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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/437/Add.2( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[
  

  السنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية  - ٦٧/٢٠٦
  

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

ــة  ــصغرية النامي ــة ال ــشيوس  )٢(اجلزري ــذ    )٣(وإعــالن موري ــشيوس ملواصــلة تنفي واســتراتيجية موري
مـن   ١٧والفـصل   )٤(برنامج العمل من أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               

 خطـة ( وخطـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة           )٥(٢١جدول أعمال القـرن     
، مبا يف ذلك الفـصل الـسابع املتعلـق بالتنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة                  )٦()انسربغ للتنفيذ جوه

  الصغرية النامية،
_______________ 

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

 .، املرفق األول١األول، القرار 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(

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

A.05.II.A.4املرفق األول،١ القرار ، الفصل األول،) والتصويب . 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(

، اجمللـد   ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،                )٥(
، ١، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منـشورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع     ( القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتر  ول،األ

 .املرفق الثاين

 ‐أغـــسطس / آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٦(
ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف

 .املرفق ،٢ القرار
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 إىل الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى السـتعراض تنفيـذ اسـتراتيجية             وإذ تشري   
ة الـصغرية   موريشيوس ملواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـ                   

 ٢٠١٠ديــسمبـــر / كانـــــون األول٢٠ املـــــؤرخ ٦٥/١٥٦ وقــراري اجلمعيــة العامــة )٧(الناميــة
 ومجيـــــع قراراهتـــــــا الــسابقــــة   ٢٠١١ديــسمبـــر /األول كانـــــون ٢٢ املـــــؤرخ ٦٦/١٩٨ و

  املوضـــوع، األخرى املتعلقة هبـــذا
املعنونــة  ر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة ؤمتملــ إىل الوثيقــة اخلتاميــة أيــضا وإذ تــشري  

تقـر   ، وإذ ٢٠١٢ يوليـه /  متـوز  ٢٧اجلمعية العامة يف      أقرهتا  اليت )٨(“املستقبل الذي نصبو إليه   ”
بأمهية اختاذ إجراءات منسقة متوازنة متكاملة للتصدي للتحديات اليت تواجهها الـدول اجلزريـة          

  دامة،الصغرية النامية يف حتقيق التنمية املست
 ٢٥ املـــؤرخ ١٩٨٠/٦٧قـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي   وإذ تعيـــد تأكيـــد  

 املتعلـق بالــسنوات الدوليـة واحتفـاالت الــذكرى الـسنوية وقـراري اجلمعيــة      ١٩٨٠يوليـه  /متـوز 
 كـانون  ٢٠ املـؤرخ  ٦١/١٨٥ و  ١٩٩٨ديـسمرب   /كـانون األول   ١٥ املؤرخ   ٥٣/١٩٩العامة  
  إعالن السنوات الدولية، املتعلقني ب٢٠٠٦ديسمرب /األول

   السنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية؛٢٠١٤ سنة إعالن تقرر  - ١  
ــدعو  - ٢   ــام ت ــة    األمــني الع ــسنة الدولي ــشطة ال ــذ أن ــسري تنفي ــع   إىل تي ــشاور م ، بالت

أحكـام مرفـق قـرار اجمللـس       األخـذ يف االعتبـار    مـع    املتحـدة  منظومة األمـم  يف  املعنية  املؤسسات  
الـيت  نـشطة    تكـاليف مجيـع األ     وتؤكـد ضـرورة أن تـدفع      ،  ١٩٨٠/٦٧ادي واالجتماعي   االقتص

يتجاوز نطاق األنشطة اليت تنـدرج حاليـا ضـمن والياهتـا             قد تترتب على تنفيذ هذا القرار فيما      
  ؛التربعات عن طريق
اجلهـات املعنيـة    ومجيـع    مجيع الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة           تشجع  - ٣  
، املــستوياتعلــى مجيــع لتــشجيع اختــاذ إجــراءات الدوليــة الســتفادة مــن الــسنة  علــى ااألخــرى

 التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي، حسب االقتـضاء، هبـدف حتقيـق التنميـة               بطرق منها 
  املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛

، يف تقريـره  اجلمعية العامة يف دورهتا الـسبعني   يوايف إىل األمني العام أن      تطلب  - ٤  
ملواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل  الــسنوي عــن متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس  

، وأن يقـدم    تنفيذ هـذا القـرار     مبعلومات عن  ،)٤(التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية     
_______________ 

 .٦٥/٢القرار  )٧(

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٨(
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ــيم الــسنة عــن مجلــة أمــور م معلومــات مفــصلة يف ذلــك التقريــر  ــةنــها تقي ، مبــا يف ذلــك  الدولي
  . املتعلقة هبااملاليةاجلوانب 

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


