  الظـرو    راعـى  أن ضـرورة  و الحـ   ميـة، ناال لبلدانا من العديد إىل
 التحـديات،  لتلـك  التصـدي  أجـل  مـن  األموال رؤو   دفقات إدارة  دابري و نفي   صميم عند
 وخمتلــ  الكلــي االقتصــاد مســتوب علــى التحوايــة والتــدابري الكلــي االقتصــاد سياســات مثــل

 املر بلـة  احملتملـة  للمخـاار   ـام  إدراك علـى  أيضـا  البقـاء  مه املال، رأ  حسابات إدارة أاكال
 األموال؛ رؤو   دفقات بندارة

الثغــرات التنظيميــة واحلــواف  غــري املالئمــة ال  ــ ال  شــكل خمــاار  أن   تالحيي  - 80 
االستقرار املايل،  ا يف ذلك خماار اآلثار اجلانبية ل  مات املالية على البلـدان الناميـة، ممـا     هتدد

، لنظـــام املـــايل والنقـــدي الـــدويل علـــى ااجنوـــالحات امل يـــد مـــن  إداـــال ضـــرورةيشـــري إىل 
ــ  التنســ  ــ  االســتقرار املــايل    واالســتمرار يف  ع ي ين الــدويل وا ســا  السياســات مــن أجــل  ع ي

و شدد على ضرورة العمل علـى منـه وافـض     ،واستقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العاملي
قـرارات السياسـات الوانيـة ميكـن أن  كـون      ، مه االعترا  بأن وآثارها األ مات املالية خماار

، احلـدود الوانيـة،  ـا يف ذلـك علـى البلـدان الناميـة       هلا آثـار منهجيـة وواسـعة النلـا   تجـاو       
سياسـات االقتصـاد الكلـي السـليمة الـ   سـهم يف االسـتقرار        أرييـة االسـتمرار يف  نفيـ      وُ ر 

ــ       ــة املســتدامة، مــه  ع ي ــنظمالعــاملي والنمــو املنصــ  واملســتدام والتنمي ــة  ال  وامل سســاتاملالي
املخــاار الناعــة عــن  ــدفقات رأ  املــال الكــبرية  عنــد التعامــل مــه ، و الحــ  أنــه االقتصــادية

واملتقلبة، من املمكـن دعـم التكييـ  الضـروري لسياسـات االقتصـاد الكلـي عـن اريـن  ـدابري           
حتواية على وعيد االقتصـاد الكلـي، وعنـد االقتضـاء، عـن اريـن  ـدابري جندارة  ـدفقات رأ          

 ؛املال
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 الواليـة  إاـار  يفكـل   الدوليـة،  يـة املال امل سسـات   عـ    أن إىل باحلاجـة  متكياّ  - 82 
 والدوليــة الوانيــة االســتثمارات حتويــل أجــل مــن األمــوال رؤو   ــدفقات حشــد ،هبــ املنواــة
 احلـواف    ـوفري  بينـها  مـن  بلرائـن  الثالثـة،  أبعادها إىل استنادا املستدامة التنمية إىل أفضل بشكل
 الفضلى؛ املمارسات و قاسم األجل واللويلة املتوسلة لالستثمارات املناسبة
أرييــة اجندمــاا يف النظــام املــايل الــدويل علــى عيــه املســتويات، وأرييــة تؤكييم  - 84 

النظر إىل اجندماا املايل باعتبار  هدفا للسياسة العامة يف ةـال التنظـيم املـايل، وفقـا ل ولويـات      
 والتشريعات الوانية؛

بتوسيه و ع ي  سـبل إيصـال وـوت البلـدان الناميـة       الت امها تؤكم مي  م م - 85 
وســبل مشــاركتها يف عمليــة وــنه القــرار ووضــه القواعــد يف اجملــال االقتصــادي علــى الصــعيد  

أريية التغلب علـى العقبـات املاثلـة أمـام ال يـادات       درك ، والدويل واحلوكمة االقتصادية العاملية
 نفيـ   ، و الح  أن مة يف وندو  النقد الدويلاملقررة يف املوارد واجنوالحات يف ةال احلوك

سـألة األكثـر أولويـة، وحتـو     ال يـ ال يشـكل امل  لصندو  النقد الـدويل   0282إوالحات عام 
ا هـ  كد مـن جديـد الت ام   و، بشدة على التصدين يف أقرب وقإ ممكن على  لك اجنوالحات

