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                        الدورة الرابعة والستون
                اللجنة الثانية

                من جدول األعمال  )  أ   (  ٥٦      البند 
  :                                          جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة     

ــل      ــين بأقـ ــث املعـ ــدة الثالـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ                                                         مـ
           منوا        البلدان

         ، علـى    )       صـربيا    (                                                                            مشروع قرار مقدم من نائب رئـيس اللجنـة، الـسيد دراغـان ميتـشيتش                  
    A/C.2/64/L.7                           ية أجريت بشأن مشروع القرار                   أساس مشاورات غري رمس

    
                                               مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا    

  
   ،                إن اجلمعية العامة  
 (                  إىل إعــالن بروكــسل         إذ تــشري   

 

               لــصاحل أقــل     ٢٠١٠-    ٢٠٠١                           وبرنــامج عمــل العقــد   )١
 (           البلدان منوا

 

           لدان منوا،                                                   ، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل الب )٢
 (                               إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية             وإذ تشري أيضا   

 

٣( ،   
 (    ٢٠٠٥                                          إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام              وإذ تشري كذلك   

 

٤( ،   

__________ 
  ) ١(   A/CONF.191/13الفصل األول ،            .   
   .                       املرجع نفسه، الفصل الثاين   )٢ (  
   . ٢ /  ٥٥            انظر القرار    )٣ (  
   . ١ /  ٦٠            انظر القرار    )٤ (  
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ــشري    ــا           وإذ ت ــؤرخ  ١ /  ٦١            إىل قراره ــول  ١٩          امل ــون  ،    ٢٠٠٦        ســبتمرب  /         أيل        إعــالن  ”           املعن
                                          اديـة والــستني املعـين باســتعراض منتــصف                                                           االجتمـاع الرفيــع املـستوى لــدورة اجلمعيـة العامــة احل   

   ، “    ٢٠١٠-    ٢٠٠١     لعقد    ل   منوا         البلدان                العمل لصاحل أقل                                 املدة العاملي الشامل لتنفيذ برنامج 
                                                     ، الذي قررت فيه أن تعقد مؤمتر األمـم املتحـدة              ٢٢٧ /  ٦٣            إىل قرارها                   وإذ تشري أيضا      

                   على مستوى رفيع،    ٢٠١١                                   الرابع املعين بأقل البلدان منوا يف عام 
                                                                               باإلعالن الوزاري الـذي اعتمـد يف االجتمـاع الـوزاري ألقـل البلـدان                            ذ حتيط علما    وإ  

   ،    ٢٠٠٩      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩                       منوا املعقود يف نيويورك يف 
   ه      يوليـ  /     متـوز    ٣١            املـؤرخ      ٣١ /    ٢٠٠٩                                     إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي                وإذ تشري     
   ،    ٢٠١٠-    ٢٠٠١        للعقد    منوا           البلدان              العمل لصاحل أقل                    بشأن تنفيذ برنامج     ٢٠٠٩

                      العمـل لـصاحل أقـل                                                       إىل استراتيجية كوتونو بشأن مواصلة تنفيذ برنامج                       وإذ تشري أيضا      
 (    ٢٠١٠-    ٢٠٠١        للعقد    منوا         البلدان

 

                                                     ، بوصفها مبادرة متلك زمامها وتقودها أقل البلدان منوا، )٥
        عامليـة                                                                        إىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتـصادية ال                         وإذ تشري كذلك      

 (                   وتأثريها يف التنمية  
 

                                                                                      ، والـذي اعتـرف فيـه بـأن التقـدم االقتـصادي واالجتمـاعي الـذي حققتـه                    )٦
                                                                                                               أقل البلـدان منـوا يف الـسنوات األخـرية مهـدد باألزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة وبـأن البلـدان                  

              م، إىل حـصة                                                                                        النامية، وال سيما أقل البلدان منوا حتتاج، من أجل التصدي لألزمة على حنو مالئـ              
                                                                      أكرب من أي موارد إضافية، سواء كانت سيولة قصرية األجل أو متويال طويل األجل،

