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    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٥قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/65/L.2( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع االستعراضـي الرفيـع املـستوى بـشأن تنفيــذ          - ٦٥/٢
استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة              

  رية الناميةاملستدامة للدول اجلزرية الصغ
  

  إن اجلمعية العامة  
تنفيــذ ب املتعلــق الرفيــع املــستوى  الوثيقــة اخلتاميــة التاليــة لالجتمــاع االستعراضـي تعتمـد   

استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة                
  :الصغرية النامية

  
ــي ا   ــاع االستعراضـ ــة لالجتمـ ــة اخلتاميـ ــتراتيجية   الوثيقـ ــذ اسـ ــشأن تنفيـ ــستوى بـ ــع املـ لرفيـ

ــة        ــة املــستدامة للــدول اجلزري ــامج العمــل مــن أجــل التنمي ــذ برن ــشيوس ملواصــلة تنفي موري
  الصغرية النامية

ــاء الـــدول واحلكومـــات والـــوزراء وممثلـــي الـــدول األعـــضاء   ،حنـــن   املـــشاركني  رؤسـ
ــود    يف ــستوى املعقـ ــع املـ ــاع الرفيـ ــدة يف ني االجتمـ ــم املتحـ ــر األمـ ــورك يف مقـ  ٢٥ و ٢٤ يفويـ

ســتراتيجية موريــشيوس ملواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن اســتعراض ال ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول
تقيـيم   الذي جيري كـل مخـس سـنوات ل         )١(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية      

 تنفيـذ الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة مـن خـالل              لـدى الـضعف   أوجـه   التقدم احملرز يف معاجلة     
  ،استراتيجية موريشيوس

_______________ 

 الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة              تقرير االجتماع الدويل    )١(
منـشورات األمـم    (٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٤‐ ١٠الصغرية النامية، بـورت لـويس، موريـشيوس،       

  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4املتحدة، رقم املبيع 
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بوجــه أوجــه الــضعف الــيت تنفــرد هبــا  ســلم بقــد اجملتمــع الــدويل  إىل أن نــشري  - ١  
الدول اجلزرية الصغرية النامية منذ انعقاد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة يف                   خاص  

ــو دي جــانريو  ــلري ــاملي املعــين بالتنم ١٩٩٢ يف عــام ، الربازي ــؤمتر الع ــدول   وامل ــستدامة لل ــة امل ي
 ومـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة يف            ١٩٩٤يف عام   اجلزرية الصغرية النامية يف بربادوس      

برنــامج تنفيــذ  الســتعراض جتمــاع الــدويلاال و٢٠٠٢  يف عــام، جنــوب أفريقيــاجوهانــسربغ
ــل   ــن أجـ ــل مـ ــة    ا العمـ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــشيوس  يفلتنميـ  يف موريـ

  ؛٢٠٠٥ عام
 بدعم اجلهود اليت تبذهلا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،              التزامنا نكرر تأكيد   - ٢  

مـن خـالل   فيهـا   املـستدامة  ةتنميـ ال، مـن أجـل    بوجـه خـاص    وجه الضعف اليت تنفرد هبـا     أل انظر
سبل ، بـ )١( واسـتراتيجية موريـشيوس  )٢(مواصلة التنفيذ الكامل والفعال لربنامج عمـل بربـادوس        

األهــداف الــواردة يف  مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، منــها الــسعي إىل حتقيــق 
  ؛)٣(إعالن األمم املتحدة لأللفية

 التزامهـا بالعمـل علـى تـشجيع         أبدت بأن الدول اجلزرية الصغرية النامية       نسلم  - ٣  
مبـادئ التنميـة املـستدامة يف       إدمـاج   تعمـيم   عن طريق    ،ة وستواصل القيام بذلك   التنمية املستدام 

ــسياسي     ــزام ال ــز االلت ــة وتعزي ــة الوطني ــة االســتراتيجيات اإلمنائي ــة والتوعي ــة بأمهي ــسائل املتعلق  امل
عـن  التنمية املستدامة وإنشاء منـاطق حمميـة، مبـا يف ذلـك املنـاطق البحريـة والـساحلية والربيـة،                     ب

