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الدورة احلادية والسبعون
البند ( 19ب) من جدول األعمال املؤقت**
التنمية املستدامة

متابعة وتنفيـ ججـءاتاا العمـمل املع لـمل ل ـدول اجلزريـة الغـة ة الناميـة
(مســار مــاموا) وامــتءاتي ية موري ــيو س ملواصـ ة تنفيـ بء ــامل العمــمل
من أجمل التنمية املستدامة ل دول اجلزرية الغة ة النامية
تقءيء األمني العام
جضافة

م خص االمتنتاجاا النهائية لالمتعءاض ال اممل ال ي قامت به وحـدة
التفتــيا امل ــتء ة ل ــدعم ال ـ ي تقدمــه منألومــة األمــم املتحــدة ل ــدول
اجلزرية الغة ة النامية
أوالً  -مقدمة
 - 1ينبةـ أن تقـءأ هـ اضضــافة بـاالقتءان مـت النتـائل األوليــة املعءوضـة تقءيـء وحــدة
التفتيا امل تء ة املعنون ”امتعءاض شاممل ل دعم ال ي تقدمه منألومة األمـم املتحـدة ل ـدول
اجلزريــة الغــة ة الناميــةت امــتنتاجاا أوليــة“ (  ،(A/71/324الغــادرة ارارامــارس 2016
امت ابة لقءار اجلمعية العامة 70ا.202
* أُعيد جصدارها ألمباب فنية
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 - 2وت ـ مل االمــتنتاجاا الــواردة هـ اضضــافة حملــة مــوجزة ل مسـائمل الــي مــي ءي
تبياهنا بالتفغيمل التقءيء املقبمل ال ي ميغـدر ل ـول هنايـة عـام  .2016وهـ هـ املسـائمل
الي مت التطءق جليهات (أ) تعزيز اتساق وفعالية الدعم املقدم مـن منألومـة األمـم املتحـدة ل ـدول
اجلزرية الغة ة النامية ع ى طـاق املنألومـة ،وتنفيـ مسـار مـاموا ،السـياق األومـت طاقـا
ل واليــاا العامليــة راا الغــ ة بالتنميــة املســتدامة()1؛ و (ب) التحضــ اا املؤمســية القائمــة
ل ءصد واملساتلة (ا ألء قءار اجلمعية العامة 69ا ،15الفقءاا  )124-122من أجـمل التنفيـ
الفعــال المــتءاتي ية التحــول حتقيــا التنميــة املســتدامة ل ــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة؛
و (ج) اآلليــاا املؤمســية واضداريــة الالزمــة لتعزيــز التنســيا بــني جدارة ال ــؤون االقتغــادية
واالجتماعيـة وم تـا املم ــمل السـام املعــا بلقـمل الب ـدان لــواً والب ـدان الناميــة غـ الســاح ية
والدول اجلزرية الغة ة النامية.

ثا يا  -االمتنتاجاا
االمــتنتاج  - 1وجــود منألومــة األمــم املتحــدة وتوحيــد األداتت املواتمــة بــني أولويــاا
اخلطط االمتءاتي ية الوطنية والتةطية ال ام ة ل مسـائمل املتغـ ة اسـار مـاموا وأهـدا
التنمية املستدامة
 - 3وفقا ل تغور ال ائت ع ى املستوى الوطا فإن منألومة األمم املتحـدة تسـهم ،ة ـة
أمور ،تنفي األولوياا الوطنية بسبمل منـها تـوف اخلـااا التقنيـة ،الـي تن ـء ع ـى الغـعيد
الــوطا مــن أــالل أ ــطة بنــات القــدراا ،وتــوف امل ــورة والــدعم مــن أجــمل تيسـ الوصــول
جىل فءص التمويمل ،من قبيمل مءفا البيئة العاملية والغندوق األأضء ل مناخ.
 - 4وقامت مؤمساا منألومة األمم املتحدة بتحسني التنسيا واالتساق تنفيـ أعمااـا
مــن أــالل هنــل ”توحيــد األدات“ (ا ألــء  .)A/66/859ويــءى بعــل ـ احل ومــاا الوطنيــة
واملنتدياا اضق يمية أ ه ينبة لألمم املتحدة مواتمة أعمااا ب ـ مل أفضـمل مـت األولويـاا الـي

