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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/418( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

مؤمتر املتابعة الدويل لتمويـل التنميـة املعـين باسـتعراض تنفيـذ توافـق - ٦٢/١٨٧
 آراء مونتريي

 
 ،إن اجلمعية العامة 
يف الفتـرة إىل املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة، املعقـود يف مـونتريي، املكـسيك،إذ تشري 

ــن ــارس/ آذار٢٢ إىل١٨مـ ــا٢٠٠٢مـ ــؤرخ٥٦/٢١٠، وإىل قراراـ ــاء املـ ــوز٩ بـ ــه/ متـ يوليـ
 ٢٣ بـاء املـؤرخ٥٧/٢٧٠  و٢٠٠٢ديـسمرب/ كـانون األول٢٠ املؤرخ٥٧/٢٥٠  و٢٠٠٢
 ٢٠٠٢ديـسمرب/ كـانون األول٢٠ املؤرخني٥٧/٢٧٣  و٥٧/٢٧٢  و٢٠٠٣يونيه/حزيران

ــسمرب/ل كـــانون األو٢٣ املـــؤرخ٥٨/٢٣٠ و كـــانون ٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٢٥  و٢٠٠٣ديـ
ــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٦٠/١٨٨  و٢٠٠٤ديــسمرب/األول  ٦١/١٩١ و٢٠٠٥دي
، وكـذلك قـرارات الـس االقتـصادي واالجتمـاعي٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول٢٠املؤرخ
 ٢٠٠٣يوليــه/متــوز ٢٤ املــؤرخ٢٠٠٣/٤٧  و٢٠٠٢يوليــه/ متــوز٢٦ املــؤرخ٢٠٠٢/٣٤

ــؤرخ٢٠٠٤/٦٤ و ــبتمرب/ أيلـــول١٦ املـ ــه/ متـــوز٢٨ املـــؤرخ٢٠٠٦/٤٥  و٢٠٠٤سـ يوليـ
 ،٢٠٠٧يوليه/ متوز٢٧ املؤرخ٢٠٠٧/٣٠ و٢٠٠٦

 ،)١(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعامنتائجإىلوإذ تشري أيضا 
ــشري كــذلك  ــا وإذ ت ــؤرخ٦٠/٢٦٥إىل قراره ــران٣٠ امل ــه/ حزي ــشأن ٢٠٠٦يوني ب

األهـداف اإلمنائيـةيـشمل، مبـا٢٠٠٥قة بالتنميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـاممتابعة النتائج املتعل
 املـــؤرخ٦١/١٦ وإىل قرارهــالأللفيــة وغريهــا مــن األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا،

  بشأن تعزيز الس االقتصادي واالجتماعي،٢٠٠٦نوفمرب/تشرين الثاين ٢٠

_______________

 .٦٠/١رانظر القرا )١(
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 ،)٢(بتقريري األمني العاموإذ حتيط علما 
املوجز املقــدم مــن رئــيس اجلمعيــة العامــة عــن احلــوار الرفيــعبــ علمــا أيــضا يطوإذ حتــ 

 تـــشرين٢٥ إىل٢٣مـــنيف الفتـــرةد يف نيويـــوركوعقـــاملتمويـــل التنميـــة،ب املتعلـــقاملـــستوى
 ،)٣(٢٠٠٧ أكتوبر/األول

املوجز املقــدم مــن رئــيس الــس االقتــصادي واالجتمــاعيبــ علمــا كــذلك يطوإذ حتــ 
ــون وودزالــذي عقــده ا الرفيــع املــستوىاخلــاص االجتمــاعبــشأن لــس مــع مؤســسات بريت

ومنظمــــة التجــــارة العامليــــة ومــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة يف نيويــــورك يف
 ،)٤(٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٦

