
A/RES/65/156األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
21 January 2011

 اخلامسة والستونالدورة
 من جدول األعمال)ب (٢٠البند

10-52188
*1052188*

 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/436/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل - ٦٥/١٥٦
 من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 وبرنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول)١( إعالن بربادوستعيد تأكيدإذ 

ــة ــصغرية النامي ــة ال ــدول)٢(اجلزري ــة املــستدامة لل ــؤمتر العــاملي املعــين بالتنمي ــذين اعتمــدمها امل  الل
 ١٩ املـؤرخ٤٩/١٢٢، وإذ تـشري إىل قرارهـا١٩٩٤مـايو/ أيـار٦ يفاجلزرية الصغرية الناميـة

 ؤمتر العاملي، املتعلق بامل١٩٩٤ ديسمرب/كانون األول
 واسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ)٣(إعـالن موريـشيوستأكيـد  أيضاتعيدوإذ 

 اللـذين اعتمـدمها)٤(برنامج العمل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة
يـةاالجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزر

 ،٢٠٠٥يناير/ كانون الثاين١٤الصغرية النامية يف

_______________

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

 .، املرفق األول١األول، القرار
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
الجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغريةتقرير ا )٣(

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

 .نفسه، املرفق الثايناملرجع )٤(
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تنفيـذ اسـتراتيجية الستعراض إىل الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوىوإذ تشري 
موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية

 ،)٥(٢٠١٠سبتمرب/ أيلول٢٥  و٢٤النامية الذي عقد يف
ــدوإذ  ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامةتعيــد تأكي خطــة”( خطــة تنفيــذ نت

 املتعلق بالتنمية املستدامة للـدول اجلزريـةالسابع مبا يف ذلك الفصل،)٦()“لتنفيذلجوهانسربغ
 الصغرية النامية،

 مجيـع وإىل٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول٢١ املؤرخ٦٤/١٩٩ إىل قرارهاوإذ تشري 
 ،املتعلقة باملوضوعقراراا السابقة

 ،)٧(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعاموإذ تشري أيضا 
املعين باألهـدافللجمعية العامةاالجتماع العام الرفيع املستوى إىلوإذ تشري كذلك 

ــة ــة لأللفي ــبتمرب/ أيلــول٢٢إىل ٢٠الــذي عقــد يف الفتــرة مــناإلمنائي وإىل وثيقتــه ٢٠١٠ س
 ،)٨(اخلتامية

ــدوإذ  ــة التنميــة املــستدامة هــي املنتــدى احلكــومي الــدويل الرئيــسيتعيــد تأكي  أن جلن
 لرصد تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس،

بوجــه خــاص إىل أن اتمــع الــدويل ســلم بأوجــه الــضعف الــيت تنفــرد ــاوإذ تــشري 
ــصغرية ا ــة ال ــدول اجلزري ــةال ــة والتنمي ــين بالبيئ ــؤمتر األمــم املتحــدة املع ــاد م ــذ انعق ــة من يف لنامي

ــو ــام دي ري ــل يف ع ــدول١٩٩٢جــانريو، الربازي ــستدامة لل ــة امل ــين بالتنمي ــؤمتر العــاملي املع  وامل
 ومـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة يف١٩٩٤اجلزرية الصغرية النامية يف بربادوس يف عام

 واالجتمــاع الــدويل الســتعراض تنفيــذ برنــامج٢٠٠٢فريقيــا يف عــامجوهانــسربغ، جنــوب أ
ــام ــشيوس يف ع ــة يف موري ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ــن أجــل التنمي العمــل م

٢٠٠٥، 
 لتنمية املستدامة،املعين بابأمهية مؤمتر األمم املتحدة املقبل تسلموإذ 

_______________

 .٦٥/٢انظر القرار )٥(
 ٤ -طسأغــس/ آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقــا، )٦(

ــول ــبتمرب/أيلـ ــع (٢٠٠٢سـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــشورات األمـ ، الفـــصل األول،)لتـــصويب واA.03.II.A.1منـ
 .املرفق ،٢ القرار

 .٦٠/١انظر القرار )٧(
 .٦٥/١انظر القرار )٨(
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 البحـر ميـثالنمـستوى سـطحملنـاخ وارتفـاع أن اآلثار الـسلبية لـتغري اتعيد تأكيدوإذ 
خماطر بالغة وحمددة بالنـسبة للتنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وأن آثـار تغـري