ويل للتكيـــ  الـــدويل والبنـــك الـــد وـــندو  النقـــدكـــل مـــن  واوـــلة إوـــالح احلوكمـــة يف 
 ؛االقتصاد العاملي ال  يشهدهاالتغريات  مه

بأرييـــة دعـــم امل سســـات املاليـــة الدوليـــة، وفقـــا لوالياهتـــا، للـــهام     متكيييّا - 81 
و ع يــ  بتوســيه  هــاجتــدد الت ام، والسياســال لكــل بلــد علــى حــدة، وال ســيما البلــدان الناميــة  

البلـدان األفريقيـة، وأقـل     ذلـك  يف  ـا  -ا إيصال وـوت البلـدان الناميـة وسـبل مشـاركته      سبل
ــة، والبلــدان           ــة الصــغرية النامي ــدول اجل ري ــري الســاحلية، وال ــة غ ــدان النامي ــوا، والبل ــدان ل البل

الصــعيد  املتوســلة الــدال، يف عمليــة وــنه القــرار ووضــه القواعــد يف اجملــال االقتصــادي علــى
 ؛الدويل واحلوكمة االقتصادية العاملية

ــدويل يف   اســتعرا  ا  الحــ  - 85  ،  ــا يف 0285حلصــ  الــ ي أجــرا  البنــك ال
ذلك املبادئ املتفن عليها بشأن استعرا  احلص  واريلة ارين  نفيـ ها، و تلل ـه إىل  نفيـ     

 اريلة اللرين،  ا يشمل اال فا  على ويغة دينامية؛
 قلــــي  التــــدفقات املاليــــة  ىلالراميــــة إاجلهــــود  ضــــاعفة  التزامهييييا جتييييمد - 81 

القضاء عليهـا يف هنايـة امللـا ، بوسـائل     ابتغاء ، 0222 املشروعة بدرجة كبرية حبلول عام غري
منها مكافحة التـهرب الضـريو والفسـاد عـن اريـن  ع يـ  اللـوائ  التنظيميـة الوانيـة و كثيـ            

نظـر يف  ضـمن عيـه املعاهـدات     الالضـرائب، و دفه من فرو جتنب  دجإىل احلو ،التعاون الدويل
  ممارسـات اجنفصـاح والشـفافية يف بلـدان     يـ ع  و ،حكاما ملكافحـة إسـاءة االسـتخدام   الضريبية أ
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عيـه املعـامالت املاليـة    يف شـفافية  الضـمان  لاملصدر واملقصد على السواء، بوسائل منها السـعي  
ــات والشــركات    ــن احلكوم ــامب ــه   احلــو ،الســللات الضــريبية املختصــة   أم ــام عي ــى قي رو عل

ات املتعـددة اجلنسـيات، بـدفه الضـرائب إىل حكومـات البلـدان الـ         الشركات،  ا فيها الشرك
 ؛، وفقا للقوانن والسياسات الوانية والدوليةفيها القيمة ول د مياَر  فيها النشا  االقتصادي و

وب املعــــي بالتــــدفقات املاليــــة تقريــــر الفريــــن الرفيــــه املســــتب عامييييا حتييييي  - 85 
دعو وـندو   و ـ  ،املناان األارب إىل القيـام بعمليـات مماثلـة   دعو  و ،املشروعة من أفريقيا غري

ــدة إىل بـــ ل    ــم املتحـ ــد الـــدويل والبنـــك الـــدويل واألمـ ــد  النقـ ــدان املصـــدر واملقصـ العـــون لبلـ
دعو امل سسـات الدوليـة املعنيـة     ـ مكافحة التدفقات غري املشروعة، ويف لمساعدة ل السواء على

، و ـدعو  التدفقات املالية غري املشروعة و كوينـها واملنظمات اجنقليمية إىل نشر  قديرات حجم 
حتديد خمـاار غسـل األمـوال و قييمهـا والتصـدي هلـا، بوسـائل منـها التنفيـ  الفعـال           الدول إىل 

للمعايري املتعلقة  كافحة غسـل األمـوال ومكافحـة متويـل اجنرهـاب الصـادرة عـن فرقـة العمـل          
ومات بـن امل سسـات املاليـة للتخفيـ  مـن األثـر       شجه  بادل املعل و ،املعنية باجنجراءات املالية

