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  ٢٠١٣ يوليه/متوز ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.73( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  االقتصادية العامليةالشؤون إدارة مم املتحدة يف األدور   - ٦٧/٢٨٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٦٦/٢٥٦ و ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٨ املـؤرخ  ٦٥/٩٤هـا  ي إىل قرارإذ تـشري   

  ، ٢٠١٢مارس / آذار١٦املؤرخ 

   ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، تأكيد احترامها وإذ تعيد  

 باألمهيــة البالغــة الــيت يكتــسيها إجيــاد نظــام شــفاف فعــال متعــدد األطــراف  وإذ تــسلم  

مــن أجــل التــصدي علــى حنــو أفــضل للتحــديات املعاصــرة امللحــة علــى الــصعيد يــشمل اجلميــع 

 منها بعاملية األمـم املتحـدة، وإذ تعيـد تأكيـد التزاماـا بتـدعيم فعاليـة منظومـة                    العاملي، واعترافا 

  وتعزيزمها،  األمم املتحدة وكفاءا

 اتمـع  ـم  دور اجلمعيـة العامـة وسـلطتها يف التـصدي للمـسائل الـيت          تأكيد وإذ تعيد   

  يف امليثاق،  احملددالدويل على الصعيد العاملي، على النحو 

 اجلمعيــة العامــة، تــوفر منتــدى عامليــا متعــدد  وخباصــةبــأن األمــم املتحــدة،  تــسلموإذ   

املـسائل  ب املتعلقـة  يضفي قيمة ال تضاهى على مناقشاا وعلى قراراـا   شامال للجميع األطراف

  ، على الصعيد العاملي  اتمع الدويلماليت 

ــه   وإذ تـــشري   ــستدامة ووثيقتـ ــة املـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة   إىل مـ ــة املعنونـ  اخلتاميـ

 ومــؤمترات القمــة الــيت عقــدا  الرئيــسية وإىل مجيــع املــؤمترات)١(”املــستقبل الــذي نــصبو إليــه“

 حتقيـق مـن أجـل   املتـصلة ـا   يادين واملاألمم املتحدة يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية   

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١(
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يــات متابعتــها، وال ســيما املــؤمتر وعمل الوثــائق اخلتاميــة لتلــك املــؤمتراتالتنميــة املــستدامة وإىل 

الدويل لتمويل التنمية ومؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعـين باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء                 

  مونتريي واملؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية،

تحقيــق لأمــر مهــم  ى حنــو فعــالعلــاالقتــصادية العامليــة الــشؤون إدارة  بــأن وإذ تــسلم  

تأكيـد التزامهـا    وتكـرر  األهداف اإلمنائية لأللفية،     هااألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا في      

  ،٢٠١٥ األهداف حبلول عام تلكبتعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق 

 يـق وحتقاالقتصادية املترابطة و  بضرورة مواجهة التحديات االجتماعية وإذ تسلم أيضا    

حتـد مـن أوجـه    الـيت   ليـات   اآلوالتنميـة املـستدامة وتعزيـز       الـشامل للجميـع     النمو املطرد املنصف    

  عدم املساواة، 

أمـر مهـم للغايـة      اد ترابطـ  دا االقتـصادية العامليـة يف عـامل يـز          الـشؤون  إدارة أنب تقروإذ    

 يف مجيـع البلـدان    حتقيق التنمية املستدامةاليت تبذل على الصعيد الوطين من أجل لنجاح اجلهود   

زال من الـضروري مواصـلة حتـسني         ما السنني على مر    بذلت اجلهود اليت     من رغمعلى ال وبأنه  

  االقتصادية العاملية وتعزيز دور األمم املتحدة يف هذا الصدد،الشؤون إدارة 

 بالــدور الــذي تؤديــه اللجــان اإلقليميــة ومــصارف التنميــة اإلقليميــة ودون   وإذ تــسلم  

مبـسائل  املتعلقـة  بـشأن الـسياسات    دعم احلوار بـني البلـدان علـى الـصعيد اإلقليمـي       اإلقليمية يف 

التجــارة والتنميــة وبأمهيــة املبــادرات والترتيبــات     مــسائل املاليــة واملــسائل االقتــصاد الكلــي و 

