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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/488/Add.2( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريشــيوس ملواصــلة تنفيــذ برنــامج        - ٦٠/١٩٤
 العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 ،إن اجلمعية العامة 
وبرنـامج العمــل مــن أجـل التنميــة املســتدامة    )١(س إعــالن بربــادومــن جديـد إذ تؤكـد   

، اللــذين اعتمــدمها املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة   )٢(للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة 
 كــــانون ١٩ املــــؤرخ ٤٩/١٢٢للــــدول اجلزريــــة الصــــغرية الناميــــة، وإذ تشــــري إىل قرارهــــا 

  بشأن املؤمتر العاملي،١٩٩٤ ديسمرب/األول
واسـتراتيجية موريشـيوس ملواصـلة       )٣( إعـالن موريشـيوس     أيضـا  مـن جديـد   ؤكد  وإذ ت  

اسـتراتيجية  ”(التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة             من أجـل    عمل  التنفيذ برنامج   
االجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل             اعتمـدها    اللذين،  )٤()“موريشيوس للتنفيذ 

، ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين  كـانون  ١٤ يف   ة للدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       من أجل التنمية املستدام   
 نتـــائج فيـــه، الـــذي أيـــدت ٢٠٠٥يوليـــه /متـــوز ١٤ املـــؤرخ ٥٩/٣١١تشـــري إىل قرارهـــا  وإذ

 االجتماع الدويل،
_______________ 

 بريــدجتاون،  ،لتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة     املعــين باتقريــر املــؤمتر العــاملي    )١(
 A.94.I.18 األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          اتمنشـور  (١٩٩٤مـايو   / أيار ٦ -أبريل  / نيسان ٢٥ادوس،  برب

 .، املرفق األول١ الفصل األول، القرار ،)نوالتصويبا
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
ريـة  االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املسـتدامة للـدول اجلز             تقرير   )٣(

 األمـم  اتمنشـور  (٢٠٠٥ينـاير  / الثـاين كـانون  ١٤-١٠، بـورت لـويس، موريشـيوس،      الصغرية النامية 
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار ) والتصويبE.05.II.A.4املتحدة، رقم املبيع 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(
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 ،)٥(٢٠٠٥القمة العاملي لعام مؤمتر  إىل نتائج وإذ تشري 
أن  )٦(دامة يف دورهتـا الثالثـة عشـرة       جلنـة التنميـة املسـت     الذي اختذته   قرار  ال ب وإذ ترحب  
 استراتيجية موريشـيوس    طبيق من الدورات االستعراضية للجنة الستعراض ت      ا واحد ايومتكرس  
 علـى أي تطـورات مسـتجدة      لكمع التركيز على جمموعـة مواضـيع ذلـك العـام، وكـذ             للتنفيذ،

ة، باســتخدام الوســائل لــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــ الــيت تبــذهلا ايف جهــود التنميــة املســتدامة  
املتاحة، وأن تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الدورة االستعراضية للجنـة تقريـرا عـن التقـدم           

 مبـا يف ذلـك   ،عترض التنميـة املسـتدامة يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة      تاحملرز والعقبات اليت   
  استراتيجية موريشيوس للتنفيذ،طبيقتقدمي توصيات لتعزيز ت

 طبيـق تعبئـة املـوارد مـن مجيـع املصـادر مـن أجـل الت              مبكـان    بـأن مـن األمهيـة        إذ تسلم و 
 الفعال الستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،

 ؛)٧( األمني العام بتقريرحتيط علما - ١ 
 بتجديد اجملتمع الدويل التزامه بتنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة                 ترحب - ٢ 

 ؛)٢( الناميةاملستدامة للدول اجلزرية الصغرية
 ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية وصناديق األمم املتحـدة         ، احلكومات حتث - ٣ 

ــة ذات الصــلة       ــة الدولي ــة، واملؤسســات املالي ــا اإلقليمي ــا املتخصصــة وجلاهن ــا ووكاالهت  ،وبراجمه
 أن  الرئيسية علـى  واجملموعات   ،سائر املنظمات احلكومية الدولية   كذلك  ، و ةومرفق البيئة العاملي  

