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 ])A/61/422/Add.2( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

تنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس ملواصــلة تنفيــذ برنــامج      متابعــة و - ٦١/١٩٦
 العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 ،إن اجلمعية العامة 
وبرنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة  )١( إعــالن بربــادوسدديــجن مــإذ تؤكــد  

لتنميــة املــستدامة املعــين با، اللــذين اعتمــدمها املــؤمتر العــاملي  )٢(للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة 
 كــــانون ١٩ املــــؤرخ ٤٩/١٢٢ول اجلزريــــة الــــصغرية الناميــــة، وإذ تــــشري إىل قرارهــــا دللــــ

  بشأن املؤمتر العاملي،١٩٩٤ ديسمرب/األول
واسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة       )٣( إعـالن موريـشيوس    د أيـضا  يـ جدن  كد مـ  وإذ تؤ  

اسـتراتيجية  ”(التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة             من أجـل    عمل  التنفيذ برنامج   
االجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل       ا اعتمدمهلذين  ، ال )٤()“موريشيوس للتنفيذ 

، ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين  كـانون  ١٤ يف   ة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة       من أجل التنمية املستدام   
ــا   ــشري إىل قراريهــ ــؤرخ ٥٩/٣١١وإذ تــ ــوز ١٤ املــ ــه /متــ ــؤرخ ٦٠/١٩٤  و٢٠٠٥يوليــ  املــ

 ،٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢

_______________ 
 بريــدجتاون،  ،لتنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة     املعــين باتقريــر املــؤمتر العــاملي    )١(

 A.94.I.18 األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          اتمنـشور  (١٩٩٤مـايو   / أيار ٦ - أبريل/ نيسان ٢٥بربادوس،  
 .، املرفق األول١  الفصل األول، القرار،)نوالتصويبا

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة               تقرير   )٣(

منـشورات األمـم    (٢٠٠٥ينـاير  / الثـاين كـانون  ١٤-١٠وس، ، بـورت لـويس، موريـشي     الصغرية النامية 
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4املتحدة، رقم املبيع 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(
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 ،)٥(٢٠٠٥القمة العاملي لعام  مؤمتر نتائج إىل وإذ تشري 
 ايومــتكــرس أن  )٦( دورهتــا الثالثــة عــشرة بقــرار جلنــة التنميــة املــستدامة يفوإذ ترحــب 
 اســتراتيجية موريــشيوس طبيــقاســتعراض تكــي تقــوم فيــه ب  االستعراضــية لا مــن دوراهتــاواحــد
 علـى أي تطـورات مـستجدة      لكمع التركيز على جمموعـة مواضـيع ذلـك العـام، وكـذ             للتنفيذ،

ــة املــستدامة   ــذهلا ا يف جهــود التنمي ــصغرية الناميــ  الــيت تب ــة ال ــدول اجلزري ة باســتخدام الوســائل  ل
را عــن ـ االستعراضـية تقريــ هتــادوراللجنـة يف  املتاحـة، وأن تطلــب إىل األمـني العــام أن يقــدم إىل   

 مبـا يف    ،عترض التنمية املستدامة يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة           تالتقدم احملرز والعقبات اليت     
 وس للتنفيذ، استراتيجية موريشيطبيقذلك تقدمي التوصيات الالزمة لتعزيز ت

 الفعـال  طبيـق  مـن أجـل الت  مـن مجيـع املـصادر   ملوارد ة حلشد اعاجلباحلاجة ال وإذ تسلم  
 الستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،

 ؛)٧( األمني العام بتقريرحتيط علما - ١ 
 بتجديد اجملتمع الدويل التزامه بتنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة                 ترحب - ٢ 

 ؛)٢( الصغرية الناميةاملستدامة للدول اجلزرية
 وصــناديق األمــم  ، ومجيــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة   ، احلكومــاتحتــث - ٣ 

ــة    ــا اإلقليمي ــا املتخصــصة وجلاهن ــا ووكاالهت ــة ذات  ،املتحــدة وبراجمه ــة الدولي  واملؤســسات املالي
يـسية  الرئواجملموعـات   سائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـة        كذلك  ، و ة ومرفق البيئة العاملي   ،الصلة

