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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

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

متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل          - ٦٧/٢٠٧
  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       

ــة املــستدامة  مــؤمتر القمــ ، مبــا يف ذلــك الفــصل  )٥() للتنفيــذخطــة جوهانــسربغ(ة العــاملي للتنمي
  التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية،ب املتعلقالسابع 

_______________ 

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

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

جتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية                تقرير اال  )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 .  
 .سه، املرفق الثايناملرجع نف )٤(

 ‐أغـــسطس / آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٥(
ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق٢ القرار
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 إىل الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى السـتعراض تنفيـذ اسـتراتيجية             وإذ تشري   
ن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية             موريشيوس ملواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـ         

  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٥  و٢٤ يفيف نيويورك  الذي عقد )٦(النامية
 ٢٠١١ديـسمبـــر  / كانــــون األول ٢٢ املـــؤرخ ٦٦/١٩٨ إىل قرارها وإذ تشري أيضا    

  ،هبذا الشأنمجيـــع قراراهتـــــا السابقــــة إىل و
يف  الـذي عقـد  ؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة     ملـ ة اخلتامية    الوثيق وإذ تعيد تأكيد    

املـستقبل  ” املعنونـة    ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٢ إىل   ٢٠ريو دي جانريو، الربازيل يف الفترة من        
إىل عقــد مــؤمتر دويل ثالــث معــين بالــدول اجلزريــة دعوة الــ مبــا يف ذلــك ،)٧(“نــصبو إليــهالــذي 

اجلمعية العامـة إىل أن حتـدد يف دورهتـا الـسابعة والـستني       وةودع ٢٠١٤الصغرية النامية يف عام  
  ،طرائق عقد املؤمتر

الرئيـسي املعـين   دويل الـ كـومي  احلنتـدى  إىل أن جلنة التنمية املـستدامة هـي امل  وإذ تشري     
 بـأن   وإذ تقـر يف الوقـت نفـسه       برصد تنفيذ برنـامج عمـل بربـادوس واسـتراتيجية موريـشيوس،             

  ،يزال قيد التطوير مية املستدامة الاإلطار املؤسسي للتن
مـن  حالـة خاصـة    مـا زالـت تـشكل   أن الدول اجلزرية الصغرية الناميـة  وإذ تعيد تأكيد    
التنمية املستدامة بالنظر إىل مواطن الضعف الـيت تنفـرد هبـا، ومـن بينـها صـغر حجمهـا                     حاالت

ــة ال    ــة والــصدمات وبعــدها وضــيق قاعــدة مواردهــا وصــادراهتا وتعرضــها للتحــديات البيئي عاملي
ــا يف ذلــك جمموعــة كــبرية     ــة، مب ــصادية اخلارجي ــها   مــن العوامــل االقت ــارمــن بين ــاخ   آث تغــري املن

سـتعراض  االأن   مـع القلـق   ، وإذ تالحـظ     والكوارث الطبيعيـة احملتمـل أن يـزداد عـددها وشـدهتا           
الـدول اجلزريـة الـصغرية     خلص إىل أن   ستراتيجية موريشيوس ال الذي جيري كل مخس سنوات    

اجملموعـات األخـرى، بـل وتراجعـت مـن الناحيـة          غالبيـة النامية أحرزت تقدما أقل ممـا أحرزتـه         
ارتفـاع   مـا زال و، الـديون  احلد من الفقر والقدرة على حتمـل   خيص  سيما فيما    الواالقتصادية،  

املترتبة على تغري املناخ يشكل خطـرا كـبريا علـى            املناوئةمستوى سطح البحر وغريه من اآلثار       
ل اجلزرية الصغرية النامية وجهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة، وميثل للعديد منـها              الدو

أشــد األخطــار الــيت هتــدد بقاءهــا وقــدرهتا علــى الــصمود، مبــا يف ذلــك احتمــال فقــدان بعــضها  
يف حني أحـرزت الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة            أنه  من  يزال يساورها القلق     ، وإذ ال  إلقليمها