 واعتمــاد اســتراتيجيات لتعزيــز الطاقــة  ،قويــة يف محايــة التنــوع البيولــوجي ر قيــادة ظهــاإطريــق 
وهلـذا  .  اقتـصاداهتا يف  العامليـة   اآلثـار الـسلبية لألزمـة املاليـة واالقتـصادية           حـدة  املتجددة وختفيف 

 ، الـوطين واإلقليمـي    الصعيدين الدول اجلزرية الصغرية النامية حبشد املوارد على         قامتالغرض،  
 تعبئـة مـوارد إضـافية لـدعم      مـن  يف هذا الصددوال بد،  مواردهاالرغم من حمدودية قاعدة  على  
   تلك الدول؛جهود

تـزال الـدول اجلزريـة       الأنـه علـى الـرغم مـن هـذه اجلهـود،              مع القلـق  نالحظ    - ٤  
وقــد أدى التعــاون الطويــل األمــد . تواجــه حتــديات يف جمــال التنميــة املــستدامة  الــصغرية الناميــة

مـساعدة    يف ، دورا أكثـر أمهيـة     ا وجيـب أن يؤديـ     ،م املقدم مـن اجملتمـع الـدويل دورا هامـا          والدع

_______________ 

تقريــر املــؤمتر العــاملي (التنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة برنــامج العمــل مــن أجــل   )٢(
 ‐  أبريـل / نيـسان  ٢٦املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بريـدجتاون، بربـادوس،               

، الفــصل األول، ) والتــصويبانA.94.I.18منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع ( ١٩٩٤مــايو /أيــار  ٦
  ).، املرفق الثاين١رار الق
  .٥٥/٢انظر القرار  )٣(
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هـا   ويف دعـم جهود  هاضـعف أوجـه   علـى إحـراز تقـدم يف معاجلـة           الدول اجلزرية الصغرية الناميـة    
  ؛ املستدامةةتنميال من أجل
ققـت  ح  الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة      ه يف حني أن    أن أيضا مع القلق نالحظ    - ٥  

 التقـدم الـذي أحرزتـه    اتـسم تقدما يف جماالت املساواة بني اجلنـسني والـصحة والتعلـيم والبيئـة،             
 الـدول اجلزريـة الـصغرية       فقـد أحـرزت   . بالتفـاوت  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        يف حتقيـق   عموما

 مـن الناحيـة     اتراجعـ شـهدت    أهنـا  معظم اجملموعـات األخـرى، بـل         أحرزتها  ممقل  أ االنامية تقدم 
ومل حتقـق الـدول     . احلد من الفقر والقدرة علـى حتمـل الـديون         ب وخباصة فيما يتعلق  االقتصادية،  

 ذلـك   ويعـزى ،  مـستدام اجلزرية الصغرية النامية مستويات عالية من النمو االقتصادي على حنـو            
 صــغر حجــم معظــم أدىولقــد . جزئيــا إىل اآلثــار الــسلبية املــستمرة لألزمــة املاليــة واالقتــصادية

 وتعرضـها    فيهـا  الصادرات املوارد و  ة وضيق قاعد  ل اجلزرية الصغرية النامية وموقعها النائي     الدو
  ؛املستدامة  املبذولة من أجل التنميةهاجهود إىل عرقلة للتحديات البيئية العاملية

يزاالن يشكالن خطـرا      ال  بأن تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر       سلمن  - ٦  
 ميـة إىل حتقيـق التنميـة املـستدامة         الـصغرية الناميـة وعلـى جهودهـا الرا         كبريا على الدول اجلزرية   

  ؛وقدرهتا على الصمود أشد األخطار اليت هتدد بقاءهاميثالن لبعض تلك الدول و
 يف هـذا    ونـشدد ،  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣ املؤرخ   ٦٣/٢٨١القرار   إىلشري  ن  - ٧  

اآلثـار الـيت ميكـن أن    ، مبـا يف ذلـك   اتـه تغـري املنـاخ ومعاجل   يف مـسألة  النظرالسياق على ضرورة    
  ؛ الدول اجلزرية الصغرية الناميةيف األمنية تترتب عليها يف احلالة

 هــي املنتــدى )٤(أن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ   نؤكــد  - ٨  
. يالعـامل  علـى الـصعيد   احلكومي الدويل الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لـتغري املنـاخ        الدويل و 
العـاملي للتـصدي لـتغري املنـاخ وفقـا      علـى الـصعيد   الـدول اختـاذ إجـراءات عاجلـة         بأيـضا    وهنيب

ووفقــا املتباينــة لكــن للمبــادئ احملــددة يف االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك مبــدأ املــسؤوليات املــشتركة و  
  ؛بلدقدرات كل ل

ــب  - ٩   ــ هني ــذ       ب ــه لوضــع وتنفي ــذي يقدم ــدعم ال ــز ال ــدويل مواصــلة تعزي اجملتمع ال
 اجلزريـة   الدولالستراتيجيات والربامج الوطنية للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه يف            ا

بنـاء قـدرة   ل امللحـة   نظرا للضرورة ،  ياألقاليمو التعاون اإلقليمي    تيسريالصغرية النامية، وكذلك    
  ؛تغري املناخلالدول اجلزرية الصغرية النامية على التكيف مع اآلثار الضارة 

_______________ 

  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(
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ــ يــب أيــضاهن  - ١٠   جلهــود الــيت تبــذهلا الــدول اجلزريــة  ادعــم تعزيــز اجملتمع الــدويل ب
الصغرية الناميـة مـن أجـل التكيـف مـع اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، بطـرق منـها تـوفري مـصادر                       

  ؛ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات املالئمة للتصدي لتغري املناخ هلذا الغرضمتويل خمصصة
 الكــوارث  آثــارتــزال تــصارع  الاجلزريــة الــصغرية الناميــة  بــأن الــدول نــسلم  - ١١  
 ممــا يعرقــل ، تغــري املنــاخمبــا يف ذلــك الكــوارث النامجــة عــن، ها حــدة بعــضتــشتدالــيت  الطبيعيــة
  ؛ التنمية املستدامةحنو حتقيقالتقدم إحراز 

، إذا اقتــضى األمــر، بتعزيــز علــى الــصعيد الــدويل القيــام بــضرورة أيــضا نــسلم  - ١٢  
 هنج وقـائي ملواجهـة الكـوارث الطبيعيـة يف الـدول اجلزريـة               التباع وأدوات وسائل   ثواستحدا

الــصغرية الناميــة، مبــا يــؤدي إىل احلــد مــن املخــاطر وإدمــاج إدارة املخــاطر علــى حنــو ســليم يف   
السياسات والربامج اإلمنائية، بطرق منها مواصلة تنفيذ إطار العمل املتفق عليه دوليا للحد مـن               

ــو  ،ارثأخطــار الكــو  ــرة إطــار عمــل هيوغ ــب. )٥(٢٠١٥-٢٠٠٥  للفت ــ وهني ــدويل ب اجملتمع ال
 اجلهودبـ  النـهوض  جهودهـا الراميـة إىل   تعزيـز مواصلة دعـم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف          

تلـك  على الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وإدارهتـا وتنـسيق                    املبذولة  
 ملواجهــة الكــوارث ، عنــد االقتــضاء،و تعزيــز آليــات التــأمني، مبــا يف ذلــك اســتحداث أاجلهــود

  ؛الطبيعية والبيئية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
 سبب رئيسي مـن أسـباب ضـعف        الطاقة   االعتماد على أن   على نكرر التأكيد   - ١٣  

 تتمتـع الـدول    فعلـى الـرغم مـن أن تلـك        .  اقتـصاديا   الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة        العديد مـن  
 فيـه فر  ا تتو ها أن العديد من   نخيارات الطاقة املتجددة وم   بإمكانيات االستفادة من     خاص   بوجه