_________________

( )1جعــالن مــنداي وجطــار مدــنداي ل حــد مــن خمــاطء ال ــوارف ل فتــءة ( 2030-2015قــءار اجلمعيــة العامــة
69ا ،)283و أطــة عمــمل أديــا أبابــا الغــادرة عــن املــؤثء الــدوا ال الــ لتمويــمل التنميــة (قــءار اجلمعيــة
69ا ،)313وأطــــــة التنميــــــة املســــــتدامة لعــــــام ( 2030قــــــءار اجلمعيــــــة 70ا ،)1واتفــــــاق بــــــاريا
( ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقءر 1ام أ  ،21 -املءفا).
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وضــعها الزعمــات اضق يميـون( ،)2مــن أــالل منتــدى جــزر احملــيط ااــادك واجلماعــة ال اريبيــة.
وعقــد املنســقون املقيمــون مــن امل اتــا املتعــددة األقطــار احملــيط ااــادك( )3ومنطقــة البحــء
ال ــاري ( )4م ــاوراا مستفيضـــة مــت املؤمســاا واحل ومـــاا اضق يميــة والوطنيــة ومـــائء
أصحاب املغ حة من اجملتمت املدين ،بةية ضـمان أوجـه التـ زر والت امـمل حتديـد أطـء األمـم
الدول اجلزريـة الغـة ة
املتحدة االمتءاتي ية املتعددة األقطار لت ك املناطا .ويءى بعل
الناميــة أن تقــوم مؤمســاا منألومــة األمــم املتحــدة بزيــادة طــاق تةطيتــها القطءيــة املوقــت
األص ليـ يغـبد دعمـا أ ـء فعاليـة ل حي ولـة دون ـ بعـل الـدول اجلزريـة الغـة ة
عن الء ا (م ال مشال احمليط ااادك).
 - 5وينبة ملنألومة األمم املتحدة أن تعزز ”هنل توحيد األدات“ ال ي تتبعه ،مت ضـمان
أي من الدول اجلزرية الغـة ة الناميـة عـن الء ـا .وينبةـ أن تسـتند بـءامل
ٍّ
عدم
عمـــمل يا ـــاا منألومـــة األمـــم املتحـــدة جىل األولويـــاا احملـــددة مـــن أـــالل امل ـــاوراا
الوطنيةااضق يميــة .وينبةـ ضــمان التةطيــة ال ــام ة جلميــت أهــدا التنميــة املســتدامة الــي
يعتــا مســار مــاموا خمططــا أمامــيا ل ــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة مــبيمل حتقيقهــا،
مـــن أـــالل جدراج دور االمـــتءاتي ية اضق يميـــة لتضـــط ت بـــه الو ـــاالا غــ املقيمـــة
واالتفاقياا البيئية املتعددة األطءا .
االمتنتاج  - 2التمويمل من أجمل التنميةت تعديمل معاي األه ية
 - 6ي عتمد حغول الدول اجلزرية الغة ة الناميـة ع ـى التمويـمل مـن أجـمل التنميـة اعتمـادا
ب ا ع ى مستوى دأمل الب د .وهناك تسـت دول فقـط مـن الـدول اجلزريـة الغـة ة قائمـة
_________________

