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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/417/Add.1( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 التجارة الدولية والتنمية - ٦٢/١٨٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠١ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢١ املــــــؤرخ٥٦/١٧٨ إىل قراراــــــاشريإذ تــــــ 
 كـــانون٢٣ؤرخ املـــ٥٨/١٩٧  و٢٠٠٢ديــــسمرب/ كانــــون األول٢٠ املــــؤرخ٥٧/٢٣٥ و

ــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٢١  و٢٠٠٣ديــسمرب/األول  ٦٠/١٨٤  و٢٠٠٤دي
ــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ ديــسمرب/كــانون األول ٢٠ املــؤرخ٦١/١٨٦و ٢٠٠٥دي
 إعــالن األمــم املتحــدةأحكــاموإذ تــشري أيــضا إىل املتعلقــة بالتجــارة الدوليــة والتنميــة، ٢٠٠٦

املـؤمتر الـدويل لتمويـل نتـائجوكـذلك املتصلة ـا،مسائل التنميةوتعلقة بالتجارةامل ،)١(أللفيةل
 ،)٤(٢٠٠٥ ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام)٣(ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامـة )٢(التنمية

متابعـة بشأن٢٠٠٦يونيه/ حزيران٣٠ املؤرخ٦٠/٢٦٥ إىل قرارهاوإذ تشري أيضا 
، مبـا يـشمل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة٢٠٠٥تعلقة بالتنمية ملؤمتر القمة العـاملي لعـامالنتائج امل

 ،وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
 العاملي وااللتـزام بتحقيـقينظام التجارلل األطرافتعدديةةأمهي تؤكد من جديد وإذ 

 متييزي ومنـصف يـسهم يفغريفتح ونمووقائم على قواعد متعدد األطراف عامليينظام جتار
_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
ــسيك، )٢( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/ آذار٢٢-١٨تقريــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7ملتحدة، رقم املبيعمنشورات األمم ا(
ـــســــتدامة، جوهانــــســـــربغ، جنـــــوب أفريقيـــــا، )٣(  ٢٦تقريــــر مـــــؤمتر القمــــة العـــــاملي للتنميــــة املــ

ــول ٤ -أغــــسـطس/آب ــبتمرب/أيلــ ــع (٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ  A.03.II.A.1منــــشورات األمــ
 .، املرفق٢، املرفق، والقرار١رار، الفصل األول، الق)والتصويب

 .٦٠/١انظر القرار )٤(
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تــشدد علــى ضــرورةإذ، و يف مجيــع القطاعــات وتــوفري فــرص العمــل املــستدامةالنمــو والتنميــة
النظـــام التجـــاري املتعـــدد بلـــوغ أهـــدافإســـهام الترتيبـــات التجاريـــة الثنائيـــة واإلقليميـــة يف

 ،األطراف
للنظـام التجـاري املتعــدد الفعــالوإجـراءات التـسيريمهيـة اتـسام عمليــات أؤكـدتوإذ 

يف ذلـك زيـد مـن االنتظـام، مبـااملو الـدميقراطيالطابع الشامل واألطراف باالنفتاح والشفافية و
على مصاحلها احليويةالتعبري عنالبلدان النامية منلتمكني عملية صنع القرارات،على صعيد

 ،يف نتائج املفاوضات التجاريةالنحو الواجب
ــى دتأكيـــالتكـــرروإذ  ــةعل ــشكلأن الــشواغل اإلمنائي ــةيتجــزأ مــن  الاجــزءت خط

 يف صــميم وأقــل البلــدان منــوا البلــدان الناميــة ومــصاحلتــضع احتياجــاتالدوحــة للتنميــة، الــيت
 ،)٥(برنامج عمل الدوحة

ــأخر وإذ تالحــظ  ــةت ــاع الزراع  قطــاع الــصناعة التحويليــة يف عمليــة وضــععــنقط
فــض احلــواجز اجلمركيــة وغــري اجلمركيــة، وأنــه نظــرا إىلالــضوابط املتعــددة األطــراف ويف خ

