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ـــالوثيق ـــة رقـ ـــ الص٦م ـ مجعيــة االحتــاد الربملــاين الــدويل  (ادرة عــن االحتــاد الربملــاين الــدويل  ـ
 )العاشرة بعد املائة

بنـود  ال يف إطـار     ٥٧/٤٧ة واخلمسـني للجمعيـة العامـة، وفقـا للقـرار            عممت يف الـدورة التاسـع     
 من القائمة األولية) أ (٨٨و ) ب(و ) أ (٨٦ و ٤٥
 

 االحتاد الربملاين الدويل
 *قرار اعتمدته بتوافق اآلراء مجعية االحتاد الربملاين الدويل العاشرة بعد املائة 
 )٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٣مكسيكو سييت، ( 

 
املسـائل املتعلقـة بالتجـارة يف املنتجـات       :  أجل إجياد بيئة منصـفة للتجـارة الدوليـة         العمل من 

 الزراعية وإمكانية احلصول على األدوية األساسية 
 إن مجعية االحتاد الربملاين الدويل العاشرة بعد املائة، 
 :إذ تشري إىل 

 ساسي،الدويل، على النحو املبني يف نظامه األاين ملأهداف االحتاد الرب • 
مـن  ”اإلعالن اخلتامي لالجتماع الربملاين املعين بالتجارة الدوليـة املعقـود حتـت عنـوان                • 

“ تقـدمي ُبعـد برملـاين     : حـر وعـادل ومنصـف     أجل إقامة نظام جتـاري متعـدد األطـراف          
 ،)٢٠٠١يونيه /جنيف، حزيران(

ــوزاري الر    •  ــوزاري الصــادر يف الدوحــة الــذي اعتمــده املــؤمتر ال ابــع ملنظمــة اإلعــالن ال
 ،)٢٠٠١نوفمرب /الدوحة، تشرين الثاين(التجارة العاملية 

ــوزاري اخلــامس       •  ــؤمتر ال ــودة يف كــانكون مبناســبة امل ــاين املعق ــؤمتر الربمل إعــالن دورة امل
 ،)٢٠٠٣سبتمرب /كانكون، أيلول(ملنظمة التجارة العاملية 

 
 
 

 من املنطوق نظرا ألن الصني كانت بعد انضمامها إىل منظمة ٥أعرب وفد الصني عن حتفظه على الفقرة  * 
وأعرب وفد التفيا عن حتفظه على الفقرة . اصة بالقطنالتجارة العاملية قد قامت بالفعل بإلغاء اإلعانات اخل

 من املنطوق ألنه رأى ضرورة اإلبقاء على اإلعانات الزراعية يف التفيا كتدبري انتقايل يف السنوات القليلة ٧
 من املنطوق بسبب تأييدمها ٧وأعرب وفدا املغرب وبوركينا فاسو عن حتفظاهتما على الفقرة . القادمة
وأعرب أيضا . ل جلميع اإلعانات مقابل إجراء ختفيض جذري يف اإلعانات الزراعية فقط الكاملإللغاء

 من املنطوق العتقاده بأنه ينبغي إلغاء اإلعانات تدرجييا وأن تكون ٧وفد املكسيك عن حتفظه على الفقرة 
 .البلدان حرة يف البت يف الطريقة اليت ستتصرف هبا يف هذا الصدد
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 بـني جمموعـة     ٢٠٠٠يـه   يون/ حزيـران  ٢٣أهداف اتفاق الشراكة املوقع يف كوتونـو يف          • 
دول أفريقيا والبحر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ واالحتـاد األورويب يف مـا يتعلـق بالقضـاء           
ــا والبحــر         ــدان أفريقي ــدرجيي لبل ــاج الت ــة املســتدامة واإلدم ــق التنمي ــر، وحتقي ــى الفق عل

 الكارييب واحمليط اهلادئ يف االقتصاد العاملي؛
 بشأن التجارة الدولية والتنمية وختفيف وطأة الفقر، قرارات االحتاد الربملاين الدويل  • 

 أن اإلعالن الوزاري الصادر يف الدوحة يعترف بأن غالبية أعضاء منظمـة             وإذ تالحظ  
التجــارة العامليــة مــن البلــدان الناميــة وأن التجــارة العامليــة ينبغــي أن تتناســب إىل حــد كــبري مــع  