( )2منطقة احمليط األط س واحمليط اانـدي والبحـء األبـيل املتومـط ولـء الغـني اجلنـو غـ مدرجـة هنـا ألـءا
ألن ا ت ارها اجلةءا أ ـا مـن املنطقـتني األأـءيني ولـيا لـديها أي جطـار ميامـاإ جق يمـ .ـدد .وعـالوة
ع ــى رلــك ،فــإن تضــمني البحــء املتومــط فيهــا قــد أُلة ـ ألــءا لعــدم وجــود أي دول جزريــة صــة ة اميــة
البحء األبيل املتومط.
( )3تــلإ امــتءاتي ية األمــم املتحــدة ملنطقــة احملــيط ااــادك ل فتــءة  2022-2018امــت اب ًة لقــءار اجلمعيــة العامــة
67ا 226ال ي ط ا جىل منألومة األمم املتحدة اضلائية ا ار اضجءاتاا ال في ة بتحسني جطار األمـم املتحـدة
اضلــائ مــن أجــمل فــيل عــات العم ـمل امل قــى ع ــى عــاتا احل ومــاا الوطنيــة ومــائء أصــحاب املغ ـ حة،
ول قءارين 69ا 318و 70ا 1ال ين شُ ِّعت فيهما منألومة األمـم املتحـدة ع ـى مواتمـة بـءامل عم ـها لـدعم
النتائل املتفا ع يها دوليا منطقة احمليط ااادك ورحبت بالتعاون بـني ال ـان واملنألمـاا اضق يميـة .وقـد بـدأ
م تبـا منســق األمــم املتحــدة املقــيمني مــاموا وفي ـ أيارامــايو  2016امل ــاوراا الــي مــيقوم زعمــات
 14من الب دان واألقاليم اجلزرية احمليط ااادك بإقءار تائ ها.
( )4جطــار األمــم املتحــدة املتعــدد األقطــار ل مســاعدة اضلائيــة منطقــة البحــء ال ــاري  ،ي ــممل  18ب ــدا اطقــا
باض يزية وااولندية من منطقة البحء ال اري وأقاليم ما ورات البحار ل فتءة .2021-2017
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أقــمل الب ــدان لــوا()5؛ فيمــا ب ــو متومــط دأــمل الفــءد الــدول املتبقيــة ،معألــم احلــاالا،
مستوى جع ها غ مؤه ة لت ق التمويمل امليسلء ألغءاض التنمية( .)6وينبة ل معـاي الـي تءفـت
امم الب ـد مـن قائمـة أقـمل الب ـدان لـوًا أن تءاعـ بدرجـة أ ـا عوامـمل الضـع والقـدرة ع ـى
التحممل( .)7وجثء اجتماع وحدة التفتيا امل تء ة مت خمت ـ أصـحاب املغـ حة ،اـا رلـك
الدول اجلزرية الغة ة الناميـة وال ـء ات التنميـة ،الحألـت الوحـدة وجـود رغبـة م ـتء ة
تيس ـ وصــول الــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة ع ــى طــاق أومــت جىل التمويــمل ألغــءاض
التنمية ،ع ى النحو ال ي دعت جليه أطة عممل أديا أبابا الغادرة عـن املـؤثء الـدوا ال الـ
لتمويــمل التنميــة واــا يتماشــى مــت أهــدا أط ـة التنميــة املســتدامة لعــام  .2030وت ـ
االمــتنتاجاا أمهيــة التمويــمل املقــدم مــن مءفــا البيئــة العامليــة والغــندوق األأضــء ل منــاخ
الدول اجلزرية الغة ة الناميـة والـدعم احليـوي املقـدم مـن بعـل و ـاالا األمـم املتحـدة،
ومن مغار التنمية ،وما تضط ت به من دور امت اري جعداد مقتءحاا امل اريت.
 - 7واملعاي التق يدية الالزمة ل حغول ع ى التمويمل امليسلـء ليسـت افيـة ل ـدول اجلزريـة
الغــة ة الناميــة بســبا الضــع املتلصــمل فيهــا .و ــان هنالــك دعــواا منــ وقــت طويــمل
جىل معام ـــة الـــدول اجلزريـــة الغـــة ة الناميـــة معام ـــة أاصـــة جال أ ـــه تنـــمل حألـ ـًا ـــب ا
مـن الن ـا ( .)8ويءغـا بعـل املـا ني ال نـائيني أن يتـا اـم قـدر أ ـا مـن املءو ـة ليتم نـوا
من وضت بءامل ل مساعدة التقنية الدول اجلزرية الغة ة النامية راا الدأمل الـ ي يتـءاو
من املتومط جىل املءتفت بةية معاجلة ثةءاا جلائية .ددة(.)9
_________________

