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البند ( 19ب) من جدول األعمال
التنمية املستدامة :متابعة وتنفيذ إجراءات العمل
املعجــل لوــدول اجل ريــة الصــة ة الناميــة (مســار
َّ
ساموا) واستراتيجية موريشـيو ملواصـوة تنفيـذ
برنامج العمل من أجل التنمية املسـتدامة لوـدول
اجل رية الصة ة النامية
تايوند* :مشروع قرار

متابعة وتنفيذ إجراءات العمل املعجَّل لودول اجل رية الصـة ة الناميـة (مسـار سـاموا)
واســتراتيجية موريشــيو ملواصــوة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة
لودول اجل رية الصة ة النامية
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد إعالن بربادو ( )1وبرنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة لوـدول
اجل ريــة الصــة ة الناميــة( ،)2وإعــالن موريشــيو ( ،)3واســتراتيجية موريشــيو ملواصــوة تنفيــذ

__________
* باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ  77والصني.

( )1تقريرررر اررررعار العرررارل ارعرررمل تالمةميرررة ار رررمدامة للرررداجل اجلة يرررة اللرررية ،الةاميرررة تريرررد ماان ترترررا ا
 25ني رررانريتري  6 -ييا رمررراي ( 1994منشـــورات األمـــم املتحـــدة ،رقـــم املبيــ  A.94.I.18والتصـــويبان)،
الفصل األول ،القرار  ،1املرفق األول.
( )2املرج نفسه ،املرفق الثاين.
( )3تقريرر اج ممراا الرداس جررمعراف تة ير ترنرام العمر مرج ي ر المةميرة ار رمدامة للرداجل اجلة يرة اللررية،
 14-10كان ن الثاينريةاير ( 2005منشورات األمم املتحـدة ،رقـم املبيـ
الةامية ت ت ل يس م يشي
 A.05.II.A.4والتصويب) ،الفصل األول ،القرار  ،1املرفق األول.
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برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة لوـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة( ،)4وإجـراءات العمـل
املعجَّل لودول اجل رية الصة ة النامية (مسار ساموا)( )5وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـامل
لوتنمية املستدامة (خطـة جواانسـ ل لوتنفيـذ)( ،)6مبـا يف للـا الفصـل السـاب املتعوـق بالتنميـة
املستدامة لودول اجل رية الصة ة النامية،
اإذ تعيد ييضا تأكيد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة لوتنمية املستدامة الذي عُقـد
يف ريـــو دي جـــان و ،ال ا يـــل ،يف الفتـــرة مـــن  20إىل  22ح يران/يونيـــه  ،2012املعنونـــة
”املستقبل الذي نصبو إليه“(،)7
اإذ تعيررد ك ر ل تأكيررد قراراــا  1/70املــؤر  25أيوول/ســبتم  ،2015املعنــون
”حتويــل عاملنــا :خطــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،“2030الــذي اعتمــدت فيــه جمموعــة مــن
األاداف والةايات العاملية الشاموة والبعيدة املدى املتعوقة بالتنمية املستدامة ،ترك عوـ النـا
وتفض إىل التحول ،وإل تعيد تأكيـد الت امهـا بالعمـل دون كوـل مـن أجـل تنفيـذ اـذ اخلطـة
بالكامـــل لوـــول عـــا  ،2030وإدراكهـــا أن القضـــاء عوـ ـ الفقـــر بميـ ـ صـــور وأبعـــاد ،
مبــا يف للــا الفقــر املــدق  ،اــو أكـ حتــد يواجهـه العــاو وطــر ال غــع عنــه لتحقيــق التنميــة
املســتدامة ،والت امهــا بتحقيــق التنميــة املســتدامة بأبعاداــا الثالثــة  -االقتصــادي واالجتمــاع
والبيئ  -عو حنو متوا ن ومتكامل ،وبالبناء عو اإلجنـا ات الـحت حتققـ يف إ ـار األاـداف
اإلمنائية لأللفية والسع إىل استكمال ما و يُنفّذ من توا األاداف،
اإذ تعكد مرج ديرد قراراـا  313/69املـؤر  27متو /يوليـه  2015بشـأن خطـة
عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،الحت تشـكل جـ ءا ال يتجـ أ
مــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،2030وتــدعمُها وتكموُهــا وتســاعد عو ـ توضــيس ســيا
غاياهتـا املتصـوة بوســائل التنفيـذ مـن خــالل سياسـات وإجـراءات عمويــة وتعيـد تأكيـد االلتـ ا
السياس القوي بالتصدي لتحـدي التمويـل وهتيئـة بيئـة مواتيـة عوـ ييـ املسـتويات لتحقيـق
التنمية املستدامة ،بروحٍ من الشراكة والتضامن عو الصعيد العامل ،
__________
( )4املرج نفسه ،املرفق الثاين.

