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لتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك القضاء على       املطرد ألغراض ا  النمو االقتصادي       

  واجلوع الفقر
  

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

 50/227 و 48/162 و 45/264إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة  إذ يــشري  
جتمـاعي وامليـادين     باء بشأن دور األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واال         57/270 و

  املتصلة ما،

، الذي قـرر  2005يوليه /متوز 6 املؤرخ 2005/221إىل مقرره    وإذ يشري أيضا    
، يف موضـوع    2006يف عام   اجلزء املتعلق بالتنسيق من الدورة املوضوعية       فيه أن ينظر، أثناء     

ـ       املطرد ألغراض التنمية    النمو االقتصادي   ” ى الفقـر   االجتماعية، مبا يف ذلك القـضاء عل
  ،“واجلوع

بأن القضاء على اجلوع والفقر هدف جوهري جيب أن تتمحور حولـه             وإذ يسلم   
املبادرات والربامج اإلمنائية املتكاملة ملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها املبادرات والربامج اهلادفة            

   لأللفية،إىل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية

إىل نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحـدة يف     وإذ يشري   
امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما، ويسلم بالدور احليوي الذي أدته هذه            

ليهـا  املؤمترات ومؤمترات القمة يف تشكيل رؤى إمنائية عامة ويف حتديد أهـداف متفـق ع              
  عموما،

منظومة األمم املتحدة على تعزيز مساعداا إىل البلدان النامية، بنـاء            حيث  - 1  
على طلبها، فيما خيتص بتسهيل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف              

ملة متعددة  شامن خالل نهج    اإلمنائية لأللفية، واجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر واجلوع          
  األبعاد؛

منظومة األمم املتحدة أن جتـري تقييمـات قُطريـة مـشتركة             إىل يطلب  - 2  
وعمليات أُطر مساعدات إمنائية تابعة لألمم املتحدة وختضع لقيادة احلكومات الوطنية بطريقة            

 عن  مع االستراتيجيات واألولويات اإلمنائية الوطنية فضال     جتعلها تتواءم وتتسق بالصورة املثلى      
املـسؤولية  اجلهود الرامية إىل زيادة دعم األولويات والسياسات اإلمنائية الوطنية، ويؤكد أن            

    



  مجيع مراحل تلك العمليات؛يف الزمة الوطنية والقيادة واملشاركة 

باحلاجة إىل زيادة فهم الصالت املعقدة املتبادلة بني النمو االقتـصادي   يسلم    - 3  
األمني العام أن يشجع مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة          لب إىل   يط و ،والتنمية االجتماعية 

وهيئاا على القيام، مبشاركة أصحاب املصلحة كافة عند االقتضاء، بإجراء دراسات وإجنـاز   
أعمال حتليلية على مجيع األصعدة بشأن التأثري االجتماعي لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفـق             

  إلمنائية لأللفية؛عليها دوليا، مبا فيها األهداف ا

، بالتعاون مـع الكيانـات األخـرى        أن تواصل اللجان اإلقليمية إىل     يدعو  - 4  
مبنظومة األمم املتحدة ومع املنظمات اإلقليمية وغريها من العمليـات اإلقليميـة، حـسب              

 واستعراض نتائج املؤمترات الرئيـسية      ، يف تنفيذ  يف نطاق والية كل منها    اإلسهام،  االقتضاء،  
رات القمة اليت عقدا األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي وامليـادين             ومؤمت

االجتماعية، املطرد ألغراض التنمية    املتصلة ما، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، النمو االقتصادي           
  مبا فيه القضاء على الفقر واجلوع؛

لتنفيذيني يف منظومـة    األمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء ا        إىل يطلب  - 5  
األمم املتحدة املعين بالتنسيق، أن يشجع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة وهيئاـا علـى               

جها اجلارية يف جمـال النمـو االقتـصادي         استعراض نه بالقيام، يف حدود والية كل منها،       
 اإلمنائيـة   والتنمية االجتماعية، من أجل القيام على حنو فعال مبعاجلة وتسهيل حتقيق األهداف           

يف هذا الصدد احلاجة إىل تبادل      ويؤكد   .املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية       
 يف هذا الـصدد،      ويطلب، اخلربات وإىل القيام، حسب االقتضاء، بتطبيق الدروس املستفادة       

  .توجيه انتباه الدول األعضاء واهليئات اإلدارية ذات الصلة إىل هذه األمور
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