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    ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/L.6(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[
  

  إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)  - ٦٩/١٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــا  إذ تشــــري   ــه  ٢٧املــــؤرخ  ٦٦/٢٨٨إىل قرارهــ قــــررت  الــــذي ٢٠١٢متوز/يوليــ

ــه ــام   أن في ــنظم يف ع ــة       ٢٠١٤ت ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــدويل الثالــث املعــين بال ــؤمتر ال امل
 ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ٢١املـؤرخ   ٦٧/٢٠٧أرفع مستوى ممكن، وإىل قراريهـا   على
املـــــؤرخ  ٦٧/٥٥٨، ومقررهــــا  ٢٠١٣كــــانون األول/ديســــمرب    ٢٧املــــؤرخ   ٦٨/٢٣٨ و

  ،٢٠١٣أيار/مايو   ١٧
لساموا، حكومـة وشـعبا، الستضـافة املـؤمتر الـدويل       عرب عن عميق امتناهنات  - ١  

أيلول/ســبتمرب  ٤إىل  ١الثالــث املعــين بالــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف آبيــا، يف الفتــرة مــن  
  يلزم من دعم؛  ما ، ولتقدمي كل٢٠١٤

دول اجلزريـة  إجراءات العمل املعجَّـل للـ  ”الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املعنونة  تقر  - ٢  
  ، املرفقة هبذا القرار.“الصغرية النامية (مسار ساموا)

  ٥١اجللسة العامة 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤
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  املرفق
  إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)    

  
  ديباجة    

معني يف آبيـــا، املســـتوى، اجملـــت رفيعـــيحنـــن، رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات واملمـــثلني   - ١
اجلزريـة   املعـين بالـدول  ، يف املـؤمتر الـدويل الثالـث    ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٤إىل  ١الفترة من  يف

، ذات الصــلة صــاحبة املصــلحة الصــغرية الناميــة، مبشــاركة كاملــة مــن اجملتمــع املــدين واجلهــات
ال ميكـن حتقيـق   الناميـة. و جديـد التزامنـا بالتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية         نؤكد من
بني الناس، واحلكومات، واجملتمع املدين، والقطـاع اخلـاص،    عريضمن خالل حتالف  ذلك إال

  لصاحل األجيال احلالية واملقبلة.وتضافر جهودهم من أجل املستقبل الذي نصبو إىل حتقيقه 
ــؤمترات الرئيســ         - ٢ ــنا يف امل ــى أنفس ــا عل ــيت قطعناه ــدات ال ــا بالتعه ــد التزامن ــد تأكي ية ونعي

بشــأن البيئــة  ومـؤمترات القمــة الــيت عقــدهتا األمــم املتحــدة بشـأن التنميــة املســتدامة: إعــالن ريــو  
، )٣(٢١ ، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القـرن )٢(٢١، وجدول أعمال القرن )١(والتنمية
يف ذلـك   ، مبـا )٤()ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (خطة جوهانسـربغ للتنفيـذ  ملتنفيذ الوخطة 

الفصل السـابع بشـأن التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، وإعـالن جوهانسـربغ           
، وبرنــامج عمــل التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة    )٥(بشــأن التنميــة املســتدامة 
جـل  مـن أ ، واسـتراتيجية موريشـيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل       )٦((برنامج عمل بربـادوس) 

_______________ 

، اجمللـد  ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،       )١(
، ١ والتصــويب)، القــرار A.93.I.8(منشـورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع     اختـذها املــؤمتر  القـرارات الــيت األول، 

  املرفق األول.
  املرجع نفسه، املرفق الثاين. )٢(
  ، املرفق.١٩/٢-القرار دإ )٣(
 ‐ آب/أغســـطس ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٤(
والتصــويب)، الفصــل األول،   A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢ أيلول/ســبتمرب ٤

  ، املرفق.٢ القرار
  ، املرفق.١املرجع نفسه، القرار  )٥(
ــادوس،       )٦( ــة، بريــدجتاون، برب ــة الصــغرية النامي ــة املســتدامة للــدول اجلزري تقريــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنمي
والتصويبان)، الفصـل   A.94.I.18(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٤ ر/مايوأيا ٦ ‐ نيسان/أبريل ٢٥

  .الثاين، املرفق ١األول، القرار 
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والوثيقـة اخلتاميـة    ،)٧((اسـتراتيجية موريشـيوس)   للدول اجلزرية الصغرية الناميـة التنمية املستدامة 
. ونؤكـد كـذلك   )٨(“املستقبل الذي نصـبو إليـه  ”ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة 

 تكـامال مـن   تـزال قيـد التنفيـذ، وهنـاك حاجـة إىل األخـذ بنـهج أكثـر         ال أن هذه العمليات على
أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، بدعم من اجملتمع الدويل ومجيـع أصـحاب   

  .املصلحة
ــع          - ٣ ــة جلمي ــائق اخلتامي ــى أنفســنا يف الوث ــا عل ــيت قطعناه ــات ال ونشــري أيضــا إىل االلتزام

ــا     ــدة يف امليـ ــم املتحـ ــدهتا األمـ ــة الـــيت عقـ ــؤمترات القمـ ــية ومـ ــؤمترات الرئيسـ ــادية املـ دين االقتصـ
، والوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة   )٩(واالجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك إعالن األمم املتحدة لأللفية

، )١١(، وتوافــق آراء مــونتريي املنبثــق مــن املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة)١٠(٢٠٠٥العـاملي لعــام  
املتابعة الـدويل لتمويـل التنميـة املعـين     وإعالن الدوحة بشأن متويل التنمية: الوثيقة اخلتامية ملؤمتر 

والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى        ،)١٢(باستعراض تنفيـذ توافـق آراء مـونتريي   
، وبرنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان )١٣(للجمعيــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

ذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان     ، واإلجــراءات األساســية ملواصــلة تنفيــ   )١٤(والتنميــة
  .)١٦(، وإعالن ومنهاج عمل بيجني)١٥(والتنمية

اق األمـــم املتحـــدة ومبادئـــه،    نـــزال نسترشـــد مبقاصـــد ميثـــ     ال ونعيـــد تأكيـــد أننـــا     - ٤
  م التام للقانون الدويل ومبادئه.االحترا  ظل  يف

_______________ 

تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية     )٧(
املبيـع   (منشورات األمم املتحـدة، رقـم   ٢٠٠٥/يناير كانون الثاين ١٤‐١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس، 

A.05.II.A.4  املرفق الثاين.١والتصويب)، الفصل األول، القرار ،  
  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٨(
  .٥٥/٢قرار ال )٩(
  .٦٠/١قرار ال )١٠(
ات األمم (منشور ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  )١١(

  ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
  ، املرفق.٦٣/٢٣٩قرار ال )١٢(
  .٦٥/١القرار  )١٣(
(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )١٤(

  ، املرفق.١لقرار )، الفصل األول، اA.95.XIII.18رقم املبيع 
  ، املرفق.٢١/٢-القرار دإ )١٥(
(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )١٦(

  ، املرفقان األول والثاين.١الفصل األول، القرار  )،A.96.IV.13رقم املبيع 
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حالـة خاصـة    زالـت تشـكل   مـا  ناميـة ونؤكد مـن جديـد أن الـدول اجلزريـة الصـغرية ال       - ٥
تـزال تواجـه    ال أجل التنمية املسـتدامة نظـرا ألوجـه الضـعف اخلاصـة الـيت تنفـرد هبـا، وأهنـا          من

م تقييدات يف الوفاء باحتياجـات التنميـة املسـتدامة اخلاصـة هبـا يف مجيـع أبعادهـا الثالثـة. ونسـلّ         
ــى          ــب عل ــادة يف التغل ــور والقي ــام األم ــة زم ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــويل ال ــذه  بت بعــض ه

ــاون     ــاب التع ــه يف غي ــى أن ــا نشــدد عل ــا    التحــديات، ولكنن ــدويل، ســيظل مــن الصــعب عليه ال
  حتقق النجاح.  أن
ــاج غــري املســتدامة        ونســلّ  - ٦ ــاط االســتهالك واإلنت ــيري أمن ــر وتغ ــى الفق ــأن القضــاء عل م ب

للتنميـة  وتشجيع أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامة ومحايـة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة الالزمـة          
االقتصادية واالجتماعية وإدارهتا هي منتهى الغايات املنشـودة مـن التنميـة املسـتدامة والشـروط      
األساسـية لتحقيقهـا. ونعيـد أيضــا تأكيـد ضـرورة حتقيـق التنميــة املسـتدامة عـن طريـق تشــجيع          
 النمو االقتصادي املطرد الشامل واملنصف، وهتيئة مزيد من الفرص للجميـع، واحلـد مـن أوجـه    
عدم املساواة ورفع مستويات املعيشة األساسية، وتدعيم التنمية االجتماعية العادلـة واالنـدماج   
االجتمــاعي، وتعزيــز إدارة املــوارد الطبيعيــة والــنظم اإليكولوجيــة علــى حنــو متكامــل ومســتدام 

 يكفل أمورا منها دعم التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والبشـرية، ويف الوقـت نفسـه تيسـري        مبا
حفظ النظم اإليكولوجية وجتديـدها وردهـا إىل حالتـها األصـلية وكفالـة صـمودها يف مواجهـة        

  تحديات اجلديدة واملستجدة.ال
ــن،    - ٧ ــالم واألمـ ــة والسـ ــة احلريـ ــد أمهيـ ــد تأكيـ ــان،   ونعيـ ــوق اإلنسـ ــع حقـ ــرام مجيـ واحتـ

اء وسـيادة  ضمنها احلق يف التنمية واحلق يف مستوى معيشة الئق، مبا يشمل احلـق يف الغـذ   ومن
وااللتـزام عمومـا   واحلـد مـن أوجـه عـدم املسـاواة      القانون واملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة   

  طية عادلة من أجل حتقيق التنمية.بإقامة جمتمعات دميقرا
، والصـكوك الدوليـة األخـرى    )١٧(ونعيد تأكيـد أمهيـة اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان        - ٨

نون الدويل. ونشدد على أن مجيع الدول مسـؤولة، طبقـا للميثـاق،    املتصلة حبقوق اإلنسان والقا
متييــز  عــن احتــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية للجميــع ومحايتــها وتعزيزهــا دومنــا         

األصـل   أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي السياسـي أو غـريه أو      على
  .آخر لكية أو امليالد أو اإلعاقة أو على أي أساسالقومي أو االجتماعي أو على أساس امل

خطــــة التنميــــة املســــتدامة،  ونؤكــــد مــــن جديــــد التزامنــــا باملضــــي قــــدما يف تنفيــــذ  - ٩
الصدد، حنث مجيع األطراف على وجه السـرعة علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة للنـهوض        هذا ويف

_______________ 

  ).٣ -د ألف ( ٢١٧قرار ال )١٧(
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مـن خــالل األهـداف اإلمنائيــة    بالتنميـة املسـتدامة للــدول اجلزريـة الصــغرية الناميـة، مبـا يف ذلــك     
لـدول القضـاء علـى الفقـر، وبنـاء القـدرة علـى التكيـف         تلـك ا املتفق عليها دوليـا لكـي يتسـىن ل   

ــة          ــدعم التنمي ــاملي ل ــذ املســعى الع ــة إىل اإلســراع بتنفي ــاة. ونســلم باحلاج ــة احلي وحتســني نوعي
خـالل   ائمـة، ومـن  خـالل شـراكات حقيقيـة ود    املستدامة للدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، مـن    

  ة ومركزة وتطلعية وعملية املنحى.برامج حمدد
ونعيد تأكيد مجيع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، مبـا يف ذلـك مبـدأ املسـؤوليات       - ١٠

  .اإلعالن من ٧املشتركة وإن كانت متباينة، على النحو املنصوص عليه يف املبدأ 
بحر وغريه من اآلثار املناوئة املترتبـة علـى تغـري    وإننا ندرك أن ارتفاع مستوى سطح ال  - ١١

ــاخ ــة الصــغ    مــا املن ــة  زال يشــكل خطــرا كــبريا علــى الــدول اجلزري ــة وجهودهــا الرامي رية النامي
حتقيــق التنميــة املســتدامة، وميثــل للعديــد منــها أشــد األخطــار الــيت هتــدد بقاءهــا واســتمرار     إىل

  من أقاليمها. فقدان بعضها ألجزاءوجودها، مبا يف ذلك احتمال 
ول اجلزريـة الصـغرية الناميـة هـو     لدبا املعينويف ضوء أن موضوع املؤمتر الدويل الثالث   - ١٢
شـراكات حقيقيـة   إقامـة  حتقيق التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة مـن خـالل         ”

 جمموعـة  ، فإننا ندرك أن التعاون الدويل والشراكات من خمتلف األنواع وفيمـا بـني  “ومستمرة
واســعة مــن أصــحاب املصــلحة هلــا أمهيتــها البالغــة يف تنفيــذ التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة     
الصــغرية الناميــة. وينبغــي هلــذه الشــراكات أن تقــوم علــى أســاس مبــدأ امللكيــة الوطنيــة والثقــة    

  املساءلة.املتبادلة والشفافية و
تنفيـذ  ودوس واسـتراتيجية موريشـيوس   م بأن مواصلة تنفيذ برنامج عمل برباوإننا نسلّ  - ١٣

دعمـا للتنميـة املسـتدامة     )مسـار سـاموا  ( للدول اجلزرية الصغرية الناميةل املعجَّالعمل  إجراءات
التنميـة ملـا    خطـة  النظر فيهـا علـى النحـو املالئـم يف    للدول اجلزرية الصغرية النامية أمور تقتضي 

  .٢٠١٥بعد عام 
ن اجلهـود الكـبرية الـيت تبـذهلا الـدول اجلزريـة الصـغرية        وإننا ندرك أنـه، علـى الـرغم مـ      - ١٤

أحرزتـه مـن تقـدم يف حتقيـق األهـداف       مـا  النامية وما تقوم به من تعبئة ملواردها احملـدودة، فـإن  
ــل           ــامج عم ــذ برن ــة، ويف تنفي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــا األه ــا فيه ــا، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتف اإلمنائي

 يكـن متكافئـا بـل إن بعضـها شـهد تراجعـا مـن الناحيـة         بربادوس واستراتيجية موريشـيوس، مل 
  ال هناك عدد من التحديات اهلامة.االقتصادية. وال يز

تفاقم التحديات القائمة يف الـدول  تؤدي إىل وحنن ندرك أن اآلثار السلبية لتغري املناخ   - ١٥
ومــا تبذلــه مــن  اجلزريــة الصــغرية الناميــة، وتضــع أعبــاء إضــافية علــى كاهــل ميزانياهتــا الوطنيــة،

جهود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وحنيط علما باآلراء اليت أعربت عنـها الـدول اجلزريـة    
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الصغرية النامية مبا مفاده أن املوارد املالية املتاحة هلا حىت اآلن مل تكـن كافيـة مـن أجـل تسـهيل      
ــدرك أيضــا      ــاره، ون ــاخ والتخفيــف مــن آث ــذ مشــاريع التكيــف مــع تغــري املن ــه يف بعــض   تنفي أن

ــة          ــدول اجلزري ــات دون حصــول بعــض ال ــدمي الطلب ــدة لتق ــراءات املعق ــت اإلج ــان، حال األحي
الصغرية النامية علـى األمـوال املتاحـة علـى الصـعيد الـدويل. ويف هـذا الصـدد، نرحـب بـالقرار           
الــذي اختــذه مــؤخرا الصــندوق األخضــر للمنــاخ بتحديــد هــدف ختصــيص نســبة دنيــا قــدرها     

االعتماد املرصود للتكيف مع املناخ للبلدان اليت تواجه أوجـه ضـعف خاصـة،     يف املائة من ٥٠
مبا فيها الدول اجلزرية الصغرية النامية، ونشري إىل أمهية مواصلة تقدمي الـدعم مـن أجـل معاجلـة     

  املتعلق باملناخ وإدارته.الثغرات يف القدرات على احلصول على التمويل 
 أن مســتويات املــوارد املتاحــة هلــا الصــغرية الناميــة تــرى ونشــري إىل أن الــدول اجلزريــة  - ١٦
 ألزمـات املتعـددة الطـابع، وأنـه يف    تكن كافية لضمان قدرهتا على االستجابة بصورة فعالـة ل  مل

تعزيـز   وأغياب هذه املوارد مل تنجح الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة بالكامـل يف بنـاء قـدراهتا،      
احلصول علـى مصـادر الطاقـة املتجـددة وغريهـا       وأت الوطنية، مؤسساهتا الوطنية وفقا لألولويا

هتيئة بيئة متكينيـة للتنميـة املسـتدامة، أو اإلدمـاج      وأمن التكنولوجيات السليمة بيئيا وتطويرها، 
  الكامل لربنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس يف اخلطط واالستراتيجيات الوطنية.

