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  2016شباط/فرباير  12 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/L.31/Rev.1 اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

 منوا من فئة أقل البلدان أنغوالرفع اسم  - 70/253
 

 ،  إن اجلمعية العامة 
ــاع     إذ تشيييييير  ــاد  واالجتمــــ ــا االقتعــــ ــرار اقلــــ ــ ر   2015/11إىل قــــ املــــ

 املتعلق بتقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا السابعة عشرة،   2015يونيه /حزيران 10
 2004كـانون األول/ديسـمرب    20املـ ر    59/209قراراهتـا   وإذ تأخذ يف االعتبيار  

كــــــــانون  21املــــــــ ر   67/221 و 2011حزيران/يونيــــــــه  29املــــــــ ر   65/286 و
للبلــدان الــر ت رفــع أما قــا مــن قائمــة أقــل    املتعلقــة باالنتقــال الســلا   2012ديســمرب /األول
 منوا، البلدان

ــرة  وإذ تشيير  ــا   10إىل الفق ــن قرارق ــي  علمــا      67/221م ــا أن م ــررت فين الــر ق
اء بلـدان مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا       اقلا االقتعـاد  واالجتمـاع  املتعلقـة برفـع أمـ      بقرارات

ــة    ــة يف أول دورة لل معيــ ــدان يف تلــــل الفئــ ــاء بلــ ــة وإدراج أمــ ــا  العامــ ــا  اقلــ ــ  اختــ تلــ
 القرارات، تلل

عتمــد علــس الســلع ي اناميــ بلــداأنغــوال، باعتبارقــا  لكــون وإذ تيي ا االعتبييار ال ا يي  
ــزال  ال األساســية، ــات األســعار، و إزاء  شــديدة الفــع  ت ــر يكتســينا بالنســبة   تقلب ــة ال لألمهي

 ألنغوال التنويع االقتعاد  واحلد من أوجه الفع  االجتماع ،  

للبلـد املعـ ،   بالنسـبة  قـا    حـد  أن رفع اسم بلد من فئة أقل البلـدان منـوا    وإذ تؤكد 
ــدما كــب ا        ــد أحــرز تق ــد ق ــذا البل ــس أن ق ــدل عل ــي ي ــة    حنــوحي ــه اإلمنائي ــد أقداف ــق بع مقي

 األقل،   علس

http://undocs.org/ar/A/70/L.31/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/RES/59/209
http://undocs.org/ar/A/RES/ 65/286
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/221
http://undocs.org/ar/A/RES/67/221
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أن رفع اسم بلـد مـن فئـة أقـل البلـدان منـوا ينبغـ  أال يـ د           تؤكد من  ديد - 1 
 إىل تعطيل خط  التنمية وبراجمنا ومشاريعنا؛

بتأييـد اقلـا االقتعـاد  واالجتمـاع  لتوجلـية جلنـة السياسـات         حتيط علميا  - 2 
بعفة اسـتننائية، فتـرة   منوا، وتقرر أن متنح أنغوال،  اإلمنائية برفع اسم أنغوال من فئة أقل البلدان

رفع امنا مـن   الر تسبقمف ية إضافية مدهتا سنتان قبل بدء فترة النال  سنوات التحف ية 
 فئة أقل البلدان منوا؛

أنغوال إىل القيا ، خالل فترة اخلمـا سـنوات املمتـدة بـر تـاريذ اختـا         تدع  - 3 
استراتي يتنا الوطنية لالنتقـال السـلا،    دبإعداقذا القرار ورفع امنا من فئة أقل البلدان منوا، 

 العــعدبــدعم مــن من ومــة األمــم املتحــدة وبالتعــاون مــع شــركائنا يف التنميــة والت ــارة علــس   
 م  واملتعدد األطراف.الننائ  واإلقلي
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