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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/435/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

  التجارة الدولية والتنمية  - ٦٧/١٩٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٠٠١ديــــــسمرب / كـــــانون األول ٢١ املــــــؤرخ ٥٦/١٧٨ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري   

 كــانون ٢٣ؤرخ  املــ٥٨/١٩٧ و ٢٠٠٢ديـــسمرب / كانـــون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٣٥ و

 ٦٦/١٨٥ و ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٣/٢٠٣ و ٢٠٠٣ديــسمرب /األول

   املتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية، ٢٠١١ديـسمرب / كانـون األول٢٢املؤرخ 

 ٢٠٠٤ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٢ املــــــؤرخ ٥٩/٢٢١قراراــــــا وإذ تالحــــــظ   

ــؤرخ ٦٠/١٨٤ و ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦١/١٨٦ و ٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

 ٦٤/١٨٨ و ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٢/١٨٤ و ٢٠٠٦ديــسمرب /األول

ديـسمبــر  / كانـــون األول ٢٠ املـؤرخ  ٦٥/١٤٢ و   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١املؤرخ  

   املتعلقــة بالتجارة الدولية والتنمية، ٢٠١٠

 والــوثيقتني اخلتــاميتني للمــؤمتر الــدويل  )١(لفيــة إىل إعــالن األمــم املتحــدة لألوإذ تــشري  

والوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي      )٣( ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  )٢(تمويل التنمية ل

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١(

منـشورات األمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك،         )٢(
 .، املرفق١لفصل األول، القرار ، ا)A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

ــا،         )٣( ــوب أفريقي ــسربغ، جن ــستدامة، جوهان ــاملي للتنميــة امل ــة الع ــؤمتر القم ــر م  ٤ - أغــسطس/ آب٢٦تقري
، ١، الفصل األول، القرار     ) والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول

 .، املرفق٢املرفق، والقرار 
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الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل  : وإعــالن الدوحــة بــشأن متويــل التنميــة  )٤(٢٠٠٥لعــام 

  ،)٥(ستعراض تنفيذ توافق آراء مونترييلتمويل التنمية املعين با

 إىل املؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنميـة            وإذ تشري أيضا    
  ،)٦(وإىل وثيقته اخلتامية

 إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـين باألهـداف      وإذ تشري كذلك    
  ،)٧(وثيقته اخلتاميةاإلمنائية لأللفية وإىل 

 إلـــــى مؤمتـــر األمـم املتحـــدة الرابـــع املعنــــي بأقــــل البلــــدان منـــــوا وإىل                    وإذ تشيــر   
  ،)٨(وثيقتيه اخلتاميتني

 الـذي   إىل الدورة الثالثة عـشرة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة             وإذ تشري أيضا    
  ،)٩(وإىل وثيقتيه اخلتاميتني ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢١من يف الفترة   يف الدوحةعقد

ــشري   ــستدامة    كــذلكوإذ ت ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة   وإىل  إىل م ــه اخلتامي وثيقت
  ،)١٠(“نصبو إليهاملستقبل الذي ” املعنونة

 أمهية تعددية األطراف للنظام التجاري العاملي وااللتزام بتحقيـق نظـام       تعيد تأكيد وإذ    
حتقيـق  هم يف اقواعـد منفـتح غـري متييـزي منـصف يـس          قـائم علـى     د األطراف عـاملي     جتاري متعد 

أن النمو والتنمية املستدامة وتوفري فرص العمـل يف مجيـع القطاعـات، وإذ تـشدد علـى ضـرورة              
أهداف النظام التجاري املتعـدد األطـراف        حتقيق الترتيبات التجارية الثنائية واإلقليمية يف       تسهم

  تلك األهداف، وأن تكون مكملة ل

ــة تــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن خطــة الدوحــة    وإذ تكـــرر تأكيـــد    أن الــشواغل اإلمنائي
أقــل البلــدان منــوا، يف  وال ســيماللتنميــة الــيت تــضع احتياجــات ومــصاحل مجيــع البلــدان الناميــة،  