أيـضا  ونكـرر  . غـري مـستغلة بالقـدر الكـايف       ما زالت هذه املـوارد     املتجددة،   موارد هائلة للطاقة  
ضرورة دعم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف جهودهـا الراميـة إىل تطـوير واسـتخدام                    تأكيد  

لطاقة اجلديدة واملتجددة وإىل تعزيز كفـاءة الطاقـة وحفظهـا، بطـرق منـها تـوفري التمويـل مـن                     ا
 للطاقـة يكـون      مستدام  قطاع هبدف إنشاء  وبناء القدرات     وتقدمي املساعدة التقنية   مجيع املصادر 

ونــشدد علــى أمهيــة تيــسري حــصول .  الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يفتنميــةاللقطــاع أساســا 
الـصناديق االسـتثمارية    االسـتفادة مـن     على التمويل، مبا يف ذلـك       اجلزرية الصغرية النامية    الدول  

يف هـذا   نرحـب   و. ذلـك علـى حتقيـق     لطاقة املتجددة، وحنن على استعداد ملساعدة هذه الدول         ل
لتعـاون والتكامـل يف جمـال الطاقـة مـن      الراميـة إىل حتقيـق ا    الصدد باآلليات واملبادرات اإلقليميـة      

_______________ 

بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث        : ٢٠١٥- ٢٠٠٥للفترة إطار عمل هيوغو    )٥(
)A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.(  
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املـــشاريع تطـــوير  و منـــهااإلمـــدادات املباشـــرةتنميـــة  واهلياكـــل األساســـية للطاقـــةنـــاء أجـــل ب
  ؛ يف هذه الدول االستدامة يف جمال الطاقةمبا حيققاالجتماعية 

ــسلم  - ١٤   ــوب    ن ــشمال واجلن ــدان ال ــني بل ــاون ب ــة التع ــذي بأمهي ــاون   ال ــه التع يكمل
ة الـصغرية الناميـة والتعـاون الثالثـي      فيمـا بـني الـدول اجلزريـ       التعـاون   بـني بلـدان اجلنـوب و       فيما

ــرامج  ــز ب ــكلتعزي ــادوس واســتراتيجية        تل ــامج عمــل برب ــال لربن ــذ الفع ــن أجــل التنفي ــدول م  ال
  ؛موريشيوس

تـزال تعتمـد بـشكل كـبري          ال أن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة        بـ  أيضانسلم    - ١٥  
حمدوديـة   التنميـة    يف جمـال  تواجههـا   على مواردها الساحلية والبحرية، وأن مـن التحـديات الـيت            

 والتكنولوجيا واملعدات واإلفراط يف صيد األمساك علـى الـصعيد           التمويلاحلصول على    إمكانية
د ئ يف مــصاةشاركاملـ  واحلــواجز الـيت حتـول دون زيــادة   بالغـة الـضرر  العـاملي وممارسـات الــصيد   

  ؛املضطلع هبا يف هذا اجملالاألمساك واألنشطة 
املـــوارد الـــساحلية والبحريـــة واإلدارة علـــى ظ افـــاحل ضـــرورة  تأكيـــدنكـــرر  - ١٦  

وحنث اجملتمع الدويل علـى مواصـلة وتعزيـز دعمـه     .  على حنو أفضل املتكاملة للمناطق الساحلية  
ــة    ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــز ســبل لل ــذ اســتراتيجيات   لتعزي ــاطق  اتنفي ــة للمن إلدارة املتكامل

  ؛علمي قدراهتا يف جمال البحث الوتعزيزالساحلية 
الـشركاء يف   مـع   لدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة        ا على ضرورة أن تعمل    نشدد  - ١٧  
 احلفـاظ    لتعزيـز  لوضع وتنفيذ مبادرات إقليميـة    على الصعيدين اإلقليمي والدويل     املعنيني  التنمية  

  ؛ هلاستدامةامل ةداراإلعلى املوارد الساحلية والبحرية و
د الـــدويل علـــى الـــصع هاوتنفيـــذ فعالـــة تـــدابري اختـــاذضـــرورة  نكـــرر تأكيـــد  - ١٨  