                       يــشكل إطــار عمــل      ٢٠١٠-    ٢٠٠١                             أن برنــامج عمــل العقــد                         وإذ تؤكــد مــن جديــد   
                                                                                                               أساسيا إلقامـة شـراكة عامليـة قويـة هتـدف إىل تـسريع وتـرية النمـو االقتـصادي املطـرد والتنميـة                       

                         لفقر يف أقل البلدان منوا،                      املستدامة والقضاء على ا
                                                                                        أقــل البلــدان منــوا علــى تعزيــز تــويل البلــدان لزمــام األمــور يف تنفيــذ برنــامج     ث       وإذ حتــ  

                                                                                                        العمــل، بوســائل منــها ترمجــة أهدافــه وغاياتــه إىل تــدابري حمــددة ضــمن أطرهــا اإلمنائيــة الوطنيــة  
                          ات احلـد مـن الفقـر،                                                                                      واستراتيجياهتا الوطنية للقضاء على الفقر، مبا يف ذلـك ورقـات اسـتراتيجي            

                                                                                                    حيثما توجد، والتشجيع على إجراء حـوار جـامع وواسـع النطـاق بـشأن التنميـة مـع أصـحاب                 
                                                                                                     املـصلحة ذوي الـصلة، مبـن فـيهم اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، وتعزيـز تعبئـة املـوارد احملليـة             

                وإدارة املعونة،

__________ 
  ) ٥(   A/61/117املرفق األول ،            .   
   .       ، املرفق   ٣٠٣ /  ٦٣       القرار    )٦ (  
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                  الوقــت املناســب،                                             يف التنميــة علــى أن ينفــذوا بالكامــل، يف              الــشركاء         أيــضا    حيــث    وإذ   
                                                                                                         االلتزامات الواردة يف برنامج العمـل، وأن يبـذل كـل منـهم قـصارى جهـده يف سـبيل مواصـلة                      

                                 زيادة دعمه املايل والفين لتنفيذها،
 (                      بتقرير األمني العام            حتيط علما   -   ١  

 

                                العمل لـصاحل أقـل البلـدان                             عن تنفيذ برنامج      )٧
   ؛    ٢٠١٠-    ٢٠٠١          منوا للعقد 

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

                                                                  بعرض حكومة تركيا استضافة مؤمتر األمم املتحدة الرابـع املعـين بأقـل           ترحب    -   ٣  
                                البلدان منوا وتقبله مع التقدير؛

                     ن منوا يف النـصف األول                                                عقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدا        تقرر    -   ٤  
                                                                                             ملدة مخسة أيام، يف إطـار املـوارد القائمـة، يف مكـان وزمـان حيـددان بالتـشاور                        ٢٠١١         من عام   

                   مع احلكومة املضيفة؛
ــة                  تقــرر أيــضا   -   ٥   ــة الدولي ــة التحــضريية احلكومي                                                                      أن جيــري تنظــيم اجتمــاع اللجن

    ١٠                           خـالل الفتـرتني مـن                                    يف نيويـورك يف جـزأين،         ٢٧٧ /  ٦٣               من القرار     ٥                        املشار إليه يف الفقرة     
                     ، ملـدة مخـسة أيـام        ٢٠١١        أبريـل   /         نيـسان   ٢٥     إىل   ١٨        ومـن      ٢٠١١        ينـاير   /                كانون الثـاين    ١٤    إىل  

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

ــة الناميـــة أن يكفـــل، بوصـــفه مركـــز التنـــسيق لألعمـــال                                  الـــساحلية والـــدول الـــصغري                                                                             ة اجلزريـ
                                             ، القيـام باألعمـال التحـضريية للمـؤمتر            ٢٧٧ /  ٦٣                                             التحضريية للمؤمتر، حسبما طلبت يف قرارهـا        

                                                                                             بفعالية وكفاءة ويف الوقت املناسب، وأن يواصل حـشد وتنـسيق املـشاركة النـشطة ملؤسـسات              
         املتحدة؛            منظومة األمم