( )5القرار  ،15/69املرفق.
ان رر ر
( )6تقريررررر مررررعار القمررررة العررررارل للمةميررررة ار ررررمدامة
 4ييل جلررررممم ( 2002منشــورات األمــم املتحــدة ،رقــم املبيــ
القرار  ،2املرفق.
( )7القرار  ،288/66املرفق.
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اإذ تشة إىل الوثائق اخلتامية والقرارات الصـادرة عـن ييـ مـؤمترات األمـم املتحـدة
وعموياهتا لات الصوة بأولويات التنمية املستدامة لوـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة ،مبـا يف للـا
إ ار سِنداي لوحد من خما ر الكوارث لوفترة  )8(2030-2015واخلطة احلضرية اجلديدة،
اإذ تشررة ييضررا إىل قراراــا  202/70املــؤر  22كــانون األول/ديســم 2015
ويي قراراهتا السابقة لات الصوة،
اإذ تعكد مج ديد أن الدول اجل رية الصة ة النامية ما الـ تشـكل حالـة خاصـة
يف جمــال التنميــة املســتدامة بــالنار إىل مــوا ن الضــعت اخلاصــة الــحت تنفــرد ــا ،وأ ــا ال ت ـ ال
تواجه قيودا ل بوـول أاـدافها يف ييـ األبعـاد الثالثـة لوتنميـة املسـتدامة ،وإل تنـو بتـويل الـدول
اجل رية الصة ة النامية ما األمور والقيادة يف التةوب عو بعض اذ التحـديات ،وإل تشـدد
يف الوق نفسه عو أن حتقيق النجاح سيال صعبا ما و يكن اناك تعاون دويل،
اإذ تعمرف بـأن تةـ املنـا وارتفـاع مسـتوى سـطس البحـر مـا اال يشـكالن خطـرا
كب ا عو الدول اجل رية الصة ة النامية وعوـ جهوداـا الراميـة إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة،
وميثالن لدول معينة منها أطد األخطار الـحت هتـدد بقاءاـا ومقومـات وجوداـا ،وإل ترحـب يف
اذا الصدد باتفا باريس املعقود يف إ ار اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية بشأن تة املنا (،)9
اإذ تعكرد مرج ديررد أن احمليطـات والبحــار ،جنبـا إىل جنـب مـ املنـا ق الســاحوية،
تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الناا اإليكولوج لـألر ،،واـ مرتبطـة ارتبا ـا جواريـا
بالتنمية املستدامة ،مبا يف للا التنمية املستدامة لودول اجل رية الصة ة الناميـة ،وإل تؤكـد مـن
جديد أيضا أن وجود حميطات وسواحل سويمة ومنتجة وقادرة عوـ التكيـت اـو أمـر حاسـم
ل تحقيق أاداف عدّة من بينها ،القضاء عو الفقر ،وتوف إمكانية احلصول عوـ أغذيـة كافيـة
ومأمونة ومةذيـة ،وتـوف سـبل كسـب العـيق ،وحتقيـق التنميـة االقتصـادية ،وخـدمات الـنام
اإليكولوجية األساسـية مبـا يف للـا عـ ل الكربـون ،كمـا ميثـل عنصـرا اامـا يف اويـة طـعوب
الدول اجل رية الصة ة النامية وثقافتها،
اإذ ترحب بـععالن انطـال إ ـار الشـراكات املقامـة لصـال الـدول اجل ريـة الصـة ة
النامية وبالتقد احملر يف جماالت منها عقد الوجنة التوجيهيـة لط ـار بشـأن الشـراكات املقامـة
لصال الدول اجل ريـة الصـة ة ا لناميـة وتناـيم حـوار تقييمـ غـ رأـ بشـأن الشـراكات يف
 18متو /يوليه  2016أثناء انعقاد املنتـدى السياسـ الرفيـ املسـتوى املعـ بالتنميـة املسـتدامة
__________
( )8القرار  ،283/69املرفق الثاين.

