
A/RES/69/227األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
4 February 2015 

  والستون التاسعةالدورة
من جدول األعمال٢١البند

 

الرجاء إعادة االستعمال
14-67802 (A) 

*1467802*  
 

  
    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/470(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
 

  حنو إقامة نظام اقتصادي دويل جديد  - ٦٩/٢٢٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  
مقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه الداعيــة إىل العمــل علــى  إذ تضــع يف اعتبارهــا  

  االقتصادي والرقي االجتماعي للشعوب كافة، حتقيق التقدم
ــامج    وإذ تشــري    ــادئ اإلعــالن املتعلــق بإقامــة نظــام اقتصــادي دويل جديــد وبرن إىل مب

 ٣٢٠١بصــيغتيهما الــواردتني يف القــرارين  ،العمــل املتعلــق بإقامــة نظــام اقتصــادي دويل جديــد
العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية    )، على التوايل، اللذين اختذهتما اجلمعية ٦-(دإ ٣٢٠٢ و )٦-(دإ

  ،١٩٧٤أيار/مايو  ١السادسة يف 
ــا  وإذ تشــري أيضــاً    ــؤرخ  ٦٣/٢٢٤إىل قراراهت  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل

ــؤرخ  ٦٤/٢٠٩ و ــمرب   ٢١املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٥/١٦٧ و ٢٠٠٩كـ ــانون  ٢٠املـ كـ
  ،٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٧  و ٢٠١٠األول/ديسمرب 

  ،)١(إعالن األمم املتحدة لأللفيةوإذ تعيد تأكيد   
إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائيـة  وإذ تشري   

  ،)٢(اخلتامية  لأللفية وإىل وثيقته
الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة املعنونــة    إىل وإذ تشــري أيضــاً  

  ،)٣(“ستقبل الذي نصبو إليهامل”
_______________ 

  .٥٥/٢القرار  )١(
  .٦٥/١القرار  )٢(
  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٣(
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ــيت       وإذ تشــري كــذلك    ــة ال ــؤمترات القم ــؤمترات الرئيســية وم ــة للم ــائق اخلتامي إىل الوث
تعقدها األمـم املتحـدة يف امليـدانني االقتصـادي واالجتمـاعي وامليـادين املتصـلة هبمـا، مبـا يف ذلـك           

ضـطلع بـه تلـك    تاألمهيـة الـذي   الغايات واألهداف اإلمنائية الواردة فيها، وإذ تسلم بالـدور البـالغ   
  اجلميع،  رؤية إمنائية واسعة ويف حتديد أهداف يتفق عليها صوغاملؤمترات ومؤمترات القمة يف 

االلتزامـات   هاضرورة الوفاء جبميع االلتزامات املتعلقة بتمويل التنمية، مبا في وإذ تؤكد  
وإعـالن الدوحـة بشـأن متويـل      )٤(الواردة يف توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة  

التنمية: الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنميـة املعـين باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء      
وغريمها من الوثائق اخلتامية ذات الصلة باملوضوع الصادرة عن املـؤمترات الرئيسـية    )٥(مونتريي

  ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،
أن التحديات اليت يواجهها اهليكل االقتصـادي العـاملي ككـل حتـتم إعـادة       وإذ تالحظ  

  النظر يف هياكل احلوكمة االقتصادية العاملية،
األزمات العاملية الراهنة العديدة املترابطة اليت يؤدي كل منـها   منوإذ يساورها القلق   

العامليــة وتقلبــات أســعار الطاقــة وأزمــة األزمــة املاليــة واالقتصــادية  ال ســيماإىل تفــاقم اآلخــر، و
ــلباً        ــؤثر س ــيت ت ــاخ ال ــري املن ــا تغ ــيت يطرحه ــذاء والتحــديات ال ــة    الغ ــق التنمي ــات حتقي يف إمكاني

البلــدان الناميــة وهتــدد بزيــادة اتســاع الفجــوة بــني البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة،    يف
ميكن أن تقـوض بشـكل أكـرب    اليت بالدخل، وذلك الفجوة التكنولوجية والفجوة املتعلقة  يف مبا

  ، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً
قـد  منـاطق معينـة   أن يف هذا الصدد من أنه، على الرغم من  وإذ يساورها القلق أيضاً  

