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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

ــة و - ٦٢/١٩١ ــامجمتابعـ ــذ برنـ ــلة تنفيـ ــتراتيجية موريـــشيوس ملواصـ ــذ اسـ تنفيـ
 العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 ،إن اجلمعية العامة 
وبرنــامج العمـل مـن أجــل التنميـة املــستدامة )١(س إعـالن بربـادودديــجنمـإذ تؤكـد 

ولدلتنمية املـستدامة للـاملعين با اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي)٢(للدول اجلزرية الصغرية النامية
ــشري إىل قرارهــــــا ــة، وإذ تــــ ــصغرية الناميــــ ــة الــــ ــؤرخ٤٩/١٢٢اجلزريــــ  كــــــانون١٩ املــــ

 املؤمتر العاملي،ب املتعلق ١٩٩٤ ديسمرب/األول
واسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة )٣( إعـالن موريـشيوسذ تؤكد مـن جديـد أيـضاوإ 

اسـتراتيجية”(التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةمن أجلعملالتنفيذ برنامج
االجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل اللذين اعتمـدمها)٤()“موريشيوس للتنفيذ

 ،٢٠٠٥يناير/ الثاينكانون ١٤ يفدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةمن أجل التنمية املست
 املـؤرخ٦٠/١٩٤  و٢٠٠٥يوليـه/متـوز ١٤ املـؤرخ٥٩/٣١١ إىل قرارااوإذ تشري 

 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول٢٠ املؤرخ٦١/١٩٦ و٢٠٠٥ديسمرب/كانون األول ٢٢
_______________

ــاملي )١( ــؤمتر العـ ــر املـ ــين باتقريـ ــةاملعـ ــة الـــصغرية الناميـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــدجتاون،،لتنميـ  بريـ
 A.94.I.18 األمــم املتحــدة، رقــم املبيــعاترمنــشو (١٩٩٤مــايو/ أيــار٦ - أبريــل/نيــسان ٢٥بربــادوس،
 .، املرفق األول١  الفصل األول، القرار،)نوالتصويبا

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
االجتماع الدويل الستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـةتقرير )٣(

ــة ــورالــصغرية النامي ــويت، ب ــاينكــانون ١٤-١٠، موريــشيوس،س ل ــاير/ الث منــشورات األمــم (٢٠٠٥ين
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار) والتصويبA.05.II.A.4املتحدة، رقم املبيع

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(
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 ،)٥(٢٠٠٥اممؤمتر القمة العاملي لعنتائج إىلوإذ تشري أيضا 
ايومـ أن تكـرس)٦( بقـرار جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورـا الثالثـة عـشرةوإذ ترحب 

 اســتراتيجية موريــشيوسطبيــقاســتعراض تكــي تقــوم فيــه ب االستعراضــية لا مــن دوراــاواحــد
 علـى أي تطـورات مـستجدة يفلكمع التركيز على جمموعة مواضيع ذلك العام وكذ للتنفيذ،

لدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة باسـتخدام الوسـائل املتاحـة،اليت تبذهلا اة املستدامةجهود التنمي
را عــن التقــدمـ االستعراضــية تقريــــادوراللجنــة يفوأن تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل

 مبـا يف ذلـك،عترض التنمية املـستدامة يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةتاحملرز والعقبات اليت
  استراتيجية موريشيوس للتنفيذ،طبيققدمي توصيات لتعزيز تت
الجتماع التحضريي احلكوميلملدة نصف يومواحدة بعقد جلسةوإذ ترحب أيضا 

الدويل للجنة التنمية املستدامة يف دورا اخلامسة عشرة، وفق ما دعت إليـه اجلمعيـة العامـة يف
 التـصدي للقيـود والعقبـات الـيتة مـن أجـلالعامـ ة، ملناقشة خيارات السياس٦١/١٩٦قرارها

ــدورة، آخــذة يف ــة يف اــاالت املواضــيعية األربعــة لل ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري تواجههــا ال
االعتبار استعراض تطبيق اسـتراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ الـذي أجـري خـالل الـدورة الرابعـة

 عشرة للجنة،
ــد   املنــاخ وارتفــاع منــسوب ميــاه البحــر أن اآلثــار الــسلبية لــتغريوإذ تؤكــد مــن جدي

خمـاطر بالغـة بالنـسبة للتنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وأن آثـار تغـريميـثالن
ن التكيـف مـع اآلثـار الـسلبيةبالتـايل فـإاملناخ ميكن أن دد وجود بعض تلـك الـدول ذاتـه، و

كـربى لـدى الـدول اجلزريـة الـصغريةلتغري املناخ وارتفاع منسوب ميـاه البحـر يـشكل أولويـة
 النامية،

باحلاجة العاجلة لتوفري قدر أكرب من املوارد للدول اجلزرية الـصغرية الناميـة وإذ تسلم 
  الفعال الستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،طبيقمن أجل الت

 ؛)٧( األمني العام بتقريرحتيط علما - ١ 
نفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة بتجديد اتمع الدويل التزامه بتترحب - ٢ 

 ؛)٢(املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
_______________

 .٦٠/١انظر القرار )٥(
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٦( ــم٢٠٠٥الوثــائق الرمسي ،)E/2005/29( ٩، امللحــق رق

