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متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل - ٦٤/١٩٩
 من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 وبرنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة)١(س إعـالن بربـادوإذ تؤكد مـن جديـد 

 اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املـستدامة للـدول)٢(للدول اجلزرية الصغرية النامية
ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٤٩/١٢٢اجلزريــة الــصغرية الناميــة، وإذ تــشري إىل قرارهــا

  املتعلق باملؤمتر العاملي،١٩٩٤
 واسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة)٣( إعـالن موريـشيوسذ تؤكد مـن جديـد أيـضاوإ 

اسـتراتيجية”(تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة
 اللذين اعتمـدمها االجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل)٤()“موريشيوس للتنفيذ

 ،٢٠٠٥يناير/ كانون الثاين١٤دامة للدول اجلزرية الصغرية النامية يفمن أجل التنمية املست
 املـؤرخ٦٠/١٩٤  و٢٠٠٥يوليـه/ متـوز١٤ املـؤرخ٥٩/٣١١ إىل قرارااوإذ تشري 

 ٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/١٩٦  و٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول٢٢
_______________

ــادوس، )١( ــدجتاون، برب ــة، بري ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ــؤمتر العــاملي املعــين بالتنمي ــر امل تقري
، الفـصل) والتـصويبانA.94.I.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (١٩٩٤مايو/ أيار٦ -أبريل/نيسان ٢٥

 .، املرفق األول١األول، القرار
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية )٣(

منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع (٢٠٠٥يناير/ كانون الثاين١٤-١٠ النامية، بورت لويس، موريشيوس،
A.05.II.A.4املرفق األول١، الفصل األول، القرار) والتصويب ،. 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(
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ــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ٦٢/١٩١ و  كـــانون١٩ املـــؤرخ٦٣/٢١٣  و٢٠٠٧ديـ
 ،٢٠٠٨ديسمرب/األول

 ،)٥(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعاموإذ تشري أيضا 
 أن جلنة التنمية املستدامة هي املنتدى احلكومي الـدويل الرئيـسيوإذ تؤكد من جديد 

 لرصد تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
 البحـرمنسوب ميـاهأن اآلثار السلبية لتغري املناخ وارتفاعد من جديد أيضاوإذ تؤك 

ميثالن خماطر بالغة وحمددة بالنسبة للتنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وأن آثـار
تغري املناخ ميكن أن دد وجـود بعـض تلـك الـدول ذاتـه، وبالتـايل، وبـالنظر إىل ضـعف تلـك

 ال يزال يـشكل البحرسوب مياهنمتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ وارتفاعالدول، فإن ال
 أولوية كربى بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية،

املــوارد املقدمــة للــدول اجلزريــة الــصغرية مــستوى باحلاجــة العاجلــة لزيــادةوإذ تــسلم 
 ،نفيذ للتالفعال الستراتيجية موريشيوس التطبيقالنامية من أجل

 أمهية وضع وتعزيز استراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة يف الدول اجلزريـةتؤكدوإذ 
 الصغرية النامية،

 إىل قــرار اسـتعراض التقــدم احملـرز يف معاجلــة مـواطن الــضعف لـدى الــدولوإذ تـشري 
مـسةيف الـدورة اخلاللتنفيـذاسـتراتيجية موريـشيوس تطبيـقاجلزرية الصغرية النامية عـن طريـق

 والستني للجمعية العامة،
 تنفيـذ اســتراتيجية موريــشيوسو بتقريـر األمــني العــام عـن متابعــةحتـيط علمــا - ١ 

 ؛)٦(للتنفيذ
ــن جديــد - ٢  ــومني يفتؤكــد م ــدة ي ــستوى مل ــع امل   قرارهــا إجــراء اســتعراض رفي

ــيم التقــدم احملــرز يف معاجلــ٢٠١٠ســبتمرب/أيلــول  ة كجــزء مــن دورــا اخلامــسة والــستني لتقي
 موريـشيوس اسـتراتيجيةتطبيـقلنامية من خـاللمواطن الضعف لدى الدول اجلزرية الصغرية ا

 ؛)٤(للتنفيذ
أن ينظم االستعراض الرفيع املستوى حبيث تعقد جلـسة افتتاحيـة عامـة،تقرر - ٣ 

يليها عقد جلسيت مائدة مستديرة ألصحاب املصلحة املتعددين، وإجـراء حـوار تفـاعلي حـول
 ختامية؛عامةقاليمية مث عقد جلسةاآلفاق األ

