
 A/RES/67/221 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
26 March 2013 

  السابعة والستونالدورة 

 من جدول األعمال)أ (٢٣البند 
 

 الرجاء إعادة االستعمال
12-49184 

*1249184* 
 

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/440/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

ــل        - ٦٧/٢٢١ ــة أقـ ــن قائمـ ــا مـ ــع امسهـ ــيت يرفـ ــدان الـ ــسلس للبلـ ــال الـ االنتقـ
  منوا البلدان

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــامج عمــل العقــد  )١( إىل إعــالن اســطنبولإذ تــشري    لــصاحل أقــل ٢٠٢٠-٢٠١١ وبرن

يف  الـذي عقـد   املعتمدين يف مؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا                  )٢(البلدان منوا 

ــرة مــن   ــا يف الفت ــار١٣ إىل ٩اســطنبول، تركي ــدول   ٢٠١١مــايو / أي ــذين التزمــت فيهمــا ال  الل

يتمثـل يف متكـني نـصفها مـن اسـتيفاء            رئيـسي األعضاء مبساعدة أقل البلدان منوا يف ظل هـدف          

  ،٢٠٢٠ من قائمة أقل البلدان منوا حبلول عام معايري رفع امسها

 ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢٠٩ قرارهــا وإذ تأخــذ يف االعتبــار  

  املتعلق باستراتيجية االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها من قائمة أقل البلدان منوا،

 الــذي ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٦/٢١٣ إىل قرارهــا وإذ تــشري  

فريـق عامـل خمـصص ملواصـلة دراسـة وتعزيـز عمليـة               إنشاءطلبت فيه إىل رئيس اجلمعية العامة       

االنتقال السلس للبلدان اليت يرفـع امسهـا مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا، وموافـاة اجلمعيـة العامـة يف               

  طنبول،دورا السابعة والستني بتقرير حيتوي على توصيات حمددة متسقة مع برنامج عمل اس

 املتعلــق  ٢٠١١يونيــه  / حزيــران ٢٩ املــؤرخ  ٦٥/٢٨٦ إىل قرارهــا  وإذ تــشري أيــضا    

  بتنفيذ استراتيجية االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها من قائمة أقل البلدان منوا،

_______________ 

 ٢٠١١مــايو / أيـار ١٣-٩تقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقــل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،            )١(
)A/CONF.219/7(الفصل األول ،.  

  .املرجع نفسه، الفصل الثاين )٢(
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 ٢٧ املـؤرخ    ٢٠١٢/٣٢ إىل قـرار الـس االقتـصادي واالجتمـاعي           وإذ تشري كذلك    

  قرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورا الرابعة عشرة، املتعلق بت٢٠١٢يوليه /متوز

ذا من قائمة أقل البلدان منـوا يـشكل مرحلـة هامـة هلـ          اسم بلد   أن رفع   على   تشددوإذ    

ــه يــدل علــى أن البلــد  إحيــثلبلــد، ا ــة    ن  أحــرز تقــدما كــبريا حنــو حتقيــق بعــض أهدافــه اإلمنائي

  األقل، على

املخــصص ملواصــلة دراســة وتعزيــز عمليــة  بتقريــر الفريــق العامــل حتــيط علمــا  - ١  

 ؛)٣(االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسها من فئة أقل البلدان منوا

   بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ برنـــامج عمـــل العقـــد حتـــيط علمـــا أيـــضا  - ٢  

، وخباصة الفرع الثالث املتعلق بالتقدم احملـرز صـوب      )٤( لصاحل أقل البلدان منوا    ٢٠٢٠-٢٠١١

  السم من قائمة أقل البلدان منوا واالنتقال السلس؛رفع ا

أقـل البلـدان منـوا     قائمـة  أمهية كفالة أال يؤدي رفع اسـم بلـد مـن           تأكيد تكرر  - ٣  

إىل تعطيل التقدم الذي حققه ذلك البلد يف جمال التنمية، وتقر يف هذا الـصدد بـأن عمليـة رفـع       

مل النظـر يف اعتمـاد جمموعـة مـن احلـوافز      مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا ينبغـي أن تـش        البلـد   اسم  

  ؛ املناسبةالدعم وتدابري

 البلدان اليت يرفـع امسهـا مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا ومجيـع الـشركاء يف            حتث  - ٤  

 علـى مواصـلة جهـودهم       األطـراف على الصعيدين الثنائي واملتعـدد      والشركاء التجاريني   التنمية  