الـيت ـدف إىل   اإلقليمية واألقاليمية ودون اإلقليميـة األخـرى، مبـا يف ذلـك عمليـات التكامـل،           

  التعاون بني أعضائها،تعزيز مية و التنحتقيق

 ، املؤسـسات املتعـددة األطـراف     حاليـا   للجهـود الـيت تبـذهلا      البالغـة  األمهيـة    وإذ تالحظ   

 إلجيـاد حلـول مـشتركة للتحـديات العامليـة وأمهيـة         ،وال سيما مؤسسات منظومة األمم املتحدة     

 تتعلـق  تتخـذ قـرارات      اموعات احلكومية الدولية اليت تقـدم توصـيات يف جمـال الـسياسات أو             

 التحـاور مـن زيـادة      الـيت حتققـت   بالفوائـد    تـسلم آثار على الصعيد العـاملي، وإذ       هلا  السياسات  ب

الـشؤون  إدارة تعلقـة بـ  سائل املاملـ الـشفافية واالتـساق يف      ب ـدف النـهوض   مع تلـك اموعـات      

  ،بشأاتعزيز التفاهم والتعاون و االقتصادية العاملية

 ملناقشة املواضيعية غـري الرمسيـة الـيت نظمهـا رئـيس اجلمعيـة العامـة               اإجراء  ب وإذ ترحب   

 ٢٠١٣أبريـــل / نيــسان ١٥ يف ”االقتــصادية العامليــة  الــشؤون  إدارة األمــم املتحــدة و  “ بــشأن 

 بــشأنواملناقــشة املواضــيعية غــري الرمسيــة الــيت نظمهــا رئــيس الــس االقتــصادي واالجتمــاعي    

، ٢٠١٣مـــايو / أيـــار١٦ يف ”االقتـــصادية العامليـــة  الـــشؤونإدارة األمـــم املتحـــدة يف  دور “
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 ممثلـو الـدول   مبن فيهم اآلراء اليت أعرب عنها مجيع املشاركني يف هاتني املناقشتني،       تالحظ وإذ

  املستوى، ياألعضاء وغريهم من املشاركني الرفيع

بتقريــر األمــني العــام عــن إدارة الــشؤون االقتــصادية   مــع التقــديرحتــيط علمــا  - ١  

  ؛)٢(والتنمية يةالعامل

  تـشمل اجلميـع     ضرورة اتباع ج شفافة فعالة متعـددة األطـراف         تكرر تأكيد   - ٢  

ألمـم املتحـدة   نظومـة ا ملواجهة التحديات العاملية، وتعيد يف هذا الصدد تأكيد الدور املركـزي مل     

  يف اجلهود املبذولة حاليا إلجياد حلول مشتركة هلذه التحديات؛ 

ور الذي تضطلع به األمم املتحـدة يف تـوفري منتـدى حكـومي               بأمهية الد  تسلم  - ٣  

 وحتقيــق توافــق اآلراء للتحــاور بوســائل منــها عقــد املــؤمترات الدوليــة ومــؤمترات القمــة،  ،دويل

 القطـاع اخلـاص     فيهـا على الصعيد العاملي بشأن التحديات العاملية مبشاركة اجلهات املعنية، مبـا            

  ية؛واتمع املدين واألوساط األكادمي

ــد   - ٤   ــد تأكي ــاز الرئيــسي      تعي ــة باعتبارهــا اجله  املركــز األساســي للجمعيــة العام

 يف املـسائل    والـدور الـذي تؤديـه اجلمعيـة       للتداول وتقرير السياسات والتمثيل يف األمم املتحدة        

  ، على النحو املبني يف ميثاق األمم املتحدة؛  على الصعيد العاملياليت م اتمع الدويل

 أن الس االقتصادي واالجتماعي هيئة رئيسية السـتعراض          تأكيد  أيضا يدتع  - ٥  

ــة   فيالــسياسات وإجــراء احلــوار بــشأن الــسياسات وتقــدمي التوصــيات    مــا يتعلــق بقــضايا التنمي

األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وميثـل آليـة      التقـدم احملـرز يف حتقيـق    االقتصادية واالجتماعيـة وملتابعـة    

