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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/422/Add.1( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا - ٦٢/٢٠٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 لــصاحل أقــل٢٠١٠-٢٠٠١برنــامج عمــل العقــد و)١(بروكــسل  إىل إعــالنإذ تــشري 

 ،)٢(البلدان منوا
 منــه، الــيت١٥، وخباصــة الفقــرة)٣(أللفيــةل إىل إعــالن األمــم املتحــدة أيــضاإذ تـشريو 

 تعهد فيها رؤساء الدول واحلكومات مبعاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا،
املتعلـق ٢٠٠٣يونيـه/ حزيران٢٣ باء املؤرخ٥٧/٢٧٠ إىل قرارهاوإذ تشري كذلك 
 لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدهاني واملنسقنيالتنفيذ واملتابعة املتكاملب

 ، االقتصادي واالجتماعييداننياألمم املتحدة يف امل
 ،)٤(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعامنتائجإىل إذ تشريو 
ــشري أيــضا   ٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/٢١١ إىل قراريهــاوإذ ت
 ،٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول١٩ املؤرخ٦١/١ و
تابعـةمباملتعلـق ٢٠٠٦يونيـه/ حزيـران٣٠ املـؤرخ٦٠/٢٦٥ قرارهـاوإذ تعيد تأكيـد 

، مبـا يـشمل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة٢٠٠٥النتائج املتعلقة بالتنمية ملؤمتر القمة العـاملي لعـام
 وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،

_______________

)١( A/CONF.191/13الفصل األول ،. 
 .املرجع نفسه، الفصل الثاين )٢(
 .٥٥/٢ارانظر القر )٣(
 .٦٠/١انظر القرار )٤(



A/RES/62/203

2

صادر عــن اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن الــدورةبــاإلعالن الــوزاري الــ وإذ حتــيط علمــا 
ــام ــصادي واالجتمــاعي لع ــشأن موضــوع٢٠٠٤املوضــوعية للمجلــس االقت ــوارد” ب ــة امل تعبئ

 لـصاحل٢٠١٠-٢٠٠١والبيئة املؤاتية للقضاء على الفقر يف سـياق تنفيـذ برنـامج عمـل العقـد
 ،)٥(“أقل البلدان منوا

،)٦(حـان وقـت العمـل:أقل البلدان منوا بإعالن اسطنبول بشأنأيضا وإذ حتيط علما 
 املعقــــود يف اســــطنبول يــــومي،الــــذي اعتمــــد يف املــــؤمتر الــــوزاري ألقــــل البلــــدان منــــوا

 ،“جعل العوملة تعمل لصاحل أقل البلدان منوا” وكان موضوعه٢٠٠٧يوليه/متوز ١٠ و ٩
ــدت إذو   أن برنــامج العمــل يــشكل إطــار عمــل أساســيا إلقامــة شــراكةؤكــد مــن جدي
املية قوية دف إىل تسريع وترية النمـو االقتـصادي املطـرد والتنميـة املـستدامة والقـضاء علـىع

 ،الفقر يف أقل البلدان منوا
 ٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد العام عن تنفيذ بتقرير األمنيحتيط علما - ١ 

 ؛)٧(لصاحل أقل البلدان منوا
تراتيجية الـدعوة بـشأن التنفيـذاسـبتقريـر األمـني العـام عـن  أيـضاحتيط علما - ٢ 

 ؛)٨( لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١عمل العقدالفعال ويف حينه لربنامج
ســتعراض منتــصف املــدةمات خــالل التحــضري الاســهإمــن قــدما مبــترحــب - ٣ 

، مبـا يف)٢( لـصاحل أقـل البلـدان منـوا٢٠١٠-٢٠٠١العاملي الشامل لتنفيذ برنـامج عمـل العقـد
 لـصاحل أقـل٢٠١٠-٢٠٠١استراتيجية كوتونو ملواصلة تنفيذ برنامج عمل العقدذلك إعداد
 زمامها وتقودها أقل البلدان منوا؛توىل بوصفها مبادرة ت)٩(البلدان منوا

الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول واحلكومـات )١٠( بـاإلعالنالتزامها تعيد تأكيد - ٤ 
توى للجمعيــة العامــة املعــين باســتعراضورؤســاء الوفــود املــشاركون يف االجتمــاع الرفيــع املــس

 فيــه مــن جديــد مبعاجلــةالــذي التزمــواعمــل، والمنتــصف املــدة العــاملي الــشامل لتنفيــذ برنــامج
_______________

،)A/59/3/Rev.1( ٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة واخلمــسون، امللحــق رقــم )٥(
 .٤٩الفصل الثالث، الفقرة

)٦( A/62/216املرفق ،. 
)٧( A/62/79-E/2007/63و Corr.1. 
)٨( A/62/322. 
)٩( A/61/117املرفق األول ،. 
 .٦١/١رانظر القرا )١٠(
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 يفةف املتمثلـاهـد األحتقيـقاالحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منـوا عـن طريـق إحـراز تقـدم يف
 التنمية؛ حتقيق السالم وإحاللالقضاء على الفقر و

 إزاء التقـدم غـري الكـايف واملتفـاوت الـذي أحـرز يفيزال يـساورها القلـقال - ٥ 
القيام، ضمن اإلطار الزمين الذي حـدده برنـامج العمـل، وتؤكد ضرورة،تنفيذ برنامج العمل

هشاشة الوضع االجتماعي واالقتـصادي يفاستمرارعاجلة مواطن الضعف يف تنفيذه ومعاجلةمب
 ؛قاصد برنامج العمل وأهدافه وغاياته مبقويل التزامبعض أقل البلدان منوا من خال

 باستمرار الكثري من أقل البلدان منوا يف حتقيـق تقـدم اقتـصادي، األمـرترحب - ٦ 
 من قائمة أقل البلدان منوا؛امسهارفعهذه البلدان يف عمليةعدد منشروعالذي أدى إىل

فيهـا ملتفـق عليهـا دوليـا، مبـاأن مـن املمكـن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة اتؤكد - ٧ 
الوفـاء، يف الوقـت املناسـباألهداف اإلمنائية لأللفيـة، بفعاليـة يف أقـل البلـدان منـوا عـن طريـق

 االلتزامات السبعة لربنامج العمل؛على وجه اخلصوص، ب
يتطلب التنفيـذسـأن إحـراز تقـدم يف تنفيـذ برنـامج العمـل مـن جديـد ؤكدت - ٨ 

ستدامة يفاملـتنميـةالطـرد واملقتصادياالنمومن أجل اللويات الوطنيةالفعال للسياسات واألو
 أقل البلدان منوا، وكذلك إقامة شراكة قوية وملتزم ا بني تلك البلدان وشركائها يف التنمية؛

 االسترشـاد،ها يف التنميـةئأقل البلدان منوا وشـركايتعني على ه على أنتشدد - ٩ 
القيـام أوسـع نطاقـا وشـراكة حقيقيـة ونـهج متكامـلب ،ج العمـلمن أجل مواصلة تنفيـذ برنـام

 : تشمل ما يليواختاذ إجراءات عملية املنحىمور ومراعاة اعتبارات السوقاألتويل زمامب
 وضع إطار للسياسة العامة يكون حموره اإلنسان؛ )أ( 
دال بـقيام حكم رشيد على الـصعيدين الـوطين والـدويل باعتبـاره أمـراكفالة )ب( 

 منه لتنفيذ االلتزامات الواردة يف برنامج العمل؛
 بناء القدرات البشرية واملؤسسية؛ )ج( 
 عل العوملة تعمل لصاحل أقل البلدان منوا؛جلبناء القدرات اإلنتاجية )د( 
 تعزيز دور التجارة يف التنمية؛ )هـ( 
 ومحاية البيئة؛ احلد من قلة املنعة )و( 
 حشد املوارد املالية؛ )ز( 
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 اإلطــارأقــل البلــدان منــوا علــى تعزيــز تنفيــذ برنــامج العمــل عــن طريــق حتــث - ١٠ 
والتقيـيم ، مبـا يف ذلـك ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر اخلـاص بكـل منـهااإلمنائي الـوطين