 احتياجات تنميتها االقتصادية،
 أن صوت البلدان النامية أصبح أشد قوة يف املـؤمتر الـوزاري ملنظمـة               ضاوإذ تالحظ أي   

ــل جمموعــة       ــالنظر إىل مشــاركة جمموعــات تفاوضــية مث ــة املعقــود يف كــانكون ب التجــارة العاملي
االحتـاد األفريقـي، وجمموعـة دول أفريقيـا ومنطقـة البحـر الكـارييب         (٩٠ وجمموعة الـ   ،+٢٠ الـ

 ،٣٣وجمموعة الـ ) ن منواواحمليط اهلادئ وأقل البلدا
 املواقــف املختلفــة هلــذه اجملموعــات، الــيت يؤيــد بعضــها حتريــر التجــارة          وإذ تــدرك  

ــة تفاضــلية       ــة ملعامل ــبعض اآلخــر يف إخضــاع األفضــليات التعريفي بالكامــل، يف حــني يرغــب ال
 النقد اجلمـاعي الـذي توجهـه هـذه اجملموعـات إىل أوجـه القصـور يف                  وإذ تدرك أيضا  خاصة،  

 اءات التفاوض مبنظمة التجارة العاملية،إجر
 باحلاجة إىل وجود هياكل للتفاوض مصممة بطريقة أفضل ولديها قواعـد          وإذ تعترف  

واضحة متفق عليها من قبل مجيع أعضاء منظمـة التجـارة العامليـة، تسـمح بإنشـاء بيئـة منصـفة                     
 وشفافة للتجارة الدولية،

ــؤمتر وإذ تشــري  ــربم يف امل ــاق امل ــود يف الدوحــة بشــأن التفســري    إىل االتف ــوزاري املعق  ال
ــة املتصــلة بالتجــارة      ــة الفكري ــوق امللكي ــب حق ــربس (اخلــاص جلوان ــاق ت ــة   ) اتف ــن أجــل تلبي م

 احتياجات الصحة العامة؛
 إزاء عــدم إمكانيــة حصــول ثلــث ســكان العــامل علــى األدويــة  وإذ تعــرب عــن القلــق 

اإليـدز الـذي    /س نقـص املناعـة البشـرية       من انتشار فريو   وإذ تعرب عن قلقها اخلاص    األساسية  
 مليـون شـخص يف أحنـاء العـامل، منـهم نسـبة كـبرية يف أفريقيـا ولـيس باسـتطاعة             ٤٢أصيب به   

  يف املائة من هؤالء احلصول على األدوية،٩٠
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 بشـأن   ٢٠٠٣أغسـطس   / آب ٣٠ باتفاق منظمـة التجـارة العامليـة املـؤرخ           وإذ ترحب  
ن األيسر على البلدان الفقرية استرياد أدوية مقلدة أقل تكلفـة           التغيريات القانونية اليت ستجعل م    

 مصنعة مبوجب ترخيص إجباري إذا مل يكن مبقدورها تصنيع األدوية األصلية نفسها،
 الدعم املقدم من خالل الصندوق العاملي ملكافحـة اإليـدز والسـل واملالريـا               وإذ تدرك  

ي توفري نظام لتأدية اخلـدمات الصـحية بالكامـل    لألدوية األساسية غري املسجلة برباءة اليت تقتض    
 يف كل بلد،

 اإلصــالحات الــيت أدخلــت علــى السياســة الزراعيــة املشــتركة لالحتــاد        وإذ تالحــظ 
 ويف حني تـدرك أيضـا     األورويب واليت تستلزم إجراء عمليات فصل كبرية بني إعانات اإلنتاج،           

 حتـرف جمـرى املبـادالت التجاريـة تعـود       أنه من الواضح أن الدعم احمللي وإعانات التصدير الـيت         
 بالضرر على البلدان النامية،

ــود يف      وإذ ترحــب  ــة الثمــاين املعق ــؤمتر قم ــرئيس الفرنســي شــرياك يف م  مبقترحــات ال
 بإلغــاء اإلعانــات املقدمــة لتصــدير كافــة املنتجــات ذات األمهيــة للبلــدان ٢٠٠٣يف عــام  إيفيــان
 النامية،