ــذ إعــالن موريشــيوس لتتخــذ يف الوقــت املناســب إجــراءات      واســتراتيجية موريشــيوس )٣(تنفي
ــذ ــك املضــي يف      )٤(للتنفي ــا يف ذل ــهما، مب ــاال ومتابعت ــذا فع ــرامج   وضــعتنفي ــذ مشــاريع وب  وتنفي
 ملموسة؛
املعتمـدة يف  األهـداف   إىل التنفيـذ التـام والفعـال لاللتزامـات والـربامج و     تـدعو  - ٤ 

ستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة                   ال لدويلاالجتماع ا 
ذه الغايــة، باملتطلبـات الالزمــة لوسـائل التنفيــذ،   هلـ  ا حتقيقـ مــن أجـل اإليفــاء،  والصـغرية الناميـة،  

ــتراتيجية موريشــيوس   ــبما ورد يف اس ــة الصــغرية الناميــة      حس ــدول اجلزري ــذ، وتشــجع ال  للتنفي

_______________ 
 .٦٠/١انظر القرار  )٥(
، )(E/2005/29 ٩، امللحـق رقـم      ٢٠٠٥قتصادي واالجتماعي،   الوثائق الرمسية للمجلس اال   :  انظر )٦(

 .١٣/١القرار 
)٧( A/60/401. 
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مية على مواصلة التشاور على نطاق واسع هبدف وضـع املزيـد مـن املشـاريع          وشركاءها يف التن  
 استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛طبيق والربامج امللموسة من أجل ت

علــى تنفيــذ مبــادرات الشــراكة، يف إطــار اســتراتيجية موريشــيوس       تشــجع  - ٥ 
 للتنفيذ، دعما للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛

 باألمانــة  إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــةقيــام الحــظ مــع االهتمــامت - ٦ 
، بعقـد اجتماعـات إقليميـة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف        ٥٩/٣١١العامة، عمال بـالقرار    

عقـد االجتمـاع األقـاليمي للـدول اجلزريـة       كـذلك   و ،س وسـاموا وسيشـيل    يسانت كيتس ونيف  
ــة يف  ــة   ،٢٠٠٥نــوفمرب /تشــرين الثــاين رومــا يف الصــغرية النامي  وتطلــب إىل األمــني العــام إحال

 تقارير االجتماعات اإلقليمية واألقاليمية إىل جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا الرابعة عشرة؛
تعزيــز وحــدة الــدول اجلزريــة الصــغرية   اجلهــود الــيت بــذلت مــؤخرا ل  ظحــالت - ٧ 
اعيــة، وحتــث األمــني العــام علــى أن يكفــل إمــداد إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتميف الناميــة 

مـن  لالضـطالع باجملموعـة الواسـعة النطـاق     الوحدة بعدد كاف من املوظفني على حنو مسـتدام     
، يف  التــام والفعــال الســتراتيجية موريشــيوس للتنفيــذطبيــق التكفالــة، بغيــة املوكلــة إليهــاهــام امل

 عادة توزيع املوارد؛إها منبوسائل حدود املوارد املتاحة، مبا يف ذلك 
 ، كـل منـها  دمج إىل وكاالت منظومة األمـم املتحـدة ذات الصـلة أن تـ       تطلب - ٨ 

أن اسـتراتيجية موريشـيوس للتنفيـذ يف بـرامج عملـها، و           وحسـب االقتضـاء،     يف حدود واليتـها     
 تنشئ جهة تنسيق لشؤون الدول اجلزرية الصغرية النامية يف كل أمانة من أماناهتا؛

 األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا احلاديـة                  إىلتطلب   - ٩ 
  استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛طبيقوالستني عن متابعة وت

 يف إطـار    ،السـتني احلادية و  أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا         تقرر - ١٠ 
بعة وتنفيذ استراتيجية موريشـيوس     متا”عنون  املفرعي  البند  ال ،“التنمية املستدامة ”البند املعنون   

 .“ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
 ٦٨اجللسة العامة 

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢


