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 ])A/62/421/Add.1( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

ــة - ٦٢/١٩٩ ــياق العوملــــ ــة يف ســــ ــدة يف تعزيــــــز التنميــــ ــم املتحــــ دور األمــــ
 املتبادل واالعتماد

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩٨ديــــــسمرب/ األولكــــــانون ١٥ املــــــؤرخ٥٣/١٦٩ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــسمرب/ األولكـــانون ٢٢ؤرخ املـــ٥٤/٢٣١ و  كـــانون ٢٠ املـــؤرخ٥٥/٢١٢ و١٩٩٩ديـ

ــسمرب/ األولكــانون ٢١ املــؤرخ٥٦/٢٠٩ و٢٠٠٠ديــسمرب/األول  ٥٧/٢٧٤  و٢٠٠١دي
ــسمرب/ األولكــانون ٢٠املــؤرخ ديــسمرب/ األولكــانون ٢٣ املــؤرخ٥٨/٢٢٥ و٢٠٠٢دي
 ٢٢ملــــؤرخ ا٦٠/٢٠٤  و٢٠٠٤ديـــسمرب/ األولكــــانون ٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٤٠ و٢٠٠٣
املتعلقـة ٢٠٠٦ديـسمرب/ كـانون األول٢٠ املؤرخ٦١/٢٠٧ و٢٠٠٥ديسمرب/ األولكانون

 املتبادل، بدور األمم املتحدة يف تعزيز التنمية يف سياق العوملة واالعتماد
املتعلـق ٢٠٠٣يونيـه/ حزيـران٢٣ بـاء املـؤرخ٥٧/٢٧٠ إىل قرارهـاوإذ تشري أيضا 
 لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدهاني واملنسقنيلالتنفيذ واملتابعة املتكامب

 ، االقتصادي واالجتماعييداننياألمم املتحدة يف امل
 وإىل مجيــع قــرارات)١(٢٠٠٥ مــؤمتر القمـة العــاملي لعـامنتـائجإىلوإذ تـشري كــذلك 

مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام نتـائجاجلمعية العامة ذات الصلة، وال سيما القرارات اليت تستند إىل
يف ذلـك قـرار اجلمعيـة ، يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما، مبـا٢٠٠٥
ؤمترملـمبتابعة النتائج املتعلقة بالتنميةاملتعلق ٢٠٠٦يونيه/ حزيران٣٠ املؤرخ٦٠/٢٦٥العامة

لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة، مبا يشمل األهداف اإلمنائيـة٢٠٠٥القمة العاملي لعام
 املتفق عليها دوليا،

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
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لــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة وتعزيــزالكامــل لتنفيــذال ضــرورةعلــىوإذ تــشدد 
مـن أجـل تفعيـل وتنفيـذ االلتزامـات الـيت ٢٠٠٥الزخم الذي ولـده مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام

عقـدها األمـم املتحـدة، مبـاتمـؤمترات القمـة الـيتملؤمترات الرئيسية ونتائج ايفجرى التعهد ا
 وامليـادين املتـصلة االقتـصادي واالجتمـاعيامليـدانني ، يف٢٠٠٥فيها مؤمتر القمـة العـاملي لعـام

 ما،
حـد ذاتـه وأن التنميـة املـستدامة يفيف أساسيأن التنمية هدفوإذ تؤكد من جديد 

 اإلطـار الـشامل ألنـشطةناصـر رئيـسي مـن عصرنـجوانبها االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة ع
 األمم املتحدة،

ــسانوإذ تقــــر  ــة للتجزئــــةبــــأن مجيــــع حقــــوق اإلنــ حقــــوق عامليــــة وغــــري قابلــ
 ومتشابكة، ومترابطة

أن لألمـم املتحـدة دورا حموريـا تؤديـه يف تعزيـز التعـاون الـدويلوإذ تؤكد من جديد 
مبـا يفمـة املتعلقـة باملـسائل اإلمنائيـة الـشاملة، اتساق الـسياسات العازيزمن أجل التنمية ويف تع

