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 4102دورة عام  
 *)ح( من جدول األعمال املؤقت 01البند 

املسائل االقتصـادة  والبئيئـ ا التوـاول الـدو      
    يف املسائل الضرةبئ 

 ا مشروع قرار**املتوددة القومئات( -بولئفئا )دول    
 

 جلن  اخلرباء املونئ  بالتواول الدو  يف املسائل الضرةبئ   
 
 ،واالجتماعيإن اجمللس االقتصادي   
 4112تشـــــرةن الوـــــا / و مرب    00املـــــؤر    4112/16إىل قرارةـــــ     إذ يشييييير  
 ،  4102متوز/ةولئ   42املؤر   4102/42 و
 ،  4102أةلول/سبتمرب  41املؤر   16/0إىل قرار اجلموئ  الوام   وإذ يشر أيضا  
داء الوارد يف توا ق آراء مـو تيي للمـؤمتر الـدو  لتموةـل التنمئـ  لتو ةـ        بالن وإذ ينوِّه  

التوــاول الــدو  يف اــال الضــرائق عــن  رةــق تو ةــ  اتــوار بــ  الســل ات الضــرةبئ  الو نئــ    
وزةادة تنسـئق عمـل ائئيـات املونئـ  املتوـددة األ ـراظ واملنإلمـات ا قلئمئـ  املونئـ ، مـ  إةـ ء            

 ،(0)جات البلدال النامئ  والبلدال اليت متر اقتصاداهتا مبرحل  ا تقالئ اهتمام خاص الحتئا
 

__________ 

 * E/2014/1/Rev.1. املر ق الوا ، 
 والص . 77باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء اموع  الـ  ** 
)منشـورات األمـم    2002  ييار  /آذار 22-81  تقريير اؤير ر اوي وت وتموييت اوتنممينت ييواتريت اؤ  يم ت        (0) 

 .12 ، املر ق، الفقرة0(، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7 املتحدة، رقم املبئ  

http://undocs.org/ar/A/RES/68/1
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إىل ال لــق املوج ــ  إىل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف إعــ ل الدوحــ   وإذ يشيير  
بشأل متوةل التنمئ ا الوثئق  اخلتامئ  ملؤمتر املتابو  الدو  لتموةل التنمئ  املوين باسـتورا  تنفئـ    

، ويف الوثئق  اخلتامئ  للمـؤمتر املتولـق باألزمـ  املالئـ  واالقتصـادة  الواملئـ        (4)مو تييتوا ق آراء 
ــ   ــدو  يف     (2)وتأثيهــا يف التنمئ ــاول ال ــوو  بالتو ــات املؤسســئ  للن ــ  الترتئب ، أل ةنإلــر يف تو ة

  ،املسائل الضرةبئ ، مبا يف ذلك جلن  اخلرباء املونئ  بالتواول الدو  يف املسائل الضرةبئ
بأ ــ  مــن املوــم، علــم الــرلم مــن أل  ــل بلــد مســؤول عــن النإلــام الضــرة     وإذ يقيير  

اخلاص ب ، تقدمي الـدعم للهوـود املب ولـ  يف هـ ا اجملـاالت عـن  رةـق تو ةـ  املسـاعدة التقنئـ            
والنوو  بالتواول الدو  واملشار   الدولئـ  يف مواجلـ  املسـائل الضـرةبئ  الدولئـ ، يف اـاالت       

 زدواج الضرة ،  منوا اال
بضرورة إجراء حوار شامل موسـ  قـائم علـم املشـار   بشـأل التوـاول        وإذ يقر أيضا  

 الدو  يف املسائل الضرةبئ ،  
األ ش   اجلاري االض  ع هبا يف إ ار ائئيات املونئـ  املتوـددة األ ـراظ     وإذ يالحظ  

رة تو ة  التواول بـ  األمـم املتحـدة    واملنإلمات دول ا قلئمئ  وا قلئمئ  املونئ ، وإذ ةقر بضرو
 وليها من ائئيات الدولئ  املونئ  بالتواول يف املسائل الضرةبئ ،  

ــ      وإذ يالحييظ أيضييًا   ــ  اخلــرباء املونئ ــ  بتو ةــ  دور جلن ــ  السئاســات ا بائئ توصــئ  جلن
لهنـ  إىل هئيـ    بالتواول الدو  يف املسائل الضرةبئ  وقدرهتا التشـيئلئ  والنإلـر يف يوةـل تلـك ال    

 ،(2) رعئ  حكومئ  دولئ  تابو  للمهلس
بشـأل التوـاول    4102ح ةرال/ةو ئ   5باملناقش  اليت جرت يف اجمللس يف  وإذ يرحب  

 ومبسامهتوا يف النوو  بومل اللهن ،   (5)الدو  يف املسائل الضرةبئ 
امئـ  الـيت عقـدت يف    حلق  الومل املتولق  حبماة  الوعاء الضرة  للبلدال الن وإذ يالحظ  

 ،  4102ح ةرال/ةو ئ   2مقر األمم املتحدة يف 
 ،  (1)بتقرةر اللهن  عن دورهتا التاسو  وإذ حيمط علما  

__________ 

 .01، املر ق، الفقرة 12/426قرار اجلموئ  الوام   (4) 

 )ج(. 51، املر ق، الفقرة 12/212وام  قرار اجلموئ  ال (2) 

 .(E/2014/33) 81 ت اؤلحق رقم2082 اووثائق اورمسمن ولمجلس االقتصادي واالجتماعيتا إلر  (2) 
 .E/2014/SR. XXXو  XXXر ا إل (5) 
 .(E/2014/45) 22 ت اؤلحق رقم2081 اووثائق اورمسمن ولمجلس االقتصادي واالجتماعيت (1) 
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بالومل ال ي تقوم ب  جلنـ  اخلـرباء املونئـ  بالتوـاول الـدو  يف املسـائل        يرحب - 0  
جتمـــاعي مبوجـــق   القتصـــادي واال الضـــرةبئ  لتنفئـــ  الوالةـــ  الـــيت أو لـــوا إلئوـــا اجمللـــس ا       