  ،)١١( ملنظمة التجارة العامليةصميم برنامج عمل الدوحة

_______________ 

 .٦٠/١ القرار )٤(

 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )٥(

 .، املرفق٦٣/٣٠٣لقرار ا )٦(

 .٦٥/١القرار  )٧(

 ٢٠١١مــايو / أيـار ١٣-٩تقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقــل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،            )٨(
)A/CONF.219/7(الفصالن األول والثاين ،. 

 .2  وAdd.1  وTD/500انظر  )٩(

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١٠(

 .، املرفقA/C.2/56/7انظر  )١١(
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عـا رئيـسيا أساسـيا للبلـدان الناميـة، وإذ تالحـظ           أن الزراعـة تظـل قطا      تعيد تأكيد وإذ    

ــة       ــضاء علــى احلمائي ــن أجــل الق ــة العمــل م  بــإجراء االلتــزامومــن أجــل  جبميــع أشــكاهلا  أمهي

 فــرص الوصــول إىل األســواق وختفــيض كــبري يف أشــكال   زيــادةمفاوضــات شــاملة ــدف إىل 

أشـكال دعـم الـصادرات      علـى مجيـع     نفسه  التجارة والقضاء يف الوقت     ختل ب اليت   الوطينالدعم  

التكليــف الــوارد يف  وفــرض ضــوابط علــى مجيــع تــدابري التــصدير ذات األثــر املماثــل، حــسب   

ــة اعتمــده الــس العــام ملنظمــة    اإلطــار الــذييفوبرنــامج عمــل الدوحــة    ١يف التجــارة العاملي

 الــذي اعتمدتــه منظمــة التجــارة  الــوزاري كونــغ  ويف إعــالن هونــغ)١٢(٢٠٠٤أغــسطس /آب

  ، )١٣(٢٠٠٥ية يف عام العامل

مـن آثـار    املتعلـق بالتـدابري املتـصلة مبـا قـد يترتـب       إىل قرار مراكش الـوزاري   وإذ تشري   

ــلبية  ــامج اإلصـــالح  سـ ــى برنـ ــصافية     يفعلـ ــستوردة الـ ــة املـ ــدان الناميـ ــوا والبلـ ــدان منـ ــل البلـ أقـ

  ،)١٤(لألغذية

 التنافـسية  من أجل تعزيز القـدرة  للمنافسة أمهية وضع سياسات وتشريعات  وإذ تدرك   

  الدويل،  الصعيدللبلدان النامية على 

سـلبا  ال تزال تـؤثر      املالية واالقتصادية العاملية  ألزمة  ا من أن  بالغ القلق وإذ تعرب عن      

رحلــة حرجــة حمفوفــة مب ال يــزال ميــر، وإذ تــدرك أن االقتــصاد العــاملي بــصفة خاصــة يف التنميــة

واتـساع  ية وأسواق السلع األساسية العاملية      كبري، تشمل اضطراب األسواق املال     هبوطمبخاطر  

 املالية العامـة الـيت ـدد االنتعـاش االقتـصادي علـى الـصعيد العـاملي، وإذ تؤكـد                  نطاق ضائقات 

ضرورة االستمرار يف معاجلة مواطن الضعف وأوجه االختالل العامة اليت تـشوب النظـام املـايل              

  الحه وتعزيزه، الدويل وضرورة مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل إص

قتـصادي  يف النمـو اال رئيـسي  الساهم املـ  لئن كان بعض البلـدان الناميـة    أنه وإذ تالحظ   

 علـى حتمـل  أدت األزمة االقتصادية إىل احلد مـن قـدرة تلـك البلـدان         العاملي الذي حتقق مؤخرا   

مـستدام  دعـم منـو قـوي    الـيت قطعـت مـن أجـل     مزيد من الـصدمات، وإذ تـشري إىل االلتزامـات         