( )5ا ألـــء الكتيبببشأن ب ب أأل بببلأانببباأالإدب ب اأألب ب اتأك اافأالإدب ب اأأهأ دب ب أال بببلأ الب ب أا ب ب أ ب ب أ،أالطإعبببلأ
الث نيببببببل (من ــــــوراا األمــــــم املتحــــــدة ،رقــــــم املبيــــــتت  .)E15.II.A.1متــــــا ع ــــــى الــــــءابط التــــــاات
.http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/2015cdphandbook.pdf
( )6هناك امت ناتاا ،من قبيمل االمت نات ال ي مينحه البنك الدوا القتغاداا اجلزر الغة ة الي يقـمل عـدد مـ اهنا
عن  1.5م يون سمة وتف اعاي .ددة تتع ا باحل م واجلةءافيا واجلدارة االئتما ية.
( )7ا ألــء  ،JIU/REP/2016/3الفقءت ـان  88و  ،89ب ــلن املنــافت احملتم ــة لفئــة مــن ”الب ــدان راا الوضــت اخلــاص
حقاً“ ه الدول اجلزرية الغة ة النامية ،بةية تعزيز توف الدعم املتسا واحملدد ااد ا الدول .متا ع ـى
الءابط التاات .https://www.unjiu.org/en/about-us/Documents/JIU_REP_2016_3_13_English.pdf
الـدول
( )8ا ألء مؤثء األمم املتحدة ل ت ارة والتنميـة وجلنـة احملـيط اانـدي (” )2014معاجلـة مـواطن الضـع
اجلزرية الغة ة النامية ازيد من الفعالية“ (.)2014
( )9ت دد اجلمعية العامة الفقءة  17من قءارها 70ا 215ب ـلن التعـاون اضلـائ مـت الب ـدان املتومـطة الـدأمل
ع ى ضءورة مءاعاة شواغمل الب دان املتومطة الدأمل والتحدياا اخلاصة الي تواجههـا ،متابعـة أطـة التنميـة
املستدامة لعام  2030و عم ية امتعءاضها.
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 - 8و درامة ُأ دعدلا عام  2015لغاحل بء امل األمم املتحدة اضلائ  ،جءى امـتعءاض
معاي األه ية املتع قة بالتمويـمل مـن أجـمل التنميـة الـدول اجلزريـة الغـة ة الناميـة منطقـة
البحء ال اري  .ودعت التوصـياا املنب قـة عـن جىل زيـادة مءاعـاة الضـع االقتغـادي لحـد
أحد معاي األه ية ،بدال من مستوى الدأمل(.)10
 - 9وهنالك جمال اأء من اجملـاالا األأـءى راا األمهيـة اخلاصـة بالنسـبة جلميـت منـاطا
الدول اجلزرية الغة ة النامية يتغمل خبطط التلمني( .)11وبـالنألء جىل مسـتوى الضـع ال ـديد
ل دول اجلزرية الغة ة النامية ،ينبة ملنألومة األمم املتحدة وشـء ااها حتسـني فـءص وصـول
الدو ل اجلزرية الغة ة النامية جىل التلمني ،ع ى النحـو املط ـوب الواليـاا العامليـة مـن قبيـمل
جطــار مــينداي (ا ألــء الفقــءة ( 30ب) ،مــن املءفــا ال ــاين لقــءار اجلمعيــة العامــة 69ا،)283
واتفــــاق بــــاريا (ا ألــــء املــــادة  8مــــن مءفــــا املقــ ـءر 1ام أ  -د  ،21الــــوارد الوثيقــــة
 . )FCCC/CP/2015/10/Add.1وهنــاك مبــادراا م ــتء ة قائمــة بالفعــمل ،مــن قبيــمل الا ــامل
امل تءك بني جلنة احمليط ااندي واالمتءاتي ية الدولية ل حد من ال وارف والبنك الدوا(.)12
 - 10و السياق فسه ،شددا االمتنتاجاا والتوصـياا املنب قـة عـن فءيـا االمت ـاريني
عــــام  )13(2016ع ــــى ضــــءورة
املســــتقمل التــــابت ل م ــــا االقتغــــادي واالجتمــــاع
ت بيــة االحتياجــاا اخلاصــة ل فئــاا الضــعيفة مــن الب ــدان املتومــطة الــدأمل ،مــت اال تبــا جىل
عدم اعتبار متومط دأمل الفءد املؤشـء الوحيـد لتغـني الب ـدان .وينبةـ لـدى حتديـد معـاي

_________________

( )10ا ألــــــــء

“Financing for development challenges in Caribbean SIDS: a case for review of eligibility criteria

” ،for access to concessional financingالفغــــــــــــــمل  ،6متاحــــــــــــــة ع ــــــــــــــى الــــــــــــــءابط التــــــــــــــاات

http://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Poverty%20Reduction/

.UNDP_RBLAC_Financing_for_Development_ReportCaribbean.pdf
( )11ا ألء مغء التنمية اآلميوي ،وال نة االقتغادية واالجتماعية آلميا واحمليط ااـادك ،وبء ـامل األمـم املتحـدة
اضلائ ت Making it happen: technology, finance and statistics for sustainable development in Asia and the
( Pacific: Asia-Pacific Regional MDG Report 2014/15با وك.)2015 ،
( )12ت تءك تنفي بء امل أي ند ل حماية املاليـة جلنـة احملـيط اانـدي ،واالمـتءاتي ية الدوليـة ل حـد مـن ال ـوارف،
والبنك الدوا .وهو بء امل جق يم ي ممل مخسة من الدول األعضات واألقاليم اجلزريـة جلنـة احملـيط اانـدي،
يهد جىل التخفي من العواقا املالية املتءتبة ع ى ال وارف الطبيعية ،ويستند جىل مفهوم ثويمل املخـاطء واليـة
حتويمل املخاطء املءتبطة ب لك.
( )13متـــــا ع ـــــى الـــــءابط التـــــاات https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/ita-
.findings-and-conclusions-16-jun-2016.pdf
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جديدة لأله ية ،مءاعاة الت ءبة اضجيابية ل بنك الدوا
الغة ة النامية(.)14

تطبيـا امـت نائه ع ـى الـدول اجلزريـة

 - 11وينبة ملنألومـة األمـم املتحـدة ،بالت ـاور مـت مؤمسـاا بءيتـون وودز ومغـار
التنميــة اضق يميــة ،ب توجيــه مــن الــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة واجلهــاا املا ــة ال نائيــة،
أن تضت جمموعة من البارامتءاا احملددة بوضو هبد تعديمل معاي أه يـة احلغـول ع ـى
ســء و التمتــت ب املعام ــة التفضــي ية ل ــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة ،مــت مءاعــاة
التمويــمل املي ل
مساا الضع املتلص ة فيها.
االمتنتاج  - 3بنات القدراا  -ت عزيز القدرة االمتيعابية الوطنية
 - 12أ دا الزياراا امليدا ية الي أجءهتا وحدة التفتـيا امل ـتء ة ضـءورة تغـميم عم يـة
لبنــات القــدراا اــا يالئــم جمــاالا االهتمــام لــدى الــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة .و ةيــت
املناطا ال الف من الدول اجلزرية الغة ة النامية ،أُفيد بعدم وجود قـدرة امـتيعابية ،مـا أعـاق
التنفي الفعـال واألثـء املسـتدام ل مسـاعدة التقنيـة( .)15وينبةـ ل ـء ات ،لـدى طـيط وتنفيـ
أ ــطة الــدعم الــي يضــط عون هبــا لغــاحل الــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة ،أن ينســقوا ب ـ مل
أفضــمل فيمــا بينــهم ل ـ يضــبطوا بدقــة رلــك الــدعم وطءيقــة تقدميــه .وينبة ـ ملنألومــة األمــم
املتحدة ،اا رلك معاهد التدريا التابعة اا (من قبيمل معهد األمـم املتحـدة لبحـوف التنميـة
االجتماعية ،ومعهد األمم املتحدة ل تدريا والبحـ )( ،)16جىل جا ـا أصـحاب املغـ حة مـن
الــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة ،حتديــد طءائــا تنفي ـ أ ــطة بنــات القــدراا لضــمان امــتالك
زمامها من جا ا املؤمساا الوطنية (اا رلك اجملتمت املدين وقطاع األعمال).
 - 13وينبة ملؤمساا منألومـة األمـم املتحـدة ،مـت الـدول األعضـات ومـائء الو ـاالا
اضلائيــة وال ــء ات التنميــة املعنــيني ،أن تنســا أ ــطتها لضــمان االتســاق والفعاليــة
_________________

