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   لصاحل أقل البلدان منوا2010-2001تنفيذ برنامج عمل العقد     

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

 لصاحل أقـل    2010-2001العقد   وبرنامج عمل    )1( إىل إعالن بروكسل   إذ يشري   
  ،)2(البلدان منوا

 2001أكتوبر  / تشرين األول  24 املؤرخ   2001/320 إىل مقرره    وإذ يشري أيضاً    
التنفيـذ واملتابعـة    ”ذي قرر فيه أن يدرج، يف إطار بند جدول األعمال املعتاد املعنـون              ال

 ، بنـداً  “املتكامالن واملنسقان للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة         
 لصاحل أقل   2010-2001استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل العقد     ” بعنوان    معتاداً فرعياً
  ،“ منواًالبلدان

 إىل اإلعالن الوزاري الصادر عن اجلزء الرفيع املستوى من دورتـه            وإذ يشري كذلك    
حشد املوارد ويئة بيئة متكينية للقضاء على الفقـر         ” بشأن موضوع    2004املوضوعية لعام   

  ،)3(“ لصاحل أقل البلدان منوا2010-2001يف سياق تنفيذ برنامج عمل العقد

  ،2006يوليه / متوز27 املؤرخ 2006/411 إىل قراره وإذ يشري  

ـ  إىل ق  اًـر أيـض  ـوإذ يشي     19 املـؤرخ    61/1راري اجلمعيـة العامـة      ــ
  ،2006ديسمرب / كانون األول20 املؤرخ 61/211  و2006سبتمرب /أيلول

ألمني العام عن تنفيذ برنامج     املقدم من ا   بالتقرير املرحلي السنوي     حييط علماً   - 1  
  ؛)4(احل أقل البلدان منوا لص2010-2001عمل العقد 

 لـصاحل أقـل     2010-2001 عمل للعقد الأن برنامج    يؤكد من جديد    - 2  
 إلقامة شراكة عاملية قوية دف إىل تسريع وتـرية           يشكل إطار عمل أساسياً    )159(البلدان منواً 

  ؛النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر يف أقل البلدان منواً

__________ 
  )1(  A/CONF.191/13الفصل األول ،.  
  . نفسه، الفصل الثايناملرجع  )2(  
، الفـصل   (A/59/31/Rev.1) 3الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقـم           انظر    )3(  

  .49الثالث، الفقرة 
  )4(  E/2007/63-A/62/79.  



من عدم كفاية وتفاوت التقدم احملـرز يف تنفيـذ           يعرب عن استمرار قلقه     - 3  
ويؤكد ضرورة معاجلة مواطن الضعف يف تنفيذه، واستمرار هشاشة الوضـع           عمل  البرنامج  

االجتماعي االقتصادي يف بعض من أقل البلدان منواً من خالل االلتزام بقوة بأهداف برنـامج     
  العمل ومرماه وغاياته؛

 باستمرار التقدم االقتصادي لكثري من أقل البلدان منواً، ممـا أدى إىل             حبير  - 4  
  اقتراب عدد منها من املستوى الذي يؤهلها للرفع من قائمة أقل البلدان منواً؛

ستعراض منتصف املـدة    باملسامهات املقدمة خالل التحضري ال     يرحب أيضاً   - 5  
، مبـا يف     لصاحل أقل البلدان منـواً     2010-2001العاملي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد       

 لـصاحل   2010-2001استراتيجية كوتونو ملواصلة تنفيذ برنامج عمل العقد        ذلك صياغة   
  ؛)5( بوصفها مبادرة تتبناها وتقودها أقل البلدان منواًأقل البلدان منوا

الذي اعتمده رؤسـاء الـدول واحلكومـات         )6(باإلعالن يرحب كذلك   - 6  
 للجمعيـة    للدورة احلادية والـستني    ملشاركون يف االجتماع الرفيع املستوى    ورؤساء الوفود ا  

