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  متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية    

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

 إىل املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، املعقود يف مونتريي، املكسيك، يف الفتـرة             يشري إذ  
 باء املـؤرخ    56/210، وإىل قرارات اجلمعية العامة      2002مارس  / آذار 22 إىل   18من  
 كـانون   20 املؤرخـة    57/273 و   57/272 و   57/250، و   2002يوليـه   /متوز 9

 58/230 ، و 2003يونيه  / حزيران 23 باء املؤرخ    57/270، و   2002ديسمرب   /األول
ديسمرب / كانون األول  22 املؤرخ   59/225 ، و 2003ديسمرب  / كانون األول  23املؤرخ  
 املـؤرخ   61/191 ، و 2005ديسمرب  / كانون األول  22 املؤرخ   60/188 ، و 2004

  ، 2006ديسمرب /كانون األول 20

، 2002يوليـه  / متـوز 26 املـؤرخ  2002/34 إىل قراراتـه  وإذ يشري أيـضا    
سـبتمرب  / أيلول 16 املؤرخ   2004/64 ، و 2003يوليه  / متوز 24 املؤرخ   2003/47 و

  ، 2006يوليه / متوز28 املؤرخ 2006/45 ، و2004

وإىل قرار اجلمعية    )1(2005ام  لع ةلقمة العاملي البيان اخلتامي ل   إىل   وإذ يشري كذلك    
 بشأن متابعة النتائج املتعلقـة بالتنميـة        2006يونيه  / حزيران 30 املؤرخ   60/265العامة  

 األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهـداف        يف ذلك ، مبا   2005  لعام ملؤمتر القمة العاملي  
  اإلمنائية املتفق عليها دوليا، 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    20 املؤرخ   61/16عامة   إىل قرار اجلمعية ال    وإذ يشري   
2006،  

عقـد مـؤمتر   ، قـرار  61/191 قرارها مبوجب ، اجلمعية العامة باختاذ وإذ يرحب   
املتابعة الدويل لتمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي يف الدوحـة يف النـصف               

  ، 2008الثاين من عام 

مؤمتر االستعراضي، وفقا لقراري اجلمعية العامة       بدء العملية التحضريية لل    وإذ يالحظ   
يـشارك فيهـا    ومباشرة  ، بإجراء مشاورات حكومية دولية جامعة       61/191  و 60/188

 يف عملية متويل    اليت تسهم مجيع الدول األعضاء واجلهات املؤسسية الرئيسية صاحبة املصلحة         
  التنمية، بشأن مجيع املسائل املتعلقة باملؤمتر االستعراضي،

__________ 
  .60/1قرار اجلمعية العامة   )1(  



ـ ل التنمي ــأن متوي ــع املستوى بش  ــوار الرفي ــ باحل وإذ حييط علما     ة ــ
   يف نيويورك،2007أكتوبر /تشرين األول 24 و 23يومي  إجراؤه املقرر

   منتدى التعاون اإلمنائي،بانطالق أعمال وإذ يرحب  

 بـشأن  باملوجز املقدم من رئيس الس االقتصادي واالجتماعي         حييط علما   - 1  
لس مع مؤسسات بريتـون وودز ومنظمـة        الذي عقده ا  ع اخلاص الرفيع املستوى     االجتما

 أبريـل / نيـسان  16التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف نيويـورك يف            
، ومبذكرة األمني العام بشأن االتساق والتنسيق والتعاون يف سياق تنفيـذ توافـق              )2(2007

أعدت بالتعاون مع اجلهات املؤسسية الرئيـسية صـاحبة املـصلحة           ، اليت   )3(آراء مونتريي 
  ومنظمات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة؛ 

 عزمه على مواصلة االستفادة بشكل كامل من الترتيبـات          يؤكد من جديد    - 2  
لى ، ع )4( للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية    املؤسسية القائمة الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي      

 57/270  اجلمعية العامة  ومتشيا مع قرار  آراء مونتريي    من توافق    69 يف الفقرة    ما جاء حنو  
باء، مبا يف ذلك احلوارات الرفيعة املستوى اليت تنظمها اجلمعية العامة واالجتماعـات الـيت               
يعقدها الس يف فصل الربيع مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العامليـة ومـؤمتر               

م املتحدة للتجارة والتنمية، مع مراعاة ضرورة تعزيز فعالية عملية متابعـة توافـق آراء               األم
  مونتريي؛ 

إدارة  يف    إىل رئيس الس أن يباشر، بدعم من مكتب متويل التنميـة           يطلب  - 3  
 مجيع اجلهـات     مع أطراف تشمل   ألمانة العامة، مشاورات  باالشؤون االقتصادية واالجتماعية    

ـ        املؤسسية الر  ـ  ات اخلاصـة  ئيسية صاحبة املصلحة، بشأن سبل تعزيز أثر االجتماع  ة الرفيع
  : الس قصد حتقيق ما يليا يعقدهيتاملستوى ال

 املستوى على مسائل حمـددة، يف       ة الرفيع ة اخلاص اتتركيز اهتمام االجتماع    )أ(  
بالتشاور وراء،  يف إطار النهج الشمويل املتكامل لتوافق اآل      وسياق تنفيذ توافق آراء مونتريي،      

مع كافة اجلهات املؤسسية الرئيسية صاحبة املصلحة، وتقدمي تقرير ذا الشأن إىل الس قبل              
االجتماع بوقت كاف، والتأكيد، يف هذا الصدد، على أمهية الـشفافية واالنفتـاح جتـاه               

  األعضاء؛ الدول

__________ 
  )2(  A/62/76-E/2007/55و  Corr.1.  
  )3(  E/2007/10و  Corr.1.  
منشورات األمـم    (2002مارس  / آذار 22-18تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،          )4(  

  .، املرفق1، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 



يل إاء األعمال التحضريية قبل االجتماع بوقت كاف مـن أجـل تـسه              )ب(  
  مشاركة مجيع املشاركني وكفالة املشاركة على مستوى رفيع؛

مناقشة سبل وآليات مبتكرة لتعزيز التفاعل بني الس واجلهات املؤسـسية             )ج(  
لس مع  اليت يعقدها ا   املستوى   ة الرفيع ة اخلاص اتالرئيسية صاحبة املصلحة حتضريا لالجتماع    

  ية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العامل

طلب قيام اللجان اإلقليمية، بدعم من مصارف التنمية اإلقليميـة، حـسب       )د(  
االقتضاء، وبالتعاون مع الكيانات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة، مبواصلة تعزيز جهودهـا             

ر الدويل لتمويل التنمية يف سـياق        لعملية متابعة املؤمت   يةيف تناول اجلوانب اإلقليمية واألقاليم    
، واالضطالع بأنشطة حمددة، واإلسهام يف متابعة املؤمتر، مبـا          58/230قرار اجلمعية العامة    

  فصل الربيع؛اليت يعقدها الس يف  اتجتماعاليف ذلك ا

مواصلة إشراك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك منظمات اتمع             )هـ(  
ع اخلاص، وفقا للنظام الداخلي للمجلس وإجراءات االعتماد وطرائق املشاركة          املدين والقطا 

  .ويف عمليته التحضرييةالدويل لتمويل التنمية  يف املؤمتر املتبعة

  47اجللسة العامة 
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