ــهم ــد من ــصادر رزق العدي ــإن م ــة، ف ــن الزراع ــم م كــون معظــم فقــراء العــامل يكــسبون رزقه
ومستويات معيشتهم تتهددها بشدة االختالالت اخلطرية يف إنتاج املنتجـات الزراعيـة واالجتـار

إعانات التصدير ومنمن ستويات مرتفعةمن مبلدان عديدة متقدمة النموملا تقدمها نتيجة
 متارسه من سياسة احلماية، دعم داخلي خمل بالتجارة وما

 ،)٧(تقرير األمني العامكذلكو )٦( بتقرير جملس التجارة والتنميةوإذ حتيط علما 
 تقدم ملمـوس يف املفاوضـات التجاريـةإحرازلعدم تعرب عن قلقها الشديد - ١ 

ة، وتعترب ذلك انتكاسة شـديدة جلولـة الدوحـة، ويـب بالبلـدان املتقدمـةملنظمة التجارة العاملي
النمو إبداء املرونة واإلرادة السياسية الضروريتني للخروج من الطريـق املـسدود الـذي وصـلت
إليه املفاوضات حاليا، ويب أيضا جبميع أعضاء منظمة التجارة العاملية التقيد مبـا تقـرر بـشأن

 ١ ويف قـرار الـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة املـؤرخ)٥(الدوحة الـوزاريالتنمية يف إعالن

_______________

.، املرفقA/C.2/56/7انظر )٥(
)٦( A/62/15 (Parts I-III)و والتــصويبات A/62/15 (Part IV).لالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر :

  .١٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم
)٧( A/62/266. 
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ــوزاري)٨(٢٠٠٤أغــسطس/آب ــ)٩( ويف إعــالن هونــغ كونــغ ال ضع التنميــة يف صــميمتــ يت، ال
 النظام التجاري املتعدد األطراف؛

 ضــرورة أن تــسفر املفاوضــات عــن وضــع قواعــد وضــوابط يف ميــدانتؤكــد - ٢ 
مبا تقرر بشأن التنمية يف إعالن الدوحة الوزاري، ويف قـرار الـس العـام ملنظمـةالزراعة تتقيد

، ويف إعالن هونغ كونـغ الـوزاري حـىت ختتـتم٢٠٠٤أغسطس/ آب١التجارة العاملية املؤرخ
 جولة الدوحة على حنو مرض؛

 ضـرورة أن تفـي مفاوضـات منظمـة التجـارة العامليـة فيمـا يتعلـقتؤكد أيـضا - ٣ 
لوصول إىل األسواق غري الزراعية مبا تقرر بـشأن التنميـة يف إعـالن الدوحـة الـوزاري،افرصب

، ويف إعــالن٢٠٠٤أغــسطس/ آب١ويف قــرار الــس العــام ملنظمــة التجــارة العامليــة املــؤرخ
 هونغ كونغ الوزاري؛

 ضــرورة أن حتقــق مفاوضــات منظمــة التجــارة العامليــة تقــدماتؤكــد كــذلك - ٤ 
 ااالت املندرجـة ضـمن فئـة واحـدة مثـل اخلـدمات والقواعـد وتيـسري التجـارةكبريا يف مجيع
الـشواغل اإلمنائيـة للبلـدان الناميـةسد النتـائج الـيت تـسفر عنـها هـذه املفاوضـاتلضمان أن جتـ

 ويف قـرار الـس،تقرر بـشأن التنميـة يف إعـالن الدوحـة الـوزاري بصورة كاملة اتساقا مع ما
 ويف إعـــالن هونـــغ كونـــغ،٢٠٠٤أغـــسطس/ آب١رة العامليـــة املـــؤرخالعـــام ملنظمـــة التجـــا

 الوزاري؛
يف عـامل آخـذ يف العوملـة القتـصادات الوطنيـةل االعتماد املتبادل أن تزايدربزت - ٥ 