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )٥(
)٦( A/64/278. 
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أن يـرأس االسـتعراض رئـيس اجلمعيـة العامـة، وتطلـب إىل رئـيستقرر أيضا - ٤ 
 مشروع إعالن سياسي مقتضب اسـتنادا إىل مجلـة، يف موعد مناسب،اجلمعية العامة أن يقدم

ضاء مـنلـدول األعـا لـتمكني منها املداخالت املتأتية من االجتماعات التحـضريية،،مدخالت
 النظر فيه بشكل واف والتوصل إىل اتفاق بشأنه؛

ــد - ٥  الســتعراض أن يتــيح للمجتمــع الــدويل فرصــةلأنــه ينبغــيتؤكــد مــن جدي
ــق ــات الــيت ووجهــت يف تطبي ــيم شــامل للتقــدم احملــرز والــدروس املــستفادة والعقب إلجــراء تقي

واصــلة معاجلــة مــواطنجيــب القيــام بــه مل  مــا ولالتفــاق علــى،اســتراتيجية موريــشيوس للتنفيــذ
 الضعف لدى الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

 عقــد اجتماعــات حتــضريية إقليميــة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يفتقــرر - ٦ 
مناطق كل منها، وكذلك عقد اجتماع أقاليمي جلميع الدول اجلزرية الصغرية النامية، إلجراء

ى الصعيدين الوطين واإلقليمي، وتقـرر أيـضا أنـهاستعراض الستراتيجية موريشيوس للتنفيذ عل
ينبغــي إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة، مــن خــالل وحــدا املعنيــة
بالدول اجلزرية الصغرية النامية، وملكتب املمثل السامي ألقل البلدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري

امية وللوكاالت املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يفالساحلية والدول اجلزرية الصغرية الن
ذلـك اللجــان اإلقليميــة، القيــام، هلـذا الغــرض، يف إطــار واليــة كـل منــها ويف حــدود مواردهــا
القائمة، بتنظيم عملية االستعراض على كل من الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل وتيـسريها

 وتقدمي الدعم الالزم هلا؛
 األمني العام، يف هذا الـسياق، أن يقـدم تقريـرا شـامال عـن التقـدم إىلتطلب - ٧ 

مـع، للتنفيـذاسـتراتيجية موريـشيوس تطبيـقاحملرز وعن التحديات املستمرة الـيت ووجهـت يف
 قــضاياوأمهيــة أخــذ مــن اســتراتيجية موريــشيوس١٠١  و٨٨  و٨٧ أمهيــة الفقــراتمالحظــة

 ؛يف االعتبار الشامل لعدة جوانب التنفيذ
 أن يعقد اجتماع اللجنة التحضريية لالسـتعراض الرفيـع املـستوى خـاللتقرر - ٨ 

ــة التنميــة املــستدامة، وفقــا لقــرار جلنــة ــةالــدورة الثامنــة عــشرة للجن  ١٥املــؤرخ ١٧/٢  التنمي
 ؛)٧(٢٠٠٩مايو/أيار

 إىل مشاركة األعضاء املنتسبني للجـان اإلقليميـة يف االسـتعراض الرفيـعتدعو - ٩ 
التحضريية، بصفة مراقبني، بنفس عمليته رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامة، ويف،وىاملست

لتنميةمن أجل االصفة احملددة ملشاركتهم يف االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل

_______________

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٧( ــائق الرمسي ــم، ا٢٠٠٩الوث ،)(E/2009/29 ٩مللحــق رق
 .الفصل األول، الفرع باء
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 إىل١٠ الــذي عقــد يف موريــشيوس يف الفتــرة مــن،املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة
 ؛٢٠٠٥يناير/ون الثاينكان ١٤

 مجيــع الــدول األعــضاء والــدول األعــضاء يف الوكــاالت املتخصــصةتــدعو - ١٠ 
ــا للنظــام ــة، وفق ــصلة إىل املــشاركة الكامل ــة ذات ال ــة والدولي والوكــاالت واملنظمــات اإلقليمي
الــداخلي للجنــة التنميــة املــستدامة وللجمعيــة العامــة، يف األنــشطة التحــضريية ويف االســتعراض

 لرفيع املستوى؛ا
 على أن يكون التمثيل واملـشاركة يف االسـتعراض الرفيـع املـستوى علـىحتث - ١١ 

 ؛رؤساء الدول أو احلكوماتأعلى مستوى ممكن، مبا يف ذلك مشاركة
 واللجـاناملتخصـصة والوكـاالترؤساء صناديق وبرامج األمم املتحدةتدعو - ١٢ 