 واســتراتيجية  )٣(إعــالن موريــشيوس  تنفيــذل إجــراءات  ، يف الوقــت املناســب ،علــى أن تتخــذ 
إعـداد وتنفيـذ مـشاريع     مواصـلة   ، مبـا يف ذلـك        على حنو فعـال    ومتابعتهما )٤( للتنفيذ موريشيوس

 وبرامج حمددة؛
املعتمـدة يف  األهـداف   إىل التنفيـذ التـام والفعـال لاللتزامـات والـربامج و     تـدعو  - ٤ 

ستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة                   ال الجتماع الدويل ا
ذه الغايــة، باملتطلبـات الالزمــة لوسـائل التنفيــذ،   هلـ  ا، حتقيقـ مــن أجـل اإليفــاء  والـصغرية الناميـة،  

ــشيوس  ماحــسب ــتراتيجية موري ــصغرية الناميــة      ورد يف اس ــة ال ــدول اجلزري ــذ، وتــشجع ال  للتنفي

_______________ 
 .٦٠/١انظر القرار  )٥(
، )E/2005/29( ٩، امللحـق رقـم   ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،        :انظر )٦(

 .١٣/١القرار 
)٧( A/61/277. 
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ا يف التنمية على مواصلة التشاور على نطاق واسع هبدف وضـع املزيـد مـن املـشاريع            وشركاءه
  استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛طبيقوالربامج احملددة من أجل ت

ــا   تـــدعو - ٥  ــة املـــستدامة إىل أن تكـــرس نـــصف يـــوم مـــن اجتماعهـ ــة التنميـ  جلنـ
لتـصدي للقيـود    مـن أجـل ا    ت  التحضريي احلكومي الدويل ملناقـشة اخليـارات املتعلقـة بالـسياسا          

،  للـدورة  والعقبات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف اجملـاالت املواضـيعية األربعـة             
الـذي أجـري خـالل الـدورة        للتنفيذ   استراتيجية موريشيوس    طبيقآخذة يف االعتبار استعراض ت    

 الرابعة عشرة للجنة؛
 إطــار اســتراتيجية موريــشيوس   علــى تنفيــذ مبــادرات الــشراكة، يف   تــشجع  - ٦ 

 للتنفيذ، دعما للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛
  إىل األمــني العــام تعزيــز وحــدة الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة طلبــها تكــرر - ٧ 

يف  دعــت إليــه  مــا، علــى حنــو باألمانــة العامــةلتابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة ا
 ٢٣ ألـف املـؤرخ      ٥٨/٢١٣  و ،٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ ؤرخملا ٥٧/٢٦٢ا  قراراهت
ــانون ــسمرب /ألول اكـ ــؤرخ ٥٩/٢٢٩  و،٢٠٠٣ديـ ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ  ،٢٠٠٤ديـ

 حتث األمني العام على أن يكفل إمداد الوحدة بعـدد كـاف مـن    و ،٦٠/١٩٤  و ،٥٩/٣١١ و
، بغيـة    املوكلـة إليهـا    هـام املائفة واسعة مـن     املوظفني على حنو مستدام دون إبطاء لالضطالع بط       

املـوارد املتاحـة، مبـا يف      التام والفعال الستراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ، يف حـدود   طبيقتيسري الت
  املوارد؛وزيعإعادة تبذلك 

ــدعو - ٨  ــدة وإضــافية لتنــشيط     ت ــة جدي ــوفري مــوارد طوعي شــبكة معلومــات  إىل ت
 ؛الدول اجلزرية الصغرية النامية

يف حـدود    ، إىل وكاالت منظومـة األمـم املتحـدة ذات الـصلة أن تقـوم              تطلب - ٩ 
جهـة تنـسيق    بإنـشاء    استراتيجية موريشيوس للتنفيذ يف برامج عملـها و        إدماجب ،منهاكل  والية  

 ها؛منكل يف أمانة لشؤون الدول اجلزرية الصغرية النامية 
يـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة         إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمع           تطلب   - ١٠ 

  استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛تنفيذوالستني عن متابعة و
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 يف إطـار    ،الـستني الثانيـة و   أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا           تقرر - ١١ 
متابعة وتنفيذ استراتيجية موريـشيوس     ”نون  املعفرعي  البند  ال ،“التنمية املستدامة ”البند املعنون   

 .“ تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةملواصلة
 ٨٣اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠


