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 الدورة الثامنة والستون
   من جدول األعمال٩البند 

        تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  مشروع قرار *: فيجي    

  
  رفع أمساء البلدان من فئة أقل البلدان منواً     

  
  ، إن اجلمعية العامة  
يوليـه  / متـوز  ٢٧ املؤرخ   ٢٠١٢/٣٢ىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       إ إذ تشري   
   بشأن تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا الرابعة عشرة، ٢٠١٢

، ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢٠٩ قراراهتا   وإذ تأخذ يف االعتبار     
/  كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٦٧/٢٢١، و ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٢٩املـــؤرخ   ٦٥/٢٨٦و 

  منواً،للبلدان اليت ُيرفع امسها من قائمة أقل البلدان  ، املتعلقة باالنتقال السلس ٢٠١٢ديسمرب 
  / كــــانون األول٢١ املــــؤرخ ٦٧/٢٢١ مــــن قرارهــــا  ١٠ إىل الفقــــرة وإذ تــــشري  
 الــيت قــررت فيهــا أن حتــيط علمــاً مبقــررات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    ٢٠١٢ديــسمرب 

سـم بلـدان يف تلـك الفئـة، يف أول          املتعلقة برفع اسـم بلـدان مـن فئـة أقـل البلـدان منـواً وإدراج ا                 
  دورة للجمعية العامة تلي اختاذ اجمللس تلك املقررات، 

شكل مرحلـة هامـة للبلـد     على أن رفع اسم بلد من فئـة أقـل البلـدان منـواً يـ     وإذ تشدد   
 يــدل علــى أن هــذا البلــد قــد أحــرز تقــدماً كــبرياً حنــو حتقيــق بعــض أهدافــه اإلمنائيــة    املعــين، إذ

  األقل،  على
 
  

 . والصني٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء جمموعة الـ   *  
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 أن رفع اسم بلـد مـن فئـة أقـل البلـدان منـواً ينبغـي أالّ يـؤدي           تؤكد من جديد    - ١  
  إىل تعطيل خطط التنمية وبراجمها ومشاريعها؛

 مبقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي القاضــي بتأييــد التوصــية  حتــيط علمــاً  - ٢  
ــة   ــا االســتوا    الــصادرة عــن جلن ــة إىل رفــع اســم غيني ــة الداعي ــة أقــل  الــسياسات اإلمنائي ئية مــن فئ

منواً، وتقرر أن متنح غينيا االستوائية، بصفة استثنائية، فترة حتـضريية إضـافية مـدهتا سـتة                  البلدان
  أشهر قبل بدء فترة السنوات الثالث التحضريية املؤدية إىل رفع امسها من فئة أقل البلدان منواً؛

 غينيا االستوائية إىل القيام، خالل فترة السنوات الـثالث والنـصف سـنة              تدعو  - ٣  
القرار ورفع امسهـا مـن فئـة أقـل البلـدان منـواً، بوضـع اسـتراتيجيتها                   املمتدة بني تاريخ اختاذ هذا      

السلس، بدعم من منظومة األمم املتحدة، وبالتعـاون مـع شـركائها يف التنميـة                الوطنية لالنتقال   
   الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف؛   والتجارة على

 مبقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي القاضــي بتأييــد التوصــية  حتــيط علمــاً  - ٤  
السياسات اإلمنائيـة الداعيـة إىل رفـع اسـم فـانواتو مـن فئـة أقـل البلـدان منـواً،                   الصادرة عن جلنة    

فية مدهتا سـنة واحـدة قبـل بـدء فتـرة            وتقرر أن متنح فانواتو، بصفة استثنائية، فترة حتضريية إضا        
  السنوات الثالث التحضريية املؤدية إىل رفع امسها من فئة أقل البلدان منواً؛ 

 فانواتو إىل القيام، خالل فترة السنوات األربع املمتدة بـني تـاريخ اختـاذ               تدعو  - ٥  
الـسلس،   نيـة لالنتقـال     هذا القرار ورفع امسها من فئة أقل البلدان منواً، بوضع استراتيجيتها الوط           

الـصعيدين   بدعم من منظومة األمم املتحدة، وبالتعاون مع شـركائها يف التنميـة والتجـارة علـى                 
  .الثنائي واملتعدد األطراف
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