مـوارد مـصائد     الطويـل مـن   علـى املـدى     ومـستدام   بـشكل    فادة االسـت  تكفلواإلقليمي والوطين   
 يف هـذا    ونتفق.  يف التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية       البالغةمهيتها  أل نظرا األمساك

  :يلي  ماالسياق على
سراع بتخفيض قدرات أسـاطيل الـصيد يف العـامل إىل            االلتزام باإل  إعادة تأكيد   )أ(  

  مستويات تتناسب مع استدامة األرصدة السمكية؛
تعزيز مشاركة الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى حنـو كامـل يف املنظمـات                    )ب(  

  د األمساك؛ئاإلقليمية إلدارة مصا
األمسـاك  مـصائد   مساعدة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى تطـوير قطـاع                  )ج(  

 مـصائد أمسـاك   يف  بـشكل أكـرب     مـشاركتها   مبـا ييـسر      بناء قدرات تلك الدول      بطرق منها ،  فيها



A/RES/65/2 

6 

 األرصـدة الــسمكية املتداخلــة املنـاطق واألرصــدة الــسمكية   مــصائدأعـايل البحــار، مبـا يف ذلــك   
املـستدامة لتلــك  األمسـاك  د ئ أكـرب مـن مــصا  االسـتفادة بــشكل تمكينــها مـن  لالكـثرية االرحتـال،   

  ها وحتسني وصوهلا إىل األسواق؛ األمساك فيدئ مصاوتنمية ةصداألر
ــة،      )د(   ــة الــصغرية النامي ــدول اجلزري ــز قــدرات ال ــدعم عــن طريــقمواصــلة تعزي  ال
املـشروع وغـري املبلـغ       رصد وتنفيذ تدابري اإلنفاذ الرامية إىل مكافحـة الـصيد غـري           على  الدويل،  

  املنظم واإلفراط يف صيد األمساك؛عنه وغري 
احلث على توحيد اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                )ـه(  

  بغية تعزيـز التنـسيق الـدويل لـتمكني         يف هذا الصدد    األخرى مع االستراتيجيات اإلمنائية الدولية   
د األمســاك، مبــا يتفــق مــع ئ قــدراهتا الوطنيــة علــى اســتغالل مــوارد مــصاتطــوير مــن تلــك الــدول

  ؛وإدارهتا تلك موارد مصائد األمساكفاظ على  احل ضمانواجب
اجملتمع الدويل مواصلة تعزيز اجلهود اليت تبذهلا الدول اجلزرية الـصغرية           ب هنيب  - ١٩  
 وإعطــاء األولويــة ةالزراعــ  يف جمــالاإلنتــاج واإلنتاجيــة واالســتدامةب النــهوضمــن أجــل الناميــة 

 والبحـث   املـضيفة للقيمـة   ويع واألنـشطة     أن يتحقق من خالل التن     وال بد لذلك  . لألمن الغذائي 
والتطوير وحتسني استخدام األراضي واإلدارة املـستدامة للغابـات واحلـصول علـى التكنولوجيـا               

مبـن  متكـني صـغار املـزارعني،    واحلديثة واستخدامها على النحو املالئـم والوصـول إىل األسـواق        
  ؛النساء والشعوب األصلية واجملتمعات الريفية فيهم

يف معظـم الـدول اجلزريـة الـصغرية         تسهم إسـهاما كـبريا       إىل أن السياحة     نشري  - ٢٠  
ــوفريالناميــة يف  ــة ةالعملــو فــرص العمــل  ت اســتراتيجية   النمــو االقتــصادي، وأن وحتقيــق األجنبي

األخـرى  العوامـل   جانـب    املنـاخ، إىل     ريوميكـن لـتغ   .  السياحة بضرورة استدامة  تقرموريشيوس  
ــ أنللتــدهور البيئــي،   الــسياحة يف الــدول اجلزريــة  يف قطــاعســتدامة االتــأثريا ضــارا علــى  ؤثر ي

اجلهـات  ونظمة الـسياحة العامليـة ووكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة              مب هنيب لذا،. الصغرية النامية 
لتـدابري الراميـة إىل تعزيـز       اوتنفيـذ   وضـع   يف   دعم الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة          األخرى املعنية