                                                                      ات منظومة األمم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة                          إىل مؤسس      تطلب  -   ٧  
ــة والوكــاالت املتخصــصة       ــة واللجــان اإلقليمي                                                                                                      اإلمنــائي ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
                                                                                                          والصناديق والربامج، أن تقدم، يف إطار والية كـل منـها، الـدعم الـالزم وأن تـسهم يف العمليـة                     

                                                                 نشطة، وتـدعو مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة                                             التحضريية ويف املؤمتر نفسه بصورة    
                                                                 العاملية واملؤسسات الدولية واإلقليمية املعنية األخرى إىل القيام بذلك؛

__________ 
  ) ٧(   E/2009/79-A/64/80 و    Corr.1.   
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                                                                           إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل، حـــسب االقتـــضاء، املـــشاركة الكاملـــة        تطلـــب  -   ٨  
             ا يف األعمــال                                                                                 للمنــسقني املقــيمني واألفرقــة القطريــة يف األعمــال التحــضريية للمــؤمتر، وال ســيم 

                                        التحضريية على الصعيدين القطري واإلقليمي؛
                                                                     احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة،         تــدعو   -   ٩  

                                                                                           واجملموعــات الرئيــسية واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل املــسامهة يف الــصندوق االســتئماين لتيــسري  
                 ية واملؤمتر نفسه؛                                             مشاركة أقل البلدان منوا يف كل من العملية التحضر

                                                                           بأمهية إسهام مجيع أصحاب املصلحة املعنيني مبا فـيهم الربملانـات واجملتمـع                  تقر    -    ١٠  
                                                                                                  املدين واملنظمات غـري احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص يف املـؤمتر وعمليتـه التحـضريية، وتـشدد يف                  

                     ل البلـدان منـوا،                                                                                          هذا الصدد على ضرورة املشاركة النشطة هلذه العناصر، مبا فيها املنتميـة إىل أقـ              
                                                        وتدعو اجلهات املاحنة إىل تقدمي املسامهات املناسبة هلذا الغرض؛

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                 

                                                                                        قل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة،                             املمثل السامي أل  
                                                           اإلعالميــة واملبــادرات املناســبة األخــرى لتعزيــز الــوعي        اجلهــود                                    باختــاذ التــدابري الالزمــة لتكثيــف 

                                    يف ذلك عن طريق إبراز أهدافه وأمهيته؛                      العام ملصلحة املؤمتر، مبا
                                                  ية علـى الـصعيد القطـري بوصـفها إسـهاما            ري        ل التحض                 على أمهية األعما        تؤكد    -    ١٢  

ــل        ــدعو حكومــات أق ــها، وت ــذ نتائجــه ومتابعت ــة التحــضريية للمــؤمتر ويف تنفي                                                                                                      حامســا يف العملي
                                       البلدان منوا إىل تقدمي التقارير يف حينها؛

ــة           تطلــب  -    ١٣   ــا واللجن ــصادية ألفريقي ــة االقت                                                                                إىل األمــني التنفيــذي لكــل مــن اللجن
ــوثيقني مــع                      االقتــصادية واالجت ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، أن يقومــا، بالتنــسيق والتعــاون ال                                                                                      ماعي

                                                                                           مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية     
                                                                                                        الناميـــة، بتـــوفري األعمـــال التحـــضريية التنظيميـــة واملوضـــوعية الالزمـــة وتنظـــيم االجتماعـــات   

                                                                             ريية على الـصعيد اإلقليمـي يف سـياق الـدورات الـسنوية الـيت تعقـد يف عـام                          االستعراضية التحض 
   ؛   ٢٢٧ /  ٦٣                                               يف جلنتيهما، حسبما طلبت اجلمعية العامة يف قرارها     ٢٠١٠

                                                                            إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة          تطلـــب   -    ١٤  
-    ٢٠٠١                         لبلــدان منــوا للعقــد                        العمــل لــصاحل أقــل ا                                                    والــستني تقريــرا عــن مواصــلة تنفيــذ برنــامج   

                                                                                                        ، وعن تنفيذ هـذا القـرار مبـا يف ذلـك تقريـر عـن حالـة األعمـال التحـضريية املوضـوعية                            ٢٠١٠
   .                            والتنظيمية واللوجستية للمؤمتر

  


