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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (١٩البند 

ة موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ       اسـتراتيجي متابعة وتنفيـذ    
برنـــامج العمـــل مـــن أجـــل التنميـــة املـــستدامة للـــدول 

      اجلزرية الصغرية النامية
 توصـيات حمــددة لتعزيـز تنفيــذ برنــامج عمـل بربــادوس مـن أجــل التنميــة        

ة موريـــشيوس اســـتراتيجياملــستدامة للـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة و 
ملواصلة تنفيذ برنامج العمل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة                

  الصغرية النامية
  

  تقرير األمني العام    
  موجز  

ــادوس و      ــل برب ــامج عم ــد برن ــتراتيجياعُتم ــة    اس ــدول اجلزري ــساعدة ال ــشيوس مل ة موري
. ٢١ية على حتقيق أهداف التنمية املستدامة متشيا مع تنفيذ جدول أعمـال القـرن     الصغرية النام 

ويف السنوات الـيت أعقبـت اعتمـاد الـوثيقتني اهلـامتني، واجهـت تلـك البلـدان حتـديات متعلقـة                      
وتعكس هذه التحديات املعوقـات اهليكليـة والـسمات اخلاصـة هلـذه البلـدان، فـضال               . بتنفيذمها

 يف اجملــاالت املاليــة وجمــاالت الغــذاء والطاقــة والبيئــة الــيت أحلقــت الــضرر عــن األزمــات العامليــة
  .بصورة خاصة هبذه البلدان وكشفت عن خمتلف مواطن الضعف لديها

ويقدم هذا التقرير موجزا لآلراء والتوصيات اليت وردت من الدول األعضاء واخلـرباء               
ــب     ــة ل ــة املعاجلــة الفعال ــيت   وكيانــات األمــم املتحــدة عــن كيفي ــسية ال عض مــواطن الــضعف الرئي

    .تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية
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  مقدمة  -أوال   

 الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع االستعراضــي  ٦٥/٢اعتمــدت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    - ١
ة موريــشيوس ملواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل اســتراتيجيالرفيــع املــستوي املعــين بتنفيــذ 

 ٢٥ و ٢٤ملـــستدامة للـــدول اجلزريـــة الــصغرية الناميـــة، الـــذي عقـــد يف نيويـــورك يف  التنميــة ا 
وجـرى االعتـراف يف الوثيقـة     .  سـنوات  ٥ة بعـد    سـتراتيجي  الستعراض اال  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

  .اخلتامية مبختلف التحديات والعراقيل اليت تواجهها تلك الدول يف حتقيق التنمية املستدامة
لعام يف الوثيقة اخلتامية تقـدمي تقريـر يطـرح توصـيات لتعزيـز تنفيـذ                وطُلب من األمني ا     - ٢

ة موريــشيوس، ويعيــد تركيــز اجلهــود صــوب هنــج يتــوخى اســتراتيجيبرنــامج عمــل بربــادوس و
وكانت هذه الواليـة هـي الواليـة األوىل مـن نوعهـا الـيت تـدعو إىل اختـاذ تـدابري                      . حتقيق النتائج 

  .زرية الصغرية النامية مقارنة باالعتراف هبا فحسبملعاجلة مواطن الضعف لدى الدول اجل
وشارك يف إعداد هـذه التقريـر العديـد مـن كيانـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، وهـو                        - ٣

وقـد وضـع   . يعكس املدخالت الواردة من الدول األعضاء ومؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة      
الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،        التقرير حول الفئات الرئيـسية ملـواطن الـضعف الـيت تواجههـا              

ويتـضمن التقريـر أيـضا عـددا        . كما سلط عليها الضوء االجتماع االستعراضي الرفيع املـستوى        
ــة، مــع مراعــاة االحتياجــات علــى املــدى األطــول       مــن التوصــيات امللموســة، وإن كانــت أولي

 الــتقين علــى ملواصــلة معاجلــة هــذه املــسائل مــن خــالل اســتمرار املــشاورات والبحــث والتعــاون
  .الصعيد احلكومي الدويل والصعيد املشترك بني الوكاالت

ة موريــشيوس التحــديات الكــثرية الــيت     اســتراتيجيوحــدد برنــامج عمــل بربــادوس و     - ٤
تواجههــا الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، والــيت حتــد مــن قــدرهتا علــى حتقيــق أهــداف التنميــة  

تعلقة بتلـك الـدول مساهتـا اخلاصـة أو مـواطن ضـعفها              وتعكس التحديات الرئيسية امل   . املستدامة
إزاء الــصدمات اخلارجيــة والكــوارث الطبيعيــة، فــضال عــن قــدرهتا احملــدودة علــى التكيــف مــع  

  .مواطن الضعف هذه ومواجهتها
وتــشمل التحــديات الــيت تواجههــا الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة طائفــة واســعة مــن    - ٥

كليـة، ومـواطن الـضعف البيئيـة، وعـدم كفايـة البيانـات وآليـات              وكان للمعوقـات اهلي   . املسائل
الرصــد والتقيــيم، فــضال عــن اهلجــرة الكثيفــة إىل بلــدان أخــرى، تــأثري قــوي علــى تنميتــها           

ويف حـني أن  . املستدامة، كما كان لألزمـة املاليـة العامليـة أثـر علـى الـدول الـصغرية بوجـه عـام            
ا تبـدأ يف معاجلـة التحـديات األعمـق الـيت تواجههـا              هذه احلقائق ال تروي القصة بأكملها، فإهنـ       
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الدول اجلزرية الصغرية النامية والـيت تعـوق قـدرهتا علـى التكيـف مـع الـتغريات واألزمـات الـيت                
  .تكون غالبا خارج نطاق سيطرهتا

، عمليـة تـشاور     ٦٥/٢وأجريت داخل منظومة األمم املتحدة، يف أعقاب اختاذ القـرار             - ٦
ــة للنظــر يف ــادوس و   اســتراتيجي تفاعلي ــامج عمــل برب ــذ برن ــز تنفي ة اســتراتيجيات ملموســة لتعزي

ويسلط هذا التقريـر الـضوء علـى التوصـيات الـصادرة لتنـاول سـبل التغلـب علـى                    . موريشيوس
  .العقبات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

  
ــواطن     -ثانيا    ــدابري ملعاجلــة م ــة     ت ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــدى ال ــضعف ل ال

  واحتياجاهتا اإلمنائية مبزيد من الفعالية
  تشجيع التكيف مع تغري املناخ  -ألف   

يؤثر تغري املناخ على اخلصائص الطبيعية للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، ويـتحكم يف            - ٧
علـى آفـاق التنميـة املـستدامة هلـا          االجتاهات االجتماعية واالقتصادية يف تلك البلـدان، ممـا يـؤثر            

ومثـة حاجـة إىل تكثيـف جهـود التكيـف يف            . ة موريـشيوس  اسـتراتيجي وعلى قدرهتا على تنفيـذ      
سياق التنمية املستدامة وتعزيز قدرة البلدان الضعيفة علـى مواجهـة اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ                    

  .والتكيف معها
شأن تغري املنـاخ اتفقـت األطـراف علـى طائفـة            ولتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب       - ٨

  :من املبادرات، تتضمن
إطار كانكون للتكيف، الـذي نـتج عـن املفاوضـات حـول تعزيـز اإلجـراءات                   )أ(  

  املتخذة بشأن التكيف كجزء من خطة عمل بايل؛
برنامج عمـل نـريويب املتعلـق بتـأثريات تغـري املنـاخ وقابليـة التـأثر بـه والتكيـف                 )ب(  
  بحث واملراقبة املنتظمة برعاية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛معه، وال
بــرامج العمــل الوطنيــة للتكيــف، وبرنــامج عمــل بــوينس آيــرس بــشأن تــدابري     )ج(  

  .التكيف واالستجابة برعاية اهليئة الفرعية للتنفيذ
تعـاون ملعاجلـة    وتعزز تلك املبـادرات بعـضها الـبعض وتـبين علـى ضـرورة املـشاركة وال                  - ٩

وميكــن أن يكــون لقابليــة تــأثر الــدول اجلزريــة الــصغرية  . املــسائل احلامســة املتعلقــة بــتغري املنــاخ 
النامية بتغري املناخ آثار كارثية عليها، وينبغي النظر إىل مؤمتر الـدول األطـراف القـادم باعتبـاره                  

قة، وخباصـة إطـار كـانكون    فرصة للدول األعضاء لتنفيذ االتفاقات املعتمدة يف الدورات الـساب        
  .وستسهم هذه املبادرة إىل حد كبري يف مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية. للتكيف
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ويرمي إطار كـانكون للتكيـف إىل تعزيـز اإلجـراءات املتخـذة بـشأن التكيـف، بطـرق                  - ١٠
ويف هنايـة   . يـة منها التعاون الـدويل والنظـر املتـسق يف املـسائل املتـصلة بـالتكيف يف إطـار االتفاق                  

املطاف، هتدف اإلجراءات املتخذة بشأن التكيف إىل احلد من قابلية التأثر وبناء قـدرة أضـعف           
  .البلدان النامية على املواجهة

  
  تداعيات تغري املناخ على األمن    

رغم أن مفهوم تداعيات تغري املناخ علـى األمـن مفهـوم جديـد نـسبيا، إال أنـه يـشكل                       - ١١
 -وهنــاك أبعــاد بيئيــة واجتماعيــة  . وانــب التهديــد الــذي ميثلــه تغــري املنــاخ  جانبــا هامــا مــن ج 

اقتـصادية وسياســية وقانونيــة لـتغري املنــاخ، وجلميعهــا أثـر حمتمــل علــى الـدول اجلزريــة الــصغرية     
  .النامية
، نــاقش جملـس األمــن تغـري املنـاخ وتداعياتــه احملتملـة علــى     ٢٠١١يوليـه  / متـوز ٢٠ويف   - ١٢
شديد على إمكانية وجـود الجـئني بيئـيني يف املـستقبل، كمـا جـرى التـشديد            وجرى الت . األمن

وارُتِئي أيـضا أن مـن التحـديات الـضخمة فيمـا يتعلـق              . على احلاجة إىل التمويل يف جمال املناخ      
  .بتغري املناخ عدم القدرة على التنبؤ مبدى تسارعه، ومن مث التكيف مع آثاره اجملهولة

يت جرت يف األمم املتحدة يف تسليط الضوء على خطـورة هـذه    وساعدت املناقشات ال    - ١٣
املسألة بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية، وخباصة عند األخذ يف االعتبـار بالتـأثري املزعـزع         
لالستقرار، الذي يتسبب فيه ارتفاع مستوى سطح البحر وانعدام األمن الغذائي وحتات التربـة              

ــصلة با   ــاف واهلجــرة املت ــوارد احملــدودة واملــساحة احملــدودة       واجلف ــدان ذات امل ــة، علــى البل لبيئ
والتـصدي للبعـد األمـين احملتمـل لـتغري املنـاخ يف       . والعوائق اليت تقف يف وجـه التنميـة املـستدامة    

الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة هنــج اســتباقي ووقــائي مــن شــأنه أن يــسهم إســهاما كــبريا يف     
  .احلفاظ على وجود هذه البلدان

ويتعني علـى الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل االسـتعداد ملواجهـة االحتمـال احلقيقـي                     - ١٤
ومواصلة البحوث العلمية واختاذ التـدابري الوقائيـة أمـران    . حلدوث هتديد أمين نتيجة لتغري املناخ     

ضـــروريان إلجيـــاد إطـــار قـــانوين حلمايـــة األشـــخاص الـــذين يتـــسبب تغـــري املنـــاخ يف زعزعـــة  
 االقتـصادية والـسياسية الـيت       -م، واملساعدة على التخفيف من األزمـات االجتماعيـة          استقراره

  .قد حتدث إذا ما أصبح التهديد احملتمل واقعا
ــع           - ١٥ وعلــى الــصعيد الــدويل، مــن الــضروري أن تــضطلع مجيــع الوكــاالت املعنيــة جبم

ري حــىت اآلن املعلومــات وحتليــل االجتاهــات والدراســات األخــرى ذات الــصلة بدراســة التــأث       
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وينبغي أن جيري ذلك يف إطار األمن الغذائي واهلجرة والنــزاع           . وتوقعات احتماالت احلدوث  
  .احملتمل على املوارد الشحيحة، إىل جانب تغري املناخ والتنمية املستدامة

  
  تعزيز قدرات إدارة أخطار الكوارث يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  -بـاء   

ر الطبيعية اليت كثريا ما تضر بالدول اجلزرية الـصغرية الناميـة األعاصـري              تتضمن األخطا   - ١٦
. ة واجلفـــاف واألمطـــار الغزيـــرةوالـــرباكني والـــزالزل وأمـــواج تـــسونامي واألعاصـــري املداريـــ 

ويف العقد األخري، عانـت تلـك الـدول         . يتهدد ارتفاع مستوى سطح البحر معظم البلدان       كما
وهلـذه األحـداث    . سباب املعيشة من جـراء الكـوارث الطبيعيـة        من خسائر كبرية يف األرواح وأ     

تأثري مدمر على سبل كسب الرزق ؛ ويف أسوأ احلـاالت تعـدى التـأثري االقتـصادي نـسبة مائـة                     
وحىت لو كان أثر احلدث أصغر، فـإن األثـر املتكـرر للعديـد              . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل     

  .ية مبرور الوقتمن األحداث يؤدي إىل احنسار التنم
. والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، فيمــا عــدا اســتثناءات قليلــة، قابلــة للتــأثر جغرافيــا    - ١٧

وحيث أن سكان هذه الدول وهياكلها األساسية املدنيـة احليويـة املتعلقـة بالـصحة والنقـل تقـع           
. بيعيـة بالقرب من الساحل أو يف الـسهول الفيـضانية فهـي معرضـة بـصفة خاصـة لألخطـار الط                   

كما حيد حجمها الصغري من اخليـارات أمـام سـكاهنا فيمـا يتعلـق بتجنـب األخطـار عـن طريـق              
  .إعادة التوطني

وفــضال عــن ذلــك، تتعــرض نــسبة كــبرية مــن ســكان الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة     - ١٨
ليـة  لألخطار الطبيعية بسبب الفقر أو بسبب أن البلد الذي يعيشون فيه لديه اقتصاد صغري أو آ                

وكـثريا مـا جيـري االضـطالع باألنـشطة االقتـصادية الرئيـسية يف املنطقـة                 . للحكم تتسم بالعجز  
الساحلية، ولذلك فهي معرضة ملخاطر متنوعة، والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة معرضـة أيـضا             

وأسفر حتول هذه الدول من االقتصاد الزراعـي إىل االقتـصاد الـسياحي عـن               . للمخاطر البشرية 
وعلـى  .  أكرب للمسافرين والبضائع، مما يزيد مـن خمـاطر االنـسكاب النفطـي والكيميـائي             حركة

 يف املائــة مــن احلركــة العامليــة لنــاقالت الــنفط عــرب منطقــة البحــر  ٢٥ســبيل املثــال، ميــر حــوايل 
  .الكارييب

ورغم أن حكومات الدول اجلزرية الصغرية النامية أصبحت أكثر مـشاركة يف أنـشطة                - ١٩
لكــوارث فــإن وضــع تــدابري للحــد مــن خمــاطر الكــوارث يواجــه عوائــق اخنفــاض العمالــة إدارة ا

واملستويات املرتفعة من املديونية وفقـدان األسـواق املفـضلة وقلـة األنـشطة االقتـصادية خبـالف                  
ومبجرد حدوث كارثة، كثريا ما ُيحوَّل مسار األرصدة املخصصة لألنـشطة اإلمنائيـة             . السياحة

  .نسانية الفورية وأعمال التنظيف وإعادة البناءإىل اإلغاثة اإل
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وعلى الـرغم مـن األخطـار الـيت تتكـرر كـثريا ومـواطن الـضعف لـدى الـدول اجلزريـة                         - ٢٠
وبينمــا ال ميكــن احلــد مــن وقــوع  . الــصغرية الناميــة، فمــن املمكــن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث  

رهـا الـضارة عـن طريـق خفـض          األخطار املتـصلة باألرصـاد اجلويـة، إال أنـه ميكـن احلـد مـن آثا                
وبالنـسبة لألخطـار غـري املتـصلة     . التعرض هلا أو قابليـة التـأثر هبـا وبنـاء القـدرة علـى مواجهتـها              

باألرصاد اجلوية، جيري االضطالع بإدارة املخاطر عن طريق التركيز على خفـض التعـرض هلـا                
خططـني العمـرانيني علـى    وقـد يعـين هـذا، مـن الناحيـة العمليـة، أن يكـون امل               . وقابلية التـأثر هبـا    

قــد حيتــاج  درايــة بالــسهول الفيــضانية أو مــدى تــسبب املــد العاصــفي يف غمــر الــساحل، كمــا 
املهندسون املعماريون والقـائمون بالبنـاء إىل بنـاء منـازل علـى ركـائز أو طـالء األسـطح بالقـار             

ــا اســتباقيا يف التكيــف مــع األخطــار    . علــى حنــو أكــرب  ــا ختطيطــا عمراني ــة  وأظهــرت كوب البيئي
  .مكنها من التقليل من أثرها إىل حد ما مما
وأُنشئت عدة مؤسسات رئيسية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية للتـصدي لتحـديات               - ٢١

ومن أمثلة هذه املؤسـسات مرفـق التـأمني ضـد خمـاطر الكـوارث يف منطقـة                  . الكوارث الطبيعية 
ئ يف حـاالت الكـوارث، وبرنـامج احلـد مـن            البحر الكارييب، والوكالة الكاريبية إلدارة الطوار     

ومـع ذلـك، مـن الـضروري إجـراء املزيـد           . الكوارث التابع لألمانة العامة جلماعة احمليط اهلـادئ       
وكـثري مـن   . من الدراسات اخلاصة بالدول اجلزرية الـصغرية الناميـة فيمـا يتعلـق بـأثر الكـوارث              

  . األسباب أو اآلثار الطويلة األمدالبيانات املتعلقة باملخاطر ال يقدم معلومات مفصلة عن
وتغطية التأمني اخلاص للمنازل واألعمال التجاريـة يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                  - ٢٢

ويف حاالت كثرية ال تقوم احلكومات بالتأمني على مبانيها، كما أهنـا ال تقـوم بـشكل                 . متدنية
وحىت إذا أُنـشئت مرافـق      . الكوارثروتيين باختاذ أحكام أخرى للخسائر احملتمل أن تنجم عن          

مماثلة ملرفق التأمني ضد خماطر الكوارث يف منطقة البحر الكارييب سـيتعني علـى احلكومـات أن                 
  .تضع خطط طوارئ وخطط استمرارية لألحداث الصغرية واملتوسطة احلجم

حـد مـن    وتعد تدابري حتسني التخطيط العمراين وتقنيات البناء تـدابري واعـدة بالنـسبة لل               - ٢٣
وتكـون هـذه التـدابري مفيـدة علـى حنـو خـاص ملكافحـة                . املخاطر بطريقة تتسم بفعالية التكلفـة     

وقـــد يتطلـــب املـــد العاصـــفي وتـــدفقات احلطـــام والـــزالزل والـــرباكني  . الريـــاح والفيـــضانات
وقـد ال توجـد حلـول لـبعض األحـداث           . أو اإلجـالء  /ات أخرى مثل خطط النقـل و      استراتيجي