  ؛ تلك الدوليفالسياحة املستدامة 
علـى  لـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة         ااجملتمع الـدويل مواصـلة مـساعدة        ب هنيب  - ٢١  

وضــع نظــم مناســبة إلعــادة التــدوير وتقليــل النفايــات ومعاجلتــها وإعــادة اســتخدامها وإدارهتــا   
آليات حلماية احمليطـات واملنـاطق الـساحلية مـن النفايـات واملـواد الـسامة، بطـرق منـها إنـشاء                      و

 السليمة بيئيا وتكنولوجيـات      املالئمة وتعزيز نظم وشبكات لنشر معلومات عن التكنولوجيات      
  ؛النفايات والتخلص من تدويرالإعادة 
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 املياه ومـدى توافرهـا يـشكالن عقبـات خطـرية يف             نوعية أن   قلقمع ال نالحظ    - ٢٢  
زريـة الـصغرية الناميـة      اجل بعـض الـدول      ، وأنه على الرغم من قيام     الدول اجلزرية الصغرية النامية   

بتنفيذ تدابري مثل إدارة جانب الطلب ومعاجلة مياه الـصرف الـصحي وتعزيـز كفـاءة اسـتخدام                
 ، القــدراتونقــص املاليــة الــصعوبات تعرقلــها الــوعي العــام، فــإن هــذه اجلهــود   وإذكــاءامليــاه 

يـة لبنـاء القـدرات       اجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النام          إىلطلب  نو
  ؛التنمية ومواصلة تنفيذ برامج املياه العذبة والصرف الصحيحتقيق من أجل 
اجملتمع الدويل دعم اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                ب هنيب  - ٢٣  

القـدرات التحليليـة الالزمـة الختـاذ القـرار      وتعزيز النظم الوطنيـة للبيانـات واملعلومـات املـصنفة        ل
 وينبغـي   ؛ ووضـع دراسـات قطريـة ألوجـه الـضعف والقـدرة علـى التكيـف                 احملـرز  وتتبع التقـدم  

وإضـفاء  أيضا دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة يف وضـع قواعـد البيانـات                   
 وكـاالت  واسـتفادة  املؤشـرات الوطنيـة لرصـد وتقيـيم التنميـة املـستدامة،             الطابع املؤسسي على  

  ؛تحدة من تلك اجلهود مىت أتيحتاألمم امل
ــادل املعــارف والتجــارب الناجحــة واخلــربات     نكــرر تأكيــد   - ٢٤   ــسهيل تب ــة ت  أمهي

  ؛واملعلومات بني الدول اجلزرية الصغرية النامية
ال غـىن  عناصـر حيويـة   تـشكل    )٦( بأن أهداف اتفاقية التنـوع البيولـوجي       نسلم  - ٢٥  

 ونــشجع الــدول اجلزريــة ، اجلزريــة الــصغرية الناميــةعنــها لتحقيــق التنميــة املــستدامة يف الــدول 
الصغرية النامية على بذل املزيد مـن اجلهـود إلدمـاج محايـة التنـوع البيولـوجي يف اسـتراتيجياهتا                    

ــ وهنيــب ؛يلــزم مــن دعــم مــن اجملتمــع الــدويل    مــااإلمنائيــة الوطنيــة، مــع  اجملتمع الــدويل زيــادة ب
والتــصدي  الناميــة لتعزيــز محايــة التنــوع البيولــوجي   املقدمــة للــدول اجلزريــة الــصغريةةاملــساعد
ونتطلـع إىل التوصـل إىل نتـائج        .  احلالية والناشئة اليت تـشكلها األنـواع الغريبـة الغازيـة           لألخطار

  ، اليابان؛يف ناغويااملقرر عقده تفاقية االؤمتر األطراف يف االجتماع العاشر ملإجيابية يف 
الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة احملـددة           ياجـات  احت تلبيـة  ضرورة ب نسلم أيضا   - ٢٦  