 قطــر الستــضافة مــؤمترحكومــةبــالعرض الــذي تقــدمت بــه وإذ ترحــب مــع التقــدير 
 من توافـق٧٣ وفقا للفقرة،تنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنميةتعراضالسالدويلاملتابعة

 ،٦١/١٩١ و٦٠/١٨٨ وقراريها)٥(آراء مونتريي
اخلطوات الـيت اختـذا رئيـسة اجلمعيـة العامـة يف دورـا احلاديـة والـستني الحظوإذ ت 

ــرة ــشاورات حكوميـــة دوليـــة جامعـــة ومباشـ ــع املـــسائل املتبـــشأنلبـــدء مـ ــاملؤمتر مجيـ ــة بـ علقـ
 نو الرئيــسينو املؤســسيأصــحاب املــصلحةتــشارك فيهــا مجيــع الــدول األعــضاء واالستعراضــي

 ،التنميةعملية يف متويلنواركاملش
بالنــسبة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذتقــرر - ١ 

 :مونتريي توافق آراء
 كــانون٢نــوفمرب إىل/ تــشرين الثــاين٢٩نأن يعقــد يف الدوحــة يف الفتــرة مــ )أ( 

 ؛٢٠٠٨ديسمرب/األول
أن يعقــد علــى أعلــى مــستوى سياســي ممكــن، مبــا يف ذلــك مــشاركة رؤســاء )ب( 

 الدول أو احلكومات والوزراء واملمثلني اخلاصني وغريهم من املمثلني، حسب االقتضاء؛

_______________

)٢( A/62/190و A/62/217. 
)٣( A/62/550. 
)٤( A/62/76-E/2007/55و Corr.1. 
ــسيك، )٥( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/ آذار٢٢-١٨تقريــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
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ــادل اآل )ج(  ــد مــستديرة لتب ــسات عامــة وســت موائ ــى جل ــشتمل عل ــنيأن ي راء ب
ستندة إىل اـاالت املواضـيعية الرئيـسية الــستةاملـواضــيعامل بـشأناملتعـددينب املـصلحةاصـحأ

 ؛)٥(لتوافق آراء مونتريي
 نتائج متفق عليها بني احلكومات؛عن سفرأن ي )د( 
لجلــسات العامــة ومناقــشات املوائــدلر مــوجزاتاصــدسفر أيــضا عــن إأن يــ )هـ( 

 تدرج يف تقرير املؤمتر؛من املقرر أناملستديرة،
 ، على ضرورة أن يقوم املؤمتر االستعراضي بتقييم التقـدم احملـرزتكرر التأكيد - ٢ 

والتأكيــد مـــن جديـــد علــى األهـــداف وااللتزامـــات، وتبــادل أفـــضل املمارســـات والـــدروس
املستخلصة، وحتديد العوائق والعقبات اليت ووجهت واإلجـراءات واملبـادرات الالزمـة للتغلـب

 ليها والتدابري املهمة ملواصلة التنفيذ، وكذلك التحديات اجلديدة والقضايا الناشئة؛ع
 مواصلة االستفادة بـشكل كامـل مـن الترتيبـات علىتؤكد من جديد عزمها - ٣ 

 مـن٦٩ علـى النحـو املـبني يف الفقـرةي،املؤسسية القائمة الستعراض تنفيذ توافق آراء مـونتري
احلــوارات الرفيعــة املــستوى الــيت بــاء، مبــا يف ذلــك٥٧/٢٧٠قــرارال شــيا مــعاتوافــق اآلراء ومت

االجتماعــات الـيت يعقـدها الــس االقتـصادي واالجتمـاعي يف فــصلعقـدا اجلمعيـة العامـة و
الربيــع مــع مؤســسات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العامليــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة

 فعالية عملية متابعة توافق آراء مونتريي؛، مع مراعاة ضرورة تعزيزوالتنمية
ــة جلميــعتؤكــد - ٤  ــة املــشاركة الكامل ــذاملعنــينيب املــصلحةاصــحأ أمهي يف تنفي

 أيـضا أمهيـة مـشاركتها الكاملـة يف عمليـةؤكـدتوافق آراء مونتريي على مجيـع املـستويات، وت
عتمـاد وطرائـق املـشاركةتابعة، وفقا للنظام الداخلي للجمعيـة العامـة، وخباصـة إجـراءات االامل

 عمليته التحضريية؛يفمونتريي والدويل لتمويل التنمية املعقود يفؤمتراملاملعمول ا يف
ــاع األعمـــالتـــدعو - ٥  ــري احلكوميـــة وكيانـــات قطـ ــات غـ ــة املنظمـ إىلالتجاريـ

العامـة،عمليته التحضريية، وفقا للنظام الداخلي للجمعيـةيفاملشاركة يف املؤمتر االستعراضي و
ــونتريي وخباصــةو ــشاركة املعمــول ــا يف مــؤمتر م ــهيف إجــراءات االعتمــاد وطرائــق امل عمليت

 :التحضريية، وتقرر
ــتحأن ي )أ(  ــزف ــة ذات املرك ــع املنظمــات غــري احلكومي ــام مجي ــسجيل أم ــاب الت  ب

 وأمــام مجيــع املنظمــات غــري احلكوميــةاالستــشاري لــدى الــس االقتــصادي واالجتمــاعي
 عملية متابعته؛لدى  أومونتريياملعتمدة لدى مؤمترالتجاريةوكيانات قطاع األعمال
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املهتمـةالتجاريـةأن تقوم املنظمات غـري احلكوميـة وكيانـات قطـاع األعمـال )ب( 
عتمــدة لــدىتتمتــع مبركــز استـشاري لــدى الــس االقتــصادي واالجتمـاعي أو غــري امل الـيت ال
إجراءات االعتمـاد املقـررةعمـال بـ العتمادهـا بتقدمي طلبات إىل اجلمعية العامـةمونترييمؤمتر

 أثناء انعقاد املؤمتر؛يف
أال تشكل الترتيبات املذكورة أعاله بشأن مشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة )ج( 

ه التحـضريية، بـأي حـالعمليتـيفيف املـؤمتر االستعراضـي والتجاريـةوكيانات قطاع األعمال
 اجلمعية العامة؛من األحوال، سابقة لالجتماعات اليت تعقدها

ملؤسـسات املاليـةالـذي دعيـت إىل القيـام بـه ا الدور اخلاصديجدمنتؤكد - ٦ 
ــة، ــليف نيركااملــش ني الرئيــسينياملؤســسياملــصلحة أصــحابال ســيماووالتجاريــة الدولي متوي

 ه يف أعمالـةها الفعليـتركاشمـنب املؤمتر االستعراضي، مبا يف ذلـكيف مجيع جوا ،عملية التنمية
 دة من مؤمتر مونتريي؛استفعمال باخلربة املالتحضريية،

 ٧ - بدعم من مصارف التنمية اإلقليمية وغريهااللجان اإلقليمية أن تعقد،ب يب
مـن شـأا أن ،، مـشاورات إقليميـة٢٠٠٨خالل النصف األول من عام ،من الكيانات املعنية

  للمؤمتر االستعراضي؛يةالتحضرياألعمال يفتسهم
ــة والـــستني أن يواصـــلتطلـــب - ٨  ــا الثانيـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــيس اجلمعيـ  إىل رئـ

 مجيع املسائل املتعلقة باملؤمتر االستعراضـيبشأناملشاورات احلكومية الدولية اجلامعة واملباشرة
متويـل يفونركا املـشون الرئيـسيون املؤسـسيصلحةأصحاب املـمجيع الدول وفيهاشاركتاليت

ــد إجــراء ــة، وتقــرر أن حتــدد مواعي ــة التنمي  املــشاورات ســلفا وأن تكــون مفتوحــةتلــكعملي
 وشاملة وشفافة؛

 املـوارديف حدود إىل رئيس اجلمعية العامة أن يعد برنامج عمل،تطلب أيضا - ٩ 
 ونتائجهـا،٢٠٠٨عـاميفة املقـرر عقـدها، آخذا يف االعتبار االجتماعـات ذات الـصلالقائمة

موضـوعية غـري رمسيـة بـشأن اـاالت املواضـيعيةامعـةجيف ذلك ست دورات استعراضـية مبا
دها أحـد عـشر يـوم عمـل، باإلضـافة إىل يـوماعقمدة ان ال تتجاوزالستة لتوافق آراء مونتريي،

ثلــي اتمــع املــدين وقطــاع مــع مم لتبــادل اآلراءعمــل واحــد جللــسات االســتماع غــري الرمسيــة
، تليهـا مـشاورات٢٠٠٨يونيـه/يناير إىل حزيران/ الفترة من كانون الثاينيف  التجاريةاألعمال

غري رمسية بشأن حمتويـات الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر االستعراضـي، بغيـة تقـدمي مـشروع الوثيقـة
ات غـري رمسيـة وجلـسات، مث مـشاور٢٠٠٨يوليـه/ايـة متـوزيف موعد أقـصاهاخلتامية األول

ــضاء، ــرة مــن أيلــوليفصــياغة، حــسب االقت ــؤمتر٢٠٠٨ســبتمرب/ الفت  حــىت موعــد انعقــاد امل
 االستعراضي؛
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 إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة أن يقـوم، بـدعم مـن األمانـة العامـةتطلب كذلك - ١٠ 
 ٩لفقـرةلألمم املتحدة، بإعداد مـوجزات غـري رمسيـة للـدورات االستعراضـية املـشار إليهـا يف ا

 م يف األعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي؛اسهلتكون مبثابة إأعاله،
 البنـك الـدويلم فـيهن، مبـ املعنـيني املصلحةباصحأ احلكومات ومجيعتدعو - ١١ 

وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وبرنـامج
ائي ومصارف التنمية اإلقليمية وغريها من اهليئات اإلقليميـة ذات الـصلة إىلاألمم املتحدة اإلمن

يف ذلك األنـشطة  يف العملية التحضريية للمؤمتر االستعراضي، مبامبدخالت موضوعيةماسهاإل
  أعاله؛٩املشار إليها يف الفقرة

ةإىل مواصــلاآلخــرين املعنــينيب املــصلحةاصــحأاحلكومــات املاحنــة وتــدعو - ١٢ 
 مــن خــالل التربعــات، إىل الــصندوق االســتئماينخباصــةوتقــدمي مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة،

 يةالتحـضرياليت تتـضمنها األعمـالنشطةاألملتابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، من أجل دعم
، وتقـدمي الـدعم لـسفر ومـشاركة ممثلـي البلـدان الناميـة،٢٠٠٨تعراضي يف عـامـللمؤمتر االسـ

  سيما أقل البلدان منوا؛الو
 ٢٠٠٨يوليــه/ايــة متــوزيف موعــد أقــصاه إىل األمــني العــام أن يقــدمتطلــب - ١٣ 

 متويـل التنميـة وتنفيـذ توافـق آراءبشأنتقريرا عن آخر املستجدات املتعلقة بعملية االستعراض
 مونتريي؛

ملــؤمتر إىل األمــني العــام أن يعــد مــذكرة بــشأن تنظــيم أعمــال اتطلــب أيــضا - ١٤ 
 االستعراضي؛

 بندا معنونـا الثالثة والستني أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدوراتقرر - ١٥ 
ــام” ــة لعـ ــل التنميـ ــدويل لتمويـ ــائج املـــؤمتر الـ ــذ نتـ ــة وتنفيـ  والتحـــضري للمـــؤمتر٢٠٠٢متابعـ

 .“٢٠٠٨االستعراضي لعام
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩


