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 الدورة التاسعة واخلمسون
 اللجنة الثانية

 من جدول األعمال) أ (٨٨البند 
مـؤمتر  : جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصـة      
  األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا

، بنــاء علــى )ثيوبيــاإ(هــا يأبر. مشــروع قــرار مقــدم مــن مقــرر اللجنــة، الســيد أزانــاو ت   
 A/C.2/59/L.42بشأن مشروع القرار أجريت  مشاورات غري رمسية

 
 الثالث املعين بأقل البلدان منوا املتحدة األمممؤمتر   

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تشــري  ــؤرخ ٥٥/٢٧٩ إىل قراره ــوز١٢ امل ــه / مت ــه   ٢٠٠١يولي ــدت في ــذي أي ، ال

ىل ، وإ)٢( لصــاحل أقــل البلــدان منــوا ٢٠١٠-٢٠٠١ وبرنــامج عمــل العقــد  )١(إعــالن بروكســل
ــا  ــؤرخ ٥٧/٢٧٦قراريهـ ــانون ٢٠ املـ ــمرب / األولكـ ــؤرخ ٥٨/٢٢٨، و ٢٠٠٢ديسـ  ٢٣ املـ
 الثالث املعين بأقل البلدان منوا،  املتحدة األمم بشأن مؤمتر ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون

 الـذي اعتمـدت فيـه      ٢٠٠٠سـبتمرب   /أيلـول  ٨ املـؤرخ    ٥٥/٢ قرارهـا    وإذ تعيد تأكيد   
 منــه الــيت تعهــد فيهــا رؤســاء الــدول ١٥يــة، وخباصــة الفقــرة بشــأن األلف املتحــدة األمــمإعــالن 

 

__________ 

 واحلكومات مبعاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا،
 الـواردة يف  الغايـات   واألهـداف   ب أمهية استعراض التقدم احملرز صوب الوفاء        وإذ تدرك  

ائيــة  لصــاحل أقــل البلــدان منــوا فضــال عــن األهــداف اإلمن  ٢٠١٠-٢٠٠١برنــامج عمــل العقــد  

 )١( A/CONF.191/13الفصل األول ،. 
 .، الفصل الثايننفسهاملرجع  )٢( 
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بشـأن األلفيـة مـن     املتحـدة  األمـم  الـواردة يف إعـالن   هـا تلـك  األخرى املتفـق عليهـا دوليـا مبـا في      
 ياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا،حيث تناوهلا لالحت

 اجمللـس  إىل اإلعالن الـوزاري الصـادر عـن اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن دورة                   وإذ تشري  
تعبئة املـوارد والبيئـة املواتيـة       ”وضوع  املتعلق مب  ٢٠٠٤املوضوعية لعام   االقتصادي واالجتماعي   

 أقــل البلــدان  لصــاحل٢٠١٠-٢٠٠١للقضــاء علــى الفقــر يف ســياق تنفيــذ برنــامج عمــل العقــد 
 ،“منوا

 املتعلـــق ٢٠٠٤/٦٦ إىل قـــراري اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي أيضـــا وإذ تشـــري 
 ٢٠٠٤/٦٧ أقـل البلـدان منـوا و      استراتيجية االنتقال السلس للبلدان بعد خروجهـا مـن قائمـة            ب

نـوفمرب  /تشـرين الثـاين    ٥ املـؤرخ    بتقرير جلنة السياسـات اإلمنائيـة عـن دورهتـا السادسـة،           املتعلق  
٢٠٠٤، 

التجـارة الدوليـة    بـط   ر: ٢٠٠٤ بالتقرير املتعلق بأقل البلدان منـوا لعـام          وإذ حتيط علما   
 ،)٣(باحلد من الفقر

اء على الفقر يف أقل البلدان منوا اختـاذ خطـوات       بأنه من بني ما يتطلبه القض     وإذ تسلم    
 لالســتفادة مــن يف تنظــيم املشــاريع وفــتح األبــواب أمــامهملــتمكني الفقــراء وإطــالق مهــاراهتم 
 ثروات بلداهنم وتنميتها واستغالهلا،

 ،)٤( العاماألمني بتقرير وإذ حتيط علما أيضا 
امج عمـــل العقـــد  اإلعـــراب عـــن بـــالغ قلقهـــا إزاء ضـــعف تنفيـــذ برنـــتكـــرر - ١ 
 ؛)٢( لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١

أقل البلدان منوا وشركاءها يف التنمية الثنائيني واملتعددي األطراف علـى            حتث - ٢ 
برنـامج العمـل يف     غايـات   وأهـداف   بزيادة بذل اجلهود املتضافرة واختاذ التدابري العاجلة للوفـاء          