 املتـاحجمـال التحـرك أنان نظم للعالقـات االقتـصادية الدوليـة قائمـة علـى قواعـد يعنيـوظهور
ــة، أ ــسياسة االقتــصادية الوطني ــة، ولل ــسياسات الداخلي  يف جمــاالت التجــارةخباصــةي نطــاق ال
تزامـات دوليـةال وضـوابطيف الوقـت الـراهنحتكمــه غالبــا مـاواالستثمار والتنمية الـصناعية،

 املفاضـلة بـني منـافع قبــولمـن واجـب كـل حكومـةالـسوق العامليـة، وأنخاصـة بواعتبـارات
، العامـةلـسياسةل جمـال التحـرك املتـاح فقـدان عـنالنامجةالقيودوالقواعد وااللتزامات الدولية

 إقامــةاحلاجـة إىل البلـدانكـلأن تراعـي بـصفة خاصـة بالنـسبة للبلـدان الناميـةموأن مـن املهـ
  وااللتزامات الدولية؛والضوابطلسياسة الوطنيةجمال التحرك املتاح لتوازن مالئم بني

 أخــرى مــن التــدابري إزاء فــرض قــوانني وأشــكالتعــرب عــن بــالغ قلقهــا - ٦ 
ــة، االقتــصادية القــسرية، مبــا يف ذلــك اجلــزاءات املفروضــة مــن جانــب واحــد ضــد بلــدان نامي

_______________

.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(

http://docsonline.wto.org
http://docsonline.wto.org
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يقوض أحكام القانون الدويل وقواعـد منظمـة التجـارة العامليـة ويهـدد أيـضا حريـة التجـارة مما
 واالستثمار ديدا شديدا؛

زاري الرابـع ملنظمـة التجـارة االلتزامات املعلنـة يف املـؤمتر الـوتؤكد من جديد - ٧ 
 ، يف هـذا الـصددويـب، ،)١٠( ويف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا)٥(العاملية

 الـيت يكـوننتجـات بوصـول مجيـع امل بـشكل دائـمالبلـدان املتقدمـة النمـو الـيت مل تـسمح بعـدب
 دون رسـومكل ميكـن التنبـؤ بـه ووبـشفـوراهامنشؤها أي بلد من أقل البلدان منــوا إىل أسـواق

ــ تقــومحــصص أنو ــول عــامذلكب ــضا ب ،٢٠٠٨ حبل ــب أي ــة القــادرةوي ــدان النامي ــىالبل عل
 الـسماح بوصــول صــادرات هــذه البلــدان إىل أسـواقها دون رســوم وحــصص أن تفعــل ذلــك،

 اختـاذ تـدابري إضـافية بغيـة حتـسني النظـر يفضــرورة، يف هذا الـسياق، أيضاتـؤكد من جديدو
 حتسينا تدرجييا، وتؤكد من جديـد كـذلك ضـرورةفرص وصول أقل البلدان منوا إىل األسواق

 الوصـول بـصورة فعالـة إىلفـرصأن يتخذ أعضاء منظمة التجارة العاملية تدابري إضافية إلتاحة
 يتها قواعـد املنـشأ وشـفافتبـسيط، مبـا يف ذلـك علـى الـسواءاألسواق على احلـدود ويف غريهـا

 ؛يل أمام صادرات أقل البلدان منوالتيسري السب
 االلتـزام مبتابعـة حثيثـة لربنـامج عمـل منظمـة التجـارةتؤكد من جديـد أيـضا - ٨ 

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

 مــن إعــالن٣٥ظروفهــا اخلاصــة ويــدعم جهودهــا مــن أجــل التنميــة املــستدامة، وفقــا للفقــرة
 ؛ من إعالن هونغ كونغ الوزاري٢١ والفقرةالدوحة الوزاري