-2001العامة املعين باستعراض منتصف املدة العاملي الشامل لتنفيذ برنامج عمـل العقـد              
، وتعهدوا فيه من جديد مبعاجلة االحتياجات اخلاصـة ألقـل            لصاحل أقل البلدان منواً    2010

قدم يف بلوغ األهداف املتمثلة يف القضاء على الفقـر وحتقيـق    عن طريق إحراز تالبلدان منواً 
  ؛السالم والتنمية

أن من املمكن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبـا فيهـا              يؤكد  - 7  
األهداف اإلمنائية لأللفية، بفعالية يف أقل البلدان منواً من خالل وسائل منـها علـى وجـه                 

  املناسب بااللتزامات السبعة لربنامج عمل بروكسل؛اخلصوص الوفاء يف الوقت 

 أن إحراز التقدم يف تنفيذ برنامج العمل سيتطلب التنفيـذ           يؤكد من جديد    - 8  
الفعال للسياسات واألولويات الوطنية من أجل النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة يف            

 ا بني تلك البلدان وشركائها يف التنمية؛أقل البلدان منواً، وكذلك إقامة شراكة قوية وملتزم  

 على أنه يتعني على أقل البلدان منواً وشركائها يف التنمية، لكي يتسىن             يشدد  - 9  
مواصلة تنفيذ برنامج العمل، أن تسترشد بنهج متكامل، وبشراكة حقيقية أوسـع نطاقـاً،              

  ت عملية املنحى؛ومبسؤولية البلدان ذاا عن التنفيذ، وباعتبارات السوق، وبإجراءا

__________ 
  .، املرفق األولA/61/117انظر   )5(  
  .61/1انظر القرار   )6(  



 أقل البلدان منواً على تعزيز قدرا على املسك بزمام األمور يف وضـع              حيث  - 10  
برنامج العمل موضع التنفيذ بواسطة مجلة أمور، منها ترمجة أهدافه وغاياته إىل تدابري حمـددة               

 من بينـها،    ضمن أُطُرها اإلمنائية الوطنية واستراتيجياا الوطنية الستئصال شأفة الفقر، بطرق         
إن وجدت، ورقات استراتيجيات احلد من الفقر، والتشجيع على إجراء حوار جامع وواسع             
النطاق بشأن التنمية مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، من بينهم اتمع املـدين والقطـاع               

  اخلاص، وزيادة تعبئة املوارد احمللية، وحتسني إدارة املعونة؛

عمل العلى أن يضعوا االلتزامات الواردة يف برنامج         الشركاء يف التنمية     حيث  - 11  
موضع التنفيذ الكامل ويف الوقت املطلوب، وأن يبذل كل منهم قصارى جهوده يف سـبيل               

  مواصلة زيادة دعمه املايل والفين لتنفيذها؛

 جلميع الشركاء اإلمنـائيني والتجـاريني أن يـدعموا تنفيـذ             دعوته يكرر  - 12  
قالية للبلدان اليت ترفع أمساؤها من قائمة أقل البلدان منواً، وأن يتجنبوا إجراء             االستراتيجية االنت 

ختفيضات مفاجئة، سواًء يف املساعدة اإلمنائية الرمسية أو يف املساعدة التقنية املقدمة للبلد الذي              
 له  رِفع امسه من القائمة، وأن ينظروا يف أن يقدموا لذلك البلد أفضليات جتارية كانت متاحةً              

  سابقاً بوصفه من أقل البلدان منواً، أو أن ينظروا يف ختفيضها تدرجيياً؛

 نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني على مساعدة أقل البلدان منواً           يشجع  - 13  
يف حتويل أهداف وغايات برنامج العمل إىل إجراءات حمددة يف ضوء األولويـات اإلمنائيـة               

  الوطنية لتلك البلدان؛

نظام املنسقني املقيمني واألفرقة القطرية، وكذلك ممثلي مؤسـسات          يشجع  - 14  
بريتون وودز على الصعيد القطري واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطـراف والـشركاء             
اآلخرين يف التنمية على التعاون مع املنتديات اإلمنائية وآليات املتابعة ذات الـصلة وتقـدمي               