لوفـاء  امـن أجـل      تعـاون مجيـع اجلهـات      تعيد تأكيد ضـرورة    ، وإذ يتسم بالتوازن مل للجميع   شا

  ،٢٠١٥  األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عامذات الصلة بالتنمية لتحقيقبااللتزامات 

_______________ 

 .WT/L/579منظمة التجارة العاملية، الوثيقة  )١٢(

  .WT/MIN(05)/DECمنظمة التجارة العاملية، الوثيقة  )١٣(

نتــائج جولــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة املتعــددة األطــراف، ل املتــضمنة الــصكوك القانونيــة :نظــرا )١٤(
ــل / نيــسان١٥  يف مــراكش يفاملوقعــة ــشور (١٩٩٤أبري ــشأن التعريفــات   اتمن ــة جمموعــة االتفــاق العــام ب  أمان

 ).GATT/1994-7اجلمركية والتجارة، رقم املبيع 
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  ؛)١٦( وبتقرير األمني العام)١٥( بتقرير جملس التجارة والتنميةعلما حتيط  - ١  

 تعيـد  الدولية حمرك للتنمية والنمو االقتصادي املطرد، و   أن التجارة  تعيد تأكيد   - ٢  

قـائم   الذي ميكن أن يؤديه نظام جتاري متعـدد األطـراف عـاملي    البالغ األمهيةالدور  تأكيد  أيضا  

حتريــر التجــارة علــى حنــو فعــال يف حفــز النمــو        وقواعــد منفــتح غــري متييــزي منــصف    علــى 

عـامل، مبــا يعـــود بـالنفع علـى مجيـع البلـدان يف مجيــع       االقتـصــادي والتنميـة فـــي مجيـــع أحنـــاء ال     

  مراحل التنمية؛ 

 خملــة علــى ضــرورة مقاومــة االجتاهــات احلمائيــة وتــصحيح أي تــدابري  تــشدد  - ٣  

لتجــارة تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العاملية، وتعترف حبـق البلـدان، وال سـيما البلـدان                با

 مبا يتوافق مع تعهـداا والتــزاماا يف    ما لديها من مرونةكلالنامية، يف االستفادة بالكامل من   

  إطار منظمة التجارة العاملية؛ 

 لعدم إحراز تقدم يف مفاوضـات جولـة الدوحـة ملنظمـة     بالغ قلقها تعرب عن     - ٤  

التجارة العاملية، وتكرر الدعوة إىل إبداء املرونة واإلرادة السياسية الضروريتني من أجـل كـسر               

د إىل التوصــل إىل نتــائج متوازنــة  ود الراهنــة يف املفاوضــات، وتــدعو يف هــذا الــصد حالــة اجلمــ

طموحـة شاملــة موجهــة حنو التنمية يف املفاوضات التجارية املتعـددة األطـراف خلطـة الدوحـة              

 ويف قــــرار الـس   )١١( يف إعالن الدوحة الوزاري   ما تقرر بشأن التنمية   شى مع   اللتنمية، مبا يتم  

ــة املــؤرخ    ـــارة العاملي  ويف إعــالن هونــغ كونــغ  )١٢(٢٠٠٤أغــسطس / آب١العــام ملنظمــة التجـ

  ؛ )١٣(٢٠٠٥ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العاملية يف عام

اختــذها املــؤمتر الــوزاري الثــامن ملنظمــة التجــارة    الــيتأمهيــة القــرارات ب تــسلم  - ٥  

، مبا فيهـا    ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٧ إىل   ١٥الفترة من   يف جنيف يف     الذي عقد العاملية  

البلـدان  أقـل   لمـوردين مـن     ل التجارة العاملية مبـنح معاملـة تفـضيلية       قرار السماح ألعضاء منظمة     