 حنـو  يعـامل النـامي، أ  العمـال يف بلـدان ال  فإن أكثـر مـن نصـف عـدد      من التقدم، اًقدر تحرزأ
يقـرب مـن    مـا  ويف املنـاطق الناميـة يعـيش    ،زاولـون أعمـاال غـري مسـتقرة    ، يشـخص بليون  ١,٥

مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    دوالر  ١,٢٥ن عـ قـل  يواحد من كل مخسة أشخاص بدخل 
  يف اليوم،
تـدرك أن مـن    ضـرورة حتقيـق منـو وانتعـاش اقتصـاديني أكثـر اسـتدامة، وإذ       وإذ تؤكد   

مكن حتقيق هذا اهلدف عن طريق تعددية األطراف الشاملة للجميع ومشاركة مجيـع البلـدان   امل

_______________ 

(منشـورات األمـم    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  )٤(
  ، املرفق.١الفصل األول، القرار  ،)A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

  ، املرفق.٦٣/٢٣٩القرار  )٥(
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علــى قــدم املســاواة، علــى النحــو املتــوخى يف وثــائق عــدة، مــن بينــها اإلعــالن وبرنــامج العمــل  
  املتعلقان بإقامة نظام اقتصادي دويل جديد،

مــن أجــل التصــدي بضــرورة وضــع هنــج مبتكــرة ومعــززة لتمويــل التنميــة   وإذ تســلم  
للتحــديات الــيت تطرحهــا احلالــة االقتصــادية العامليــة الراهنــة والفقــر وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة   
املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ تؤكـد أن هـذه النـهج ينبغـي أال حتـل      

ئيـة الرمسيـة، وأال تـؤثر سـلبا يف     حمل املصـادر التقليديـة لتمويـل التنميـة، مبـا فيهـا املسـاعدة اإلمنا       
مســتوى هــذه املصــادر وأنــه يلــزم وضــعها بــروح مــن الشــراكة والتعــاون والتضــامن، مــع أخــذ 

  املصاحل املشتركة واألولويات الوطنية لكل بلد بعني االعتبار،
بأن الكثري من اجلوانب املهمة من برنامج العمـل املتعلـق بإقامـة نظـام      وإذ تسلم أيضاً  

تـزال بالتـايل تواجـه حتـديات      ال ويل جديد مل تنفذ، وبأن العديد من البلـدان الناميـة  اقتصادي د
عة يف مواجهة الصـدمات اخلارجيـة   اكبرية بالنسبة إلمكانيات حتقيق التنمية فيها، ومنها قلة املن

  وانعدام التمثيل املالئم يف هيئات احلوكمة االقتصادية العاملية،
اإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي واألقـــاليمي والتكامـــل  بـــأن للتعـــاون  وإذ تســـلم كـــذلك  

يف تعزيـز التعـاون الـدويل هبـدف      االقتصادي اإلقليمي، على أسـاس التكـافؤ يف الشـراكة، دوراً   
تيســري التنســيق والتعــاون علــى الصــعيد االقتصــادي مــن أجــل حتقيــق التنميــة وبلــوغ األهــداف  

  ،اإلمنائية وتبادل أفضل املمارسات واملعارف
بأن إلغاء الضوابط التنظيميـة املاليـة علـى نطـاق واسـع قـد أسـهم يف زيـادة         وإذ تسلم   

  صايف تدفقات رؤوس األموال من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة النمو،
ــة     وإذ يســاورها القلــق     ــاع سياســات نقدي ــدان املتقدمــة النمــو يف اتب ــراط البل مــن أن إف

لألثـر النـاجم    مسـاوياً  يف ختفيض قيمة العمالت، حيـدث أثـراً  توسعية، وما يسببه ذلك من تنافس 
والزيـادة العامـة يف التعريفـات اجلمركيـة املفروضـة علـى        عن اإلعانات املمنوحة للتصـدير عمومـاً  

 الواردات، األمر الذي يبطل بدوره أثر االلتزامات املتعهد هبـا يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة يف     
األسواق أو ينتقص منها ويزيد من تقييد قدرة البلـدان الناميـة علـى الوفـاء     يتعلق بالوصول إىل   ما