يف اتفـاق منظمـة التجـارة العامليـة املتعلـق بالزراعـة قـد               “  السـالم  بند” أن   وإذ تالحظ  
ــوم يف اختــاذ إجــراءات ضــد       ــة أكــرب الي ــدان تتمتــع حبري ــة اآلن، وأن البل ــه القانوني انقضــت مدت

 اإلعانات الزراعية لكل منها أينما وجدت،
 بــأن التــدابري املتخــذة جيــب أن تســتند اســتنادا راســخا إىل مفهــوم التنميــة  وإذ تعتــرف 
، مبـا يف   ٢٠٠٢امة، على النحو املتفق عليه يف مـؤمتر قمـة جوهانسـربغ، املعقـود يف عـام                  املستد

 البيئـة واالقتصـاد واملسـائل االجتماعيـة وكـذلك مكافحـة             –ذلك إدماج مجيع العناصر الثالثـة       
 الفقر،

 :ما يليوإذ تالحظ أيضا  
صــدي ملشــاكل بعــدد مــن االلتزامــات للتإن إعــالن الدوحــة الــوزاري يســتلزم التعهــد   • 

حمــددة مت تعريفهــا منــذ أمــد طويــل بأهنــا عقبــات رئيســية حتــول دون حصــول البلــدان   
  العاملية تتسم مبزيد من اإلنصاف،النامية على حصة من التجارة

رغم أن الزراعة توفر سبل العيش لثلثي سكان العامل، ال سيما يف البلدان الناميـة، فـإن                  • 
حراء الكـربى، حيـث يشـكل منتجـو القطـن نسـبة             القطن ميثل، يف أفريقيا جنوب الصـ      

 يف املائـة مـن الصـادرات    ٣٠ يف املائـة تقريبـا مـن السـكان إمجـاال، مـا يقـرب مـن         ٤٠
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 يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل، ومـن مث فـإن              ١٠ إىل   ٥القومية ونسبة تتراوح من     
 ،هذه السلعة األساسية تعترب ذات أمهية استراتيجية يف مكافحة الفقر

إن اإلعانات املقدمـة مـن البلـدان الغنيـة تضـمن حصـول منتجيهـا علـى أدىن األسـعار،             • 
يؤدي إىل إغراق األسواق بسلع زراعية غري تنافسية، يف حني أن اإلعانات املفرطـة               مما

للقطن اليت متنحها الواليات املتحدة األمريكية واالحتـاد األورويب تعـد انتـهاكا لقواعـد               
 الـيت  -وقـد أفضـت هـذه اإلعانـات     . التجارة الدوليـة وحتريفـا ملبـادئ التنـافس العامليـة       

ستة أضعاف املعونة اإلمنائية الرمسيـة املقدمـة إىل البلـدان الناميـة             يبلغ مقدارها أكثر من     
 إىل مواجهـــة النظـــام التجـــاري الـــدويل ملـــأزق، نظـــرا ألهنـــا تتعـــارض مـــع املبـــادئ –

األساسية للتجارة الدولية احلرة مما يؤدي إىل حتريف األسعار، وربـط التجـارة الدوليـة               
ــة بأســعار ال حتــددها امل   ــة    يف املنتجــات الزراعي ــات الزراعي ــا حتــددها اإلعان نافســة وإمن

ــات الصــادرات        ــات وإعان ــى الكمي ــود املفروضــة عل املفرطــة، ونظــم احلصــص، والقي
 الــذي يعــد ذا أمهيــة حيويــة  ،الزراعيــة، الــيت تلحــق مجيعهــا الضــرر بالقطــاع الزراعــي  

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية،
بلــدان الناميــة أن يكــون هلــا احلــق يف فــتح أســواقها علــى  مــن األمهيــة مبكــان بالنســبة لل • 

أســاس خطــوة خبطــوة لكفالــة احلصــول علــى اإلمــدادات الغذائيــة الكافيــة مــن خــالل   
 اإلنتاج الزراعي احمللي املستدام،

 إىل مواصــلة تقــدمي املســاعدة املاليــة والتقنيــة لألفرقــة التفاوضــية التابعــة  تــدعو - ١ 
  من أن تصبح أكثر فعالية يف املفاوضات الدولية؛ لتمكينها،للبلدان النامية

 مبتابعة املفاوضات الرامية إىل فتح األسواق يف وقت متزامن بني بلـدان          توصي - ٢ 
 اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب؛و – والشمال وبلدان اجلنوب –الشمال 
 مـن وطـأة      باألمهية االستراتيجية لصناعة القطـن يف جمـال التنميـة واحلـد            تسلم - ٣ 

ســيما يف أقــل البلــدان منــوا يف حــني تؤكــد علــى أن التغــيريات    الفقــر يف كــثري مــن البلــدان، ال
 موضع التفاوض يف جمال الزراعة ينبغي أن ال تكون تغيريات قطاعية؛

 املبادرات القطاعية املتعلقة بالقطن، املشار إليها يف الوثيقة الـيت عرضـها             تدعم - ٤ 
 دربيز؛. خلامس ملنظمة التجارة العاملية رئيسه، السيد لعلى املؤمتر الوزاري ا

ــاء     حتــث - ٥  ــى إلغ ــة والصــني عل ــات املتحــدة األمريكي  االحتــاد األورويب، والوالي
 الصندوق املشترك للسلع األساسـية إىل التقـدم مبقترحـات           وتدعواإلعانات اليت تقدمها للقطن     

مــايل وبــنن وبوركينــا فاســو وتشــاد لــدعم مبــادرة القطــن الــيت طرحتــها حكومــات وبرملانــات  
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والــيت تســتهدف اإللغــاء التــدرجيي جلميــع إعانــات القطــن وإنشــاء آليــة تعويضــية لــدعم قطــاع  
 القطن يف أقل البلدان منوا؛

 أن يـوىل البحـث عـن حـل ملشـاكل قطـاع القطـن األفريقـي أولويـة يف                 تطلب - ٦ 
 إطار جولة الدوحة بشأن التنمية،

فيض جـذري يف مجيـع اإلعانـات الزراعيـة الـيت تسـاهم يف                إىل إجراء خت   تدعو - ٧ 
التخلــف وإىل خفــض احلــواجز التعريفيــة وغــري التعريفيــة املفروضــة علــى الــواردات املتأتيــة مــن 

 البلدان النامية؛
/  آب٣٠ علــى أن قــرار اجمللــس العــام ملنظمــة التجــارة العامليــة املــؤرخ   تؤكــد - ٨ 

إعــالن الدوحــة املتعلــق باالتفــاق املعــين جبوانــب  مــن ٦ بشــأن تنفيــذ الفقــرة ٢٠٠٣أغســطس 
والصحة العامة يدعو إىل تنفيـذها فـورا        ) اتفاق تريبس (حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة      

 من خالل قيام كل برملان بسن تشريع وطين؛
ــراءات املتخـــذة مـــن قبـــل   تشـــجع - ٩  ــة اإلجـ  الربملانـــات علـــى أن تفحـــص بدقـ

ضــرات الصــيدالنية لكفالــة تنفيــذ قــرار منظمــة التجــارة العامليــة   احلكومــات وشــركات املستح
ــذكر، خاصــة بعــد    ــه   ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣١اآلنــف ال ــذي حبلول ــاريخ ال  وهــو الت

قد أخـذت بنظـام العالمـات التجاريـة         ) ما عدا أقل البلدان منوا    (يشترط أن تكون مجيع البلدان      
 ملنتجات املستحضرات الصيدالنية؛

منظمــة التجــارة العامليــة وأعضــاءها علــى تقــدمي املعونــة التقنيــة للبلــدان    حتــث - ١٠ 
 من إعالن الدوحة بشأن اتفـاق تـريبس والصـحة           ٦احملتاجة وعلى كفالة التطبيق املالئم للفقرة       

 العامة؛
لتشــخيص الالزمــة  إىل إنشــاء صــندوق خــاص لتمويــل شــراء املعــدات  تــدعو - ١١ 

ملضـــادة للفريوســـات الرجعيـــة لفـــريوس نقـــص املناعـــة األمـــراض ورصـــدها وشـــراء العقـــاقري ا
تعزيـز أحكـام منظمـة التجـارة العامليـة مـن أجـل تيسـري عمليـة                  إىلوتدعو أيضا   اإليدز  /البشرية