علـى حنـو   لتمكينـها مـن االنـدماج     ومعاجلة شواغلها يف هـذا الـصدد      املتعلقة بالتجارة والتنمية  و
 ،)٧( يف النظام التجاري املتعـدد األطـراف وفقـا لواليـة الدوحـة بـشأن االقتـصادات الـصغرية              تام
رية الناميــة إىل منظمــة التجــارة العامليــة، عنــد تفــق علــى تيــسري انــضمام الــدول اجلزريــة الــصغ ون

  ؛ املساعدة التقنيةتعزيز عن طريقاالقتضاء، 
_______________ 

  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، اجمللد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،   )٦(
ــة     )٧( ــة، الوثيقــــ ــارة العامليــــ ــة التجــــ ــرة WT/MIN (01)/DEC/1منظمــــ ــى  . ٣٥، الفقــــ ــة علــــ متاحــــ

http://docsonline.wto.org.  
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 الــشركاء يف التنميــة، يف ضــوء احلالــة االقتــصادية العامليــة الراهنــة، علــى  حنــث  - ٢٧  
 بوجـه   إيالء املزيد من االهتمام ألوجه الـضعف الـيت تنفـرد هبـا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                    

ــشركاء يف جمــال   ســياق اتفاقــات   يفخــاص ــرامج األفــضليات  والتجــارة هــؤالء ال ــشراكة وب ال
حتقيــق االنتعــاش علــى ، للمــساعدة هــاوأحكام التجاريــة، وفقــا لقواعــد منظمــة التجــارة العامليــة

  ؛ الدول تلكاالقتصادي يف
 التجـارة باعتبارهـا وسـيلة للقيـام         لـصاحل  على أمهيـة آليـة املعونـة         نكرر التأكيد   - ٢٨  

بصورة منسقة وفعالة وحمددة األهداف بتقدمي املساعدة التقنية املتـصلة بالتجـارة وتنفيـذ بـرامج          
 ونـدعو يف    ،)٨(٢٠٠٥بناء القدرات، على النحو احملـدد يف إعـالن هونـغ كونـغ الـوزاري لعـام                  

 هـا لمعوقـات الـيت تواجه    ل من أجل التصدي  هذا السياق إىل تقدمي املساعدة، حسب االقتضاء،        
 هتا وقـدر  يف جانـب العـرض  افيما يتعلق ببناء قدراهت بصفة خاصة   اجلزرية الصغرية النامية    الدول  

  ؛جزء من استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنيةكالتنافسية، 
كــل دولــة مــن الــدول اجلزريــة  ل أن تؤخــذ الظــروف اخلاصــة  بــضرورة نــسلم  - ٢٩  

 مـل الـديون علـى املـدى الطويـل،     ى حت معاجلة مسألة القدرة عل    لدىالصغرية النامية يف االعتبار     
ة بـشكل  الدوليـ   وصول الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة إىل أسـواق رأس املـال         كفالة وبضرورة

  ؛أفضل
ظـروف كـل دولـة مـن        ليـة الدوليـة علـى مواصـلة مراعـاة            املؤسـسات املا   حنث  - ٣٠  

احلـصول علـى      لتمكينـها مـن    اخلاصـة  هاضـعف  وأوجـه  احواهلـ أو رية الـصغرية الناميـة    الدول اجلز 
  ؛املستدامة التنميةجمال املوارد املالية الكافية، مبا يف ذلك التمويل بشروط ميسرة لالستثمار يف 

 لـدعم  عمليـة  على أمهيـة قيـام الـشركاء يف التنميـة بتنفيـذ تـدابري          نكرر التأكيد   - ٣١  
أن علـى وشـك    حـديثا أو  رفـع امسهـا  استراتيجية االنتقال للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة الـيت       

 ونــدرك أمهيــة ، أقــل البلــدان منــوا، هبــدف ضــمان اســتدامة التقــدم احملــرزيرفــع امسهــا مــن قائمــة
 أقــل البلــدان منــوا يف إطــار رفــع أمســاء تلــك الــدول مــن قائمــة املعــايري املــستخدمة يف اســتعراض