انات احلكومية الدولية اليت هلـا مركـز املراقـب لـدىاإلقليمية، وكذلك رؤساء املنظمات والكي
اجلمعيـة العامــة، إىل االشــتراك يف االسـتعراض، حــسب االقتــضاء، وفقـا للقواعــد واإلجــراءات

 اليت حددا اجلمعية العامة؛
 احلاجة إىل املـشاركة الفعالـة للمجتمـع املـدين، وخباصـة املنظمـات غـريتؤكد - ١٣ 

 وكـذلكيسية األخـرى، يف التحـضري لالسـتعراض الرفيـع املـستوى،الرئ واموعاتاحلكومية
احلاجة إىل كفالة اختاذ الترتيبات املناسبة، مع مراعـاة املمارسـة واخلـربة املكتـسبة يف االجتمـاع

ــشيوس، ــد يف موريـ ــذي عقـ ــدويل الـ ــدميالـ ــسامهالتقـ ــةاجل ا مـ ــةوهريـ ــشاركة الفعالـ يفوللمـ
لرفيع املستوى، وتدعو، يف هذا السياق، رئيس اجلمعيةاالجتماعات التحضريية واالستعراض ا

علـى الـدول األعـضاءطرائـق مناسـبة بـاقتراح، بالتشاور مع الدول األعـضاء، إىل القيامالعامة
 ملشاركتها بصورة فعالة يف االستعراض الرفيع املستوى؛

 غـري املعتمـدة حاليـا لـدى الـسمنظمات اموعات الرئيسية املعنيةتشجع - ١٤ 
يف االســتعراض الرفيــع بــصفة مــراقبنياالقتــصادي واالجتمــاعي إىل تقــدمي طلبــات للمــشاركة

يف اجتماعه التحضريي، وفقـا للنظـام الـداخلي للجمعيـة العامـة، مـع اتبـاعكذلك و،املستوى
 شيوس؛إجراءات االعتماد اليت أرسيت خالل االجتماع الدويل الذي عقد يف موري

 مبسامهة الدول األعضاء واملاحنني الدوليني اآلخرين لـدعممع التقديرتعترف - ١٥ 
 الــــــصندوقبوســــــائل منــــــها ،األنــــــشطة املتــــــصلة بالــــــدول اجلزريــــــة الــــــصغرية الناميــــــة

 للتربعات؛ االستئماين
ــةتــدعو - ١٦  احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكومي

ــات الر ــتئماينواموعـ ــصندوق االسـ ــسامهة يف الـ ــرين إىل املـ ــاحنني اآلخـ ــرى واملـ ــسية األخـ ئيـ
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غرض مساعدة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى املـشاركة الكاملـة والفعالـة يفلللتربعات
 االستعراض الرفيع املستوى وخمتلف العمليات التحضريية؛

صـناديق األمـم املتحـدةاحلكومات ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية وحتث - ١٧ 
ــة ــة الدولي ــة واملؤســسات املالي ــصلة والوكــاالت املتخصــصة واللجــان اإلقليمي وبراجمهــا ذات ال

 علـى،ومرفق البيئة العاملية، وكذلك املنظمات احلكومية الدولية واموعات الرئيسية األخرى
ــشيوس ــذ إعــالن موري ــق و)٣(أن تتخــذ، يف الوقــت املناســب، إجــراءات لتنفي اســتراتيجية تطبي
وتنفيـذ مـشاريع إعـدادموريشيوس للتنفيـذ ومتابعتـهما علـى حنـو فعـال، مبـا يف ذلـك مواصـلة

 وبرامج حمددة؛
ــدعو - ١٨  إىل التنفيــذ التــام والفعــال لاللتزامــات والــربامج واألهــداف املعتمــدةت

ول اجلزريـةاالجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـد يف
القيـام، حتقيقـا هلـذه الغايــة، بتطبيـق األحكـام املتعلقـة بطرائـق التنفيـذ، علــىوالـصغرية الناميـة،

ــة ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــشجع ال ــذ، وت ــشيوس للتنفي ــوارد يف اســتراتيجية موري النحــو ال
شاريعواسع دف وضع املزيـد مـن املـ وشركاءها يف التنمية على مواصلة التشاور على نطاق

 ؛ للتنفيذاستراتيجية موريشيوس تطبيقوالربامج احملددة من أجل
على التشاور بشكل مكثف وعن كثـب ويف وقـت مبكـر مـع الـدولتشجع - ١٩ 

اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف القيــام، حــسب االقتــضاء، بتخطــيط وتنــسيق األنــشطة املتــصلة
ــشيوس ل ــستوى الســتراتيجية موري ــع امل ــزباالســتعراض الرفي ــة تعزي ــى أمهي ــشدد عل ــذ، وت لتنفي

التفاعل بني الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والوكـاالت املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة الـيت
 تعاجل مسائل م الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

أمهية تزويد وحدة الدول اجلزرية الصغرية الناميـة بتمويـل كـافتكرر تأكيد - ٢٠ 
تنبؤ بـه مـن أجـل تيـسري تنفيـذ والياـا تنفيـذا كـامال وفعـاال، وفقـا لألولويـةومستقر وميكن ال

حتظى ا الوحدة ونظـرا إىل الطلـب علـى خـدماا، وخباصـة فيمـا يتعلـق بتـوفري املـساعدة اليت
 وخدمات التعاون التقين والدعم للدول اجلزرية الصغرية النامية؛

ــد - ٢١   مــوظفيستدام مــناملــ وكــايفالعــددلاأمهيــة كفالــة تــوفريتكــرر أيــضا تأكي
وحــدة الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة حــىت ميكنــها االضــطالع بالطائفــة الواســعة مــن املهــام

 املنوطة ا، بغية تيسري التطبيق التام والفعال الستراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛
استدامةإىل توفري موارد جديدة وإضافية من التربعات لكفالة تنشيط وتدعو - ٢٢ 

شبكة معلومات الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة، وترحـب، يف هـذا الـصدد، مبـسامهة حكومـة
 إسبانيا لدعم تنشيط الشبكة؛
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ــة يــب - ٢٣  ــدول اجلزري ــذهلا ال ــيت تب ــدويل أن يعــزز دعمــه للجهــود ال ــاتمع ال ب
مـصادرمنـها تـوفريالصغرية النامية من أجل التكيف مـع اآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخ، بوسـائل

  وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات املناسبة للتصدي لتغري املناخ؛متويل خمصصة هلذا الغرض
 إىل وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة أن تقـوم، يفتكرر تأكيد طلبـها - ٢٤ 

 يفحدود والية كل منها، بتكثيف اجلهـود الراميـة إىل إدمـاج اسـتراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ
لمسائل املتصلة بالـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف أمانـةلبرامج عملها وبإنشاء مركز تنسيق

كل منها، دعما للتنفيذ املنسق لربنـامج العمـل علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين ودون اإلقليمـي
 واإلقليمي والعاملي؛

علــق بــالتنوعبــاتمع الـدويل أن يعــزز دعمــه لتنفيـذ برنــامج العمـل املتيـب - ٢٥ 
 بوصـفه جمموعـة مـن اإلجـراءات الراميـة إىل معاجلـة اخلـصائص واملـشاكل)٨(البيولوجي للجزر

اليت تنفرد ا اجلزر، الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي يف اجتماعـه
 ؛٢٠٠٦الثامن املعقود يف عام

يات وطنية للتنميـة املـستدامةوضع وتنفيذ استراتيجلدعمالإىل مواصلةتدعو - ٢٦ 
 مجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ يف
علــى تنفيــذ مبــادرات الــشراكة، يف إطــار اســتراتيجية موريــشيوستــشجع - ٢٧ 

 للتنفيذ، دعما للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛
ماعاـا احلكوميـة يف اجت،الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة إىل أن تنظـرتدعو - ٢٨ 

  يف تقييمات عملية االستعراض واملسامهات ذات الصلة فيها؛،الدولية ذات الصلة
 باتمع الـدويل أن يـدعم اجلهـود املبذولـة السـتعراض التقـدم احملـرز يفيب - ٢٩ 

 اســتراتيجية تطبيــقمعاجلــة مــواطن الــضعف لــدى الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة عــن طريــق
 أنــشطة ، بــسبل منــها تيــسري مــشاركة الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يفتنفيــذ للموريــشيوس
 االستعراض؛

ــستني، يفتقــرر - ٣٠  ــدورا اخلامــسة وال  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية”، البنــد الفرعــي املعنــون“التنميــة املــستدامة”إطــار البنــد املعنــون

ــلة تن ــةموريـــشيوس ملواصـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــل التنميـ ــن أجـ ــل مـ ــامج العمـ ــذ برنـ فيـ
 .“النامية الصغرية

 ٦٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١

_______________

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


