
إعالن الخرطوم بشأن نهج لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي والتنمية في 
  أفريقيــــــــا يكون محوره اإلنسان

  
 ٢٨المـؤرخ فـي    ١٩٨٨/٦٦اعتمد بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتمـاعي رقـم   

  ١٩٨٨يوليه /تموز
  

  إن المجلس االقتصادي واالجتماعي،
ومتضافرة تتخذ علي كل من الصـعيد الـوطني ودون    اقتناعاً منه بالحاجة إلي تدابير عاجلة

اإلقليمي واإلقليمي والدولي لتحسين حالة البشر وإدامة تنمية واستغالل الموارد البشرية خـالل  
  فترة اإلنعاش وما بعدها في أفريقيا،

يرحب بمضمون إعالن الخرطوم بشأن نهج لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي والتنمية في  -١
ون محوره اإلنسان، الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بالبعد اإلنسـاني لإلنعـاش   أفريقيا يك

  ١؛ ١٩٨٨مارس /االقتصادي والتنمية في أفريقيا في آذار
يثني علي فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت والمعنية بمتابعة تنفيذ برنامج عمـل األمـم    -٢

علي الصعيد  ١٩٩٠ -١٩٨٦ي أفريقيا للفترة المتحدة من أجل االنتعاش االقتصادي والتنمية ف
  اإلقليمي وذلك لعقدها المؤتمر بنجاح؛

يعرب عن امتنانه لحكومة السودان الستضافتها المؤتمر، وال سيما لرئيس وزراء السودان  -٣
  لرعايته للمؤتمر؛

يرحب بتعهد الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية ألفريقيـا بتنفيـذ توصـيات إعـالن      -٤
  الخرطوم بجعل البعد اإلنساني محوراً أساسياً لبرامجها لالنتعاش والتنمية الطويلة األجل؛

يحث مؤسسات التمويل الدولية والمانحين الثنـائيين والمتعـددي األطـراف ومؤسسـات      -٥
حدة والمنظمات غير الحكومية علي المساهمة بنشاط في تنفيـذ التوصـيات   منظومة األمم المت

الواردة في إعالن الخرطوم، بغية ضمان مراعاة االهتمام بالبعد اإلنساني مراعاة كافيـة فـي   
  برامجها المتعلقة بتقديم المساعدة إلي البلدان األفريقية؛

لجنة المخصصة الجامعـة التابعـة   يطلب من األمين العام أن يحيل إعالن الخرطوم إلي ال -٦
للجمعية العامة والمعنية باستعراض وتقييم برنامج عمل األمم المتحدة مـن أجـل االنتعـاش    

وإلي الجمعية العامة في دورتها الثالثـة   ١٩٩٠ -١٩٨٦االقتصادي والتنمية في أفريقيا للفترة 
  واألربعين؛

ئة منظومة األمم المتحدة والمجتمع الدولي يحث األمين العام علي بدء التدابير الالزمة لتعب -٧
  دعماً لتنفيذ توصيات إعالن الخرطوم؛



يطلب إلي فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت تكثيف جهودها الرامية إلي زيادة التعـاون   -٨
بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة في البحث عن حلول لمشاكل إفريقيـا المتعلقـة بالتنميـة    

  .االنتعاش والتنمية الطويلة األجل البشرية في سياق
 