 .١٣/١ القرارالفصل األول، الفرع جيم،
)٧( A/62/279. 
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 وصــناديق األمــم، ومجيــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، احلكومــاتحتــث - ٣ 
ــة ــا اإلقليمي ــا املتخصــصة وجلاــا ووكاال ــة ذات،املتحــدة وبراجمه ــة الدولي  واملؤســسات املالي

الرئيـسيةواموعـاتسائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـةكذلك، وةي ومرفق البيئة العامل،الصلة
اسـتراتيجيةتطبيـق و)٣(إعالن موريـشيوس تنفيذل إجراءات، يف الوقت املناسب،على أن تتخذ

ومتابعتهما على حنو فعال، مبـا يف ذلـك مواصـلة إعـداد وتنفيـذ مـشاريع )٤( للتنفيذموريشيوس
 وبرامج حمددة؛

املعتمـدة يفاألهـدافتنفيـذ التـام والفعـال لاللتزامـات والـربامج و إىل التدعو - ٤ 
 الستعراض تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـةاالجتماع الدويل
بتطبيق األحكام املتعلقة بطرائق التنفيـذ، املنـصوصذه الغاية،هل ا، حتقيقوالقيام الصغرية النامية،

 للتنفيذ، وتـشجع الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وشـركاءهاة موريشيوس يف استراتيجيعليها
يف التنمية على مواصلة التشاور على نطـاق واسـع ـدف وضـع املزيـد مـن املـشاريع والـربامج

 احملددة من أجل تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
بذهلا الدول اجلزريـةباتمع الدويل أن يعزز الدعم املقدم للجهود اليت تيب - ٥ 

ذلك بوسـائل منـها تـوفري مـصادرمبا يفالصغرية النامية للتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ،
متويل خمصصة هلـذا الغـرض وبنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـات املناسـبة مـن أجـل التـصدي

 لتغري املناخ؛
علــى تنفيــذ مبــادرات الــشراكة، يف إطــار اســتراتيجية موريــشيوستــشجع - ٦ 

 للتنفيذ، دعما للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛
  إىل األمــني العــام تعزيــز وحــدة الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــةطلبــها تكــرر - ٧ 
يفدعـت إليـه علـى حنـو مـا،األمانـة العامـة يفلتابعة إلدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـةا

ــ ــسمرب/ كـــانون األول٢٠ ؤرخملـــا ٥٧/٢٦٢اقراراـ  ألـــف املـــؤرخ٥٨/٢١٣  و٢٠٠٢ديـ
 ٢٠٠٤ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٢٩  و٢٠٠٣ديــسمرب/ألول اكــانون ٢٣

ــى أن يكفــل إمــداد الوحــدة، و٦١/١٩٦ و٦٠/١٩٤  و٥٩/٣١١ و ــام عل حتــث األمــني الع
 هـامامللـى حنـو مـستدام دون إبطـاء لالضـطالع بطائفـة واسـعة مـناملـوظفني ع بعدد كاف من

 يف حــدود التــام والفعــال الســتراتيجية موريــشيوس للتنفيــذطبيــق، بغيــة تيــسري التاملوكلــة إليهــا
 ؛املوارد املتاحة، بطرق من بينها إعادة توزيع املوارد

 ٨ - للجمعيـة العامـةاألمني العام إعداد تقرير خالل الدورة الثانية والستنيب يب 
  من منطوق هذا القرار؛٧بشأن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ الفقرة
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شبكة معلومات لتنشيطاتالتربعمنإىل توفري موارد جديدة وإضافية تدعو - ٩ 
 ؛الدول اجلزرية الصغرية النامية

يف حـدود واليـة ،أن تقـوماملعنيـة إىل وكاالت منظومة األمم املتحـدةتطلب - ١٠ 
 اسـتراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ يف بـرامج عملـهامنها، بتكثيف اجلهود الرامية إىل إدماجكل

، دعمـاهامنـكليف أمانةالدول اجلزرية الصغرية الناميةاملتصلة بلشؤونلجهة تنسيقبإنشاءو
 ؛للتنفيذ املنسق لربنامج العمل على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي

 املقدم لتنفيذ برنامج العمـل املتعلـق بـالتنوعه باتمع الدويل تعزيز دعميب - ١١ 
 بوصـفه جمموعـة مـن اإلجـراءات الراميـة إىل معاجلـة اخلـصائص واملـشاكل)٨(البيولوجي للجزر

 مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي يف اجتماعـههاعتمـدالـذي تنفرد ا اجلزر،اليت
 ؛٢٠٠٦ملعقود يف عامالثامن ا

رزحملاالتقدم ،يف الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة ،ستعرضأن ت تقرر - ١٢ 
يف معاجلة مواطن الضعف لدى الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة مـن خـالل تطبيـق اسـتراتيجية

 موريشيوس للتنفيذ؛
مـة يف دورـا الثالثـةإىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العاتطلب - ١٣ 

 والستني عن متابعة وتطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
 يف إطـار،الـستنيالثالثـة و أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدوراتقرر - ١٤ 

متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس”نوناملعفرعيالبندال ،“التنمية املستدامة”البند املعنون
 .“رنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةملواصلة تنفيذ ب

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩

 

_______________

)٨( UNEP/CBD/COP/8/31،،املرفق٨/١املقرراملرفق األول ،. 


