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تنمية في أفريقيــــــــا يكون محوره إعالن الخرطوم بشأن نهج لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي وال

 اإلنسان

 

 1988تموز/يوليه  28المؤرخ في  1988/66اعتمد بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

 

 

 

 إن المجلس االقتصادي واالجتماعي،

واإلقليمي والدولي لتحسين حالة البشر وإدامة تنمية اقتناعاً منه بالحاجة إلي تدابير عاجلة ومتضافرة تتخذ علي كل من الصعيد الوطني ودون اإلقليمي 

 واستغالل الموارد البشرية خالل فترة اإلنعاش وما بعدها في أفريقيا،

يرحب بمضمون إعالن الخرطوم بشأن نهج لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي والتنمية في أفريقيا يكون محوره اإلنسان، الذي اعتمده المؤتمر  -1

 1 ؛1988البعد اإلنساني لإلنعاش االقتصادي والتنمية في أفريقيا في آذار/مارس الدولي المعني ب

في أفريقيا يثني علي فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت والمعنية بمتابعة تنفيذ برنامج عمل األمم المتحدة من أجل االنتعاش االقتصادي والتنمية  -2

 لعقدها المؤتمر بنجاح؛علي الصعيد اإلقليمي وذلك  1990 -1986للفترة 

 يعرب عن امتنانه لحكومة السودان الستضافتها المؤتمر، وال سيما لرئيس وزراء السودان لرعايته للمؤتمر؛ -3

تعاش ا لالنيرحب بتعهد الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنفيذ توصيات إعالن الخرطوم بجعل البعد اإلنساني محوراً أساسياً لبرامجه -4

 والتنمية الطويلة األجل؛

يحث مؤسسات التمويل الدولية والمانحين الثنائيين والمتعددي األطراف ومؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية علي  -5

اعاة كافية في برامجها المتعلقة بتقديم المساهمة بنشاط في تنفيذ التوصيات الواردة في إعالن الخرطوم، بغية ضمان مراعاة االهتمام بالبعد اإلنساني مر

 المساعدة إلي البلدان األفريقية؛

عمل األمم يطلب من األمين العام أن يحيل إعالن الخرطوم إلي اللجنة المخصصة الجامعة التابعة للجمعية العامة والمعنية باستعراض وتقييم برنامج  -6

 وإلي الجمعية العامة في دورتها الثالثة واألربعين؛ 1990 -1986ريقيا للفترة المتحدة من أجل االنتعاش االقتصادي والتنمية في أف

 يحث األمين العام علي بدء التدابير الالزمة لتعبئة منظومة األمم المتحدة والمجتمع الدولي دعماً لتنفيذ توصيات إعالن الخرطوم؛ -7

لرامية إلي زيادة التعاون بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة في البحث عن حلول يطلب إلي فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت تكثيف جهودها ا -8

 .لمشاكل إفريقيا المتعلقة بالتنمية البشرية في سياق االنتعاش والتنمية الطويلة األجل

_______________________ 

  /1988/66E/RES.وثيقة األمم المتحدة- 

A/43/430 -1المرفق األول ،. 