( )14جطار االمت نات ال ي مينحـه البنـك الـدوا ،منحـت اجلـزر الغـة ة الـي يقـمل عـدد مـ اهنا عـن  1.5م يـون
سمة ،وتتميز بضع شديد بسبا احل م واجلةءافيا ،فضال عن اجلدارة االئتما ية وأياراا التمويـمل احملـدودة
جدا ،امت ناتاا من فقدان األه ية.
( )15لالطــالع ع ـــى مع ومـــاا جمـــال القـــدراا الوطنيـــة املتع قـــة باضحغـــاتاا ،ا ألـــء تقءيـــء وحـــدة التفتـــيا
امل ـــتء ة املعنـــون ”تقيـــيم جمـــهام منألومـــة األمـــم املتحـــدة اضلائيـــة تعزيـــز القـــدراا الوطنيـــة جمـــال
التح يــمل اضحغــائ وةــت البيا ــاا و دعــم حتقيــا األهــدا اضلائيــة لأللفيــة وغ هــا مــن األهــدا املتفــا
ع يهـــــا دوليـــــاً“ .)JIU/REP/2016/5( ،متـــــا ع ـــــى الـــــءابط التـــــاات https://www.unjiu.org/en/reports-
.notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_5_English.pdf
( )16ا ألءت .http://www.unsceb.org/agencies/united-nations-research-and-training-institutes
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تنفي الاامل ،بةيـة ننـا جشـباع القـدرة االمـتيعابية ل ـدول اجلزريـة الغـة ة الناميـة،
وضمان طول فتءة األثء ال ناجم عن تعميم املعار ع ى الغعيد الوطا.
االمــتنتاج  - 4التحضــ اا املؤمســية ملتابعــة تنفيــ بء ــامل عمــمل التنميــة املســتدامة
ل ــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة (بء ــامل عمــمل بءبــادوس) وامــتءاتي ية موري ــيوس
ومسار ماموا جطار رصد أهدا التنمية املستدامة واملساتلة ه ا اخلغوص
 - 14عقا اعتماد أطة عام  ،2030تنألء األمم املتحدة مـن جديـد منألومتـها اضلائيـة
هبــد تعزيــز الفعاليــة وأوجــه التـ زر ،وتقــوم بتخغــيص املــوارد جىل خمت ـ ال يا ــاا وج اطــة
املسؤولياا هبا امتنادا جىل ميزاهتا النسبية .وهـ ا مـا يُفتـءض أن يـؤدي جىل مزيـد مـن االتسـاق
والتنسيا (ا ألء .)A/70/883
 - 15وينبةـ النألـء مســار مـاموا باعتبـار خمططــا أمامـيا لتنفيـ الواليــة األومـت طاقــا
املنغوص ع يها أطة عام  .2030والتح يمل املؤمس وما يتغـمل بـه مـن منه يـة لتحديـد
حســاب ت ــالي االمــتءاتي ية ع ــى طــاق املنألومــة ،مي ــن تطويءمهــا ب ـ مل ثــام بامــتخدام
تنفي مسار ماموا عم ية رائدة تتعاممل مت الدول اجلزريـة الغـة ة الناميـة باعتبارهـا جمموعـة
مــن الب ــدان الضــعيفة راا احتياجــاا أاصــة .ومي ــن أن تســتفيد املنألومــة مــن هـ الت ءبــة
الءائدة وأن تعيـد تطبيـا هـ املنه يـة ع ـى الغـعيد العـامل  .وينبةـ أأـ اخلغـائص املميـزة
ل دول الغة ة االعتبار ع ى النحو الواجا لدى حتديـد أطـء الءصـد واملسـاتلة ومؤشـءاا
اضبالغ راا الغ ة.
 - 16وتستتبت أطء الءصـد واملسـاتلة ج ـات م سـ ة معقـدة بةـءض ةـت البيا ـاا وتبويبـها؛
وهتــد العم يــاا احل وميــة الدوليــة اجمل ــا االقتغــادي واالجتمــاع واجلمعيــة العامــة،
مــن قبيــمل املنتــدى السيام ـ الءفيــت املســتوى املعــا بالتنميــة املســتدامة ،واالمــتعءاض ال ــاممل
ل سيامـاا الـ ي جيــءي ــمل أربــت مــنواا لسيامـة األ ــطة التنفي يــة مــن أجــمل التنميــة الــي
تضــط ت هبــا منألومــة األمــم املتحــدة ،ال ـ ي امــت ممل عــام  ،2016جىل جقامــة جطــار متســا
ملتابعــة تنفيـ الواليــاا اضلائيــة الا اجميــة والت ــةي ية ع ــى الغــعيد العــامل  .و الفقــءاا مــن
 122جىل  124من مسار مـاموا ،تـدعى اجلمعيـة العامـة ،واجمل ـا االقتغـادي واالجتمـاع ،
وهيئاهتما الفءعية جىل رصـد التنفيـ ال امـمل لا ـامل عمـمل بءبـادوس وامـتءاتي ية موري ـيوس
ومسار ماموا ،بسبمل منها امتخدام جطـاراا الءصـد ل ـان اضق يميـة .و هـ ا الغـدد ،يـ ا
املفت ون ع ى التعـاون القـائم امل تـا املتعـدد األقطـار تءينيـداد وتوبـاغو حيـ يتنـاوب
ع ى رئامة االجتماعاا امل تء ة بني الو االا املنسـا املقـيم لألمـم املتحـدة ومـديء امل تـا
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دون اضق يمـ ل نــة االقتغــادية ألمءي ـا الالتينيــة ومنطقــة البحــء ال ـاري  ،مــن أجــمل فالــة
أوجه الت زر واالتساق التخطيط والتنفي والءصد واضبالغ.
 - 17وامت ابة ل قءار 70ا ،202أ ئت جلنة توجيهية معنية بال ءا اا من أجـمل الـدول
اجلزرية الغة ة النامية( ،)17ت ارك رئامتها م دي وجيطاليا.
 - 18وع ـــى الغـــعيد الـــوطا ،ت ـ ـ االمـــتنتاجاا عـــن املمارمـــاا السـ ـ يمة املتبعـــة
اضصـــالحاا ااي يـــة الـــدول اجلزريـــة الغـــة ة الناميـــة ،م ـــمل مـــاموا وموري ـــيوس،
حيــ جــءا مواتمــة أطــط التنميــة الوطنيــة مــت أهــدا مســار مــاموا وأهــدا التنميــة
املســتدامة .وقــد ضــمنت أيضــا ت ــك الــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة جدارة املســاعدة اضلائيــة
الءمسيــة واملســاعدة التقنيــة ب ـ مل مء ــزي ،وهـ ا مــا ي ــممل ججــءات م ــاوراا مــت أصــحاب
املغ حة الوطنيني ،لضمان فاية املوارد والفعالية توجيهها وفقا لألولوياا الوطنية.
 - 19بيد أن الدول اجلزرية الغـة ة الناميـة ال يـزال يـتعني ع يهـا الوفـات بالتزامـاا متعـددة
ب ـاضبالغ جزات خمت ـ اجلهــاا املا ــة ال نائيــة واملتعــددة األطــءا و يا ــاا منألومــة األمــم
املتحدة .وجيءي بـ ل اجلهـود مـياق ج طـار عمـمل األمـم املتحـدة ل مسـاعدة اضلائيـة وأفءقـة
األمم املتحدة القطءية بةية مواتمة ارماا اضبالغ.
 - 20وينبةـ ل يا ــاا منألومــة األمــم املتحــدة االمــتمءار تــوف املســاعدة ع ــى بنــات
القــدراا الوطنيــة فيمــا يتع ــا جبمــت البيا ــاا وحت ي ــها مــن أجــمل تيس ـ اضدارة الوطنيــة
ل مع وماا وامتخدامها لءصد التقدم احملـءز حتقيـا التنميـة املسـتدامة الوطنيـة .وينبةـ
مواتمة األطء الوطنية ل ءصد واضبالغ فيما يتع ـا بتنفيـ مسـار مـاموا ،مـت أطـء املسـاتلة
ال ـــام ة خلطـــة عـــام  .2030وينبةـــ االتفـــاق ع ـــى جمموعـــة خمتـــارة مـــن املؤشـــءاا
راا األولويــة املتع ق ـة ب اخلغــائص املميــزة ل ــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة ،اــا يتماشــى
مت األولوياا الوطنية واضق يمية.