لنـسبة للمخـاطر الـيت ميكـن الـتحكم فيهـا ينبغـي بنـاء املبـاين وتـصميمها وفقـا                 وبا. إال باإلجالء 
ويصبح التخطيط الـساحلي نـشاطا ضـروريا، كمـا ينبغـي تطبيـق إقامـة منـاطق للمبـاين                    . لذلك

د أن يــضع خطتــه إلدارة الكــوارث وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي لكــل بلــ . ذات قيــود مــشددة
  .يعززها أو
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  جيالتنوع البيولو  -جيم   
التنوع البيولوجي عنصر حاسم من عناصر التنمية املستدامة ولـه أمهيـة خاصـة بالنـسبة                  - ٢٤

ويساهم هذا التنوع يف تـوفري األمـن الغـذائي والـصحة البـشرية              . للدول اجلزرية الصغرية النامية   
ة، واهلواء النظيف واملياه النقية؛ كما يـساهم يف سـبل كـسب الـرزق احملليـة والتنميـة االقتـصادي                   

وهو أمر أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها احلـد مـن الفقـر، كمـا أشـارت إىل                    
 وغايـات آيتـشي للتنـوع       ٢٠٢٠-٢٠١١ة للتنـوع البيولـوجي للفتـرة        سـتراتيجي ذلك اخلطـة اال   

ويواجـه التنـوع البيولـوجي يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة هتديـدات                 . البيولوجي التابعة هلا  
. ل اآلثار الضارة جللب األنواع الغريبة الغازية وجتزئة املوائل وتغري املناخ، ضمن مجلـة أمـور                مث

ويف هناية املطاف، تكمن أسباب تدهور التنوع البيولوجي وفقدانه يف التوسع احلـضري وعـدم               
  .االستخدام الوايف للعلم والتكنولوجيا والعوامل الثقافية

 على نتائج الربامج واألنشطة العلمية اليت تركـز علـى           وجيب إطالع صانعي السياسات     - ٢٥
. التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك االستجابات املمكنـة للـسياسات    

ومن الضروري أيضا تثقيف اجلمهـور بوجـه عـام؛ وتعزيـز حـوارات أصـحاب املـصلحة دعمـا                    
ع البيولـوجي واسـتخدامه علـى حنـو         للتخطيط القطاعي املستدام الذي يتماشى مع حفـظ التنـو         

  .مستدام ومنصف
ــوجي يف اجتماعــه التاســع ســتة        - ٢٦ ــة التنــوع البيول ــابع التفاقي وحــدد مــؤمتر األطــراف الت

املقــرر (عناصــر ذات أولويــة بالنــسبة لتنفيــذ برنــامج العمــل املتعلــق بــالتنوع البيولــوجي للجــزر  
ــرة ٩/٢١ ــصار هــذه العناصــر ذات   ). ٦، الفق ــة   ورغــم عــدم اقت ــدول اجلزري ــى ال ــة عل  األولوي

  :الصغرية النامية، إال أهنا ستعود عليها الفائدة
  التحكم يف األنواع الغريبة الغازية واستئصاهلا؛  )أ(  
  التكيف مع تغري املناخ وأنشطة التخفيف؛  )ب(  
  إنشاء مناطق حممية حبرية وإدارهتا؛  )ج(  
  بناء القدرات؛  )د(  
ائد الناشئة عن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة وتـشاطرها      إمكانية احلصول على الفو     )هـ(  

  على حنو منصف وعادل؛
  .ختفيف حدة الفقر  )و(  
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ويف نفــس املقــرر أقــر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي بالــشراكة العامليــة    - ٢٧
  .للجزر بوصفها إحدى اآلليات لتنفيذ برنامج عمل التنوع البيولوجي للجزر

األنواع الغريبة الغازية تشكل هتديدا رئيسيا جلميع أمناط الـنظم اإليكولوجيـة      وال تزال     - ٢٨
واألنـواع، وهلــا آثــار مــدمرة علــى وجــه اخلـصوص بالنــسبة للمجتمعــات احملليــة وســبل كــسب   

ات لتعزيـز وتعبئـة قـدرة اجلـزر علـى التـصدي هلـذا               اسـتراتيجي وينبغـي صـياغة     . الرزق يف اجلزر  
  .التهديد
ج مراقبة الشواطئ، وهو برنامج عاملي للتثقيف املعين بتغري املنـاخ ورصـد             ويعمل برنام   - ٢٩

 بلـدا، مبـا يف ذلـك      ٥٠السواحل يركز على الدول اجلزرية الصغرية النامية، حاليا يف أكثـر مـن              
وبرنـامج مراقبـة الـشواطئ هـو برنـامج عملـي وتطبيقـي يقـوم         .  مـن تلـك الـدول     ٢٥أكثر مـن    

س معلومات مفصلة عن بيئتهم الساحلية احمللية وحتليـل وتقاسـم           الطلبة من خالله بتسجيل وقيا    
  .نتائجهم مع آخرين واختاذ إجراءات لكفالة اإلدارة املستدامة للموارد الساحلية احمللية

اليوم ميثـل الربنـامج، الـذي بـدأ منـذ أكثـر مـن عقـد مـضى، شـبكة مـستقرة ألفرقـة                          و  - ٣٠
خيهـا إىل أكثـر مـن عـشر سـنوات عـن البيئـات        رصد السواحل، بعضها لديـه بيانـات يرجـع تار        

ويف الوقــت الــراهن، جيــري وضــع قاعــدة بيانــات   . الــساحلية للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة 
للربنامج العاملي ملراقبة الشواطئ، مما سيسمح للعاملني بالربنامج بتحميـل البيانـات بغيـة تقاسـم            

دة بيانــات الربنــامج ســجال وطنيــا     ومــن املتوقــع أن تــشكل قاعــ   . النتــائج ومواصــلة حتليلــها  
بــالتغريات يف مورفولوجيــا الــسواحل، والتنــوع البيولــوجي هبــا، واســتخدامها والوصــول إليهــا، 

  .وتنميتها، وغري ذلك
. والتكيف مع تغري املنـاخ أمـر أساسـي بالنـسبة لـسبل كـسب الـرزق واألمـن الغـذائي                      - ٣١

وعلى سبيل املثـال، فـإن مبـادرات        . ة خاصة ويف هذا الصدد، فإنشاء مناطق حممية حبرية له أمهي        
ــا، وشــراكة غــرب احملــيط اهلنــدي،      املثلــث املرجــاين، والتحــدي الكــارييب، وحتــدي ميكرونيزي
ومنطقــة جــزر فــوميكس احملميــة متثــل هنــج إقليميــة ودون إقليميــة توحــد جمموعــة جغرافيــة مــن   

لفضل يف إنشاء كـثري مـن املنـاطق         ويعود ا . الدول اجلزرية املتقاربة التفكري واملرتبطة إيكولوجيا     
  .احملمية البحرية، إىل حد ما، إىل برنامج عمل التنوع البيولوجي للجزر

وشــهدت الــشبكة العامليــة حملميــات احملــيط احليــوي لربنــامج اإلنــسان واحملــيط احليــوي     - ٣٢
التابع لليونـسكو يف الـسنوات األخـرية إضـافة عـدة حمميـات سـاحلية وحبريـة جديـدة للمحـيط                      
احليــوي يف الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، مبــا يف ذلــك ثالثــة مواقــع جديــدة يف املنــاطق            

وتــرتبط هــذه املواقــع مبحميــات أخــرى حاليــة ومتوقعــة   . امليكرونيزيــة دون اإلقليميــة فحــسب
ــسان احملــيط اهلــادئ واحملــيط        ــل شــبكة إن ــساحلي مــن خــالل شــبكات مث ــوي ال للمحــيط احلي
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بكات بـدورها تعاونـا فعـاال مـع الـشبكات الـشقيقة اجملـاورة مثـل                 وتعاونت هـذه الـش    . احليوي
شبكة جنوب شرق آسـيا للمحـيط احليـوي، وأسـفر هـذا التعـاون عـن زيـادة التبـادل املـشترك                       

  .واألنشطة الثنائية لتنمية القدرات فيما بني بلدان اجلنوب
لعمـل الوطنيـة    ات وخطـط ا   سـتراتيجي ميكن تقدمي الـدعم املباشـر لتـصميم وتنفيـذ اال           و  - ٣٣

للتنوع البيولـوجي عـن طريـق صـكوك مثـل االتفاقيـة املتعلقـة حبمايـة التـراث الثقـايف والطبيعـي                       
تـــه الـــسابعة عـــشرة الـــيت عقـــدت يف العـــاملي، الـــيت اعتمـــدها املـــؤمتر العـــام لليونـــسكو يف دور

لتزمـة  ، والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والـربامج البحريـة امل           ١٩٧٢نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٦
هبــا، فــضال عــن العديــد مــن الــشبكات دون اإلقليميــة للتعــاون يف جمــايل البحــث واإلدارة، مــع  

  .التركيز على الدول اجلزرية الصغرية النامية، يف إطار برنامج اإلنسان واحمليط احليوي
ويف مناطق ساحلية وجزريـة متنوعـة   . ولإلجراءات احمللية أيضا أمهية يف هذه السياقات        - ٣٤
اد انتـشار اسـتخدام املنـاطق احملميـة اجملتمعيـة، الـيت تـضطلع فيهـا الـشعوب احملليـة واألصـلية                       يزد

  .بدور رائد يف إدارة املوارد البحرية واحلفاظ عليها، مما أظهر نتائج واعدة
  

  تقاسم املنافع    
ُتعد اجلـزر، مـع ارتفـاع مـستوى التـوطن فيهـا، مـستودعات للمعلومـات اجلينيـة ذات                      - ٣٥

وأقـرت حكومـات اجلـزر بالوصـول إىل املنـافع وتقامسهـا             . متأصلة للبشرية يف العامل أمجـع     قيمة  
جهـودا حلمايـة مواردهـا اجلينيـة     بوصفه جماال ذا أولوية، وبذلت بعـض حكومـات هـذه الـدول        

وســيهيئ بروتوكــول ناغويــا بــشأن . لكفالــة تقاســم منــافع اســتخدامها علــى الــصعيد احمللــي أو
اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجـة عـن اسـتخدامها التفاقيـة             الوصول إىل املوارد    

  .التنوع البيولوجي قدرا أكرب من اليقني القانوين والشفافية للجزر اليت توفر املوارد اجلينية
ويف ضــوء ازديــاد دور وأمهيــة التنــوع البيولــوجي ومــا يــرتبط بــه مــن خــدمات الــنظم     - ٣٦

ات التنميــة املــستدامة، اســتراتيجيلتخطــيط اإلمنــائي والتعــاون اإلقليمــي واإليكولوجيــة بالنــسبة ل
ة موريـشيوس،   سـتراتيجي ميكن للدول اجلزرية الصغرية النامية أن تستفيد، يف اإلطـار األوسـع ال            

  :من عدد من املبادرات، منها
ــل         )أ(   ــدفع مقاب ــل ال ــة، مث ــة للبيئ ــسياسات املالئم ــصادات وأدوات ال ــز االقت تعزي

لنظم اإليكولوجيـة، لتحقيـق كـل مـن الغايـات اإلمنائيـة وغايـات التنـوع البيولـوجي؛                   خدمات ا 
ــة          ــصاد األخــضر يف عملي ــز االقت ــوجي يف تعزي ــوع البيول ــاج التن ــن إدم ــة ُتجــىن م ــاك منفع وهن

 ٢٠١٢التحضري ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املزمع عقده يف ريو دي جـانريو يف عـام               
   عن جوانبه الزرقاء فيما يتعلق بالنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية؛، فضال)٢٠+ ريو (
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ــالتنوع البيولــوجي للجــزر      )ب(   ــامج العمــل املتعلــق ب ســتجري (حتليــل متعمــق لربن
ــة        ــة والتقنيـ ــشورة العلميـ ــة باملـ ــة املعنيـ ــة الفرعيـ ــشر للهيئـ ــسادس عـ ــاع الـ ــشته يف االجتمـ مناقـ

ــؤمتر األطــراف يف   ــة مل ــة والتابع ــوع الب والتكنولوجي ــة التن ــار   اتفاقي ــوجي املزمــع عقــده يف أي / يول
 يف مونتريال، كندا، واالجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقيـة، املزمـع     ٢٠١٢ مايو

ويعـد هـذا االسـتعراض فرصـة        ).  يف حيـدر أبـاد، اهلنـد       ٢٠١٢أكتـوبر   /عقده يف تـشرين األول    
ركيـز اهتمـام االجتمـاع علـى التنـوع البيولـوجي       ممتازة للبلدان اجلزريـة والبلـدان ذات اجلـزر لت       

  .للجزر
  

  معاجلة التحديات املتعلقة بالطاقة  -دال   
يزال اعتماد الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة شـبه التـام علـى البتـرول املـستورد مـن                       ال  - ٣٧

 يـشكل  أجل الوفاء باحتياجاهتا من الطاقة التجارية يسبب اختالالت شديدة يف التجـارة، كمـا          
وتعــد . ارتفــاع تكــاليف الــواردات البتروليــة اســترتافا خطــريا للمــوارد املاليــة الوطنيــة احملــدودة   

وستـضع هـذه الزيـادة    . أسعار املنتجات البتروليـة يف هـذه البلـدان مـن أعلـى األسـعار يف العـامل              
  .والزيادات املتوقعة يف املستقبل ضغوطا كبرية على اقتصادات هذه الدول

لطاقة أهم القطاعات للغالبية العظمى من الدول اجلزرية الصغرية الناميـة،           ويعد قطاع ا    - ٣٨
وال ميكــن حتقيــق التنميــة املــستدامة هلــذه  . وميثــل أحــد اجملــاالت الرئيــسية للــضعف االقتــصادي 

ــة       ــة مــن التكامــل ال يعتمــد علــى املــوارد اخلارجي الــدول دون قطــاع للطاقــة علــى درجــة عالي
عـــات تـــصريف النفايـــات، وإمـــدادات امليـــاه، والزراعـــة،  وحيـــتفظ بـــصالت تآزريـــة مـــع قطا 

  .والسياحة، والنقل، والعمالة
وأكرب مصدر وحيد شائع للطاقة املتجددة جلميـع الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة هـو                    - ٣٩

زالـت التكنولوجيـا الالزمـة السـتخدام هـذا       ومـع ذلـك، مـا   . الطاقة البحريـة مبختلـف أشـكاهلا     
  .اقة يف مرحلة التطوير ولذلك فهي مكلفةاملصدر من مصادر الط

وتطوير موارد الطاقة املتجددة خيضع لقيود مثل توافر التكنولوجيا املالئمـة والقـدرات               - ٤٠
التقنية، واآلليات املؤسسية الـضعيفة، والتحـديات الـيت يـشكلها وضـع أنظمـة لألسـواق النائيـة                   

ات الطاقـة املتجـددة املتاحـة للـدول         وتتضمن تكنولوجيـ  . الصغرية حبيث تكون تكلفتها معقولة    
وتتـضمن اجملـاالت احملتملـة الـيت قـد          . اجلزرية الصغرية الناميـة الطاقـة املائيـة والرحييـة والشمـسية           

جيري اسـتخدامها يومـا مـا أنظمـة الطاقـة البحريـة؛ وتكنولوجيـات حتويـل النفايـات إىل طاقـة؛                      
ملــاء الشمــسية؛ وأجهــزة التربيــد ؛ وســخانات ا) خــضراء-زرقــاء (وطحالــب الكتلــة اإلحيائيــة 

الشمسي؛ وأجهزة التربيد مبياه البحر؛ واملباين ذات األثر الكربوين املنخفض؛ واملرافق الـصحية             
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ــل       ــستعملة؛ والنقـ ــاه املـ ــدوير امليـ ــادة تـ ــم إعـ ــاض، ونظـ ــالغ االخنفـ ــائي البـ ــتهالك املـ ذات االسـ
  .الكهربائي

ومـع ذلـك،   . راحـل خمتلفـة مـن التطـوير    والتكنولوجيات اجلديـدة متاحـة، إال أهنـا يف م       - ٤١
تفتقر الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل اخلـربة املطلوبـة يف اجملـال الـتقين وجمـال األحبـاث بـشأن              
ــات       ــشر التكنولوجي ــا، واالســتغالل التجــاري، ون ــشأن نقــل التكنولوجي ــاوض ب األســواق للتف

  .ونوالتطبيقات املبتكرة اليت تسهم يف االقتصاد املنخفض الكرب
 استثمرت الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة الـباليني يف قطـاع الطاقـة                ١٩٩٢ومنذ عام     - ٤٢

. فيها، وذهب القليل جدا من هذه االستثمارات إىل الطاقة املتجـددة وكفـاءة الطاقـة وحفظهـا              
ولكــي تقــوم البلــدان بتــوفري املــوارد املاليــة الالزمــة لتحويــل قطــاع الطاقــة هنــاك عــدة خيــارات 

  :ة تتضمنمتاح
حبث إنشاء مرفق خاص داخل مركز تكنولوجيا املناخ اجلـاري إقامتـه كجـزء        )أ(  

مــن عمليــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ بتمويــل خــاص لــدعم الــدول   
  اجلزرية الصغرية النامية يف تقييم وحتديد تكنولوجيات الطاقة املتجددة املالئمة هلا؛

ة التمويــل إلنــشاء صــندوق متجــدد لتنميــة الطاقــة املــستدامة، ويــتم  حبــث نــوا  )ب(  
  متويله من مصادر خمتلفة منها سكان الدول اجلزرية الصغرية النامية ومغتربيها؛

دراسة إمكانية طـرح سـندات وإنـشاء صـناديق وطنيـة وإقليميـة للطاقـة لـدعم                )ج(  
تزايـدة حـصوهلا علـى عائـدات        استثمارات كفـاءة الطاقـة وحفظهـا يف جمـاالت يتـبني بـصورة م              

  مرحبة للغاية لالستثمارات ومنافع اقتصادية وطنية كبرية؛
ــربات         )د(   ــم اخلـ ــة لتقاسـ ــشاء آليـ ــل إنـ ــن أجـ ــدويل مـ ــدعم الـ ــاس الـ ــوفري والتمـ تـ

وميكـن  . التكنولوجية تستخدم خـربات فريـدة وتولـد منـافع ماليـة إضـافية للمهنـيني املـشاركني                 
تركا مــن خــالل وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة ذات تطبيــق مثــل هــذه اآلليــة تطبيقــا مــش

الصلة أو املنظمات اإلقليمية ذات اخلربة املطلوبة، كما ميكن تيسريها مـن خـالل منـصة شـبكة                  
  .معلومات الدول اجلزرية الصغرية النامية على شبكة اإلنترنت

شـكال املالئمـة   وميكن أن يتبع سياسات الطاقة سياسات قطاعية فرعية لتعزيز تنمية األ     - ٤٣
وينبغي االعتـراف   . من موارد الطاقة املتجددة ومبادرات كفاءة الطاقة وسياسات حفظ الطاقة         

ومـن الـضروري حتقيـق      . بصنع السياسات بوصفه عملية متعددة اخلطوات ولـيس جمـرد حـدث           
قدر أكرب من اتساق الـسياسات لكفالـة التفاعـل بـني القطاعـات الـيت هلـا تـأثري ونفـوذ كـبريين                        

  . االقتصادية-لى تنمية قطاع الطاقة والتنمية االجتماعية ع
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وباإلضافة إىل التمويل، ميكن أن تكون مبادرات الـشراكة للتـصدي لتحـديات الطاقـة                 - ٤٤
ومبـادرة  . واهلدف هو األخذ يف االعتبار مبختلف اخليارات الـيت ميكـن أن تعـود بـالنفع               . مفيدة