  يف سياق العوملة واالعتماد املتبادل،ذلك
 علـى)٢(أللفيـةل يف إعالن األمـم املتحـدةاملعرب عنه عزم الأيضا وإذ تؤكد من جديد 

  مجيع شعوب العامل،لصاحلتصبح العوملة قوة إجيابيةكفالة أن
 حترير االقتـصاد والتطـور التكنولـوجي إىل حد كبرياليت حيركها بأن العوملةوإذ تسلم 
األداء االقتــصادي لبلــد مــا يتــأثر بــصورة متزايــدة بعوامــل خــارج حــدودهأن عــين ضــمنات

 سبل التعامـلطويرقصى بطريقة منصفة يتطلب تاأل زيادة فوائد العوملة إىل احلداجلغرافية، وأن
ن أجـل التنميـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـةمن خالل إقامـة شـراكة عامليـة معـززة مـالعوملةمع

 املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،
االلتزام بالقـضاء علـى الفقـر واجلـوع وتعزيـز النمـو االقتـصاديوإذ تؤكد من جديد 

ــة املــستدامة وال ــشاملاملطــرد والتنمي ــع ورخــاء ال ــشجيع تطــوير للجمي  القطاعــات املنتجــة يفت
 ان النامية لتمكينها من املشاركة مبزيد من الفعالية يف عملية العوملة واإلفادة منها،البلد

 النمـوأن يـؤدي للعوملـة املنـصفة وضـرورةقـوي التأييـدهاوإذ تؤكد من جديد أيضا 
 يف تـوفري العمالـةني املتمـثلني علـى جعـل اهلـدف، يف هـذا الـصدد، الفقـر، وعزمهـااحلد مـنإىل

والعمل الكرمي للجميع، مبن فيهم النساء والشباب، غايـة أساسـية للـسياسات واملنتجةالكاملة

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
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االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة املتعلقــة ــذا املوضــوع، مبــا فيهــاكــذلكالوطنيــة والدوليــة و
 لأللفية، استراتيجيات احلد من الفقر، كجزء من اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية

 تـشجيع إيـالء اهتمـام خـاص، يف سـياق العوملـة، هلـدف محايـة وبجي أنهالحظوإذ ت 
 ،)٣(ورد يف إعالن ومنهاج عمل بيجنيحسبماالنساء والفتيات،ورفاهوتعزيز حقوق

ــد   حبــسن اإلدارة واإلنــصاف والــشفافية يف الــنظم املاليــةالتزامهــا وإذ تؤكـد مــن جدي
تتــسم باالنفتــاح األطــرافةمتعــددوماليــة ةنظــم جتاريــإجيــادوالنقديــة والتجاريــة، والتزامهــا ب

 ،اكن التنبؤمي إىل قواعد وتستندووعدم التمييزواإلنصاف
 تواكـبظـاهرة، مـن بـني ظـواهر أخـرى،بوصفها أمهية اهلجرةوإذ تؤكد من جديد 

تـدرك أن اهلجـرة الدوليـة تتـرك أثـرا يفإذ، مبـا يف ذلـك أثرهـا يف االقتـصادات، وزيادة العوملة
لحـوار والتعـاون مـن أجـل فهـم ظـاهرة اهلجـرةل بالغةمهية الاأل بالتايلؤكدتإذان كافة، والبلد

الالزمـة الوسائل والـسبل املناسـبةديد، وحتمنظورها اجلنساينالدولية فهما أفضل، مبا يف ذلك
  والتخفيف إىل أدىن حد من آثارها السلبية،لزيادة فوائد التنمية إىل أقصى حد

 ؛)٤( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 بــأن بعــض البلــدان جنحــت يف التكيــف مــع الــتغريات واســتفادت مــنتــسلم - ٢ 