 املبادلة ومن مث تشجيع املنافسة على املنتجات املقلدة وخفض أسعار العقاقري املضادة لإليدز؛
يعات لتنفيذ قرار منظمة التجارة العامليـة        مجيع الربملانات إىل إصدار تشر     تدعو - ١٢ 
 الذي ينص على الترخيص اإلجبـاري لتصـدير األدويـة ذات    ٢٠٠٣أغسطس / آب ٣٠املؤرخ  

العالمات التجارية املستخدمة يف عالج األمراض املهلكة إىل البلدان الناميـة الـيت ليسـت لـديها                 
 منوا كـي تـتمكن مـن اسـترياد تلـك      قل البلدانأالقدرة على التصنيع يف القطاع الصيدالين وإىل        

 العقاقري بدون قيود؛
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 الربملانـات إىل تشـجيع اإلجـراءات احلكوميـة الراميـة إىل كفالـة               تدعو كذلك  - ١٣ 
اإليــدز حبريــة علــى العقــاقري املضــادة  /إمكانيــة حصــول املرضــى بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 

وس نقـص املناعـة البشـرية مـن األم إىل           للفريوسات الرجعية والعقاقري اليت حتول دون انتقال فري       
 الطفل، بدال من جمرد خفض أسعار هذه العقاقري؛

األطــراف املعنيــة علــى دعــم األحبــاث الطبيــة يف جمــال األدويــة املناســبة    حتــث  - ١٤ 
اإليدز ال ميكـن    /للبلدان النامية علما بأن املشاكل الصحية املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية          

  األدوية الرخيصة وحدها؛حلها عن طريق
 احلكومات إىل وضـع بـرامج وطنيـة عـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية                   تدعو - ١٥ 

لتعزيز النظام الصحي الوطين، واختاذ تدابري لدرء األمـراض اخلطـرية األخـرى عـن طريـق تـوفري                   
تـوفري  املعدات األساسية ذات األسعار املقدور عليها لتيسري تشخيص األمراض العامـة، وتعزيـز              

 األغذية ذات القيمة الغذائية املميزة وتنمية البنية التحتية الصحية؛
أن تســاهم االتفاقــات املربمــة يف شــىت املفاوضــات الــيت أجرهتــا منظمــة  تتوقــع - ١٦ 

التجارية العاملية إسهاما كبريا يف تصحيح أوجـه االخـتالل وعـدم املسـاواة يف التجـارة العامليـة،                   
 واغل املتصلة بتنمية البلدان الفقرية؛وأن تعطى األولوية للش

 أعضاء منظمـة التجـارة العامليـة إىل االعتـراف بـأن الزراعـة تقـوم بـدور                    تدعو - ١٧ 
، وتربيـة احليوانـات، واحلفـاظ علـى         شـمل األمـن الغـذائي، وحفـظ األراضـي         متعدد الوظـائف ي   

 إىل أن يراعــوا وتــدعوهم كــذلك للحيــاة، وإنعــاش اجملتمــع الريفــي والعمالــة الريفيــة،  أســلوب
الشواغل غري التجارية يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية، ومتكني األنظمـة الزراعيـة املتنوعـة               

 ملختلف البلدان من التعايش، خاصة يف العامل النامي؛
ــدعو - ١٨  ــعي      تـ ــد سـ ــدويل إىل رصـ ــاين الـ ــاد الربملـ ــاء يف االحتـ ــات األعضـ  الربملانـ

  أعاله؛احلكومات لتحقيق األهداف املذكورة
 الـــدعوة الـــواردة يف اإلعـــالن الربملـــاين الصـــادر عـــن اجتمـــاع تكـــرر تأكيـــد - ١٩ 

بضرورة تعزيز شفافية منظمة التجارة العاملية عن طريـق ربـط الربملانـات             ”كانكون اليت تقضي    
عالوة علـى ذلـك، نـدعو مجيـع أعضـاء املنظمـة إىل              . ربطاً أوثق بأنشطة منظمة التجارة العاملية     

 .“اء الربملان يف الوفود الرمسية املوفدة إىل املؤمترات الوزارية املعقودة يف املستقبلإشراك أعض
 