مثــال للــشراكات الــيت هتــدف إىل ) الــصغرية الناميــةرصــيف الــدول اجلزريــة (الطاقــة املــستدامة 
وباإلضـافة إىل ذلـك، فتيـسري إقامـة         . التصدي بفعالية لتحديات الطاقة اليت تواجـه تلـك الـدول          

شراكات جديدة وبيـان الـشراكات الناجحـة يف هـذه الـدول أحـد األهـداف الرئيـسية لـشبكة                     
 تقدمي منصة شبكية لتـشاطر التجـارب        معلومات الدول اجلزرية الصغرية النامية، اليت هتدف إىل       

  .واخلربات وإقامة الصالت
  

  التصدي للمعوقات اهليكلية االقتصادية للدول اجلزرية الصغرية النامية  -هاء   
الكــثري مــن الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة قابــل للتــأثر بالــصدمات املتــصلة بالتجــارة     - ٤٥

ال تعرضـها لـصدمات قابلـة للقيـاس فحـسب،           اخلارجة عن السيطرة احمللية، ليس بـسبب احتمـ        
مثــل اخنفــاض املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والتحــويالت املاليــة، وتقلــص الــصناعات ذات الــصلة  

أو بعــدها وفرصــها /باألســواق اخلارجيــة، وزيــادة البطالــة، بــل أيــضا بــسبب صــغر حجمهــا و  
تمـد بدرجـة كـبرية      ويصيب هذا الـضعف االقتـصادات الـيت تع        . احملدودة للتخصص االقتصادي  

علــى منــتج واحــد أو منتجــات قليلــة للتــصدير، وتكــون هــذه املنتجــات معرضــة إىل حــد كــبري  
  .للصدمات

ومن الغايات املتوسطة لـدعم اهلـدف النـهائي الـذي يتمثـل يف بنـاء املرونـة االقتـصادية                      - ٤٦
مامـا خاصـا   اليت أقرت املنظمـات والـربامج وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة بأهنـا تـستحق اهت             

ضرورة تقليل املعوقات اهليكلية، مع اإلشـارة بـصفة خاصـة إىل املعوقـات الـيت تنـتج عـن صـغر                    
وتشري هـذه   . احلجم والبعد، مما يترك آثارا فيما يتعلق بالقدرات املؤسسية والكفاءة االقتصادية          

ــة الغايــة املتوســطة إىل جمــاالت للمعاجلــة األكثــر فعاليــة ملــواطن الــضعف واالحتياجــات     اإلمنائي
الفريدة واخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية على النحـو الـذي أشـارت إليـه اجلمعيـة العامـة                   

  .٦٥/٢يف قرارها 
وبالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية، هنـاك ثالثـة جمـاالت للعمـل لتقليـل املعوقـات                   - ٤٧

  :اهليكلية هلا أمهية خاصة، وهي
املاديـة، وخباصـة يف جمـال النقـل، بغيـة التخفيـف مـن               إنشاء اهلياكل األساسـية       )أ(  

  اآلثار السلبية للبعد أو صغر احلجم؛
بناء قاعدة املوارد البشرية لالقتصاد لتمكني عنصر املعرفة للقـدرات اإلنتاجيـة              )ب(  

ومـن شـأن   . من النمو مبا يتماشى مع هذا العنصر لـدى املنافـسني املتنـامني يف االقتـصاد العـاملي        
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سن قــدرات الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة علــى االبتكــار وأن يــضيف قيمــة إىل  ذلــك أن حيــ
  املنتجات والصادرات يف سالسل القيمة العاملية ذات الصلة؛

بناء أو تعزيز القدرات املؤسسية لتهيئـة أكثـر البيئـات مالءمـة لتحقيـق التقـدم                    )ج(  
  .يعزز أحدمها اآلخر) ب(وجمال العمل هذا، واجملال السابق يف الفقرة . اهليكلي

وستحتاج كل دولة مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة إىل حتديـد خلـيط التخـصص                      - ٤٨
وهذه الدول لديها طائفة من اخلصائص اإلجيابية الفريدة، مبا يف ذلك مجـال             . األمثل اخلاص هبا  

 أن يكــون الــصغر ميكــن(البيئــة، والتفــرد الثقــايف والثــروة الثقافيــة، والغرابــة املــصحوبة بالــصغر  
ــائق     ــو ع ــا ه ــدر م ــوة بق ــصدر ق ــاق     ). م ــشار الواســع النط ــشكل االنت ــك، ي وباإلضــافة إىل ذل

لالستقرار السياسي واحلكم الرشيد لدى تلك الدول أحد أوجـه القـوة الـيت ينبغـي مراعاهتـا يف       
  .السعي إىل حتديد خليط التخصص األمثل

ة ناميــة ضــد الكــوارث الطبيعيــة ريواالقتــصاد الــسليم لــن حيــصن أيــة دولــة جزريــة صــغ  - ٤٩
الصدمات االقتصادية اخلارجة عن سيطرهتا، إال أنه قد يسفر عن مرونة اقتصادية أكـرب عـن                 أو

  .طريق توسيع القاعدة اإلنتاجية
وهتــيمن صــناعات اخلــدمات إىل حــد كــبري علــى اقتــصادات الــدول اجلزريــة الــصغرية      - ٥٠

 األول حلـصائل التـصدير يف كـثري مـن البلـدان؛ ويف      النامية، مع بروز الـسياحة بـصفتها املـصدر        
 يف املائــة يف ٦٧ بلـغ متوسـط نــصيب صـادرات اخلـدمات مــن إمجـايل الـصادرات       ٢٠٠٩عـام  
وزادت . )١( دولة من الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة الـيت تتـاح بـشأهنا بيانـات ذات صـلة                  ٢٦

. القتــصادي ملعظــم تلــك الــدول اخلــدمات الدوليــة خبــالف الــسياحة زيــادة كــبرية يف اهليكــل ا  
ــصبح        ــة يف ســبيلها إىل أن ت ــال التجاري ــصلة باألعم ــة واخلــدمات األخــرى املت واخلــدمات املالي

علـى سـبيل املثـال، سـاموا وسـانت كيـتس ونيفـيس              (جماالت واعدة للتخـصص لـبعض الـدول         
وس علـى سـبيل املثـال، بربـاد       (أو دعـائم اقتـصادية راسـخة يف دول أخـرى            ) وسيشيل وفانواتو 

  ).وجزر البهاما وموريشيوس
ومنــو قطــاع اخلــدمات ميكــن أن يكــون حــافزا للنمــو االقتــصادي والتنميــة بوجــه عــام     - ٥١

. حبيــث يــصبح التنويــع ممكنــا، ممــا يــوفر فرصــا لالســتثمار وإنتــاج طائفــة واســعة مــن املنتجــات 
__________ 

 املتحدة للتجارة والتنمية عن أنتيغوا وبربـودا، بـابوا     البيانات متاحة يف صندوق النقد الدويل ومن مؤمتر األمم          )١(  
غينيا اجلديدة، بربادوس، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمـر، جـزر         
مارشال، دومينيكا، الرأس األخضر، ساموا، سان تومي وبرينسييب، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت              

ت لوســيا، سيــشيل، غرينــادا، فــانواتو، فيجــي، كرييبــاس، ملــديف، موريــشيوس،        كيــتس ونيفــيس، ســان  
  .، ناورو) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
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كانـات لتحقيـق النمـو      وُتظهر الدول اجلزرية الصغرية النامية، رغم معوقاهتا املتأصلة الكثرية، إم         
ات فعالة للنمو االقتصادي جيب التغلـب علـى احلـواجز           استراتيجيولوضع  . االقتصادي والتقدم 
 أعـاله، هنـاك ثالثـة جمـاالت هامـة للعمـل       ٤٧وكما جـاء ذكـره يف الفقـرة        . والعقبات اهليكلية 
ــصدد  ــذا ال ــشري      : يف ه ــوارد الب ــدة امل ــة قاع ــة، وتنمي ــز تطــوير اهلياكــل األساســية املادي ة، وتعزي

  .القدرات املؤسسية
  

  معاجلة األمن الغذائي  -واو   
يزال األمن الغذائي يـشكل واحـدا مـن الـشواغل الرئيـسية للـدول اجلزريـة الـصغرية                   ال  - ٥٢

وجـرت  . وللتغلب على هتديد انعدام األمن الغذائي جيـب تعزيـز قـدرات إدارة املخـاطر      . النامية
البيولــوجي مــن خــالل مــشروع إقليمــي لألمــن الغــذائي معاجلــة األمــن الغــذائي ومحايــة التنــوع 

منتــدى منطقــة البحــر الكــارييب مــع /بــشأن تعزيــز األمــن الغــذائي اإلقليمــي للجماعــة الكاريبيــة 
  .خمتلف برامج التعاون التقين الوطنية اليت تدعم املشروع

 علـى الزراعـة   وتعتمد الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر،                 - ٥٣
ـــ    ــسبة ل ــشتها  ٨٠واحلراجــة ومــصائد األمســاك بالن ــة مــن أســباب معي وميكــن للزراعــة  .  يف املائ

التقليديــة والــنظم الغذائيــة أن تــوفر القــدرة علــى مواجهــة الــصدمات االقتــصادية والطبيعيــة         
االكتفـاء  وقد جدد ارتفاع أسعار املواد الغذائية والنفط التركيز على اإلنتاج احمللي و           . اخلارجية

وتعتمــد هــذه الــدول أيــضا علــى احمليطــات الــسليمة وحفــظ املــوارد البحريــة،   . الــذايت الغــذائي
  .جيعل من التقاسم املنصف لفوائد موارد احمليطات أمر بالغ األمهية مما
وال تــزال الغابــات تــوفر  . وللغابــات واألشــجار أمهيــة بيئيــة وثقافيــة واقتــصادية هائلــة    - ٥٤

  .، رغم تزايد االعتراف بقيمة الغابات بالنسبة للبيئةمنتجات خشبية ضخمة
ــة املائيــات مــن أجــل اإلنتــاج الغــذائي احمللــي ولتــصدير        - ٥٥ وهنــاك إمكانــات كــبرية لتربي

وتتعـرض  . املنتجات البحرية، مبا فيها الآللئ واإلربيان واملرجان املـستنبت واألعـشاب البحريـة     
 بالــصيد التجــاري والكفــايف، بــصفة عامــة اآلن   مــوارد مــصائد األمســاك الــساحلية، املــستهدفة  

  .للصيد املفرط والضغوط املتزايدة من جراء ازدياد عدد السكان
ويلحـق فقـدان    . والصيد املفرط أحد العوامل اليت تساهم يف تآكـل التنـوع البيولـوجي              - ٥٦

ــسفر عــن         ــرجح أن ي ــن امل ــذوي، وم ــايل والتغ ــذائي وامل ــاألمن الغ ــضرر ب ــوجي ال ــوع البيول  التن
كما يزيد ذلك من االعتماد على استرياد األغذية ويؤثر علـى آفـاق   . مستويات أعلى من الفقر  

  .النمو االقتصادي يف األجل الطويل
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ومينح التحول إىل االقتصاد األخضر قيمة لرصيد التنـوع البيولـوجي وسـلع وخـدمات                 - ٥٧
. ا للــرزق والــدخلالــنظم اإليكولوجيــة، وخباصــة األغذيــة، كمــا ميكــن أن يــصبح مــصدرا هامــ

وبالتــايل، سيــساهم االســتثمار يف االقتــصاد األخــضر يف حتــسني قــدرة الــدول اجلزريــة الــصغرية 
ــأثر        ــها للت ــواردات وقابليت ــاج غــذائها اخلــاص هبــا وحيــد مــن اعتمادهــا علــى ال ــة علــى إنت النامي

  .باألزمات الغذائية
  

  النهوض بالسياحة املستدامة  -زاي   
سبة ملعظـم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، النـشاط االقتـصادي               تشكل السياحة، بالنـ     - ٥٨

ومـع ذلـك،    . الرئيسي فيما يتعلق بتوليد الدخل وخلق فـرص العمـل وإيـرادات القطـع األجـنيب               
فهذه الدول، نتيجة لصغر حجمها، معرضة بدرجـة كـبرية لآلثـار الـسلبية البيئيـة واالجتماعيـة                  

 وباإلضافة إىل ذلك، تعترب السياحة قطاع اقتـصادي يتـأثر   .اليت ميكن أن حتدثها السياحة أحيانا   
. ومـن املتوقـع أن تتكثـف بـاطراد آثـار تغـري املنـاخ علـى قطـاع الـسياحة          . باملناخ إىل حد كـبري   

وقد تتـضرر هـذه الـدول بـصفة خاصـة، حيـث سـبب ارتفـاع درجـة حـرارة احمليطـات بالفعـل                        
  .تبييض املرجان، من بني آثار أخرى

ــة    وتعتمــد ا  - ٥٩ لــسياحة أيــضا إىل حــد بعيــد علــى رأس املــال الطبيعــي للــنظم اإليكولوجي
السليمة والعاملة، لـيس جلـذب الـسياح فحـسب، بـل أيـضا لتلبيـة رغبـاهتم يف التمتـع باألغذيـة                

وميكـــن لقطـــاع الـــسياحة أيـــضا أن يكـــون دافعـــا يتطلـــب مـــن . واألنـــشطة واخلـــربات احملليـــة
 الـيت تـزوده باحتياجاتـه قـدر أكـرب مـن اإلدارة املـستدامة                القطاعات اإلنتاجية واخلدمية الكـثرية    

  .واستخدام املوارد
ــة اســتدامتها، أمــر       - ٦٠ ولــذلك كــان ختطــيط وإدارة ورصــد التنميــة الــسياحية، بغيــة كفال

ومــن الــضروري أيــضا تقــدمي دعــم فعــال إلدمــاج معــايري التكيــف مــع تغــري املنــاخ يف . أساســي
  .حيالعمليات الوطنية للتخطيط السيا

والدول اجلزرية الصغرية النامية معرضة بدرجـة كـبرية آلثـار تغـري املنـاخ ولـديها قـدرة                - ٦١
وأظهـرت مبـادرات مثـل شـراكة     . ضعيفة على التكيف، ولـذلك جيـب أن متـنح اهتمـام خـاص             

. اإلنقاذ الكارييب وخريطة الطريق املقترحة للنمـو األخـضر للمحـيط اهلـادئ بعـض اإلمكانـات                
ات ذات  سـتراتيجي ختاذ مثل هذه املبـادرات يف املنـاطق األخـرى بغيـة تنفيـذ اال              ومن الضروري ا  

  .الصلة لتحقيق السياحة املستدامة
وقامــت بعــض الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة باستكــشاف طــرق خالقــة واســتباقية       - ٦٢

ــسياحة املتخصــصة      ــل ال ــسياحة مث ــز ال ــا      -لتعزي ــة يف كوب ــسياحة الطبي ــال، ال ــبيل املث ــى س  عل



A/66/278
 

16 11-44748 
 

وريــشيوس، وســياحة املنتجعــات الــيت تنتــشر يف الكــثري مــن البلــدان، والــسياحة البيئيــة الــيت    وم
ات مفيـــدة يف تنويـــع املنـــتج ســـتراتيجيوهـــذه اال. تـــشجع مراقبـــة الطيـــور، والـــسياحة الثقافيـــة

ات ســـتراتيجيكمــا تـــضيف هــذه اال  . الــسياحي، بينمــا تـــسهم أيــضا يف احلفــاظ علـــى البيئــة     
.  طريق كوهنـا عوامـل للعـرض والطلـب يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل للبلـد             لالقتصادات احمللية عن  

والتمويل اإلضايف والشراكات املتزايدة مع القطاعني العـام واخلـاص لتعزيـز الـسياحة املـستدامة                
سيمكِّنا البلدان من االحتفاظ بقدرهتا التنافـسية يف سـوق تـضاءل يف أعقـاب األزمـات الدوليـة          

  .األخريةاليت شهدهتا السنوات 
  

  حتقيق القدرة على حتمل الدين  -حاء   
تعد األعباء املرتفعة واملتزايدة للدين يف بعـض الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة مـشكلة                    - ٦٣

وهناك دالئل على أن أرصدة الديون تدهورت تـدهورا كـبريا منـذ             . مستمرة ومل حتل منذ مدة    
لقيـــود اهليكليـــة، مثـــل التعـــرض بدرجـــة كـــبرية وا. بدايـــة األزمـــة االقتـــصادية واملاليـــة العامليـــة

للــصدمات اخلارجيــة، والقاعــدة الــسكانية الــصغرية، والقاعــدة التــصديرية احملــدودة، والقطــاع   
العـــام الـــذي يعـــد مـــصدرا هامـــا للـــدخل والعمالـــة للكـــثري مـــن األســـر يعـــين أن جنـــاح هـــذه  

د من الدول اجلزريـة الـصغرية       ويعتمد العدي . ات اليت تعاجل أعباء الدين كان حمدودا      ستراتيجياال
ومع ذلك، فاملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة متيـل بـشدة            . النامية بشدة على املساعدة اإلمنائية الرمسية     

حنو بضعة بلدان فحـسب، وضـاعفت املـستويات املنخفـضة مـن املعونـة املقدمـة لـدول جزريـة                     
لتمويـل اخلـارجي املـستند      صغرية نامية أخرى من اتكاهلا على أشكال أكثر تقلبـا وتكلفـة مـن ا              

  .إىل السوق
وعلى العكس من بلدان نامية أخرى كـثرية، مل ينتفـع معظـم الـدول اجلزريـة الـصغرية                     - ٦٤

لــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون الناميــة بالتــدابري الدوليــة لتخفيــف عــبء الــديون، مثــل مبــادرة الب
لتخفيــف مــن عــبء الــديون، وســاعد ا. املبــادرة املتعــددة األطــراف لتخفيــف عــبء الــديون أو

زالـت أعبـاء     ومـا . حيثما طبق، على احلد إىل درجة كبرية من أعباء الدين يف البلدان املستفيدة            
يف الكثري مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة دون معاجلـة مـن        ) واملتزايدة(الدين العام املرتفعة   

م هــذه املــشكلة مــن جــراء وتتفــاق. جانــب جمتمــع الــسياسات الدوليــة إىل حــد كــبري حــىت اآلن
اخنفاض مستويات النمـو االقتـصادي يف الكـثري مـن هـذه الـدول الـيت تتعـاىف مـن األزمـة املاليـة                         
واالقتصادية العاملية بوترية أبطأ من بقيـة أحنـاء العـامل، حـسب قيـاس تنبـؤات النمـو االقتـصادي                   

  .على مدار السنوات القليلة املقبلة
اجلزريــة الــصغرية الناميــة مــن التمويــل امليــسر املقــدم مــن  ويــستفيد العديــد مــن الــدول   - ٦٥

“ االسـتثناء املتمثـل يف اجلـزر الـصغرية        ”جهات اإلقـراض املتعـددة األطـراف الرئيـسية يف إطـار             
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وتظل املؤسسات املاليـة املتعـددة      . اعترافا بالتحديات اإلمنائية اخلاصة اليت تواجهها هذه البلدان       
ومـع ذلـك، ال تـستفيد بعـض بلـدان اجلـزر             . ي لبلدان عديدة  األطراف الشريك املقرض الرئيس   

وهناك دليل يشري إىل أن الديون امليسرة، كجـزء مـن إمجـايل الـدين            . الصغرية من هذا االستثناء   
. العام، اخنفضت إىل حد كبري يف الكثري من الدول اجلزرية الصغرية النامية خالل العقد األخـري               