 تعزيــز االتــساق علــى نطــاق املنظومــة نظومــة األمــم املتحــدة عــن طريــق  مركزيــة للتنــسيق يف م

املـؤمترات الرئيـسية      جلميـع  اخلتاميـة للوثـائق   لمتابعـة املتكاملـة واملنـسقة       ل ةرئيـسي  هيئةوباعتباره  

ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف امليــادين االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة          

الجتماعـات  ا املوضـوعية الـيت جيريهـا الـس يف     أمهيـة املناقـشات   وتؤكـد ، ا املتصلة ـ   يادينوامل

 الرفيعة املستوى مع البنك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة التجـارة العامليـة                 االستثنائية

مــشاركة اتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص     أمهيــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة و    

  خرى؛ واجلهات املعنية األ

أعمـال  تنـشيط  ل الـيت يـضطلع ـا حاليـا    لعمليـات  ا أن، يف هذا الـسياق،   تؤكد  - ٦  

  الـشؤون  إدارةيف   تـسهم بـشكل إجيـايب        اجلمعية العامة وتعزيز الس االقتـصادي واالجتمـاعي       

  ؛ بشكل أكثر فعاليةالعاملية االقتصادية
_______________ 

)٢( A/67/769. 
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 بإقامـة ملي وااللتـزام     أمهيـة تعدديـة األطـراف للنظـام التجـاري العـا            تعيد تأكيد   - ٧  

 هم يفايـس قـائم علـى قواعـد      نظام جتـاري متعـدد األطـراف عـاملي منفـتح غـري متييـزي منـصف                  

النمو والتنمية املستدامة وتوفري فرص العمل يف مجيـع القطاعـات، وتـشدد علـى ضـرورة                 حتقيق  

ــسهم ــة   أن ت ــات التجاري ــصعيدين  الترتيب ــى ال ــي عل ــائي واإلقليم ــق يف الثن ــداف الن حتقي ــام أه ظ

  ؛ هلا وأن تكون مكملةاألطراف  التجاري املتعدد

 لعدم إحراز تقدم يف مفاوضات جولـة الدوحـة ملنظمـة             بالغ القلق  تعرب عن   - ٨  

كـسر حالـة    لالتجارة العاملية، وتكـرر الـدعوة إىل إبـداء املرونـة واإلرادة الـسياسية الـضروريتني                 

ىل التوصـل إىل نتـائج متوازنـة طموحــة     اجلمود الراهنة يف املفاوضات، وتدعو يف هـذا الـصدد إ     

 التنميـة يف املفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف خلطـة الدوحـة للتنميـة،            تركـز علـى   شاملــة  

ويف قــــرار الـس العـام        )٣(يتماشى مع مـا تقـرر بـشأن التنميـة يف إعـالن الدوحـة الـوزاري                 مبا

ــة املــؤرخ   ـــارة العاملي ــوزاري   ويف ٢٠٠٤ أغــسطس/ آب١ملنظمــة التجـ إعــالن هونــغ كونــغ ال

  ؛٢٠٠٥الذي اعتمدته منظمة التجارة العاملية يف عام 

ــسلم  - ٩   ــة      ت ــة والتجاري ــة واملالي ــة النقدي ــسيق األنظم ــز تن ــضرورة مواصــلة تعزي  ب

الدولية وكفالة اتساقها وبأمهية كفالـة أن تكـون تلـك األنظمـة منفتحـة شـاملة للجميـع تتـسم                      

 ضـمان منـو اقتـصادي    الـيت تبـذل علـى الـصعيد الـوطين مـن أجـل             زاهة لكي تكمـل اجلهـود       ـبالن

األهـداف   هـا وحتقيق األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا في             منصف يشمل اجلميع  مطرد  

  اإلمنائية لأللفية؛

 ضـــرورة إجـــراء إصـــالحات أكـــدت أن األزمـــة املاليـــة واالقتـــصادية تؤكـــد  - ١٠  

 اجلاريـة بـشأن إصـالح النظـام املـايل الـدويل وبنيانـه،            وأضافت زمخا جديدا للمناقشات الدولية    

 وتالحـظ  ،وتشجع يف هـذا الـصدد علـى مواصـلة إجـراء حـوار منفـتح شـفاف شـامل للجميـع                