  ؛ )١٧(وللخدمات اليت تقدمها تلك البلدانمنوا 

ــر  - ٦   ــأن تق ــصا   ل ب ــة االقت ــة التنمي ــا يف كفال ــل  لتجــارة دورا هام ــستدامة ألق دية امل

هيكــل التجــارة الدوليــة يف دعــم االحتياجــات واألولويــات  يــستمر أن بــضرورة  والبلــدان منــوا

  ؛ الوفاء ااخلاصة ألقل البلدان منوا و

_______________ 

)١٥( A/67/15 (Parts I-V) .  ،الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة   :انظــرلالطــالع علــى الــنص النــهائي
 ).A/67/15( ١٥السابعة والستون، امللحق رقم 

)١٦( A/67/184. 

 .WT/L/847لوثيقة منظمة التجارة العاملية، ا )١٧(
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ة العامليــة يف املــؤمتر الــوزاري التاســع ملنظمــة التجــارالــدعوة إىل عقــد  بترحــب  - ٧  

   ؛٢٠١٣ديسمرب / األسبوع األول من كانون األوليف  إندونيسيا،،بايل

 االلتـزامات املعلنة يف املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العامليـة           تعيد تأكيد   - ٨  

 تعلـن البلـدان الناميـة الـيت       ، وتـشجع البلـدان املتقدمـة النمـو و         )١١(فيما يتـصل بأقـل البلـدان منـوا        

 اهلــدف املتمثــل يف تنفيــذ عمليــة وصــول حتقيــقيف وضــع يــسمح هلــا باختــاذ خطــوات حنــو  أــا

 منتجــات أقــل البلــدان منــوا مجيعهــا إىل األســواق يف الوقــت املناســب وبــصورة دائمــة دون أن   

ن تفرض عليها رسوم مجركيـة أو تقـرر هلـا حـصص، علـى أن تفعـل ذلـك، مبـا يتفـق مـع إعـال                          

  هونغ كونغ الوزاري؛

 ٢٠٢٠-٢٠١١ برنــامج عمــل العقــد  ضــرورة أن تنفــذ أحكــام  علــى تــشدد  - ٩  

  ؛ على حنو تام وفعال يف الوقت املناسب)١٨(لصاحل أقل البلدان منوا ذات الصلة باملوضوع

مـن  يترتـب   قـد   ا  املتـصلة مبـ   تدابري  املتعلق بال  قرار مراكش الوزاري     تعيد تأكيد   - ١٠  

ــار ســلبية  ــىآث ــامج اإلصــالح عل ــصافية    يف برن ــة املــستوردة ال ــدان النامي  أقــل البلــدان منــوا والبل

  ؛ )١٤(لألغذية

ضــرورة إزالــة القيــود املفروضــة علــى الــصادرات مــن األغذيــة وإلغــاء     تؤكــد  - ١١  

الضرائب الباهظة على األغذية املشتراة من قبل برنـامج األغذيـة العـاملي ألغـراض إنـسانية غـري                   

  جتارية، وعدم فرضها يف املستقبل؛

 زيادة االستثمارات من مجيع املصادر يف الزراعة والتنميـة          ضرورة أيضا تؤكد  - ١٢  

قل البلدان منوا والبلـدان   أل توفري املساعدة التقنية واملالية، حسب االقتضاء،        بطرق منها يفية،  الر

 يف اـال    النامية املستوردة الصافية لألغذية دف زيادة إنتاجيتـها وحتـسني هياكلـها األساسـية             

  ؛الزراعي

فة  بالتحــديات اخلاصــة الــيت قــد تواجههــا االقتــصادات الــصغرية والــضعي   تقــر  - ١٣  
لتحقيق االستفادة الكاملة من النظام التجاري املتعدد األطراف، على حنو يتناسب مع ظروفهـا              
اخلاصة، وتشجع يف هـذا الـصدد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج عمـل منظمـة التجـارة العامليـة                   