 ؛حيثما توجدالقطري املوحد وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية،
عمـل تنفيـذاالى أن ينفـذوا التزامـام يف برنـامج علـالشركاء يف التنميـة حتث - ١١ 

كامال ويف الوقت املناسب، وأن يبـذل كـل منـهم قـصارى جهـده ملواصـلة زيـادة دعمـه املـايل
 والتقين لتنفيذه؛

 الشركاء يف التنمية على مواصـلة دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدانحتث أيضا - ١٢ 
 القيـام، بـشكل أفـضل، بتعزيـز مواصـلة منـوا مـن أجـلاليت ترفع أمساؤها من قائمة أقل البلـدان

 هـذاحـدوث أي تعطيـل يفاندماجها يف االقتصاد العـاملي ودعـم عمليـة التنميـة فيهـا وتفـادي
 ؛السلس، مبا يف ذلك ضمن إطار استراتيجية االنتقالالشأن

ــون وودزتــشجع - ١٣  ــيمني ومؤســسات بريت ــم املتحــدة للمنــسقني املق  نظــام األم
ــل ــى مــساعدة أق ــشركاء يف التنميــة عل ــة واملتعــددة األطــراف وســائر ال واجلهــات املاحنــة الثنائي
البلدان منوا يف حتويل أهداف برنامج العمـل وغاياتـه إىل إجـراءات حمـددة يف ضـوء األولويـات

 اإلمنائية الوطنية لتلك البلدان؛
 املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمـات املتعـددةتدعو - ١٤ 

 بـرامج صـلببروكـسل يفعمـل وبرنـامج )١(تنفيـذ إعـالنبإدمـاج بعـدتقـماألطراف اليت مل
 يف إطار واليـة كـل منـها، بربجمـةباالضطالع،عملياا احلكومية الدولية، وكذلك يفعملها و

  إىل القيام بذلك؛،إلجراءات تكون يف صاحل أقل البلدان منوامتعددة السنوات
، يف سـياق االستعراضـات العامليـة الـسنوية، علـى احلاجـة إىل أن جيـريتؤكد - ١٥ 

 وتـدعو،،تقييم تنفيذ برنامج العمل يف كل قطاع على حـدة النحو املتوخى يف برنامج العمل،
 اتـساقانظمات الدوليـة ذات الـصلة إىل القيـام،يف هذا الصدد، منظومة األمم املتحدة ومجيع امل

بتقدمي تقرير عما أحرز من تقـدم يف تنفيـذه باسـتخدام معـايري ومؤشـرات والية كل منها،مع
املـشاركة الكاملـة يفإىلغايـات برنـامج العمـل وأهـداف ويف ضـوءيتم ضـبطهااسيققابلة لل

 ون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي؛ الوطين ودكل من الصعيداستعراضات برنامج العمل على
 األمهيـــة احلامســـة لتكامـــل وتنـــسيق عمليـــات املتابعـــة والرصـــدتؤكـــد أيـــضا - ١٦ 

 الـوطين ودون اإلقليمـيكل مـن الـصعيدواإلبالغ من أجل التنفيذ الفعال لربنامج العمل على
 واإلقليمي والعاملي؛
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علــى مــستوى األمانــة إىل األمــني العــام أن يكفــل،، يف هــذا الــصدد،تطلــب - ١٧ 
تيسريا للتنفيذوالتنسيق بينها على حنو كاملمنظومة األمم املتحدةمجيع كياناتالعامة، تعبئة

 الـوطينكـل مـن الـصعيداملنسق لربنامج العمل واالتساق يف متابعته ورصده واستعراضـه علـى
 قبيـل جملـس الرؤسـاء مـن اليتتنسيقال منها آلياتوسائل والعاملي، بميودون اإلقليمي واإلقلي

التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واللجنـة
املــشترك بــني الوكــاالت املعــينرباءق اخلــيــالتنفيذيــة للــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة وفر

 ية؛األهداف اإلمنائية لأللفؤشراتمب
ة األمم املتحـدة ومؤسـساا وهيئاـا وغريهـا مـن أجهزة منظومدعوا تكرر - ١٨ 

 مكتـب املمثـل الـسامي إىلاملنظمات املتعددة األطراف ذات الصلة إىل أن تقدم الدعم الكامل
ألقـــل البلـــدان منـــوا والبلـــدان الناميـــة غـــري الـــساحلية والـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة وأن

 معه؛ تتعاون
 أقل البلدان منـوا يف كـل التقـارير ذاتدرجم أن ي إىل األمني العاطلبهاتكرر - ١٩ 

 من أجل كفالة متابعـة التنميـةامليادين املتصلة ماني االقتصادي واالجتماعي ونايدالصلة يف امل
  السياق األعم لالقتصاد العاملي واملسامهة يف احليلولة دون زيادة ميشها؛يفيف تلك البلدان

فايـة املـوارد املوجـودة يف الـصندوق االسـتئماين إزاء عـدم كتعرب عن قلقها - ٢٠ 
املنــشأ مــن أجــل مــشاركة أقــل البلــدان منــوا يف االســتعراض الــسنوي الــذي جيريــه الــس

 االقتصادي واالجتماعي لتنفيذ برنامج العمل؛
 األمهية البالغة ملشاركة ممثلني حكوميني مـن أقـل البلـدان منـوا يفرر تأكيدتك - ٢١ 

 يف،ي الذي جيريه الس االقتصادي واالجتمـاعي لربنـامج العمـل، وتعـرباالستعراض السنو
 عن تقـديرها العميـق للبلـدان الـيت قـدمت تربعـات للـصندوق االسـتئماين اخلـاص،هذا الصدد

الذي أنشأه األمني العام هلذا الغرض، وتدعو البلـدان املاحنـة إىل مواصـلة دعـم مـشاركة ممـثلني
لبلـدان منـوا يف االسـتعراض الـسنوي لتنفيـذ برنـامج العمـل، بـسبلاثنني من كل بلد مـن أقـل ا

، وتطلـبويف الوقـت املناسـبمنها اإلسهام يف الصندوق االستئماين اخلـاص علـى حنـو كـاف
 فر يف الــصندوق االســـتئمايناإىل األمــني العــام تكثيــف جهــوده حلـــشد املــوارد الالزمــة ليتــو

 املوارد؛ ما يكفي من
 مــن برنــامج العمــل املتعلقــة بعقــد مــؤمتر رابــع لألمــم١١٤رة إىل الفقــتــشري - ٢٢ 

 يف هــذا،املتحـدة بــشأن أقــل البلــدان منــوا قــرب ايـة العقــد احلــايل، وتطلــب إىل األمــني العــام
أثناء الدورة الثانية والستني للجمعية العامة يعرض فيهـا طرائـق عقـديف إعداد مذكرة،الصدد
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 الـدول األعـضاء إىل،يف هذا الـصددتدعو أيضا،لتحضري له، وهذا املؤمتر، مبا يف ذلك عملية ا
 النظر يف استضافة ذلك املؤمتر؛

 )٨( إىل األمني العام أن يتخذ التدابري املناسبة لتنفيـذ اسـتراتيجية الـدعوةتطلب - ٢٣ 
  املعنيني؛املصلحةبالتنسيق مع مجيع أصحاب

حتليليـا وعملـي تقريرا مرحليـاكل سنةإىل األمني العام أن يقدم تطلب أيضا - ٢٤ 
 ذلـك التقريـر، يف إلعـدادكافيـةأن يـوفر املـوارد ال واملنحى عن مواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل،

 .حدود املوارد املتاحة
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩
 