 ، وةشه  اللهن  علم مواصل  جوودها يف ه ا الصدد؛  4112/16 قرارا
أل اللهنـ  قــررت يف دورهتـا التاســو  إ شـاء سـت جلــال  رعئـ  مونئــ        يالحيظ  - 4  

)املؤسسات الشرةك (ا تسوي التحـوة ت؛ املواملـ  الضـرةبئ      6مبسائل موضوعئ ، وهي املادة 
سـائل تقلـا الوعـاء الضـرة  ويوةـل وجوـ  األربـاح املتولقـ          للخدمات؛ تبادل املولومـات؛ م 

بالبلــدال النامئــ ؛ املســائل املتولقــ  بفــر  الضــرائق علــم الصــناعات االســتخراجئ  يف البلــدال  
الدلئل الوملي،  ضـ  عـن  رةـق استشـاري موـين       -النامئ ؛ التفاو  علم املواهدات الضرةبئ  

 بتنمئ  القدرات؛  
 وةد ائئيات الفرعئ  للهن  مبا ةكفي من املوارد لتمكئنوا مـن  ضرورة ت يرك  - 2  

 االض  ع بوالةتوا؛  
ضــرةبئ  الو نئــ  بشــأل القضــاةا  بضــرورة تو ةــ  اتــوار بــ  الســل ات ال  يقيير - 2  

 الصل  بالتواول الدو  يف املسائل الضرةبئ ؛   ذات
ــ  لوــام   يقييرر - 5   ــ    4105أل ةواصــل يف دورت ــارات املتولقــ  بتو ة النإلــر يف اخلئ

الترتئبــات املؤسســئ  للنــوو  بالتوــاول الــدو  يف املســائل الضــرةبئ ، مبــا يف ذلــك املشــاورات   
 املتولق  مبسأل  يوةل اللهن  إىل هئي   رعئ  حكومئ  دولئ  تابو  للمهلس؛  

واوهنـا مـ  املنإلمـات الدولئـ  األخـرا الواملـ        علم أمهئ  أل تو ز اللهن  ت يش د - 1  
يف مئدال التواول الدو  يف املسـائل الضـرةبئ ، مبـا  ئوـا صـندوق النقـد الـدو  والبنـك الـدو           
 ومنإلم  التواول والتنمئ  يف املئدال االقتصادي، وم  ائئيات ا قلئمئ  ودول ا قلئمئ  املونئ ؛

ــأل ةوقــد اجمل  ي ييرر تيكميي   - 7   ــرارا ب لــس  ــل ســن  اجتماعــال خاصــال للنإلــر يف    ق
موضــوع التوــاول الــدو  يف املســائل الضــرةبئ ، مبــا يف ذلــك، حســق االقتضــاء، مســامهت  يف     

 حشد املوارد املالئ  احمللئ  أللرا  التنمئ  والترتئبات املؤسسئ  للنوو  هب ا التواول؛  
ــ  الــدعوة إىل اولــي الســل ات       يشييج  - 6   ــم توجئ الضــرةبئ   رئــئس اجمللــس عل

 الو نئ  تضور االجتماعات اآل ف  ال  ر؛  
 تقرةـرال  4105 إىل األمـ  الوـام أل ةقـدم إىل اجمللـس حبلـول أةار/مـاةو       يطلب - 6  

ةبحث اخلئارات املتاح  ملواصل  تو ة  عمل اللهن ، وال سئما م  التر ئـ  علـم إدمـاج عملـوا     
املسامه  بفوالئ  يف خ ـ  التنمئـ  ملـا بوـد     علم حنو أ ضل يف بر امج عمل اجمللس بود إص ح  و
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بشـأل يوةـل اللهنـ  إىل هئيـ   رعئـ        4105، مبا ةتئح اختاذ قرار خ ل دورة عام 4105عام 
 حكومئ  دولئ  تابو  للمهلس؛

مبــا أحــرزا مكتـق متوةــل التنمئــ ، يف   ــاق والةتـ ، مــن تقــدم يف عملــ     ينيوِّه  - 01  
رات يف اــال التوــاول الضــرة  الــدو  هبــدظ تو ةــ  قــدرة  املتولــق بوضــ  بر ــامج لتنمئــ  القــد

وزارات املالئ  والسـل ات الضـرةبئ  الو نئـ  يف البلـدال النامئـ  علـم وضـ   إلـم ضـرةبئ  أ وـر           
 والئ  و فاءة تدعم يقئق املستوةات املنشودة من االستومار الوام واخلاص ومكا حـ  التـور    

ةواصل عمل  يف هـ ا اجملـال يف شـرا   مـ  اجلوـات      من د   الضرائق، وة لق إىل املكتق أل 
 املونئ  األخرا وأل ةوس    اق أ ش ت  يف حدود املوارد املتاح  والوالةات القائم ؛  

مناشــدت  الــدول األعضــاء واملنإلمــات املونئــ  واجلوــات املاحنــ  احملتملــ    ي ييرِّر - 00  
سـتيما  للتوـاول الـدو  يف املسـائل     األخرا النإلر يف إمكا ئ  املسامه  بسخاء يف الصندوق اال

الضرةبئ  ال ي أ شأا األم  الوام من أجل تكمل  موارد املئ ا ئـ  الوادةـ ، وةـدعو األمـ  الوـام      
 إىل تكوئف اجلوود يقئقا ئ ا الياة .

 