ــة    ــة املبذول ــود املهم ــصعد الــ  اجله ــى ال ــي واإلوطين وعل ــقليم ــيت   ال ــصدي للتحــديات ال دويل للت

  واالقتصادية؛  اليةتطرحها األزمة امل

يــة توســيع نطــاق مــشاركة البلــدان الناميــة يف صــنع القــرارات  أمهتعيــد تأكيــد  - ١١  

 يف وتالحـظ ووضع املعايري يف امليدان االقتصادي على الصعيد الـدويل وتعزيـز تلـك املـشاركة،           

ــصدد   ــذا ال ــام احلــصص      اخلطــواته ــشأن إصــالح هياكــل اإلدارة ونظ ــيت اختــذت ب ــة ال  املهم

 علــى حنــو أفــضل احلقــائق الراهنــة  جيــسدمبــا وحقــوق التــصويت يف مؤســسات بريتــون وودز، 

 مـشاركتها يعـزز  ولإلعـراب عـن آرائهـا يف تلـك املؤسـسات           لبلـدان الناميـة     ويتيح فرصا أكرب ل   

_______________ 

 .، املرفقA/C.2/56/7انظر  )٣(
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ــات اإلصــالح هــذه بــشكل    فيهــا وحقوقهــا يف التــصويت فيهــا  ــة مواصــلة عملي ــسلم بأمهي ، وت

  لة؛ وخضوعا للمساءوشرعية طموح وبسرعة دف إنشاء مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية 

 اجلمعيــة العامــة وخــصوصا بــني األمــم املتحــدة، التحــاورمواصــلة أن  بــتــسلم  - ١٢  
املنتـديات واملنظمـات واموعـات الدوليـة واإلقليميـة الـيت       ووالس االقتصادي واالجتماعي،    
أمـر مهـم ومفيـد،    ، حـسب االقتـضاء،    على الصعيد العامليتعاجل املسائل اليت م اتمع الدويل  

منــتظم بــني األمــم املتحــدة واموعــات  مــرن  التحــاور بــشكل هــذا الــسياق أمهيــة وتؤكــد يف
 بالـسياسات  تتعلـق احلكومية الدولية اليت تقدم توصيات يف جمـال الـسياسات أو تتخـذ قـرارات        

  هلا آثار على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك جمموعة العشرين؛ 

ــة يف  ترحـــب  - ١٣   ــة املتمثلـ ــاور باملمارسـ ــري االتحـ ــدة    غـ ــم املتحـ ــني األمـ ــي بـ لرمسـ
 تتعلـق واموعات احلكومية الدولية اليت تقدم توصيات يف جمـال الـسياسات أو تتخـذ قـرارات      

 عــن طريــق عقــدبالــسياسات هلــا آثــار علــى الــصعيد العــاملي، مبــا يف ذلــك جمموعــة العــشرين،   
عو يف هــذا مببــادرة مــن رئــيس اجلمعيــة العامــة، وتــدالــيت تــنظم  جلــسات اإلحاطــة غــري الرمسيــة

 هـذه املمارسـة عـن طريـق توجيـه الـدعوة إىل املمـثلني                املواظبـة علـى   الصدد رئيس اجلمعيـة إىل      
 اجراء جلسة حتاور مع أعضاء اجلمعية من أجل كفالة اسـتمرارية مـشاركتهم، تعزيـز          إل املعنيني

  ؛ شأابلتفاهم والتعاون ول االقتصادية العامليةالشؤون إدارة يف مسائل لشفافية واالتساق ل

ــة تقــر  - ١٤   ــة    التحــاور بأمهي ــة العام ــدول األعــضاء يف اجلمعي  بــني األمــني العــام وال
يتعلق مبشاركة األمني العام يف مؤمترات القمـة الـيت تعقـدها اموعـات احلكوميـة الدوليـة                   فيما

الــسياسات هلــا آثــار علــى  ب تتعلــقالــيت تقــدم توصــيات يف جمــال الــسياسات أو تتخــذ قــرارات  
العاملي، مبا يف ذلك مؤمترات قمة جمموعة العـشرين، وتـدعو رئـيس اجلمعيـة العامـة إىل                  الصعيد  