عم الكــايف واملنســق مــن منظومــة األمــم املتحــدة، وأمهيــة ونؤكــد علــى احلاجــة إىل الــد  - ١٧
الدعم الذي ميكن احلصول عليه بصورة ميسورة وشفافة من املؤسسات املاليـة الدوليـة والـذي    

ة الناميــة، حتياجــات وأوجــه الضــعف اخلاصــة للــدول اجلزريــة الصــغري االيراعــي علــى حنــو تــام 
ــن ــامج عمــل    م ــذ برن ــادوسأجــل تنفي ــدعو    وريشــيوساســتراتيجية مو برب ومســار ســاموا، ون
بـني الـدول اجلزريـة     مـا  جتديد االلتزام من جانب منظومـة األمـم املتحـدة بـدعم التعـاون يف      إىل

  يد الوطين واإلقليمي واألقاليمي.الصغرية النامية، والتنسيق على كل من الصع
الصـعيدين  وحنن ندرك أن الدول اجلزرية الصغرية النامية قد بذلت جهودا كبرية علـى    - ١٨

فقـد أدجمـت مبـادئ     .الوطين واإلقليمي لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واسـتراتيجية موريشـيوس  
التنميــة املســتدامة يف خططهــا وسياســاهتا واســتراتيجياهتا اإلمنائيــة الوطنيــة واإلقليميــة يف بعــض   

لتوعيـة  األحيان، وقطعت على نفسها التزامـات سياسـية بـالترويج لقضـايا التنميـة املسـتدامة وبا      
بأمهيتها. وقامت أيضا بتعبئة املوارد على الصعيدين الوطين واإلقليمي على الرغم مـن حمدوديـة   

تتمتـع بـه مـن قيـادة قويـة       مـا  قاعدة مواردها. وقد برهنت الدول اجلزرية الصغرية الناميـة علـى  
وع مــن خــالل دعوهتــا إىل اختــاذ إجــراءات طموحــة وعاجلــة بشــأن تغــري املنــاخ، ومحايتــها للتنــ 

البيولوجي، والدعوة إىل احلفظ واالستخدام املستدام للمحيطات والبحار ومواردهـا، واعتمـاد   
  اتيجيات لتعزيز الطاقة املتجددة.استر
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وإننا نقدر التعـاون الطويـل األمـد والـدعم املقـدم مـن اجملتمـع الـدويل ملسـاعدة الـدول             - ١٩
وجه ضعفها ويف دعـم جهودهـا مـن أجـل     اجلزرية الصغرية النامية على إحراز تقدم يف معاجلة أ

  املستدامة، وندعو إىل تعزيزمها. التنمية
 أقـــل البلـــدان منـــوا فئـــةوإذ نضـــع يف اعتبارنـــا أمهيـــة كفالـــة أن خـــروج أي بلـــد مـــن   - ٢٠
مـن جديـد    حيرزه هذا البلد مـن تقـدم إمنـائي، فإننـا نؤكـد      ما يتسبب يف حدوث انقطاع يف ال

مـؤخرا مـن    للدول اجلزرية الصغرية النامية اليت خرجت ل السلسعلى احلاجة إىل حتقيق االنتقا
علــى أن النجــاح يف االنتقــال ينبغــي أن يســتند إىل اســتراتيجية    نشــددو فئــة أقــل البلــدان منــوا، 

وطنية لالنتقال السلس يقوم بوضعها على سبيل األولوية كـل بلـد مـن البلـدان الـيت ختـرج مـن        
خســائر  االســتراتيجية، يف مجلــة أمــور، أن ختفــف مــن أي فئــة أقــل البلــدان منــوا، وميكــن هلــذه  

  حتد من خماطر عبء الدين الشديد. حمتملة يف التمويل املقدم بشروط ميسرة، وأن
ولئن كان رفاه الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة وشـعوهبا يعتمـد أوال وقبـل كـل شـيء           - ٢١

تعزيــز التعــاون وتفعيــل    علــى اإلجــراءات الوطنيــة، فإننــا نــدرك أن هنــاك حاجــة ماســة إىل       
على كل من املستوى دون الوطين والـوطين ودون اإلقليمـي    ومستمرةحقيقية قوية وشراكات 

اخلاصـة  واإلقليمي والدويل سعيا إىل تعزيز التعاون الدويل وإجراءات التصدي ألوجه الضـعف  
  امة.ضمانا لتحقيق تنميتها املستدلدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تنفرد هبا ا

ونعيد تأكيد التزامنا باختاذ إجراءات عاجلة وحمددة للتصـدي ملعاجلـة مـواطن الضـعف       - ٢٢
ــة، بطـــ     ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــها الـ ــاين منـ ــيت تعـ ــامج   الـ ــذ برنـ ــلة تنفيـ ــها مواصـ رق منـ

بربــادوس واســتراتيجية موريشــيوس، ونؤكــد الضــرورة امللحــة للعمــل بصــورة متضــافرة    عمــل
ــة  لــول للتحــديات الكــربى الــيت تواجههــا الــدول اجلزر  مزيــد مــن احل إلجيــاد ــة الصــغرية النامي ي

حققتــه يف تنفيــذ مســار ســاموا.  تبذلــه مــن جهــود للحفــاظ علــى الــزخم الــذي مــا لــدعمها يف
خالل اإلرادة السياسية املتجددة والقيـادة القويـة، فإننـا نكـرس أنفسـنا للعمـل يف شـراكة         ومن

مسـار سـاموا   كل املستويات. ويف هـذا السـياق، فـإن     هادفة مع مجيع أصحاب املصلحة وعلى
  األولوية املتفق عليها.ذات االت اجمل أساسا للعمل يفاحلايل ميثل 

  
  النمو االقتصادي املطرد واملستدام واملنصف والشامل، مع توفري العمل الالئق للجميع    
ميـة املسـتدامة   حتقيـق التن  تسخري النماذج اإلمنائية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية ألغراض    

  والقضاء على الفقر
ــة الصــغرية ال      - ٢٣ ــدول اجلزري ــدرة ال ــدرك أن ق ــا ن ــة     إنن ــل مســتويات عالي ــى حتم ــة عل نامي
ــن ــة          م ــار الســلبية لألزم ــتمرار اآلث ــأثرت جــراء اس ــد ت ــائف ق ــوفري الوظ ــو االقتصــادي وت النم
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خــتالالت التجاريــة، وزيــادة   االقتصــادية العامليــة، وتنــاقص االســتثمار املباشــر األجــنيب، واال     
املديونيــة، وعــدم كفايــة وســائل النقــل والطاقــة، وشــبكات اهلياكــل األساســية لتكنولوجيــا          
املعلومات واالتصاالت، وحمدودية القدرات البشرية واملؤسسية، وعدم القـدرة علـى االنـدماج    

الـدول اجلزريـة   بشكل فعال يف االقتصاد العاملي. وهناك عوامل أخرى أعاقت آفاق النمو أمام 
الصــغرية الناميــة، مبــا يف ذلــك تغــري املنــاخ، وأثــر الكــوارث الطبيعيــة، وارتفــاع تكــاليف الطاقــة 

  بحرية، وارتفاع مستوى سطح البحر.املستوردة، وتدهور النظم اإليكولوجية الساحلية وال
الناميـة  لـدول اجلزريـة الصـغرية    وملا كـان مـن األمهيـة مبكـان دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا ا          - ٢٤
أجــل بنــاء جمتمعــات واقتصــادات قــادرة علــى التكيــف، فإننــا نســلم بــأن الــدول اجلزريــة      مــن

الصغرية النامية فضال عما تتمتع به مـن نظـم إيكولوجيـة غنيـة، فإهنـا غنيـة أيضـا بأهلـها الـذين          
يشكلون أعظم مواردها. ومن أجل حتقيق النمو املطرد والشامل واملنصـف، مـع تـوفري العمالـة     

املة واملنتجة، وتوفري احلماية االجتماعية، وإجياد فرص العمـل الالئـق للجميـع، فـإن الـدول      الك
اجلزرية الصغرية النامية، بالشراكة مع اجملتمع الـدويل، ستسـعى إىل زيـادة االسـتثمار يف التعلـيم      

رين واملغتـــربني هلـــا أيضـــا والتـــدريب لصـــاحل أبنائهـــا. كمـــا أن جمتمعـــات ومنظمـــات املهـــاج  
يف تعزيز التنمية يف جمتمعاهتم األصلية. ومما له أمهيته احلامسة أيضا يف هذا اجملـال اتبـاع    امه دور

اجملـال   ملستدامة، والقدرة على التنبـؤ يف سياسات االقتصاد الكلي السليمة واإلدارة االقتصادية ا
علــى املــايل، واالســتثمار والتــيقن التنظيمــي، واالقتــراض واإلقــراض بشــكل مســؤول، والقــدرة 

حتمل الديون، فضال عن احلاجة إىل التصدي الرتفاع معدالت البطالـة، وخاصـة بـني الشـباب     
  والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

ــه           - ٢٥ ــا لظروف ــف تبع ــيت ختتل ــه ال ــد هنجــه وُرؤاه ومناذجــه وأدوات ــا نؤكــد أن لكــل بل وإنن
ــو      ــة، وه ــا الثالث ــة املســتدامة بأبعاده ــق التنمي ــة لتحقي ــه الوطني ــرى    وأولويات ــدفنا األمســى. ون ه

الصدد أن حتقيق االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقـر ميثـل    هذا يف
أحد األدوات اهلامة املتاحة لتحقيق التنمية املستدامة. ونناشد منظومة األمـم املتحـدة أن تقـوم،    

الدعم املقدَّم للـدول اجلزريـة   ، بتعزيز التنسيق وصاحبة املصلحةبالتعاون مع غريها من اجلهات 
 .األخضر االقتصادلتحقيق الصغرية النامية اليت ترغب يف اتباع سياسات 

ونسلّم بـأن حتقيـق التنميـة املسـتدامة يعتمـد يف املقـام األول علـى اإلجـراءات والقيـادة            - ٢٦
يـة االقتصـادية   الوطنيتني. ونسلِّم بأن القطاع اخلاص يضطلع بدور متزايد األمهية يف حتقيق التنم

املستدامة، مبا يف ذلك من خالل الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص. ونسـلم بـأن التنميـة      
ــدويل،       ــدويل، والتعــاون ال ــة أمــور، علــى التعــاون احلكــومي ال املســتدامة تعتمــد أيضــا، يف مجل

  واملشاركة الفعالة للقطاعني العام واخلاص على حد السواء.
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االعتبــار علــى حنــو تــام األولويــات اإلمنائيــة الوطنيــة للــدول اجلزريــة  وإننــا إذ نأخــذ يف   - ٢٧
الصــغرية الناميــة والظــروف اخلاصــة بكــل بلــد وتشــريعاته، نــدعو إىل دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا  

  الدول من أجل اختاذ اإلجراءات التالية:  هذه
لنظــاميني تعزيــز التعــاون الــدويل واملبــادالت واالســتثمار يف التعلــيم والتــدريب ا   (أ)  

وغري النظاميني لتهيئة بيئـة تـدعم االسـتثمارات املسـتدامة والنمـو املسـتدام. ويشـمل ذلـك تنميـة          
املهــارات املهنيــة واملهــارات يف جمــال تنظــيم املشــاريع، ودعــم عمليــات االنتقــال مــن التعلــيم          

اسية التعليميـة،  األساسي إىل التعليم الثانوي، ومن املدرسة إىل العمل، وبناء وتعزيز اهلياكل األس
وتوفري خدمات صحية أفضل، وضمان املواطنة الفعلية، واحترام التنـوع الثقـايف، وعـدم التمييـز،     

  ؛مبن فيهم النساء والشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،والوعي البيئي جلميع األشخاص
حتسني توفري بيئة مالئمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي مـن أجـل اجتـذاب      (ب)  
صـــيانة اهلياكـــل األساســـية مـــن االســـتثمارات مـــن القطـــاعني العـــام واخلـــاص إلقامـــة و املزيـــد
يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، مبــا يف ذلــك املــوانئ والطــرق والنقــل والكهربــاء     املالئمــة

ــا املعلومــات واالتصــاالت، وتعزيــز األثــر اإلمنــائي للقطــاع اخلــاص      وتوليــد الطاقــة وتكنولوجي
  ؛اليةوقطاع اخلدمات امل

تعزيــز مباشــرة األعمــال احلــرة واالبتكــار، وبنــاء القــدرات، وزيــادة القــدرة           (ج)  
الصـغرية واملتوسـطة والشـركات احلكوميـة بـإطالق      املتناهيـة الصـغر و  التنافسية وقيام املؤسسـات  

مشاريع اجتماعية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، فضال عن تشجيع التنمية الصـناعية الشـاملة   
  ؛واألشخاص ذوو اإلعاقة فيهم الفقراء والنساء والشبابستدامة مبشاركة من اجلميع، مبن وامل

دعم املبادرات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة الـيت تنّمـي قـدرة قطـاع اخلـدمات          (د)  
  املالية وتعزز من أثره اإلمنائي يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

مــن خــالل إطــالق مشــاريع يف  توى احمللــيعلــى املســ تــوفري فــرص عمــل الئــق  (هـ)  
القطــاعني اخلــاص والعــام، وتشــجيع أصــحاب املشــاريع علــى بــدء مشــاريع ســليمة بيئيــا بتــوفري    

  ؛حوافز كافية ومناسبة
وإجيـاد  تشجيع وتعزيز بيئة مواتية لزيادة استثمارات القطاعني العام واخلـاص،    (و)  

يـة املسـتدامة يف ظـل االحتـرام التـام ملعـايري       فرص عمل وموارد رزق الئقة تسهم يف حتقيق التنم
  العمل الدولية؛
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ــراض        (ز)   ــات واالتصــاالت ألغ ــات املعلوم ــز اســتخدام تكنولوجي تشــجيع وتعزي
لتشغيل الشباب، ولتحقيق أغـراض االسـتدامة    ال سيمابينها التعليم، وإجياد فرص العمل، و من

  االقتصادية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
تشــجيع وتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني، ومشــاركة املــرأة علــى قــدم املســاواة     (ح)  

ــدول      مــع ــربامج، يف القطــاعني العــام واخلــاص يف ال الرجــل يف جمــاالت تشــمل السياســات وال
  اجلزرية الصغرية النامية؛

وضـــع أطـــر تنظيميـــة وسياســـية وطنيـــة مالئمـــة متكّـــن قطـــاعي األعمـــال           (ط)  
رات التنميــة املســتدامة، مــع مراعــاة أمهيــة الشــفافية واملســاءلة   والصــناعات مــن النــهوض مببــاد 

  واملسؤولية االجتماعية للشركات.
وإذ نعتــرف بــأن خدمــة الــديون حتــد مــن احليــز املــايل املتــاح للــدول اجلزريــة الصــغرية     - ٢٨

النامية املثقلة بالديون، نؤيـد النظـر يف اتبـاع هنـج تقليديـة وهنـج مبتكـرة مـن أجـل تعزيـز قـدرة            
الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة املثقلــة بالــديون علــى حتمــل ديوهنــا، مبــا يف ذلــك عــرب اإلبقــاء    

أهليتــها للحصــول علــى متويــل بشــروط ميّســرة مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة، حســب     علــى
  االقتضاء، وتعزيز تعبئة إيراداهتا احمللية.

لـديون مـن أجـل كفالـة االنتقـال      وحنن نسلّم بأمهية معاجلة مسألة القـدرة علـى حتمـل ا     - ٢٩
  السلس للدول اجلزرية الصغرية النامية اليت خرجت من فئة أقل البلدان منوا.

  
  السياحة املستدامة    

ــا، إذ نســلّم بــأن الســياحة املســتدامة متثــل حمركــاً هامــاً لتحقيــق النمــو االقتصــادي       - ٣٠ إنن
عمـل الالئـق، نؤيـد بقـوة اختـاذ الـدول       املستدام للدول اجلزرية الصغرية الناميـة وإلجيـاد فـرص ال   

  اجلزرية الصغرية النامية اإلجراءات التالية:
وضع وتنفيذ سياسات تعزز السياحة املستدامة امللّبية لالحتياجـات واملسـؤولة     (أ)  

  والقادرة على التكيف والشاملة للجميع؛
يف ذلـك  تنويع السياحة املستدامة عن طريـق تنويـع املنتجـات واخلـدمات، مبـا        (ب)  

املشـــاريع الســـياحية الكـــبرية احلجـــم الـــيت تكـــون هلـــا آثـــار إجيابيـــة مـــن الناحيـــة االقتصـــادية    
  والزراعية والثقافية؛البيئية واالجتماعية والبيئية، وتنمية السياحة 

تعزيز السياسات اليت تتـيح للمجتمعـات احملليـة جـين أقصـى قـدر مـن الفوائـد           (ج)  
  د مدى وطبيعة مشاركتها فيها؛من السياحة مع السماح هلا بتحدي



A/RES/69/15 لعمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)إجراءات ا 
 

11/43 

للنسـاء   ال سـيما تصميم وتنفيذ تدابري تشـاركية لتعزيـز تـوافر فـرص العمـل، و       (د)  
والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك عن طريق إقامة الشراكات وتنميـة القـدرات،   
مـــع احلفـــاظ يف الوقـــت نفســـه علـــى تـــراثهم الثقـــايف الطبيعـــي واملكتَســـب، وخاصـــة الـــنظم    

  ؛إليكولوجية والتنوع البيولوجيا
االستفادة من اخلربات اليت تتيحهـا، يف مجلـة أمـور، جهـات مـن قبيـل اجمللـس          (هـ)  

العاملي للسياحة املستدامة، واملراصد العاملية املعنيـة بالسـياحة املسـتدامة التابعـة ملنظمـة السـياحة       
مــن هيئــات األمــم املتحــدة،  العامليــة، والشــراكة العامليــة مــن أجــل ســياحة مســتدامة، وغريهــا    

وكـــذلك إطـــار الســـنوات العشـــر للـــربامج املتعلقـــة بأمنـــاط االســـتهالك واإلنتـــاج املســـتدامة،  
توفري منابر لتبادل أفضل املمارسات ولتقدمي الـدعم املباشـر واملركّـز للجهـود الوطنيـة       أجل من

  اليت تبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
الغـذاء أو  ب أو مـا  بوضـع مبـادرات للـدعم تتعلـق جبزيـرة      القيام، عنـد الطلـب،    (و)  

السياحة املسـتدامة، تقـوم علـى مشـاركة اجملتمعـات احملليـة، وتراعـي القـيم األخالقيـة، ومـوارد           
الرزق، واملستوطنات البشرية، واملناظر الطبيعية، والبحـار، والثقافـة احملليـة، واملنتجـات احملليـة،      

حة العامليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم        وذلك بالتعاون مع منظمة السـيا 
املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة       
والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومصارف التنميـة اإلقليميـة، وكـذلك    

زراعيـة والثقافيـة والسـياحية والبيئيـة حيثمـا ُوجـدت علـى الصـعيدين         بالتعاون مـع السـلطات ال  
  ؛اإلقليمي والوطين

ــة         (ز)   ــة واإلدارة الالزم ــد االقتضــاء، بإنشــاء وصــيانة هياكــل احلوكم ــام، عن القي
املســـؤوليات واخلـــربات يف جمـــاالت للســـياحة املســـتدامة واملســـتوطنات البشـــرية، الـــيت ُتعـــىن ب

أخطــار الكــوارث، والثقافــة، واألراضــي واإلســكان،  ، واحلــد مــنالســياحة، والبيئــة، والصــحة
التخطــيط والتنميــة، والــتمكني مــن اتبــاع هنــج شــراكة مفيــدة بــني ووالنقــل، واألمــن واهلجــرة، 

 القطاعني العام واخلاص واجملتمعات احمللية.
 