( )9انار  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر  /1أ ،21-املرفق.
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واحلوار العامل األول بني أصحاب املصوحة املتعددين بشـأن الشـراكات املقامـة لصـال الـدول
اجل رية الصة ة الناميـة يف  22أيوـول 2016/أثنـاء املناقشـة العامـة لوجمعيـة العامـة يف دورهتـا
احلادية والسبعني وإ ال منولج موحد لطبالل بشأن الشراكات يف ح يران/يونيه ،2016
اإذ تالحررم مررت المقرردير إنشــاء طــبكة األعمــال التجاريــة العامليــة لوــدول اجل ريــة
الصة ة النامية لتبـادل أفضـل املمارسـات والـدرو املسـتفادة فيمـا بـني قطاعـات األعمـال يف
الدول اجل رية الصة ة الناميـة ،وإسـها الشـبكة يف التنميـة املسـتدامة لوـدول اجل ريـة الصـة ة
النامية ،وإل تشج عو أن يكون اناك اتسـا بـني الشـبكة وإ ـار الشـراكات املقامـة لصـال
الدول اجل رية الصة ة النامية،
اإذ ترحب باجتماع املنتدى السياس الرفي املستوى املعـ بالتنميـة املسـتدامة الـذي
عقــد يف  14متو /يوليــه  2016بشــأن موضــوع ’’متكــني الــدول اجل ريــة الصــة ة الناميــة مــن
ج مثار خطـة عـا  ،2030مـ البنـاء عوـ مسـار سـاموا‘‘ ،وإل تشـ إىل القـرار 299/70
املـــؤر  29متو /يوليـــه  2016واملعنـــون ’’متابعـــة خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــا 2030
واستعراضها عو الصعيد العامل ‘‘،
اإذ ت لّم بأنه من املهم لوةاية تعبئة املوارد مـن ييـ املصـادر مـن أجـل تنفيـذ مسـار
ساموا تنفيذا فعاال،
اإذ ت ر لم ييضررا بأنــه ،عو ـ الــرغم مــن اجلهــود الكــب ة الــحت تبــذ ا الــدول اجل ريــة
الصة ة النامية وما تقو به مـن تعبئـة ملوارداـا احملـدودة ،فـعن مـا أحر تـه مـن تقـد يف حتقيـق
األاـداف اإلمنائيـة املتفــق عويهـا دوليـا ،مبــا فيهـا األاـداف اإلمنائيــة لأللفيـة ،ويف تنفيـذ برنــامج
عمــل بربــادو واســتراتيجية موريشــيو  ،و يكــن متكافئــا بــل إن بعضــها طــهد تراجعــا مــن
الناحية االقتصادية ،وبأنه ال ي ال اناك عدد من التحديات ا امة،
اإذ ترحب مبا يقدمه اجملتم الدويل من تعاون ودعم منذ أمـد ويـل ،حيـث اضـطو
بــدور ا ـا يف مســاعدة الــدول اجل ريــة الصــة ة الناميــة عو ـ إحــرا تقــد يف معاجلــة مــوا ن
ضعفها ،ويف دعم اجلهود الحت تبـذ ا يف جمـال التنميـة املسـتدامة ،وإل تشـ إىل الفقـرة  19مـن
مسار ساموا الحت تدعو إىل تع ي اذا التعاون،
اإذ تعيررد تأكيررد ضــرورة تعمــيم التنميــة املســتدامة عوـ ييـ املســتويات عــن ريــق
حتقيـق التكامــل بــني اجلوانـب االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة واإلقـرار بالصــالت الــحت تــرب
بينها ،بةية متكني الدول اجل رية الصة ة النامية من حتقيق التنمية املستدامة بمي أبعاداا،
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 - 1حترريع ملمررا بتقريــر األمــني العــا عــن تنفيــذ قــراري اجلمعيــة العامــة 15/69
املـــؤر  14تشـــرين الثـــاين/نوفم  2014و  202/70املـــؤر  22كـــانون األول/ديســـم
)10(2015؛
 - 2حتث عو التنفيذ السـري والفعـال إلجـراءات العمـل املعجلـل لوـدول اجل ريـة
الصة ة النامية (مسار ساموا)( )5وااللت امات والشراكات املعون عنها يف املؤمتر الـدويل الثالـث