كافحـة غســل األمـوال ومكافحـة متويــل اجنرهـاب مـن حيــو        املتعلقـة  عــايرياملاحملتمـل لتلبيـن   
 ؛فرو احلصول على ا دمات املالية

ا فاقيـــة األمــم املتحـــدة ملكافحـــة  علـــى التصـــدين علــى   عيـــه البلــدان  حتيي   - 02 
، و شــجه األاـرا  علــى اســتعرا     كــن قـد فعلــإ ذلـك  واالنضــمام إليهـا إن    (85)الفسـاد 

أداة فعالــة لــردع وكشــ  ومنــه ومكافحــة الفســاد والراــوة    ها علــ و لتــ م نفيــ  اال فاقيــة، 
، األوـلية  اإىل بلـداهن  وإعادهتافساد واسترداد األوول املسروقة الاكمة املتوران يف أنشلة حملو

يف ةـال إعـادة األوـول واجنعـراب عـن      اجملتمه الدويل على وضه ممارسات جيـدة  مه  شجيه 
ــد مل ــادرة التأيي ــدويل  ب ــك ال ــم املتحــدة والبن ولســائر  اســترداد املوجــودات املســروقة بشــأن  األم

اال فاقيــات حتـديو  حتـو علـى   واملبـادرات الدوليـة الـ   ـدعم اسـترداد املوجـودات املسـروقة،        
إىل القضــاء علــى  ضــرورة الســعي، و كــرر  أكيــد والتصــدين عليهــا ادجنقليميــة ملكافحــة الفســا

إىل  املاليـة غـري املشـروعة   والتـدفقات  حـواف  لنقـل األوـول املسـروقة       ـوف ر املالذات اآلمنة ال  
ــه املســتويات     والعمــلا ــارا ،  ــة علــى عي ــ  األاــر التنظيمي ــادة مــن مســتوب علــى  ع ي  لل ي

اجندارات العامــة،  وكــ ااملاليــة واــركات القلــاع ا ــاو، الشــفافية واملســاءلة يف امل سســات 
غسـل األمـوال ومتويـل     مـن أجـل مكافحـة   التعـاون الـدويل وامل سسـات الوانيـة      و وايد عرب

 ؛اجنرهاب

__________ 

 .40841، الرقم 0245، اجمللد جمموعة املعامتماااألمم املتحدة،  (85) 
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ــل إىل تييمعو - 08  ــ  التعجي  احلصــ  بنظــام املتعلقــة 0282 عــام إوــالحات بتنفي
 وـيغة  اسـتعرا   يف الصندو  أحر   ال ي التقدم و الح  الدويل، النقد وندو  يف واجندارة
، و  كد أريية التووجل إىل ا فا  بشـأن وـيغة احلصـ     0282 الثاين/يناير كانون يف احلص 

 اجنوـالح  عمليـات  إاـار  ويف للحصـ ،  عشـر  ا ـامس  العـام  االسـتعرا  وذلك باملوا اة مـه  
 النظـام  هـا يواجه الـ   للتحـديات  التصـدي  علـى  الصـندو   قـدرة حىت يتم التأكـد مـن    اجلارية،

 احلاضر؛ الوقإ يف الدويلالنقدي واملايل 
 فيهـا   ـا  الدوليـة،  املاليـة  امل سسـات  رؤسـاء  ااتيارب الت امهاتؤكم مي  م م  - 00 
ومراعيــة للتــوا ن بــن  اـفافة و علنيــة بلريقــةو اجلــدارة أسـا   علــى، وود  بريتــون م سسـات 

 ؛اجلنسن، والت امها بتع ي  التنوع يف وفو  املوظفن
  نظـيم  لكفالـة  فعاليـة  أكثـر  حنو علىات احلكوم مشاركة ضرورة على تشمد - 02 
 حتسـن  بضـرورة  الصـدد  هـ ا  يف و سـلم  العامة، املصلحة يدعم  ا املناسب النحو على السو 
 املنصـ  و امللـرد االقتصادي  النمو و شجيه االقتصادي االستقرار لتع ي  املالية األسوا   نظيم
 للجميه؛ الشاملو

ــى أن  ي ايييا تشيييمدو - 04  ــة و  علـ ــة املاليـ ــا    األ مـ ــهدها العـ ــ  اـ ــادية الـ االقتصـ
املاليــة لتع يــ  االســتقرار املــايل   ل ســوا  الســديد تنظــيمالاحلاجــة إىل أكــدت  0221 عــام يف