  تغري املناخ    
الـــة خاصـــة زالـــت تشـــكل ح مـــا نؤكـــد جمـــددا أن الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة  - ٣١
اليت تنفرد هبـا، ونسـلم بـأن تغـري     اخلاصة الضعف أوجه حاالت التنمية املستدامة بالنظر إىل  من

يــزاالن يشــكالن خطــرا كــبريا علــى الــدول اجلزريــة   ال املنــاخ وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر
لـدول  الصغرية النامية وعلى جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة، وميـثالن لـبعض تلـك ا   

  األخطار اليت هتدد بقاءها ومقومات وجودها.  أشد
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ونؤكد جمددا أيضا أن تغري املناخ هو واحد مـن أكـرب التحـديات يف عصـرنا، ونعـرب        - ٣٢
عـــن جزعنـــا الشـــديد إزاء اســـتمرار ارتفـــاع مســـتوى انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس احلـــراري 

البلـدان الناميـة، قليلـة     ال سـيما ، والصعيد العـاملي. ويسـاورنا قلـق بـالغ ألن مجيـع البلـدان       على
ــاد           ــن ازدي ــل م ــاين بالفع ــا تع ــاخ وألهن ــري املن ــى تغ ــة عل ــة املترتب ــار املناوئ ــة اآلث ــة يف مواجه املنع

وارتفــاع مســتوى البالغــة الشــدة اآلثــار، ومــن بينــها اجلفــاف املســتمر والظــواهر اجلويــة    تلــك
را أكــرب يهــدد األمــن  البحــر والتحــات الســاحلي وحتمــض احمليطــات، ممــا يشــكل خطــ    ســطح

الغذائي واجلهود املبذولة للقضاء على الفقر وحتقيق التنميـة املسـتدامة. ونشـدد يف هـذا الصـدد      
  على أن التكيف مع تغري املناخ يشكل أولوية عاملية فورية وملحة.

وحنن نسلم بالدور القيادي الذي تضطلع به الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف الـدعوة     - ٣٣
ذل جهود عاملية طموحة مـن أجـل التصـدي لـتغري املنـاخ، وزيـادة التوعيـة بضـرورة اختـاذ          إىل ب

إجراءات عاجلة وطموحة من أجل التصدي لـتغري املنـاخ علـى الصـعيد العـاملي، وبـذل جهـود        
ــار تغــري املنــاخ الــيت تــزداد حــدة، ومواصــلة بلــورة وتنفيــذ خطــط وسياســات       للتكيــف مــع آث

  مقترنة بالدعم الالزم عند الضرورة. واستراتيجيات وأطر تشريعية
ونشدد علـى أن مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ هـو املنتـدى             - ٣٤

الدويل واحلكومي الدويل الرئيسي للتفاوض بشـأن التصـدي لـتغري املنـاخ علـى الصـعيد العـاملي        
  .من أجل محاية املناخ العاملي

ومبادئهـــا  )١٨(األمــم املتحـــدة اإلطاريــة بشــأن تغـــري املنــاخ    ونــذكّر بأهــداف اتفاقيـــة     - ٣٥
وأحكامها، ونؤكد أن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب من مجيع البلدان التعـاون علـى أوسـع    
نطاق ممكن واملشاركة يف إجراءات دولية فعالة ومالئمة من أجل اإلسراع باحلد من انبعاثـات  

العـاملي. ونشـري إىل أن االتفاقيـة اإلطاريـة تـنص علـى       غازات االحتباس احلراري علـى الصـعيد   
ضــرورة أن حتمــي األطــراف نظــام املنــاخ ملنفعــة أجيــال البشــرية احلاضــرة واملقبلــة علــى أســاس 

  اإلنصاف ووفقا ملسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متباينة وحسب قدرات كل منها.
مجـايل لتعهـد األطـراف خبفـض     ونالحظ مـع بـالغ القلـق الفجـوة الكـبرية بـني األثـر اإل         - ٣٦

 ٢٠٢٠ســنويا علــى الصــعيد العــاملي حبلــول عــام االحتبــاس احلــراري مســتوى انبعــاث غــازات 
واملسارات اإلمجالية لالنبعاثات اليت من شأهنا أن متكـن مـن إبقـاء متوسـط الزيـادة يف درجـات       

ــوق     ــويتني أو ف ــة دون درجــتني مئ ــن مســتويات د   ١,٥احلــرارة العاملي ــة م رجــات درجــة مئوي
  قبل عصر الصناعة.  ما مرحلة  احلرارة يف

_______________ 

)١٨( United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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ونعيد تأكيد مقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ      - ٣٧
ــتغري املنــاخ    ــة متويــل األنشــطة  )١٩(واملتعلــق بالتمويــل الطويــل األجــل املتعلــق ب ، ونشــري إىل أمهي

  املتعلقة باملناخ يف التصدي لتغري املناخ.
وحنن نتطلع إىل التفعيل التام لصندوق املناخ األخضر وإىل متويله املبـدئي، مبـا يف ذلـك      - ٣٨

التعجيل بتنفيذ عملية التعبئة األولية للموارد املخصصة هلـذا الصـندوق، مـع األخـذ يف االعتبـار      
أن الصندوق سيضـطلع بـدور رئيسـي يف رصـد مـوارد ماليـة جديـدة وإضـافية وكافيـة وميكـن           

هبـا للبلـدان الناميـة، وسـيحفز التمويـل املخصـص للمنـاخ مـن القطـاعني العـام واخلـاص،             التنبؤ
  وعلى الصعيدين الدويل والوطين.

علــى زيــادة الــدعم املقــدَّم للتكنولوجيــا   النمــو وحنــث األطــراف مــن البلــدان املتقدمــة   - ٣٩
خفيـف مـن حـدة    والتمويل وبناء القدرات من أجل الـتمكني مـن زيـادة اإلجـراءات اهلادفـة للت     

  تغري املناخ وللتكيف معه اليت تتخذها األطراف من البلدان النامية.
علـى كـل مـن     صـاحبة املصـلحة  ونؤكد جمددا أمهية إشراك طائفـة عريضـة مـن اجلهـات       - ٤٠

املستوى العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والـوطين واحمللـي، مبـا فيهـا احلكومـات الوطنيـة ودون       
واألوساط العلمية واملشاريع التجارية اخلاصـة واجملتمـع املـدين، وكـذلك الشـباب      الوطنية واحمللية 

واألشخاص ذوو اإلعاقة، ونؤكد جمددا أيضا أمهية حتقيق املساواة بني اجلنسني واملشاركة الفعالة 
  .يتعلق بفعالية اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ من مجيع جوانبه ما للنساء والشعوب األصلية يف

ونعيد تأكيد مقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ      - ٤١
الداعي إىل اعتماد وثيقة على شـكل بروتوكـول أو صـك قـانوين آخـر أو وثيقـة ختاميـة متفـق         
عليها تكون ذات أثر قانوين مبوجب االتفاقيـة يسـري علـى مجيـع األطـراف، وذلـك يف دورتـه        

، علــى أن تصــبح ٢٠١٥رين الــيت ســُتعقد يف بــاريس يف كــانون األول/ديســمرب احلاديــة والعشــ
  .)٢٠(٢٠٢٠سارية املفعول ويبدأ تنفيذها اعتبارا من عام 

أيلول/سـبتمرب   ٢٣وحنيط علما بدعوة األمني العام إىل عقد مؤمتر القمةَ املعين باملناخ يف   - ٤٢
  .تغري املناخبت املتعلقة ، يف نيويورك، من أجل حتفيز اإلجراءات والطموحا٢٠١٤
وسنعمل معا على تنفيذ وتفعيل آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطـة    - ٤٣

مــن خـالل اتبــاع ُنهــج شــاملة وجامعـة واســتراتيجية هبــدف التصــدي    )٢١(بتـأثريات تغــري املنــاخ 
_______________ 

)١٩( FCCC/CP/2013/10/Add.1 ١٩-/م أ٣، املقرر.  
  .١٧ –/م أ ١، املقرر FCCC/CP/2011/9/Add.1انظر  )٢٠(
  .١٩ - /م أ٢املقرر ، FCCC/CP/2013/10/Add.1انظر  )٢١(
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البلـدان الناميـة، ومـن بينـها      للخسائر واألضرار املرتبطة بالتـأثريات املترتبـة علـى تغـري املنـاخ يف     
  الدول اجلزرية الصغرية النامية، املعرَّضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ.

وحنن ندعو إىل مسـاندة اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة مـن أجـل             - ٤٤
  يلي:  ما حتقيق

ــد        (أ)   ــاخ وحتســني ق ــري املن ــار تغ ــة آث ــى مقاوم ــدرهتا عل ــاء ق ــف  بن ــى التكي رهتا عل
طريق تصميم وتنفيذ تدابري للتكيف مع تغري املناخ مبا يتـواءم مـع مـواطن الضـعف اخلاصـة       عن

  هبا وحسب حالتها االقتصادية والبيئية واالجتماعية؛
حتسني أساليب الرصد املرجعية للنظم اجلزرية وإعداد منـاذج توقعـات مناخيـة      (ب)  

  أفضل بشأن اآلثار املستقبلية على اجلزر الصغرية؛أكثر تفصيال متكّن من إعداد توقعات 
التوعيـــة مبخـــاطر تغـــري املنـــاخ وإجـــراء اتصـــاالت بشـــأن ذلـــك مبـــا يف ذلـــك   (ج)  

التحاور مـع اجملتمعـات احملليـة لتعزيـز القـدرة البشـرية والبيئيـة علـى التكيـف مـع آثـار تغـري              عرب
  املناخ األطول أجالً؛

على احلصـول علـى التمويـل املتصـل باملنـاخ      قدرة التدارك الثغرات املتبقية يف   (د)  
  وإدارة هذا التمويل.

ونسلّم بأن التخلص بالتدريج من املواد املستنفدة لألوزون تترتـب عليـه زيـادة سـريعة       - ٤٥
ــرار العــاملي      ــادة االحت ــؤدي إىل زي ــدروفلوروكربون الــيت ميكــن أن ت يف اســتعمال مركبــات اهلي

ــة  ــات يف البيئــ ــات   وإطــــالق تلــــك املركبــ ــتهالك مركبــ ــدرجيي الســ ــيص التــ ــدعم التقلــ . ونــ
  اهليدروفلوروكربون وإنتاجها.

ــات النامجــة          - ٤٦ ــززة خلفــض االنبعاث ــادرة املع ــادة دعــم أنشــطة املب ــة زي وحنــن نســلّم بأمهي
إزالة الغابات وتدهورها يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، يف سـياق آليـة املبـادرة املعـززة،      عن
  .)٢٢(إطار وارسو للمبادرة املعززة يف ذلك تنفيذ  مبا
  

  الطاقة املستدامة    
ــا نســلّم بــأن االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري املســتورد يشــكل مصــدرا رئيســيا       - ٤٧ إنن

ــة          ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــبة للـ ــارزا بالنسـ ــديا بـ ــل حتـ ــا ميثـ ــادي كمـ ــعف االقتصـ للضـ
 دورا حيويـا بوصـفه عـامال مـن     عقود عديـدة، وبـأن تـوفري الطاقـة املسـتدامة يـؤدي       مدى على

عوامـــل الـــتمكني الرئيســـية لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة يف الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة،   
_______________ 

  .٤٤ ، الفقرةCorr.1و FCCC/CP/2013/10؛ انظر أيضا ١٩–أ /م١٥ – ١٩–م أ/٩املرجع نفسه، املقرر  )٢٢(
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خالل تعزيز إمكانية حصوهلا على خدمات الطاقة احلديثـة، وحتسـني الكفـاءة يف اسـتخدام      من
  الطاقة واستخدام تكنولوجيا جمدية اقتصادّيا وسليمة بيئّيا.

د علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف جمــال الطاقــة          ونؤكــ  - ٤٨
ــادوس بشــأن تــ     ــق إعــالن برب ــع  املســتدامة، مبــا يف ذلــك عــن طري ــة املســتدامة للجمي وفري الطاق

الدول اجلزرية الصغرية النامية الذي يهدف إىل تشجيع القيام باألنشطة التحويليـة واملبتكـرة    يف
احلصول على خدمات الطاقة احلديثة امليسورة التكلفة، والطاقة املتجـددة،  يف جماالت من قبيل 

ــة،      ــة املنخفضــة االنبعاثــات الكربوني ــق التنمي ــة، وحتقي ــوفرة للطاق واســتخدام التكنولوجيــات امل
ســياق التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك االلتزامــات الــيت قطعتــها العديــد مــن الــدول اجلزريــة    يف

ــى  ــة عل ــق األول مــن إعــالن       الصــغرية النامي ــواردة يف املرف ــا باختــاذ اإلجــراءات ال نفســها طوع
، والـيت تركـز علـى تـوفري     “الطاقـة املسـتدامة للجميـع   ”بربادوس. وتشكل مبادرة األمني العام 

الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة، إىل جانب االلتزامات الدوليـة الـيت مت التعهـد    
  .ذا الصددهبا، إطارا مفيدا يف ه

وحنث اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مصارف التنمية اإلقليمية والدوليـة واجلهـات املاحنـة      - ٤٩
ــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة، وغريهــا مــن اجلهــات      الثنائيــة، ومنظومــة األمــم املتحــدة، والوكال

بنــاء ، علــى مواصــلة تــوفري الــدعم الكــايف، مبــا يف ذلــك يف جمــايل صــاحبة املصــلحة ذات الصــلة
القدرات ونقل التكنولوجيا يف أُطـر متفـق عليهـا مـن أجـل وضـع وتنفيـذ السياسـات واخلطـط          
واالستراتيجيات املتعلقـة بالطاقـة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين واإلقليمـي واألقـاليمي هبـدف           
التصدي ملواطن الضعف اليت تعاين منها الدول اجلزرية الصغرية النامية بوجـه خـاص. ونرحـب    

لعاملية للطاقة املتجـددة اخلاصـة بـاجلزر الـيت أنشـأهتا الوكالـة الدوليـة للطاقـة املتجـددة          بالشبكة ا
واليت تقدم املساعدة للدول اجلزرية الصـغرية الناميـة مـن خـالل جتميـع املعـارف وتبـادل أفضـل         

  .املمارسات

 يلي:  ما وحنن نؤيد بقوة مجيع اإلجراءات الرامية إىل حتقيق  - ٥٠

ية واختّـاذ تـدابري هادفـة مـن أجـل تعزيـز الكفـاءة يف اسـتخدام         وضع اسـتراتيج   (أ)  
مصــادر  ال ســيماالطاقــة وتعزيــز نظــم الطاقــة املســتدامة باالســتناد إىل مجيــع مصــادر الطاقــة، و  

يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة مثــل طاقــة الريــاح والكتلــة اإلحيائيــة          ،الطاقــة املتجــددة 
قـــة الكهرمائيـــة، والوقـــود األحيـــائي، والطاقـــة احلراريـــة املســـتدامة، والطاقـــة الشمســـية، والطا

 األرضية؛
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ــة       (ب)   ــل احلالي ــة إىل آليــات التموي ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري تســهيل وصــول ال
أجل زيادة تـدفقات رأس املـال مـن أجـل تنفيـذ مشـاريع الطاقـة املسـتدامة يف جمـال الطاقـة            من

 زرية الصغرية النامية؛املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يف الدول اجل

دعــم االســتثمارات يف مبــادرات الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة واملبــادرات     (ج)  
  “مبــــادرة الطاقــــة املســــتدامة للــــدول اجلزريــــة الصــــغرية الناميــــة” ال ســــيمااملتعلقــــة هبــــا، و

)SIDS DOCK     ،اليت تشمل جمموعة مشاريع إرشادية قيد اإلعـداد يف جمـال الطاقـة املتجـددة ،(
وكفاءة استخدام الطاقة، وحفـظ الطاقـة، باإلضـافة إىل مشـاريع بنـاء القـدرات وتنميـة املـوارد         

 البشرية والتثقيف العام والتوعية؛

تعزيز التعاون الدويل لضمان إمكانية حصول الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       (د)  
قليميــة والدوليــة، علــى الطاقــة عــرب عــدة ســبل مــن بينــها تعزيــز التكامــل مــع أســواق الطاقــة اإل 

وزيــادة اســتخدام مصــادر الطاقــة املتاحــة علــى الصــعيد احمللــي يف جمموعــة مصــادر الطاقــة الــيت   
ــاج       ــة املشــتركة، واالســتثمار يف اإلنت ــبىن التحتي ــدان، ومشــاريع تطــوير ال تســتخدمها هــذه البل

 وقدرات التخزين وفقا للتشريعات الوطنية؛

جريئة وطموحة يف جمال الطاقة املتجـددة   وضعته لنفسها من أهداف ما بلوغ  (هـ)  
وكفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة خــالل العقــد املقبــل، مــع مراعــاة 

 الظروف الوطنية، وتنّوع نظم الطاقة، وتوفري األموال والتكنولوجيا بشروط متفق عليها؛

ني الدول اجلزرية الصـغرية  ب ما تعزيز التعاون على الصعيد الدويل والتعاون يف  (و)  
الناميــة يف جمــاالت البحــث والتطــوير التكنولــوجي وتنفيــذ التكنولوجيــات املناســبة يف جمــاالت   
الطاقة املتجددة، وكفاءة الطاقة، والتكنولوجيات السليمة بيئيا بالنسبة للدول اجلزريـة الصـغرية   

لوجيــا الشــبكات الذكيــة، الناميــة، مبــا يف ذلــك تكنولوجيــا الوقــود األحفــوري األنظــف وتكنو
بسبل عّدة تشمل توفري التمويل من مصادر متنوعة وتبادل أفضل املمارسات وإتاحـة احلصـول   

 ، بشروط متفق عليها؛ذات كفاءةعلى تكنولوجيات 

القيـام، يف منـاطق الـدول اجلزريـة الصـغرية      أو االستفادة من اآلليات القائمـة،    (ز)  
ــا   ال الــيت ــة متاحــة   توجــد فيهــا مثــل هــذه اآللي ت، بتشــجيع إنشــاء مســتودعات بيانــات إقليمي

اإلنترنت حبيث تكون ميسرة االستخدام ودقيقة وشاملة يف جمال الطاقـة.   علىكقواعد بيانات 
وإجــراء الدراســـات التقنيــة ومجـــع املعلومـــات عــن اســـتقرار الشـــبكة وإدارهتــا، مبـــا يف ذلـــك     

ل يف جمـال الطاقـة املتجـددة وآليـات     الدراسات اهلادفة إىل إتاحـة بلـوغ أقصـى درجـات التكامـ     
 التخزين املبتكرة؛
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ــة يف        (ح)   ــز خــرائط طريــق مبتكــرة للطاق العمــل وفــق هنــج متكامــل لوضــع وتعزي
علومـات مفّصـلة عـن ختطـيط املـوارد حبيـث يراعـي        مب مشـفوعة الدول اجلزرية الصغرية الناميـة،  

يـة حصـول الفقـراء واألشـخاص     االعتبارات االجتماعية والبيئية واالقتصـادية، فضـال عـن إمكان   
  .الذين يعيشون يف املناطق النائية على الطاقة

  
 احلد من أخطار الكوارث    

تـزال تصـارع آثـار كـوارث اشـتّدت       ال إننا نسلّم بأن الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة     - ٥١
ــر املنــاخ  وأدىحــّدة بعضــها،   حــّدة بعضــها اآلخــر، األمــر الــذي أعــاق تقــدمها  إىل تفــاقم تغّي

صــوب حتقيــق التنميــة املســتدامة. ونســلّم أيضــا بــأن الكــوارث هلــا تأثريهــا غــري املتناســب علــى  
الدول اجلزرية الصغرية النامية، وباحلاجة املاسة إىل بنـاء القـدرة علـى التكّيـف، وتعزيـز الرصـد       
ــوارث       ــتجابة للكـ ــوعي والتأهـــب لالسـ ــادة الـ ــعف، وزيـ ــواطن الضـ ــن مـ ــد مـ ــة، واحلـ والوقايـ

 .منها  والتعايف

الـيت  الضـعف اخلاصـة    وأوجـه وبالنظر إىل احلالة اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية   - ٥٢
 يلي:  ما هبا، فإننا نلتزم بدعم جهودها الرامية إىل حتقيقتنفرد 

احلصول على املساعدة التقنية والتمويل من أجل حيـازة نظـم اإلنـذار املبكـر،       (أ)  
بعــد الكــوارث والتعــايف منــها،  مــا ســتجابة حلــاالتواحلــد مــن أخطــار الكــوارث، وحتســني اال

ــتخدام وختطـــيط األراضـــي، واحلصـــول      ــا، واسـ ــة هبـ ــاطر ومجـــع البيانـــات املتعلقـ ــيم املخـ وتقيـ
معــدات املراقبــة، وإعــداد بـرامج التثقيــف للتأهــب للكــوارث والتعـايف منــها، مبــا يف ذلــك    علـى 

 كوارث؛مبوجب اإلطار العاملي للخدمات املناخية وإدارة أخطار ال

تعزيـــز التعـــاون واالســـتثمار يف جمـــال إدارة أخطـــار الكـــوارث يف القطـــاعني    (ب)  
 ؛واخلاص  العام

تعزيز ودعم التخطيط حلاالت الطوارئ واألحكام املتعلقة بالتأهـب للكـوارث     (ج)  
لضــعفاء منــهم، ا ال ســيماواالســتجابة هلــا، واإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ وإجــالء الســكان، و 

 ؛ساء والفتيات واملشّردون داخليا واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقةفيهم الن  مبن
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والعمل من أجل إجياد إطـار دويل جديـد وطمـوح     )٢٣(تنفيذ إطار عمل هيوغو  (د)  
، يستند إىل اإلجنازات السـابقة، ويعطـي األولويـة    ٢٠١٥للحد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 

 ؛ها، ويتضمن أطر التنفيذ ملعاجلة الثغرات يف التنفيذ مىت وجدتللوقاية منها والتخفيف من آثار

تعمــيم السياســات والــربامج املتصــلة باحلــد مــن أخطــار الكــوارث، والتكّيــف    (هـ)  
 تغري املناخ، والتنمية، حسب االقتضاء؛  مع

املواءمة بـني نظـم اإلبـالغ الوطنيـة واإلقليميـة، حيثمـا وجـدت، لزيـادة أوجـه            (و)  
 تساق؛التآزر واال

إنشاء مرافق التأمني ضد أخطار الكوارث علـى الصـعيدين الـوطين واإلقليمـي       (ز)  
وتعزيزها، وإدراج إدارة أخطـار الكـوارث، وبنـاء القـدرة علـى التكيـف يف صـلب السياسـات         

 واالستراتيجيات، حيثما أمكن؛

 زيادة املشاركة الدولية واإلقليمية يف مبادرات احلد من أخطار الكوارث.  (ح)  
  

 احمليطات والبحار    

م بأن احمليطات والبحار، جنبا إىل جنب مع املناطق الساحلية، تشـكل عنصـرا   إننا نسلّ  - ٥٣
ــة          ــا بالتنمي ــا جوهري ــة ارتباط ــألرض، وهــي مرتبط ــوجي ل ــام اإليكول ــن عناصــر النظ أساســيا م

ــة. فوجــود     ــة الصــغرية النامي ــة املســتدامة للــدول اجلزري حميطــات  املســتدامة، مبــا يف ذلــك التنمي
وسواحل سليمة ومنتجة وقادرة على التكيف هو أمر حاسم من أجل حتقيق أهداف عـّدة مـن   

، القضاء على الفقر، وتوفري إمكانية احلصول على أغذية كافية ومأمونـة ومغذيـة، وتـوفري    بينها
سبل كسب العيش، وحتقيق التنمية االقتصادية، وخدمات النظم اإليكولوجية األساسـية مبـا يف   

ك عزل الكربون، كما ميثـل عنصـرا هامـا يف هويـة شـعوب الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة          ذل
وثقافتها. وتعّد مصائد األمساك املستدامة وتربية األحياء املائية، والسـياحة السـاحلية، وإمكانيـة    

 اللبنـات لبنـاء اقتصـاد    أهـم  استغالل موارد قاع البحار، ومصادر الطاقة املتجـددة احملتملـة، مـن   
 حميطي مستدام يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.

الدول اجلزرية الصغرية النامية لديها منـاطق حبريـة كـبرية، وقـد أظهـرت      وإذ ندرك أن   - ٥٤
، قدرات قيادية بارزة يف جمال حفـظ هـذه املنـاطق ومواردهـا واسـتخدامها اسـتخداما مسـتداما       

وتنفيـذ اسـتراتيجيات مـن أجـل احلفـاظ علـى       نؤيد اجلهود اليت تبـذهلا هـذه الـدول لوضـع      فإننا

_______________ 

: بنــــاء قــــدرة األمــــم واجملتمعــــات علــــى مواجهــــة الكــــوارث  ٢٠١٥-٢٠٠٥إطــــار عمــــل هيوغــــو  )٢٣(
)A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.(  
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هذه املناطق ومواردها واستخدامها على حنو مستدام. ونؤّيد أيضا اجلهود اليت تبذهلا مـن أجـل   
 التراث الثقايف القّيم املغمور باملياه.  احلفاظ على

ونؤكــد مــن جديــد أن القــانون الــدويل، علــى النحــو املبــّين يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة      - ٥٥
ــانوين حلفــظ احمليطــات ومواردهــا الب   )٢٤(انون البحــارلقــ ــوفّر اإلطــار الق ــة واســتخدامها  ، ي حري
 .حنو مستدام  على

واعترافا بالشاغل املتمثل يف اآلثار الضارة لتسربات النفط احملتملـة مـن السـفن الغارقـة       - ٥٦
ة الناميــة، التابعــة للــدول علــى الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية للــدول اجلزريــة الصــغري 

ومراعاة للحساسيات احمليطـة بالسـفن الـيت تعـد قبـورا حبريـة، فإننـا نشـري إىل أنـه ينبغـي للـدول            
ــيني أن يواصــلوا معاجلــة املســائل املرتبطــة هبــذه       ــة وأربــاب الســفن املعن ــة الصــغرية النامي اجلزري

 املواضيع ثنائيا، وعلى أساس كل حالة على حدة.

ــه  ونســلّ  - ٥٧ ــوجي إزاء األنشــطة املتصــلة    م بضــرورة األخــذ بن ــام اإليكول ــل للنظ ج متكام
باحمليطات من أجل توفري احلد األمثـل مـن الفـرص. وينبغـي أن يرتكـز هـذا النـهج علـى أفضـل          
املعـــارف العلميـــة املتاحـــة، وأن يـــويل االعتبـــار الواجـــب جلهـــود احلفـــظ والنـــهج التحوطيـــة،  

 ثة للتنمية املستدامة.بني األبعاد الثال  ما يضمن االتساق والتوازن يف  وأن

 يلي:  ما ومن هذا املنطلق، فإننا نؤيد بقوة اختاذ إجراءات لتحقيق  - ٥٨

تعزيز ودعم اجلهود الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية الراميـة إىل تقيـيم حالـة      (أ)  
احمليطات والبحار ومواردها وحفظها ومحايتها وإدارهتا واستخدامها على حنو مسـتدام، وذلـك   

الل دعــم البحــوث وتنفيــذ االســتراتيجيات املتعلقــة بــإدارة املنــاطق الســاحلية، واإلدارة  مــن خــ
القائمة علـى الـنظم اإليكولوجيـة، مبـا يف ذلـك إدارة مصـائد األمسـاك، وتعزيـز األطـر القانونيـة           

 واملؤسسية الوطنية املتعلقة باالستكشاف واالستخدام املستدام للموارد احلية وغري احلية؛

شاركة يف اجلهود الوطنية واإلقليمية لتنمية موارد احمليطـات للـدول اجلزريـة    امل  (ب)  
 الصغرية النامية على حنو مستدام وتوليد عائدات متزايدة لشعوهبا؛

ــدول        (ج)   ــة الــيت تشــارك فيهــا ال ــربامج البحــار اإلقليمي ــذ الكامــل والفعــال ل التنفي
 اجلزرية الصغرية النامية؛

ري عرب إقامـة شـراكات فعالـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل        التصدي للتلوث البح  (د)  
وضع ترتيبات ذات صلة باملوضوع وتنفيـذها، مـن قبيـل برنـامج العمـل العـاملي التـابع لربنـامج         

_______________ 

)٢٤( United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 
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، والصــكوك املتعلقــة، )٢٥(األمــم املتحــدة للبيئــة بشــأن محايــة البيئــة البحريــة مــن األنشــطة الربيــة
ومياه الصرف الصحي وغـري ذلـك مـن مصـادر     االقتضاء، باحلطام البحري، واملغذيات  حسب

 التلوث البحري، ومن خالل تبادل أفضل املمارسات وتطبيقها؛

ــن الـــنظم          (هـ)   ــا مـ ــة وغريهـ ــعاب املرجانيـ ــة الشـ ــة حلمايـ ــراءات عاجلـ ــاذ إجـ اختـ
اإليكولوجيــة البحريــة اهلشــة مــن خــالل وضــع وتنفيــذ هنــج شــاملة ومتكاملــة إلدارة مناعتــها     

ــواع      وتعزيزهــا يف مواجهــة ا  ــا يف ذلــك تلــك النامجــة عــن حتّمــض احمليطــات واألن لضــغوط، مب
التوسعية، ومن خالل االستفادة من تدابري من قبيل تلك احملددة يف إطار عمـل املبـادرة الدوليـة    

 ؛٢٠١٣للشعاب املرجانية لعام 

إجراء البحوث العلمية البحرية وتطوير قـدرة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة        (و)  
وجيــة يف هــذا اجملــال، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إنشــاء مراكــز إقليميــة متخصصــة بعلــوم    التكنول

البحريــة وإعــداد التقــارير  مناطقهــاتعــيني حــدود مــن أجــل  ،احمليطــات وتــوفري املســاعدة التقنيــة
 ؛املقدمة إىل جلنة حدود اجلرف القاري

غــرض تعزيـز وتنفيـذ نظـام رصــد سـفن الصـيد ومراقبتــها واإلشـراف عليهـا، ب         (ز)  
منع الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم وردعه والقضاء عليه بفعاليـة، بسـبل منـها    

 االستثمار يف القدرات املؤسسية على املستويات املناسبة؛

دعم التنمية املستدامة ملصـائد األمسـاك صـغرية النطـاق، وحتسـني آليـات تقيـيم          (ح)  
 املرافـق للعـاملني فيهـا، فضـال عـن إطـالق مبـادرات        موارد مصـائد األمسـاك وإدارهتـا، وحتسـني    

تضيف قيمة إىل إنتاجها وحتّسن سبل وصول املنتجات الـواردة مـن مصـائد األمسـاك املسـتدامة      
 صغرية النطاق من الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل األسواق؛

تشــديد الضــوابط املفروضــة علــى اإلعانــات الــيت تقــدم إىل قطــاع مصــائد           (ط)  
مساك، بسبل من بينها حظر أشكال معينة من اإلعانات اليت تفضـي إىل إجيـاد طاقـات زائـدة     األ

عن احلاجة وإىل ممارسة الصيد املفرط، وفقـا إلعـالن الدوحـة الـوزاري الـذي اعتمدتـه منظمـة        
ــة يف عــام   ــه منظمــة     )٢٦(٢٠٠١التجــارة العاملي ــذي اعتمدت ــوزاري ال ــغ ال ــغ كون ، وإعــالن هون

 ؛٢٠٠٥يف عام  التجارة العاملية

_______________ 

)٢٥( A/51/116.املرفق الثاين ،  
)٢٦( A/C.2/56/7.املرفق ،  
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بالنسبة إىل الدول اليت مل تصـبح بعـد أطرافـا يف اتفاقيـة منظمـة األمـم املتحـدة          (ي)  
، )٢٧(بشأن محاية التراث الثقـايف املغمـور بامليـاه    ٢٠٠١للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 

 تنظر يف القيام بذلك؛  أن

الكـثرية  األرصـدة السـمكية   وتعزيز حفظ األرصدة السمكية املتداخلة املناطق   (ك)  
ــق اّتخــاذ املنظمــات         ــا يف ذلــك عــن طري ــى حنــو مســتدام، مب ــا واســتغالهلا عل االرحتــال وإدارهت
 والترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك املعنية تدابري تفيد الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

ــة علــى اســتغالل       (ل)   ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــدرة ال ــز ق مــوارد مصــائد  تعزي
األمساك على حنو مستدام وتنمية الصناعات املتصلة مبصـائد األمسـاك، مبـا ميكّـن الـدول اجلزريـة       
الصـغرية الناميـة مـن حتقيـق االسـتفادة القصــوى مـن مـوارد مصـائد األمسـاك ويضـمن أال ُيلقــى           

  عليها بشكل غري متناسب عبء حفظ موارد احمليطات وإدارهتا؛
ــدو   (م)   ــذ املســؤوليات املشــتركة     حــثّ اجملتمــع ال ــاون مــن أجــل تنفي ــى التع يل عل

إطار املنظمات والترتيبـات اإلقليميـة إلدارة مصـائد األمسـاك، هبـدف متكـني الـدول اجلزريـة          يف
ــاطق         ــة املن ــن اإلدارة املســتدامة لألرصــدة الســمكية املتداخل ــن االســتفادة م ــة م الصــغرية النامي

تشـملها تلـك املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة إلدارة      الكثرية االرحتال اليت األرصدة السمكية و
 مصائد األمساك؛

ــاملي          (ن)   ــوطين واإلقليمــي والع ــي وال ــن الصــعيد احملل ــى كــل م ــاون عل ــز التع تعزي
ــد،       ــها إىل أدىن حـ ــاره وتقليصـ ــة آثـ ــلة دراسـ ــات، ومواصـ ــباب حتّمـــض احمليطـ ــّدي ألسـ للتصـ

علمــاء مــن  وضــممــل إقليميــة، ذلــك مــن خــالل تقاســم املعلومــات، وتنظــيم حلقــات ع يف مبــا
الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفرقة البحـوث الدوليـة، واختـاذ خطـوات لزيـادة قـدرة الـنظم        

إمكانية وضع استراتيجية عـن حتّمـض   واإليكولوجية البحرية على حتّمل آثار حتمض احمليطات، 
 احمليطات على مستوى الدول اجلزرية الصغرية النامية كلها؛

ــام  ال  (س)   ــام، حبلـــول عـ ــا ، حبفـــظ٢٠٢٠قيـ ــبته عـــن   ال مـ ــة  ١٠تقـــل نسـ يف املائـ
ــة، و    مــن ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــة يف ال ــاطق الســاحلية والبحري ــيت   ال ســيمااملن ــاطق ال املن
أمهية خاصة بالنسـبة للتنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة، وذلـك مـن خـالل           هلا

ة بطريقــة فعالــة وعادلــة واملمثلــة للــنظم اإليكولوجيــة      منظومــات مــن املنــاطق احملميــة املــدار    
واملترابطــة علــى حنــو جيــد، ومــن خــالل تــدابري حفــظ فعالــة أخــرى متخــذة حســب املنــاطق،    

 أجل احلد من معدل استنفاد التنّوع البيولوجي يف البيئة البحرية؛  من

_______________ 

)٢٧( United Nations, Treaty Series, vol. 2562, No. 45694. 
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اق الـذخائر  معاجلة الشواغل النامجة عن اآلثار الطويلة األجل املترتبة على إغـر   (ع)  
علــى صــحة اإلنســان وســالمته، وعلــى البيئــة واملــوارد   احملتملــة يف البحــر، مبــا يف ذلــك آثارهــا 

 البحرية.
  

