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 - 261 /70طرائق استعراض منتصف املدة الشامل والرفيع املستوى لتنفيـذ برنـام
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إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قراريها  231/69املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب  2014و 216/70
املؤرخ  22كانون األول/ديسمرب  2015بشـنن متابعـة مـؤار األمـم املتحـدة الرابـع املعـ بنقـل
البلدان منوا،
وإذ تؤك د مددج ي د قراريهــا  1/70املــؤرخ  25أيلول/ســبتمرب  2015واملعنــون
”حتويــل عاملنــاة اطــة التنميــة املســتدامة لع ـام  “2030و  313/69املــؤرخ  27اــو /يوليــه
 2015بشنن اطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤار الدويل الثالث لتمويل التنمية،
 - 1توص د بــنن يتعتمــد أثنــاء اســتعراض منتصــف املــدة جــدول األعمــال املؤق ـ
الستعراض منتصف املدة الشامل والرفيـع املسـتوى لتنفيـذ برنـام عمـل اسـطنبول لصـاحل أقـل
البلدان منوا للعقد  ،2020-2011الوارد يف الوثيقة A/CONF/228/1؛
 - 2تشري إىل الطرائق املوافـق عليهـا يف القـرارين  231/69و  ،216/70وتقـرر
أن يعـــدل ـــذا القـــرار تلـ ـ الطرائـــق ويكمِّلـ ـها ،وأنـــه كـــن لـــرئيس اجلمعيـــة العامـــة أن
يتخذ بالتشاور مـع الـدول األعءـاء امل يـد مـن القـرارا بشـنن الترتيبـا اتارـة باسـتعراض
منتصف املدة؛
 - 3تطلد إىل امليســرين املشــارك أن يتقـدشموا مشــروخ وثيقــة اتاميــة يف ــكل
إعـــسن سياســـ للـــول النصـــف األول مـــن ار/مـــار  2016وقبـــل اجتمـــاخ اتـــرباء
التحءريي ،وأن يعَ َّد ذا املشروخ بناء على اإلسهاما الـواردة مـن االجتماعـا التحءـريية
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على الصعيدين الـوط واإلقليمـ وت قريـر األمـ العـام واري ـا مـن اإلسـهاما  ،لـا يف لـ
تل املقدمة من الدول األعءاء؛
 - 4تق د ر أن ينتخــا اســتعراض منتصــف املــدة مــن ب ـ ملثل ـ الــدول املشــتركة
أعءاء املكتا التـال  :رئيسـا ونائبـا للـرئيس لكـم منصـبه مـن البلـد املءـيف ،وتسـعة نـوا
للرئيس( ،)1يع أحد م مقررا؛
 - 5تق د ر أ ضددا أن يتــوىل وكيــل األم ـ العــام واملمثــل الســام ألقــل البلــدان منــوا
والبلدان النامية اري السـاحلية والـدول اجل ريـة الصـارية الناميـة ،مهمـة األمـ العـام السـتعراض
منتصــف املــدة ،وأن يكــون مســؤوال عــن ورــع تيــع الترتيبــا الس مــة لسرــطسخ بنعمــال
استعراض منتصف املدة؛
 - 6تق ر كذلك أن تتءمن اجللسـة العامـة االفتتاحيـة السـتعراض منتصـف املـدة
الرفيع املستوى بيانا يقدمها رئيس استعراض منتصـف املـدة ،واألمـ العـام لامـم املتحـدة،
ورئــيس اجلمعيــة العامــة ،ورئــيس اصلــس االقتصــادي واالجتمــاع  ،والــرئيس الســابق وا ــايل
صموعــة أقــل البلــدان منــوا ،ورئــيس املفورــية األوروبيــة ،ورئــيس االحتــاد األفريق ـ  ،ورئــيس
جمموعة البن الدويل وملثل واحد لكل من اصتمع املدين والقطاخ اتاص؛
 - 7تقدد ر أن تتحـــدَّد مواعيـــد اجتماعـــا املائـــدة املســـتديرة املوارـــيعية األربعـــة
الستعراض منتصف املدة ،اليت تعقد بالتوا ي مع اجللسا العامة ،على النحو التايلة
 27أيار/مايو  ،2016من الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساء.
 2٨أيار/مايو  ،2016من الساعة العا ـرة رـباحا إىل السـاعة الواحـدة بعـد
الظهر ،ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساء.
بعد الظهر.

 29أيــار/مــايو  ،2016مــن الســاعة العا ــرة رــباحا إىل الســاعة الواحــدة

 - ٨تق ر أ ضا أن ترك االجتماعا املواريعية علـى حتديـد مقترحـا ملموسـة
ل يادة تع ي الشراكة العاملية مـن أجـل التنميـة لصـاحل أقـل البلـدان منـوا يف تيـع اصـاال ا
األولوية من برنام عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منوا للعقد  )2(2020-2011مـن أجـل
_______________

