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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/L.66( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

املتحدة على أعلى مستوى بشأن األزمـة املاليـة لألممتنظيم مؤمتر - ٦٣/٢٧٧
 ةواالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمي

 ،إن اجلمعية العامة 
وإعـالن الدوحــة )١(يـل التنميــة للمـؤمتر الــدويل لتموإىل توافـق آراء مــونتريي إذ تـشري 

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيـذ :بشأن متويل التنمية
الــذي ٢٠٠٨ديــسمرب/ كــانون األول٢٤املــؤرخ ٦٣/٢٣٩قرارهــاو )٢(توافــق آراء مــونتريي

قد مـؤمترا علـى أعلـى مـستوىتعسـ أن األمـم املتحـدةجاء فيـه إعالن الدوحة الذيفيهتقرأ
وأن رئـيس اجلمعيـة العامـة،ينظمـه التنميـةيفهـاريأثتبشأن األزمة املالية واالقتصادية العامليـة و

 ،٢٠٠٩مارس/ يف موعد أقصاه آذارهجيري حتديد طرائق عمل
 التنميـة يف وتأثريهـا أمهية دراسة األزمة املالية واالقتـصادية العامليـة املتفاقمـةوإذ تدرك 

جمـاالت عـدة، مـن يفلألزمة واملقبلةتعرب عن قلقها حيال اآلثار احلاليةإذوالتغلب عليها، و
األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا حتقيـقبينها العمالة والتجارة واالستثمار والتنمية، مبا يف ذلـك

ــها بالــضرورة امللحــة الختــاذ ــة، واقتناعــا من ــا واألهــداف اإلمنائيــة لأللفي ــسقةاتإجــراءدولي  من
 دور األمم أمهيةعلى تشددإذ وتدابري مالئمة للتخفيف من أثر األزمة على التنمية، وتعاونيةو

املـاليني واهليكـلن إصـالح النظـامأيف املناقـشات الدوليـة اجلاريـة بـشاملتحدة ودوهلـا األعـضاء
ــم مــسامهاتتؤكــدإذواالقتــصاديني الــدوليني وتعزيزمهــا، و  يفمنــائي اإل املتحــدةجهــاز األم

 التصدي لألزمة،

_______________

منــشورات (٢٠٠٢مــارس/ آذار٢٢-١٨تقريــر املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة، مــونتريي، املكــسيك، )١(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7األمم املتحدة، رقم املبيع

 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار )٢(
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األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة وتأثريهـا يفبباملؤمتر املعـين فيما يتعلق تقرر - ١ 
 :التنمية

 ؛٢٠٠٩يونيه/ حزيران٣ إىل١يف الفترة من يف مقر األمم املتحدةأن يعقد )أ( 
 على أعلى مستوى؛ تكون املشاركة فيهأن )ب( 
 معية العامة؛أن يرأسه رئيس اجل )ج( 
 :أن يتكون من )د( 
 تاحية قصرية؛جلسة افت ‘١’ 
 ؛جلسات عامة ‘٢’ 
الرئيـسية املعروضـة القـضاياتعـاجل حواريـةأربعة اجتماعـات مائـدة مـستديرة ‘٣’ 

 على املؤمتر كما وردت أعاله؛
  وثيقة ختامية موجزة توافق عليها الدول األعضاء؛هعن تصدر أن )هـ( 
 ملناقـشات اجتماعـات املائـدة املـستديرة تـدرجاتأيضا مـوجز تصدر عنه أن )و( 

 يف التقرير النهائي للمؤمتر؛
ــة مراقبــة وفلــسطني بــصفتها مراقبــا إىلتــدعو - ٢   الكرســي الرســويل بــصفته دول

 املشاركة يف املؤمتر؛
 صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا والوكــاالت املتخصــصة يف منظومــةتــدعو - ٣ 

العمـــل الدوليــة ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــةمنظمـــةمبـــا فيهـــااألمــم املتحـــدة،
 ومــصارف التنميــة اإلقليميــة واللجــان،ومؤســسات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العامليــة