 التكيـف مـع اآلثـاروأنذاتـه،اجلزرية الصغرية الناميةاملناخ ميكن أن دد وجود بعض الدول
 يـشكل،ضعف تلـك الـدوللـ انظر ،يزال  الر البحمستوى سطحالسلبية لتغري املناخ وارتفاع

 أولوية كربى بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية،
 النــهوض بتنميــة القــدرات اإلقليميــة والوطنيــة للحــد مــن أخطــاربــضرورة وإذ تــسلم 

ــها ،الكــوارث بوســائل ــن بين ــذار املبكــرم ــة اإلن ــضررة مــنوتعمــريو أنظم ــاطق املت ــل املن تأهي
، بطرق منها مواصلة تنفيذ إطار العمل املتفق عليـه دوليـا للحـد مـن أخطـارالكوارث الطبيعية

بنـاء قـدرة األمـم واتمعـات علـى:٢٠١٥-٢٠٠٥للفتـرة إطار عمل هيوغوأيالكوارث،
 ،)٩(مواجهة الكوارث

ــة الــصغرية الناميــةوإذ تعتــرف  ــةب النــهوضبالتزامهــا أبــدت بــأن الــدول اجلزري التنمي
، حتقيقــا لــذلك الغــرض، حبــشد املــوارد علــىقامــت القيــام بــذلك، وأــااملــستدامة وستواصــل

  حمدودية قاعدة مواردها، منرغمعلى الالصعيدين الوطين واإلقليمي
 لزيادة مستوى املوارد املقدمة إىل الـدولبالضرورة امللحة ،يف هذا الصدد ،وإذ تسلم 

 اتيجية موريشيوس،الفعال الستر التنفيذاجلزرية الصغرية النامية من أجل
 وبـضرورةباحمليطـاتلدول اجلزرية الصغرية الناميةا اليت تنفرد ا بالعالقةوإذ تعترف 
 احمليطات والبحار، منواردهااملستدامتني ملدارةاإلتنمية وال
 بتقريـر األمـني العـام عـن اسـتعراض اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلةوإذ حتيط علمـا 

 الـذي جيـري كـلالنامية أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغريةتنفيذ برنامج العمل من
 ،)١٠(مخس سنوات

لالجتمـاع الرفيـع املـستوى على التنفيذ الكامل والفعال للوثيقة اخلتاميةحتث - ١ 
ــةالســتعراض ــن أجــل التنمي ــامج العمــل م ــذ برن ــتراتيجية موريــشيوس ملواصــلة تنفي ــذ اس  تنفي

سـبتمرب/أيلـول ٢٥يف الـيت اعتمـدا اجلمعيـة العامـة ، الـصغرية الناميـةاملستدامة للدول اجلزرية
 ؛)٥(٢٠١٠

 إىل األمني العام أن حييـل الوثيقـة اخلتاميـة إىل مجيـع املنظمـات الدوليـةتطلب - ٢ 
ت املتخصـصة واللجـان اإلقليميـةوصـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا والوكـاالاملعنيةواإلقليمية

واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة ومرفـــق البيئـــة العامليـــة، وكـــذلك املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة
 ؛واموعات الرئيسية األخرى

_______________

)٩( A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار. 
)١٠( A/65/115. 
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وصـناديق األمـماملعنيـةاحلكومات ومجيع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـةحتث - ٣ 
 اإلقليميـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة ومرفـقاملتحدة وبراجمها والوكاالت املتخصصة واللجـان

البيئة العامليـة، وكـذلك املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واموعـات الرئيـسية األخـرى، علـى أن
ــالن موريـــشيوس ــذ إعـ ــراءات لتنفيـ ــب، إجـ ــت املناسـ ــذ، يف الوقـ ــذ )٣(تتخـ ــتراتيجية وتنفيـ اسـ

ستدامة للـدول اجلزريـة الـصغريةملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـ موريشيوس
ــهما علــى حنــو فعــال، مبــا يف ذلــك مواصــلة إعــداد وتنفيــذ مــشاريع وبــرامج)٤(الناميــة  ومتابعت
 حمددة؛

مـنعمـلالبرنـامج صناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا إىل تعمـيم مراعـاةتدعو - ٤ 
وإدماجهمـااسـتراتيجية موريـشيوسو )٢(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة

 بغيــة تعزيــز االتــساق،يف العمليــات اخلاصــة بكــل منــها ويف نطــاق الواليــة اخلاصــة بكــل منــها
 والتنسيق دعما لتنفيذمها؛

اسـتراتيجية تنفيـذحتـديات يفمـا يواجـه مـندم احملرز وباسـتمرار بالتقتسلم - ٥ 
ــة الفقــراتوتالحــظ يف الوقــت ذاتــهموريــشيوس، ســتراتيجيةاال مــن١٠١  و٨٨  و٨٧ أمهي

 وأخذ قضايا التنفيذ الشاملة يف االعتبار؛
ــة يــب - ٦  ــدول اجلزري ــذهلا ال ــيت تب ــدويل أن يعــزز دعمــه للجهــود ال ــاتمع ال ب

نامية من أجل التكيف مـع اآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخ، بوسـائل منـها تـوفري مـصادرالصغرية ال
 متويل خمصصة هلذا الغرض وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات املناسبة للتصدي لتغري املناخ؛

ــةيــب - ٧  ــة الدولي ــة واحلكومي ــات اإلقليمي ــع املنظم ــةجبمي ــاوناملعني ــز التع  تعزي
 الفريـق االستـشاري املـشترك بـني الوكـاالت مـن بينـها،جهات طريقعنواالتساق والتنسيق

اجلزريـة الـصغرية الناميـةلدوللالدعم املقدم دف زيادةاملعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية
 من أجل مواصلة النهوض باستراتيجية موريشيوس؛

لتابعـة إلدارةاأمهية تزويد وحـدة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علىتشدد - ٨ 
بقـدر كـاف ومــستقر ميكـن التنبـؤ بـه مــنالـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة يف األمانــة العامـة

ــةاألمــوال واملــوظفني مــن أجــل تيــسري تنفيــذ والياــا ــة وفعال ــةبــصورة كامل ــا لألولوي ، وفق
ساعدةيتعلـق بتـوفري املـ حتظى ا الوحدة وبالنظر إىل الطلب على خـدماا، وخباصـة فيمـا اليت

 وخدمات التعاون التقين والدعم للدول اجلزرية الصغرية النامية؛
الدوليـةغريهـا مـن اجلهـات املاحنـة مبسامهة الدول األعضاء ومع التقدير تنوه - ٩ 
دعم األنـشطة املتـصلة بالـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بوسـائل منـها الـصندوق االسـتئماينل

إىل وتدعو البلـدان املاحنـة،)“للدول اجلزرية الصغرية الناميةالصندوق االستئماين”(للتربعات
 الصدد؛ تقدم مزيدا من التربعات يف هذا أن
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 بأمهية التعـاون بـني الـشمال واجلنـوب الـذي يكملـه التعـاون فيمـا بـنيتسلم - ١٠ 
لبلدان اجلنوب والتعاون فيما بـني الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والتعـاون الثالثـي، مـن أجـ

 التنفيـذ الفعـال لربنـامج عمـل بربـادوسكفـليمبـااجلزرية الـصغرية الناميـةتعزيز برامج الدول
 واستراتيجية موريشيوس؛

 يف منظومـة األمـماملعنيـةاملنظمات والصناديق والـربامج واهليئـاتمجيع تدعو - ١١ 
ذات الصلة مـع املراكـزاملتحدة إىل القيام، بالتشاور مع الدول املهتمة باألمر، بتنسيق األنشطة

 البحريــة يف الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، حــسباوالتكنولوجيــ للعلــوماإلقليميــة والوطنيــة
االقتضاء، لكفالة حتقيق أهدافها بصورة أكثر فعالية وفقا لربامج واسـتراتيجيات األمـم املتحـدة

 اإلمنائية ذات الصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛
ــسادسةتطلــب - ١٢  ــة العامــة، يف دورــا ال ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق ــني الع  إىل األم

 مـن٣٢والستني، تقريرا عن متابعة وتنفيذ استراتيجية موريـشيوس، آخـذا يف االعتبـار الفقـرة
 لـدى، وأن يتـشاور،سـتراتيجيةاالتنفيـذ الستعراضلالجتماع الرفيع املستوىالوثيقة اخلتامية

 والوكـاالتاملعنيـةالدول األعـضاء وصـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا مع ذلك التقرير،إعداد
مجيـعواملتخصصة واللجان اإلقليمية، مع مراعاة العمل الـذي تقـوم بـه منظومـة األمـم املتحـدة

 ؛املعنيةاملنظمات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
 والــستني، يفأن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا الــسادسةتقــرر - ١٣ 

متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية”، البنــد الفرعــي املعنــون“التنميــة املــستدامة”إطــار البنــد املعنــون
ــة ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــل التنميـ ــن أجـ ــل مـ ــامج العمـ ــذ برنـ ــلة تنفيـ موريـــشيوس ملواصـ

 .“النامية الصغرية
 ٦٩اجللسة العامة
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