االقتــصاديف ةهمــشمبلــدانا كــثرية أخــرى، وخباصــة أقـل البلــدان منــوا، ظلــتغــري أنالعوملـة،
 ،)٢(أللفيـةاألمـم املتحـدة لعلى غرار ما ورد يف إعـالن ،العاملي اآلخذ يف العوملة، وتسلم أيضا

تقاسم فوائد العوملة جيري على حنـو يتـسم إىل حـد كـبري بعـدم التكـافؤ ويف الوقـت نفـسه بأن
 ؛توزع تكاليفها بشكل غري متساو

 مـع االقتـصادتتـداخل يف الوقـت الـراهن بأن االقتـصادات احملليـةتسلم أيضا - ٣ 
، مــنا تتــوافر لـديهاانبلـدهنــاكالعـاملي وأن العوملـة تــؤثر يف مجيـع البلــدان بطـرق خمتلفـة، وأن

 حماربـة الفقـر، لكنـها، مـن جهـةبينـهامـنللقيام بعدة أمور،جهة، فرص للتجارة واالستثمار
  لتنفيذ استراتيجياا اإلمنائية الوطنية؛املتوافرة لديها يف درجة املرونةقيوداأخرى، تواجه

 البلـدان، فـإنهـذه القيـود البلـدان كافـةيف حـني تواجـه ، بأنـهتسلم كـذلك - ٤ 
 اجلزريـة الـصغرية الناميـةدولأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والاصةالنامية، وخب

_______________

منـشورات األمـم( ١٩٩٥سـبتمرب/ أيلـول١٥-٤تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني، )٣(
 .رفقان األول والثاين، امل١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع

)٤( A/62/303. 
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 والعمليـات والقواعـدلتزامـاتوالبلدان األفريقية، تواجه صعوبات أكثر يف إقامة توازن بني اال
 الدولية واستراتيجياا اإلمنائية الوطنية؛

 الـصالت القائمـةتنـاولالتركيـز بـشكل خـاص، لـدى أنه ينبغيعلى شددت - ٥ 
بني العوملة والتنمية املستدامة، على حتديد وتنفيذ السياسات واملمارسات الـيت تعـزز كـل منـها

 النمـو االقتـصادي املطـرد والتنميـة االجتماعيـة ومحايـة البيئـة، وأنشجع علـىتـاليتاألخرى و
 ين والدويل؛هذا األمر يقتضي بذل جهود على الصعيدين الوط

القتصادات الوطنيـة يف عـاملبني ااملتبادلعتماداالأن تزايدعلى  أيضاشددت - ٦ 
 جمـال وظهـور نظـم للعالقـات االقتـصادية الدوليـة تـستند إىل قواعـد يعنيـان أنآخذ يف العوملة

 يفخباصــةالتحــرك املتــاح للــسياسة االقتــصادية الوطنيــة، أي نطــاق الــسياسات الداخليــة، و
ــالنظم ــراهن ب جمــاالت التجــارة واالســتثمار والتنميــة الــصناعية، كــثريا مــا يتحــدد يف الوقــت ال

املفاضـلة بــنيوااللتزامـات الدوليـة واعتبــارات الـسوق العامليـة، وأن مــن واجـب كـل حكومــة
بـسبب فقـدان جمـال التحـرك املتـاح قبول القواعد وااللتزامات الدولية والقيود املفروضـةمنافع
ــس ــةلل ــاتياسة العام ــة، مــع وضــع الغاي ــدان النامي ــسبة للبل ــصفة خاصــة بالن ، وأن مــن املهــم ب

 جمـالواألهداف اإلمنائية يف االعتبار، أن تراعي مجيع البلـدان ضـرورة إقامـة تـوازن مالئـم بـني
يف هــذا تالحــظ مــع التقــدير، والــنظم وااللتزامــات الدوليــة، واملتــاح للــسياسة العامــةالتحــرك

