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 ٢٠٠٨ لعام املوضوعية الدورة
 ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٥ - يونيه/حزيران ٣٠ نيويورك،

 األعمال جدول من ٤ البند
 اإلعــــالن تنفيــــذ يف املتحــــدة األمــــم منظومــــة دور

 مــن املــستوى الرفيــع اجلــزء عــن الــصادر الــوزاري
 ٢٠٠٧ لعام املوضوعية اجمللس دورة

  
ــرار مــشروع   ــيس نائــب مــن مقــدم ق ــونأ اجمللــس رئ ــدرو طوني ــونتريو بي ــا م ــرأ( ليم  سال

 رمسية غري مشاورات أساس على )األخضر
  

 اجلهــود بتعزيــز املتعلــق الــوزاري اإلعــالن تنفيــذ يف املتحــدة األمــم منظومــة دور  
 أجـل  مـن  العامليـة  الـشراكة  منـها  بطـرق  واجلـوع،  الفقـر  على القضاء إىل الرامية
 االقتـصادي  اجمللـس  دورة مـن  ستوىاملـ  الرفيـع  اجلـزء  أثناء اعُتمدت اليت التنمية

  ٢٠٠٧ لعام املوضوعية واالجتماعي
 

 واالجتماعي، االقتصادي اجمللس إن 
ــةا بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن إىل يــشري إذ   العــاملي القمــة مــؤمتر نتــائج وإىل )١(أللفي

  ،)٢(٢٠٠٥ لعام
 دورتـه  مـن  ستوىاملـ  الرفيـع  اجلـزء  أثنـاء املعتمـد    الـوزاري  اإلعالن إىل  أيضا يشري وإذ 
  ،٢٠٠٧ لعام املوضوعية
__________ 

 .٥٥/٢ العامة اجلمعية قرار انظر )١( 
 .٦٠/١ العامة اجلمعية قرار انظر )٢( 
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ــشري وإذ  ــرره إىل  كــذلكي ــؤرخ ٢٠٠٧/٢٦١ مق ــه/متــوز ٢٧ امل ــشأن ٢٠٠٧ يولي  ب
  ،٢٠٠٨ لعام بالتنسيق املتعلق اجلزء موضوع
 شـاملة  اسـتجابة  يتطلّـب  واجلوع الفقر على القضاءاملتمثل يف    التحدي بأن يسلّم وإذ 
 ووكاالهتـا،  وبراجمهـا  صـناديقها  ذلك يف مبا املتحدة، ماألم منظومة جانب من األبعاد ومتعددة
  واليته، حدود يف كل االقتضاء حبسب

 األمـم  إعـالن  يف الـواردة  التنميـة  أجـل  مـن  العامليـة  الـشراكة  التزامـات  تأكيد يعيد وإذ 
 لتمويـل  الـدويل  املـؤمتر  يف إليـه  التوصـل  مت الذي مونتريي آراء وتوافق ،)١(أللفيةبشأن ا   املتحدة

 جوهانــسربغ خطــة”( املــستدامة للتنميــة العــاملي القمــة مــؤمترنتــائج  تنفيــذ وخطــة ،)٣(لتنميــةا
 ،)٤()“للتنفيذ

 حـدود  يف كـل  االقتضاء حبسب ووكاالهتا، وبراجمها املتحدة األمم صناديق إىل يطلب - ١
 صـياغة  يف واتـساقا  مشـوال  أكثـر متعـددة األبعـاد و     جتـبين هنُـ    حنو التقدم من املزيد إحراز واليته،
  واجلوع؛ الفقر على لقضاءل داعمةال وعملياهتا وبراجمها سياساهتا

 يف كـل  االقتـضاء  حبـسب  ووكاالهتـا،  وبراجمها املتحدة األمم صناديق إىل أيضا يطلب - ٢
 ومـساعدهتا،  الناميـة  للبلـدان  الـسياسات  جمـال  يف الـدعم  لتقـدمي  جهودهـا  تعزيـز  واليته، حدود
 املتعلقـة  الـسياسات  جمـاالت  مـن جمموعـة كـبرية      أثـر  لتحليـل  قـدراهتا  بناء على طلبها، على بناء

