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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/561/Add.5) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

مواصلة تنفيذ نتائج املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية  - ١٩٨/٥٦
 

إن اجلمعية العامة، 

ـــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول  إذ تشـري إىل قرارهـا ١٢٢/٤٩ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٤ بشـأن املؤمتـر الع

اجلزرية الصغرية النامية، 

وإذ تشـــــري أيــــضـا إىل قراراــــا ١٨٣/٥١ املــــؤرخ ١٦ كــــانـون األول/ديسمــــــــرب ١٩٩٦ و٢٠٢/٥٢ املـــــؤرخ ١٨ كـــــانون 

األول/ديســــمرب ١٩٩٧ و ١٨٩/٥٣ املــــؤرخ ١٥ كــــانون األول/ ديســــمرب ١٩٩٨ و ٢٢٤/٥٤ املــــؤرخ ٢٢ كــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٩ 

و٢٠٢/٥٥ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 

ـــرية الناميــة(٢) الذيــن اعتمدمهــا  وإذ تشـري كذلـك إىل إعـالن بربـادوس(١) وبرنـامج العمـل للتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغ

املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، 

وإذ تشري إىل اإلعالن ووثيقة االستعراض اللذين اعتمدما اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية الثانية والعشرين(٣)، 

 

وإذ تشري أيضا إىل تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عن دورته العاشرة(٤)، 

وإذ تسـلم بـأن الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة ميكـن أن تعـاين، يف سـياق حتديـات التنميـة، مـن مشـاكل حمـــددة ناجتــة عــن صغــر 

حجمـها ومواقعـها النائيـة، وتشـتتها اجلغـــرايف، وتعرضــها للكــوارث الطبيعيــة، وهشاشــة نظمــها اإليكولوجيــة، وعوائــق النقــل واالتصــاالت، 

 __________

تقرير املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، بريدجتاون، بربادوس، ٢٥ نيسان/أبريل – ٦ أيار/مايو ١٩٩٤  (١)
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٢)

انظر القرار دإ-٢/٢٢، املرفق.  (٣)

 .TD/390 (٤)
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واالنعـزال عـن األسـواق، والتعـرض للصدمـات االقتصاديـة واملاليـة اخلارجيـة، وأسـواقها الداخليـــة احملــدودة، وقلــة املــوارد الطبيعيــة، وحمدوديــة 

مصادر املياه العذبة، وشدة االعتماد على االسترياد وقلة السلع األساسية، ونفاد املوارد غري املتجددة، واهلجرة، 

وإذ تسلم أيضا جبهود الدول اجلزرية الصغرية الناميــة مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة وباحلاجـة إىل مواصلـة تعزيـز قدراـا علـى 

املشاركة الفعالة يف النظام التجاري املتعدد األطراف،  

ـــة العمــل األوىل لتحــالف الــدول اجلزريــة الصغــرية بشــأن بروتوكــول قرطاجنــة للســالمة البيولوجيــة(٥)  وإذ تالحـظ تقريـر حلق

ـــترة مــن ٤ إىل ٦ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠(٦)، وتقريــر حلقــة العمــل الثالثــة لتحــالف الــدول  املعقـودة يف سـانت كيتـس ونيفيـس يف الف

اجلزرية الصغرية بشـأن تغـري املنـاخ والطاقـة واألعمـال التحضرييـة للـدورة التاسـعة للجنـة التنميـة املسـتدامة املعقـودة يف قـربص يف الفـترة مـن ١٥ 

إىل ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١(٧)، 

وإذ تالحـظ أيضـا اجلـهود اهلامـة املبذولـة لتنفـيذ برنـامج العمـل علـى املسـتويات احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة وضـــرورة أن 

تواصل املؤسسات اإلقليمية والعامليـة اسـتكمال اجلـهود املبذولـة علـى الصعيـد الوطـين، مبـا يف ذلـك عـن طريـق توفـري الدعـم املـايل الضـروري يف 

إطار شراكة مع اتمع الدويل، 

وإذ تعترف باجلهود اليت تبذهلا الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، بالتعـاون مـع وحـدة الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة التابعـة إلدارة 

الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانـة العامـة، لعقـد جمموعـة مـن حلقـات العمـل املعنيـة ببنـاء القـدرات والـيت تسـتهدف معاجلـة مسـائل ذات 

أمهية خاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية، 

وإذ ترحب باألنشطة التحضريية املضطلع ا على املستويني الوطين واإلقليمي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 

وإذ تعرب عن تقديرها حلكومة جامايكا الستضافة حلقة العمـل األوىل لتحـالف الـدول اجلزريـة الصغـرية بشـأن التجـارة والتنميـة 

املستدامة والدول اجلزرية الصغرية النامية يف الفترة من ١٢ إىل ١٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 

وإذ تالحظ اجلهود الراهنـة الـيت يبذهلـا حتـالف الـدول اجلزريـة الصغـرية لتنظيـم اجتمـاع حتضـريي أقـاليمي للـدول اجلزريـة الصغـرية 

النامية، من أجل مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، املقـرر عقـده يف سـنغافورة يف الفـترة مـن ٧ إىل ١١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، ويـب 