رحـب بـا لوات اهلامـة     و ،ضـرورة وجـود اـبكة أمـان ماليـة عامليـة      إضـافة إىل   واالقتصادي،
ــ     ــ  اختــ ت من ــال ــة    متر امل ــل التنمي ــدويل لتموي ــونترييال ــونتريي باملكســيك   م ــود يف م ، املعق

، من أجل بناء القدرة على التحمل واحلـد  0221سيما يف أعقاب أ مة عام  ، وال0220 عام
من الضع  إ اء االضلرابات املالية الدولية، واحلد من اآلثار اجلانبيـة ل  مـات املاليـة العامليـة،     

ــا ــى الب    ــار عل ــك اآلث ــه يشــكل     يف ذل ــام  ل وــالح يظــل إكمال ــة، يف ســيا  برن ــدان النامي ل
 وأن  ،قدر ـه علـى اجنقـرا     قد عـ  ت وندو  النقد الدويل ، و الح  أن  عضوية عليا أولوية

ة التقلبـات الدوريـة   مواجهـ  يف هامـة  قامـإ بـأدوار  الوانية واملتعددة األارا  مصار  التنمية 
معـا مـن أجـل احلـد مـن املخـاار       ئيسية يف العـا  قـد عملـإ    ، وأن  املراك  املالية الرأثناء األ مة

ــة الشــاملة والتق ــة املعــ م ة، ويشــمل ذلــك   لبــات املالي ــة الواني ــالنمظم املالي ــة  ب ــا ل الثالث ــة ب ا فاقي
   وسه نلاقا؛األوبرنام  اجنوالح املايل 

بالعمل ال ي يقوم به ةلس حتقين االستقرار املايل بشـأن إوـالح    ي  عاماحت - 05 
لتحـو  علـى وـعيد االقتصـاد الكلـي و ـدابري       التـ م  واوـلة أو  ع يـ  أاـر      األسوا  املاليـة، و 

ل بناــا  جــدول أعمــال يــعج كــرر التأكيــد علــى احلاجــة إىل التو ،مواجهــة التقلبــات الدوريــة
 املاليـة،  ـا يف ذلـك  قيـيم املخـاار العامـة املر بلـة باألسـوا         اجنوالح بشـأن  نظـيم األسـوا     
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املوا ية، وأسوا  املشتقات، وإقرا  األورا  املالية، وا فاقـات إعـادة الشـراء، واحلـد     املصرفية 
 عاجلــة املخــاار النااــ ة عــن امل سســات  هــامات جتــدد الو إذا اقتضــى األمــر،  لــك املخــاار مــن

عاجلــة العناوــر العــابرة للحــدود   ، و“هارأن  نــر حبيــو ال ميكــن كــمــن ال”املاليــة الــ   عتــر 
 ؛التسوية الفعالة لتلك امل سسات املالية اهلامة للنظام وال   عاين مشاكل يف

ــى احلاجــة إىل عقــد   التأكيييم تيييرر - 01  ــى احلــد مــن االعتمــاد   عل اآليل العــ م عل
ــى ــة،  ــا يف    عل ــوائ      قييمــات وكــاالت  قــدير اجلــدارة االئتماني ــك االعتمــاد عليهــا يف الل ذل

التـدابري الراميـة إىل  فـادي     وأيضـا  املنافسـة وإىل العمل يف الوقإ نفسه على  شجيه  ،التنظيمية
بغيـــــة حتســــن نوعيـــــة   ،حــــدو   ضــــارب يف املصـــــاأ يف  قــــدم التقـــــديرات االئتمانيــــة    

 ،هـات يف هـ ا اجملـال   نو   هود ةلس حتقين االستقرار املايل وغـري  مـن اجل   و ،التقديرات  لك
،  يد وضه امل يد من متللبات الشفافية ملعايري التقييم يف وكـاالت  قـدير اجلـدارة االئتمانيـة     و

 ؛العمل اجلاري بشأن ه   املسائل،  ا يف ذلك يف األمم املتحدةو للب مواولة 
 االحتيـااي  أوـول  مـن  أوـال  بووـفها  ا اوـة  السـحب  حقـو   بـدور  متكّا - 05 
 االحتياايـات  اسـتكمال  علـى  سـاعدت  ا اوـة  السـحب  حقـو   خمصصات بأن و قر الدويل،
ــة ــة األ مــة مواجهــة يف الدولي ــة واالقتصــادية املالي ــ لك فســاريإ العاملي ــن يف ب  االســتقرار حتقي

 مسـألة  إبقـاء  بضـرورة  و سـلم  االنتعـا ،  علـى  العـاملي  االقتصـاد  وقـدرة  الدويل املايل النظام يف
 ميكـن  ال ي بالدور يتصل ما ذلك يف  ا املنتظم، االستعرا  قيد ا اوة السحب حقو  دور
 الدولية؛ االحتياايات نظام يف   ديه أن

 تعـــددةامل شـــاملةال فعالـــةال راقبـــةامل  كـــون أن ضـــرورة علـــى تأكييييمال تييييرر - 01 
  ع يـ   مواوـلة  ضـرورة  و  كـد  ،األ مـات   وقي إىل الرامية اجلهود من وميما ج ءا األارا 
 يتبعـه  الـ ي  اجلديـد  املراقبـة  بنـه   الصـدد  ه ا يف علما وحتيط ،للبلدان املالية السياسات مراقبة

 أفضــل، بشــكل األاـرا   واملتعــددة الثنائيــة املراقبـة  إدمــاا إىل والرامــي الـدويل  النقــد وـندو  
 والسياسـات  الكلـي  االقتصـاد  سياسـات  مـه  والقلاعـات  احلـدود  عر روابط إقامة على عالوة

 سياســاتال ختلفهــا قــد الــ  املبااــرة غــري اآلثــار مــن الشــديد االحتــرا  مــه الكليــة، التحوايــة
 العاملي؛ االقتصاد علىالوانية  واملالية االقتصادية
ــ  ضــرورة الصــدد، هــ ا يف ،تؤكييم - 05  ــة  ع ي ــة املراقب ــة احلكومي  املســتقلة الدولي
 الصـر   وأسـعار  الدوليـة  الفائـدة  أسعار يف آثار من عليها يتر ب وما الوانية املالية للسياسات
 األموال؛ رؤو  و دفقات
ــات تيييمعو - 22  ــة امل سسـ ــرفية املاليـ ــة واملصـ ــلة إىل الدوليـ ــ  مواوـ ــفافيةال  ع يـ  شـ

 أريهـا  الـ   السـيادية  املخـاار   قييمات   يد أن ضرورة إىل مشرية ،املخاار  صني  آليات يف
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 الـ ي  األمـر  ،واـفافة  وموضـوعية  دقيقـة  معـايري  اسـتخدام  مـن  حـد  أقصـى  إىل ا ـاو  القلاع
 مـ متر  هـا في  ـا  املعنية، امل سسات و شجه اجلودة، عاليةال والتحليالت البيانات  يسر  أن ميكن
 التـأثري  ذلـك  يف  ـا  املسـألة،  هـ    بشـأن  عملـها  مواوـلة  علـى  والتنميـة،  للتجارة املتحدة األمم
 النامية؛ البلدان يف التنمية آفا  يف حتدثه أن ميكن ال ي

 ودون واجنقليميـة  األارا  املتعددة اجنلائية والصنادين التنمية صار   يبهت - 28 
 الناميــة للبلــدان اجنلائيــة االحتياجــات  لبيــة يف حيــوي بــدور االضــلالع مواوــلة اجنقليميــة
 االقتضــاء، حســب العمــل،  نســين منــها بلــر  انتقاليــة،  رحلــة اقتصــاداهتا متــر الــ  والبلــدان
 ضـي  ي أن ميكـن  اجنقليميـة  دون املاليـة  وامل سسـات  اجنقليمية التنمية مصار   ع ي  أن و  كد
 األمـور   مـام   وليهـا  بالتـايل،  ،يعـ    ممـا  واجنقليميـة،  الوانية اجنلائية اجلهود إىل مرنا ماليا دعما

 التكيــ  علــى القــدرة مــن في يــد اجنقليمــي، التكامــل يعــ   أن وميكــن عــام، بوجــه وكفاءهتــا
 أمــوال رؤو  يف األاــرية  يــاداتبال الصــدد هــ ا يف رحــبو  االقتصــادية، الصــدمات مــه

 متويـل  بتـوفري  الكفيلـة  اجلهـود  ب ل على و شجه ،األارا  املتعددةو اجنقليمية التنمية مصار 
 ؛اجنقليمية دون التنمية صار مل كا 