 ٢٠٠١املعين باالقتصادات الصغرية، حسب التكليف الوارد يف إعـالن الدوحـة الـوزاري لعـام               
   الذي يدعم جهودها حنو حتقيق التنمية املستدامة؛٢٠٠٥الن هونغ كونغ الوزاري لعام وإع

_______________ 

 ٢٠١١مـايو  / أيـار ١٣-٩تقرير مؤمتر األمم املتحدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،                 )١٨(
)A/CONF.219/7(،الفصل الثاين .  
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 حتديــد ووضــع اســتراتيجيات ترمــي إىل توســيع نطــاق فــرص   ضــرورةتؤكــد   - ١٤  
التجارة املتاحة للنـساء املنتجـات وتيـسري املـشاركة النـشطة للمـرأة يف هياكـل وعمليـات صـنع               

متكافئــة يف  إتاحـة فــرص  واإلقليمــي والعــاملي، مبـا يكفــل   علـى الــصعد الـوطين   التجــاريالقـرار 
  لنساء والرجال؛ لاألسواق للمؤسسات التجارية واملزارع اململوكة 

 االلتـزام بتلبيـة االحتياجـات اإلمنائيـة اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـري                 تعيد تأكيـد    - ١٥  
تلبيــة : عمــل أملــايتالــساحلية والتــصدي للتحــديات الــيت تواجههــا، وتــدعو إىل تنفيــذ برنــامج   

 إطـار عـاملي جديـد للتعـاون يف جمـال      ضـمن االحتياجات اخلاصة للبلدان الناميـة غـري الـساحلية       
 علـى حنـو تـام    )١٩(غري الساحلية وبلدان املرور العابر الناميـة النامية  البلدان من أجلالنقل العابر   

 الرفيـع املـستوى للـدورة      االجتماع  الصادر عن  ن، مبا يتفق مع اإلعال    وفعال يف الوقت املناسب   
  ؛ )٢٠(استعراض منتصف املدة لربنامج عمل أملايتاملعين بالثالثة والستني للجمعية العامة 

ع قواعــد منظمــة  إزاء اختــاذ إجــراءات انفراديــة ال تتفــق مــ تعــرب عــن القلــق  - ١٦  
رتــب البلــدان الناميــة، ويتصــادرات تــضر بــصادرات مجيــع البلــدان، وال ســيما التجــارة العامليــة 

عليهــا أثـــر كـــبري يف مفاوضـــات منظمـــة التجــارة العامليـــة اجلاريـــة ويف حتقيـــق البعـــد اإلمنـــائي   
   تعزيز هذا البعد؛ ومواصلةللمفاوضات التجارية 

 يف يف جنيـف     التجارية إجراء االستعراض العاملي الثالث املعين باملعونة        تالحظ  - ١٧  
ـــه / متــوز١٩ و ١٨ ـــدف اســتعراض التقــ ٢٠١١يوليـ ــدابري اإلضــافية   ، ـ ــد الت دم احملــرز وحتدي

الالزمة لدعم البلدان النامية وأقل البلدان منوا يف بناء قـدراا علـى التوريـد والتـصدير، وتؤكـد               
، مــع التركيــز بــصورة كافيــة علــى النتــائج التجاريــةضـرورة تنفيــذ االلتزامــات املتعلقــة باملعونــة  

  واآلثار؛

 بلدان اجلنوب، وتشري إىل أن زيـادة انفتـاح           بضرورة تعزيز التجارة بني    تسلم  - ١٨  
 إجيــايب يف حفــز التجــارة فيمــا بــني يكــون هلــا دوراألســواق فيمــا بــني البلــدان الناميــة ميكــن أن 

اختتام اجلولة الثالثة للنظام العـاملي      ب مجلة أمور،    يف هذا الصدد،    وحتيط علما يف  بلدان اجلنوب،   
 ١٥اميــة باعتمــاد بروتوكــول جولــة ســاو بــاولو يف  لألفــضليات التجاريــة فيمــا بــني البلــدان الن 