املع بالـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة  ،وعوـ تنفيـذ األحكـا املتعوقـة بميـ وسـائل التنفيـذ،
فضال عن رصداا ومتابعتها واستعراضها عو حنو فعال؛
 - 3ترحب بالت ا اجملتم الدويل املستمر باختال إجراءات عاجوـة موموسـة ملعاجلـة
موا ن ضعت الدول اجل رية الصـة ة الناميـة ،ومبواصـوة البحـث بصـورة منسـقة عـن حوـول،
مبا يف للا حوول إضافية ،لوتحديات الرئيسية الحت تواجهها مبا يدعم تنفيذ مسار ساموا؛
 - 4ت كّر بأولويات التنميـة املسـتدامة لوـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة احملـددة يف
مسار سـاموا ،والـواردة يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـا  ،)11(2030والوثـائق اخلتاميـة جلميـ
مؤمترات األمم املتحدة وعموياهتا لات الصوة؛
 - 5ترحررب بتناــيم مــؤمتر األمــم املتحــدة لــدعم تنفيــذ ا ــدف  14مــن أاــداف
التنميـة املســتدامة :حفــط احمليطــات والبحــار واملـوارد البحريــة واســتمدامها عوـ حنــو مســتدا
لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،املقــرر عقــد يف نيويــورك ،يف الفتــرة مــن  5إىل  9ح يران/يونيــه
 ،2017وفــق مــا تقــرر يف القــرار  303/70املــؤر  9أيوول/ســبتم  ،2016والــذي ميثــل
فرصــة فريــدة لوحفــاا عو ـ ال ـ خم السياســ حنــو حتقيــق ا ــدف  14مــن أاــداف التنميــة
املستدامة ومسار ساموا؛
 - 6ترحب ييضا بالتقد احملر يف وض برنامج عمـل لوتصـدي لتحـديات الةـذاء
والتةذية الحت تواجه الدول اجل رية الصة ة النامية ،وفق ما ُوب يف مسار ساموا؛
 - 7ترحرررب كر ر ل باملبـــادرات والـ ـ امج املوضـــوعة لـــدعم أولويـــات التنميـــة
املســتدامة لوــدول اجل ريــة الصــة ة الناميــة ،ودعــم تنفيــذ مســار ســاموا ،وتشــج عو ـ القيــا
مببادرات أخرى يف اذا الصدد؛
__________
(.A/71/267 )10

( )11القرار .1/70

16-17780

5/8

A/C.2/71/L.14

 - 8تقر يف اذا الصدد بـأن الـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة موت مـة بتنفيـذ مسـار
ساموا وتقو بتعبئة املوارد عوـ الصـعيدين الـو واإلقويمـ ـذا الةـر ،بـالرغم مـن قاعـدة
موارداا احملدودة ،وهتيب باجملتم الدويل مسـاعدة الـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة عوـ تنفيـذ
مســار ســاموا ،بطــر منــها إدمــاج مضــامينه يف سياســاهتا وأ راــا اإلمنائيــة الو نيــة واإلقويميــة
ودعمها يف القيا بذلا؛
 - 9حتث يي الشركاء عو إدماج مسار ساموا يف أ رام وبـراجمهم وأنشـطتهم
التعاونية ،حسب االقتضاء ،لضمان متابعته وتنفيذ بفعالية؛
 - 10هتيب مبناومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واإلقويمية وغ اـا مـن
الشركاء اإلمنائيني املتعددي األ راف مواصوة دعم الدول اجل رية الصة ة الناميـة يف جهوداـا
الراميــة إىل تنفيــذ اســتراتيجياهتا وبراجمهــا الو نيــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،وللــا بعدمــاج
أولويـــات وأنشـــطة الـــدول اجل ريـــة الصـــة ة الناميـــة يف أ راـــا االســـتراتيجية وال ناجميـــة
لات الصوة ،بوسائل منها عموية إ ار عمل األمم املتحدة لومسـاعدة اإلمنائيـة ،عوـ املسـتويني