   غري رمسية هلذا الغرض؛ اجتماعات تنظيم املواظبة على

 دور األمــم املتحــدة يف تعزيــز التعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة،  تعيــد تأكيــد  - ١٥  
  صادي واالجتماعي؛وتسلم يف هذا الصدد بدور اجلمعية العامة والس االقت

تعزيز متاسك النظم النقديـة واملاليـة والتجاريـة    ل ملحة   ضرورة بأن هناك  تسلم  - ١٦  
 علـى حنـو يكمـل اجلهـود الـيت تبـذل علـى الـصعيد الـوطين مـن أجـل                  الدولية وإدارا واتـساقها   

أمهيـة   االقتـصادية العامليـة و   الـشؤون  إدارة مواصـلة حتـسني      يف هذا الصدد أمهيـة     وتؤكد،  التنمية
   التنمية؛ حتقيقتعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به األمم املتحدة يف 

 ضـرورة دمـج املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف              تعيد تأكيد   - ١٧  

تكامـل  حتقيقا لتلك الغاية، بأمهية عمليـات ال تقر، ، و على حنو أفضل   العامليةالشؤون  إطار إدارة   

االقتـــصادية والتنميــة، يف إطــار الــسعي إىل حتقيـــق    الــشؤون  إلدارة ليميــة  اإلقليميــة ودون اإلق 
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 أنه ميكن الـسعي إىل حتقيـق هـذه املقاصـد واملبـادئ            وخصوصا،  هاومبادئ مقاصد األمم املتحدة  

  ؛اإلقليمي ودون اإلقليمي على الصعيدين العمل الذي يضطلع بهعلى حنو فعال من خالل 

بني األمم املتحدة واملنظمات والترتيبات اإلقليميـة   التحاور مواصلة   بأن تسلم  - ١٨  

 ،أمـر مهـم ومفيـد    على الصعيد العاملي ودون اإلقليمية اليت تعاجل املسائل اليت م اتمع الدويل   

 الــيت  اللجــان اإلقليميــة، علــى دعــم هــذه العمليــات وخباصــةوتــشجع منظومــة األمــم املتحــدة،  

مـن   جهـود ما تبذله مـن      والتعاون معها يف      اإلقليمي دون و  اإلقليمي يضطلع ا على الصعيدين   

   التنمية املستدامة؛حتقيق أجل

البنــد  املؤقــت لــدورا احلاديــة والــسبعني أن تــدرج يف جــدول األعمــال تقــرر  - ١٩  

يف إطــار  ”نظومــة األمــم املتحــدة يف إدارة الــشؤون العامليــةملدور املركــزي الــ“الفرعــي املعنــون 

  ؛”منظومة األمم املتحدةتعزيز “البند املعنون 

ــة    تطلـــب  - ٢٠   ــا احلاديـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ  إىل األمـ

 التحـاور اخليـارات واألفكـار املتعلقـة مبواصـلة       يبحث فيه والسبعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار       

عـــضاء  بالتـــشاور مــع الـــدول األ ويعـــدهبــني األمـــم املتحــدة واموعـــات احلكوميـــة الدوليــة    

 ٢٠١٥واملنظمــات املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة، مــع مراعــاة خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   

ــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف       ــسية ومــؤمترات القمــة ال ــع املــؤمترات الرئي وعمليــات متابعــة مجي

  ا، حسب االقتضاء؛ماملتصلة  وامليادين  االقتصادي واالجتماعيامليدانني

اجلمعية العامة ورئيس الس االقتصادي واالجتمـاعي إىل النظـر      رئيس   تدعو  - ٢١  

 ت ذاتـه   يف الوق  يف تنظيم مناقشات مواضيعية غري رمسية بشأن موضوع هذا القرار، وتدعو           معا

 وممثلـي اللجان اإلقليمية واملؤسـسات املاليـة والتجاريـة الدوليـة وجملـس حتقيـق االسـتقرار املـايل             

ألكادميية والقطـاع اخلـاص واجلهـات املعنيـة األخـرى إىل املـسامهة يف          اتمع املدين واألوساط ا   

  .، حسب االقتضاءاملناقشاتهذه 

  

  ٩١اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز٩

  


