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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/467(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  متابعة نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية  - ٦٩/٢٠٨
  

 ،إن اجلمعية العامة  

فتـرة  إىل املؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي عقد يف مونتريي، املكسيك، يف ال إذ تشري  
ومـؤمتر املتابعــة الـدويل لتمويــل التنميـة املعــين باســتعراض     ٢٠٠٢آذار/مــارس  ٢٢إىل  ١٨مـن  

تشـرين الثـاين/نوفمرب إىل    ٢٩تنفيذ توافق آراء مـونتريي الـذي عقـد يف الدوحـة يف الفتـرة مـن       
ــمرب   ٢ ــانون األول/ديسـ ــا ٢٠٠٨كـ ــؤرخ  ٦٨/٦، وإىل قراراهتـ ــرين األول/أكتـــوبر   ٩املـ تشـ

املــــــؤرخ  ٦٨/٣٠٩ و ٢٠١٣كـــــانون األول/ديســـــمرب    ٢٠املـــــؤرخ   ٦٨/٢٠٤ و ٢٠١٣
بشأن الفريق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة         ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٠

كـانون   ٨املـؤرخ   ٦٩/١٠٨والقـرار   ٦٦/٢٨٨املستدامة واملنشأ عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة     
ــة اخلــربا    ٢٠١٤األول/ديســمرب  ــر جلن ــة     بشــأن تقري ــل التنمي ــة بتموي ــة املعني ــة الدولي ء احلكومي

، وأيضا إلــى قرار اجمللـس االقتصـــادي   ٦٦/٢٨٨املستدامة واملنشأة عمال بقرار اجلمعية العامة 
  ،  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ  ٢٠١٤/١١واالجتماعي 

ــة  وإذ تشــري أيضــا   ــة ملــؤمتر ا  )١(إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفي لقمــة والوثيقــة اخلتامي
    ،)٢(٢٠٠٥العاملي لعام 

إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهـداف  وإذ تشري كذلك   
ــن     ــرة مـ ــود يف الفتـ ــة، املعقـ ــة لأللفيـ ــبتمرب  ٢٢إىل  ٢٠اإلمنائيـ ــه ٢٠١٠أيلول/سـ ، وإىل وثيقتـ

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١(

 .٦٠/١القرار  )٢(
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حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة     ، وإىل االجتماع اخلاص املعـين مبتابعـة اجلهـود املبذولـة صـوب     )٣(اخلتامية
  ،)٤(اخلتامية  ، وإىل وثيقته٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٥لأللفية، الذي عقده رئيس اجلمعية العامة يف 

إىل مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة الـذي عقـد يف ريـو دي جـانريو،         وإذ تشري  
ــرة مـــن   ــه  ٢٢إىل  ٢٠الربازيـــل، يف الفتـ ــة  ، وإىل وثيقتـــه٢٠١٢حزيران/يونيـ ــة املعنونـ اخلتاميـ

  ،)٥(“املستقبل الذي نصبو إليه”
إىل احلوار الرفيع املستوى السادس بشأن متويل التنمية، الذي عقـد يف   وإذ تشري أيضا  

  ،  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨  و ٧نيويورك يومي 
ــه  ٣٠املــؤرخ  ٦٨/٢٧٩إىل قرارهــا  وإذ تشــري كــذلك    ــق  ٢٠١٤حزيران/يوني املتعل

بطرائق عقد املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـذي رحبـت فيـه بعـرض حكومـة إثيوبيـا            
  ،  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦إىل  ١٣استضافة املؤمتر، املقرر عقده يف أديس أبابا يف الفترة من 

ذ توافق آراء مونتريي وإعـالن  بتقرير األمني العام عن متابعة وتنفي حتيط علما  - ١  
  ؛)٦(الدوحة بشأن متويل التنمية

مجيــع الــدول األعضــاء واجلهــات املاحنــة احملتملــة األخــرى إىل النظــر يف  تــدعو  - ٢  
املسامهة بسخاء يف الصندوق االستئماين ملتابعـة املـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة، مـن أجـل دعـم         

، ودعـم سـفر   الدويل الثالـث لتمويـل التنميـة    ة للمؤمتراألنشطة اليت تتضمنها األعمال التحضريي
  أقل البلدان منوا؛   ال سيماومشاركة ممثلي البلدان النامية، و

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا السـبعني تقريـرا      تطلب  - ٣  
  عن نتائج املؤمتر؛  

ــدورهتا ا   تقــرر  - ٤   ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــوان  أن ت ــدا بعن لســبعني بن
  “.الدولية لتمويل التنمية املؤمتراتمتابعة وتنفيذ نتائج ”

  
  ٧٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩
 

_______________ 

 .٦٥/١القرار  )٣(

 .٦٨/٦القرار  )٤(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٥(

)٦( A/69/358. 