الو واإلقويم  ،متشيا م والياهتا وأولوياهتا الشاموة؛
 - 11تشجت مناومة األمـم املتحـدة عوـ دعـم اجلهـود الـحت تبـذ ا الـدول اجل ريـة
الصة ة النامية لتع ي تعاو ا بشأن تع ي اإلجراءات املتعوقة بالتكيت م تة املنا ؛
 - 12تشد عو ضـرورة إيـالء االعتبـار الواجـب لقضـايا الـدول اجل ريـة الصـة ة
النامية وطواغوها يف يي مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية وعموياهتا لات الصوة؛
 - 13تشة إىل الفقرة  12من قراراا  ،202/70ويف اذا الصدد ،حتي عومـا مـ
التقدير باالستنتاجات األولية لالستعرا ،الشامل لدعم مناومة األمم املتحـدة لوـدول اجل ريـة
الصة ة النامية( )12الذي قام به وحـدة التفتـيق املشـتركة ،وتطوـب إىل الوحـدة القيـا عوـ
وجه السرعة بتقدمي النتائج الكاموة لالستعرا ،كعضافة إىل تقرير األمـني العـا قبـل ايـة عـا
 ،2016ك تنار فيها اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والسبعني؛
 - 14تالحررم مــا خوص ـ إليــه االســتنتاجات األوليــة مــن أن املــوارد و ت ـ د يوــة
الفتر ة الحت رأ خال ا توس كب عو واليـات وحـدة الـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة التابعـة
إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة باألمانـة العامـة ومكتـب املمثـل السـام ألقـل البوـدان
منواً والبودان النامية غ الساحوية والدول اجل رية الصة ة النامية ،وتشدد يف اذا الصدد عوـ
__________
()12انار .A/71/324
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ضــرورة ختصــيا مــوارد كافيــة تتناســب مـ ييـ الواليــات القائمــة املتصــوة بالــدول اجل ريــة
الصة ة النامية ،مبا فيها الواليات املنصوص عويها يف مسار ساموا؛
 - 15تشد عو الدور ا ا الذي تضطو به وحدة الدول اجل رية الصة ة الناميـة
التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة ومكتــب املمثــل الســام ألقــل البوــدان منــوا
والبودان النامية غ الساحوية والدول اجل رية الصة ة النامية يف دعـم الـدول اجل ريـة الصـة ة
النامية وفقا لواليـة كـل منـهما ،مبـا يف للـا عوـ النحـو املـبني يف مسـار سـاموا ،وحتـث عوـ
تع ي التنسيق بينهما يف اذا الصدد؛
 - 16ت لررب إىل األمانــة العامــة ،وال ســيما وحــدة الــدول اجل ريــة الصــة ة الناميــة
ومكتب املمثل السام ألقل البودان منوا والبودان النامية غ الساحوية والـدول الناميـة اجل ريـة
الصة ة ،يادة توضيس دور الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعـ بالـدول اجل ريـة
الصة ة الناميـة وبرنـامج عموـه ومعـاي العضـوية فيـه وسـبل التواصـل مـ اجلهـات املعنيـة بـه،
دف تع ي االتسا والتنسـيق الفعـال بـني وكـاالت األمـم املتحـدة واجلهـات املعنيـة صـاحبة
املصوحة ،وحتسني التواصل والتشاور م الدول األعضاء؛
 - 17تشررة إىل الفقــرة  14مــن قراراــا  202/70وتالحــط أن املنتــدى السياس ـ
الرفي املسـتوى املعـ بالتنميـة املسـتدامة سيمصـا يف اجتماعـه لعـا  2017ويف اجتماعاتـه
املقبوة ما يكف من الوق ملواصوة تناول التحديات الحت تواجه الدول اجل رية الصـة ة الناميـة
يف جمــال التنميــة املســتدامة ومتابعــة مســار ســاموا وتنفيــذ  ،وتشــج املنتــدى السياس ـ الرفي ـ