لتلوير نظـم للضـمانات   باجلهود ال   ب هلا املصار  اجنلائية اجلديدة  ترّحب - 20 
يف إاار مشـاورات مفتوحـة مـه أوـحاب املصـلحة علـى أسـا  املعـايري الدوليـة املعمـول  ـا،            

شجه عيه املصار  اجنلائية على إنشاء نظـم للضـمانات االجتماعيـة والبي يـة،  ـا يف ذلـك        و
فية والفعاليـة  فيما يتعلـن حبقـو  اجننسـان واملسـاواة بـن اجلنسـن ومتكـن املـرأة،  تسـم بالشـفا          

 ؛والكفاءة واحلساسية من حيو التوقيإ، أو على  عهجد النظم القائمة
 بوسـائل  ،اجنقليمـي  ودون اجنقليمي الصعيدين على التعاون  ع ي  على جلتش - 22 
 العمالتبــ  واملتعلقــة  التجاريــة  تر يبــات الو اجنقليميــة  ودون اجنقليميــة  التنميــة  مصــار   منــها 

 اجنقليمية؛ ودون اجنقليمية بادراتامل من وغريها االحتيااية

 العـام،  والقلـاع  الشـركات  يف اجندارة معـايري  حتسـن  مواوـلة  ضـرورة  تؤكم - 24 
 ،الشـفافية  لضـمان   ـدابري  واختـاذ  احلسـابات  ومراجعـة  احملاسـبة ب املتصـلة  اجندارة معـايري  فيهـا   ا

 املالئمة؛ غري السياسات ا باع عن الناعة املعرقلة اآلثار إىل مشرية
ّا - 25  ــة متكييي ــام  إىل باحلاجـ ــاتقيـ ــة امل سسـ ــة، املاليـ ــب الدوليـ ــاء، حسـ  االقتضـ

ا سياسـاهت يف  ذلـك  يف  ـا  وبراةهـا،  سياساهتا يف اجلنساين املنظور مراعاة  عميمبالتشجيه على 
  ولويـات ل وفقـا  اهليكلية، واجنوالحات العمل فرو وإأاد الكلي االقتصادب املتعلقةها وبراة

 األمر؛   ا الصلة ذاتالوانية  سترا يجياتاالو
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اجلهات املاحنة املتعددة األارا  على استعرا  و نفي  سياسـات  ـدعم    حت  - 21 
ــى مــن املــوارد،        ــات علــى نســبة أعل ــة حصــول النســاء والفتي ــة إىل كفال ــة الرامي اجلهــود الواني

الدولية، يف إاار واليـة كـل منـها،    وخباوة يف املناان الريفية والنائية، و دعو امل سسات املالية 
 ومصار  التنمية اجنقليمية إىل القيام ب لك

، يف االقتصــادبــتمكن املــرأة مــن املشــاركة الكاملــة واملتســاوية   جمييمدا تاتييز  - 25 
 ؛القيادةإىل الووول إىل عمليات ونه القرار و وبتحقين املساواة بينها وبن الرجل يف

ىل االمتنــاع عــن ســن و لبيــن إبقــوة مــدعوة لــدول اعلــى أن  تيييرر التأكيييم - 21 
القـانون الـدويل وميثـا  األمـم     و تنـا    ،أو مالية أو جتاريـة كانإ اقتصادية انفرادية،   دابري أي

 مية؛املتحدة و عرقل التنمية االقتصادية واالجتماعية الكاملة، وال سيما يف البلدان النا

ــن إىل ت ايييب - 25  ــام األمـ ــدم أن العـ ــة إىل يقـ ــة اجلمعيـ ــا يف العامـ ــة  دورهتـ احلاديـ
 غريهــاو وود  بريتــون م سســات مــه بالتعــاون يعــد  القــرار هــ ا  نفيــ  عــن  قريــراوالســبعن 

ضـمن   “والتنميـة  الـدويل  املـايل  النظـام ” املعنـون  الفرعـي   درا ُـ ، و قرجر أن املعنية اجلهات من
ــد ــون البن ــة املســائل” املعن ــي االقتصــاد بسياســات املتعلق مــن جــدول األعمــال امل قــإ    “الكل

تنشـيط  املتعلقـة ب علـى اـال  ذلـك يف املناقشـات      يتم اال فا ما   لدورهتا احلادية والسبعن، 
 .اللجنة الثانيةأعمال 

 