لبلدان الناميـة غـري الـساحلية ضـمنل باملشاكل واالحتياجات اخلاصةتعتـرف - ٩ 
 جمـال النقـل العـابر لـصاحل البلـدان الناميـة غـري الـساحلية وبلـدانإطار عاملي جديد للتعـاون يف

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

  منــه؛٨٤  و٦٦نااصة الفقرتخب، و)١٢( باولوووافق آراء سا ت، املتعددينأصحاب املصلحة

_______________

 .A/CONF.191/13انظر )١٠(
الـساحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة والبلـدانتقرير املؤمتر الوزاري الـدويل للبلـدان الناميـة غـري )١١(

 العــابر، أملــايت، كازاخــستان،النقــلالتعــاون يف جمــالب املعــيناملاحنــة واملؤســسات املاليــة واإلمنائيــة الدوليــة
.، املرفق األول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس/آب ٢٩ و٢٨

)١٢( TD/412اجلزء الثاين ،. 
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زة النـسبية للبلـدان الناميـةـامليـإضعـاف باحلاجة إىل ضمان عدمعترف أيضات - ١٠ 
 العــشوائي والــسيئ، مبــا يف ذلــك االســتخدام سياســة احلمايــةمارسـة أي شــكل مــن أشــكالمب
مـنللحـد بـصورة غـري عادلـةملعايري األخرىاجلمركية واحلواجز غري التجارية واتدابيـر غيـرلل

، وتؤكـدبوجه خاص  النموإىل أسواق البلدان املتقدمة إمكانية وصول منتجات البلدان النامية
 يف صــياغة مجلــةمتزايــدا ا ضــرورة أن تـؤدي البلــدان الناميــة دور،هــذا الــصدديف مـن جديــد،

املعــززةشاركةاملــ تيــسريحلاجــة إىل باعتــرفمعــايري منــها معــايري الــسالمة والبيئــة والــصحة، وت
 يف عمل املنظمات الدولية ذات الصلة املعنية بوضع املعايري؛ لبلدان الناميةوادية ل

 بـضرورة تعزيـز التجـارة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وبــضرورةتعتـرف كـذلك - ١١ 
  فرص الوصول إىل األسواق من أجل حتفيز التجارة فيما بني بلدان اجلنوب؛زيادةمواصلة

 بالدور الذي ميكن أن يؤديه االختتام الناجح جلولة املفاوضات الثالثـةتعترف - ١٢ 
 يف التجـارة فيمـا بـنيالنظام العاملي لألفضليات التجارية فيما بني البلـدان الناميـةاجلارية بشأن

 بلدان اجلنوب؛
ـــو - ١٣   باجلوانــب املتــصلةتعلــقة باالتفــاق املتــصل املباألعمــال إىل التعجيــلتـدع

يف إعـالن الدوحـةيف إطـار مـا تقـرر بـشأن التنميـة ،)١٣(بالتجارة من حقـوق امللكيــة الفكريـة
 بــشأن املــسائل املتعلقــة جبعــل قواعــد امللكيــة الفكريــة داعمــة دعمــا كــامالخباصــة، والــوزاري

الـصحة العامـة الـيت يعـاينواالتفـاقب املتعلقـة، واملـسائل)١٤(وع البيولـوجيألهداف اتفاقية التن
ال سيما املسائل النامجـة عـن فـريوسوآثارها كثري من البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا،

 والـسل واملالريـا وغريهـا مـن)اإليـدز(متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب/نقص املناعـة البـشرية
 ؛األوبئة

 إىل األمـني العـام أن يقـدم يف تقريـره عـن تنفيـذ هـذا القـرار اخليـاراتتطلب - ١٤ 
التنميــة يفطــةاملتاحــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز دور األمــم املتحــدة يف التعجيــل باألعمــال املتعلقــة خب

  باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية؛تعلقاالتفاق امل
منظمـةتطلب االنـضمام إىلاليت  البلدان الناميةمجيع  انضماميسريتإىلتدعو - ١٥ 