 ٥٩/٢٠٩ة العاملية، من أجل اإلسـهام يف تنفيـذ القـرار       أو تكثيفها، وفقا لقواعد منظمة التجار     

االقتضاء، لكفالة االنتقال السلس للبلدان اليت يرفع امسهـا مـن قائمـة أقـل      حسب، على حنو تام  

  البلدان منوا؛

 أمهية إتاحة املعلومات عـن تـدابري الـدعم اخلاصـة بأقـل البلـدان منـوا ومـا                  ب تقر  - ٥  

لــسلس، يف جمــاالت الــدعم املــايل واملــساعدة التقنيــة والتــدابري   يتــصل ــا مــن تــدابري االنتقــال ا 

  املتصلة بالتجارة، مبا يف ذلك أطرها الزمنية وخصائصها وطرائقها؛

ــادل املعلومــات   تطلــب  - ٦    بتــدابري املتعلقــة إىل األمــني العــام أن يواصــل تعزيــز تب

  تنفيـذها لتـدابري وطرائـق  خـصائص هـذه ا   وأقـل البلـدان منـوا   بلد من  لكلالدعم الدولية املتاحة    

الـــيت أنـــشأا إدارة الـــشؤون بوابـــة ال، وتـــشيد يف هـــذا الـــصدد بوجـــود وفهمهـــا بقـــدر أكـــرب

_______________ 

)٣( A/67/92.  

)٤( A/67/88-E/2012/75 و Corr.1.  
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  الـدعم ألقـل البلـدان منـوا     للمعلومـات املتعلقـة بتـدابري     ألمانة العامة   يف ا االقتصادية واالجتماعية   

ــادل املعلومــات عــرب    ــ، اإلنترنــت شــبكةباعتبارهــا أداة شــاملة قيمــة لتب شجع علــى حتــديثها   وت

  باستمرار؛ وحتسينها

 عمليــة  كــل بلــد يرفــع امســه مــن القائمــة يف     عضــرورة أن يتبــ علــى  تــشدد  - ٧  

الفترة ما بني التاريخ الذي حتيط فيه اجلمعية العامة علمـا بتوصـية رفـع اسـم البلـد                    يف ،االنتقال

ا علـى سـبيل األولويـة       نية لالنتقال السلس يضعه   استراتيجية وط فعليا،  رفعه  من القائمة وتاريخ    

 ٢٠٢٠-٢٠١١العقـد    يف برنـامج عمـل       اجلهـات املعنيـة    مجيـع    مبـشاركة يف ظل قيـادة وطنيـة،       

 لكفالــة جنــاح تلــك مــن اتمــع الــدويل حــسب االقتــضاء، وبــدعم ،)٢(لــصاحل أقــل البلــدان منــوا

ــة ــة لال  وضــرورة، العملي ــى جمموعــة شــاملة   أن تنطــوي االســتراتيجية الوطني ــسلس عل ــال ال نتق

مع أولويات البلـد الـذي يرفـع امسـه مـن       مبا يتفقا لتنبؤ ا اليت ميكنمن التدابري احملددة    مترابطة

ــة     ــهومــا  خاصــةضــعف  ومــواطنالقائمــة، مــع مراعــاة مــا يواجهــه مــن حتــديات هيكلي مــن  ل

  قوة؛ أوجه

اآلليـة االستـشارية احملـددة       البلد الذي يرفع امسه من القائمـة       بأن ينشئ    توصي  - ٨  

علــى الــصعيدين الــشركاء التجــاريني ، بالتعــاون مــع شــركائه يف التنميــة و ٥٩/٢٠٩يف القــرار 

الثنائي واملتعدد األطراف، لتيـسري إعـداد اسـتراتيجية االنتقـال وحتديـد اإلجـراءات املرتبطـة ـا                   

 تراعـى التنميـة يف البلـد، وأن   الـة  ح لفترة تناسب وإاء العمل ا تدرجيياوالتفاوض على مدا   

 بـني البلـد    يف هـذا اـال  املـضطلع ـا   العمليات االستشارية واملبـادرات األخـرى     يفهذه اآللية   

  الذي يرفع امسه من القائمة وشركائه يف التنمية؛

التجاريني للبلدان اليت يرفع امسهـا      الشركاء  و يف التنمية  الشركاء   تكرر دعوا   - ٩  

هــود لكــي تـدعم اســتراتيجيام الثنائيــة واملتعـددة األطــراف وبــراجمهم   اجلبـذل  مـن القائمــة إىل  