 جمــالمفهــومبــشأنمــل الــذي اضــطلع بــه مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــةالــصدد، الع
 ؛)١(مؤمتر القمة العاملينتائج و)٥( يف توافق آراء ساو باولواملبنينحوالالتحرك، على

 لتحقيق التنميـة املـستدامة، وأنضرورية رشيدة أن اإلدارة التؤكد من جديد - ٧ 
ــاس الــيت تلــيب احتياجــات القويــةاملؤســسات الدميقراطيــة الالــسياسات االقتــصادية الــسليمة و  ن

شكل األساس الذي يقوم عليـه النمـو االقتـصادي املطـرد والقـضاءت ياكل األساسيةوحتسني اهل
 فــرص العمــل، وأن احلريــة والــسالم واألمــن واالســتقرار الــداخلي واحتــرامإجيــادعلــى الفقــر و

، وســيادة القــانون واملــساواة بــني اجلنـــسني احلــق يف التنميـــةمبــا يف ذلــكحقــوق اإلنــسان،
لـــةاعدتـــسودها ال عـــام بإقامـــة جمتمعـــاتزامالتـــوجـــودالـــسوق وحنـــو وجهـــةوالـــسياسات امل

 ؛أساسية ومتداعمةأمورهي أيضادميقراطية،الو
 شرط أساسـي على الصعيد الدويلرشيدة أن اإلدارة التؤكد من جديد أيضا - ٨ 

 بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية،يئةضمان بغية،همن من امللتحقيق التنمية املستدامة، وأ
ــة ــصادية العامليـ ــز اإلدارة االقتـ ــتعزيـ ــةنعـ ــق معاجـ ــاطا طريـ ــلألمنـ ــة للتمويـ ــارالدوليـ  ة والتجـ

_______________

)٥( TD/412اجلزء الثاين ،. 
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ــ ــهلثر يف آفــاق التنميــةؤ واالســتثمار الــيت تــاوالتكنولوجي ــة، وأن ينبغــي للمجتمــعلبلــدان النامي
 كفالـة تقــدميفيهـا  مبـا،، مجيـع التـدابري الالزمـة واملالئمــةغايــة الهذهلـ احتقيقـالـدويل أن يتخـذ،

 حـل شـامل ملـشكلة الـديونإجيـادالدعم الالزم لإلصالح اهليكلي وإصـالح االقتـصاد الكلـي و
 اخلارجية وزيادة فرص وصول البلدان النامية إىل األسواق؛

 تنميتـه، عـنمـسؤولية أساسـية أن كل بلد مـسؤولتؤكد من جديد كذلك - ٩ 
ــادة التــشديد علــى دور الــسياسات ــيس مــن قبيــل املغــاالة زي ــةوأنــه ل واالســتراتيجيات اإلمنائي

ــضروري ــستدامة، وأن مــن ال ــة امل ــق التنمي ــة يف حتقي ــةاســتكمالالوطني ــ اجلهــود الوطني ربامجب
 اعـاةمرالبلدان الناميـة، مـعالتنمية املتعلقة بوتدابري وسياسات عاملية داعمة دف زيادة فرص

ــة ــة وكفال الســتراتيجياتل وللــسيطرة الوطنيــة علــى زمــام األمــورحتــراماالالظــروف الوطني
 والسيادة الوطنية؛

علـى البلدان النامية بواجباا والتزاماا الدوليـة،مع االعتراف بتعهد ،شددت - ١٠ 
  هـــذه الواجبـــاتيف جمـــال تنفيـــذالـــدروس املستخلـــصة والتطـــورات احلاليـــةضـــرورة مراعـــاة

 املتفـق عليهـاضوابطالقواعد واللدى تطبيق لبلدان الناميةلوااللتزامات يف ضوء احلالة اخلاصة
اجـة إىل مواصـلة التعامـل مبرونـة مـع البلـدان الناميـةاحل عيـد، يف هـذا الـصدد، تأكيـد، وتدوليا