ــسر    ــديون املي ــديون اخلاصــة اخلا وجــرت االستعاضــة عــن ال ــة وة بال ــيت كــثريا  /رجي ــة ال أو احمللي
  .تكون أكثر تكلفة ما
وميكــن أن يتــسبب االقتــراض احمللــي الكــبري مــن جانــب الدولــة يف إزاحــة االئتمانــات     - ٦٦

ــة والنمــو االقتــصادي يف القطــاع       املتاحــة للقطــاع اخلــاص، ممــا يــؤدي بــدوره إىل إعاقــة التنمي
ة إعادة اهليكلة ألن التخلف عن تسديد الـديون الـسيادية احملليـة             وقد تزداد أيضا صعوب   . اخلاص

ويف ضوء مواطن الضعف اهليكلـي العديـدة للـدول اجلزريـة            . كثريا ما تعقبه أزمة مصرفية حملية     
الصغرية النامية إزاء الـصدمات اخلارجيـة يثـور التـساؤل حـول مالءمـة التمويـل الـسوقي لـدعم           

  .نالتنمية االقتصادية هلذه البلدا
وميكـن حلكومـات الـدول اجلزريــة الـصغرية الناميـة أن تقــوم باختـاذ خطـوات لتحــسني          - ٦٧

وقــد يكــون . قــدرات إدارة الــديون واحلــد مــن جوانــب القــصور والتبديــد يف النفقــات العامــة  
وجيـب أن يكـون هـذا مقترنـا بوضـع حـد             . ختفيف الديون ضـروري أيـضا لـبعض هـذه الـدول           

وينبغـي تنقـيح معيـار احلـصول علـى          . نة إىل الكثري من هذه الدول     النعكاس اجتاه تدفقات املعو   
املوارد التساهلية من املؤسـسات املاليـة املتعـددة األطـراف الرئيـسية لألخـذ يف االعتبـار بـالقيود             

وأخــريا قــد تكــون آليــات التمويــل  . اهليكليــة الــيت تعــوق التنميــة كمــا تواجههــا بلــدان كــثرية  
املعاكــسة للــدورات االقتــصادية ومبــادالت الــديون مستــصوبة املبتكــرة، مثــل أدوات القــروض 

  .بالنسبة لكثري من هذه الدول نظرا لقابليتها للتأثر بالصدمات اخلارجية
  

  توصيات من الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية  -طاء   
الدول األعـضاء وكيانـات األمـم       ، برسائل إىل    ٦٥/٢بعث األمني العام، امتثاال للقرار        - ٦٨

ة اسـتراتيجي  يطلـب منـها توصـيات بـشأن تعزيـز تنفيـذ              )٢(املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليـة    
  .موريشيوس

__________ 
وردت اســتجابات مــن حتــالف الــدول اجلزريــة الــصغرية، واالحتــاد األورويب، وفنلنــدا، وكوبــا، ومالطــة،            )٢(  

ــات املتحــدة األمريكيــة   اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، واللجنــة    أمانــة ووردت اســتجابات أيــضا مــن   . والوالي
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومنظمة األغذية والزراعة، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                 
ملوريشيوس وسيشيل، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم             

والعلم والثقافة، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، ومنظمـة األمـم املتحـدة                  املتحدة للتربية   
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  الدول األعضاء  -  ١  
وُعممـــت أيـــضا . أكـــدت اســـتجابات الـــدول األعـــضاء أمهيـــة املـــساءلة بالنـــسبة هلـــا   - ٦٩

  .استبيانات على الدول األعضاء الستيفائها
ورأت بعض البلدان أن هناك حاجة إىل إجراء قـدر أكـرب مـن التـشاور واالتـصال بـني           - ٧٠

منظومة األمم املتحدة والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة، واقترحـت ضـرورة وضـع وتنفيـذ آليـة                   
  .وكررت املنظمات اإلقليمية أيضا هذه التوصيات. رمسية وشاملة للتنسيق

استعراض شـامل آلليـات الـدعم املـايل املتاحـة للـدول       كما كانت هناك توصية بإجراء       - ٧١
اجلزرية الصغرية الناميـة، مبـا يف ذلـك طـرق الوصـول، وتوصـية بـصياغة بيانـات إلظهـار أوجـه                

  .التماثل والتباين بني تلك البلدان
وذكر الكثري مـن الـدول األعـضاء الـيت اسـتجابت لالسـتبيان ضـرورة تعزيـز وكـاالت                      - ٧٢

 تتحمل مسؤوليات معينة إزاء الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة وزيـادة املـوارد     األمم املتحدة اليت 
ودعـا الكـثري مـن الـدول أيـضا إىل       . املتاحة للمنظمات اليت تتناول املسائل اخلاصـة هبـذه الـدول          

إدخال التحـسينات علـى مجـع وحتليـل البيانـات لتقـدير حالـة التنميـة املـستدامة يف هـذه الـدول              
ــواطن الـــضعف لـــد  ــادوس    ومـ ــامج عمـــل بربـ ــذ برنـ ــستفادة مـــن تنفيـ ــيم الـــدروس املـ يها وتقيـ

وكانت هنـاك أيـضا دعـوة إىل وضـع جمموعـة معياريـة             . ة موريشيوس بشكل أفضل   استراتيجيو
مــن املؤشــرات املــشتركة املتعلقــة باألخطــار، كمــا جــرى التــشديد علــى فكــرة امللكيــة الوطنيــة 

  .لعملية التنمية
د الطاقة املتجددة يف الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وإنـشاء             وجرى اقتراح تنمية موار     - ٧٣

نظم قادرة على مواجهة الكـوارث الطبيعيـة والـصدمات اخلارجيـة، فـضال عـن تعزيـز اسـتدامة                  
مــصائد األمســاك البحريــة وتقــدمي دعــم أكــرب التفاقيــة كارتاخينــا حلمايــة وتنميــة البيئــة البحريــة  

ــة البحــر الكــارييب الكــربى يف هــ     ــدولملنطق ــرب أن مــن      . ذه ال ــتغري املنــاخ، اعُت ــا يتعلــق ب وفيم
الضروري توسيع نطاق تقدمي املساعدات الثنائية واملتعـددة األطـراف املوجهـة صـوب التكيـف             

ــة  ــة الــصغرية النامي ــذ   . إىل الــدول اجلزري ــاك توصــية بتنفي ــة اســتراتيجيكمــا كانــت هن ات وطني
  .مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخللتكيف وباملزيد من التعاون مع إطار اتفاقية األ

__________ 
للطفولة، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم املتحدة، ومعهد األمم املتحدة لبحوث التنميـة               

ويل لالتصاالت، ومنظمة الـسياحة العامليـة، وأمانـة         االجتماعية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واالحتاد الد      
اجلماعة الكاريبية، وأمانة الكومنولث، ومنتدى الـدول الـصغرية، وأمانـة برنـامج البيئـة اإلقليمـي جلنـوب احملـيط               

  .اهلادئ، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية
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وكرر العديد من الدول األعضاء اإلعراب عن ضرورة تعزيـز وحتـديث وحـدة الـدول                  - ٧٤
اجلزرية الصغرية النامية يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة ألمانـة األمـم املتحـدة،              

تنـشيط شـبكة معلومـات الـدول        وسلطت الـدول األعـضاء الـضوء علـى أمهيـة العمـل اجلـاري ل               
اجلزرية الصغرية النامية وضـرورة تطـوير طـرق فعالـة لعمـل مـوجز كّمـي ملـواطن ضـعف تلـك                       

كمــا اقترحــت أيــضا الــدول األعــضاء حتــسني البحــث العلمــي  . الــدول وقــدرهتا علــى املقاومــة
عـاون  وتوسيع نطاقه، فـضال عـن تطـوير التكنولوجيـا ونقلـها ملـساعدة تلـك البلـدان وتعزيـز الت                    

  .فيما بني بلدان اجلنوب
وُسلط الضوء علـى وجـود التـزام سياسـي أكـرب بالنظـام التعليمـي، مبـا يف ذلـك زيـادة                         - ٧٥

ة العامــة لتحقيــق ســتراتيجياملــوارد املخصــصة للتعلــيم، بوصــفه مــن العناصــر اهلامــة بالنــسبة لال  
  .أهداف التنمية املستدامة

  
  كومية الدوليةكيانات األمم املتحدة واملنظمات احل  -  ٢  

كانــت توصــيات كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت قــدمت      - ٧٦
مدخالت هلذا التقرير توصيات تكميلية ركزت غالبا على حلول شديدة التـشابه، ويـشري هـذا                
إىل أن هناك فهما مشتركا حقيقيا للتحديات ووجود توافق يف اآلراء على نطـاق واسـع حـول         

ات واإلجــراءات الــيت يــتعني اســتخدامها ملــساعدة الــدول اجلزريــة الــصغرية   ســتراتيجيبعــض اال
كمـا أيـدت االسـتجابات التوصـيات الـيت قدمتـها            . ة موريـشيوس  اسـتراتيجي النامية علـى تنفيـذ      

الدول األعضاء فيما يتعلق مبـسائل مثـل آليـات التمويـل، مبـا يف ذلـك إجـراء اسـتعراض للنظـام               
ملساعدة اإلمنائية اخلارجيـة؛ وختفيـف عـبء الـديون؛ وضـرورة اهتمـام       الذي يستخدم لتحديد ا  

األمم املتحدة على حنو أكرب باحتياجات الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وإنـشاء نظـام أفـضل         
ملراكز االتصال داخل منظومة األمـم املتحـدة؛ وزيـادة مجـع البيانـات وتعزيـز قواعـد البيانـات؛                    

رة الوطنية؛ واملزيد مـن التركيـز علـى التـصدي آلثـار تغـري املنـاخ علـى                   وتعبئة املوارد وبناء القد   
  .الدول اجلزرية الصغرية النامية ووضع برامج للمرونة يف مواجهة املناخ

وباإلضــافة إىل بنــاء القــدرة، رأت بعــض املنظمــات اإلقليميــة للــدول اجلزريــة الــصغرية   - ٧٧
لــذات عــن طريــق تطبيــق أفــضل املمارســات الناميــة ضــرورة تعزيــز اعتمــاد هــذه البلــدان علــى ا

  .لتنميتها
كمــا كانــت هنــاك دعــوات إلنــشاء وتعزيــز آليــات التنــسيق للــدول اجلزريــة الــصغرية     - ٧٨

  .ات الوطنية للتنمية املستدامة أو ما يعادهلاستراتيجيالنامية وتوصية بتعزيز اال
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ــستدام       -ثالثا    ــة امل ــة بالتنمي ــات املعني ــشر البيان ــز مجــع ون ــة  تعزي ــدول اجلزري ة لل
  الصغرية النامية

  أوجه قصور البيانات والعوامل املُعيقة  -ألف   
اإلحصاءات الرمسيـة يف معظـم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة غـري كافيـة، والبيانـات                      - ٧٩

وتتضمن أوجه القصور التغطية احملـدودة، وعـدم االمتثـال          . املتاحة غالبا ما تكون رديئة النوعية     
عايري اإلحصائية املقبولة دوليا، وضعف أمهية السياسات، واملـستوى غـري الكـايف مـن               الكايف للم 

وتتـراوح اجملـاالت املتـضررة مـن إحـصاءات االقتـصاد         . التصنيف، واالفتقار إىل حسن التوقيت    
الكلي إىل اإلحصاءات األساسية املفصلة عن هيكل اقتصادات الدول اجلزرية الصغرية الناميـة،              

وينبغـي اإلشـارة إىل أن      . ليـة، والبيئـة، والطاقـة، والتنميـة االجتماعيـة، والـسياحة           والتجارة الدو 
خطورة املشكلة ختتلف بني بلدان اجملموعة، حيث أن أداء بعض هذه البلدان أفضل بكـثري مـن                 

  .بعضها اآلخر
ومل تـتمكن إال أقليـة مـن        . وال تزال إحصاءات االقتصاد الكلي تـشكل حتـديا مـستمرا            - ٨٠

ــدول  ــة         ال ــات املعني ــن البيان ــضم احلــد األدىن م ــة ت ــدمي جمموع ــن تق ــة م ــصغرية النامي ــة ال اجلزري
وال ُتبلـغ البيانـات     . باحلسابات القوميـة، وغالبـا مـا تكـون البيانـات غـري حديثـة بدرجـة كافيـة                  

ــسلع          ــارة ال ــم املتحــدة إلحــصاءات جت ــدة األم ــضائع إىل قاع ــة للب ــصلة عــن التجــارة الدولي املف
تــوافر بيانــات جوهريــة عــن إحــصاءات البيئــة والطاقــة إال بالنــسبة حلفنــة مــن    وال ت. األساســية

  .الدول اجلزرية الصغرية النامية، وهناك العديد من الفجوات يف البيانات
وأعربـت  . وتفتقر معظم الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة إىل أطـر عاملـة لتقيـيم النوعيـة              - ٨١

ويف . عـن عـدم الرضـاء عـن تـوافر البيانـات ونوعيتـها             اهليئات احلكومية واملستخدمني اآلخرين     
وقد تكون بعـض املعلومـات املتاحـة      . الواقع ميكن أن يكون حتديد املعلومات املفيدة أمرا صعبا        

وهنـاك  . أو ال تتكيف مع واقع الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة   /شديدة ا لعمومية أو سطحية و 
حيث إن هذه البيانات ذات أمهيـة خاصـة لتقيـيم           حاجة إىل اختاذ إجراء عاجل يف هذا الصدد،         

  .مواطن الضعف
والفجوات يف البيانات واملسائل املتعلقة بالنوعية نتيجة مباشرة للقدرة اإلحـصائية غـري          - ٨٢

والقدرة غري الكافية واإلفراد املتكـرر يف االلتـزام نتيجـة للطلبـات الداخليـة واخلارجيـة                 . الكافية
ــدة باســتمرار علــى   ــد علــى     املتزاي ــة وفــرض محــل زائ ــان إىل اختناقــات يف العملي البيانــات يؤدي

ويف معظـم الـدول     . املكاتب اإلحصائية الوطنية واألجزاء األخرى يف النظام اإلحصائي الـوطين         
اجلزريــة الــصغرية الناميــة ال يكــون لــدى املكاتــب اإلحــصائية قــدرة احتياطيــة جلمــع املزيــد مــن 

. ني كبري على نوعية البيانـات املنـشورة يف الوقـت الـراهن            السالسل اإلحصائية أو إلدخال حتس    
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وإضافة املزيـد مـن العمـل دون حتقيـق تقـدم كـبري يف بنـاء القـدرة سـيؤدي بالتأكيـد إىل إضـافة                      
املزيــد مــن الــضغوط واألعبــاء علــى مــوظفي اإلحــصاءات الوطنيــة وغريهــم مــن أعــضاء الــنظم   

  .يؤدي ذلك إىل النيل من نوعية اإلحصاءاتاإلحصائية الوطنية املثقلني بالعمل، وميكن أن 
ــة عوامــل       - ٨٣ ــة الــصغرية النامي ــة اإلحــصائية يف الــدول اجلزري والعوامــل الــيت تعرقــل التنمي

  :وميكن مجع هذه العوامل بشكل عام يف الفئات التالية. عديدة وراسخة ومترابطة
نما تعترف أغلبيـة    بي. االفتقار إىل الدعم الثابت من املستويات العليا للحكومة         )أ(  

حكومات الدول اجلزرية الصغرية النامية بأمهية اختاذ القـرار اسـتنادا إىل أدلـة وجيـري اإلعـراب                  
ي غالبـا إدخـال هـذه التحـسينات،         بصفة عامـة عـن االلتـزام الـسياسي بتحـسني احلالـة، ال جيـر               

  ال جيري إدخاهلا إال على أساس خمصص؛ أو
تعـاين الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة        . صائي الـوطين  عدم فعالية إدارة النظـام اإلحـ        )ب(  

ويف أحيان كثرية ال جيري النظـر إىل أنـشطة    . لدول جزرية صغرية نامية كثرية من سوء اإلدارة       
املكاتب اإلحصائية الوطنيـة والوحـدات اإلحـصائية للـوزارات املختـصة والوكـاالت احلكوميـة                

ي الـوطين املوحـد وال جتـري إدارهتـا علـى      األخرى باعتبارها جزء ال يتجزأ من النظام اإلحـصائ      
  هذا األساس؛

ال يوجـــد لـــدى الكـــثري مـــن البلـــدان قـــوانني . عـــدم كفايـــة األطـــر القانونيـــة  )ج(  
وال ميلــك اإلحــصائيون حقوقــا قانونيــة كافيــة  . إحــصائية، وبعــض البلــدان لــديها قــوانني باليــة 

ام اهليئـات احلكوميـة األخـرى       للوصول إىل خمتلـف املـصادر اإلداريـة للبيانـات ولكفالـة اسـتخد             
وعدم االستخدام الفعال للمـوارد اإلداريـة احلاليـة يف اإلحـصاءات            . للمعايري اإلحصائية الدولية  

هو أحد أهم أسباب ازدياد الطلبات على مشاركة السكان واألعمـال التجاريـة يف الدراسـات                
  االستقصائية اإلحصائية؛

 تتــوفر العناصــر األساســية للــهيكل  ال. ضــعف اهلياكــل األساســية اإلحــصائية   )د(  
األساســـي اإلحـــصائي مثـــل ســـجالت األعمـــال التجاريـــة والـــنظم املتوائمـــة مـــن التعـــدادات   

  والدراسات االستقصائية اإلحصائية إال لعدد قليل من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
افيـة أحـد    يشكل االفتقـار إىل املـوارد البـشرية الك        . عدم كفاية املوارد البشرية     )هـ(  

ومن الناحية العملية خلصت كل الدراسات اليت أجريت مـؤخرا عـن احلالـة يف               . أهم املعوقات 
ــة إىل أن املعــوق الرئيــسي الــذي يواجهــه موظفــو اإلحــصاءات      ــة الــصغرية النامي الــدول اجلزري

  الوطنية هو االفتقار إىل موظفني مؤهلني ومهرة وخمتصني؛
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 ســتراتيجياالفتقــار إىل التخطــيط اال. ليم الــسســتراتيجيغيــاب التخطــيط اال  )و(  
  السليم كثريا ما يؤدي إىل تفاقم اإلدارة غري املالئمة واهلياكل األساسية الضعيفة بوجه عام؛

عدم وجود نظام متكامل حـديث لتجهيـز البيانـات، وإدارة قواعـد البيانـات،                 )ز(  
ال يوجد مبعظم الـدول اجلزريـة       بينما تتاح املعدات جتهيز البيانات بوجه عام،        . وضمان النوعية 

الــصغرية الناميــة نظــام متكامــل حــديث جلمــع البيانــات والبيانــات الفوقيــة، وإدخــال البيانــات،  
  .وجتهيز البيانات، ومراقبة النوعية، واحلفظ، والتحليل، والنشر

وخالل السنوات األخرية اضطلعت املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة وغريهـا مـن مـوردي                 - ٨٤
 الوطنية بالتعـاون مـع الوكـاالت اإلقليميـة والدوليـة جبهـود لتحـسني مـدى كفايـة                    اإلحصاءات

ومـع  . البيانات اإلحصائية للدول اجلزرية الصغرية النامية، مما أسفر عـن بعـض النتـائج اإلجيابيـة               
وينبغـي اإلشـارة منـذ البدايـة إىل أنـه           . ذلك، جيب عمـل املزيـد لكفالـة مواصـلة التقـدم الناشـئ             