اإلقليميــة لألمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة وهيئــات اتمــع املــدين وقطــاع األعمــال
ؤمتر ويف العملية التحضريية للمؤمتر وفقـا للنظـام الـداخلي للجمعيـةالتجارية إىل املشاركة يف امل

لكـل مـناملعتمـد للنظـام الـداخلي املؤقـتالعامة، وباإلضافة إىل ذلك وحسب االقتضاء وفقـا
ــة للمــشاركة يف)٤( ومــؤمتر الدوحــة)٣(مــونتريي مــؤمتر ، مــع حتديــد الترتيبــات والطرائــق العملي

املؤمتر، مبا يف ذلك إجراءات اعتماد وثائق التفويض للمنظمات غري احلكومية وهيئـات اتمـع
  أدناه؛٤ يف الفقرةاملدين وقطاع األعمال التجارية، يف املذكرة املشار إليها

_______________

)٣( A/CONF.198/2. 
)٤( A/CONF.212/2. 
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مـع مكتـب رئـيس اجلمعيـة العامـة، إىل األمانة العامة، بالتعاون الوثيقتطلب - ٤ 
 ؛٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٠يتجاوز  التقدمي مذكرة عن تنظيم أعمال املؤمتر يف موعد

ــدترحــب - ٥  ــصادي واالجتمــاعياجتمــاع بعق ــعالــس االقت االســتثنائي الرفي
مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة ومـؤمتر األمـممـع ٢٠٠٩املستوى يف عـام

ــذياملتحــد ــة ال ــهة للتجــارة والتنمي ــشة شــاملة ل ســتكرس في ــةألجلــسة إلجــراء مناق ــة املالي زم
ــدعو ــة، وت ــا يف التنمي ــة وتأثريه ــصادية العاملي ــيسواالقت ــشةرئ ــوجز للمناق ــدمي م ــس إىل تق ال

 كمسامهة يف العملية التحضريية ملشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر؛
معيـة العامـة بتنظـيم احلـوار املواضـيعي مبـادرة رئـيس اجلتالحـظ مـع التقـدير - ٦ 

بشأن األزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية الـذي أجـري يف الفتـرة لتبادل اآلراء
  كمسامهة يف العملية التحضريية؛٢٠٠٩مارس/ آذار٢٧ إىل٢٥من
ــدعم مــنترحــب - ٧  ــة، ب ــادرة اللجــان اإلقليمي ــة اإلقل مبب ــة،املؤســسات املالي يمي

فيهـا مـصارف التنميـة اإلقليميـة وسـائر الكيانـات املعنيـة، بـإجراء مـشاورات علـى الـصعيد مبا
 اإلقليمي، وتدعوها إىل تقدمي مسامهات يف أقرب وقت ممكن إىل العملية التحضريية للمؤمتر؛

 الـذي تـضطلع بـه بـرامجلعمـل ا، اسـتنادا إىليعـد إىل األمني العـام أنتطلب - ٨ 
 جذور األزمة الراهنـة وأسـباان عا، تقرير يف جمال التحليلحدة وإداراا ومؤسساااألمم املت

األمــم املتحــدة وتــصديوآليــات انتقاهلــا إىل البلــدان الناميــة وتــأثري األزمــة احملتمــل يف التنميــة
يفالـوطين والـدويل واإلجـراءات املتخـذة علـى الـصعيدينزمة من خـالل أنـشطتها اإلمنائيـةألل

 حىت اآلن؛للتصدي هلا السياسات العامةجمال
م، يف التوقيـت املناسـب ومـن خـاللد إىل رئيس اجلمعية العامـة أن يقـتطلب - ٩ 

يـستند إىلعملية مفتوحة وشفافة يشارك فيها اجلميـع بقيـادة الـدول األعـضاء، مـشروع نـص
 األعضاء؛ ليكون أساسا لوثيقة ختامية تتفق عليها الدولةمجيع املسامهات التحضريي

ــب - ١٠   إىل األمـــــني العـــــام تقـــــدمي كـــــل املـــــساعدة املالئمـــــة للعمليـــــةتطلـــ
 .وللمؤمتر ةالتحضريي

 ٧٩اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٧

 