الـيت هـي اخلارجـة مـن صـراعاتسيما أقل البلدان منوا، وكـذلك البلـدان التجارة العاملية، وال
ــوا، ــدان منـ ــل البلـ ــرةمـــن أقـ ــذ الفقـ ــع أخـ ــن٢١مـ ــؤرخ ٥٥/١٨٢قـــرارال مـ ــانون٢٠املـ  كـ

_______________

املتـــضمنة لنتـــائج جولـــة أوروغـــواي للمفاوضـــات التجاريـــة املتعـــددة القانونيـــةالـــصكوك :انظـــر )١٣(
ــةاألطــراف، امل ــراكش يفوقع ــسان١٥ يف م ــل/ ني ــام (١٩٩٤أبري ــاق الع ــة االتف ـــة جمموع منــشورات أمان

 ).GATT/1994-7بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة، رقم املبيع
.٣٠٦١٩رقم، ال١٧٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٤(
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ــسمرب/األول ــة ٢٠٠٠دي ــار،يفوالتطــورات الالحق ــدعو االعتب ــضاوت الفعلــيتطبيــقالإىلأي
 لمبادئ التوجيهية ملنظمة التجارة العاملية املتعلقة بانضمام أقل البلدان منوا؛والصادق ل

 على ضرورة مواصلة العمل مـن أجـل حتقيـق اتـساق أكـرب بـني النظـامتشدد - ١٦ 
 للتجـارة والتنميـةالتجاري املتعدد األطراف والنظام املايل الدويل، وتدعو مـؤمتر األمـم املتحـدة

 وأنهـذين اـالني لواليته، بعملية حتليل السياسة العامة ذات الـصلة يفنفيذاإىل أن يضطلع، ت
 ا؛ يضع هذا العمل موضع التنفيذ، بوسائل منها أنشطة املســـاعدة التقنية اليت يضطلع

ملعنيـة باملعونـة البلدان املاحنة واملستفيدة إىل تنفيذ توصيات فرقة العمـل اتدعو - ١٧ 
 مقابــل التجــارة الــيت شــكلها املــدير العــام ملنظمــة التجــارة العامليــة بــشأن مبــادرة املعونــةمقابــل

التجارة، اليت ترمي إىل دعم البلدان النامية وأقـل البلـدان منـوا يف بنـاء قـدراا يف جمـال اإلمـداد
ة زيادة صادراا، وتؤكـد،والتصدير، مبا يف ذلك تنمية اهلياكل األساسية واملؤسسات وضرور

يف هذا الصدد، احلاجة امللحة إىل وضـع املبـادرة موضـع التنفيـذ الفعلـي بتمويـل إضـايف كـاف
 وغري مشروط وميكن التنبؤ به؛

احملــسناإلطــار املتكامــل بــاجلهود املبذولــة حاليــا مــن أجــل وضــعترحــب - ١٨ 
ــ ــة املت ــساعدة التقني ــواأل بالتجــارةصلةللم ــدان من ــل البل ــ مق ــذ بزي ــةةداوضــع التنفي ــوارد املالي  امل

اإلضافية غري املـشروطة والـيت ميكـن التنبـؤ ـا مـن أجـل تعزيـز قـدرات أقـل البلـدان منـوا علـى
التصدير واإلمداد، وحتث الشركاء يف التنميـة علـى زيـادة مـسامهام يف الـصندوق االسـتئماين

 لإلطار املتكامل على أساس متعدد السنوات؛
أمهية الدور الذي يضطلع به مؤمتر األمم املتحدة للتجـارةعلى تأكيدالتكرر - ١٩ 

ملعاجلـة املتكاملــةوالتنميـة باعتبــاره اجلهـة املــسؤولة داخـل منظومــة األمـم املتحــدة عـن تنــسيق ا
املترابطــة يف جمــاالت التمويــل والتكنولوجيــا واالســتثمارسائل التجــارة والتنميــة واملــسائلملــ