_________________

( )17ا ألــــــــــــــــــءت
.partnerships
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االمـــــتنتاج  - 5التحضـــ ـ اا اضداريـــــة واملؤمســـــية ضدارة ال ـــــؤون االقتغـــــادية
واالجتماعيـــة وم تـــا املم ـــمل الســـام املعـــا بلقـــمل الب ـــدان لـــواً والب ـــدان الناميـــة
غ الساح ية والدول اجلزرية الغة ة النامية دعم الدول اجلزرية الغة ة النامية
( Error! Bookmark not

 - 21أجـــءا وحـــدة التفتـــيا امل ـــتء ة ،تقءيءهـــا ()JIU/REP/2016/3
 )defined.حت ــيال ل تنســيا القــائم بــني جدارة ال ــؤون االقتغــادية واالجتماعيــة وم تــا املم ــمل
تــوف الــدعم ل ــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة ،وقامــت بتقيــيم مســتوى املــوارد
الســام
املخغغة ا ا الةءض .و التوصية  2من التقءيء ،تط ا وحدة التفتيا امل ـتء ة بـلن تنألـء
اجلمعيـة العامــة ،امـتنادا جىل تقيــيم لالحتياجـاا يتســم بال ـفافية ومــدعم بلدلـة واضــحة تعــد
األما ــة العامــة ،االحتياجــاا الناةــة عــن تطــور الواليــاا املنوطــة بــاامل األما ــة العامــة
وبءاجمهــا الفءعيــة وضــمان غــيص املــوارد املط وبــة ل وفــات بت ــك الوفــات ب ـ مل ــا دعمـًا
جلدول أعمال التنمية املستدامة ل دول اجلزرية الغة ة النامية.
 - 22وقــد بـ ل بــار املــديءين جدارة ال ــؤون االقتغــادية واالجتماعيــة وم تــا املم ــمل
الســام جهــودا لتحســني التنســيا والتواصــمل فيمــا بينــهم .وأشــارا تقــاريء مــابقة صــادرة
عن وحدة التفتـيا امل ـتء ة جىل عـدم وجـود تعءيـ موحـد ل ـدول اجلزريـة الغـة ة الناميـة
جطار األمم املتحدة .ورغم أ ه مي ن ،جىل حد ما ،فهم الفءوق ع ـى طـاق املنألومـة ب ـ مل
أفضـــمل مـــياق الواليـــاا احملـ ـددة جـــدا ل و ـــاالا والغـــناديا والـــاامل املتخغغـــة(،)18
مــن املهــم ل ةايــة أن يوحــد يا ــا األما ــة العامــة املوجــودان يويــورك تعءيفهمــا وقوائمهــا
اخلاصــة بالــدول اجلزريــة الغــة ة الناميــة .و هـ ا الغــدد ،قامــت جدارة ال ــؤون االقتغــادية
واالجتماعية بإبالغ الوحدة بامل اوراا اجلارية مت م تـا املم ـمل السـام مـن أجـمل التوصـمل
جىل اتفاق ب لن وضت تعءي موحد وقائمة موحدة.
 - 23وينبة لألما ة العامة املوافقة ع ى قائمـة با لـدول اجلزريـة الغـة ة الناميـة امـتنادا
جىل معــاي واضــحة .وينبة ـ أن ت ــون ه ـ القائمــة أمامــا ملواص ـ ة تطــويء هنــل متســا
منألومة األمم املتحدة فيما يتغـمل بتقـد دعـم موجـه وع ـى مـبيمل التفضـيمل جىل الـدول
اجلزرية الغة ة النامية ،وا لت يت ع ى ا ار ججءاتاا عممل مع ـمل وأ ـء فعاليـة لتنفيـ
بء امل عممل بءبادوس وامتءاتي ية موري يوس ومسار ماموا.

_________________

( )18ا ألء الوثيقة  ،JIU/REP/2016/3املءفا السابت ،متا ع ى الءابط التاات
.us/Documents/JIU_REP_2016_3_13_English.pdf
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 - 24وجن الدور ال ي تضط ت بـه جدارة ال ـؤون االقتغـادية واالجتماعيـة األما ـة العامـة
باعتبارها عنغءا أماميا مـن عناصـء منألومـة األمـم املتحـدة اضلائيـة ،يسـت زم وجـود جمموعـة
ب ة ومتزايدة من املسائمل .ويبدو أن الوحدة املعنية بالـدول اجلزريـة الغـة ة الناميـة جدارة
ال ؤون االقتغادية واالجتماعية ليست افة من حيـ احل ـم واألمهيـة .وي ـ ِّ ت املفت ـون
ع ى جيالت االعتبار الواجا ضم ا ية جعادة غيص املوارد الب ءية داأـمل األما ـة العامـة،
لي ينضوي حتت جطار هي مل تنأليم واحد ةيت املوارد مـن املـونيفني املخغغـة ل ـدول
اجلزرية الغة ة النامية .وينبة أن نءي ه املمارمة بالت اور الوثيا مـت حتـال الـدول
اجلزرية الغة ة لضمان حتديد أفضـمل السـبمل ال في ـة خبدمـة مغـاحل هـ الـدول .ومي ـن
أن ت مل الدروس املستفادة من نءبة م تا املم ـمل السـام وشـب ته املؤلفـة مـن جهـاا
التنسيا املعنيـة بلقـمل الب ـدان لـوا لورجـا لتحسـني التواصـمل واالتغـا ل بـني األما ـة العامـة
والب دان اجلزرية الغة ة النامية.
االمتنتاج  - 6غيص املوارد
 - 25أمهم اضصال اجلاري لأل ـطة التنفي يـة ملنألومـة األمـم املتحـدة ،جىل جا ـا تعزيـز
ألام املنسقني املقـيمني وجمموعـة األمـم املتحـدة اضلائيـة ،زيـادة ال فـاتة فيمـا يتغـمل بنـهل
توحيـد األدات .بيــد أن القيـود املفءوضــة ع ـى املــوارد امليزا يـة العاديــة ل منألمـاا وا فــاض
التاعــاا ،تعءقــمل وضــت ججــءاتاا عمــمل مع ــمل وأ ــء فعاليــة لألمــم املتحــدة هبــد حتس ـني
مـــا تقدمـــه مـــن دعـــم ل ـــدول اجلزريـــة الغـــة ة الناميـــة .ومـــيتم تنـــاول هــ املســـللة ازيـــد
من التفغيمل التقءيء النهائ .
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