( )1اثنان من كل جمموعة من اصموعا التاليةة الـدول األفريقيـة ،ودول سـيا وايـيا ادـاد  ،ودول أوروبـا
الشـــرقية ،ودول أمريكـــا الستينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــاري ؛ وواحـــد مـــن جمموعـــة دول أوروبـــا الاربيـــة
والدول األارى.
( )2تق د مددؤأل اامددد االرد ال ابددل ااعددا بمنود النلد ان كددوا ا ددطننو ت كيددا  13-9أ ار/مددا و 2011
) ،(A/CONF.219/7الفصل الثاين.
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رــمان التنفيــذ الكامــل والفعــال يف الوقـ املناســا لربنــام العمــل اــسل الفتــرة املتبقيــة مــن
العقد ،مع مراعاة تآ ر واتساق برنام العمل مع العمليا العامليـة ،لـا يف لـ اطـة التنميـة
املستدامة لعام  ،)3(2030واطة عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤار الـدويل الثالـث لتمويـل
التنميــة( ،)4وإطــار ســنداي للحــد مــن وــاطر الكــوار للفتــرة  ،)5(2030-2015واتفــاق
باريس يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشنن تاري املناخ( ،)6وأن تتناول جلسا املائـدة
املستديرة األربع املواريع التاليةة
اجتماخ املائدة املستديرة 1ة القـــــدرا اإلنتاجيـــــة وال راعـــــة واألمـــــن الاـــــذائ
والتنمية الريفية
اجتماخ املائدة املستديرة 2ة التجــــارة والســــلع األساســــية؛ والتنويــــع االقتصــــادي
واتروج من فئة أقل البلدان منوا
اجتماخ املائدة املستديرة 3ة التنميــة البشــرية واالجتماعيــة؛ واإلدارة الر ــيدة علــى
تيع املستويا
اجتماخ املائدة املستديرة 4ة األ مـــا املتعـــددة واري ـــا مـــن التحـــديا النا ـــئة؛
وتعبئة املوارد املالية ألاراض التنمية وبناء القدرا
-9
النحو التايل:

تق ر كذلك أن تكون الترتيبا التنظيميـة الجتماعـا املائـدة املسـتديرة علـى

(أ) يشــترر رئيســان يف رئاســة كــل اجتمــاخ مــن اجتماعــا املائــدة مســتديرة ،يكــون
أحدمها من أقل البلدان منوا واآلار من الشـركاء يف التنميـة ،يعينـهما رئـيس اسـتعراض منتصـف
املدة من ب املمثل على مستوى رسساء الدول أو ا كوما و/أو على املستوى الو اري؛
( ) خيتار األم العام الستعراض منتصف املدة ،بالتشاور مـع رئـيس اجلمعيـة العامـة،
عـددا يصــل إىل أربعــة متحـاورين لكــل اجتمــاخ مـن اجتماعــا املائــدة املسـتديرة ،وبعــد حلقــة
املناقشة يعقد نقاش تفاعل ب الدول واري ا من املمثل وأرحا املصلحة املعني ؛

_______________

( )3القرار .1/70
( )4القرار  ،313/69املرفق.
( )5القرار  ،2٨3/69املرفق الثاين.
( )6انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر  ،1/CP.21املرفق.
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(ج) تكون اجتماعا املائدة املستديرة تفاعلية ومفتوحـة جلميـع املشـارك يف املـؤار.
ولــن تتعــد قائمــة بــاملتكلم  .ووفقــا لتقــدير الــرئيس أو الرئيس ـ  ،تعطــى األولويــة يف ترتيــا
املــتكلم للمشــارك الــذي يتكلمــون علــى مســتوى رسســاء الــدول أو ا كومــا أو علــى
املستوى الو اري .وسوف تتواى اجتماعا املائدة املستديرة حتقيـق تـوا ن بـ املـتكلم مـن
تيع اجلها راحبة املصلحة .ومن أجل إتاحة أقصى قدر مـن املشـاركة ،ينباـ أن ال تتجـاو
مـــدة التـــداس ثـــس دقـــائق .ويـــدعى املمثلـــون إىل أن يبيِّنـــوا لامانـــة ،عـــن طريـــق الربيـــد
اإللكتروين ،ما إ ا كانوا سيمثَّلون يف املائدة املسـتديرة علـى مسـتوى رئـيس الدولـة أو ا كومـة
أو على املستوى الو اري؛
 - 10تق د ر أن يقــوم الرئيســان املشــاركان بعــرض ملخصــا اجتماعــا املائــدة
املستديرة فويا يف اجللسة العامة اتتامية؛
 - 11تك ر اللمنكي على أمهية املشاركة الفعالة من جانا تيع أرـحا املصـلحة
املعني  ،لن فيهم الربملانيون وملثلو اصتمع املدين والقطاخ اتـاص يف اسـتعراض منتصـف املـدة
وعمليته التحءريية ،وتقرر ما يل :
تقــوم املنظمــا اــري ا كوميــة الــيت تتمتــع لرك ـ استشــاري لــدى اصلــس
(أ)
االقتصادي واالجتماع واملنظمـا اـري ا كوميـة املعتمـدة لـدى مـؤار األمـم املتحـدة الرابـع
املع بنقل البلدان منواً بالتسجيل لدى األمانة من أجل املشاركة يف استعراض منتصف املدة؛
( ) يءع رئيس اجلمعية العامة أيءا قائمة لمثل املنظما اري ا كوميـة األاـرى
ا الصلة ومنظما اصتمع املدين واملؤسسا األكاد ية ومؤسسـا القطـاخ اتـاص املعنيـة،
الذين قد يشاركون يف استعراض منتصف املدة بصفة مراقب  ،اذا يف االعتبار مبدأي الشفافية
والتمثيل اجلارايف العادل ،وسيقدم القائمة املقترحة إىل الـدول األعءـاء للنظـر فيهـا علـى أسـا
عدم االعتراض وسيعررها على اجلمعية العامة(.)7
اجللسة العامة 91
 15نيسان/أب 2016

_______________

( )7ستتءمن القائمة األمساء املقترحة واألمساء النهائية .وسيجري إعـسم مكتـا رئـيس اجلمعيـة العامـة ومقـدم
الطلــا باألســا العــام ألي اعترارــا  ،إ ا طلبتــها واحــدة أو أكثــر مــن الــدول األعءــاء يف األمــم املتحــدة
أو الدول األعءاء يف الوكاال املتخصصة.
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