_______________ 

  .٦٥/٢القرار  )٦(
  .فق، املر٦٦/٢٨٨القرار  )٧(
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جماالت املساواة بـني اجلنـسني والـصحة والتعلـيم والبيئـة، كـان التقـدم الـذي أحرزتـه                     دما يف تق
  ،متبايناصوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  عموما

تنميــة القــدرات اإلقليميــة والوطنيــة للحــد مــن أخطــار  العمــل علــىضرورة بــ تقــروإذ   
تعمـري   والعمـل علـى    ،اإلنذار املبكـر  م  تعزيز عمليات تقييم املخاطر ونظ     هامن بطرق ،الكوارث

وتأهيل املناطق املتضررة من الكوارث الطبيعية، بطرق منها مواصـلة تنفيـذ إطـار العمـل املتفـق                  
بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥  للفتـرة  إطـار عمـل هيوغـو     وهو  عليه دوليا للحد من أخطار الكوارث،       

  ،)٨(قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث
ــإعالن وإذ حتــيط علمــا    ــصغرية    ب ــة ال ــدول اجلزري ــادة حتــالف ال املعتمــد يف اجتمــاع   ق

 ٢٧يف نيويــورك يف  الــذي عقــد رؤســاء دول وحكومــات حتــالف الــدول اجلزريــة الــصغرية      
  ،٢٠١٢سبتمرب /أيلول

الــذي جيــري كــل مخــس  االســتعراض بتقــارير األمــني العــام عــن  حتــيط علمــا   - ١  
العمل من أجل التنمية املستدامة للـدول         برنامج الستراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ    سنوات

اسـتعراض الـدعم الـذي تقدمـه منظومـة األمـم املتحـدة للـدول            عـن    و )٩(اجلزرية الصغرية النامية  
التوصـيات احملـددة لتعزيـز تنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس مـن                عـن    و )١٠(اجلزرية الصغرية الناميـة   

لناميـة واسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ          أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية ا        
  ؛)١١(برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

ضعف الـ ملعاجلـة مـواطن      وحمـددة  االلتزام باختـاذ إجـراءات عاجلـة         تعيد تأكيد   - ٢  
مـن  عمـل بربـادوس   منـها تنفيـذ برنـامج     بطـرق الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،     اليت تنفرد هبـا    

ملواصـلة تنفيـذ    واستراتيجية موريشيوس    )٢(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية      
، علـى حنـو مـستدام    )٤(برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة      

 الـدول   تواجههـا الكـربى الـيت  لتحـديات  لوتشدد علـى الـضرورة امللحـة إلجيـاد حلـول إضـافية             
يف تنفيـذ    الذي حتقـق  احلفاظ على الزخم     على ملساعدهتا   بطريقة منسقة اجلزرية الصغرية النامية    

  برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس وحتقيق التنمية املستدامة؛

_______________ 

)٨( A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار. 

)٩( A/65/115. 

)١٠( A/66/218.  
)١١( A/66/278.  
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عــين بالــدول اجلزريــة  املثالــث الدويل الــؤمتر قــرار عقــد املــ تعيــد أيــضا تأكيــد    - ٣  
باالســــتناد إىل برنــــامج عمــــل بربــــادوس واســــتراتيجية  ، ٢٠١٤ يف عــــام ،ةالــــصغرية الناميــــ

 فيمــا يتعلــق بالــدول اجلزريــة  )٥(موريــشيوس والفــصل الــسابع مــن خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ  
  ؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة   ملالوثيقة اخلتامية يف إليه  دعيالصغرية النامية، على حنو ما    

اختـاذ إجـراءات منـسقة متوازنـة      بأمهيـة  تـسليما منـها  ، )٧(“ذي نـصبو إليـه  املـستقبل الـ  ”املعنونة  
ــيت تواجه   ــديات الـ ــصدي للتحـ ــة للتـ ــامتكاملـ ــة يف   هـ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــق الـ  حتقيـ

  ؛املستدامة التنمية
 بعرض حكومة ساموا استـضافة املـؤمتر الـدويل املعـين بالـدول اجلزريـة            ترحب  - ٤  

  ؛٢٠١٤الصغرية النامية يف عام 
  :أن يضطلع املؤمتر مبا يليتقرر   - ٥  
زالــت تعتــري تنفيــذ  إجــراء تقيــيم للتقــدم احملــرز حــىت اآلن والثغــرات الــيت مــا   )أ(  

 منـها التقـارير املتاحـة       باالسـتعانة جبملـة أمـور     برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس،      
  ؛املضطلع هبا يف هذا اخلصوصوالعمليات 

بفعاليـة علـى تلبيـة      التزامها السياسي بالعمـل      مجيع البلدان    ددأن جت السعي إىل     )ب(  
االحتياجــات اخلاصــة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة ومعاجلــة مــواطن ضــعفها بــالتركيز علــى  

ملواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس واسـتراتيجية موريـشيوس،               حمددةاختاذ إجراءات عملية    
  ملساعدة لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية؛منها حشد املوارد واحلصول على ا بطرق

الـيت تواجههـا الـدول اجلزريـة الـصغرية       جدةاملـست وحتديد التحـديات اجلديـدة        )ج(  
التـصدي لتلـك التحـديات      ووسائل  طرق  يف جمال التنمية املستدامة و    هلا  والفرص املتاحة   النامية  

ــها، واالســتفادة مــن تلــك الفــرص  ــة   تعزيــز الــشراكات البطــرق من ــة بــني الــدول اجلزري تعاوني
  الصغرية النامية واجملتمع الدويل؛

حتديــد األولويــات يف جمــال التنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة    )د(  
ــم املتحــدة       و ــداد خطــة األم ــد إع ــضاء، عن ــةأخــذها يف احلــسبان، حــسب االقت ــد   للتنمي ــا بع مل

  ؛٢٠١٥ عام
التنميــة  بتحقيــقالتزامهــا  أبــدتة الناميــة قــد بــأن الــدول اجلزريــة الــصغري تقــر  - ٦  

وإن كانـت   هلذا الغرض   املستدامة، وعملت على تعبئة املوارد على املستويني الوطين واإلقليمي          
، وترحب مبا قدمـه اجملتمـع الـدويل مـن تعـاون ودعـم منـذ أمـد طويـل،                      حمدودة قاعدة مواردها 
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 ة الناميــة علــى إحــراز تقــدم يفحيــث اضــطلع بــدور مهــم يف مــساعدة الــدول اجلزريــة الــصغري 
  التنمية املستدامة؛ حتقيقمعاجلة مواطن ضعفها ويف دعم اجلهود اليت تبذهلا يف 

ساعدة الــدول اجلزريــة الــصغرية وتعزيزهــا ملــهــود اجلبــذل مواصــلة إىل  تــدعو  - ٧  
الــدعم الــذي تعزيــز إىل و تنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوس واســتراتيجية موريــشيوسعلــى الناميــة 

لتحـديات  ا مبـا يتماشـى مـع      ،تقدمه منظومة األمـم املتحـدة إىل الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة              
  ؛املستدامة  الدول يف سعيها إىل حتقيق التنميةتلك اليت تواجهها واملستجدةاملتعددة القائمة 

ـــة النظــر تؤكــد  - ٨   ـــة مواصلـ ـــ بــصورة موضــوعية  أمهيـ ـــة استراتيجي ـــي متابعـ ـة  فــ
  ؛موريشيوس وتنفيذها

 ا يف كــل منطقــة مــن إقليميــااجتماعــا حتــضريي ٢٠١٣تعقــد يف عــام أن تقــرر   - ٩  
 ا أقاليميــا حتــضرييااجتماعــو )١٢(لــدول اجلزريـة الــصغرية الناميــة الــيت تقــع فيهــا ا املنـاطق الــثالث 

