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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.6) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية  - ٢٦٢/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

ـــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول  إذ تشـري إىل قرارهـا ١٢٢/٤٩ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٤ بشـأن املـؤمتر الع

اجلزرية الصغرية النامية، 

ــــــمرب ١٩٩٦ و ٢٠٢/٥٢ املـــــؤرخ ١٨ كـــــانون  وإذ تشــــري أيضــــا إىل قراراــــا ١٨٣/٥١ املــــؤرخ ١٦ كــــانون األول/ديس

األول/ديسـمرب ١٩٩٧ و ١٨٩/٥٣ املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ ديسـمرب ١٩٩٨، ووثيقـة االسـتعراض الـيت اعتمدـا اجلمعيـــة العامــة يف دورــا 

االســتثنائية الثانـيـــة والعـشـــرين(١)، وقـراراتــــهـا ٢٢٤/٥٤ املـــــؤرخ ٢٢ كانــــون األول/ديــــسـمـبـر ١٩٩٩ و١٩٩/٥٥ املـــؤرخ ٢٠ كـــانون 

األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ و ٢٠٢/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠ و ١٩٨/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، وإذ 

تشري كذلك إىل إعالن بربادوس(٢) وبرنامج العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية(٣)، 

وإذ تضع يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(٤) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة 

تنفيذ جوهانسربغ��)(٥)، والتركيز اخلـاص املعطـى للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة يف اإلعـالن وخطـة التنفيـذ، ودعـوة اجلمعيـة العامـة للنظـر يف 

عقد اجتماع دويل يف عام ٢٠٠٤ إلجراء استعراض شامل لتنفيذ برنامج العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، 

وإذ تشري إىل تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عن دورته العاشرة(٦)، 
 __________

انظر القرار دإ-٢/٢٢، املرفق.  (١)

ـــار/مـــايو ١٩٩٤  تقريــر املؤمتــر العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة، بريدجتــاون، بربــادوس، ٢٥ نيســان/ أبريــل – ٦ أي (٢)
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٣)

تقرير املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيـــا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم  (٤)
املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٥)

 .TD/390 (٦)
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ـــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة،  وإذ ترحـب بإنشـاء مكتـب املمثـل السـامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غ

وتشدد على أمهية املسائل املتصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية داخل منظومة األمم املتحدة، 

وإذ تسـلم بـأن الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة تعـاين، يف سـياق حتديـات التنميـة، مـن مشـاكل حمـــددة ناجتــة عــن صغــر حجمــها 

ومواقعها النائية، وتشتتها اجلغـرايف، وتعرضـها للكـوارث الطبيعيـة، وهشاشـة نظمـها اإليكولوجيـة، وعوائـق النقـل واالتصـاالت، واالنعـزال عـن 

األسـواق، والتعـرض للصدمـات االقتصاديـة واملاليـة اخلارجيـة، وحمدوديـة األسـواق الداخليـة، وقلّـة املـــوارد الطبيعيــة، وحمدوديــة إمــدادات امليــاه 

العذبة، وشدة االعتماد على الواردات وحمدودية السلع األساسية، ونفاد املوارد غري املتجددة، واهلجرة، 

وإذ تسلم أيضا باجلهود الوفرية اليت تبذهلا الدول اجلزرية الصغـرية الناميـة مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة وباحلاجـة إىل مواصلـة 

تعزيز قدراا على املشاركة الفعالة يف النظام املايل والتجاري املتعدد األطراف،  

وإذ تكرر تأكيد أمهية مؤشر الضعف، كأداة لتقييـم درجـة ضعـف الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، وبالتـايل معاجلـة هـذا الضعـف 

فضال عن حتديد التحديات اليت تواجه تنميتها املستدامة، 

وإذ تسلم بأمهية ذلـك العمـل لواليـة جلنـة السياسـات اإلمنائيـة فيمـا يتعلـق مبعايـري حتديـد أقـل البلـدان منـوا، مبـا يف ذلـك تعيـني أقـل 

البلدان منوا وإخراجها من تلك الفئة من البلدان، 

ــل للتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين  وإذ تالحظ اجلهود املبذولة لتنفيذ برنامج العم

ـــائل شــىت تشــمل  واإلقليمـي والـدويل وضـرورة أن تواصـل املؤسسـات اإلقليميـة والعامليـة اسـتكمال اجلـهود املبذولـة علـى الصعيـد الوطـين، بوس

توفري الدعم املايل والتقين الكايف، 

وإذ تؤكد على احلاجـة املسـتمرة إىل تقـدمي الدعـم التقـين واملـايل للمشـاريع الـيت عرضـت يف سـياق تنفيـذ برنـامج العمـل، يف مجلـة 