  الستراتيجية الوطنية النتقال البلد املعين؛لتقدمي املعونة ا

الـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة برفـع           أن حتيط علمـا بقـرارات      تقرر  - ١٠  

ــوا وإدراج     اســم  ــدان من ــل البل ــة أق ــن قائم ــدان م ــدان يفاســم بل ــة يف أول دورة  بل ــك القائم  تل

  ؛القراراتللجمعية العامة تلي اختاذ الس تلك 

 منـها إىل أن   امسهـا من القائمة والبلدان اليت رفـع     امسهارفع  يالبلدان اليت   تدعو    - ١١  

تنفـذ اســتراتيجية االنتقــال الــسلس كجــزء مـن اســتراتيجيتها اإلمنائيــة الــشاملة وأن تــدرجها يف   

، مبا فيها ورقات استراتيجية احلد من الفقـر ومـصفوفة إجـراءات          باملوضوع الوثائق ذات الصلة  

الدراســات التشخيــصية للتكامــل التجــاري يف ظــل اإلطــار املتكامــل املعــزز للمــساعدة التقنيــة    

  املتصلة بالتجارة املقدمة إىل أقل البلدان منوا؛
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ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بــصفته  ة إىل مــديرتطلــب  - ١٢    جمموعــة ة رئيــسا برن

 للـدعم تيـسريا  املنـسق املقـيم     تقـدمي   ،   ذلـك  اإذا ما طلب إليهـ    ،  تكفلاألمم املتحدة اإلمنائية، أن     

ساعد البلدان اليت يرفع امسها من القائمـة علـى إعـداد اسـتراتيجيات              تأن  للعملية االستشارية، و  

  ؛ اخلاصة االنتقالا

 تقدم مساعدة حمددة األهـداف،       إىل كيانات منظومة األمم املتحدة أن      تطلب  - ١٣  

 ذلـك،  إذا مـا طلـب إليهـا   مبا يف ذلك بناء القدرات، إىل البلـدان الـيت يرفـع امسهـا مـن القائمـة،             

، دعمـا لـصياغة   املتاحـة لواليات القائمة واملـوارد    وفقا ل  أفرقة األمم املتحدة القطرية،      عن طريق 

  االستراتيجية الوطنية لالنتقال وتنفيذها؛

األمم املتحدة اليت التزمت بتخصيص نسبة معينـة مـن مواردهـا         ياناتك تدعو  - ١٤  

أقـل البلـدان منـوا     مـن  لكل بلـد الدعم اليت يقدم فيها  فترةال ألقل البلدان منوا إىل النظر يف متديد      

 بالنسبة للبلدان اليت رفع امسها من القائمة، خالل فتـرة حمـددة مـن الـزمن وعلـى               تدرجييا ووقفه

  ؛يرفع امسه من القائمة وتطبيق ذلك وفقا حلالة التنمية يف كل بلد به، حنو ميكن التنبؤ

 املـساعدة  تقـدمي  إىل النظـر يف  ينيالتجـار الـشركاء  التنميـة و يف  شركاء  الـ  تدعو  - ١٥  

ــة املتــصلة بالتجــارة   ــيت ينبغــي   يف إطــارالتقني ــال  التعهــدااللتزامــات ال  ــا يف اســتراتيجية االنتق

 وقـف  البلدان اليت يرفع امسها مـن القائمـة علـى التكيـف مـع عمليـة               ، ملساعدة اخلاصة بكل بلد  

 وأاإلطـار املتكامـل املعـزز       االسـتعانة ب  ، بطـرق منـها       تـدرجييا  ألفـضليات التجاريـة   ا العمل بنظام 

  املعونة التجارية أو الصكوك األخرى؛

مـل   الع مجيع أعـضاء منظمـة التجـارة العامليـة إىل النظـر يف متديـد        دعوا تكرر  - ١٦  

تدابري املعاملة اخلاصة والتفضيلية القائمة واإلعفاءات املتاحـة ألقـل البلـدان منـوا ألي بلـد رفـع                  ب

  البلد؛التنمية يف الة حل مناسبةامسه من القائمة لفترة 

العمــل بنظــام  الــشركاء التجــاريني الــذين مل يــضعوا إجــراءات لتمديــد   تــدعو  - ١٧  

 املعاملـة علـى أسـاس    مبـا يف ذلـك  تـدرجييا،   وقفـه واق أو املعاملة التفضيلية يف الوصول إىل األسـ   