ــة ا جلميــع ــة الــصغرية النامي  ؤمتراملــسامهات الــيت ســتقدم إىل املــ حتديــد  مــن أجــل، لــدول اجلزري
ــدادها ــل و، وإعــ ــه  العمــ ــى يف الوقــــت ذاتــ ــيمعلــ ــل   تعظــ ــساق والتكامــ ــع االتــ ــال مــ األعمــ
  ؛األخرى التحضريية
 تطلعيــة أن تــصدر عــن املــؤمتر وثيقــة سياســية مــوجزة مركــزة       تقــرر أيــضا   - ١٠  
  املنحى؛ عملية

 أن جتــرى األعمــال التحــضريية الوطنيــة واإلقليميــة واألقاليميــة   تقــرر كــذلك  - ١١  
فعالية وأحسنها تنظيما وأوسعها مشاركة، وأن تقـوم، هلـذا الغـرض،             الطرقية بأكثر   واملواضيع

 وحــدهتا املعنيــة بالــدول عــن طريــقالعامــة، األمانــة يف إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة 
الـساحلية   اجلزرية الصغرية النامية ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان الناميـة غـري            

 اللجـان   فيهـا  يف منظومة األمـم املتحـدة، مبـا          املعنيةول اجلزرية الصغرية النامية واملؤسسات      والد
ــدعم         ــوفري ال ــة، بت ــوارده املتاح ــه ويف حــدود م ــار واليت ــة، كــل يف إط ــالزماإلقليمي ــؤمتر  ال للم

  التحضريية؛ ولعمليته
ال أعمــيف ، ٢٠١٣، يف هنايــة عــام الــشروعرئــيس اجلمعيــة العامــة إىل تــدعو   - ١٢  

العملية التحضريية احلكومية الدولية فيمـا يتعلـق بـالنظر يف اهليكـل اإلداري واملـسائل التنظيميـة                  
الـــدعوة إىل عقـــد االجتمـــاع األول للجنـــة إىل بعمـــل اللجنـــة التحـــضريية و املتـــصلةاألخـــرى 

  ؛٢٠١٤التحضريية يف أوائل عام 

_______________ 

 .واحمليط اهلادئ؛ البحر الكارييباحمليط األطلسي واحمليط اهلندي وحبر الصني اجلنويب؛ ومنطقة  )١٢(
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، يف  ٢٠١٣ل هنايـة عـام       أن تواصل النظر يف دورهتا الثامنة والستني، وقب        تقرر  - ١٣  
  كفاءة وفعالية؛ الطرقتنظيمه بأكثر  سبلويف  طرائق عقد املؤمتر وشكله

 علـــى عقـــد املـــؤمتر علـــى أرفـــع مـــستوى ممكـــن وتـــضمينه جـــزءا         توافـــق  - ١٤  
  املستوى؛ رفيع

لألعمال املـضطلع هبـا يف       إىل األمني العام أن يقدم كل الدعم املناسب          تطلب  - ١٥  
يـضمن  أن  للمؤمتر نفسه وأن يكفل التعـاون بـني الوكـاالت و           و ريية للمؤمتر العملية التحض  إطار

مـن  اسـتخدام املـوارد بكفـاءة،     وداخل منظومة األمم املتحدة  واتساق عملها الفعالة   مشاركتها
  حتقيق أهداف املؤمتر؛ أجل

ــه التحــضريية مفتوحــة أمــام مجيــع    تقــرر  - ١٦    أن تكــون املــشاركة يف املــؤمتر وجلنت
الدوليـة للطاقـة    الوكالـة   أو  الوكـاالت املتخصـصة     أعـضاء   أو  عضاء يف األمـم املتحـدة       الدول األ 

الذرية، وأن تسري على اجتماعات اللجنـة التحـضريية األنظمـة الداخليـة للجـان الفنيـة التابعـة                
اليت حددها اجمللـس لعمـل جلنـة التنميـة           التكميليةالترتيبات   و للمجلس االقتصادي واالجتماعي  

 املـؤرخ   ١٩٩٥/٢٠١  و ١٩٩٣فربايـر   / شـباط  ١٢ املـؤرخ    ١٩٩٣/٢١٥يف مقرريه   املستدامة  
ــر / شــباط٨ ــؤمتر      ١٩٩٥فرباي ــت للم ــداخلي املؤق ــام ال ــة التحــضريية يف النظ ــر اللجن ، وأن تنظ

  املمارسة املتبعة يف اجلمعية العامة ومؤمتراهتا؛ األخذ يف االعتباروتعتمده مع 
نظمـات األمـم املتحـدة وهيئاهتـا واملؤسـسات          اجلهات املعنية، مبا فيهـا م      تدعو  - ١٧  

إىل  )١٣(٢١الرئيـــسية الـــوارد ذكرهـــا يف جـــدول أعمـــال القـــرن  املاليـــة الدوليـــة واجملموعـــات 
  ؛املشاركة بصفة مراقب يف املؤمتر ويف اجتماعات اللجنة التحضريية

ــدعو  - ١٨   ــشاركة ت ــؤمتر ويف     إىل م ــة يف امل ــسبني إىل اللجــان اإلقليمي ــضاء املنت األع
، بالصفة نفسها اليت مت حتديـدها ملـشاركتهم يف املـؤمترين العـامليني     اجتماعات اللجنة التحضريية 

ــيني با ــة   املعنــ ــصغرية الناميــ ــة الــ ــدول اجلزريــ ــستدامة للــ ــة املــ ــدا لتنميــ ــذين عقــ ــامي  اللــ  يف عــ
  ؛٢٠٠٥ و ١٩٩٤

  ممكن؛ وقت للمؤمتر يف أقرب أن يعني أمينا عاما األمني العام إىل تدعو  - ١٩  
القطـــاع اخلـــاص علـــى الـــصعيدين الـــدويل والثنـــائي و اجلهـــات املاحنـــة حتـــث  - ٢٠  

املؤسسات واجلهـات املاحنـة األخـرى الـيت بوسـعها تـوفري الـدعم لألعمـال                 وواملؤسسات املالية   
_______________ 

 اجمللـد  ،١٩٩٢يونيـه  /زيـران  ح١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو،           )١٣(
، ١ القــرار ،) والتــصويبA.93.I.8منـشورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع    (  القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتر  األول،
 .ثايناملرفق ال
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عـن طريـق تقـدمي تربعـات للـصندوق االسـتئماين لـدعم              على أن تفعل ذلك     التحضريية للمؤمتر   
األولويـة للـدول     إيـالء م مـشاركة ممثلـي البلـدان الناميـة، مـع            للمـؤمتر ودعـ    األعمال التحـضريية  

  وبـدل اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك تغطية تكاليف تـذاكر الطـريان بالدرجـة االقتـصادية          
حمطــات الــسفر، وتــدعو إىل تقــدمي تربعــات لــدعم      النثريــة يف صروفات املــاإلقامــة اليــومي و 

اإلقليمـــي والـــدويل ويف علـــى الـــصعيدين التحـــضريية مـــشاركة البلـــدان الناميـــة يف العمليـــات 
  نفسه؛ املؤمتر

 ضرورة مشاركة اجملتمـع املـدين بـصورة فعالـة، وخباصـة املنظمـات غـري                 تؤكد  - ٢١  
احلكوميــة وســائر اجملموعــات الرئيــسية، وتــدعو إىل تقــدمي تربعــات لــدعم مــشاركة جمموعــات 

، يف العمليـات التحـضريية      الـصغرية الناميـة   الـدول اجلزريـة      خباصـة رئيسية من البلـدان الناميـة، و      
  اإلقليمي والدويل ويف املؤمتر نفسه؛على الصعيدين 

ــة والــستني   تقــرر   - ٢٢   ــدورهتا الثامن ــد أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  البن
برنـامج العمـل مـن أجـل        متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيـذ        ”الفرعي املعنون   

  ؛“التنمية املستدامة” يف إطار البند املعنون “الصغرية النامية دامة للدول اجلزرية التنمية املست
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني               تطلب    - ٢٣  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١
  


