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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/466/Add.1(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  التجارة الدولية والتنمية  - ٦٩/٢٠٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠١كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢١املـــــؤرخ  ٥٦/١٧٨إىل قراراهتـــــا  إذ تشـــــري  

كــانون  ٢٣املــؤرخ  ٥٨/١٩٧ و ٢٠٠٢كانـــون األول/ديـــسمرب   ٢٠املـــؤرخ  ٥٧/٢٣٥ و
 ٦٦/١٨٥ و ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٩املــؤرخ  ٦٣/٢٠٣ و ٢٠٠٣األول/ديســمرب 

 ديســمرب/كــانون األول ٢١املــؤرخ  ٦٧/١٩٦ و ٢٠١١كانـــون األول/ديـــسمرب  ٢٢املــؤرخ 
  والتنمية،  بشأن التجارة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٢٠رخ املؤ ٦٨/١٩٩  و ٢٠١٢

 ٦٠/١٨٤ و ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٢املؤرخ  ٥٩/٢٢١قراراهتا وإذ تالحظ   
 ديســـمرب/كـــانون األول ٢٠املـــؤرخ  ٦١/١٨٦ و ٢٠٠٥كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢املـــؤرخ 
ــؤرخ  ٦٢/١٨٤ و ٢٠٠٦ ــمرب   ١٩املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤر ٦٤/١٨٨ و ٢٠٠٧كــــ خ املــــ
 ٢٠١٠كانــــون األول/ديســمرب   ٢٠املــؤرخ  ٦٥/١٤٢ و ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ٢١

  بشأن التجارة والتنمية،
الـوثيقتني اخلتـاميتني للمـؤمتر الـدويل     إىل و )١(إىل إعالن األمم املتحدة لأللفية وإذ تشري  

والوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي      )٣(ر القمة العاملي للتنمية املستدامةومؤمت )٢(لتمويل التنمية
_______________ 

  .٥٥/٢القرار  )١(
(منشـورات األمـم    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  )٢(

  ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
 ‐آب/أغســـطس  ٢٦ة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،  تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــ  )٣(
والتصــويب)، الفصــل األول،   A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

  ، املرفق.٢، املرفق، والقرار ١ القرار
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وإعــالن الدوحــة بشــأن متويــل التنميــة: الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل     )٤(٢٠٠٥لعــام 
  ،)٥(لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي

اخلاص بالتـدابري املتعلقـة مبـا قـد حيـدث مـن       وزاري إىل قرار مراكش ال وإذ تشري أيضا  
  ،آثار سلبية لربنامج اإلصالح على أقل البلدان منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية

إىل املــؤمتر املتعلــق باألزمــة املاليــة واالقتصــادية العامليــة وتأثريهــا يف    كــذلك وإذ تشــري  
  ،)٦(التنمية وإىل وثيقته اخلتامية

إىل الدورة الثالثة عشـرة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة الـذي عقـد          وإذ تشري  
  ،)٧(وإىل وثيقتيه اخلتاميتني ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٦إىل  ٢١الدوحة يف الفترة من   يف

إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ووثيقتــه اخلتاميــة املعنونــة   أيضــا وإذ تشــري  
  ،)٨(“نصبو إليه املستقبل الذي”

أن التجارة الدولية حمرك للتنمية والنمـو االقتصـادي املطـرد،     تؤكد من جديد  - ١  
عـاملي منصـف   وتؤكد من جديد أيضا الدور البالغ األمهية الـذي ميكـن أن يؤديـه نظـام جتـاري      

حتريـر  كـذلك  و قـائم علـى التمييـز،    غـري و امنفتحـ ويكـون  علـى قواعـد    يرتكزمتعدد األطراف 
ــامل،      هــادف،ة علــى حنــو  التجــار ـــاء الع ـــع أحنـ ـــي مجيـ ــة فـ ـــادي والتنمي يف حفــز النمــو االقتصـ

  يعــود بالنفع على مجيع البلدان يف مجيع مراحل التنمية؛  مبا
لعدم إحراز تقدم يف مفاوضات جولـة الدوحـة ملنظمـة     تعرب عن بالغ قلقها  - ٢  

التجارة العاملية، وتكرر الدعوة إىل إبداء املرونة واإلرادة السياسية الضروريتني من أجـل كسـر   
التوصـل إىل   العمـل مـن أجـل    حالة اجلمود الراهنـة يف املفاوضـات، وتـدعو يف هـذا الصـدد إىل     

يف املفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف      إمنائي ذات توجهشاملــة وطموحـة ونتائج متوازنة 
 )٩(تقـرر بشـأن التنميـة يف إعـالن الدوحـة الـوزاري       مـا  خلطة الدوحـة للتنميـة، مبـا يتماشـى مـع     

ويف إعـالن   ٢٠٠٤آب/أغسـطس   ١املـؤرخ   قـــرار اجمللـس العـام ملنظمـة التجـــارة العامليـة      ويف
  ؛٢٠٠٥رة العاملية يف عام هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجا

_______________ 

  .٦٠/١القرار  )٤(
  ، املرفق.٦٣/٢٣٩لقرار ا )٥(
  ، املرفق.٦٣/٣٠٣القرار  )٦(
  .2و  Add.1و  Corr.1و  TD/500نظر ا )٧(
  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٨(
 ، املرفق.A/C.2/56/7انظر  )٩(
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ــّر  - ٣   ــة والتفامهــات      تق ــرارات الوزاري ــوزاري وجمموعــة الق ــايل ال ــة إعــالن ب بأمهي
الصادرة عن املـؤمتر الـوزاري التاسـع ملنظمـة     ‘‘ جمموعة تدابري بايل’’واإلعالنات املعروفة باسم 

ــرة مــن     ــايل يف الفت ــة الــذي عقــد يف ب ؛ ٢٠١٣ســمرب كــانون األول/دي ٦إىل  ٣التجــارة العاملي
وتدعو الدول األعضاء إىل تنفيذ مجيـع القـرارات الـيت يتضـمنها اإلعـالن يف املوعـد احملـدد هلـا،         

االحتفاظ مبخزونـات حكوميـة مـن    يف ذلك االتفاق املتعلق بتيسري التجارة، والقرار املتعلق ب مبا
عـداد برنـامج عمـل    ، وااللتزام الـوارد يف إعـالن بـايل الـوزاري بإ    الغذاء ألغراض األمن الغذائي

  بشأن املسائل املتبقية من خطة الدوحة للتنمية؛
إىل األمــني العــام أن يقــدم، بالتعــاون مــع أمانــة مــؤمتر األمــم املتحــدة     تطلــب  - ٤  

التجـارة الدوليـة والتنميـة،    عـن   السـبعني للتجارة والتنمية، تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا    
 ٢٠١٥، آخـذا يف االعتبـار خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام        ٦٨/١٩٩ هـا تنفيذ قرار عن يف ذلك مبا

  وغريها من العمليات ذات الصلة؛
ــرر   - ٥   ــا       تق ــدا فرعي ــدورهتا الســبعني بن ــت ل ــال املؤق ــدرج يف جــدول األعم أن ت
املســـائل املتعلقـــة بسياســـات ’’يف إطـــار البنـــد املعنـــون ‘‘ التجـــارة الدوليـــة والتنميـــة’’ معنونـــا
 ‘‘.الكلي  االقتصاد

  
  ٧٥ لسة العامةاجل

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩
 