اإلعفاء من الرسوم اجلمركية ومن نظام احلصص، إىل أن يوضـحوا علـى حنـو ميكـن التنبـؤ بـه،               

اآلليـة االستـشارية، مـوقفهم إزاء متديـد العمـل باألفـضليات اخلاصـة        إطـار  كقاعدة عامـة أو يف    

بوقـــف العمـــل تـــدرجييا  التفاصـــيل املتعلقـــة عـــدد ســـنوات التمديـــد أو بأقـــل البلـــدان منـــوا أو

  ؛التدابري ذه

 الصناديق اخلاصة بأقل البلدان منوا التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة إىل أن              تدعو  - ١٨  

علـى مـدى    تـدرجييا يـتم وقفهـا   تواصل تقدمي مساعدة تقنية للبلدان اليت رفع امسها مـن القائمـة       

  املتاحة؛ املوارديف حدود يف البلد الة التنمية وفقا حلحمددة فترة زمنية 
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 مؤسسات منظومة األمم املتحدة على متديد مـنح اسـتحقاقات الـسفر              تشجع  - ١٩  
 املـوارد   يف حـدود الة التنمية يف البلدمناسبة حلالطوعية للبلدان اليت رفع امسها من القائمة لفترة         

  مة؛املتاحة وملدة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ رفع االسم من القائ

قائمــة إىل أن تقــدم إىل جلنــة الرفــع امسهــا مــن ي حكومــات البلــدان الــيت تــدعو  - ٢٠  
السياسات اإلمنائية، بدعم من اآللية االستشارية، تقارير سنوية عن إعـداد اسـتراتيجية االنتقـال     

 بعد أن يصبح رفع اسم البلد من القائمة ساري املفعول، تقارير سنوية مـوجزة عـن     ،وأن تقدم 
ــذ  ــالث ســنوات، وكــل ثــالث ســنوات     تنفي ــدة ث ــسلس مل ــك اســتراتيجية االنتقــال ال ،  بعــد ذل

  منوا؛ البلدانلجنة كل ثالث سنوات لقائمة أقل ال لالستعراضني اللذين جتريهما كتكملة

 إىل جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة أن ترصــد التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان تطلــب  - ٢١  
علـى أسـاس   البلـدان،   تلـك لتنمية، بالتشاور مع حكومـات    اليت رفع امسها من القائمة يف جمال ا       

 ملـدة ثـالث سـنوات بعـد أن يـصبح رفـع اسـم البلـد مـن القائمـة سـاري املفعـول وكـل                           سنوي
أقـل  ثالث سنوات بعد ذلك، كتكملة لالستعراضني اللذين جيريان كل ثـالث سـنوات لقائمـة     

يرهـا الـسنوي الـذي تقدمـه إىل الـس      إليهـا يف تقر  تتوصل، وأن تدرج النتائج اليت    البلدان منوا 
  االقتصادي واالجتماعي؛

مــن  امسهــامــع البلــدان الــيت رفــع  تبــادل اآلراءالبلــدان منــوا علــى أقــل  تــشجع  - ٢٢  
القائمة من أجل احلصول على معلومـات عـن اخلـربات الـيت اكتـسبتها ومناقـشة تلـك اخلـربات             

 مــن القائمــة بــدعم مــن مكتــب املمثــل عمليــة رفــع امسهــا ســياق يف املــستفادةوتبــادل الــدروس 
  السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية؛

ــدعو  - ٢٣   ــة إىل  ت ــشركاء يف التنمي ــار  ال ــرات امل األخــذ يف االعتب ــل اخلاصــة بؤش أق
  أوجـه  ومؤشـر البـشرية ملـوارد  مؤشـر ا البلدان منوا ونصيب الفرد من الدخل القـومي اإلمجـايل و     

ــفها لـــضعف االقتـــصادي ا ــزءبوصـ ــن اجـ ــايري امل مـ ــيت تـــستخدمها يفعـ ــساعدة الـ  ختـــصيص املـ
  الرمسية؛ اإلمنائية

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الـسبعني تقريـرا              تطلب  - ٢٤  
ا يف ذلـك املبـادرات الـيت    مرحليا عن تنفيذ تدابري االنتقال السلس وفعاليتها وقيمتها املضافة، مبـ   

  . منظومة األمم املتحدة لدعم البلدان أثناء رفع امسها من فئة أقل البلدان منواتضطلع ا

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