  ؛الصلة واليات األمم املتحدة ذات
 الذي سـيقدمه إىل اجلمعيـة العامـة          إىل األمني العام أن يدرج يف التقرير       نطلب  - ٣٢  

 مجــع بــشأنال ص متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس فــ  عــن الــسادسة والــستنييف دورهتــا 
 عـن  الـدول وحتليلـها ونـشرها، وأن يقـدم توصـيات             تلـك التنمية املستدامة يف    املتعلقة ب البيانات  

  ؛كيفية التصدي للتحديات املتعلقة هبذه املسائل
_______________ 
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بعـض أوجـه   قد أبـرز   هذا االستعراض   حيث إن  ،إىل األمني العام    أيضا نطلب  - ٣٣  
 حتـول دون معوقـات أخـرى   والقصور يف الدعم املؤسسي املقدم للدول اجلزرية الصغرية النامية          

أن يقــدم تقريــرا ، التنفيــذ الكامــل والفعــال الســتراتيجية موريــشيوس وبرنــامج عمــل بربــادوس 
وس واســتراتيجية موريــشيوس رنــامج عمــل بربــاديطــرح فيــه توصــيات ملموســة لتعزيــز تنفيــذ ب

نظر فيما قد يتعني اختاذه مـن تـدابري         أن ي  هنج قائم على النتائج، و     التباع اجلهود   تركيزإلعادة  و
 الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة    بوجه خـاص  عاجلة أوجه الضعف اليت تنفرد هبا       أفضل مل إضافية  

وينبغـي إعـداد التقريـر بالتـشاور مـع      . أكثـر فعاليـة  علـى حنـو     يف جمـال التنميـة     تلبية احتياجاهتـا  و
 أخـذ الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج واللجان اإلقليمية املعنية، مـع          والدول األعضاء   

 هتـا دور يف   جلمعيـة العامـة   ا إىله  ميـ  وتقد ، يف االعتبار  األعمال اليت تنجزها منظومة األمم املتحدة     
ــسادسة والــستني  جيــري    التقريــر، أن ذلــك ســياق  يف ،ألمــني العــام كــذلك إىل ا  ونطلــب .ال

مـا تقدمـه منظومـة األمــم    بــشأن والتنـسيق   االتـساق استعراضـا شـامال وأن يبحـث ســبل تعزيـز     
للـدول األعـضاء     حمـددة املتحدة من دعم للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وأن يقـدم توصـيات                

انـات األمـم املتحـدة املعنيـة         كي مجيـع وينبغي أن يشمل ذلك اسـتعراض أعمـال         . يف هذا الصدد  
واسـتراتيجية   ن حيث صـلتها بربنـامج عمـل بربـادوس    ووالية كل منها ضمن جماالت خرباهتا م    

  ؛ستراتيجيةاال  من١٠٢  و١٠١يتعلق بالفقرتني   ماموريشيوس، مبا يف ذلك
ــدد  - ٣٤   تنفيـــذ اســـتراتيجية  املـــضي قـــدما يف  ب بالتزامنـــا عزمنـــا علـــى الوفـــاء   جنـ

 للتحـديات الكـربى الـيت تواجههـا         حلـول إضـافية    الضرورة امللحـة إلجيـاد    كد  موريشيوس، ونؤ 
ــدول ــة منــسقة    ال ــصغرية الناميــة بطريق ــدرك أن .  اجلزريــة ال ــدما يف طريــق  ون  التنميــة الــسري ق

 بطـرق منـها   املستدامة يتطلب اختاذ إجراءات منسقة ومتوازنة ومتكاملة على مجيع املستويات،           
لدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة واجملتمـع الـدويل هبـدف بنـاء قـدرة                 تعزيز شراكات التعاون بني ا    

بوجـه خـاص    الدول اجلزرية الصغرية الناميـة علـى التغلـب علـى أوجـه الـضعف الـيت تنفـرد هبـا                      
  .وعلى مراعاة األولويات واالحتياجات الوطنية لكل منها

  ١٨اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٢٥

  