 األمن الغذائي والتغذية    

إننا ندرك أن الدول اجلزرية الصغرية النامية هي يف املقام األول مـن البلـدان املسـتوردة      - ٥٩
ا عرضــة للتــأثر بصــورة اســتثنائية مبــدى التذبــذب  الصــافية لكامــل احتياجاهتــا مــن الغــذاء، وأهنــ 

ــة مبكــان        يف ــذلك، فمــن األمهي ــة والتقلــب احلــاد يف أســعارها. ول ــواردات مــن األغذي ــوافر ال ت
حق كل شخص يف احلصـول علـى طعـام مـأمون وكـاف ومغـذٍّ، والقضـاء علـى اجلـوع،           دعم

لتربـة والغابـات وامليـاه    وتوفري سبل كسب الرزق، مع القيام يف الوقت نفسه حبفظ األراضي وا
والنباتات واحليوانات والتنوع البيولوجي والـنظم اإليكولوجيـة، ومحايتـها وكفالـة اسـتخدامها      
علــى حنــو مســتدام. وإننــا نشــدد علــى الــدور البــالغ األمهيــة الــذي تؤّديــه الــنظم اإليكولوجيــة     

املائيـات املسـتدامة يف    ومصـائد األمسـاك املسـتدامة وتربيـة     والزراعـة املسـتدامة   البحرية السـليمة 
ويف تـوفري سـبل العـيش     واحلصول على األغذية الكافيـة واملغذيـة واملأمونـة   األمن الغذائي  تعزيز

 لسكان الدول اجلزرية الصغرية النامية.

اخلطر الناجم عن اّتبـاع نظـام غـذائي غـري صـحي وضـرورة تشـجيع        أيضا وإننا ندرك   - ٦٠
 إنتاج األغذية الصحية واستهالكها.

ــاليمي للمــؤمتر       - ٦١ ــة لالجتمــاع التحضــريي األق ــواردة يف الوثيقــة اخلتامي ونقــر بالــدعوة ال
ــة، املعتمـــدة يف بريـــدجتاون، يف   املعـــين باالـــدويل الثالـــث  ــة الصـــغرية الناميـ  ٢٨لـــدول اجلزريـ
ــدول     ل )٢٨(٢٠١٣آب/أغســطس  تيســري عقــد اجتمــاع بشــأن األمــن الغــذائي والتغــذوي يف ال

ميــة مــن أجــل وضــع برنــامج عمــل للتصــدي للتحــديات الــيت تواجههــا يف اجلزريــة الصــغرية النا
هذين اجملـالني، ونـدعو منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة إىل تيسـري هـذا املنتـدى الـذي            

 كل سنتني.  عقد مرةُي

وحنيط علما بالدعوة إىل انعقاد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، يف روما يف تشـرين    - ٦٢
، الذي تنظّمه كل مـن منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة        ٢٠١٤ثاين/نوفمرب ال

 الصحة العاملية، وتترتب عليـه آثـار هامـة بالنسـبة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، ونتطلـع إىل         
 سيسفر عنه من نتائج.  ما

_______________ 

)٢٨( A/CONF.223/PC/2املرفق ،. 
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يــة الصــغرية ويف هـذا الصــدد، حنـن ملتزمــون بالعمـل معــا مــن أجـل دعــم الـدول اجلزر       - ٦٣
 يلي:  ما النامية يف جهودها الرامية إىل حتقيق

تشــجيع اللجــوء بشــكل أكــرب إىل ممارســات الزراعــة املســتدامة واملمارســات      (أ)  
، بغيـة حتسـني   املائيـات املستدامة يف جماالت احملاصيل واملاشية واحلراجة ومصائد األمساك وتربية 

 ستدامة للموارد املائية الالزمة؛األمن الغذائي والتغذوي، مع ضمان اإلدارة امل

علــى دعــم التنميــة  ذات الكفــاءةتشــجيع األســواق الدوليــة واحملليــة املفتوحــة    (ب)  
 االقتصادية وحتسني األمن الغذائي والتغذية؛

حتسني التعاون الدويل لغرض احلفاظ على إمكانية الوصول إىل أسواق الغـذاء    (ج)  
 العايل يف أسواق السلع األساسية؛العاملية وخاصة أثناء فترات التقلب 

ــى متكــني         (د)   ــز عل ــع التركي ــة، م ــاطق الريفي ــرص العمــل يف املن ــدخل وف ــادة ال زي
 النساء منهم؛ ال سيماو ،أصحاب احليازات الصغرية وصغار منتجي األغذية

وضع حد لسوء التغذية جبميـع أشـكاله، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـأمني إمكانيـة           (هـ)  
 ؛في من الطعام املأمون واملعقول التكلفة واملتنوع واملغذي، على مدار السنةيك ما احلصول على

تعزيز قدرة الزراعـة ومصـائد األمسـاك علـى حتّمـل اآلثـار السـلبية لـتغري املنـاخ            (و)  
 والكوارث الطبيعية؛ وحتّمض احمليطات

احلفاظ على العمليات اإليكولوجية الطبيعية اليت تـدعم نظـم اإلنتـاج الغـذائي       (ز)  
 املستدام من خالل التعاون التقين الدويل.

  
 املياه والصرف الصحي    

يتعلـق   مـا  إننا ندرك أن الدول اجلزرية الصغرية النامية تواجه العديد مـن التحـديات يف    - ٦٤
تلــوث امليــاه واالســتغالل املفــرط للميــاه الســطحية واجلوفيــة  مبــوارد امليــاه العذبــة، مبــا يف ذلــك  

وامليـاه   والساحلية، وتسرب املياه املاحلة، واجلفاف وندرة امليـاه، وحتـات التربـة، ومعاجلـة امليـاه     
املستعملة، فضال عن االفتقار إىل احلصول على خـدمات الصـرف الصـحي والنظافـة الصـحية.      

ــؤثّر أي تغــريات    ــك، ت ــى ذل ــاخ بشــكل     وعــالوة عل ــتغري املن يف أمنــاط هطــول املطــر املرتبطــة ب
 متفاوت إقليميا وقد يكون تأثريها كبريا على إمدادات املياه.

وإننا، يف هذا الصـدد، ملتزمـون بـدعم جهـود الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة الراميـة            - ٦٥
 يلي:  ما حتقيق  إىل
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إلدارة املتكاملـة للمـوارد   تطوير القدرات املؤسسية والبشرية مـن أجـل تنفيـذ ا     (أ)  
املائيـــة ومـــا يتصـــل هبـــا مـــن نظـــم إيكولوجيـــة علـــى حنـــو فعـــال وشـــامل للجميـــع ومســـتدام، 

 دعم مشاركة املرأة يف نظم إدارة املياه؛  ذلك  يف  مبا

توفري وتشغيل مرافق وبىن حتتية ملياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصـحي    (ب)  
ات، مبا يف ذلك استكشاف إمكانية تنفيذ تكنولوجيـا حتليـة   والنظافة الصحية ونظم إدارة النفاي

 حيثما يكون ذلك جمديا اقتصاديا وبيئيا؛

تيسري التوسع يف معاجلة امليـاه املسـتعملة وإعـادة تـدويرها وإعـادة اسـتخدامها         (ج)  
 يف سياق استدامة استخدام املوارد املائية وكفاءهتا؛

ل مــن أجــل القضـــاء علــى اإلفـــراط    حتســني كفــاءة اســـتخدام امليــاه، والعمـــ     (د)  
  املياه اجلوفية، والتخفيف من آثار تسرب املياه املاحلة. ال سيماو ،استخراج املياه  يف
  

 النقل املستدام    

إننا نسلّم بأن النقل والتنقل أمران أساسـيان لتحقيـق التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة         - ٦٦
حيسِّــن النمـو االقتصـادي وأن يعـزز فـرص التجـارة       الصغرية النامية. وميكـن للنقـل املسـتدام أن    

املتاحة وحيسن إمكانية الوصول. ومن شأن النقل املأمون واملوثوق به واملسـتدام حتقيـق تكامـل    
أفضــل لالقتصــاد، مــع مراعــاة ألوضــاع البيئــة. ونســلم أيضــا مبــا لتنقــل األشــخاص والبضــائع     

الكاملــة يف األســواق احملليــة واإلقليميــة  حنــو يتســم بالكفــاءة مــن أمهيــة لتعزيــز املشــاركة    علــى
والعاملية، وبإمكانية أن تؤدي وسائل النقـل املسـتدامة إىل حتسـني العدالـة االجتماعيـة والصـحة       
وقــدرة املــدن علــى الصــمود، وإىل إجيــاد روابــط بــني املنــاطق احلضــرية واملنــاطق الريفيــة، وإىل   

  الصغرية النامية.زيادة إنتاجية املناطق الريفية يف الدول اجلزرية 
ــدول           - ٦٧ ــود ال ــدعم إىل جه ــدمي ال ــز تق ــون مبواصــلة وتعزي ــا ملتزم ــذا الصــدد، فإنن ويف ه

  يلي:  ما اجلزرية الصغرية النامية من أجل حتقيق
  حتقيق إمكانية النقل السليم بيئيا واملأمون وميسور التكلفة وجيد الصيانة؛  (أ)  
  وي؛النهوض بسالمة النقل الربي والبحري واجل  (ب)  
وضـــع ترتيبـــات عمليـــة للنقـــل علـــى كـــل مـــن املســـتوى الـــوطين واإلقليمـــي   (ج)  

والدويل، مبا يف ذلك حتسني سياسات النقـل اجلـوي والـربي والبحـري الـيت تتبـع النـهج القـائم         
  يتعلق بتطوير وإدارة اهلياكل األساسية للنقل؛  ما على دورة احلياة يف

  ع النقل.زيادة كفاءة استخدام الطاقة يف قطا  (د)  
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  االستهالك واإلنتاج املستدامان
ملــا كــان تشــجيع األمنــاط املســتدامة لالســتهالك واإلنتــاج هــو أحــد األهــداف اجلامعــة   - ٦٨

ــا نشــري إىل إطــار الســنوات العشــر للــربامج      للتنميــة املســتدامة وشــرط أساســي لتحقيقهــا، فإنن
ــه، ونســ      ــاج املســتدامة، ورؤيت ــتهالك واإلنت ــاط االس ــة بأمن ــي    املتعلق ــدان ينبغ ــع البل ــأن مجي لّم ب

تشجع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، علـى أن تضـطلع البلـدان املتقدمـة النمـو بـدور        أن
قيـــادي يف هـــذه العمليـــة وأن تســـتفيد منـــها مجيـــع البلـــدان. وينبغـــي أن يكـــون ذلـــك متفقـــا  

لالحتياجـات والظـروف    االعتبـار الكامـل   أهدافها واحتياجاهتا وأولوياهتا الوطنية، مع إيالء  مع
اخلاصة للبلدان النامية، هبدف التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار السـلبية علـى منوهـا، وعلـى     

  حنو يكفل محاية الفقراء واجملتمعات احمللية املتضررة.
ويف هذا الصدد، فإننا ننادي بدعم اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة         - ٦٩

تنفيــذ بــرامج ضــمن إطــار الســنوات العشــر للــربامج املتعلقــة بأمنــاط االســتهالك هبــدف وضــع و
واإلنتـــاج املســـتدامة ســـعيا إىل النـــهوض باالســـتهالك واإلنتـــاج املســـتدامني، مـــع التركيـــز         

املؤسســات بالغــة الصــغر والصــغرية واملتوســطة، والســياحة املســتدامة، وإدارة النفايــات،    علــى
يــاة، والتعلــيم مــن أجــل التنميــة املســتدامة، والــروابط يف سلســلة  والغــذاء والتغذيــة، وأمنــاط احل

  اإلمداد من أجل النهوض بالتنمية الريفية.
  

  إدارة املواد الكيميائية والنفايات، مبا فيها النفايات اخلطرة    
إننا نسلّم بأن اإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة طـوال فتـرة حياهتـا، وكـذلك اإلدارة         - ٧٠

للنفايات أمر بالغ األمهية حلماية صحة البشر والبيئة. وبالنسبة للدول اجلزرية الصـغرية  السليمة 
النامية، كما هي احلال بالنسـبة جلميـع البلـدان، فـإن اإلدارة السـليمة بيئيـا للنفايـات هـي أيضـا          
أمر بالغ األمهية من أجـل صـحة البشـر ومحايـة البيئـة، كمـا أنـه مـن شـأن اخلصـائص الـيت متيـز             

ول اجلزرية الصغرية النامية من حيث صغر مساحة أرضها ومواقعها النائية أن يفرض عليهـا  الد
  حتديات خاصة يف جمال التخلص من النفايات على حنو سليم.

ويف هــذا الصــدد، فإننــا نقــر التــدابري التاليــة املتخــذة مــن أجــل حتســني إدارة املــواد             - ٧١
  الكيميائية والنفايات:

تعاون التقين، مبا يف ذلك تلك اليت جتري يف إطـار اتفاقيـة بـازل    تعزيز برامج ال  (أ)  
، والنـهج االسـتراتيجي   )٢٩(بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منـها عـرب احلـدود   

_______________ 

)٢٩( United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911. 
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لإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة اخلـاص بربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وأمانـة برنـامج البيئـة            
واتفاقيــة لنــدن والربوتوكــول امللحــق هبــا، واالتفاقيــة الدوليــة ملنــع    اإلقليمــي للمحــيط اهلــادئ،

التلوث الناجم عن السفن، من أجل تعزيز اآلليات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة املتعلقـة بـإدارة      
النفايات، مبا يف ذلك النفايات الكيميائية واخلطرة، والنفايات النامجـة عـن الطـائرات والسـفن،     

تيكية البحرية، وزيادة تعزيز وتوسيع نطاق التغطية اجلغرافيـة للخطـط الطارئـة    والنفايات البالس
  ملكافحة االنسكابات النفطية؛

بالنسبة إىل الدول اليت مل تنظـر بعـد يف أن تصـبح أطرافـا يف االتفاقـات البيئيـة         (ب)  
، مبـا يف  تنفيـذها لاملتعددة األطراف بشأن املواد الكيميائية والنفايات، وكفالـة هتيئـة بيئـة مواتيـة     

ذلك توفري الدعم التقين وغريه من أشكال الدعم املناسب، أن تقوم بذلك، وأن تنفذ، حسـب  
، والنـهج االسـتراتيجي لـإلدارة    املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسهـا االقتضاء، النظام 

  الدولية للمواد الكيميائية؛
مة لبناء القدرات، من قبيـل الـربامج الـيت    تيسري حتسني الوصول إىل الربامج القائ  (ج)  

تنفذ يف إطار اللوائح الصحية الدولية ملنظمة الصحة العامليـة، والـيت تـدعو إىل تعزيـز إدارة خمـاطر      
  ؛حمددة، مبا يف ذلك برامج مراقبة األحداث الكيميائية وغريها من األحداث السمية والبيئية

دام والتــدوير والتعــايف واإلعــادة، وفقــا  تنفيــذ ُنـُهـــج التخفــيض وإعــادة االســتخ    (د)  
  .للقدرات واألولويات الوطنية، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات والتكنولوجيات املالئمة بيئيا

  
  الصحة واألمراض غري املعدية    

إننا نسلّم بأن الصحة شرط مسبق للتنميـة املسـتدامة بأبعادهـا الثالثـة مجيعهـا، ونتيجـة         - ٧٢
ؤشـر عليهـا. ونـدرك أنـه لـن يتسـىن حتقيـق التنميـة املسـتدامة إال يف ظـل عـدم            من نتائجهـا، وم 

انتشار األمراض املوهنة املعدية وغري املعديـة، مبـا فيهـا األمـراض الناشـئة والـيت تعـاود الظهـور،         
  وعند بلوغ السكان حالة من السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية.

 مــــثلني يف األمــــراض املعديــــة وغــــري املعديــــة، ونعتــــرف بــــأن العــــبء والتهديــــد املت  - ٧٣
الشواغل اخلطرية على الصعيد العاملي ويشـكالن أحـد أكـرب التحـديات املاثلـة أمـام        من زاال ما

ــة يف القــرن احلــادي والعشــرين. ويف حــني أن الوقايــة والعــالج      ــة الصــغرية النامي الــدول اجلزري
اجملتمـع الـدويل إىل دعـم اإلجـراءات الوطنيـة       والرعاية والتعليم عناصر بالغة األمهية، فإننا ندعو

  اليت اختذهتا الدول اجلزرية الصغرية النامية بغرض التصدي لألمراض املعدية وغري املعدية.



A/RES/69/15 لعمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)إجراءات ا 
 

27/43 

ــين         - ٧٤ ــتوى املعـ ــع املسـ ــة الرفيـ ــة العامـ ــاع اجلمعيـ ــة الجتمـ ــة اخلتاميـ ــا بالوثيقـ ــيط علمـ وحنـ
  .)٣٠(اية من األمراض غري املعدية ومكافحتهاباالستعراض والتقييم الشاملني للتقدم احملرز يف الوق

ويف هذا الصدد، نؤكد من جديد التزامنا بدعم جهود الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة     - ٧٥
  يلي:  ما الرامية إىل حتقيق

ــددة        (أ)   ــل واملتعـ ــة ككـ ــاملة للحكومـ ــتراتيجيات الشـ ــات واالسـ ــع السياسـ وضـ
ــراض ومع    ــن األمــ ــة مــ ــة إىل الوقايــ ــات والراميــ ــات   القطاعــ ــك السياســ ــذ تلــ ــها، وتنفيــ اجلتــ

واالســتراتيجيات علــى حنــو شــامل، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز الــنظم الصــحية، وتشــجيع    
التنفيذ الفعال للتغطية الصـحية الشـاملة، وتوزيـع اللـوازم الطبيـة واألدويـة، والتثقيـف والتوعيـة         

ــاع الــ      ــر صــحة، عــن طريــق اتب ــاة أكث ــة العامــة، وحفــز النــاس علــى أن يعيشــوا حي نظم الغذائي
  الصحية، والتغذية اجليدة، والرياضة، والتثقيف؛

تحقيـق  ل وضع برامج وسياسات وطنية حمددة هتدف إىل تعزيز الـنظم الصـحية    (ب)  
التغطية الشاملة من اخلدمات الصحية، وتوزيـع اللـوازم الطبيـة واألدويـة، مبسـاعدة مـن منظمـة        

ــة ال     ــة (اليونيســيف)، ومنظم ــم املتحــدة للطفول ــم املتحــدة     األم ــة، وصــندوق األم صــحة العاملي
، بنـاء علـى دعـوة    األخـرى  صاحبة املصلحةللسكان، والشركاء اإلمنائيني الرئيسيني، واجلهات 

  من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
اختاذ خطـوات عاجلـة لوضـع أهـداف واسـتراتيجيات لفتـرة السـنوات العشـر           (ج)  
  جتاه انتشار األمراض غري املعدية وحدهتا؛من أجل عكس ا ٢٠٢٥حىت عام  ٢٠١٥من عام 
تنفيذ أنشطة ذات ختطيط جيد وقيمة مضافة، تعزز النهوض بالصحة وحتسـن    (د)  

  آليات للمساءلة لرصد األمراض غري املعدية؛وتضع الرعاية الصحية األولية، 
ــة يف جمــال مكافحــة       (هـ)   ــة الصــغرية النامي تفعيــل التعــاون فيمــا بــني الــدول اجلزري

مـــراض، عـــن طريـــق اســـتخدام املنتـــديات الدوليـــة واإلقليميـــة القائمـــة لعقـــد االجتماعـــات األ
املشتركة اليت تعقد كل سـنتني لـوزراء الصـحة يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة والقطاعـات         

  األخرى ذات الصلة، من أجل التصدي لألمراض غري املعدية على وجه اخلصوص؛
وقاية من فريوس نقـص املناعـة البشـرية والعـالج     حتقيق حصول اجلميع على ال  (و)  

منه والرعاية والـدعم املـتعلقني بـه، والقضـاء علـى انتقـال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل، فضـال           

_______________ 

 .٦٨/٣٠٠القرار  )٣٠(
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جتديـد وتعزيـز جهـود مكافحـة املالريـا والسـل، وأمـراض املنـاطق املداريـة املهملـة الناشـئة             عن
  ضنك؛والعائدة، مبا يف ذلك محى تشيكونغونيا ومحى ال

احلــد مــن معــدالت الوفيــات النفاســية ووفيــات املواليــد واألطفــال، وحتســني      (ز)  
  صحة األمهات والرضع واألطفال.