املستوى عو إبداء االاتما الكايف ذ املناقشات ،مـ األخـذ يف االعتبـار أن الـدول اجل ريـة
الصة ة النامية تشكل حالة خاصة من حـاالت التنميـة املسـتدامة ،وأيضـا بالـدرو املسـتفادة
من عمويات متابعة واستعرا ،املـؤمترات السـابقة املعنيـة بالـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة ومـا
صدر عنها مـن وثـائق ختاميـة ،بسـبل منـها تعمـيم مراعـاة مناـورات الـدول اجل ريـة الصـة ة
النامية يف التقارير وحوقات النقاش وورقات السياسة العامـة ويف متثيـل اخلـ اء وصـانع القـرار
ومراعــــاة مناــــورات الــــدول اجل ريــــة الصــــة ة الناميــــة يف اجتماعــــات املنتــــدى السياســـ
الرفي املستوى؛
 - 18تشة ييضا إىل الفقرة  11مـن قراراـا  ،299/70وحتـث عوـ اختـال تـداب
فعالة لوحد من عـبء اإلبـالل الواقـ عوـ عـاتق الـدول اجل ريـة الصـة ة الناميـة ،وللـا مـن
خالل إقامة رواب متسقة ومنسقة وفعالة بني ترتيبات متابعـة واسـتعرا ،تنفيـذ مسـار سـاموا
وخطة عا 2030؛
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 - 19حتث اجملتم الدويل عو دعم الدول اجل رية الصة ة الناميـة يف تع يـ قـدرة
املكاتــب اإلحصــائية الو نيــة وناــم البيانــات الو نيــة عو ـ كفالــة تــوف إمكانيــة احلصــول يف
الوقــ املناســب عوــ بيانــات موثوقــة ومو عــة وعاليــة اجلــودة بةيــة دعــم تنفيــذ ومتابعـــة
واستعرا ،مسار ساموا وخطة عا 2030؛
 - 20تقررر اســتعرا ،التقــد احملــر يف معاجلــة أولويــات الــدول اجل ريــة الصــة ة
النامية من خالل تنفيذ مسار ساموا يف الدورة الرابعة والسبعني لوجمعية العامـة ،ـدف توليـد
إرادة والتـ ـ ا سياســـيني متجـــددين وتقيـــيم التقـــد احملـــر والـــدرو املســـتفادة واال ااـــات
والثةــرات والتحــديات اجلديــدة والناطــئة ،فضــال عــن تعبئــة امل يــد مــن اإلجــراءات لطســراع
بالتنفيذ ،وتقرر أيضا ذا الةر ،إجراء استعرا ،رفي املستوى ملـدة يـومني يف أيوول/سـبتم
 2019يف إ ــار دورهتــا الرابعــة والســبعني والناــر ،قبــل انتــهاء دورهتــا احلاديــة والســبعني ،يف
رائق إجراء اذا االستعرا،؛
 - 21ت لرررب إىل األمـــني العـــا أن يقـــد إىل اجلمعيـــة العامـــة ،يف دورهتـــا الثانيـــة
والسبعني ،تقريرا عن متابعة وتنفيذ مسار ساموا وتنفيذ اذا القرار ،وأن يتشاور ،لـدى إعـداد
للــا التقريــر ،مــ الــدول األعضــاء وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا املعنيــة والوكــاالت
املتمصصــة والوجــان اإلقويميــة ،حســب االقتضــاء ،مـ مراعــاة العمــل الــذي تقــو بــه مناومــة
األمم املتحدة ويي املنامات الو نية واإلقويمية ودون اإلقويميـة املعنيـة ،ـدف تقيـيم التقـد
احملر وحتويوه؛
 - 22تقررر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤق ـ لــدورهتا الثانيــة والســبعني ،يف
إ ار البند املعنون ”التنمية املستدامة“ ،البند الفرع املعنون ”متابعـة وتنفيـذ إجـراءات العمـل
املعجّل لودول اجل رية الصة ة النامية (مسار سـاموا) واسـتراتيجية موريشـيو ملواصـوة تنفيـذ
برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة لودول اجل رية الصة ة النامية“.
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