ويـب بـاتمع الـدويل العمـل مـن أجـل تعزيـز املـؤمتر لتمكينـه مـن زيـادة،والتنمية املـستدامة
ــثالثإســهامه يف ــسية ال ــة يفركــائزه الرئي ــل املتمثل ــاء توافــق اآلراء وإجــراء البحــوث وحتلي  بن

 مؤمتر؛ وبصفة خاصة عن طريق زيادة املوارد األساسية لل،السياسات واملساعدة التقنية
 ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة يفةعـشرنيـةالثا بعقد الـدورةترحب - ٢٠ 

، وتتطلـع إىل إجـراء املناقـشة اهلادفـة إىل٢٠٠٨أبريـل/ نيـسان٢٥ إىل٢٠أكرا، يف الفترة من
إىلخباصـة بالنـسبة، وبالنـسبة إىل التنميـةفـرص وحتـدياتإىل ما ينجم عن العوملة من التطرق

 البلدان النامية؛
ــدعو - ٢١  ــه،مــؤمتر األت ــا لواليت ــوم، وفق ــة إىل أن يق ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي م

بـرصد وتقييم تطور النظام التجاري الدويل وتطـور االجتاهـات يف التجـارة الدوليـة مـن وجهـة
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نظر إمنائية، وعلى األخص حتليل املسائل اليت م البلدان النامية، ممـا يـساعدها يف بنـاء قـدراا
 والتفاوض علـى اتفاقـات جتاريـة، مبـا يف ذلـك يف إطـار برنـامجوضيةالتفاعلى حتديد أولوياا

 ؛)٥(عمل الدوحة
 الدور األساسي الذي ميكـن أن يـضطلع بـه قـانون وسياسـةتؤكد من جديد - ٢٢ 

ملبـادئ والقواعـد املنـصفة اجمموعـة تنمية اقتـصادية سـليمة، وصـالحيةمن أجل حتقيقاملنافسة
الـدور، وكـذلك)١٥(كافحة املمارسات التجارية التقييديـةملطراف األاتفاقا متعدداملتفق عليها

قـرر عقـدتيف هـذا امليـدان، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـةهم واملفيد الـذي يؤديـهامل
يف املبـادئ والقواعـدمـنموعـةهـذه األمم املتحدة الستعراض مجيع جوانـب سادس لمؤمتر
 ملتحدة للتجارة والتنمية؛مؤمتر األمم ا برعاية٢٠١٠عام

ــى تزويــد  اجلهــات املاحنــةتـحـــث - ٢٣  ــةعل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
 ى بنـاء علـواملوجهـةالبلـدان الناميـة املـساعـدة الفعالـةلكي يقدم إىلزيد من املوارد الالزمةاملب

ــدعمطلبــها، وكــذلك ــتئمانية التابعــة للكــي ي ــصناديق االس إلطــار املتكامــلمــسامهاا يف ال
لمــساعدةلقـل البلـدان منـوا والربنـامج املتكامـل املـشترك أل بالتجـارةاملتـصلةللمـساعدة التقنيـة

 التقنية؛
ــةتطلــب - ٢٤  مــؤمتر األمــم املتحــدة إىل األمــني العــام أن يقــدم، بالتعــاون مــع أمان

 عـن تنفيـذ هـذا القـرار والـستنيالثالثـة، تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـاللتجارة والتنميـة
النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف، وذلـك يف إطـار البنـد الفرعـي املعنـونيف التطـوراتوعـن

 ؛“املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي”من البنـد املعنـون“التجارة الدولية والتنمية”
ــل هــذا القــرار إىل املــدير اأيــضا تطلــب - ٢٥  لعــام ملنظمــةإىل األمــني العــام أن حيي

 .التجارة العاملية من أجل تعميمه بوصفه وثيقة رمسية من وثائق منظمة التجارة العاملية
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩

_______________

)١٥( A/C.2/35/6املرفق ،. 