  التخصصات؛ متعددة والدراساتالبحوث  تعزيزبطرق منها  واجلوع، الفقر على بالقضاء
 املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف التنفيذيني الرؤساء جملس يف األعضاء املنظمات مجيع يدعو - ٣

 القـضاء  هدف تحقيقل احليوية اجملاالت يف والتعاون اساتالسياتساق   تعزيز إىلاملعين بالتنسيق   
  واجلوع؛ الفقر على
 تنـاول  بالتنـسيق  املعين التنفيذيني الرؤساء جملس يف األعضاء املنظمات مجيع إىل يطلب - ٤

 إىل الراميـة  البلـدان  اسـتراتيجيات  دعـم وحبـث سـبل      متكامل بأسلوب واحلضرية الريفية التنمية
  االقتضاء؛ حبسب ضري،احل الفقر مناحلد 
ــز علــى ووكاالهتــا وبراجمهــا املتحــدة األمــم صــناديق يــشّجع - ٥ ــسياسات اتــساق تعزي  ال

 تكنولوجيــا ذلـك  يف مبـا  مناسـبا،  األمـر  يكــون حيثمـا  والتكنولوجيـا،  العلـوم  جمـال  يف والتعـاون 
__________ 

منـشورات األمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨ مـونتريي، املكـسيك،    تقرير املؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة،        )٣( 
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

/  أيلــول٤ ‐أغــسطس / آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا،     )٤( 
 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبE.03.II.A.1م املبيع منشورات األمم املتحدة، رق (٢٠٠٢ سبتمرب
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 العلـوم  بـرامج  وضـع  يعززسـ  ممـا  ،الفقـر  مـن  للحـد  االقتـضاء،  حـسب  واالتصاالت، املعلومات
 للقـضاء  دعمـا  والتكنولوجيـا  العلـوم  جمـال  يف الوطنيـة  املؤسسية القدرات وتطوير والتكنولوجيا

  واجلوع؛ الفقر على
 يف كــل االقتــضاء حبــسب ووكاالهتــا، وبراجمهــا املتحــدة األمــم صــناديق أيــضا يــشّجع - ٦

 القـضاء  علـى من أثر    ياإلمنائ لتعاونلتقييم ما ل   جتريها اليت عملياتال تنسيق على واليته، حدود
  واجلوع؛ الفقر على
 حـدود  يف كـل  االقتضاء حبسب ووكاالهتا، وبراجمها املتحدة األمم صناديق ىلإ يطلب - ٧

 أصـحاب  تعـدد  على تقوم بُنُهج األخذ تشجيع مواصلة ،األعضاء الدول مع وبالتشاور واليته،
 عـن  أطـراف،  مجلـة  بـني  من اص،اخل والقطاع املدين واجملتمع احمللية السلطات وتشمل املصلحة
ــق ــات طري ــسيق آلي ــيت التن ــستخدمها ال ــى ت ــة نطــاق عل ــى للقــضاء املنظوم ــر عل  ،واجلــوع الفق
  االقتضاء؛ حبسب

 علــى ووكاالهتــا، وبراجمهــا صــناديقها وخــصوصا املتحــدة، األمــم منظومــة يــشّجع - ٨
لــدى  قتــضاء،اال حــسب واجلــوع، الفقــر علــى للقــضاء قــصوىال ولويــةاأل مــنح يف االســتمرار

 األطــر أو اإلمنائيــة للمــساعدة املتحــدة األمــم عمــل وإطــار املوحــدة القطريــة التقييمــاتإعــداد 
 بالتـــشاور ،القطـــري الـــصعيد علـــى التنفيذيـــة األنـــشطة توّجـــه الـــيت األخـــرىوالـــصكوك 

  احلكومات؛ مع
 حـدود  يف كـل  االقتـضاء  حبـسب  ووكاالهتـا،  وبراجمهـا  املتحـدة  األمـم  صناديق يشّجع - ٩

 تعزيــزبطــرق منــها  واجلــوع، الفقــر علــى للقــضاء الراميــة اجلهــود تعزيــز مواصــلة علــى واليتــه،
 .الصددهذا  يف البلدان ودعم التنمية أجل من العاملية الشراكة

 