  
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

إننــا نــدرك أن املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، واإلعمــال الكامــل حلقــوق اإلنســان   - ٧٦
ي ومضـاِعف علـى التنميـة املسـتدامة، وأهنـا تشـكل القـوة احملركـة         للنساء والفتيات، هلـا أثـر حتـويل   

ــر        ــكلن عناصـ ــاء أن يشـ ــن للنسـ ــة. وميكـ ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــادي يف الـ ــو االقتصـ للنمـ
  .للتغيري قوية
 ويف هذا الصدد، فإننا نؤيد جهود الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة والراميـة إىل حتقيـق        - ٧٧
  يلي:  ما

  لى مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛القضاء ع  (أ)  
إدمــــاج املنظــــور اجلنســــاين يف اجملــــاالت ذات األولويــــة مــــن أجــــل حتقيــــق    (ب)  
  ؛املستدامة  التنمية

تعزيز التمكني االقتصادي للمـرأة وضـمان املسـاواة يف احلصـول علـى العمالـة         (ج)  
  الكاملة واملنتجة والعمل الالئق؛

  ف ضد النساء والفتيات؛إهناء مجيع أشكال العن  (د)  
ــة         (هـ)   ــة واملتســاوية والفعال ــرأة املشــاركة الكامل ــل للم ــدابري تكف مواصــلة اختــاذ ت

مجيـع امليــادين ويف القيـادة علــى مجيــع مسـتويات صــنع القــرار يف القطـاعني العــام واخلــاص،      يف
ــة، حســب االقتضــاء،         عــن ــدابري اخلاصــة املؤقت ــل الت ــن قبي ــق السياســات واإلجــراءات، م طري
  خالل وضع أهداف وغايات ومعايري ملموسة والعمل على حتقيقها؛  ومن

  ضمان املساواة يف احلصول على نوعية جيدة من التعليم والرعاية الصحية؛  (و)  
ضــمان تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان جلميــع النســاء يف مجيــع الــدول اجلزريــة    (ز)  

وقهن اإلجنابية وفقا لربنامج عمـل املـؤمتر   الصغرية النامية، ومحاية صحتهن اجلنسية واإلجنابية وحق
  ؛الدويل للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجني، والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما
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االقتصـادية، واألشـكال    -معاجلة أوجـه عـدم املسـاواة اهليكليـة واالجتماعيـة        (ح)  
وات اإلعاقــة، والــيت تعيــق املتعــددة مــن التمييــز الــيت تــؤثر علــى النســاء والفتيــات، مبــن فــيهن ذ 

  التقدم والتنمية؛
مــنح املــرأة حقوقــا متســاوية مــع الرجــل يف املــوارد االقتصــادية، مبــا يف ذلــك      (ط)  

الوصول إىل األراضي وغريها من أشكال املمتلكات وملكيتها والسيطرة عليها، وإىل االئتمـان  
  واملرياث واملوارد الطبيعية والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة.

  
  التنمية االجتماعية    

إننــا نســلّم بــأن التنميــة االجتماعيــة، باعتبارهــا أحــد األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة،   - ٧٨
أمهيتــها احلامســة لضــمان إحــراز تقــدم مــن جانــب الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف جمــال   هلــا

حتسـني احلمايـة االجتماعيـة     التنمية سواء اآلن أو يف املسـتقبل. لـذلك نؤيـد اجلهـود الراميـة إىل     
  واإلدماج، من أجل حتسني الرفاه وضمان الفرص للفئات األكثر ضعفا واألشد حرمانا.

ونســاند الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف التزامهــا بنــهج للتنميــة يركــز علــى القضــاء      - ٧٩
لــذين األشــخاص ا ال ســيماالفقــر، األمــر الــذي ينبغــي أن يضــمن أن تتــاح لألشــخاص، و   علــى

يعيشون يف فقر، على قدم املساواة، إمكانية الوصول إىل التعليم والصحة والغذاء واملياه واملرافـق  
الصحية وغريها من اخلدمات العامة واالجتماعية، والوصـول إىل املـوارد اإلنتاجيـة، مبـا يف ذلـك      

ميكِّـن املواطنني  القروض واألراضي والتدريب واملعارف واملعلومات والدراية الفنية. وهذا النهج
  .التنمية االجتماعيةواجملتمعات احمللية من املشاركة يف صنع القرارات بشأن سياسات وبرامج 

  
  الثقافة والرياضة    

إننا ندرك أن الدول اجلزرية الصغرية النامية لديها ثروة ثقافية، هي مبثابة القوة الدافعـة    - ٨٠
ــة ا   ــة مــن أجــل حتقيــق التنمي ملســتدامة. وعلــى وجــه اخلصــوص، فــإن املعــارف   واألداة التمكيني

ــة         ــى الصــالت العميق ــيت تؤكــد عل ــة ال ــا الثقافي ــارف الشــعوب األصــلية وجتلياهت ــة ومع التقليدي
الشعوب والثقافة واملعرفة والبيئة الطبيعية، ميكن أن تنـهض حقـا بتحقيـق التنميـة املسـتدامة       بني

  والتماسك االجتماعي.
ــا نؤ    - ٨١ ــذا الصــدد، فإنن ــة       ويف ه ــة الرامي ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــود ال ــوة جه ــد بق ي
  يلي:  ما حتقيق  إىل
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تعزيز التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات والتعاون الدويل يف امليـدان الثقـايف،     (أ)  
اتفاقيـات منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم        ال سيمامتشيا مع االتفاقيات الدولية املنطبقة، و

  ونسكو)؛والثقافة (الي
  االستفادة من العمل املشترك بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية واليونسكو؛  (ب)  
تطوير وتعزيز األنشطة الثقافية الوطنيـة واإلقليميـة واهلياكـل األساسـية، مبـا يف        (ج)  

ذلك عن طريق شبكة مواقع التراث العاملي، مما يعزز القدرات احمللية، ويعزز الـوعي يف الـدول   
زرية الصغرية النامية، وحيسن التراث الثقـايف امللمـوس وغـري امللمـوس، مبـا يف ذلـك املعـارف        اجل

  احمللية ومعارف الشعوب األصلية، وإشراك السكان احملليني لصاحل األجيال احلالية واملقبلة؛
تطوير الصناعات الثقافية واإلبداعية، مبا فيها السياحة، واليت تستفيد من التـراث    (د)  

  ؛ري للدول اجلزرية الصغرية النامية، وهلا دور تقوم به يف النمو املستدام والشامل للجميعالث
تطوير آليات حملية لصـون وتعزيـز ومحايـة وحفـظ ممارسـات التـراث الطبيعـي          (هـ)  

  والثقايف امللموس وغري امللموس، واملعارف التقليدية للدول اجلزرية الصغرية النامية.
ــا بالقــد   - ٨٢ ــة يف جمــال الرياضــة،    واعتراف ــة الصــغرية النامي ــة للــدول اجلزري ــد رات القوي نؤي
لة حلفـــز التنميـــة، وتعزيـــز الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة باســـتخدام الرياضـــة كوســـي  قيـــام

 سـيما  ال وبنـاء مهـارات احليـاة،   االجتمـاعي والسـالم، والتعلـيم، والنـهوض بالصـحة،       اإلدماج
  .صفوف الشباب  يف
  

  عات السلمية واجملتمعات احمللية اآلمنةتعزيز اجملتم    
ــة         - ٨٣ ــة الرامي ــة يف جهودهــا اجلاري ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــة دعــم ال ــدرك أمهي ــا ن إنن
كفالة جمتمعات سلمية وجمتمعات حملية آمنة، بوسـائل مـن بينـها بنـاء مؤسسـات مسـتجيبة        إىل

حقـوق اإلنسـان، مـع مراعـاة      وخاضعة للمساءلة، وكفالة الوصول إىل العدالة، واحتـرام مجيـع  
  .لتلك الدول األولويات والتشريعات الوطنية

وندرك أن التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية ميكن أن تتأثر سلبا باجلرميـة    - ٨٤
ــف يف أوســاط الشــباب، والقرصــنة،          ــف العصــابات والعن ــرتاع وعن ــك ال ــا يف ذل ــف، مب والعن

، واالجتــار باملخــدرات، واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. اإللكترونيــةواجلــرائم  ،واالجتــار بالبشــر
وعلى وجه اخلصوص، فإن االفتقار إىل سبل العيش املستدامة والفرص املتاحـة ملواصـلة التعلـيم    
وهدم هياكل دعم اجملتمع احمللي، ميكن أن تؤدي إىل تزايد أعداد الشباب من الرجـال والنسـاء   

  رمية.املنخرطني يف العنف واجل
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ــار       - ٨٥ ــة االجتـ ــة إىل مكافحـ ــة الراميـ ــغرية الناميـ ــة الصـ ــود الـــدول اجلزريـ ــا نؤيـــد جهـ وإننـ
، واالجتـــار باملخـــدرات، واجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة،  اإللكترونيـــةباألشـــخاص واجلـــرائم 

ــا    ــديق عليهـ ــة والتصـ ــمام إىل االتفاقيـــات املنطبقـ ــة، وذلـــك بتشـــجيع االنضـ ــنة الدوليـ  والقرصـ
واستخدام تشريعات حتظر االجتار بالبشر، وبتعزيز املؤسسات القويـة وحتسـني    ، وسنوتنفيذها

اآلليات اليت تكفل احلماية مـن أجـل ضـمان الرعايـة املالئمـة لضـحايا االجتـار بـاجلنس والعمـل          
  القسري، وفقا لالتفاقات واملعاهدات الوطنية والدولية ذات الصلة.

ــة     - ٨٦ ــة للقضــاء علــى العنــف   ونؤيــد وضــع خطــط عمــل يف الــدول اجلزري الصــغرية النامي
يكـنَّ أهـدافا للعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس والالئـي          مـا  النسـاء والفتيـات الالئـي كـثريا     ضد

يتأثرن على حنو غري متناسـب باجلرميـة والعنـف والـرتاع، وكفالـة مشـاركتهن بصـورة أساسـية         
  مجيع العمليات ذات الصلة.  يف
  

  التعليم    
الوصول الكامل وعلى قدم املسـاواة إىل التعلـيم اجليـد علـى مجيـع      نؤكد من جديد أن   - ٨٧

ــة      املســتويات شــرط أساســي لتحقيــق التنميــة املســتدامة، ونؤكــد أمهيــة اجلهــود احملليــة والوطني
  واإلقليمية والدولية املبذولة يف هذا الصدد.

لصـغرية  ويف هذا الصدد، فنحن ملتزمـون بتقـدمي الـدعم بقـوة جلهـود الـدول اجلزريـة ا         - ٨٨
  يلي:  ما النامية الرامية إىل حتقيق

تـــوفري التعلـــيم والتـــدريب عـــاليي اجلـــودة للشـــباب والفتيـــات، مـــع التركيـــز    (أ)  
ــى ــر ضــعفا، و   عل ــات األكث ــك يف اجملــاالت     ال ســيماالفئ ــا يف ذل ــة، مب األشــخاص ذوي اإلعاق

لنــاس امــتالك املهــارات اإلبداعيــة والثقافيــة والبيئيــة وامليــادين املتصــلة هبــا، حــىت يتســىن جلميــع ا 
  الضرورية وميكنهم أن يستفيدوا من فرص العمل لكي يعيشوا حياة منتجة؛

  ضمان أن يسهم التعليم يف النهوض ببناء السالم وتعزيز اإلدماج االجتماعي؛  (ب)  
ــع،       (ج)   ــة املهــارات مــن أجــل اجلمي ــيم والتــدريب وتنمي ــادة االســتثمار يف التعل زي

ين، فضــال عــن حتســني فــرص احلصــول علــى التعلــيم الرمســي وغــري    يف ذلــك التــدريب املهــ  مبــا
الوسـائل الرمسيـة وغـري     من خـالل مبا يف ذلك املهارات املتصلة مبباشرة األعمال احلرة،  ،الرمسي
، مـن قبيـل اسـتخدام التعلـيم عـن بعـد، ووضـع ُنـُهــج التـدريب املناسـبة           على حد سواء الرمسية

  للدول اجلزرية الصغرية النامية.
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  التنوع البيولوجي    
إننــــا متفقــــون علــــى تعزيــــز التعــــاون وإقامــــة الشــــراكات علــــى الصــــعيد الــــدويل،    - ٨٩

االقتضــاء، وتبــادل املعلومــات، ونرحــب يف هــذا الســياق بعقــد األمــم املتحــدة للتنــوع   حســب
علـى املشـاركة    صـاحبة املصـلحة  ، من أجل تشجيع مجيع اجلهـات  ٢٠٢٠-٢٠١١البيولوجي 
ــوجي واســتخدامه بصــورة مســتدامة، واحلصــول علــى املــوارد    حفــظ الت بنشــاط يف نــوع البيول

الناشـئة عـن اسـتخدامها، توخيـا للعـيش يف وئـام مـع         للمنافعاجلينية والتقاسم العادل واملنصف 
  الطبيعة.

م بـأن الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة لـديها عمومـا تنـوع بيولـوجي حبـري           وحنن نسلّ  - ٩٠
مــن احلــاالت يعــد هــذا األمــر أساســياً يف ســبل كســب عيشــها    وبــري غــري عــادي، ويف كــثري 

ــة الــيت      ــنظم اإليكولوجي وهويتــها. وإذ نالحــظ أن هــذا التنــوع البيولــوجي القــّيم وخــدمات ال
خطــراً دامهــاً، فإننــا نــدعم بقــوة اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول اجلزريــة الصــغرية   انيوفرهــا يواجهــ

  يلي:  ما النامية من أجل حتقيق
لتنوع البيولوجي واستخدام مكوناته بصورة مستدامة وتقاسم الفوائـد  حفظ ا  (أ)  

  الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية بصورة عادلة ومنصفة؛
  ؛مستدامة تصدير املنتجات العضوية والطبيعية واملنتجات املزروعة حمليا بطريقة  (ب)  
لتنـوع البيولـوجي   احلصول على املوارد املالية والتقنية من أجـل حفـظ وإدارة ا    (ج)  

  على حنو مستدام.
إىل النظـــر يف التصـــديق   )٣١(وإننـــا نـــدعو األطـــراف يف اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي       - ٩١
 للمنـافع احلصول على املوارد اجلينيـة والتقاسـم العـادل واملنصـف     بشأن بروتوكول ناغويا  على

ويف الوقــت نفســه  ،)٣٢(امللحــق باتفاقيــة التنــوع البيولــوجيالناشــئة عــن اســتخدامها، وتنفيــذه، 
ــة والتقاســم املنصــف     نســلّ ــه احلصــول علــى املــوارد اجليني ــافعم مبــا ميكــن أن يؤدي الناشــئة  للمن
استخدامها من دور يف املسامهة يف حفظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه بشـكل مسـتدام،       عن

  والقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.
  

  فالتصحر وتدهور األراضي واجلفا    
ــا نســلّ  - ٩٢ م بــأن التصــدي للتحــديات املتعلقــة بالتصــحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف    إنن

ــذائي          ــن الغ ــة األم ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــق ال ــة لكــي حتق ــور اجلوهري ــن األم ســيكون م
_______________ 

)٣١( United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 

  .١٠/١، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/10/27لوثيقة انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، ا )٣٢(
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والتغذيــة، والتكيــف مــع تغــري املنــاخ، ومحايــة التنــوع البيولــوجي، وبنــاء القــدرة علــى الصــمود 
الطبيعيــة. كمــا نؤيــد بقــوة اجلهــود الــيت تبــذهلا هــذه الــدول يف تصــميم    مواجهــة الكــوارث يف

وتنفيذ سياسـات التأهـب واملرونـة املتعلقـة بالتصـحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف علـى سـبيل           
األولويـة وحفـز تعبئــة املـوارد املاليــة مـن جمموعــة مـن املــوارد العامـة واخلاصــة، وكـذلك تعزيــز        

  لديها. استدامة موارد التربة احملدودة
 ونعترف باملقرر الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصـحر    - ٩٣

ــا     ، املعنــون يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و/أو مــن التصــحر، وخباصــة يف أفريقي
متر ، الـذي قـرر فيـه مـؤ    )٣٣(“)٢٠متابعة نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة (ريـو+      ”

األطراف إنشـاء فريـق عامـل حكـومي دويل لكـي يقـوم، يف مجلـة أمـور، بوضـع تعريـف علـى            
أســاس علمــي ملفهــوم التعــادل يف تــدهور األراضــي يف املنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة  

  الرطبة. شبه
  

  الغابات    
اإليكولوجيـة   يتعلـق بسـبل العـيش والـنظم     مـا  م باألمهية احليوية للغابات يفإننا إذ نسلّ  - ٩٤

 للدول اجلزرية الصغرية النامية، فإننا ندعم بقوة اجلهود اليت تبذهلا هذه الدول مـن أجـل حتقيـق   
  يلي:  ما

  ؛)٣٤(تنفيذ الصك غري امللزم قانونا املتعلق جبميع أنواع الغابات  (أ)  
اإلبطــاء يف معــدل إزالــة الغابــات وتــدهورها ووقــف اجتاهــه وعكــس مســاره،   (ب)  

مل تعزيــز التجــارة يف منتجــات الغابــات الــيت جيــري احلصــول عليهــا بصــورة وذلــك بســبل تشــ
  قانونية ومستدامة؛

  ؛مالئم إعادة زراعة الغابات وإصالح الغابات وغرس الغابات اجلديدة على حنو  (ج)  
ــدعم          (د)   ــع املصــادر ل ــن مجي ــل م ــرص حلشــد التموي ــيُّن الف ــات وحت معاجلــة العقب

دارة املســتدامة للغابــات وحتســني حالــة التنــوع البيولــوجي      السياســات الوطنيــة املتعلقــة بــاإل   
  خالل حفظ ومحاية النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع اجليين؛  من

_______________ 

)٣٣( ICCD/COP(11)/23/Add.1 وCorr.1 ١١ - /م أ٨، املقرر. 

  ، املرفق.٦٢/٩٨القرار  )٣٤(
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املشاركة يف استعراض الترتيب الدويل املتعلق بالغابات يف إطار منتـدى األمـم     )ـ(ه  
ــارات      ــة للخي ــات مــن أجــل استكشــاف اجملموعــة الكامل بشــأن مســتقبل   املتحــدة املعــين بالغاب

  الترتيب الدويل املتعلق بالغابات؛
تعزيز قدرهتا القانونية واملؤسسية والبشرية من أجل اإلدارة املستدامة للغابـات    (و)  

  استناداً إىل هنج شامل ومتكامل لالستخدام املستدام ملوارد الغابات.
  

  األنواع الدخيلة التوسعية    
ــة     - ٩٥ ــواع الدخيل ــا إذ نالحــظ أن األن ــة املســتدامة      إنن ــى التنمي ــرا عل ــعية تشــكل خط التوس

وتقوض جهود الدول اجلزرية الصغرية النامية الرامية إىل محايـة التنـوع البيولـوجي وسـبل العـيش      
وحفظ وصون موارد احمليطات ومرونة النظام البيئي، وتعزيـز األمـن الغـذائي والتكيـف مـع تغـري       

  :يلي  ما ول اجلزرية الصغرية النامية من أجل حتقيقاملناخ، ندعو إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا الد
تعزيــز التعــاون متعــدد القطاعــات علــى كــل مــن املســتوى الــوطين واإلقليمــي    (أ)  

والدويل، مبا يف ذلك من خالل تقـدمي الـدعم لتوسـيع اهلياكـل القائمـة جملاهبـة األنـواع الدخيلـة         
  التوسعية على حنو فعال؛

القضـاء علـى األنـواع الدخيلـة التوسـعية والـتحكم        حتسني اجلهـود الراميـة إىل    (ب)  
فيها، مبا يف ذلك من خـالل تـوفري الـدعم للبحـوث وتطـوير تكنولوجيـات جديـدة مـن خـالل          

  توسيع التعاون ودعم اهلياكل اإلقليمية والدولية القائمة؛
ــعية،       (ج)   ــة التوسـ ــواع الدخيلـ ــايا األنـ ــة قضـ ــدرة علـــى معاجلـ ــز القـ ــوير وتعزيـ تطـ

  لوقاية منها وحتسني الوعي العام يف الدول اجلزرية الصغرية النامية هبذه املسألة.ذلك ا  يف  مبا
  

  وسائل التنفيذ، مبا يف ذلك الشراكات    
م بـــأن الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة تتحمـــل املســـؤولية األساســـية يف حـــني نســـلّ  - ٩٦
ســتمرة الــيت تواجــه هــذه  حتقيــق تنميتــها املســتدامة، فإننــا نــدرك أن التحــديات اإلمنائيــة امل   عــن

الــدول تتطلــب إقامــة شــراكة عامليــة معــّززة للتنميــة، وتــوفري وتعبئــة مجيــع وســائل التنفيــذ علــى 
  النحو املالئم، واستمرار الدعم الدويل لتحقيق األهداف املتفق عليها دوليا.

  الشراكات    
ة الناميــة إننــا نــدعو إىل زيــادة مجيــع أشــكال الشــراكة مــع الــدول اجلزريــة الصــغري           - ٩٧
  أجلها.  ومن
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وندرك أنه بالنظر إىل مواطن الضعف اليت تعاين منها الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،       - ٩٨
وحاجتــها إىل تعزيــز قــدرهتا علــى الصــمود، ويف ضــوء املوضــوع الــذي يعقــد يف إطــاره املــؤمتر  

زيز التعـاون الـدويل   الدويل الثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية، فإن هناك حاجة ملحة إىل تع
علـى كـل مـن املسـتوى الـوطين واإلقليمـي والـدويل         ومستمرةوضمان إقامة شراكات حقيقية 

  ملعاجلة القضايا املتعلقة بأولويات هذه الدول واحتياجاهتا اإلمنائية املستدامة.
وندعو أيضا إىل تعزيـز التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون بـني الشـمال واجلنـوب،            - ٩٩
لتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، والتعــاون الثالثــي، وبــاألخص التعــاون فيمــا بــني الــدول     وا

يـزال   ال اجلزرية الصغرية النامية. ونؤكـد مـن جديـد أن التعـاون بـني بلـدان الشـمال واجلنـوب        
الشكل األساسي للتعاون الدويل، وأن التعاون بني بلدان اجلنوب لـيس بـديال عـن التعـاون      هو

ــة   بـــني الشـــمال  ــه. ونـــدرك أن الشـــراكات احلقيقيـ ــا هـــو مكمـــل لـ ــتمرةواجلنـــوب إمنـ  واملسـ
تؤدي دورا هاما يف دفع عجلة التنمية املستدامة، من خالل تسخري إمكانـات املشـاركة    سوف

الكاملة بني احلكومات على مجيع املستويات، واألعمـال التجاريـة، واجملتمـع املـدين، وجمموعـة      
ين. وندرك كذلك أن الشراكات هـي أدوات فعالـة لتعبئـة    واسعة من أصحاب املصلحة اآلخر

املــوارد البشــرية واملاليــة واخلــربات والتكنولوجيــا واملعــارف وميكــن أن تشــكل حمركــات قويــة   
  أجل التغيري واالبتكار والرفاهية.  من

ونؤكد من جديد أن الدول اجلزرية الصغرية النامية هي شركاء علـى قـدم املسـاواة،      - ١٠٠
والقويــة إمنــا تقــوم علــى أســاس التعــاون املتبــادل وامللكيــة،  واملســتمرةاكات احلقيقيــة وأن الشــر

والثقـة، واملواءمــة، والتنســيق، واالحتـرام، والتوجــه حنــو حتقيـق النتــائج، واملســاءلة، والشــفافية،    
وأهنا تتطلـب إرادة سياسـية الختـاذ التزامـات طويلـة األجـل ميكـن التنبـؤ هبـا وتنفيـذها. وينبغـي            

ــها االقتصــادية،      اال ســتفادة مــن الشــراكات جبميــع أشــكاهلا، بغــض النظــر عــن حجمهــا وقيمت
تعزيزها وتقويتها لضمان املشاركة الفعالة من خمتلف اجلهات الفاعلـة (مبـا يف ذلـك     يينبغ كما

ــة واملؤسســات والقطــاع اخلــاص         ــري احلكومي ــدين واملنظمــات غ ــع امل ــة واجملتم الســلطات احمللي
الدولية)، والعمل علـى حتقيـق رؤيـة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة املتمثلـة         واملؤسسات املالية 

االعتمــاد علــى الــذات والتعــاون علــى تنفيــذ السياســات الوطنيــة الــيت تســاعد علــى حتقيــق      يف
ــادوس، واســتراتيجية موريشــيوس، ومســار ســاموا،        ــامج عمــل برب ــواردة يف برن االلتزامــات ال

  اإلعالنات والصكوك الدولية األخرى.واألهداف اإلمنائية لأللفية، و
األمــني العــام أن يقــوم، بالتشــاور مــع الــدول       إىلويف هــذا الصــدد، فإننــا نطلــب      - ١٠١

األعضاء، بتقدمي توصيات، مبا يف ذلك من خالل استخدام اآلليات احلكومية الدوليـة القائمـة،   
ات مـن خـالل إقامـة    لوضع إطـار شـراكة لرصـد وضـمان التنفيـذ الكامـل للتعهـدات وااللتزامـ        
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شــراكات مــن أجــل الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة. وينبغــي أن يكفــل اإلطــار أن تركـــز           
الشراكات على أولويات الدول اجلزرية الصغرية النامية، وحتديد فـرص جديـدة لتعزيـز التنميـة     
ــتراتيجية        ــادوس واسـ ــل بربـ ــامج عمـ ــل لربنـ ــذ الكامـ ــمان التنفيـ ــدول، وضـ ــذه الـ ــتدامة هلـ املسـ

ومسار ساموا. وينبغي تقدمي التوصيات إىل اجلمعيـة العامـة خـالل دورهتـا التاسـعة       يوسموريش
  والستني للنظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا.

  
  التمويل    

إننا ندرك أن التمويل من مجيع املصادر، احمللية والدولية، والعامة واخلاصة، وكـذلك    - ١٠٢
وامليســورة التكلفــة بشــروط متفــق عليهــا، وتقــدمي   تطــوير ونقــل التكنولوجيــا احلديثــة املوثوقــة 

املساعدة يف جمال بناء القدرات، وهتيئة البيئات املؤسسية والسياسات املتعلقة بالبيئة علـى مجيـع   
املســتويات هــي أمــور تشــكل يف جمموعهــا وســيلة بالغــة األمهيــة لــدفع عجلــة التنميــة املســتدامة 

تواجهه هذه الدول من مواطن ضعف فريـدة   ما ظر إىلالدول اجلزرية الصغرية النامية. وبالن يف
وخاصة تقتضي اهتماما مكرسا، فإهنا ستواصل اسـتخدام جمموعـة واسـعة مـن آليـات التمويـل       

  املتاحة لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس ومسار ساموا.
ــادة قــدرة      - ١٠٣ ــؤدي دورا هامــا يف زي ــدويل ي ــدرك أن التمويــل ال ــا ن ــة   وإنن ــدول اجلزري ال

، مـن  علـى حنـو فعـال    الصغرية النامية على التخفيف من حدة األزمات املتعددة واالستجابة هلـا 
خالل زيادة تأثري الصناديق القائمة، وحشد وحتفيـز وتـوفري املـوارد املاليـة مباشـرة مـن جمموعـة        

لـدعم تنفيـذ برنـامج     املصادر العامة واخلاصة، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية، متنوعة من
  بربادوس واستراتيجية موريشيوس ومسار ساموا.  عمل
وإننا حنث مجيع البلدان على الوفـاء بالتزاماهتـا جتـاه الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،          - ١٠٤
يف ذلــك مــن خــالل تــوفري املــوارد املاليــة، لــدعم برنــامج عمــل بربــادوس واســتراتيجية            مبــا

 هــذا الصــدد، فــإن الوفــاء جبميــع التزامــات املســاعدة اإلمنائيــة موريشــيوس ومســار ســاموا. ويف
الرمسية إىل البلدان الناميـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات الـيت تعهـد هبـا العديـد مـن البلـدان املتقدمـة            

يف املائـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة         ٠,٧النمو لتحقيق هـدف ختصـيص   
ــدان النام  ــة إىل البلــ ــام   الرمسيــ ــول عــ ــة حبلــ ــراوح    ٢٠١٥يــ ــبة تتــ ــل يف نســ ــدف املتمثــ ، واهلــ

يف املائة من الـدخل القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة        ٠,٢٠ و املائة يف ٠,١٥ بني
  إىل البلدان األقل منوا، يعد أمراً بالغ األمهية.

لرمسيــة وزيــادة ونرحــب بزيــادة اجلهــود الراميــة إىل حتســني نوعيــة املســاعدة اإلمنائيــة ا  - ١٠٥
ــة     ــادة النـــهج القائمـ ــا احلاجـــة إىل حتســـني فعاليـــة التنميـــة، وزيـ ــا اإلمنـــائي. ونـــدرك أيضـ أثرهـ

الربامج، واستخدام النظم القطرية لألنشطة اليت يـديرها القطـاع العـام، وخفـض تكـاليف       على
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املاحنـة   جبميـع اجلهـات   املعامالت، وحتسني املساءلة املتبادلة والشـفافية، وهنيـب يف هـذا الصـدد    
عدم تقييد املساعدات إىل أقصى حـد ممكـن. وعـالوة علـى ذلـك، فإننـا سـنجعل التنميـة أكثـر          
فعاليــة وقابليــة للتنبــؤ هبــا مــن خــالل تزويــد البلــدان الناميــة باملعلومــات اإلرشــادية بانتظــام           

الوقت املناسـب بشـأن الـدعم املخطـط لـه يف املـدى املتوسـط. ونـدرك أمهيـة اجلهـود الـيت             ويف
يتعلـق بالتنميـة واملؤسسـات والـنظم      مـا  ذهلا البلدان النامية لتعزيز متلـك زمـام القيـادة فيهـا يف    تب

والقدرات الوطنية لضمان أفضل النتائج لتحقيق التنمية الفعالـة مـن خـالل مشـاركة الربملانـات      
واملواطنني يف تشكيل تلك السياسات وتعميـق املشـاركة مـع منظمـات اجملتمـع املـدين. وينبغـي        

توجـد صـيغة موحـدة تناسـب اجلميـع تضـمن فعاليـة التنميـة.          ال أيضا أن نضـع يف اعتبارنـا أنـه   
  وجيب النظر يف حالة كل بلد على حدة متاماً.

ويف هــذا الصــدد، نؤكــد مــن جديــد التزامنــا بــدعم جهــود الــدول اجلزريــة الصــغرية     - ١٠٦
  يلي:  ما النامية من أجل حتقيق

ــز اســتخدام السياســات     (أ)   ــار الواجــب     تعزي ــالء االعتب ــع إي ــل، م ــة والتموي احمللي
  ملستويات كل منها من املديونية والقدرات الوطنية؛

الوصــول إىل الترتيبــات والطرائــق الدوليــة لتمويــل التنميــة يف البلــدان الناميــة،     (ب)  
الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، مبــا يف ذلـك مــن خــالل بنــاء القــدرات واســتعراض   سـيما  وال

  ت التطبيق؛إجراءا
تنفيذ مشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وذلك مـن خـالل     (ج)  

توفري املوارد املالية املناسبة ومتشيا مع االلتزامات الدولية القائمة يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة    
  اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

مواصــلة الســعي إىل حتقيــق خفــض التكــاليف املتصــلة بــالتحويالت املاليــة مــع   (د)  
األهداف الدولية والنتائج املتفـق عليهـا للمبـادرات الدوليـة اهلامـة الـيت وضـعتها منظومـة األمـم          
ــة هــذه التحــويالت بالنســبة للنمــو االقتصــادي      املتحــدة بشــأن التحــويالت املاليــة، نظــرا ألمهي

  لدول اجلزرية الصغرية النامية.ل
  تجارةال    

، الناميــة لــدول اجلزريــة الصــغريةالــيت تنفــرد هبــا االضــعف اخلاصــة  بــالنظر إىل أوجــه  - ١٠٧
اجـة  احل نـدرك فإننـا  عـن األسـواق،    هابعـد و ،التفاوضـية  هتاحجمهـا، وحمدوديـة قـدر    صغر مثل
ويف األسـواق  وبني األقاليم على الصعيد اإلقليمي بصورة أكرب  اجهود لدعم اندماجهبذل  إىل
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ــة.  ــاوإذ نأخــذ ذلــك  العاملي ــار، يف االعتب ــدعم بقــوة   فإنن ــذهلا  هــود اجلن ــيت تب ــة  ال ــدول اجلزري ال
  :يلي  ما من أجل حتقيقالصغرية النامية 

يف االتفاقـات   بنجـاح املشـاركة  علـى  تشجيع الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       أ)(  
التجارية واالقتصادية، مع مراعاة أحكام املعاملة اخلاصة والتفضيلية القائمة، حسب االقتضـاء،  

حـىت اآلن يف إطـار برنـامج العمـل بشـأن االقتصـادات الصـغرية        مبا مت القيام به مـن عمـل   وننوه 
  ؛نظمة التجارة العامليةمل التابع

مســاعدة تقنيــة مــن خــالل آليــات املســاعدة املتصــلة بالتجــارة   احلصــول علــى  ب)(  
النظـام   يف بفعاليـة لتعزيـز قـدرة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة علـى املشـاركة         أخـرى  وبرامج 

ة، يــالتجاروالضــوابط قواعــد ال فيمــا يتعلــق بتوضــيحالتجــاري املتعــدد األطــراف، مبــا يف ذلــك  
تماسـكة  امل، وصـياغة وإدارة السياسـات التجاريـة    وتنفيـذها  االتفاقات التجارية على والتفاوض

  ؛هبدف حتسني القدرة التنافسية التجارية وكذلك آفاق التنمية والنمو
ــار   ج)(   ــة علــىاتقيــيم اآلث ــةاحلــواجز غــري  ملترتب والتخفيــف منــها إلتاحــة   اجلمركي

تنفيـذ  و املسـاعدة التقنيـة املناسـبة   مثل تقـدمي   مجلة أمور من خالل هالوصول إىل أسواقللفرص ا
  ؛التجارة العاملية اخلاص مبنظمةاتفاق تيسري التجارة 

ــز الشــراكات  إقامــة   د)(   ــدعيموتعزي ــة الصــغرية ال مشــاركة ا لت ــدول اجلزري ــة ل نامي
 قيودهـا املتعلقـة  السلع واخلدمات، وبناء قـدراهتا اإلنتاجيـة ومعاجلـة    جمال التجارة الدولية يف  يف
  انب العرض.جب
  