جبميع املنظمات الدولية ذات الصلة تقدمي الدعم الفعال هلذا االجتماع، 

وإذ تؤكـد علـى احلاجـة املسـتمرة إىل متويـل املشـاريع الـيت عرضـت يف ســـياق تنفيــذ برنــامج العمــل، يف مجلــة اجتماعــات، منــها 

اجتماع ممثلي البلدان املاحنة والدول اجلزرية الصغرية النامية املعقود يف نيويورك يف الفترة من ٢٤ إىل ٢٦ شباط/فرباير ١٩٩٩(٨)، 

 __________

انظر UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1، اجلزء الثاين، املرفق.  (٥)

A/55/765، املرفق.  (٦)

E/CN.17/2001/11، املرفق.  (٧)

 .A/S-22/4 انظر (٨)
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وإذ تالحظ مع التقدير ما تسهم به بعض البلدان املاحنة من أجل مواصلة تنفيــذ برنـامج العمـل، وإذ تشـدد علـى ضـرورة أن تقـوم 

بلدان ووكاالت ماحنة أخرى بتكثيف تلك اجلهود وتكملتها، 

وإذ تؤكـد علـــى ضــرورة القيــام، دون تأخــري، بإجنــاز العمــل الكــمي والتحليلــي املتعلــق مبؤشــر الضعــف املــأذون بــه يف وثيقــة 

ـــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٤٣/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٤  االسـتعراض للـدورة االسـتثنائية الثانيـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، مـع مراعـاة قـرار ال

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، وال سيما الفقرة ٦ منه، وتؤكد أمهية ذلـك العمـل بالنسـبة ألعمـال جلنـة السياسـات اإلمنائيـة بشـأن معايـري حتديـد 

أقل البلدان منوا، وتعيينها وإخراجها من القائمة، وأمهيته بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية املعنية،  

حتيط علما بتقرير األمني العام(٩)؛  - ١

ـــرية  تكـرر التـأكيد علـى احلاجـة امللحـة إىل تنفيـذ قـوي وفعـال لربنـامج العمـل للتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغ - ٢

الناميـة(٢) ولإلعـالن ووثيقـة االسـتعراض اللذيـن اعتمدمـا اجلمعيـة العامـة يف دورـا االسـتثنائية الثانيـــة والعشــرين(٣) ملســاعدة تلــك الــدول يف 

جهودها الرامية إىل تعزيز قدراا على حتقيق التنمية املستدامة؛ 

ترحب باجلهود املبذولة على الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية لتنفيذ برنامج العمل؛  - ٣

تدعــو اهليئــات والوكــاالت ذات الصلــة يف منظومــة األمــم املتحــدة واللجــان واملنظمــات اإلقليميـــة إىل أن تضمـــن  - ٤

براجمها، حسب والية كل منها، تدابري لتنفيذ برنامج العمل؛ 

تدعو اجلهات املاحنة وكذلك مجيع اهليئات والوكـاالت ذات الصلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات  - ٥

اإلقليمية والدولية إىل تقدمي الدعـم الكـايف لالجتمـاع التحضـريي األقـاليمي للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة لإلعـداد ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة 

املستدامة؛  

تدعـو مجيـع أصحـاب املصلحـة املعنيـني واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـــاص إىل املشــاركة مشــاركة تامــة يف  - ٦

األنشطة احملددة ملواصلة تنفيذ برنامج العمل ومتابعته بصورة فعالة؛ 

حتـث مجيـع املنظمـات ذات الصلـة علـى أن تسـتكمل علـى سـبيل االسـتعجال عملـها املتعلـق بوضـع مؤشـر للضعـــف،  - ٧

مراعية الظروف واالحتياجات اليت تنفرد ا الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 

ـــة، وتطلــب إىل األمــني العــام أن ينظــر يف ســبل زيــادة تدعيــم  ترحـب بتدعيـم وحـدة الـدول اجلزريـة الصغـرية النامي - ٨

ــري  الوحـدة، جبملـة وسـائل، منـها إقامـة شـبكة معلومـات للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة داخـل الوحـدة، ومسـاعدة هـذه الـدول مـن خـالل توف

مجلـة أمـور، منـها املشـورة املتعلقـة بتنفيـذ املشـاريع واملسـاعدة يف حتديـد االحتياجـات مـن القـدرات علـى األمديـن القصـري والطويـل مـن خـــالل 

التنسيق مع املؤسسات اإلقليمية والدولية، وأن يقدم مقترحات ذا الشأن؛ 

 __________

 .A/56/170 (٩)
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تدعو األمني العام إىل دراسـة مزيـد مـن الطـرق والوسـائل الفعالـة مـن حيـث التكـاليف لتعزيـز وحتسـني تنسـيق ونشـر   - ٩

املعلومات على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة عـن أنشـطة دعـم الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة وعـن برنـامج العمـل، مـن خـالل وحـدة الـدول 

اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري ملموسة لتحسني التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة؛ 

ترحب باملسامهات اليت قدمتها البلدان املاحنة لتدعيم وحـدة الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة وشـبكة معلومـات الـدول  - ١٠
اجلزرية الصغرية النامية، وتشجع الدول األعضاء األخرى على تقدمي املسامهات، على وجه اخلصوص دعما للشبكة؛ 

تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �مواصلـة تنفيـذ برنـامج  - ١١

العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية�، يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�؛  

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ١٢

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