مـا بوضـع وتنفيـذاملؤسـسات املاليـة والتجاريـة الدوليـةأثناء قيـامووضع أحكام خاصة ا يف
تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية لتحقيق النمـو املطـرد والتنميـة العريـضةلقواعد ونظميلزم من
 القاعدة؛

حقهـا يف تنفيـذ سياســاتممارسـةمجيــع البلـدانأن تواصـل تعني أنـه يـؤكـدت - ١١ 
لبلـدانخباصـة اوتستند إىل أوضاعها االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية، وأن البلـدان،

 يتفقــان مــعللــسياسة العامــة الوطنيـة للتحـركجمــالالناميـة، حتتــاج يف هــذا الـشأن إىل مرونــة و
  الواجبات والعمليات والقواعد الدولية؛مراعاةأوضاعها اإلمنائية اخلاصة، مع

 بضرورة مواصلة التعامل مبرونة مع البلدان النامية ووضـع أحكـام خاصـةتقر - ١٢ 
 اري املتعدد األطراف؛ا يف النظام التج

 مـشاركة البلـدان الناميـة والبلـدانوتعزيـزالتزامهـا بتوسـيعتؤكد مـن جديـد - ١٣ 
علــى ووضــع املعــايري االقتــصاديةت صــنع القــرارعمليــةالـيت متــر اقتــصاداا مبرحلــة انتقاليــة يف

يكـل املـايلإلصـالح اهلاملتواصـلةاجلهـودأمهيـة،لتلـك الغايـة ا حتقيقـ،، وتؤكـدالصعيد الـدويل
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداا مبرحلـة إعرابتعزيز أن مسألةمالحظةالدويل، مع

 ،، وتـدعوال تـزال مثـار قلـق مـستمر يف مؤسسات بريتون وودزتهاانتقالية عن رأيها ومشارك
  إىل حتقيق مزيد من التقدم الفعلي؛،يف هذا الصدد
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ضطلع األمم املتحدة بدور أساسـي يفاجة إىل أن تاحل تؤكد من جديد أيضا - ١٤ 
تشجيع التعاون الدويل من أجل التنمية ويف العمل على اتساق األهداف واإلجـراءات اإلمنائيـة
اليت يتفق عليها اتمـع الـدويل وتنـسيقها وتنفيـذها، وتعقـد العـزم علـى تعزيـز التنـسيق داخـل

مجيــع املؤســسات املاليــة والتجاريــة واإلمنائيــةمنظومــة األمــم املتحــدة بالتعــاون الوثيــق مــع
األطراف األخرى من أجل دعم النمو االقتصادي املطرد والقضاء على الفقـر والتنميـة املتعددة

 املستدامة؛
أجـل  اجلهود اليت تبـذهلا البلـدان الناميـة مـندعممبنظومة األمم املتحدةيب - ١٥ 

ســــتراتيجياتاالدثــــه االتفاقـــات الدوليـــة يفاألثر الـــذي حتبـــ فيمـــا يتعلــــقتعزيـــز قـــدراا
 الوطنية؛ اإلمنائية

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستنيتطلب - ١٦ 
ــرا عــن موضــوع ــة يف”تقري ــر العومل ــا، مبــا يفأث ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــداف اإلمنائي ــق األه حتقي

العوملــــة” إطــــار بنــــد جــــدول األعمــــال املعنــــون، يف“لأللفيــــةاألهــــداف اإلمنائيــــة ذلــــك
 ؛“املتبادل واالعتماد

 ا فرعيـابنـد  أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا الثالثة والستنيتقرر - ١٧ 
، يف إطـار“دور األمـم املتحـدة يف تعزيـز التنميـة يف سـياق العوملـة واالعتمـاد املتبـادل”ناعنوب

 .“ماد املتبادلالعوملة واالعت”البند املعنون
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩
 


