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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/483/Add.2( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

ة للـدول   ـــ ة املستدام ــة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمي      ــمواصل - ٥٩/٢٢٩
 اجلزرية الصغرية النامية

 ،إن اجلمعية العامة 
املســتدامة للــدول التنميــة مــن أجــل عمــل البرنــامج  و)١(إىل إعــالن بربــادوس إذ تشــري 
 املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول   ا اعتمــدمهنذيلــ، ال)٢(الصــغرية الناميــةاجلزريــة 

ــغرية   ــة الصــ ــة، اجلزريــ ــا  الناميــ ــا إىل قرارهــ ــري أيضــ ــؤرخ ٤٩/١٢٢وإذ تشــ ــانون ١٩ املــ  كــ
  بشأن املؤمتر العاملي،١٩٩٤ديسمرب /األول

ديســـمرب / كـــانون األول٢٣لـــف املـــؤرخ  أ٥٨/٢١٣إىل قراريهـــا  وإذ تشـــري أيضـــا 
 ،٢٠٠٤يونيه / حزيران١٠ باء املؤرخ ٥٨/٢١٣  و،٢٠٠٣

إىل العــرض الــذي قدمتــه حكومــة موريشــيوس الستضــافة       وإذ تشــري مــع التقــدير   
االجتماع الدويل الستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة                     

 الصغرية النامية،
الصـعيد  كل مـن    باألنشطة التحضريية لالجتماع الدويل املضطلع هبا على         وإذ ترحب  

 الوطين واإلقليمي والدويل،
 بــاء مــن عقــد االجتمــاع الــدويل  ٥٨/٢١٣نــص عليــه قرارهــا   مــا  إىلتشــري - ١ 

 يف برنامج العمل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة                الستعراض تنفيذ   
 ؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤ىل  إ١٠الفترة من 

_______________ 
تقرير املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، بريدجتاون،  )١(  

 A.94.I.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٤مايو / أيار٦ - بريلأ/ نيسان٢٥بربادوس، 
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )والتصويبان

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
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أن تعقــد مشــاورات غيــر رمسيـــة على مدى يـومني يف موريشيــــوس،        تقــرر - ٢ 
 ، لتيسري التحضري الفعال لالجتماع الدويل؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٩  و٨يف 

ــى     حتــث - ٣  ــى أعل ــدويل عل ــل واملشــاركة يف االجتمــاع ال ــى أن يكــون التمثي  عل
 كن؛مستوى مم
بتقرير جلنة التنمية املستدامة بوصفها اللجنة التحضريية لالجتمـاع      حتيط علما  - ٤ 
 ؛)٣(الدويل

االستئماين املنشـأ  التربعات  للتربعات املقدمة إىل صندوق  تعرب عن تقديرها   - ٥ 
فعالـة يف االجتمـاع   الكاملـة و البغرض مساعدة الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة علـى املشـاركة        

 هوافـق عليـه اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف قـرار              مـا   حسـب  ،وعمليته التحضـريية   ويلالد
، وحتـث مجيـع الـدول األعضـاء واملنظمـات علـى التـربع               )٤(٢٠٠٣/٢٨٣ ه ومقرر ٢٠٠٣/٥٥

 بسخاء للصندوق؛
أنه جيوز للمنظمات غري احلكومية غري املعتمدة لدى اجمللـس االقتصـادي         تقرر - ٦ 

وقــت الــراهن، الــيت يتصــل عملــها مبوضــوع االجتمــاع الــدويل والــيت قــدمت واالجتمــاعي يف ال
 تشــــرين ٣١طلبــــات للمشــــاركة بصــــفة مراقــــب يف االجتمــــاع الــــدويل، يف أجــــل أقصــــاه 

يف االجتمـاع الـدويل، رهنـا مبوافقـة اجلمعيـة           بصـفة مراقـب     ، أن تشـارك     ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
ذا الصــدد، إىل أن مشــاركة اجملموعــات   يف هــ، وتشــري،العامــة يف دورهتــا التاســعة واخلمســني  

 مـن   ٦٥يف االجتمـاع الـدويل تكـون وفقـا للمـادة             ،مبا فيها املنظمات غـري احلكوميـة       ،الرئيسية
 ؛)٥(النظام الداخلي املؤقت لالجتماع الدويل

ة، التابعـة   تعزيز وحـدة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـ          ال يزال يتعني     ه أن ؤكدت - ٧ 
 طلبــها إىل ، يف هــذا الصــدد،، وتكــرر باألمانــة العامــةإلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة

 ٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٦٢ يف قــراري اجلمعيــة العامــة علــى النحــو الــذي دعــي إليــه ،األمــني العــام
ــف،٥٨/٢١٣  و،٢٠٠٢ديســمرب /كــانون األول ــز الوحــدة دون إبطــاء ويف حــدود    أل  بتعزي

 الوحدة، مبا يف ذلك شبكة معلومات الدول اجلزريـة الصـغرية            نيتمكلملوجودة، وذلك   املوارد ا 
النامية، مـن أداء الطائفـة العريضـة مـن املهـام املنوطـة هبـا، بغيـة تيسـري التنفيـذ الكامـل والفعـال                          

ــادوس  ــامج ،)١(إلعــالن برب ــة الصــغرية    مــن أجــل  عمــل ال وبرن ــدول اجلزري ــة املســتدامة لل التنمي
  ونتائج االجتماع الدويل؛،)٢(النامية

_______________ 
)٣( A/CONF.207/3. 
 .A/C.2/58/4انظر أيضا  )٤(
)٥( A/58/567و  Corr.1. 
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 االجتماع الدويل إىل النظر بصورة وافية يف طرائق تعزيز وحـدة الـدول              تدعو - ٨ 
اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك شبكة معلومات الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة، لتمكينـها                

 تنفيذ نتائج االجتماع الدويل؛على من املساعدة بفعالية 
ــعة    إىل اتطلـــب - ٩  ــا التاسـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ألمـــني العـ

ــدورهتا      ــر االجتمــاع الــدويل، وتقــرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل واخلمســني تقري
مواصـلة تنفيـذ نتـائج      ” اعنونـ م، بنـدا فرعيـا      “التنميـة املسـتدامة   ”الستني، يف إطار البند املعنون      
ملستدامة للدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ومتابعـة نتـائج االجتمـاع              املؤمتر العاملي املعين بالتنمية ا    

 .“الدويل الستعراض تنفيذ برنامج عمل بربادوس
 ٧٥اجللسة العامة 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢
 


