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    ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/66/440/Add.2( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[
  

متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل          - ٦٦/١٩٨
  من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 وبرنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول               )١( إعالن بربادوس  إذ تعيد تأكيد    

ــة  ــصغرية النامي ــة ال ــشيوس )٢(اجلزري ــذ   )٣( وإعــالن موري ــشيوس ملواصــلة تنفي  واســتراتيجية موري
 وخطـة تنفيـذ نتـائج    )٤(برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة       

، مبـا يف ذلـك الفـصل    )٥()“ للتنفيـذ خطـة جوهانـسربغ  ”(ة العاملي للتنميـة املـستدامة    مؤمتر القم 
  السابع بشأن التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية،

 إىل الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى السـتعراض تنفيـذ اسـتراتيجية             وإذ تشري   
أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية            موريشيوس ملواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن           

_______________ 

 ٢٥، ، بربـادوس بريـدجتاون ،  تقرير املؤمتر العاملي املعين بالتنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                )١(
، الفـصل   )، والتـصويبان  A.94.I.18منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع            (١٩٩٤مـايو   / أيار ٦ ‐أبريل  /نيسان

  .، املرفق األول١األول، القرار 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(

ل اجلزريـة الـصغرية     تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـدو             )٣(
املبيـع   منشورات األمم املتحـدة، رقـم      (٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٤‐١٠ ،النامية، بورت لويس، موريشيوس   

A.05.II.A.4املرفق األول،١ القرار ، الفصل األول،)، والتصويب .  
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(

 ‐أغـــسطس / آب٢٦وهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا، تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، ج  )٥(
، الفــصل األول، ) والتــصويب،A.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

  .، املرفق٢ القرار
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 وقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢٥  و٢٤نيويــورك يــومي  املعقــود يف )٦(الناميــة
ـــؤرخ ٦٥/١٥٦ ـــون األول٢٠ املـــ ــسمبـــر / كانـــ ــسابقــــ  ٢٠١٠ديـ ـــا الـ ـــع قراراهتـــــ ة  ومجيـــ

الـذي جيـري كـل مخـس        االسـتعراض    العام عن     وتقرير األميــن  األخرى بشأن هـــذا املوضـــوع   
  ،)٧(الستراتيجية موريشيوسسنوات 
   بالتنمية املستدامة،املعينقبل  بأمهية مؤمتر األمم املتحدة املوإذ تعترف  
 توصــيات حمــددة لتعزيــز تنفيــذ برنــامج  عــنبتقريــر األمــني العــام حتــيط علمــا   - ١  

الــصغرية الناميــة واســتراتيجية موريــشيوس  عمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة   ال
ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، الـذي             
أعد اسـتجابة للطلـب الـوارد يف الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع الرفيـع املـستوى السـتعراض تنفيـذ            

  ؛)٨(استراتيجية موريشيوس
ريــر األمــني العــام عــن اســتعراض الــدعم الــذي تقدمــه    بتقحتــيط علمــا أيــضا    - ٢  

  ؛)٩(منظومة األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية النامية
العمليـة التحـضريية اجلاريـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة              ب حتيط علما كـذلك     - ٣  

يونيـه  / حزيـران  ٢٢ إىل   ٢٠ يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفتـرة مـن            املقرر عقده املستدامة  
  ؛٢٠١٢

ـــة النظـــر  تؤكـــد  - ٤   ـــة مواصلــ ـــة فــــــي بـــصورة أمهيــ ـــمتابع موضوعيــ ة وتنفيـــذ ــ
ة موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة              ــاستراتيجي

  ؛)٤(الصغرية النامية
 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والستني، يف إطـار             تقرر  - ٥  

متابعة وتنفيذ استراتيجية موريـشيوس     ”، البند الفرعي املعنون     “التنمية املستدامة ”البند املعنون   
  ؛“ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

ن تنظر، يف دورهتا السابعة والستني، يف تقريري األمني العام عـن            أتقرر أيضا     - ٦  
املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية        عمل من أجل التنميـة      التوصيات حمددة لتعزيز تنفيذ برنامج      

ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجـل التنميـة املـستدامة للـدول              النامية واستراتيجية موريشيوس    
_______________ 

 .٦٥/٢انظر القرار  )٦(

)٧( A/65/115.  
)٨( A/66/278.  
)٩( A/66/218.  
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اســتعراض الــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة للــدول   وعــن  اميــةالــصغرية الن اجلزريــة 
  .، الصادرين للدورة السادسة والستنياجلزرية الصغرية النامية

  ٩١اجللسة العامة 
  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢٢

  