اجتماعات، منها اجتماع ممثلي البلدان املاحنة والـدول اجلزريــة الصغـيــرة النــامية، املعــقود يف نيويــورك يف الفـترة مـن ٢٤ إىل ٢٦ شـباط/فـرباير 

ـــة ومنظماــا خــالل انعقــاد مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة  ١٩٩٩(٧)، وكذلـك مبـادرات الشـراكة الـيت عرضتـها الـدول اجلزريـة الصغـرية النامي

املستدامة، 

وإذ تالحظ يف هذا الصدد األنشطة التحضريية املضطلع ا على الصعيديـن الوطـين واإلقليمـي مـن أجـل مؤمتـر القمـة، وإذ تعـرب 

عـن تقديرهـا حلكومـة سـنغافورة السـتضافة االجتمـاع األقــاليمي لتحــالف الــدول اجلزريــة الصغــرية املعقــود يف الفــترة مــن ٧ إىل ١١ كــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٢ للتحضري ملؤمتر القمة، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(٨)؛  - ١

 __________

 .A/S-22/4 انظر (٧)

  .A/57/131 (٨)
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تكـرر التـأكيد علـى احلاجـة امللحـة للتنفيـذ الكـامل الفعـال لربنـامج العمـل للتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغــرية  - ٢

الناميـة(٣) ولإلعـالن ووثيقـة االسـتعراض اللذيـن اعتمدمـا اجلمعيـة العامـة يف دورـا االسـتثنائية الثانيـة والعشـــرين(١) مــن أجــل مســاعدة تلــك 

الدول يف جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة؛ 

ترحب باجلهود املبذولة على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي لتنفيذ برنامج العمل؛  - ٣

تطلـب إىل األجـهزة والوكـاالت املختصـة يف منظومـة األمـــم املتحــدة واللجــان واملنظمــات اإلقليميــة، كــل يف إطــار  - ٤

واليته، أن تتخذ تدابري حمددة ملواصلة تنفيذ برنامج العمل ضمن سياق براجمها؛ 

تقرر أن تدعو إىل عقد اجتماع دويل يف عـام ٢٠٠٤ يشـمل جـزء رفيـع املسـتوى، مـن أجـل إجـراء اسـتعراض كـامل  - ٥

ـــذ جوهانســربغ(٩)، وترحــب بعــرض حكومــة موريشــيوس اســتضافة هــذا االجتمــاع  شـامل لتنفيـذ برنـامج العمـل، حسـبما دعـت خطـة تنفي

الدويل؛ 

تقرر أيضا أن يهدف االستعراض الشامل املشار إليــه يف الفقـرة ٥ أعـاله إىل احلصـول مـن جديـد علـى الـتزام سياسـي  - ٦

من مجيع البلدان باختاذ تدابـري عمليـة واقعيـة ملواصلـة تنفيـذ برنـامج العمـل وإىل التركـيز علـى اختـاذ تلـك التدابـري، بوسـائل تشـمل حشـد املـوارد 

واملساعدات للدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 

تقرر كذلك أن تدعو إىل عقد اجتماعات حتضريية إقليميـة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة يف منـاطق أفريقيـا والبحـر  - ٧

الكارييب واحمليط اهلادئ، فضال عن اجتماع حتضريي أقاليمي جلميع الدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة إلجـراء اسـتعراض لربنـامج العمـل علـى كـل 

مــن الصعيــد الوطــين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي، وحتديــد واســتحداث مدخــالت ختــص الــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة للمســامهة ــــا يف 

االستعراض السالف الذكر، مع زيادة أوجه التماسك والتكامل مع األعمال التحضريية األخرى إىل أقصى حد؛ 

ـــهود األوليــة الــيت تبذهلــا الــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة لوضــع الطرائــق الوطنيــة واإلقليميــة الالزمــة  ترحـب باجل - ٨

ــة  لالجتماعـات التحضرييـة اإلقليميـة، وتدعـو منظومـة األمـم املتحـدة بشـكل عـام، وإدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العام

بشكل خاص، فضال عن مكتب املمثل السامي ألقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، واملؤسسـات 

املالية املتعددة األطراف ومرفق البيئـة العامليـة، إىل وضـع الطرائـق الـيت تسـتخدم علـى الصعيـد الـدويل لتسـهيل عقـد االجتماعـات املشـار إليـها يف 

الفقرتني ٥ و ٧ أعاله يف الوقت املناسب؛ 

تطلـب إىل منظومـة األمـم املتحـدة أن تسـعى، يف سـياق تسـهيل عمليـة اسـتعراض برنـامج العمـل، إىل احلصـــول علــى  - ٩

