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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/417/Add.1( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

 لــصاحل٢٠١٠-٢٠٠١تنفيــذ برنــامج عمــل بروكــسل للعقــد - ٦٣/٢٢٧
 أقل البلدان منوا

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

 ،)٢(البلدان منوا
 ،)٣(أللفيةل إىل إعالن األمم املتحدةإذ تشري أيضاو 
 املتعلـق٢٠٠٣يونيـه/حزيران ٢٣املؤرخ باء٥٧/٢٧٠قرارهاإىلتشري كذلكوإذ 

املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدهالنتـائجاملتكاملني واملنسقنيتابعةبالتنفيذ وامل
  واالجتماعي،األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي

 ،)٤(٢٠٠٥القمة العاملي لعامؤمترالوثيقة اخلتامية ملإىل إذ تشريو 
 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦٢/٢٠٣إىل قرارهاوإذ تشري أيضا 
ــاوإذ  ــيط علمــ ــاعيب حتــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــرار الــ ــؤرخ٢٠٠٨/٣٧قــ  املــ

 ،٢٠٠٨يوليه/متوز ٢٥

_______________

)١( A/CONF.191/13الفصل األول ،. 
 .املرجع نفسه، الفصل الثاين )٢(
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .٦٠/١انظر القرار )٤(
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عالن الـوزاري الـذي اعتمـد يف االجتمـاع الـسنوي لـوزراءبـاإل  أيضاوإذ حتيط علما 
 ،)٥( يف نيويورك٢٠٠٨سبتمرب/ أيلول٢٩خارجية أقل البلدان منوا يف

ــدت وإذ   أن برنــامج العمــل يــشكل إطــار عمــل أساســيا إلقامــة شــراكةؤكــد مــن جدي
ة والقـضاء علـىعاملية قوية دف إىل تسريع وترية النمـو االقتـصادي املطـرد والتنميـة املـستدام

 ،الفقر يف أقل البلدان منوا
 ومذكرتــه عــن طرائــق عقــد مــؤمتر األمــم)٦( العــام بتقريــر األمــنيحتــيط علمــا - ١ 

 ؛)٧(املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا
سـتعراض منتـصف املـدة العـامليالتحـضري اليفمبا قدم من إسـهاماتترحب - ٢ 

ــد ــل العق ــامج عم ــذ برن ــشامل لتنفي ــوا٢٠١٠-٢٠٠١ال ــدان من ــل البل ــصاحل أق ، وتالحــظ)٢( ل
 لــصاحل أقــل البلــدان٢٠١٠-٢٠٠١ اســتراتيجية كوتونــو ملواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل العقــد

  بوصفها مبادرة تتوىل زمامها وتقودها أقل البلدان منوا؛)٨(منوا
الذي اعتمده رؤسـاء الـدول واحلكومـات ورؤسـاء )٩(باإلعالنترحب أيضا - ٣ 

املعـيناحلاديـة والـستنيجلمعيـة العامـةدورة ا املشاركون يف االجتماع الرفيع املـستوى لـالوفود
فيـه مـن جديـدالـذي التزمـواو عمـلالباستعراض منتصف املدة العاملي الـشامل لتنفيـذ برنـامج

 األهــدافحتقيــقمبعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة ألقــل البلــدان منــوا عــن طريــق إحــراز تقــدم يف
 حتقيق التنمية؛إحالل السالم والقضاء على الفقر واملتمثلة يف

عمـل، مـؤمتر األمـمال مـن برنـامج١١٤ أن تعقد، حسبما دعت الفقـرةتقرر - ٤ 
 أيـام٥ ملدة ال تتجاوز٢٠١١يف عامرفيعأقل البلدان منوا على مستوىاملعين باملتحدة الرابع

 :التاليةواليةأن تسند إليه العمل، و
عمـلالم شامل لتنفيذ أقل البلدان منوا وشركائها يف التنمية برنامجإجراء تقيي )أ( 

 ،الــيت صــودفتوتبــادل أفــضل املمارســات والــدروس املــستفادة وحتديــد العقبــات والقيــود
 اإلجراءات واملبادرات الالزمة للتغلب عليها؛كذلكو

_______________

)٥( A/C.2/63/8املرفق ،. 
)٦( A/63/77-E/2008/61. 
)٧( A/63/284. 
)٨( A/61/117املرفق األول ،. 
 .٦١/١انظر القرار )٩(
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ــيم و )ب(  ــة الفعالــة يف ضــوء نتيجــة التقي ــسياسات الدوليــة واحمللي كــذلكحتديــد ال
 التحديات اجلديدة والناشئة والفرص والوسائل الالزمة للتصدي هلا؛

ــليــجدنالتأكيــد مــ )ج(  ــزام العــاملي بتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ألق ــى االلت د عل
، األمـم املتحـدةتعقـدهااملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليتيفالذي أعلن عنهالبلدان منوا