  ؛ )٢١(٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

ــه مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة     تكــرر تأكيــد  - ١٩   ــذي يــضطلع ب ــة الــدور ال  أمهي
والتنميـة باعتبــاره اجلهـة املــسؤولة داخـل منظومــة األمــم املتحـدة عــن تنـسيق املعاجلــة املتكاملــة      

_______________ 

املـرور العـابر الناميـة والبلـدان املاحنـة          غـري الـساحلية وبلـدان       الناميـة   قرير املؤمتر الوزاري الـدويل للبلـدان        ت )١٩(
ــة    ــة الدولي ــة واإلمنائي  ٢٩ و ٢٨التعــاون يف جمــال النقــل العــابر، أملــايت، كازاخــستان،    املعــين بواملؤســسات املالي

 .، املرفق األول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس /آب

 .٦٣/٢القرار  )٢٠(

 .SPR/NC/FOZ/3مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، الوثيقة  )٢١(
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ــة وا   ــسائل التجــارة والتنمي ــتثمار     مل ــا واالس ــل والتكنولوجي ــاالت التموي ــة يف جم ــسائل املترابط مل
والتنمية املستدامة، وتـدعو املـؤمتر إىل مواصـلة العمـل علـى زيـادة إسـهامه يف ركـائزه الرئيـسية            

ــسياسات و     ــل ال ــق اآلراء وإجــراء البحــوث وحتلي ــاء تواف ــة يف بن ــثالث املتمثل املــساعدة تقــدمي ال
  ويل العمل من أجل تعزيز املؤمتر؛ التقنية، ويب باتمع الد

 مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة إىل أن يواصــل، وفقــا لواليتــه،   تــدعو  - ٢٠  
رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدويل واالجتاهات السائدة يف التجارة الدوليـة مـن منظـور            

لبلــدان الناميــة بزيــادة إمنــائي، وأن يقــوم علــى وجــه اخلــصوص بتحليــل املــسائل الــيت تــثري قلــق ا
 مـن منظـورات عـدة منـها     بتحليـل الـسياسات،   يقـوم التركيز على وضـع احللـول العمليـة، وأن        

وأن يعمل مع مجيع اجلهات املعنيـة، وأن يـدعم البلـدان الناميـة يف      بنوع اجلنس،  املتعلقنظور  امل
، بطرق منـها تنفيـذ أنـشطة    بناء قدراا اإلنتاجية الوطنية وقدراا التنافسية على الصعيد الدويل    

  املساعدة التقنية؛ 

  بعقـد الـدورة الثالثـة عـشرة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة يف               ترحب  - ٢١  
تـشري  و ،“و منـو وتنميـة شـاملني ومـستدامني        حن: عوملة حمورها التنمية  ”الدوحة بشأن موضوع    

  ؛ )٩(وثيقتها اخلتامية إىل

 بدور اإلطار املتكامل املعزز لتقدمي املساعدة التقنيـة املتـصلة بالتجـارة إىل       تنوه  - ٢٢  
  أقل البلدان منوا؛ 

ــة مــؤمتر األمــم املتحــدة    تطلــب  - ٢٣    إىل األمــني العــام أن يقــدم، بالتعــاون مــع أمان
ذ هـذا القـرار   للتجارة والتنميـة، تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة والـستني عـن تنفيـ           

 املـرأة   يفتتركـه مـن أثـر   مـا  مبـا يف ذلـك   وعن التطورات يف النظام التجاري املتعـدد األطـراف،        
املـسائل  ”من البنـد املعنــون   “التجارة الدولية والتنمية”يف إطار البند الفرعي املعنون والرجل،  

  ؛ “املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي

ــل هــذا القــرار إىل املــدير العــام ملنظمــة    إىل األمــني العــاتطلــب أيــضا  - ٢٤   م أن حيي
  .التجارة العاملية

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


