األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/69/L.73
Distr.: Limited
29 May 2015
Arabic
Original: English

الدورة التاسعة والستون
البند ( 19ب) من جدول األعمال
التنميـــــة املســـــتدامة متابعـــــة و ن يـــــ
اســتتا يةية موريوــيو ملواص ـ ة ن يــ
بتنامج العمل من أجل التنمية املسـتدامة
ل دول اجلزرية الصغرية النامية
جنوب أفتيقيا* موتوع قتار

اســتعتاش مــامل ل ــدعم ال ـ م قدم ـ م نظومــة األمــم املتحــدة ل ــدول اجلزريــة
الصغرية النامية
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد إعالن بتبادو ( )1وبتنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة ل ـدول
اجلزريــة الصــغرية الناميــة( )2وإعــالن موريوــيو ( )3واســتتا يةية موريوــيو ملواص ـ ة ن ي ـ
__________
* باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ  77والصني.

( )1تقريرررر اررررعار العرررارل ارعرررمل تالمةميرررة ارزرررمدامة ل ررردمي اجلبريرررة ال رررادو الةاميرررة تريرررد مامن ترترررا م
 25نيزررانبرتري  6 -رياربمرراي ( 1994منوــوراا األمــم املتحــدة ،رقــم املبي ـ  A.94.I.18والتصــويبان)،
ال صل األول ،القتار  ،1املتفق األول.
( )2املتج ن س  ،املتفق الثاين.
( )3تقرير اال مماع الدميل السرمعرا تةييرب ترنرامل العمر مر ر ر المةميرة ارزرمدامة ل ردمي اجلبريرة ال رادو
 14-10كرران ن الينايبيةرراير ( 2005منوــوراا األمــم املتحــدة ،رقــم
الةاميررة تر ري لر يي م ري رري
املبي  A.05.II.A.4والتصويب) ،ال صل األول ،القتار  ،1املتفق األول.
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بتنامج العمل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة ل ـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة()4وإجـتاءاا العمـل
املعةّل ل دول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا)( )5وخطة ن ي نتائج مـمترت القمـة العـامل
ل تنمية املستدامة (خطـة جواانسـ ل ل تن يـ )( ،)6مبـا يف للـا ال صـل السـاب املتع ـق بالتنميـة
املستدامة ل دول اجلزرية الصغرية النامية،
مإذ ت رث ع ــس ســتعة التن ي ـ ال عــال ل وثيقــة ااتاميــة ل مــمترت الــدو الثال ـ املع ـ
بالدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)،
مإذ ت رررررد إىل قتاراـــــا  217/69املـــــمتر  19كـــــانون األول/ديســـــم ،2014
وال سيما ال قتة  12من اليت ط بت فيها إىل وحدة الت تيش املوتتكة أن قدم وصـياا يسـت
ع س اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني أن حتدد يف أقتب وقت ممكن ،ع ـس أال يتعـد
للا آلار/مار  ،2015املعايري الالزمة إلجتاء اسـتعتاش مـامل ل ـدعم املقـدم مـن منظومـة
األمم املتحدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية،
 -1ت يط ع ما مع المقدير بتقتيت وحدة الت تيش املوـتتكة املوـتمل ع ـس التوصـياا
اااصــة بتحديــد املعــايري الالزمــة إلجــتاء اســتعتاش مــامل ل ــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم
()7
املتحدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
 -2تط رررر إىل وحــــدة الت تــــيش املوــــتتكة أن ــــتم ،اســــتنادا إىل التوصــــياا
واالستنتاجاا الواردة يف قتيتاا ،استعتاضا مامال ل دعم ال م قدم منظومة األمم املتحـدة
إىل الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة ،زــدا عزيــز فعاليــة ا ـ ا الــدعم بوج ـ عــام ودور كــل
ممتسســة مــن ممتسســاا املنظومــة يف دعــم التنميــة املســتدامة ل ــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة،
وللا ل ك الة ا باع املنظومة هنةا متسقا ومنسقا لزيادة حتسني و عزيز فعاليتها وأدائهـا بوـكل
عام فيما يتع ق بالدول اجلزرية الصغرية النامية و ن ي بتنامج العمل من أجل التنميـة املسـتدامة
ل دول اجلزريـة الصـغرية الناميـة( )2واسـتتا يةية موريوـيو ملواصـ ة ن يـ بتنـامج العمـل مـن
ةــل ل ــدول
أجــل التنميــة املســتدامة ل ــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة( )4وإجــتاءاا العمــل املع ّ
__________
( )4املتج ن س  ،املتفق الثاين.

( )5القتار  ،15/69املتفق.
( )6تقريرررر مرررعار القمرررة العرررارل ل مةميرررة ارزرررمدامة يانزررر
 4ري يبسررممم ( 2002منوــوراا األمــم املتحــدة ،رقــم املبي ـ
القتار  ،2املتفق.
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ةررر ر ريقيرررا  26آ برغزرررطي -
 A.03.II.A.1والتصــويب) ،ال صــل األول،
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اجلزريـة الصـغرية الناميــة )مســار سـاموا)( ،)5مـ وــديداا ع ـس أن االســتعتاش ينبغـ أن يــتم
بأقصس ك اءة وبأكثت الطتق فعالية من حي التك ة؛
 - 3تط ر إدراج النتــائج األوليــة لالســتعتاش والتوصــياا املتع قــة بـ يف التقتيــت
املنتظم ال م سيقدم األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا السـبعني يف إطـار البنـد ال تعـ
املعنون ”متابعة و ن ي إجتاءاا العمل املعةل ل دول اجلزرية الصـغرية الناميـة (مسـار سـاموا)
واستتا يةية موريويو ملواص ة ن ي بتنامج العمل من أجل التنمية املستدامة ل دول اجلزريـة
الصغرية النامية“ من البند املعنون ’’التنميـة املسـتدامة‘‘ و الحـ أن النتـائج الكام ـة ينبغـ أن
درج كإضافة ل تقتيت قبل هناية الدورة السبعني؛
 - 4تط ر إىل وحــدة الت تــيش املوــتتكة ،آخـ ة يف اعتباراــا عم يــاا الت ــاوش
احلكومية الدولية اجلارية واإلطار الزم احملدود املتاح لعتش النتائج األولية ،أن بـدأ يف أقـتب
وقت ممكن استعتاضها فيما يتع ق بالتوصياا  2و  3و  4من قتيتاا.
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