، وخـصوصا االحتياجـات املتـصلة٢٠٠٥مؤمتر القمـة العـاملي لعـامة ومبا فيها مؤمتر قمة األلفي
 ودعم أقـل البلـدان منـوا يف القـضاء،بالتنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 على الفقر واالندماج على حنو مفيد يف االقتصاد العاملي؛

 ،أقـل البلـدان منـوا، والقيـامحشد تدابري وإجراءات دعم دولية إضافية لـصاحل )د( 
واعتمــاد شــراكة متجــددة بــني أقــل البلــدان منــوا وشــركائهاباســتحداثيف هــذا الــصدد،

 التنمية؛ يف
إىل،٢٠١١أو يف بدايـة عــام/ و٢٠١٠، يف ايـة عــامتــدعو أنتقـرر أيـضا - ٥ 

 تعقد اجتماعني كحد أقصى؛من املقرر أنإنشاء جلنة حتضريية حكومية دولية
 أن يسبق اجتماع اللجنـة التحـضريية عقـد اجتمـاعني حتـضريينيتقرر كذلك - ٦ 

اآلخــر بالتعـاون مــعيعقـدأحــدمها بالتعـاون مــع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيــا ويعقـدإقليمـيني،
السنوية العاديـة لكـلالدوراتاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، يف سياق

أعمـال حتـضريية عريـضة القاعـدة وشـاملة علـىنياإلقليمـينياالجتمـاعين، وستدعم هـذجلنة
 املستوى القطري؛

ــؤكــدت - ٧  األنــشطة التحــضريية يف حــدوداالضــطالع باملــؤمتر وينبغــي عقــد ه أن
 ، وأنـه ينبغـي تنظـيم٢٠١١-٢٠١٠مستوى امليزانية الذي اقترحه األمني العـام لفتـرة الـسنتني

 ية والكفاءة؛بأقصى ما ميكن من الفعالذلك
 اجلوانـب التنظيميـة للمـؤمتر وموعـده ومكـان انعقــادهبـشأن اختـاذ قـرارتقـرر - ٨ 

ــة التحــضريية ــاد اجتماعــات اللجن ــدهاومبكــان انعق ــة ومــدا ومواعي ــل انتــهاء دورــا الثالث  قب
 والستني؛

هتـعملييفالفاعلة يف اتمع املدين يف املؤمتر واجلهات بأمهية مسامهاتتسلم - ٩ 
 وفقا للنظام الداخلي للجمعيـةالنشطة ضرورة مشاركتها،يف هذا الصدد ؤكد،وتالتحضريية،

 العامة؛
أن يكون مكتب املمثل السامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـريتقرر - ١٠ 

 الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية مركز التنسيق للتحضري للمؤمتر، وفقا للواليـات الـيت
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لكفالـة،٢٠٠١ديـسمرب/ كانون األول٢٤ املؤرخ٥٦/٢٢٧اجلمعية العامةقرارأسندها إليه
 وتعبئــة وتنــسيق املــشاركة النــشطة ملؤســساتالقيــام بتلــك األعمــال التحــضريية بــصورة فعالــة

 منظومة األمم املتحدة؛
دة إىل مؤسسات منظومة األمم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـطلبت - ١١ 

ــة والوكــاالت املتخصــصة ــة واللجــان اإلقليمي ــائي ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي اإلمن
أن تقدم، يف إطار والية كل منـها، الـدعم الـالزم وأن تـسهم يف العمليـة ،والصناديق والربامج

 التجـارةة، وتـدعو مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـالتحضريية ويف املؤمتر نفسه بصورة نشطة
 ؛إىل القيام بذلكية واملؤسسات الدولية واإلقليمية املعنية األخرىالعامل

 إىل األمــني العــام أن يكفـــل، حــسب االقتــضاء، املــشاركة الكاملـــةطلــبت - ١٢ 
ســيما يف األعمــال للمنــسقني املقــيمني واألفرقــة القطريــة يف األعمــال التحــضريية للمــؤمتر، وال

 ي؛التحضريية على الصعيدين القطري واإلقليم
إىل األمني العام أن يكفـل املـشاركة النـشطة ملؤسـسات منظومـةتطلب أيضا - ١٣ 

ــم املتحــدة يف العمليــة التحــضريية للمــؤمتر بــصورة منــسقة ومترابطــة بعــدة ســبل، منــها األم
 آليات التنسيق القائمة يف منظومة األمم املتحدة؛فادة منستاال
إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الرابعـة إىل األمني العام أن يقدمتطلب كذلك - ١٤ 

 لصاحل أقل البلدان منـوا،٢٠١٠-٢٠٠١مواصلة تنفيذ برنامج عمل العقد والستني تقريرا عن
عن تنفيذ هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك تقريـر عـن حالـة األعمـال التحـضريية املوضـوعيةكذلكو

 .والتنظيمية واللوجستية املتعلقة باملؤمتر
 ٧٢اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