ـــة املســتدامة، مــن أجــل  مدخـالت قطريـة تتسـم باإلجيـاز وحسـن التركـيز، وتسـتند، يف مجلـة أمـور، إىل املـواد املعـدة ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنمي

التقليص إىل أدىن حد من العبء الواقع على الدول املشاركة، مع زيادة الفائدة املستمدة من املعلومات اليت مت مجعها زيادة قصوى؛ 

 __________

انظر: تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم  (٩)
املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ٢، املرفق، الفقرة ٦١. 
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ــا احلاديـة عشـرة، بـالنظر يف دورهـا يف عمليـة التحضـري لالسـتعراض  تدعو جلنة التنمية املستدامة إىل أن تقوم، يف دور - ١٠

الشامل لربنامج العمل؛ 

تدعو مجيع الـدول األعضـاء، والـدول األعضـاء يف الوكـاالت املتخصصـة، والوكـاالت واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة  - ١١

املختصـة، واموعـات الرئيسـية الـوارد ذكرهـا يف جـدول أعمـال القـرن ٢١(١٠) وفقـا للنظـام الداخلـي لكـــل مــن جلنــة التنميــة املســتدامة(١١) 

ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة(١٢) وكذلـك ممارسـات اللجنـة املسـتقرة، إىل املشـاركة بشـكل كـامل يف األنشـطة احملـددة ملواصلـة تنفيـذ 

برنامج العمل ومتابعة نتائجه متابعة فعالة ويف األعمال التحضريية لالستعراض الشامل؛ 

تدعو مجيع االجتماعات الدولية الـيت ـم الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، مبـا فيـها االجتماعـات اإلقليميـة واألقاليميـة  - ١٢

لتلك الدول، إىل تقدمي املدخالت املناسبة لالستعراض الشامل ولعمليته التحضريية؛ 

ـــويل مزيــدا مــن النظــر لتعزيــز وحــدة الــدول  تطلـب إىل األمـني العـام، عمـال بـالفقرة ٨ مـن القـرار ١٩٨/٥٦، أن ي - ١٣

اجلزريـة الصغـرية الناميـة التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة باألمانـة العامـة، بوسـائل تشـمل القيـام يف أقـرب فرصـــة ممكنــة بتثبيــت 

ـــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة املوجــودة اآلن لــدى الوحــدة، ليمكِّــن الوحــدة بذلــك مــن املســاعدة يف إعــداد  وظيفـة املستشـار األقـاليمي لل

االستعراض الشامل لربنامج العمل؛ 

تدعـو إىل اشـتراك األعضـاء املنتسـبني باللجـان اإلقليميـة يف االسـتعراض الشـامل لربنـامج العمـل، ويف عمليـة التحضــري  - ١٤

ــام ١٩٩٤،  لـه، وبنفـس صفـة املراقـب الـيت اشـتركوا ـا يف املؤمتـر العـاملي املعـين بالتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة املعقـود يف ع

ويف الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة املعقودة يف عام ١٩٩٩، الستعراض تنفيذ برنامج العمل؛ 

تقـرر أن تنشـئ صندوقـا للتربعـات بغـرض مسـاعدة الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، مبـا فيـها أقـل هـذه البلـدان منـــوا،  - ١٥

على املشاركة بشكل كامل فعال يف االجتماع الـدويل املشـار إليـه يف الفقـرة ٥ أعـاله، فضـال عـن خمتلـف العمليـات التحضرييـة املشـار إليـها يف 

الفقـرة ٧ أعـاله، وتدعـو احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واموعـات الرئيسـية املعتمـدة لـدى جلنـة التنميــة املســتدامة إىل املســامهة يف 

هذا الصندوق؛ 

حتـث مجيـع املنظمـات ذات الصلـة علـى أن تسـتكمل قبـل انتـهاء عـام ٢٠٠٤ العمـل املتعلـق بوضـع مؤشـــر الضعــف،  - ١٦

مراعية الظروف واالحتياجات اليت تنفرد ا الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 

 __________

تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريــو دي جانــريو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ (منشـورات  (١٠)
A والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القــرار ١، املرفــق  .93.I.8 األمم املتحدة، رقم املبيع
الثـــاين. اموعـــات الرئيســـية هـــي: النســـاء، والشـــباب، والســـكان األصليـــون وجمتمعـــام، واملنظمـــات غـــري 
احلكومية، والسلطات احمللية، والعمال ونقابام، وقطاعا التجارة والصناعــة مبــا فيــها الشــركات عــرب الوطنيــة، 
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تقرر أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �مواصلـة تنفيـذ برنـامج  - ١٧

العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية�، يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ١٨

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