 علـى تعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة، بينمـا ينبغـي أن تـضطلع اجلهـود املبذولـة                      جيب التركيـز  
  .على الصعيدين اإلقليمي والعاملي بدور هام وداعم

ــها يف الــدول        - ٨٥ ــات وحتليل وميكــن مواصــلة معاجلــة أوجــه قــصور مؤســسات مجــع البيان
م اإلحــصائي الــوطين اجلزريــة الــصغرية الناميــة عــن طريــق إجــراء حتــسينات جذريــة ألداء النظــا  

كوســيلة لترمجــة االلتــزام الــسياسي الــذي أُعــرب عنــه بوضــع سياســات قائمــة علــى األدلــة إىل   
ويتعني على اهليئات املناسبة يف املستويات العليا للحكومة يف هـذه الـدول،             . إجراءات ملموسة 

ض للنظــام إذا مل تكــن قــد قامــت بــذلك مــؤخرا أو بالطريقــة املناســبة، البــدء يف إجــراء اســتعرا 
وينبغي تقدمي الدعم الـالزم للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة           . اإلحصائي الوطين يستهدف حتديثه   

وينبغـي  . والوكاالت احلكومية املعنية األخرى فيمـا يتعلـق بإعـداد خطـط عمـل يف هـذا الـشأن           
 التـشديد علــى أنــه ال ميكــن توليــد اإلحــصاءات املــصنفة العاليــة اجلــودة ونــشرها بنجــاح إال إذا 

اعُتربت هـذه املهمـة مـسؤولية مجاعيـة تقـع علـى عـاتق كـل أعـضاء النظـام اإلحـصائي الـوطين                         
  .وليست مسؤولية املكتب اإلحصائي فحسب

وحتــديث النظــام اإلحــصائي الــوطين مــدخال ال غــىن عنــه وجــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة    - ٨٦
ون الوثيـق مـع مجيـع      وتنطـوي كفالـة التعـا     . ات إمنائيـة وطنيـة مـستدامة      اسـتراتيجي وضع وتنفيذ   

الوكاالت احلكومية ذات الصلة على تعزيـز مجـع البيانـات يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،              
وإقامـة شـراكات وطنيـة قويـة        . شأهنا يف ذلك شأن تعزيز شراكة وطنية من أجـل اإلحـصاءات           

ئـة  من أجل اإلحـصاءات وصـوهنا أمـر أساسـي حلـسن تنـسيق دعـم اجلهـات املاحنـة ولزيـادة تعب                     
وينبغــي استــشارة مجيــع  . املــوارد علــى الــصعيد القطــري مــن أجــل أنــشطة التنميــة اإلحــصائية   
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أصحاب املصلحة، اجلهات احلكومية منها واخلاصـة علـى حـد سـواء، علـى سـبيل املثـال، عـن                     
  .جلان استشارية من املستخدمني داخل احلكومة وخارجها) أو إعادة تنشيط(طريق إنشاء 

ة اسـتراتيجي  لسالسل البيانات وحتديد اجملموعة األساسية من البيانـات          وإعطاء األولوية   - ٨٧
ويف ضوء احملدودية الثابتة للموارد فإن إعطاء األولوية لـسالسل          . أخرى ميكن أن تثبت جناحها    

ــدة للتجميــع والنــشر املنــتظمني مــن            البيانــات وحتديــد اجملموعــة األساســية مــن البيانــات املع
 اختيـار جمموعـة أساسـية مـن اإلحـصاءات عـن طريـق تطبيـق هـذه                   وينبغـي . اجليـدة  املمارسات

ــيم ورصــد مــواطن الــضعف       ــها لتقي املعــايري بوصــفها مالئمــة للــسياسات، مبــا يف ذلــك مالءمت
وينبغــي التــشديد علــى أمهيــة تــوفري  . وإمكانيــة القيــاس والــسالمة املنهجيــة ووتــرية االســتخدام 

  .طن الضعفالبيانات يف الوقت املناسب يف سياق تقييم موا
والعينات الضرورية إلجراء تقديرات استقصائية موثوق هبا كبرية بصورة غري متناسـبة              - ٨٨

يف معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية، وخباصة يف أصغرها؛ وبالتـايل ينبغـي إيـالء أمهيـة أكـرب          
تقـصائية مـن    للموارد اإلدارية لإلقالل إىل أدىن حد من احلاجة إىل مجع بيانات الدراسـات االس             

  .كل من األسر املعيشية واألعمال التجارية
ومواصلة الـدعم علـى الـصعيد العـاملي أمـر حيـوي للتنميـة اإلحـصائية للـدول اجلزريـة                       - ٨٩

ــة حيــث ال  ــصغرية النامي ــة ضــعيفة    ال ــة واإلقليمي ــزال األنظمــة اإلحــصائية الوطني وينبغــي أن . ت
  :يتضمن هذا الدعم اإلجراءات التالية

ــاء     مواصــ  )أ(   ــسيق بن ــة يف تن ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــز دور إدارة ال لة تعزي
القدرة اإلحصائية، مبا يف ذلك املزيد من املشاركة الفعالة للجنة اإلحصائية لألمم املتحـدة الـيت                
تعد أعلى هيئة لـصنع القـرار بالنـسبة لألنـشطة اإلحـصائية الدوليـة، مبـا فيهـا األنـشطة الـيت هتـم                 

  اإلحصاءات اليت تدعم اللجنة يف تنفيذ قراراهتا؛البلدان، وشعبة 
توثيــق التعــاون بــني شــعبة اإلحــصاءات واللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة           )ب(  

  ونظرائها الوطنيني لبناء القدرات اإلحصائية للدول اجلزرية الصغرية النامية؛
ها تعزيــز األنــشطة اإلحــصائية لوكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة وصــناديق    )ج(  

  وبراجمها املوجهة صوب الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
كفالة أن تتجلى االحتياجات اإلحصائية للبلدان بشكل أفضل يف أنشطة بنـاء              )د(  

ــة يف القــرن احلــادي         ــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التنمي ــا ال ــضطلع هب ــيت ت القــدرات ال
  .والعشرين واجلهات الفاعلة العاملية األخرى
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  دور شبكة معلومات الدول اجلزرية الصغرية النامية يف حتليل البيانات ونشرها  -باء   
تضطلع شبكة معلومـات الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بـدور هـام يف حتليـل بيانـات                       - ٩٠

وتسهم الشبكة يف سد الثغرات يف توافر البيانات عن طريق مجع البيانات الوطنيـة              . هذه الدول 
.  بغية تقييم املوجزات القطرية عن القدرة على مواجهة مواطن الـضعف          واملعلومات اإلحصائية 

وتركـــز الـــشبكة أيـــضا علـــى تعزيـــز البحـــث وإدارة البيانـــات عـــن طريـــق العمـــل كمـــدخل    
ــة  ــة واإلقليمي ــيت     . لإلحــصاءات الوطني ــشبكة إتاحــة املعلومــات ال ــسية لل وأحــد األهــداف الرئي

  .ها يف متناول مجيع أصحاب املصلحةيقدمها اإلحصائيون الوطنيون واإلقليميون وجعل
وبتعزيــز قــدرات مجــع البيانــات وحتليلــها ونــشرها يف الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة     - ٩١

ســتغذي املعلومــات الوطنيــة واإلقليميــة الــشبكة وتــسمح هلــذه الــدول وشــركائها بالتأكــد مــن  
. ة موريــشيوستيجياســتراالثغــرات واالحتياجــات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوس و

  .ات التنفيذاستراتيجيومن مث سيساعد التنشيط اجلاري للشبكة إىل حد كبري يف تعزيز 
  

إطار حتليلي لتقييم املوجزات القطرية عـن القـدرة علـى           : حتليل البيانات ونشرها    -جيم   
  مواجهة مواطن الضعف

ــستو      - ٩٢ ــع املـ ــي الرفيـ ــاع االستعراضـ ــة لالجتمـ ــة اخلتاميـ ــدع الوثيقـ ــذ  مل تـ ــشأن تنفيـ ى بـ
إىل تعزيـــز الـــنظم الوطنيـــة للبيانـــات ) ٦٥/٢قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (ة موريـــشيوس اســـتراتيجي

واملعلومات املصنفة فحسب، بل دعت أيضا إىل تعزيز القـدرات التحليليـة لـصنع القـرار وتتبـع                  
وقـد اتـضح   . التقدم احملرز ووضع املوجزات القطرية عن القدرة على مواجهـة مـواطن الـضعف     

م وجـود إطـار حتليلـي لـه مؤشـرات           الل العملية التحضريية لالسـتعراض الرفيـع املـستوى عـد          خ
معايري فعالة للتقييم الـشامل للتقـدم احملـرز يف معاجلـة مـواطن الـضعف لـدى الـدول اجلزريـة                       أو

ــة مــن خــالل تنفيــذ    ــصغرية النامي ــشيوساســتراتيجيال ــوافر   . ة موري ــسية ليــست ت واملــسألة الرئي
علومات املوثوق هبـا فحـسب، بـل أيـضا احلاجـة إىل أطـر وخـدمات حتليليـة للوفـاء                   البيانات وامل 

  .بالغرض من هذه البيانات واملعلومات
ــصادية        - ٩٣ ــشؤون االقت ــة إلدارة ال ــة التابع ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري وكلفــت وحــدة ال

ميــة علــى واالجتماعيــة بــإجراء دراســة عــن منجــزات تقيــيم قــدرة الــدول اجلزريــة الــصغرية النا  
مواجهة مواطن الضعف ووضع إطار حتليلي لتقييم مواطن ضعف تلـك الـدول، مـع االسـتفادة             
مــن الكــم اهلائــل مــن األعمــال الــيت جــرى االضــطالع هبــا بالفعــل بــشأن مؤشــرات الــضعف      

وبـرغم تأصـل مفهـوم مؤشـر الـضعف يف برنـامج عمـل               . ومنهجيات التقييم لدى تلـك الـدول      
ــادوس أشــارت دراســات خمت  ــدان      برب ــواطن ضــعف البل ــة إىل ضــرورة النظــر إىل كــل مــن م لف

وباإلضافة إىل ذلك، فبينما هناك مزايـا لوضـع مؤشـر مركـب             . التصدي/وقدرهتا على املواجهة  
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واحد، حيفل هذا املنهج بالتعقيدات التقنية وهنـاك ميـل إىل التركيـز علـى عـدد واحـد وجتاهـل                     
والنـهج  . وضـع الـسياسات والتنفيـذ وصـنع القـرار         اآلثار العمليـة ملـا يعنيـه هـذا العـدد بالنـسبة ل             

البديل واملفضل لذلك هو وضع موجزات لتقييم البلدان علـى أسـاس جمموعـة مـن املعـايري الـيت          
تغطــي األبعــاد البيئيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة، وتعكــس كــال مــن مــواطن ضــعف البلــد إزاء  

ويتـضمن هـذا    . ملواجهـة أو التـصدي    األخطار والتهديدات الداخلية واخلارجية وقـدراهتا علـى ا        
التصدي قيـام صـناع الـسياسات واجملتمعـات احملليـة والقطـاع اخلـاص بوضـع سياسـات واختـاذ                     

  .إجراءات للتخفيف من تلك املخاطر والتهديدات وإدارهتا
وخــضعت املنهجيــة املــذكورة أعــاله لتقيــيم املــوجزات القطريــة للقــدرة علــى مواجهــة   - ٩٤

ــدو   ــضعف يف ال ــواطن ال ــص م ــة ال ــتعراض األ  ل اجلزري ــل الس ــة بالفع ــتركز  غرية النامي ــران، وس ق
وحــصلت إدارة . اخلطــوات التاليــة علــى تنقــيح املؤشــرات واملعــايري وجتريبــها يف بعــض البلــدان 

الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة بالتعــاون مــع جلنــة احملــيط اهلنــدي علــى متويــل مــن املفوضــية  
ة موريشيوس جيري تدعيمـه عـن طريـق هـذه           ستراتيجيم ال األوروبية لوضع نظام للرصد والتقيي    

  .املنهجية ويقوم بتعزيز إطار لتطوير البيانات واإلحصاءات يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
    

  خامتة  -رابعا   
سعت املقترحات املقدمة يف هذا التقرير إىل معاجلة جماالت خمتلفة ُسلِّط عليهـا الـضوء                  - ٩٥
ورغــم أن التحــديات جمــزأة يف هــذه احلالــة فإهنــا شــاملة شــأهنا يف  . شيوسة موريــاســتراتيجييف 

  .ات التصدياستراتيجيذلك شأن 
ومــن شــأن إتاحــة إمكانيــة أكــرب للحــصول علــى التمويــل أن يــساعد الــدول اجلزريــة      - ٩٦

وسيسهم أيضا البحث العلمي وحتـسني      . ة موريشيوس استراتيجيالصغرية النامية يف تعزيز تنفيذ      
  . التكنولوجية يف تدابري تعزيز التنفيذالقدرة
وستــساعد زيــادة املــوارد البــشرية وكفاءهتــا علــى بنــاء قــدرة الــدول اجلزريــة الــصغرية     - ٩٧

ومـع ذلـك، ميكـن      . ة مفيـدة  اسـتراتيجي النامية، كما أن اختاذ مبادرات جديدة ميكـن أن يكـون            
ذه الـدول وتنفيـذها يف      أيضا توسـيع نطـاق أفـضل املمارسـات الـيت أثبتـت جناحهـا يف بعـض هـ                   

  .دول أخرى
ات إضـافية للرصـد     اسـتراتيجي وحتسني مجع البيانات وتوسيع نطاقه، فـضال عـن وضـع              - ٩٨

  .والتقييم مبادرتني هامتني ميكن أيضا تطبيقهما
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ــذ           - ٩٩ ــسبة لتنفي ــن العناصــر احلامســة بالن ــدويل م ــاون ال ــسياسي والتع ــزام ال ــزال االلت وال ي
ــة املــ اســتراتيجي ــة  ات التنمي ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــشمال   . ستدامة يف ال ــني ال ــاون ب والتع

واجلنــوب وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، فــضال عــن التعــاون بــني الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة 
  .والشراكات بني خمتلف أصحاب املصلحة، كلها أشكال ذات قيمة للتعاون

ل اجلزريــة الــصغرية الناميــة، رغــم ميكــن التغلــب علــي التحــديات الــيت تواجــه الــدو   و- ١٠٠
وقد سلط هذا التقرير الضوء على الفرص الضخمة الختاذ هنـج عملـي             . تنوعها واتساع نطاقها  

والتوصـيات املقدمـة يف هـذا التقريـر ليـست      . يوجه البلدان على طريق حتقيـق التنميـة املـستدامة    
، ستـساعد   ٦٥/٢يـة العامـة     إال أن هذه التوصيات، على النحو املطلوب يف قـرار اجلمع          . شاملة

على تعزيز اختاذ هنج قائم على النتائج إزاء معاجلة مواطن الضعف الفريدة اليت تواجهها الـدول               
  .ة موريشيوساستراتيجياجلزرية الصغرية النامية، وبناء قدرهتا على املواجهة يف عملية تنفيذ 
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	5 - وتشمل التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية طائفة واسعة من المسائل. وكان للمعوقات الهيكلية، ومواطن الضعف البيئية، وعدم كفاية البيانات وآليات الرصد والتقييم، فضلا عن الهجرة الكثيفة إلى بلدان أخرى، تأثير قوي على تنميتها المستدامة، كما كان للأزمة المالية العالمية أثر على الدول الصغيرة بوجه عام. وفي حين أن هذه الحقائق لا تروي القصة بأكملها، فإنها تبدأ في معالجة التحديات الأعمق التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية والتي تعوق قدرتها على التكيف مع التغيرات والأزمات التي تكون غالبا خارج نطاق سيطرتها.
	6 - وأجريت داخل منظومة الأمم المتحدة، في أعقاب اتخاذ القرار 65/2، عملية تشاور تفاعلية للنظر في استراتيجيات ملموسة لتعزيز تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس. ويسلط هذا التقرير الضوء على التوصيات الصادرة لتناول سبل التغلب على العقبات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
	ثانيا - تدابير لمعالجة مواطن الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية واحتياجاتها الإنمائية بمزيد من الفعالية
	ألف - تشجيع التكيف مع تغير المناخ
	7 - يؤثر تغير المناخ على الخصائص الطبيعية للدول الجزرية الصغيرة النامية، ويتحكم في الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية في تلك البلدان، مما يؤثر على آفاق التنمية المستدامة لها وعلى قدرتها على تنفيذ استراتيجية موريشيوس. وثمة حاجة إلى تكثيف جهود التكيف في سياق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلدان الضعيفة على مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ والتكيف معها.
	8 - ولتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اتفقت الأطراف على طائفة من المبادرات، تتضمن:
	(أ) إطار كانكون للتكيف، الذي نتج عن المفاوضات حول تعزيز الإجراءات المتخذة بشأن التكيف كجزء من خطة عمل بالي؛
	(ب) برنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه، والبحث والمراقبة المنتظمة برعاية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛
	(ج) برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والاستجابة برعاية الهيئة الفرعية للتنفيذ.
	9 - وتعزز تلك المبادرات بعضها البعض وتبني على ضرورة المشاركة والتعاون لمعالجة المسائل الحاسمة المتعلقة بتغير المناخ. ويمكن أن يكون لقابلية تأثر الدول الجزرية الصغيرة النامية بتغير المناخ آثار كارثية عليها، وينبغي النظر إلى مؤتمر الدول الأطراف القادم باعتباره فرصة للدول الأعضاء لتنفيذ الاتفاقات المعتمدة في الدورات السابقة، وبخاصة إطار كانكون للتكيف. وستسهم هذه المبادرة إلى حد كبير في مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	10 - ويرمي إطار كانكون للتكيف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة بشأن التكيف، بطرق منها التعاون الدولي والنظر المتسق في المسائل المتصلة بالتكيف في إطار الاتفاقية. وفي نهاية المطاف، تهدف الإجراءات المتخذة بشأن التكيف إلى الحد من قابلية التأثر وبناء قدرة أضعف البلدان النامية على المواجهة.
	تداعيات تغير المناخ على الأمن