  بناء القدرات    
ــة تتط      - ١٠٨ ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــتثمارات    نؤكــد أن ال ــز االس ــب مواصــلة وتعزي ل
بشرية واملؤسسية من أجل بنـاء قـدرة   لتطوير القدرات ال أخرى برامج تدريبيةوجمال التعليم  يف

ميــع جباملعــارف واســتبقاء اســتخدام علــى تشــجيع ويف الوقــت نفســه ال، اواقتصــاداهت اجمتمعاهتــ
ــا يف ذلــك  ا، أشــكاهل ــة، املعــارف مب ــدولهــذه  داخــلالتقليدي وضــمان املســاءلة والشــفافية  ، ال

  مجيع األطراف.قبل مجيع اجلهود الرامية إىل بناء القدرات من   يف
الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة     الـيت تبـذهلا   هود اجلويف هذا الصدد، فإننا ندعم بقوة   - ١٠٩

  :يلي  ما من أجل حتقيق
بــرامج منســقة ومتســقة علــى نطــاق   لتــوفري القائمــةحتســني اآلليــات واملــوارد   أ)(  

القطريـة   األفرقـة مـن خـالل   الناميـة  لدول اجلزريـة الصـغرية   امنظومة األمم املتحدة لبناء قدرات 
ــم املتحــدة  ل ــة       وألم ــات احلكومي ــة واملنظم ــة واللجــان اإلقليمي ــع الوكــاالت الوطني ــاون م بالتع
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مع االستفادة مـن الـدروس املستخلصـة    تعزيز القدرات الوطنية واملؤسسات، ، من أجل الدولية
  ؛٢٠١٥عام لالقدرات  مبادرة بناء من والنجاحات احملققة

  ؛ماال لبناء قدراهتااستكالوطنية  مؤسساهتاتعزيز   ب)(  
بنــاء القــدرات وتعزيــز املؤسســات، حســب االقتضــاء،  إدراج أنشــطة ضــمان   ج)(  

يف أولويات وبرامج عمـل مجيـع وكـاالت األمـم      إدماجهاو ،أطر التعاون والشراكات مجيع يف
بالتنســيق مــع جهــود التنميــة الناميــة لــدول اجلزريــة الصــغرية ا إىل املســاعدة الــيت تقــدماملتحــدة 

  ؛احلالية هاوموارد اوالياهت ضمن رىاألخ
لــدول اجلزريــة   للتنميــة املســتدامة خمصــص    لمكثــف  برنــامج تــدرييب   وضــع    د)(  

  ؛يف االحتاد اجلامعي للدول اجلزرية الصغرية يقع مقرهالصغرية النامية 
تعزيـز برنــامج املسـاعدة التقنيــة بالشــراكة مـع مكتــب األمـم املتحــدة للتعــاون       )ـه(  

ــدان   ــدول     واجلنــوب فيمــا بــني بل ــة يف ال ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملؤسســات اإلقليمي برن
  ؛اجلزرية الصغرية النامية

 والفوائـد بناء القدرات الوطنية، عند االقتضاء، لالستفادة من حتليل التكاليف   و)(  
خاصـة  منـاذج حمـددة   وضـع  التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك      املستنرية يف جمالسياسات لوضع ال

اجلوانب الفنية واملاليـة واالجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة     لتقييم جلزرية الصغرية النامية دول الاب
والتصــديق  االتفاقــات البيئيــة املتعـددة األطــراف والصــكوك ذات الصــلة إىل االنضــمام املتعلقـة ب 

  ها؛عليها وتنفيذ
عـن االلتزامـات    بناء القدرات الوطنية لتحقيق متطلبات تقدمي التقارير النامجـة   ز)(  

  ؛اليت تعهدت هبا الدول اجلزرية الصغرية النامية عند توقيع االتفاقات وااللتزامات الدولية
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف جمــال وطنيــة وإقليميــة  إنشــاء منصــات  ح)(  
ون علومات يف الدول اجلزرية الصغرية الناميـة لتسـهيل تبـادل املعلومـات والتعـا     لنشر املومراكز 
منصـات املعلومـات واالتصـاالت    مـع االسـتفادة مـن     الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،   فيما بني 

  ؛القائمة، حسب االقتضاء
الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة وفيمـا بـني       فيمـا بـني   تعزيز التعـاون اإلقليمـي     ط)(  

لــدول اجلزريــة ل وتطبيــق املمارســة اجليــدة املالئمــةتحديــد لاألقــاليم بشــأن التعلــيم والتــدريب، 
  ؛حلول للتحديات املشتركةكالصغرية النامية 

القــدرات الســتفادة مــن تنميــة ل ومتســاوكامــل  املــرأة علــى حنــو كفالــة متكــني  ي)(  
 يات، مبا يف ذلك القيادة العليا.املؤسسات شاملة وداعمة للمرأة على مجيع املستو تكون  وأن
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  تكنولوجياال    
احلديثـة،   التكنولوجيـات علـى  اجلزريـة الصـغرية الناميـة     الـدول  حصولندرك أن إننا   - ١١٠

التنميـة  ب ها املتعلقـة ، والسليمة بيئيا أمر بالغ األمهية لتحقيق أهدافاملوثوق هبا، وميسورة التكلفة
ــوفر حــوافز لالبتكــار    ــة ت ــز بيئ ــا  وتعــد . وتنظــيم املشــاريعاملســتدامة وتعزي ــوم والتكنولوجي العل

  لتنمية املستدامة.فزة أساسية لوحمعوامل مساعدة  واالبتكار
الـدول اجلزريـة   الـيت تبـذهلا   هـود  اجلويف هذا الصدد، نؤكد من جديـد التزامنـا بـدعم      - ١١١

والدراية الفنية املالئمة، واملوثـوق هبـا، وميسـورة    التكنولوجيات  للحصول علىالصغرية النامية 
ــة ــة    ، والســليمةالتكلف ــا بصــورة متبادل ــا بشــروط متفــق عليه ــادة ، بيئي ــرابطوزي واســتخدام  الت

تكنولوجيــا املعلومــات لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مــن خــالل حتســني البنيــة التحتيــة  
  العام واخلاص. نيوكذلك مشاركة القطاع ،واالتصاالت والتدريب والتشريعات الوطنية

  
  حصائياتالبيانات واإل    

لتنميـة  اات يف ختطـيط  ئيواإلحصـا البيانـات  تؤديـه  نؤكد من جديـد علـى الـدور الـذي       - ١١٢
ــة، واحلاجــة    ل ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــم املتحــدة  لنظــام إىل ل ــوم جبمــع  ألم اإلحصــاءات يق

، مـن خـالل   السـبل صـعوبة  أقـل  بالدول اجلزرية الصغرية النامية، بغض النظـر عـن حجمهـا و    من
  .ل وكاالت إقليمية خمتصةمن خالإرساهلا عند االقتضاء، و، اًإلكترونيإرساهلا تيح تمجلة أمور، 

الـدول  حتسـني مجـع البيانـات والتحليـل اإلحصـائي لـتمكني       هـو  طلوب امل أنندرك و  - ١١٣
تابعـة وتقيـيم التنفيـذ وتتبـع النجـاح يف حتقيـق       املالتخطـيط الفعـال و  اجلزرية الصغرية النامية مـن  

  .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
الـدول اجلزريـة   الـيت تبـذهلا   هـود  اجلن جديـد التزامنـا بـدعم    ويف هذا الصدد، نؤكد م  - ١١٤

  :يلي  ما من أجل حتقيق الصغرية النامية
، يهـا وإمكانيـة الوصـول إل   اخلاصـة هبـا  اإلحصـاءات  والبيانـات  توافر نظـم  تعزيز   أ)(  

 وفقا لألولويات والظروف الوطنية، وتعزيز إدارهتا لنظم البيانـات املعقـدة، مبـا يف ذلـك منصـات     
مبــادرات شــراكة جديــدة أو توســيع نطــاق     إطــالق عــن طريــق  يانــات اجلغرافيــة املكانيــة،   الب

  ؛القائمة املبادرات
ــايري اإلحصــائية      ب)(   ــن املع ــتفادة م ــة االس ــم املتحــدة احلالي ــة   ،لألم ــوارد املتاح وامل

  ؛جماالت اإلحصاءات االجتماعية والبيئية  يف
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اجلـنس   املصـنفة حسـب   نسانيةاجل والبياناتاإلحصاءات  مجععمليات حتسني   ج)(  
ــوطين       ــى املســتوى ال ــتغريات األخــرى ذات الصــلة عل ــر والعجــز وامل ــ والعم  هاونشــر هاوحتليل

ــى حنــو  واســتخدام ــهجي ومنســق ها عل ــايل وا    ،من ــدعم امل ــن خــالل ال ــاء   م ــتقين املناســب وبن ل
  التعاون الدويل يف هذا الصدد. إىلاالعتراف باحلاجة   القدرات، مع

ــا نــدعو األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصصــة واملنظمــات     عــالوة علــىو  - ١١٥ ذلــك، فإنن
  القيام مبا يلي: احلكومية الدولية ذات الصلة، وفقا لوالية كل منها، إىل

لـــدول اجلزريـــة لمؤشـــرات التنميـــة الوطنيـــة وزيـــادة اســـتخدام اإلحصـــاءات   أ)(  
  ؛حيثما كان ذلك متاحا ،الصغرية النامية

الــدول يف املســتدامة املتعلقــة بالتنميــة  ءات واملعلومــاتبرنــامج لإلحصــادعــم   ب)(  
  النامية؛ اجلزرية الصغرية

ز يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة وضـــع مؤشـــرات مناســـبة لتقيـــيم التقـــدم احملـــر  ج)(  
 ،الـدول هـذه  ضـعف  أوجـه  تعكـس علـى حنـو أفضـل      حبيـث الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة    يف

 علــى القــدرةواســتراتيجيات أكثــر اســتنارة لبنــاء ودعــم سياســات  ولالسترشــاد هبــا يف اعتمــاد
القــدرات واملــدى الطويــل، وتعزيــز البيانــات الوطنيــة املصــنفة ونظــم املعلومــات   التكيــف علــى

  .واملرونة الضعف عن أوجه موجزات قطريةوضع ، وتتبع التقدم والختاذ القراراتالتحليلية 
  

  ةي للدول اجلزرية الصغرية الناميالدعم املؤسس    
ــا هنيــب مب   - ١١٦ ــم املتحــدة واملؤسســات املال  إنن ــة األم ــا   نظوم ــة وغريه ــة واإلقليمي ــة الدولي ي
ــن ــة   م ــدديالشــركاء يف التنمي ــة   األطــراف مواصــلة دعــم ا   املتع ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ل
، لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامةالوطنيـــة  اســـتراتيجياهتا وبراجمهـــاجهودهـــا الراميـــة إىل تنفيـــذ  يف
ــة يف األطــر االســتراتيجية      خــال مــن ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــات وأنشــطة ال ل دمــج أولوي

، للمسـاعدة اإلمنائيـة   والربناجمية ذات الصلة هبا، مبا يف ذلك من خالل إطار عمل األمم املتحدة
  .ا الشاملةمتشيا مع والياهتا وأولوياهت ،على املستويني الوطين واإلقليمي

  يلي:  ما قدمي الدعم من أجل حتقيقيب مبنظومة األمم املتحدة ت، هنويف هذا الصدد  - ١١٧
قضــايا  يف االعتبــار علــى حنــو كامــلكيانــات األمــم املتحــدة  تأخــذ أن كفالــة  أ)(  

جمهــا يف برا الــدول وتنميــة قــدراهت  هــذه ادعــم  وأن تــدرجالــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة،    
  ؛املستويات املناسبة  على
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ــة وإقليميــة،  ، مــن خــمواصــلة العمــل  ب)(   ــادرات وطني  صــوتعلــى تعزيــز الل مب
ــة الصــغرية الناميــة  ــة صــنع القــرار وعمليــات وضــع   ومشــاركتها الــدول اجلزري معــايري  يف عملي

  ؛املؤسسات املالية الدولية
بني الـدول اجلزريـة الصـغرية    املناطق وداخلها حتسني التعاون والتآزر فيما بني   ج)(  

  ؛اء، من خالل اآلليات املؤسسية وبناء القدراتالنامية، مبا يف ذلك، عند االقتض
علـى حنـو كـاف     الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة  ب كفالة تناول القضايا املتعلقة  د)(  

ــة يف  ــة العام ــاعي  و اجلمعي ــس االقتصــادي واالجتم ــن اجملل ــع    ، فضــال ع ــدى السياســي الرفي املنت
  .الذي يعقد حتت رعايتهما املستوى املعين بالتنمية املستدامة

لمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي مواصـلة     التابعـة ل لجنة السياسات اإلمنائية ب وهنيب  - ١١٨
، الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة    اخلاصة الـيت تنفـرد هبـا     الضعف ألوجهإيالء االعتبار الواجب 

الناميـة  الـدول اجلزريـة الصـغرية    الـذي حتـرزه    تواصل بانتظام، مع حكوماهتا، رصد التقدم وأن
  أقل البلدان منوا. فئةيت خترج من ال

ــدعم     و  - ١١٩ ــام إجــراء اســتعراض شــامل ل ــات نطلــب إىل األمــني الع ــم  كيان ــة األم منظوم
ودور  فعاليـة هـذا الـدعم عمومـا    املتحدة للدول اجلزرية الصـغرية الناميـة، وذلـك هبـدف زيـادة      

ا يف دورهتـ إىل أن تقـوم   و اجلمعيـة العامـة  الـدول، ونـدع  هلذه كل منها يف دعم التنمية املستدامة 
، اسـتنادا إىل تقـاريره   نطلب إىل األمني العـام واالستعراض. هذا تحديد معامل ب التاسعة والستني

إىل اجلمعيــة يف دورهتــا الســبعني نتــائج هــذا االســتعراض مشــفوعة بتوصــياته أن يقــدم الســابقة، 
يوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج    متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشـ ” املعنون يف تقريره العادي بشأهنا

  “.العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
وحــدة الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة  كفالــة أن تواصــل نطلــب إىل األمــني العــام و  - ١٢٠

دعم املتعلقـة بالـ   ، عمـال بواليتـها  باألمانـة العامـة  االجتماعية االقتصادية والشؤون التابعة إلدارة 
عـن حالـة الـدول    تقـوم بـه مـن حتليـل ومـا تقدمـه مـن تقـارير          ما اخلدمات االستشارية،وتقدمي 

اسـتراتيجية موريشــيوس  و، مبـا يف ذلـك تنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس       الناميـة  اجلزريـة الصـغرية  
البلـدان الناميـة   ومكتـب املمثـل السـامي ألقـل البلـدان منـوا        وكفالـة أن يواصـل  سـاموا،  مسار و

يف جمـال الـدعوة، إدمـاج قضـايا      اليتـه ساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، يف إطار وال غري
منظومة األمـم املتحـدة    يف أعمالالدول اجلزرية الصغرية النامية والقضايا املتعلقة بساموا مسار 

 عمليـات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك     مـع  قضايا الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة     اتساقوتعزيز 
علــى الصــعيد علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة، ومواصــلة حشــد الــدعم واملــوارد   

  ساموا.ملسار لدعم تنفيذ الدول اجلزرية الصغرية النامية  الدويل
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  ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  خلطةأولويات الدول اجلزرية الصغرية النامية     
بعد  ملا خلطة التنميةة النامية قد حددت أولوياهتا شري إىل أن الدول اجلزرية الصغريإذ ن  - ١٢١
الـدول  املعـين ب يف الوثيقة اخلتامية للجنة التحضريية األقاليمية للمـؤمتر الـدويل الثالـث     ٢٠١٥عام 

نـدرك  اخلتاميـة، فإننـا    الوثيقـة هـذه   بصـورة أكـرب يف   ، وعلى النحو املـنقح اجلزرية الصغرية النامية
  .٢٠١٥ التنمية ملا بعد عامخطة صياغة  هلذه األولويات لدىالواجب  احلاجة إىل إيالء االعتبار

  
  الرصد واملساءلة    

ــة   - ١٢٢ ــة كفال ــة      بغي ــدول اجلزري ــة املســتدامة لل ــق التنمي ــق اســتراتيجية التحــول لتحقي حتقي
ا الفرعيـة  مـ ندعو اجلمعية العامة واجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي وهيئاهت  فإننا الصغرية النامية، 

سـاموا، مبـا يف   مسـار  اسـتراتيجية موريشـيوس و  و التنفيذ الكامل لربنامج عمـل بربـادوس   دلرص
  .للجان اإلقليميةالتابعة رصد أطر الذلك من خالل 

، اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة  ضــرورة أن ختصــص ونشــري إىل  - ١٢٣
عقــــد الــــذي ُياملســــتدامة املنتــــدى السياســــي الرفيــــع املســــتوى املعــــين بالتنميــــة  فضــــال عــــن

الـدول  الـيت تواجـه   التنميـة املسـتدامة   ب املتعلقـة ، الوقت الكايف ملناقشة التحديات يتهمارعا حتت
  زيز املشاركة وتنفيذ االلتزامات.اجلزرية الصغرية النامية من أجل تع

م للقيـا دعم جهـود الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة      بـ ملتزمون  فإنناويف هذا الصدد،   - ١٢٤
  يلي:  مبا

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة واجمللـس االقتصـادي   تطلب   (أ)  
ولويــات وااللتزامــات والشــراكات وغريهــا مــن األواالجتمــاعي بشــأن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ 

  ؛الدول اجلزرية الصغرية الناميةب املتعلقة األنشطة
احلفـــــاظ  مواصـــــلةة واالجتماعيـــــة إدارة الشـــــؤون االقتصـــــاديتطلـــــب إىل   ب)(  
ــى ــى   عل ــامج يركــز عل ــعالشــراكات  برن ــة    م ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــوة ،ال ــق  ودع الفري

التنفيـذ   وتقدمي تقـارير بشـأن   إىل االجتماع بصورة منتظمةاالستشاري املشترك بني الوكاالت 
تحليــل ب ، مشــفوعةســاموامســار اســتراتيجية موريشــيوس وو الكامــل لربنــامج عمــل بربــادوس 

الــدول اجلزريــة  ب ذات الصــلة إىل األهــداف واملؤشــرات  يســتندكــاف ويف الوقــت املناســب   
  الصغرية النامية لضمان املساءلة على مجيع املستويات.

 