  لأللفية،  ، ومنها األهداف اإلمنائيةبالتزاماهتا بتحقيق مجيع األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً
ــة وضـــع     وإذ تؤكـــد   ــدان الناميـ ــيح للبلـ ــة يتـ ــز للسياســـات العامـ ــرورة وجـــود حيـ ضـ

  هتدف إىل حتقيق الرخاء للجميع، استراتيجيات وطنية للتنمية
اســتعراض عــام آلخــر التطــورات  ”بتقريــر األمــني العــام املعنــون   حتــيط علمــاً  - ١  

املتعلقة بالتحديات الدولية الكربى يف جمايل االقتصاد والسياسات العامة اليت حتول دون حتقيـق  
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يع ولدور األمـم املتحـدة   النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة بصورة عادلة وشاملة للجم
  ؛)٦(“يف التصدي هلذه املسائل يف ضوء النظام االقتصادي العاملي اجلديد

ضــرورة مواصــلة العمــل حنــو إقامــة نظــام اقتصــادي دويل جديــد تعيــد تأكيــد   - ٢  
ــاون         ــتركة والتع ــرابط واملصــلحة املش ــيادة والت ــاواة يف الس ــادئ اإلنصــاف واملس ــتند إىل مب يس

  الدول؛ والتضامن بني مجيع
ضــرورة إتاحــة فــرص أكــرب للبلــدان الناميــة لإلعــراب عــن تأكيــد  تعيــد أيضــاً  - ٣  

  آرائها واملشاركة يف صنع القرار ووضع املعايري يف اجملال االقتصادي على الصعيد الدويل؛
أن التجارة الدولية حمرك للتنمية والنمو االقتصـادي املطـرد،   تعيد كذلك تأكيد   -  ٤  

قامـة نظـام جتـاري عـاملي متعـدد األطـراف يسـتند إىل قواعـد ويتسـم باالنفتـاح           وتعيد تأكيـد أن إ 
بالغ األمهية يف حفز النمو االقتصـادي والتنميـة    واإلنصاف وخيلو من التمييز ميكن أن يؤدي دوراً

  التنمية؛  يف مجيع أحناء العامل مبا يعود بالنفع على مجيع البلدان يف مجيع مراحل
ــرر   - ٥   ــل التقـ ــة    أن تواصـ ــا يف التنميـ ــة وأثرهـ ــادية الدوليـ ــة االقتصـ ــر يف احلالـ نظـ

يضـمن تقريـره الـذي     ني، وتطلب يف هذا الصـدد إىل األمـني العـام أن   بعة والسديادورهتا احل يف
آلخـر   عامـاً  ، استعراضـاً “العوملـة والتـرابط  ”سيقدمه إىل اجلمعية العامة، يف إطار البنـد املعنـون   

ولية الكربى يف جمايل االقتصاد والسياسـات العامـة الـيت حتـول     التطورات املتعلقة بالتحديات الد
دون حتقيق النمو االقتصـادي املطـرد والتنميـة املسـتدامة بصـورة عادلـة شـاملة للجميـع ولـدور          
األمـــم املتحـــدة يف التصـــدي هلـــذه املســـائل والســـبل والوســـائل املمكنـــة للتغلـــب علـــى تلـــك   

ــائق اخل  التحــديات، واضــعاً  ــار الوث ــيت    يف االعتب ــؤمترات القمــة ال ــة للمــؤمترات الرئيســية وم تامي
ا األمــم املتحــدة يف امليــدانني االقتصــادي واالجتمــاعي وامليــادين املتصــلة هبمــا واملبــادئ    هتعقــد

، يف ضــوء املبــادئ ذات ٢٠١٥الــواردة فيهــا واألعمــال التحضــريية خلطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 
وبرنــامج  )٧(بإقامــة نظــام اقتصــادي دويل جديــدالصــلة باملوضــوع الــواردة يف اإلعــالن املتعلــق  
  .)٨(العمل املتعلق بإقامة نظام اقتصادي دويل جديد

  
  ٧٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩
 

_______________ 

)٦( A/69/203.  
  ).٦-(دإ ٣٢٠١القرار  )٧(
  ).٦-(دإ ٣٢٠٢القرار  )٨(