 وقت مناسب؛
مـني العـام لألمـم املتحـدة أن يكفـل علـى مسـتوى               طلبـها إىل األ   تكرر تأكيـد     - ٣ 

األمانة العامة تعبئة مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة والتنسيق التام بينها مـن أجـل تيسـري                  
التنفيذ املنسق لربنامج العمل على األصعدة الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي وكـذلك التـرابط          

يف  ،ب يف هذا السـياق إىل األمـني العـام أن يتعـاون    ، وتطل ذلك الربنامجيف متابعة ورصد تنفيذ  

__________ 
 .E.04.II.D, 27شورات األمم املتحدة، رقم املبيع من )٣( 
 )٤( A/59/94-E/2004/77. 
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ــامج عمــل بروكســل    ــذ املنســق ألنشــطة برن ــة جمموعــة األمــم املتحــدة     ،التنفي مــع رؤســاء أفرق
 ؛ئية، مبا يتسق مع والية كل فريقاإلمنا

 إىل أن يعـاجل، وفقـا للطرائـق الـيت     ٢٠٠٥احلدث الرفيـع املسـتوى لعـام         تدعو - ٤ 
، االحتياجات اخلاصة ألقـل البلـدان منـوا         التاسعة واخلمسني تحددها اجلمعية العامة يف دورهتا      س

اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك             الغايات  التقدم احملرز يف بلوغ      استعراضوذلك لدى   
 الواردة يف إعالن األلفية؛الغايات 
 أقـل البلـدان منـوا يف عـام      إجراء استعراض شـامل لربنـامج العمـل لصـاحل         تقرر   - ٥ 
 من برنامج العمـل     ١١٤وفقا للفقرة   احلادية والستني    داخل اجلمعية العامة أثناء دورهتا       ٢٠٠٦

 علــى أن جيــري ٢٠٠٣يونيــه /حزيــران ٢٣املــؤرخ  بــاء ٥٧/٢٧٠مــع مراعــاة أحكــام قرارهــا 
 البت يف الطرائق اليت ستتبع يف هذا الصدد؛

ــرر - ٦  ــق إجــراء هــذا االســتعراض   الســتني يف ا أن تنظــر يف دورهتــ أيضــا  تق طرائ
 ؛الشامل

ملشاركة ممـثلني حكـوميني مـن أقـل البلـدان منـوا         الشديدة  األمهية   تكرر تأكيد  - ٧ 
 ، االقتصـادي واالجتمـاعي    اجمللـس يف االستعراض السنوي لربنامج عمل بروكسل الـذي جيريـه           

نفقـات السـفر   خـاص لتغطيـة     إنشاء صـندوق اسـتئماين      العام األمنيوتطلب يف هذا الصدد إىل      
واإلقامة ملمثلني اثنني من كل بلد من أقل البلدان منـوا مـن أجـل حضـور االسـتعراض السـنوي                     

 لربنامج العمل، على أن ميول هذا الصندوق االستئماين من التربعات؛
الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة          تدعو   - ٨ 

 ؛ص إىل التربع للصندوق االستئماينوالقطاع اخلا
يف دورتـه   مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة           الـذي اختـذه     قرار  البترحب   - ٩ 

بإجراء حتليالت من خالل تقريـر أقـل البلـدان منـوا ألسـباب اخنفـاض حصـة أقـل         احلادية عشرة  
مـن الفقـر، بغيـة الوقـوف      التجارة العاملية، والصالت بني التجارة والنمـو واحلـد          يف  البلدان منوا   

 مـن توافـق آراء سـاو     ٣٤الفقـرة   وفـق مـا أعربـت عنـه يف          على حلول طويلة األجـل للمشـكلة        
، وتدعو أيضا مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية إىل إجراء حتليل للدور الذي ميكـن               )٥(باولو
ية بتــدابري ميكــن  املشــاريع يف احلــد مــن الفقــر يف أقــل البلــدان منــوا والتوصــ       تؤديــه تنميــة  أن 

 ؛حلكومات أقل البلدان منوا أن تتخذها من أجل تعزيز تنمية القطاع اخلاص لديها

__________ 
 .TD/410انظر  )٥( 
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 ٢٠٠٤/٦٦قرار اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي   لأمهية التنفيذ الفعال   تؤكد   - ١٠ 
 أقل البلدان منوا؛قائمة من اخلارجة من أجل دعم البلدان 

 ، االقتصـادي واالجتمـاعي    اجمللسن طريق    إىل األمني العام أن يقدم، ع      تطلب - ١١ 
وذلـك  التحليـل واالهتمـام بالنتـائج    ُيتـوخى فيـه   تقريرا مرحليا سنويا عـن تنفيـذ برنـامج العمـل       

 .امللموسة وبيان التقدم احملرز يف تنفيذهبالتركيز على النتائج 
 


