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    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/64/423/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
  

  مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا  - ٦٤/٢١٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  
قــل  لــصاحل أ٢٠١٠-٢٠٠١ وبرنــامج عمــل العقــد )١(إىل إعــالن بروكــسلإذ تــشري   

  مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا،يف الذي اعتمد  )٢(البلدان منوا
  ،)٣(أللفيةلإىل إعالن األمم املتحدة وإذ تشري أيضا   
  ،)٤(٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري كذلك   
إعـــالن ” املعنـــون ٢٠٠٦ ســـبتمرب/ أيلـــول١٩ املـــؤرخ ٦١/١إىل قرارهـــا وإذ تـــشري   

االجتمـاع الرفيــع املـستوى لــدورة اجلمعيـة العامــة احلاديـة والــستني املعـين باســتعراض منتــصف      
  ،“منوا  البلدانلصاحل أقل ٢٠١٠-٢٠٠١لعقد اعمل املدة العاملي الشامل لتنفيذ برنامج 

ــا وإذ تــشري أيــضا      ٢٠٠٨ ديــسمرب/كــانون األول ١٩ املــؤرخ ٦٣/٢٢٧إىل قراره
 ٢٠١١قررت فيه أن تعقد مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا يف عـام                        الذي  

  رفيع، على مستوى
 باإلعالن الوزاري الـذي اعتمـد يف االجتمـاع الـوزاري ألقـل البلـدان                وإذ حتيط علما    

  ،)٥(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩منوا املعقود يف نيويورك يف 
_______________ 

)١( A/CONF.191/13الفصل األول ،.  
  .املرجع نفسه، الفصل الثاين )٢(
  .٥٥/٢انظر القرار  )٣(
  .٦٠/١انظر القرار  )٤(
)٥(  A/C.2/64/3املرفق ،.  
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 املــــــؤرخ ٢٠٠٩/٣١صادي واالجتمــــــاعي إىل قــــــرار اجمللــــــس االقتــــــوإذ تــــــشري   
ــوز ٣١ ــه /متـ ــل  ٢٠٠٩يوليـ ــامج عمـ ــذ برنـ ــشأن تنفيـ ــد ا  بـ ــل ٢٠١٠-٢٠٠١لعقـ ــصاحل أقـ   لـ

  ،منوا البلدان
لعقــد ا إىل اســتراتيجية كوتونــو بــشأن مواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل  وإذ تــشري أيــضا   
ــل ٢٠١٠-٢٠٠١ ــصاحل أق ــدان ل ــوا  البل ــادرة  )٦(من ــا أ  ، بوصــفها مب ــا وتقوده ــك زمامه ــل متل ق
  منوا، البلدان

إىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العامليـة          وإذ تشري كذلك      
 بـأن التقـدم االقتـصادي واالجتمـاعي الـذي حققتـه أقـل           ا اعترف فيه  اليت )٧(وتأثريها يف التنمية  

 العاملية وبـأن البلـدان الناميـة،        البلدان منوا يف السنوات األخرية مهدد باألزمة االقتصادية واملالية        
تحتاج، مـن أجـل التـصدي لألزمـة علـى حنـو مالئـم، إىل حـصة                  سـ  ، أقل البلدان منـوا    سيما الو

، ســواء كانــت ســيولة قــصرية األجــل أو متــويال طويــل    تقــدم هلــاأكــرب مــن أي مــوارد إضــافية 
  ،للتنمية األجل

قامة شراكة عاملية قويـة   أساسيا إلاعمل يشكل إطارال أن برنامج  وإذ تؤكد من جديد     
هتدف إىل تسريع وترية النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر يف أقـل                 

  البلدان منوا،
 أقــل البلــدان منــوا علــى تعزيــز تــويل البلــدان لزمــام األمــور يف تنفيــذ برنــامج  وإذ حتــث  

ددة ضــمن أطرهــا اإلمنائيــة الوطنيــة العمــل، بوســائل منــها ترمجــة أهدافــه وغاياتــه إىل تــدابري حمــ 
واستراتيجياهتا الوطنية للقضاء على الفقر، مبا يف ذلـك ورقـات اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر،                   
حيثما توجد، والتشجيع على إجراء حـوار جـامع وواسـع النطـاق بـشأن التنميـة مـع أصـحاب                 

يـز تعبئـة املـوارد احملليـة     املـصلحة ذوي الـصلة، مبـن فـيهم اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، وتعز        
  وإدارة املعونة،

يف التنميـــة علـــى أن ينفـــذوا بالكامـــل، يف الوقـــت املناســـب،       الـــشركاء ثوإذ حتـــ  
االلتزامات الواردة يف برنامج العمـل، وأن يبـذل كـل منـهم قـصارى جهـده يف سـبيل مواصـلة                      

  لتنفيذه،ين تقوالزيادة دعمه املايل 

_______________ 

)٦( A/61/117املرفق األول ،.  
  .، املرفق٦٣/٣٠٣لقرار ا )٧(
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 ٢٠١٠-٢٠٠١لعقـد  اام عن تنفيذ برنامج عمل  بتقرير األمني الع حتيط علما   - ١  
  ؛)٨(لصاحل أقل البلدان منوا

 مبا حيرز حاليا مـن تقـدم يف العمليـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم                 حتيط علما أيضا    - ٢  
  املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا؛

  ؤمتر وتقبله مع التقدير؛املبعرض حكومة تركيا استضافة ترحب   - ٣  
 ملدة مخـسة أيـام، يف إطـار         ٢٠١١ؤمتر يف النصف األول من عام       املعقد  تقرر    - ٤  

  املوارد القائمة، يف مكان وزمان حيددان بالتشاور مع احلكومة املضيفة؛
ــة    تقــرر أيــضا   - ٥   ــة الدولي ــة التحــضريية احلكومي أن جيــري تنظــيم اجتمــاع اللجن

إىل  ١٠ مــن يف الفتــرةزأين، يف نيويــورك يف جــ ٦٣/٢٢٧ مــن القــرار ٥املــشار إليــه يف الفقــرة 
، ملـدة مخـسة   ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ٢٥ إىل   ١٨مـن   يف الفترة    و ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤

  أيام لكل منهما؛
ــة غــري     تطلــب   - ٦   ــدان النامي ــدان منــوا والبل ــسامي ألقــل البل ــل ال  إىل مكتــب املمث

تنـــسيق لألعمـــال  الـــصغرية الناميـــة أن يكفـــل، بوصـــفه مركـــز ال اجلزريـــة الـــساحلية والـــدول
، القيـام باألعمـال التحـضريية للمـؤمتر       ٦٣/٢٢٧قـرار   الالتحضريية للمؤمتر، حـسبما طلبـت يف        

بفعالية وكفاءة ويف الوقت املناسـب وأن يواصـل حـشد وتنـسيق املـشاركة النـشطة ملؤسـسات                   
  املتحدة؛ منظومة األمم

ألمـم املتحـدة     إىل مؤسسات منظومة األمم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج ا             تطلب  - ٧  
ــة والوكــاالت املتخصــصة       ــة واللجــان اإلقليمي اإلمنــائي ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
والصناديق والربامج أن تقدم، يف إطـار واليـة كـل منـها، الـدعم الـالزم وأن تـسهم يف العمليـة                       

ارة التحضريية ويف املؤمتر نفسه بصورة نشطة، وتـدعو مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـ                
  الدولية واإلقليمية املعنية إىل القيام بذلك؛ املنظماتغريها من العاملية و
 إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل، حـــسب االقتـــضاء، املـــشاركة الكاملـــة تطلـــب  - ٨  

 يف األعمــال ســيما الللمنــسقني املقــيمني واألفرقــة القطريــة يف األعمــال التحــضريية للمــؤمتر، و 
  ي واإلقليمي؛التحضريية على الصعيدين القطر

_______________ 

)٨( A/64/80-E/2009/79و  Corr.1.  
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ــة    تــدعو   - ٩   ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي احلكومــات واملنظمــات احلكومي
واجملموعــات الرئيــسية واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل املــسامهة يف الــصندوق االســتئماين لتيــسري  

  املؤمتر نفسه؛يف مشاركة ممثلي أقل البلدان منوا يف العملية التحضريية و
ــر   - ١٠   ــة إســه تق ــيني  بأمهي ــصلحة املعن ــع أصــحاب امل ــات  مبــن ،ام مجي ــيهم الربملان  ف

عمليتـه التحـضريية،    يف   يف املـؤمتر و    ،واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص         
 أقـل البلـدان منـوا،      مـشاركة يف ذلـك    ، مبـا      ضـرورة املـشاركة النـشطة      ، يف هذا الصدد   وتؤكد،

  مهات املناسبة هلذا الغرض؛ وتدعو اجلهات املاحنة إىل تقدمي املسا
ــة يف    تطلــب   - ١١   إىل األمــني العــام أن يقــوم، مبــساعدة املؤســسات واهليئــات املعني

منظومة األمم املتحدة، مبا فيها إدارة شـؤون اإلعـالم يف األمانـة العامـة، وبالتعـاون مـع مكتـب                 
 اجلزرية الـصغرية الناميـة،      املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول         

 املناسـبة األخـرى لتعزيـز الـوعي     ومبادراهتـا  اإلعالميـة  جهودهـا باختاذ التـدابري الالزمـة لتكثيـف     
   إبراز أهدافه وأمهيته؛بطرق منهااملؤمتر،  لصاحلالعام 

على أمهية األعمال التحضريية على الـصعيد القطـري بوصـفها إسـهاما               تشدد  - ١٢  
ــة ا  ــها،    حامســا يف العملي ــذ نتائجــه ومتابعت ــب حبوهتلتحــضريية للمــؤمتر ويف تنفي ــل  ي ــات أق كوم

  ؛الوقت املناسب يف هاالبلدان منوا تقدمي تقارير
 للجنـة االقتـصادية ألفريقيـا واللجنـة االقتـصادية       ني التنفيـذي  ني إىل األمين  تطلب  - ١٣  

 مــع مكتــب املمثــل ، بالتنــسيق والتعــاون الــوثيقنييــضعاواالجتماعيـة آلســيا واحملــيط اهلــادئ أن  
الــسامي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة،    

االجتماعات االستعراضـية التحـضريية علـى        أن ينظما والتنظيمية الالزمة    و املوضوعية الترتيبات
، حــسبما ٢٠١٠ م يف عــاها جلنتامهــاالــصعيد اإلقليمــي يف ســياق الــدورات الــسنوية الــيت تعقــد

  ؛٦٣/٢٢٧طلبت اجلمعية العامة يف قرارها 
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة  تطلـــب   - ١٤  

لصاحل أقـل البلـدان منـوا        ٢٠١٠-٢٠٠١ لعقداوالستني تقريرا عن مواصلة تنفيذ برنامج عمل        
ــرار  ــا يف ذلـــك حالـــة األعمـــال التحـــ ،وعـــن تنفيـــذ هـــذا القـ ــة  مبـ ضريية املوضـــوعية والتنظيميـ

  .واللوجستية للمؤمتر
  ٦٦اجللسة العامة 

  ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١
  