	11 - رغم أن مفهوم تداعيات تغير المناخ على الأمن مفهوم جديد نسبيا، إلا أنه يشكل جانبا هاما من جوانب التهديد الذي يمثله تغير المناخ. وهناك أبعاد بيئية واجتماعية - اقتصادية وسياسية وقانونية لتغير المناخ، ولجميعها أثر محتمل على الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	12 - وفي 20 تموز/يوليه 2011، ناقش مجلس الأمن تغير المناخ وتداعياته المحتملة على الأمن. وجرى التشديد على إمكانية وجود لاجئين بيئيين في المستقبل، كما جرى التشديد على الحاجة إلى التمويل في مجال المناخ. وارتُئِي أيضا أن من التحديات الضخمة فيما يتعلق بتغير المناخ عدم القدرة على التنبؤ بمدى تسارعه، ومن ثم التكيف مع آثاره المجهولة.
	13 - وساعدت المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة في تسليط الضوء على خطورة هذه المسألة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وبخاصة عند الأخذ في الاعتبار بالتأثير المزعزع للاستقرار، الذي يتسبب فيه ارتفاع مستوى سطح البحر وانعدام الأمن الغذائي وتحات التربة والجفاف والهجرة المتصلة بالبيئة، على البلدان ذات الموارد المحدودة والمساحة المحدودة والعوائق التي تقف في وجه التنمية المستدامة. والتصدي للبعد الأمني المحتمل لتغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية نهج استباقي ووقائي من شأنه أن يسهم إسهاما كبيرا في الحفاظ على وجود هذه البلدان.
	14 - ويتعين على الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الاستعداد لمواجهة الاحتمال الحقيقي لحدوث تهديد أمني نتيجة لتغير المناخ. ومواصلة البحوث العلمية واتخاذ التدابير الوقائية أمران ضروريان لإيجاد إطار قانوني لحماية الأشخاص الذين يتسبب تغير المناخ في زعزعة استقرارهم، والمساعدة على التخفيف من الأزمات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية التي قد تحدث إذا ما أصبح التهديد المحتمل واقعا.
	15 - وعلى الصعيد الدولي، من الضروري أن تضطلع جميع الوكالات المعنية بجمع المعلومات وتحليل الاتجاهات والدراسات الأخرى ذات الصلة بدراسة التأثير حتى الآن وتوقعات احتمالات الحدوث. وينبغي أن يجري ذلك في إطار الأمن الغذائي والهجرة والنـزاع المحتمل على الموارد الشحيحة، إلى جانب تغير المناخ والتنمية المستدامة.
	بـاء - تعزيز قدرات إدارة أخطار الكوارث في الدول الجزرية الصغيرة النامية
	16 - تتضمن الأخطار الطبيعية التي كثيرا ما تضر بالدول الجزرية الصغيرة النامية الأعاصير والبراكين والزلازل وأمواج تسونامي والأعاصير المدارية والجفاف والأمطار الغزيرة. كما يتهدد ارتفاع مستوى سطح البحر معظم البلدان. وفي العقد الأخير، عانت تلك الدول من خسائر كبيرة في الأرواح وأسباب المعيشة من جراء الكوارث الطبيعية. ولهذه الأحداث تأثير مدمر على سبل كسب الرزق ؛ وفي أسوأ الحالات تعدى التأثير الاقتصادي نسبة مائة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو كان أثر الحدث أصغر، فإن الأثر المتكرر للعديد من الأحداث يؤدي إلى انحسار التنمية بمرور الوقت.
	17 - والدول الجزرية الصغيرة النامية، فيما عدا استثناءات قليلة، قابلة للتأثر جغرافيا. وحيث أن سكان هذه الدول وهياكلها الأساسية المدنية الحيوية المتعلقة بالصحة والنقل تقع بالقرب من الساحل أو في السهول الفيضانية فهي معرضة بصفة خاصة للأخطار الطبيعية. كما يحد حجمها الصغير من الخيارات أمام سكانها فيما يتعلق بتجنب الأخطار عن طريق إعادة التوطين.
	18 - وفضلا عن ذلك، تتعرض نسبة كبيرة من سكان الدول الجزرية الصغيرة النامية للأخطار الطبيعية بسبب الفقر أو بسبب أن البلد الذي يعيشون فيه لديه اقتصاد صغير أو آلية للحكم تتسم بالعجز. وكثيرا ما يجري الاضطلاع بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة الساحلية، ولذلك فهي معرضة لمخاطر متنوعة، والدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة أيضا للمخاطر البشرية. وأسفر تحول هذه الدول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد السياحي عن حركة أكبر للمسافرين والبضائع، مما يزيد من مخاطر الانسكاب النفطي والكيميائي. وعلى سبيل المثال، يمر حوالي 25 في المائة من الحركة العالمية لناقلات النفط عبر منطقة البحر الكاريبي.
	19 - ورغم أن حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت أكثر مشاركة في أنشطة إدارة الكوارث فإن وضع تدابير للحد من مخاطر الكوارث يواجه عوائق انخفاض العمالة والمستويات المرتفعة من المديونية وفقدان الأسواق المفضلة وقلة الأنشطة الاقتصادية بخلاف السياحة. وبمجرد حدوث كارثة، كثيرا ما يُحوَّل مسار الأرصدة المخصصة للأنشطة الإنمائية إلى الإغاثة الإنسانية الفورية وأعمال التنظيف وإعادة البناء.
	20 - وعلى الرغم من الأخطار التي تتكرر كثيرا ومواطن الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية، فمن الممكن الحد من مخاطر الكوارث. وبينما لا يمكن الحد من وقوع الأخطار المتصلة بالأرصاد الجوية، إلا أنه يمكن الحد من آثارها الضارة عن طريق خفض التعرض لها أو قابلية التأثر بها وبناء القدرة على مواجهتها. وبالنسبة للأخطار غير المتصلة بالأرصاد الجوية، يجري الاضطلاع بإدارة المخاطر عن طريق التركيز على خفض التعرض لها وقابلية التأثر بها. وقد يعني هذا، من الناحية العملية، أن يكون المخططين العمرانيين على دراية بالسهول الفيضانية أو مدى تسبب المد العاصفي في غمر الساحل، كما قد يحتاج المهندسون المعماريون والقائمون بالبناء إلى بناء منازل على ركائز أو طلاء الأسطح بالقار على نحو أكبر. وأظهرت كوبا تخطيطا عمرانيا استباقيا في التكيف مع الأخطار البيئية مما مكنها من التقليل من أثرها إلى حد ما.
	21 - وأُنشئت عدة مؤسسات رئيسية في الدول الجزرية الصغيرة النامية للتصدي لتحديات الكوارث الطبيعية. ومن أمثلة هذه المؤسسات مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي، والوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ في حالات الكوارث، وبرنامج الحد من الكوارث التابع للأمانة العامة لجماعة المحيط الهادئ. ومع ذلك، من الضروري إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بأثر الكوارث. وكثير من البيانات المتعلقة بالمخاطر لا يقدم معلومات مفصلة عن الأسباب أو الآثار الطويلة الأمد.
	22 - وتغطية التأمين الخاص للمنازل والأعمال التجارية في الدول الجزرية الصغيرة النامية متدنية. وفي حالات كثيرة لا تقوم الحكومات بالتأمين على مبانيها، كما أنها لا تقوم بشكل روتيني باتخاذ أحكام أخرى للخسائر المحتمل أن تنجم عن الكوارث. وحتى إذا أُنشئت مرافق مماثلة لمرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي سيتعين على الحكومات أن تضع خطط طوارئ وخطط استمرارية للأحداث الصغيرة والمتوسطة الحجم.
	23 - وتعد تدابير تحسين التخطيط العمراني وتقنيات البناء تدابير واعدة بالنسبة للحد من المخاطر بطريقة تتسم بفعالية التكلفة. وتكون هذه التدابير مفيدة على نحو خاص لمكافحة الرياح والفيضانات. وقد يتطلب المد العاصفي وتدفقات الحطام والزلازل والبراكين استراتيجيات أخرى مثل خطط النقل و/أو الإجلاء. وقد لا توجد حلول لبعض الأحداث إلا بالإجلاء. وبالنسبة للمخاطر التي يمكن التحكم فيها ينبغي بناء المباني وتصميمها وفقا لذلك. ويصبح التخطيط الساحلي نشاطا ضروريا، كما ينبغي تطبيق إقامة مناطق للمباني ذات قيود مشددة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لكل بلد أن يضع خطته لإدارة الكوارث أو يعززها.
	جيم - التنوع البيولوجي
	24 - التنوع البيولوجي عنصر حاسم من عناصر التنمية المستدامة وله أهمية خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية. ويساهم هذا التنوع في توفير الأمن الغذائي والصحة البشرية والهواء النظيف والمياه النقية؛ كما يساهم في سبل كسب الرزق المحلية والتنمية الاقتصادية، وهو أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الحد من الفقر، كما أشارت إلى ذلك الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 وغايات آيتشي للتنوع البيولوجي التابعة لها. ويواجه التنوع البيولوجي في الدول الجزرية الصغيرة النامية تهديدات مثل الآثار الضارة لجلب الأنواع الغريبة الغازية وتجزئة الموائل وتغير المناخ، ضمن جملة أمور. وفي نهاية المطاف، تكمن أسباب تدهور التنوع البيولوجي وفقدانه في التوسع الحضري وعدم الاستخدام الوافي للعلم والتكنولوجيا والعوامل الثقافية.
	25 - ويجب إطلاع صانعي السياسات على نتائج البرامج والأنشطة العلمية التي تركز على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك الاستجابات الممكنة للسياسات. ومن الضروري أيضا تثقيف الجمهور بوجه عام؛ وتعزيز حوارات أصحاب المصلحة دعما للتخطيط القطاعي المستدام الذي يتماشى مع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام ومنصف.
	26 - وحدد مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه التاسع ستة عناصر ذات أولوية بالنسبة لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر (المقرر 9/21، الفقرة 6). ورغم عدم اقتصار هذه العناصر ذات الأولوية على الدول الجزرية الصغيرة النامية، إلا أنها ستعود عليها الفائدة:
	(أ) التحكم في الأنواع الغريبة الغازية واستئصالها؛
	(ب) التكيف مع تغير المناخ وأنشطة التخفيف؛
	(ج) إنشاء مناطق محمية بحرية وإدارتها؛
	(د) بناء القدرات؛
	(هـ) إمكانية الحصول على الفوائد الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وتشاطرها على نحو منصف وعادل؛
	(و) تخفيف حدة الفقر.
	27 - وفي نفس المقرر أقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بالشراكة العالمية للجزر بوصفها إحدى الآليات لتنفيذ برنامج عمل التنوع البيولوجي للجزر.
	28 - ولا تزال الأنواع الغريبة الغازية تشكل تهديدا رئيسيا لجميع أنماط النظم الإيكولوجية والأنواع، ولها آثار مدمرة على وجه الخصوص بالنسبة للمجتمعات المحلية وسبل كسب الرزق في الجزر. وينبغي صياغة استراتيجيات لتعزيز وتعبئة قدرة الجزر على التصدي لهذا التهديد.
	29 - ويعمل برنامج مراقبة الشواطئ، وهو برنامج عالمي للتثقيف المعني بتغير المناخ ورصد السواحل يركز على الدول الجزرية الصغيرة النامية، حاليا في أكثر من 50 بلدا، بما في ذلك أكثر من 25 من تلك الدول. وبرنامج مراقبة الشواطئ هو برنامج عملي وتطبيقي يقوم الطلبة من خلاله بتسجيل وقياس معلومات مفصلة عن بيئتهم الساحلية المحلية وتحليل وتقاسم نتائجهم مع آخرين واتخاذ إجراءات لكفالة الإدارة المستدامة للموارد الساحلية المحلية.
	30 - و اليوم يمثل البرنامج، الذي بدأ منذ أكثر من عقد مضى، شبكة مستقرة لأفرقة رصد السواحل، بعضها لديه بيانات يرجع تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات عن البيئات الساحلية للدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي الوقت الراهن، يجري وضع قاعدة بيانات للبرنامج العالمي لمراقبة الشواطئ، مما سيسمح للعاملين بالبرنامج بتحميل البيانات بغية تقاسم النتائج ومواصلة تحليلها. ومن المتوقع أن تشكل قاعدة بيانات البرنامج سجلا وطنيا بالتغيرات في مورفولوجيا السواحل، والتنوع البيولوجي بها، واستخدامها والوصول إليها، وتنميتها، وغير ذلك.
	31 - والتكيف مع تغير المناخ أمر أساسي بالنسبة لسبل كسب الرزق والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، فإنشاء مناطق محمية بحرية له أهمية خاصة. وعلى سبيل المثال، فإن مبادرات المثلث المرجاني، والتحدي الكاريبي، وتحدي ميكرونيزيا، وشراكة غرب المحيط الهندي، ومنطقة جزر فوميكس المحمية تمثل نهج إقليمية ودون إقليمية توحد مجموعة جغرافية من الدول الجزرية المتقاربة التفكير والمرتبطة إيكولوجيا. ويعود الفضل في إنشاء كثير من المناطق المحمية البحرية، إلى حد ما، إلى برنامج عمل التنوع البيولوجي للجزر.
	32 - وشهدت الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو في السنوات الأخيرة إضافة عدة محميات ساحلية وبحرية جديدة للمحيط الحيوي في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك ثلاثة مواقع جديدة في المناطق الميكرونيزية دون الإقليمية فحسب. وترتبط هذه المواقع بمحميات أخرى حالية ومتوقعة للمحيط الحيوي الساحلي من خلال شبكات مثل شبكة إنسان المحيط الهادئ والمحيط الحيوي. وتعاونت هذه الشبكات بدورها تعاونا فعالا مع الشبكات الشقيقة المجاورة مثل شبكة جنوب شرق آسيا للمحيط الحيوي، وأسفر هذا التعاون عن زيادة التبادل المشترك والأنشطة الثنائية لتنمية القدرات فيما بين بلدان الجنوب.
	33 - و يمكن تقديم الدعم المباشر لتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عن طريق صكوك مثل الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة عشرة التي عقدت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبرامج البحرية الملتزمة بها، فضلا عن العديد من الشبكات دون الإقليمية للتعاون في مجالي البحث والإدارة، مع التركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.
	34 - وللإجراءات المحلية أيضا أهمية في هذه السياقات. وفي مناطق ساحلية وجزرية متنوعة يزداد انتشار استخدام المناطق المحمية المجتمعية، التي تضطلع فيها الشعوب المحلية والأصلية بدور رائد في إدارة الموارد البحرية والحفاظ عليها، مما أظهر نتائج واعدة.
	تقاسم المنافع