  تضاء؛الدعم هلا، حسب االق

 احلاجة إىل أن جيرى، يف سياق االستعراضات العاملية السنوية، علـى            يؤكد  - 15  
النحو املتوخى يف برنامج العمل، تقييم تنفيذ برنامج العمل يف كل قطاع على حدة، ويدعو،               
يف هذا الصدد، منظومة األمم املتحدة ومجيع املنظمات الدولية ذات الصلة إىل القيام، وفقـاً               

ل منها، بتقدمي تقرير عما أُحرز من تقدم يف تنفيذه باستخدام معـايري ومؤشـرات               لوالية ك 
كمية يتم قياسها يف ضوء أهداف وغايات برنامج العمل، واملشاركة الكاملة يف استعراضات             

  برنامج العمل على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي؛

ملتحدة ومؤسـساا وهيئاـا وغريهـا مـن          أجهزة منظومة األمم ا    يدعو  - 16  
املنظمات املتعددة األطراف ذات الصلة إىل أن تقدم الدعم الكامل إىل مكتب املمثل السامي              



ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وأن تتعـاون              
  معه تعاوناً تاماً؛

م أن يكفل، على مستوى األمانـة العامـة، التعبئـة            إىل األمني العا   يطلب  - 17  
والتنسيق الكاملني جلميع كيانات منظومة األمم املتحدة تيسرياً للتنفيذ املنسق لربنامج العمل،            
وكذلك االتساق يف متابعته ورصده واستعراضه على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي             

ق من قبيل جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة         واإلقليمي والعاملي، بطرق منها آليات التنسي     
األمم املتحدة املعين بالتنسيق، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واللجنة التنفيذيـة للـشؤون             
االقتصادية واالجتماعية، وفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشـرات األهـداف            

  اإلمنائية لأللفية؛

مهية القصوى ملشاركة املمثلني احلكـوميني مـن أقـل           األ يؤكد من جديد    - 18  
عمـل الـذي جيريـه الـس االقتـصادي          الالبلدان منواً يف االستعراض السنوي لربنامج       

واالجتماعي، ويعرب يف هذا الصدد عن بالغ تقديره للبلـدان الـيت تربعـت للـصندوق                
بلدان املاحنـة إىل مواصـلة      االستئماين اخلاص الذي أنشأه األمني العام هلذا الغرض، ويدعو ال         

عمـل، بـسبل منـها      الدعم مشاركة أقل البلدان منواً يف االستعراض السنوي لتنفيذ برنامج           
اإلسهام بسخاء يف ذلك الصندوق االستئماين اخلاص، ويطلب إىل األمـني العـام تكثيـف               

  ملوارد؛جهوده حلشد املوارد الضرورية لكفالة امتالك الصندوق االستئماين ملا يكفيه من ا

 إىل األمني العام أن يدرج املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً            طلبه يكرر تأكيد   - 19  
يف مجيع التقارير ذات الصلة يف امليدانني االجتماعي واالقتصادي وامليادين املتصلة ما ضماناً             

  لرصد التنمية يف تلك البلدان يف السياق األوسع لالقتصاد العاملي؛

إىل قيام األمني العام بإعداد استراتيجية للدعوة تفصيلية وحمددة بوضوح           يتطلع  - 20  
ترمي إىل إذكاء التوعية بأهداف برنامج العمل وغاياته والتزاماته بغية تيسري التنفيـذ الفعـال               

  للربنامج يف حينه، وبتقدمي تلك االستراتيجية إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والستني؛

 إىل األمني العام أن يقدم تقريراً مرحلياً حتليلياً وعملي املنحـى كـل           يطلب  - 21  
سنة عن مواصلة تنفيذ برنامج العمل، وأن يوفر املوارد الكافية إلعـداد ذلـك التقريـر، يف                 

  .حدود املوارد املتاحة

  47اجللسة العامة 
  2007يوليه / متوز27

      
    