	35 - تُعد الجزر، مع ارتفاع مستوى التوطن فيها، مستودعات للمعلومات الجينية ذات قيمة متأصلة للبشرية في العالم أجمع. وأقرت حكومات الجزر بالوصول إلى المنافع وتقاسمها بوصفه مجالا ذا أولوية، وبذلت بعض حكومات هذه الدول جهودا لحماية مواردها الجينية أو لكفالة تقاسم منافع استخدامها على الصعيد المحلي. وسيهيئ بروتوكول ناغويا بشأن الوصول إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدامها لاتفاقية التنوع البيولوجي قدرا أكبر من اليقين القانوني والشفافية للجزر التي توفر الموارد الجينية.
	36 - وفي ضوء ازدياد دور وأهمية التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم الإيكولوجية بالنسبة للتخطيط الإنمائي والتعاون الإقليمي واستراتيجيات التنمية المستدامة، يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية أن تستفيد، في الإطار الأوسع لاستراتيجية موريشيوس، من عدد من المبادرات، منها:
	(أ) تعزيز الاقتصادات وأدوات السياسات الملائمة للبيئة، مثل الدفع مقابل خدمات النظم الإيكولوجية، لتحقيق كل من الغايات الإنمائية وغايات التنوع البيولوجي؛ وهناك منفعة تُجنى من إدماج التنوع البيولوجي في تعزيز الاقتصاد الأخضر في عملية التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في ريو دي جانيرو في عام 2012 (ريو + 20)، فضلا عن جوانبه الزرقاء فيما يتعلق بالنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية؛
	(ب) تحليل متعمق لبرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر (ستجري مناقشته في الاجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والتابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده في أيار/ مايو 2012 في مونتريال، كندا، والاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، المزمع عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في حيدر أباد، الهند). ويعد هذا الاستعراض فرصة ممتازة للبلدان الجزرية والبلدان ذات الجزر لتركيز اهتمام الاجتماع على التنوع البيولوجي للجزر.
	دال - معالجة التحديات المتعلقة بالطاقة
	37 - لا يزال اعتماد الدول الجزرية الصغيرة النامية شبه التام على البترول المستورد من أجل الوفاء باحتياجاتها من الطاقة التجارية يسبب اختلالات شديدة في التجارة، كما يشكل ارتفاع تكاليف الواردات البترولية استنزافا خطيرا للموارد المالية الوطنية المحدودة. وتعد أسعار المنتجات البترولية في هذه البلدان من أعلى الأسعار في العالم. وستضع هذه الزيادة والزيادات المتوقعة في المستقبل ضغوطا كبيرة على اقتصادات هذه الدول.
	38 - ويعد قطاع الطاقة أهم القطاعات للغالبية العظمى من الدول الجزرية الصغيرة النامية، ويمثل أحد المجالات الرئيسية للضعف الاقتصادي. ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول دون قطاع للطاقة على درجة عالية من التكامل لا يعتمد على الموارد الخارجية ويحتفظ بصلات تآزرية مع قطاعات تصريف النفايات، وإمدادات المياه، والزراعة، والسياحة، والنقل، والعمالة.
	39 - وأكبر مصدر وحيد شائع للطاقة المتجددة لجميع الدول الجزرية الصغيرة النامية هو الطاقة البحرية بمختلف أشكالها. ومع ذلك، ما زالت التكنولوجيا اللازمة لاستخدام هذا المصدر من مصادر الطاقة في مرحلة التطوير ولذلك فهي مكلفة.
	40 - وتطوير موارد الطاقة المتجددة يخضع لقيود مثل توافر التكنولوجيا الملائمة والقدرات التقنية، والآليات المؤسسية الضعيفة، والتحديات التي يشكلها وضع أنظمة للأسواق النائية الصغيرة بحيث تكون تكلفتها معقولة. وتتضمن تكنولوجيات الطاقة المتجددة المتاحة للدول الجزرية الصغيرة النامية الطاقة المائية والريحية والشمسية. وتتضمن المجالات المحتملة التي قد يجري استخدامها يوما ما أنظمة الطاقة البحرية؛ وتكنولوجيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ وطحالب الكتلة الإحيائية (زرقاء - خضراء)؛ وسخانات الماء الشمسية؛ وأجهزة التبريد الشمسي؛ وأجهزة التبريد بمياه البحر؛ والمباني ذات الأثر الكربوني المنخفض؛ والمرافق الصحية ذات الاستهلاك المائي البالغ الانخفاض، ونظم إعادة تدوير المياه المستعملة؛ والنقل الكهربائي.
	41 - والتكنولوجيات الجديدة متاحة، إلا أنها في مراحل مختلفة من التطوير. ومع ذلك، تفتقر الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى الخبرة المطلوبة في المجال التقني ومجال الأبحاث بشأن الأسواق للتفاوض بشأن نقل التكنولوجيا، والاستغلال التجاري، ونشر التكنولوجيات والتطبيقات المبتكرة التي تسهم في الاقتصاد المنخفض الكربون.
	42 - ومنذ عام 1992 استثمرت الدول الجزرية الصغيرة النامية البلايين في قطاع الطاقة فيها، وذهب القليل جدا من هذه الاستثمارات إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحفظها. ولكي تقوم البلدان بتوفير الموارد المالية اللازمة لتحويل قطاع الطاقة هناك عدة خيارات متاحة تتضمن:
	(أ) بحث إنشاء مرفق خاص داخل مركز تكنولوجيا المناخ الجاري إقامته كجزء من عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ بتمويل خاص لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في تقييم وتحديد تكنولوجيات الطاقة المتجددة الملائمة لها؛
	(ب) بحث نواة التمويل لإنشاء صندوق متجدد لتنمية الطاقة المستدامة، ويتم تمويله من مصادر مختلفة منها سكان الدول الجزرية الصغيرة النامية ومغتربيها؛
	(ج) دراسة إمكانية طرح سندات وإنشاء صناديق وطنية وإقليمية للطاقة لدعم استثمارات كفاءة الطاقة وحفظها في مجالات يتبين بصورة متزايدة حصولها على عائدات مربحة للغاية للاستثمارات ومنافع اقتصادية وطنية كبيرة؛
	(د) توفير والتماس الدعم الدولي من أجل إنشاء آلية لتقاسم الخبرات التكنولوجية تستخدم خبرات فريدة وتولد منافع مالية إضافية للمهنيين المشاركين. ويمكن تطبيق مثل هذه الآلية تطبيقا مشتركا من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة أو المنظمات الإقليمية ذات الخبرة المطلوبة، كما يمكن تيسيرها من خلال منصة شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية على شبكة الإنترنت.
	43 - ويمكن أن يتبع سياسات الطاقة سياسات قطاعية فرعية لتعزيز تنمية الأشكال الملائمة من موارد الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الطاقة وسياسات حفظ الطاقة. وينبغي الاعتراف بصنع السياسات بوصفه عملية متعددة الخطوات وليس مجرد حدث. ومن الضروري تحقيق قدر أكبر من اتساق السياسات لكفالة التفاعل بين القطاعات التي لها تأثير ونفوذ كبيرين على تنمية قطاع الطاقة والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية.
	44 - وبالإضافة إلى التمويل، يمكن أن تكون مبادرات الشراكة للتصدي لتحديات الطاقة مفيدة. والهدف هو الأخذ في الاعتبار بمختلف الخيارات التي يمكن أن تعود بالنفع. ومبادرة الطاقة المستدامة (رصيف الدول الجزرية الصغيرة النامية) مثال للشراكات التي تهدف إلى التصدي بفعالية لتحديات الطاقة التي تواجه تلك الدول. وبالإضافة إلى ذلك، فتيسير إقامة شراكات جديدة وبيان الشراكات الناجحة في هذه الدول أحد الأهداف الرئيسية لشبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تهدف إلى تقديم منصة شبكية لتشاطر التجارب والخبرات وإقامة الصلات.
	هاء - التصدي للمعوقات الهيكلية الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية
	45 - الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية قابل للتأثر بالصدمات المتصلة بالتجارة الخارجة عن السيطرة المحلية، ليس بسبب احتمال تعرضها لصدمات قابلة للقياس فحسب، مثل انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية والتحويلات المالية، وتقلص الصناعات ذات الصلة بالأسواق الخارجية، وزيادة البطالة، بل أيضا بسبب صغر حجمها و/أو بعدها وفرصها المحدودة للتخصص الاقتصادي. ويصيب هذا الضعف الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على منتج واحد أو منتجات قليلة للتصدير، وتكون هذه المنتجات معرضة إلى حد كبير للصدمات.
	46 - ومن الغايات المتوسطة لدعم الهدف النهائي الذي يتمثل في بناء المرونة الاقتصادية التي أقرت المنظمات والبرامج وكيانات منظومة الأمم المتحدة بأنها تستحق اهتماما خاصا ضرورة تقليل المعوقات الهيكلية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى المعوقات التي تنتج عن صغر الحجم والبعد، مما يترك آثارا فيما يتعلق بالقدرات المؤسسية والكفاءة الاقتصادية. وتشير هذه الغاية المتوسطة إلى مجالات للمعالجة الأكثر فعالية لمواطن الضعف والاحتياجات الإنمائية الفريدة والخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية على النحو الذي أشارت إليه الجمعية العامة في قرارها 65/2.
	47 - وبالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، هناك ثلاثة مجالات للعمل لتقليل المعوقات الهيكلية لها أهمية خاصة، وهي:
	(أ) إنشاء الهياكل الأساسية المادية، وبخاصة في مجال النقل، بغية التخفيف من الآثار السلبية للبعد أو صغر الحجم؛
	(ب) بناء قاعدة الموارد البشرية للاقتصاد لتمكين عنصر المعرفة للقدرات الإنتاجية من النمو بما يتماشى مع هذا العنصر لدى المنافسين المتنامين في الاقتصاد العالمي. ومن شأن ذلك أن يحسن قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية على الابتكار وأن يضيف قيمة إلى المنتجات والصادرات في سلاسل القيمة العالمية ذات الصلة؛
	(ج) بناء أو تعزيز القدرات المؤسسية لتهيئة أكثر البيئات ملاءمة لتحقيق التقدم الهيكلي. ومجال العمل هذا، والمجال السابق في الفقرة (ب) يعزز أحدهما الآخر.
	48 - وستحتاج كل دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى تحديد خليط التخصص الأمثل الخاص بها. وهذه الدول لديها طائفة من الخصائص الإيجابية الفريدة، بما في ذلك جمال البيئة، والتفرد الثقافي والثروة الثقافية، والغرابة المصحوبة بالصغر (يمكن أن يكون الصغر مصدر قوة بقدر ما هو عائق). وبالإضافة إلى ذلك، يشكل الانتشار الواسع النطاق للاستقرار السياسي والحكم الرشيد لدى تلك الدول أحد أوجه القوة التي ينبغي مراعاتها في السعي إلى تحديد خليط التخصص الأمثل.
	49 - والاقتصاد السليم لن يحصن أية دولة جزرية صغيرة نامية ضد الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية الخارجة عن سيطرتها، إلا أنه قد يسفر عن مرونة اقتصادية أكبر عن طريق توسيع القاعدة الإنتاجية.
	50 - وتهيمن صناعات الخدمات إلى حد كبير على اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية، مع بروز السياحة بصفتها المصدر الأول لحصائل التصدير في كثير من البلدان؛ وفي عام 2009 بلغ متوسط نصيب صادرات الخدمات من إجمالي الصادرات 67 في المائة في 26 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تتاح بشأنها بيانات ذات صلة(). وزادت الخدمات الدولية بخلاف السياحة زيادة كبيرة في الهيكل الاقتصادي لمعظم تلك الدول. والخدمات المالية والخدمات الأخرى المتصلة بالأعمال التجارية في سبيلها إلى أن تصبح مجالات واعدة للتخصص لبعض الدول (على سبيل المثال، ساموا وسانت كيتس ونيفيس وسيشيل وفانواتو) أو دعائم اقتصادية راسخة في دول أخرى (على سبيل المثال، بربادوس وجزر البهاما وموريشيوس).
	51 - ونمو قطاع الخدمات يمكن أن يكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنمية بوجه عام بحيث يصبح التنويع ممكنا، مما يوفر فرصا للاستثمار وإنتاج طائفة واسعة من المنتجات. وتُظهر الدول الجزرية الصغيرة النامية، رغم معوقاتها المتأصلة الكثيرة، إمكانات لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم. ولوضع استراتيجيات فعالة للنمو الاقتصادي يجب التغلب على الحواجز والعقبات الهيكلية. وكما جاء ذكره في الفقرة 47 أعلاه، هناك ثلاثة مجالات هامة للعمل في هذا الصدد: تطوير الهياكل الأساسية المادية، وتنمية قاعدة الموارد البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية.
	واو - معالجة الأمن الغذائي
	52 - لا يزال الأمن الغذائي يشكل واحدا من الشواغل الرئيسية للدول الجزرية الصغيرة النامية. وللتغلب على تهديد انعدام الأمن الغذائي يجب تعزيز قدرات إدارة المخاطر. وجرت معالجة الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي من خلال مشروع إقليمي للأمن الغذائي بشأن تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي للجماعة الكاريبية/منتدى منطقة البحر الكاريبي مع مختلف برامج التعاون التقني الوطنية التي تدعم المشروع.
	53 - وتعتمد الدول الجزرية الصغيرة النامية، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك بالنسبة لـ 80 في المائة من أسباب معيشتها. ويمكن للزراعة التقليدية والنظم الغذائية أن توفر القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والطبيعية الخارجية. وقد جدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط التركيز على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي الغذائي. وتعتمد هذه الدول أيضا على المحيطات السليمة وحفظ الموارد البحرية، مما يجعل من التقاسم المنصف لفوائد موارد المحيطات أمر بالغ الأهمية.
	54 - وللغابات والأشجار أهمية بيئية وثقافية واقتصادية هائلة. ولا تزال الغابات توفر منتجات خشبية ضخمة، رغم تزايد الاعتراف بقيمة الغابات بالنسبة للبيئة.
	55 - وهناك إمكانات كبيرة لتربية المائيات من أجل الإنتاج الغذائي المحلي ولتصدير المنتجات البحرية، بما فيها اللآلئ والإربيان والمرجان المستنبت والأعشاب البحرية. وتتعرض موارد مصائد الأسماك الساحلية، المستهدفة بالصيد التجاري والكفافي، بصفة عامة الآن للصيد المفرط والضغوط المتزايدة من جراء ازدياد عدد السكان.
	56 - والصيد المفرط أحد العوامل التي تساهم في تآكل التنوع البيولوجي. ويلحق فقدان التنوع البيولوجي الضرر بالأمن الغذائي والمالي والتغذوي، ومن المرجح أن يسفر عن مستويات أعلى من الفقر. كما يزيد ذلك من الاعتماد على استيراد الأغذية ويؤثر على آفاق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
	57 - ويمنح التحول إلى الاقتصاد الأخضر قيمة لرصيد التنوع البيولوجي وسلع وخدمات النظم الإيكولوجية، وبخاصة الأغذية، كما يمكن أن يصبح مصدرا هاما للرزق والدخل. وبالتالي، سيساهم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر في تحسين قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على إنتاج غذائها الخاص بها ويحد من اعتمادها على الواردات وقابليتها للتأثر بالأزمات الغذائية.
	زاي - النهوض بالسياحة المستدامة
	58 - تشكل السياحة، بالنسبة لمعظم الدول الجزرية الصغيرة النامية، النشاط الاقتصادي الرئيسي فيما يتعلق بتوليد الدخل وخلق فرص العمل وإيرادات القطع الأجنبي. ومع ذلك، فهذه الدول، نتيجة لصغر حجمها، معرضة بدرجة كبيرة للآثار السلبية البيئية والاجتماعية التي يمكن أن تحدثها السياحة أحيانا. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر السياحة قطاع اقتصادي يتأثر بالمناخ إلى حد كبير. ومن المتوقع أن تتكثف باطراد آثار تغير المناخ على قطاع السياحة. وقد تتضرر هذه الدول بصفة خاصة، حيث سبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات بالفعل تبييض المرجان، من بين آثار أخرى.
	59 - وتعتمد السياحة أيضا إلى حد بعيد على رأس المال الطبيعي للنظم الإيكولوجية السليمة والعاملة، ليس لجذب السياح فحسب، بل أيضا لتلبية رغباتهم في التمتع بالأغذية والأنشطة والخبرات المحلية. ويمكن لقطاع السياحة أيضا أن يكون دافعا يتطلب من القطاعات الإنتاجية والخدمية الكثيرة التي تزوده باحتياجاته قدر أكبر من الإدارة المستدامة واستخدام الموارد.
	60 - ولذلك كان تخطيط وإدارة ورصد التنمية السياحية، بغية كفالة استدامتها، أمر أساسي. ومن الضروري أيضا تقديم دعم فعال لإدماج معايير التكيف مع تغير المناخ في العمليات الوطنية للتخطيط السياحي.
	61 - والدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة بدرجة كبيرة لآثار تغير المناخ ولديها قدرة ضعيفة على التكيف، ولذلك يجب أن تمنح اهتمام خاص. وأظهرت مبادرات مثل شراكة الإنقاذ الكاريبي وخريطة الطريق المقترحة للنمو الأخضر للمحيط الهادئ بعض الإمكانات. ومن الضروري اتخاذ مثل هذه المبادرات في المناطق الأخرى بغية تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة لتحقيق السياحة المستدامة.
	62 - وقامت بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية باستكشاف طرق خلاقة واستباقية لتعزيز السياحة مثل السياحة المتخصصة - على سبيل المثال، السياحة الطبية في كوبا وموريشيوس، وسياحة المنتجعات التي تنتشر في الكثير من البلدان، والسياحة البيئية التي تشجع مراقبة الطيور، والسياحة الثقافية. وهذه الاستراتيجيات مفيدة في تنويع المنتج السياحي، بينما تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة. كما تضيف هذه الاستراتيجيات للاقتصادات المحلية عن طريق كونها عوامل للعرض والطلب في الناتج المحلي الإجمالي للبلد. والتمويل الإضافي والشراكات المتزايدة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز السياحة المستدامة سيمكِّنا البلدان من الاحتفاظ بقدرتها التنافسية في سوق تضاءل في أعقاب الأزمات الدولية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
	حاء - تحقيق القدرة على تحمل الدين
	63 - تعد الأعباء المرتفعة والمتزايدة للدين في بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية مشكلة مستمرة ولم تحل منذ مدة. وهناك دلائل على أن أرصدة الديون تدهورت تدهورا كبيرا منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. والقيود الهيكلية، مثل التعرض بدرجة كبيرة للصدمات الخارجية، والقاعدة السكانية الصغيرة، والقاعدة التصديرية المحدودة، والقطاع العام الذي يعد مصدرا هاما للدخل والعمالة للكثير من الأسر يعني أن نجاح هذه الاستراتيجيات التي تعالج أعباء الدين كان محدودا. ويعتمد العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية بشدة على المساعدة الإنمائية الرسمية. ومع ذلك، فالمساعدة الإنمائية الرسمية تميل بشدة نحو بضعة بلدان فحسب، وضاعفت المستويات المنخفضة من المعونة المقدمة لدول جزرية صغيرة نامية أخرى من اتكالها على أشكال أكثر تقلبا وتكلفة من التمويل الخارجي المستند إلى السوق.
	64 - وعلى العكس من بلدان نامية أخرى كثيرة، لم ينتفع معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتدابير الدولية لتخفيف عبء الديون، مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أو المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون. وساعد التخفيف من عبء الديون، حيثما طبق، على الحد إلى درجة كبيرة من أعباء الدين في البلدان المستفيدة. وما زالت أعباء الدين العام المرتفعة (والمتزايدة) في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية دون معالجة من جانب مجتمع السياسات الدولية إلى حد كبير حتى الآن. وتتفاقم هذه المشكلة من جراء انخفاض مستويات النمو الاقتصادي في الكثير من هذه الدول التي تتعافى من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بوتيرة أبطأ من بقية أنحاء العالم، حسب قياس تنبؤات النمو الاقتصادي على مدار السنوات القليلة المقبلة.
	65 - ويستفيد العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية من التمويل الميسر المقدم من جهات الإقراض المتعددة الأطراف الرئيسية في إطار ”الاستثناء المتمثل في الجزر الصغيرة“ اعترافا بالتحديات الإنمائية الخاصة التي تواجهها هذه البلدان. وتظل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الشريك المقرض الرئيسي لبلدان عديدة. ومع ذلك، لا تستفيد بعض بلدان الجزر الصغيرة من هذا الاستثناء. وهناك دليل يشير إلى أن الديون الميسرة، كجزء من إجمالي الدين العام، انخفضت إلى حد كبير في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية خلال العقد الأخير. وجرت الاستعاضة عن الديون الميسرة بالديون الخاصة الخارجية و/أو المحلية التي كثيرا ما تكون أكثر تكلفة.
	66 - ويمكن أن يتسبب الاقتراض المحلي الكبير من جانب الدولة في إزاحة الائتمانات المتاحة للقطاع الخاص، مما يؤدي بدوره إلى إعاقة التنمية والنمو الاقتصادي في القطاع الخاص. وقد تزداد أيضا صعوبة إعادة الهيكلة لأن التخلف عن تسديد الديون السيادية المحلية كثيرا ما تعقبه أزمة مصرفية محلية. وفي ضوء مواطن الضعف الهيكلي العديدة للدول الجزرية الصغيرة النامية إزاء الصدمات الخارجية يثور التساؤل حول ملاءمة التمويل السوقي لدعم التنمية الاقتصادية لهذه البلدان.
	67 - ويمكن لحكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية أن تقوم باتخاذ خطوات لتحسين قدرات إدارة الديون والحد من جوانب القصور والتبديد في النفقات العامة. وقد يكون تخفيف الديون ضروري أيضا لبعض هذه الدول. ويجب أن يكون هذا مقترنا بوضع حد لانعكاس اتجاه تدفقات المعونة إلى الكثير من هذه الدول. وينبغي تنقيح معيار الحصول على الموارد التساهلية من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الرئيسية للأخذ في الاعتبار بالقيود الهيكلية التي تعوق التنمية كما تواجهها بلدان كثيرة. وأخيرا قد تكون آليات التمويل المبتكرة، مثل أدوات القروض المعاكسة للدورات الاقتصادية ومبادلات الديون مستصوبة بالنسبة لكثير من هذه الدول نظرا لقابليتها للتأثر بالصدمات الخارجية.
	طاء - توصيات من الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية
	68 - بعث الأمين العام، امتثالا للقرار 65/2، برسائل إلى الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية() يطلب منها توصيات بشأن تعزيز تنفيذ استراتيجية موريشيوس.
	1 - الدول الأعضاء

	69 - أكدت استجابات الدول الأعضاء أهمية المساءلة بالنسبة لها. وعُممت أيضا استبيانات على الدول الأعضاء لاستيفائها.
	70 - ورأت بعض البلدان أن هناك حاجة إلى إجراء قدر أكبر من التشاور والاتصال بين منظومة الأمم المتحدة والدول الجزرية الصغيرة النامية، واقترحت ضرورة وضع وتنفيذ آلية رسمية وشاملة للتنسيق. وكررت المنظمات الإقليمية أيضا هذه التوصيات.
	71 - كما كانت هناك توصية بإجراء استعراض شامل لآليات الدعم المالي المتاحة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك طرق الوصول، وتوصية بصياغة بيانات لإظهار أوجه التماثل والتباين بين تلك البلدان.
	72 - وذكر الكثير من الدول الأعضاء التي استجابت للاستبيان ضرورة تعزيز وكالات الأمم المتحدة التي تتحمل مسؤوليات معينة إزاء الدول الجزرية الصغيرة النامية وزيادة الموارد المتاحة للمنظمات التي تتناول المسائل الخاصة بهذه الدول. ودعا الكثير من الدول أيضا إلى إدخال التحسينات على جمع وتحليل البيانات لتقدير حالة التنمية المستدامة في هذه الدول ومواطن الضعف لديها وتقييم الدروس المستفادة من تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس بشكل أفضل. وكانت هناك أيضا دعوة إلى وضع مجموعة معيارية من المؤشرات المشتركة المتعلقة بالأخطار، كما جرى التشديد على فكرة الملكية الوطنية لعملية التنمية.
	73 - وجرى اقتراح تنمية موارد الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة النامية وإنشاء نظم قادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات الخارجية، فضلا عن تعزيز استدامة مصائد الأسماك البحرية وتقديم دعم أكبر لاتفاقية كارتاخينا لحماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى في هذه الدول. وفيما يتعلق بتغير المناخ، اعتُبر أن من الضروري توسيع نطاق تقديم المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف الموجهة صوب التكيف إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية. كما كانت هناك توصية بتنفيذ استراتيجيات وطنية للتكيف وبالمزيد من التعاون مع إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
	74 - وكرر العديد من الدول الأعضاء الإعراب عن ضرورة تعزيز وتحديث وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لأمانة الأمم المتحدة، وسلطت الدول الأعضاء الضوء على أهمية العمل الجاري لتنشيط شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية وضرورة تطوير طرق فعالة لعمل موجز كمّي لمواطن ضعف تلك الدول وقدرتها على المقاومة. كما اقترحت أيضا الدول الأعضاء تحسين البحث العلمي وتوسيع نطاقه، فضلا عن تطوير التكنولوجيا ونقلها لمساعدة تلك البلدان وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	75 - وسُلط الضوء على وجود التزام سياسي أكبر بالنظام التعليمي، بما في ذلك زيادة الموارد المخصصة للتعليم، بوصفه من العناصر الهامة بالنسبة للاستراتيجية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
	2 - كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية

	76 - كانت توصيات كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية التي قدمت مدخلات لهذا التقرير توصيات تكميلية ركزت غالبا على حلول شديدة التشابه، ويشير هذا إلى أن هناك فهما مشتركا حقيقيا للتحديات ووجود توافق في الآراء على نطاق واسع حول بعض الاستراتيجيات والإجراءات التي يتعين استخدامها لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على تنفيذ استراتيجية موريشيوس. كما أيدت الاستجابات التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء فيما يتعلق بمسائل مثل آليات التمويل، بما في ذلك إجراء استعراض للنظام الذي يستخدم لتحديد المساعدة الإنمائية الخارجية؛ وتخفيف عبء الديون؛ وضرورة اهتمام الأمم المتحدة على نحو أكبر باحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، وإنشاء نظام أفضل لمراكز الاتصال داخل منظومة الأمم المتحدة؛ وزيادة جمع البيانات وتعزيز قواعد البيانات؛ وتعبئة الموارد وبناء القدرة الوطنية؛ والمزيد من التركيز على التصدي لآثار تغير المناخ على الدول الجزرية الصغيرة النامية ووضع برامج للمرونة في مواجهة المناخ.
	77 - وبالإضافة إلى بناء القدرة، رأت بعض المنظمات الإقليمية للدول الجزرية الصغيرة النامية ضرورة تعزيز اعتماد هذه البلدان على الذات عن طريق تطبيق أفضل الممارسات لتنميتها.
	78 - كما كانت هناك دعوات لإنشاء وتعزيز آليات التنسيق للدول الجزرية الصغيرة النامية وتوصية بتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة أو ما يعادلها.
	ثالثا - تعزيز جمع ونشر البيانات المعنية بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية
	ألف - أوجه قصور البيانات والعوامل المُعيقة
	79 - الإحصاءات الرسمية في معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية غير كافية، والبيانات المتاحة غالبا ما تكون رديئة النوعية. وتتضمن أوجه القصور التغطية المحدودة، وعدم الامتثال الكافي للمعايير الإحصائية المقبولة دوليا، وضعف أهمية السياسات، والمستوى غير الكافي من التصنيف، والافتقار إلى حسن التوقيت. وتتراوح المجالات المتضررة من إحصاءات الاقتصاد الكلي إلى الإحصاءات الأساسية المفصلة عن هيكل اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتجارة الدولية، والبيئة، والطاقة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة. وينبغي الإشارة إلى أن خطورة المشكلة تختلف بين بلدان المجموعة، حيث أن أداء بعض هذه البلدان أفضل بكثير من بعضها الآخر.
	80 - ولا تزال إحصاءات الاقتصاد الكلي تشكل تحديا مستمرا. ولم تتمكن إلا أقلية من الدول الجزرية الصغيرة النامية من تقديم مجموعة تضم الحد الأدنى من البيانات المعنية بالحسابات القومية، وغالبا ما تكون البيانات غير حديثة بدرجة كافية. ولا تُبلغ البيانات المفصلة عن التجارة الدولية للبضائع إلى قاعدة الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية. ولا تتوافر بيانات جوهرية عن إحصاءات البيئة والطاقة إلا بالنسبة لحفنة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وهناك العديد من الفجوات في البيانات.
	81 - وتفتقر معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى أطر عاملة لتقييم النوعية. وأعربت الهيئات الحكومية والمستخدمين الآخرين عن عدم الرضاء عن توافر البيانات ونوعيتها. وفي الواقع يمكن أن يكون تحديد المعلومات المفيدة أمرا صعبا. وقد تكون بعض المعلومات المتاحة شديدة ا لعمومية أو سطحية و/أو لا تتكيف مع واقع الدول الجزرية الصغيرة النامية. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد، حيث إن هذه البيانات ذات أهمية خاصة لتقييم مواطن الضعف.
	82 - والفجوات في البيانات والمسائل المتعلقة بالنوعية نتيجة مباشرة للقدرة الإحصائية غير الكافية. والقدرة غير الكافية والإفراد المتكرر في الالتزام نتيجة للطلبات الداخلية والخارجية المتزايدة باستمرار على البيانات يؤديان إلى اختناقات في العملية وفرض حمل زائد على المكاتب الإحصائية الوطنية والأجزاء الأخرى في النظام الإحصائي الوطني. وفي معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية لا يكون لدى المكاتب الإحصائية قدرة احتياطية لجمع المزيد من السلاسل الإحصائية أو لإدخال تحسين كبير على نوعية البيانات المنشورة في الوقت الراهن. وإضافة المزيد من العمل دون تحقيق تقدم كبير في بناء القدرة سيؤدي بالتأكيد إلى إضافة المزيد من الضغوط والأعباء على موظفي الإحصاءات الوطنية وغيرهم من أعضاء النظم الإحصائية الوطنية المثقلين بالعمل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى النيل من نوعية الإحصاءات.
	83 - والعوامل التي تعرقل التنمية الإحصائية في الدول الجزرية الصغيرة النامية عوامل عديدة وراسخة ومترابطة. ويمكن جمع هذه العوامل بشكل عام في الفئات التالية:
	(أ) الافتقار إلى الدعم الثابت من المستويات العليا للحكومة. بينما تعترف أغلبية حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية بأهمية اتخاذ القرار استنادا إلى أدلة ويجري الإعراب بصفة عامة عن الالتزام السياسي بتحسين الحالة، لا يجري غالبا إدخال هذه التحسينات، أو لا يجري إدخالها إلا على أساس مخصص؛
	(ب) عدم فعالية إدارة النظام الإحصائي الوطني. تعاني النظم الإحصائية الوطنية لدول جزرية صغيرة نامية كثيرة من سوء الإدارة. وفي أحيان كثيرة لا يجري النظر إلى أنشطة المكاتب الإحصائية الوطنية والوحدات الإحصائية للوزارات المختصة والوكالات الحكومية الأخرى باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام الإحصائي الوطني الموحد ولا تجري إدارتها على هذا الأساس؛
	(ج) عدم كفاية الأطر القانونية. لا يوجد لدى الكثير من البلدان قوانين إحصائية، وبعض البلدان لديها قوانين بالية. ولا يملك الإحصائيون حقوقا قانونية كافية للوصول إلى مختلف المصادر الإدارية للبيانات ولكفالة استخدام الهيئات الحكومية الأخرى للمعايير الإحصائية الدولية. وعدم الاستخدام الفعال للموارد الإدارية الحالية في الإحصاءات هو أحد أهم أسباب ازدياد الطلبات على مشاركة السكان والأعمال التجارية في الدراسات الاستقصائية الإحصائية؛
	(د) ضعف الهياكل الأساسية الإحصائية. لا تتوفر العناصر الأساسية للهيكل الأساسي الإحصائي مثل سجلات الأعمال التجارية والنظم المتوائمة من التعدادات والدراسات الاستقصائية الإحصائية إلا لعدد قليل من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(هـ) عدم كفاية الموارد البشرية. يشكل الافتقار إلى الموارد البشرية الكافية أحد أهم المعوقات. ومن الناحية العملية خلصت كل الدراسات التي أجريت مؤخرا عن الحالة في الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى أن المعوق الرئيسي الذي يواجهه موظفو الإحصاءات الوطنية هو الافتقار إلى موظفين مؤهلين ومهرة ومختصين؛
	(و) غياب التخطيط الاستراتيجي السليم. الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي السليم كثيرا ما يؤدي إلى تفاقم الإدارة غير الملائمة والهياكل الأساسية الضعيفة بوجه عام؛
	(ز) عدم وجود نظام متكامل حديث لتجهيز البيانات، وإدارة قواعد البيانات، وضمان النوعية. بينما تتاح المعدات تجهيز البيانات بوجه عام، لا يوجد بمعظم الدول الجزرية الصغيرة النامية نظام متكامل حديث لجمع البيانات والبيانات الفوقية، وإدخال البيانات، وتجهيز البيانات، ومراقبة النوعية، والحفظ، والتحليل، والنشر.
	84 - وخلال السنوات الأخيرة اضطلعت المكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من موردي الإحصاءات الوطنية بالتعاون مع الوكالات الإقليمية والدولية بجهود لتحسين مدى كفاية البيانات الإحصائية للدول الجزرية الصغيرة النامية، مما أسفر عن بعض النتائج الإيجابية. ومع ذلك، يجب عمل المزيد لكفالة مواصلة التقدم الناشئ. وينبغي الإشارة منذ البداية إلى أنه يجب التركيز على تعزيز النظم الإحصائية الوطنية، بينما ينبغي أن تضطلع الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بدور هام وداعم.
	85 - ويمكن مواصلة معالجة أوجه قصور مؤسسات جمع البيانات وتحليلها في الدول الجزرية الصغيرة النامية عن طريق إجراء تحسينات جذرية لأداء النظام الإحصائي الوطني كوسيلة لترجمة الالتزام السياسي الذي أُعرب عنه بوضع سياسات قائمة على الأدلة إلى إجراءات ملموسة. ويتعين على الهيئات المناسبة في المستويات العليا للحكومة في هذه الدول، إذا لم تكن قد قامت بذلك مؤخرا أو بالطريقة المناسبة، البدء في إجراء استعراض للنظام الإحصائي الوطني يستهدف تحديثه. وينبغي تقديم الدعم اللازم للمكاتب الإحصائية الوطنية والوكالات الحكومية المعنية الأخرى فيما يتعلق بإعداد خطط عمل في هذا الشأن. وينبغي التشديد على أنه لا يمكن توليد الإحصاءات المصنفة العالية الجودة ونشرها بنجاح إلا إذا اعتُبرت هذه المهمة مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل أعضاء النظام الإحصائي الوطني وليست مسؤولية المكتب الإحصائي فحسب.
	86 - وتحديث النظام الإحصائي الوطني مدخلا لا غنى عنه وجزءا لا يتجزأ من عملية وضع وتنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية مستدامة. وتنطوي كفالة التعاون الوثيق مع جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة على تعزيز جمع البيانات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، شأنها في ذلك شأن تعزيز شراكة وطنية من أجل الإحصاءات. وإقامة شراكات وطنية قوية من أجل الإحصاءات وصونها أمر أساسي لحسن تنسيق دعم الجهات المانحة ولزيادة تعبئة الموارد على الصعيد القطري من أجل أنشطة التنمية الإحصائية. وينبغي استشارة جميع أصحاب المصلحة، الجهات الحكومية منها والخاصة على حد سواء، على سبيل المثال، عن طريق إنشاء (أو إعادة تنشيط) لجان استشارية من المستخدمين داخل الحكومة وخارجها.
	87 - وإعطاء الأولوية لسلاسل البيانات وتحديد المجموعة الأساسية من البيانات استراتيجية أخرى يمكن أن تثبت نجاحها. وفي ضوء المحدودية الثابتة للموارد فإن إعطاء الأولوية لسلاسل البيانات وتحديد المجموعة الأساسية من البيانات المعدة للتجميع والنشر المنتظمين من الممارسات الجيدة. وينبغي اختيار مجموعة أساسية من الإحصاءات عن طريق تطبيق هذه المعايير بوصفها ملائمة للسياسات، بما في ذلك ملاءمتها لتقييم ورصد مواطن الضعف وإمكانية القياس والسلامة المنهجية ووتيرة الاستخدام. وينبغي التشديد على أهمية توفير البيانات في الوقت المناسب في سياق تقييم مواطن الضعف.
	88 - والعينات الضرورية لإجراء تقديرات استقصائية موثوق بها كبيرة بصورة غير متناسبة في معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية، وبخاصة في أصغرها؛ وبالتالي ينبغي إيلاء أهمية أكبر للموارد الإدارية للإقلال إلى أدنى حد من الحاجة إلى جمع بيانات الدراسات الاستقصائية من كل من الأسر المعيشية والأعمال التجارية.
	89 - ومواصلة الدعم على الصعيد العالمي أمر حيوي للتنمية الإحصائية للدول الجزرية الصغيرة النامية حيث لا تزال الأنظمة الإحصائية الوطنية والإقليمية ضعيفة. وينبغي أن يتضمن هذا الدعم الإجراءات التالية:
	(أ) مواصلة تعزيز دور إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تنسيق بناء القدرة الإحصائية، بما في ذلك المزيد من المشاركة الفعالة للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي تعد أعلى هيئة لصنع القرار بالنسبة للأنشطة الإحصائية الدولية، بما فيها الأنشطة التي تهم البلدان، وشعبة الإحصاءات التي تدعم اللجنة في تنفيذ قراراتها؛
	(ب) توثيق التعاون بين شعبة الإحصاءات واللجان الإقليمية للأمم المتحدة ونظرائها الوطنيين لبناء القدرات الإحصائية للدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(ج) تعزيز الأنشطة الإحصائية لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها الموجهة صوب الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(د) كفالة أن تتجلى الاحتياجات الإحصائية للبلدان بشكل أفضل في أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين والجهات الفاعلة العالمية الأخرى.
	باء - دور شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية في تحليل البيانات ونشرها
	90 - تضطلع شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية بدور هام في تحليل بيانات هذه الدول. وتسهم الشبكة في سد الثغرات في توافر البيانات عن طريق جمع البيانات الوطنية والمعلومات الإحصائية بغية تقييم الموجزات القطرية عن القدرة على مواجهة مواطن الضعف. وتركز الشبكة أيضا على تعزيز البحث وإدارة البيانات عن طريق العمل كمدخل للإحصاءات الوطنية والإقليمية. وأحد الأهداف الرئيسية للشبكة إتاحة المعلومات التي يقدمها الإحصائيون الوطنيون والإقليميون وجعلها في متناول جميع أصحاب المصلحة.
	91 - وبتعزيز قدرات جمع البيانات وتحليلها ونشرها في الدول الجزرية الصغيرة النامية ستغذي المعلومات الوطنية والإقليمية الشبكة وتسمح لهذه الدول وشركائها بالتأكد من الثغرات والاحتياجات فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس. ومن ثم سيساعد التنشيط الجاري للشبكة إلى حد كبير في تعزيز استراتيجيات التنفيذ.
	جيم - تحليل البيانات ونشرها: إطار تحليلي لتقييم الموجزات القطرية عن القدرة على مواجهة مواطن الضعف
	92 - لم تدع الوثيقة الختامية للاجتماع الاستعراضي الرفيع المستوى بشأن تنفيذ استراتيجية موريشيوس (قرار الجمعية العامة 65/2) إلى تعزيز النظم الوطنية للبيانات والمعلومات المصنفة فحسب، بل دعت أيضا إلى تعزيز القدرات التحليلية لصنع القرار وتتبع التقدم المحرز ووضع الموجزات القطرية عن القدرة على مواجهة مواطن الضعف. وقد اتضح خلال العملية التحضيرية للاستعراض الرفيع المستوى عدم وجود إطار تحليلي له مؤشرات أو معايير فعالة للتقييم الشامل للتقدم المحرز في معالجة مواطن الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تنفيذ استراتيجية موريشيوس. والمسألة الرئيسية ليست توافر البيانات والمعلومات الموثوق بها فحسب، بل أيضا الحاجة إلى أطر وخدمات تحليلية للوفاء بالغرض من هذه البيانات والمعلومات.
	93 - وكلفت وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بإجراء دراسة عن منجزات تقييم قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على مواجهة مواطن الضعف ووضع إطار تحليلي لتقييم مواطن ضعف تلك الدول، مع الاستفادة من الكم الهائل من الأعمال التي جرى الاضطلاع بها بالفعل بشأن مؤشرات الضعف ومنهجيات التقييم لدى تلك الدول. وبرغم تأصل مفهوم مؤشر الضعف في برنامج عمل بربادوس أشارت دراسات مختلفة إلى ضرورة النظر إلى كل من مواطن ضعف البلدان وقدرتها على المواجهة/التصدي. وبالإضافة إلى ذلك، فبينما هناك مزايا لوضع مؤشر مركب واحد، يحفل هذا المنهج بالتعقيدات التقنية وهناك ميل إلى التركيز على عدد واحد وتجاهل الآثار العملية لما يعنيه هذا العدد بالنسبة لوضع السياسات والتنفيذ وصنع القرار. والنهج البديل والمفضل لذلك هو وضع موجزات لتقييم البلدان على أساس مجموعة من المعايير التي تغطي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتعكس كلا من مواطن ضعف البلد إزاء الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية وقدراتها على المواجهة أو التصدي. ويتضمن هذا التصدي قيام صناع السياسات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص بوضع سياسات واتخاذ إجراءات للتخفيف من تلك المخاطر والتهديدات وإدارتها.
	94 - وخضعت المنهجية المذكورة أعلاه لتقييم الموجزات القطرية للقدرة على مواجهة مواطن الضعف في الدول الجزرية الصغيرة النامية بالفعل لاستعراض الأقران، وستركز الخطوات التالية على تنقيح المؤشرات والمعايير وتجريبها في بعض البلدان. وحصلت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع لجنة المحيط الهندي على تمويل من المفوضية الأوروبية لوضع نظام للرصد والتقييم لاستراتيجية موريشيوس يجري تدعيمه عن طريق هذه المنهجية ويقوم بتعزيز إطار لتطوير البيانات والإحصاءات في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	رابعا - خاتمة
	95 - سعت المقترحات المقدمة في هذا التقرير إلى معالجة مجالات مختلفة سُلِّط عليها الضوء في استراتيجية موريشيوس. ورغم أن التحديات مجزأة في هذه الحالة فإنها شاملة شأنها في ذلك شأن استراتيجيات التصدي.
	96 - ومن شأن إتاحة إمكانية أكبر للحصول على التمويل أن يساعد الدول الجزرية الصغيرة النامية في تعزيز تنفيذ استراتيجية موريشيوس. وسيسهم أيضا البحث العلمي وتحسين القدرة التكنولوجية في تدابير تعزيز التنفيذ.
	97 - وستساعد زيادة الموارد البشرية وكفاءتها على بناء قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية، كما أن اتخاذ مبادرات جديدة يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة. ومع ذلك، يمكن أيضا توسيع نطاق أفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها في بعض هذه الدول وتنفيذها في دول أخرى.
	98 - وتحسين جمع البيانات وتوسيع نطاقه، فضلا عن وضع استراتيجيات إضافية للرصد والتقييم مبادرتين هامتين يمكن أيضا تطبيقهما.
	99 - ولا يزال الالتزام السياسي والتعاون الدولي من العناصر الحاسمة بالنسبة لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. والتعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، فضلا عن التعاون بين الدول الجزرية الصغيرة النامية والشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة، كلها أشكال ذات قيمة للتعاون.
	100 - و يمكن التغلب علي التحديات التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية، رغم تنوعها واتساع نطاقها. وقد سلط هذا التقرير الضوء على الفرص الضخمة لاتخاذ نهج عملي يوجه البلدان على طريق تحقيق التنمية المستدامة. والتوصيات المقدمة في هذا التقرير ليست شاملة. إلا أن هذه التوصيات، على النحو المطلوب في قرار الجمعية العامة 65/2، ستساعد على تعزيز اتخاذ نهج قائم على النتائج إزاء معالجة مواطن الضعف الفريدة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية، وبناء قدرتها على المواجهة في عملية تنفيذ استراتيجية موريشيوس.

