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 مقدمة �أوال  
الــيت تواجــه مــن نوعهــا اعتــرف اجملتمــع الــدويل رمسيــا ألول مــرة بالتحــديات الفريــدة   - ١

بتلــك طــار التنميــة املســتدامة عنــد حتديــده للقضــية اخلاصــة إالـدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف  
، ١٩٩٢يف ريـو دي جـانريو عـام      املعقـود   مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة          يف  الدول  
واعتمـد برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة            . ٢١ من جدول أعمال القـرن       ١٧يف الفصل   وذلك  

 أول هاملســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة بعــد ســنتني يف بربــادوس، ورحــب بــه بوصــف  
ــة   ــدم    جتســيد للشــراكة الدولي ــة املســتدامة، وق ــن أجــل التنمي ــامج العمــل   م ــدد ابرناجمــبرن  متع

ملواجهـة  الواجب تنفيذها   جراءات ذات األولوية    إلايفصل   لعدة قطاعات    التخصصات وشامال 
 .التحديات اخلاصة اليت تواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية

 التنميـة املسـتدامة     وأتاح االجتماع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل                - ٢
 إىل ١٠وريشــيوس يف الفتــرة مــن مبيف بــورت لــويس، املعقــود للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة 

رز احملـ تقيـيم التقـدم     جملـرد   ، فرصة هامة بعد عشر سـنوات لـيس          ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين  ١٤
 السـتثمار   جيـاد طريقـة أفضـل     إللنظـر يف     فرصة هامة    هم من ذلك  األيف تنفيذ برنامج العمل بل      

ــة املســتدامة للــدول       ــة لإلطــار العــريض للتنمي اجلهــود يف املســتقبل مــن أجــل تنفيــذ أكثــر فعالي
 .اجلزرية الصغرية النامية

وقد أظهر االجتماع الدويل، بانعقاده يف نفس املنطقة اليت دمرهتا أمواج سـونامي قبـل                - ٣
ــأثر ، بوضــوح صــارخ مــ ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٦ يف ،ســبوعني فقــطأ دى ســرعة ت

ضفى على املناقشة وعملية اختـاذ القـرار       أالدول اجلزرية والساحلية املنخفضة باملخاطر البيئية، و      
 .حساسا بالعجالة والتصميم ساهم يف حتقيق نتائج االجتماع العملية املثمرةإ
ويعيد إعالن موريشيوس تأكيـد اسـتمرار صـالحية برنـامج العمـل باعتبـاره خطـة مـن                    - ٤

مــل دعمــا للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، بينمــا يأخــذ يف االعتبــار القضــايا اجلديــدة أجــل الع
لتلـك  عادة جتديد االلتزام السياسي لدعم استراتيجيات التنميـة املسـتدامة   إوالناشئة، ويدعو إىل    

من خـالل التعـاون الـتقين واملـايل وتقـدمي املسـاعدة املؤسسـية علـى الصـعيدين اإلقليمـي                     الدول  
 ونقــل ،ومت االعتــراف أيضــا بأمهيــة بنــاء القــدرات.  الدوليــةاليمي، وحتســني البيئــة املواتيــةواألقــ

تعزيـز قــدرة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ودفـع تنفيــذ       لالتكنولوجيـا وتنميـة املـوارد البشـرية     
 .)١( قدما لألمامبرنامج العمل

__________ 
الجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،                  ا )١( 

منشـورات األمـم املتحـدة،      (،  ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ١٤ إىل   ١٠بورت لويس، موريشيوس، الفترة من      
 .فق األول، الفصل األول، القرار األول، املر) والتصويبA.05/11.A.4رقم املبيعات 
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ــة  وتســتجيب اســتراتيجية موريشــيوس ملواصــلة تنفيــذ برنــامج الع   - ٥ مــل مــن أجــل التنمي
تقيــيم احلاجــة إىل اتبــاع هنــج أكثــر تركيــزا لاملســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة مباشــرة 

الــيت الشــديدة األمهيــة اجملــاالت حتــدد االســتراتيجية فــإن ذه الغايــة، هلــو. لتنفيــذ برنــامج العمــل
 وتسـلط الضـوء علـى    تستدعي املزيد من االهتمام داخل القطاعـات املنشـأة يف برنـامج العمـل،      

 الـيت جيـب أن تسـتوعب إذا أريـد حتقيـق تنفيـذ أكثـر فعاليـة لربنـامج                     الناشـئة القضايا اجلديـدة و   
متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب / فــريوس نقــص املناعــة البشــرية تشــملوهــذه القضــايا. العمــل

منيـة، وتـأثري   والقضايا األخرى املتعلقة بالصحة اليت تشكل حتديا أساسيا للتنمية، والشـواغل األ    
اضمحالل األفضليات التجارية على الدول اجلزرية الصغرية النامية وما يترتـب علـى ذلـك مـن        

ــة إحاجــة إىل حتســني   ــاذ مكاني ــو االقتصــادي     النف ــزز النم ــام جتــارة دويل يع لألســواق وإىل نظ
ــة  ــة    والعمال ــة محاي ــا املعلومــات واالتصــاالت وأمهي ــة للجميــع؛ ودعــم تطــوير تكنولوجي  والتنمي

التنــوع الثقــايف والنــهوض بالصــناعات الثقافيــة بوصــفها عنصــرا هامــا مــن عناصــر اســتراتيجية    
 .)٢( يف الدول اجلزرية الصغرية الناميةالتنمية املستدامة

وتشجع استراتيجية موريشيوس، إىل جانب املسائل القطاعيـة اخلاصـة احملـددة ملواصـلة       - ٦
كمـا   ،الفئـات صـاحبة املصـلحة     خالفـه مـن     ملـدين و  االهتمام هبا، املشـاركة الكاملـة للمجتمـع ا        

تدعو إىل املزيد من التعاون بني بلدان اجلنوب وفيما بني الدول اجلزرية الصغرية الناميـة وتضـع                 
اآلليات واالسـتراتيجيات اإلقليميـة واألقاليميـة       ومن  جمموعة من التدابري الشاملة لعدة قطاعات       
ملؤسســات، ال ســيما داخــل منظومــة األمــم املتحــدة،  لتعزيــز التشــاور والتنســيق املشــترك بــني ا 

  .عزيز تنفيذ برنامج العمللتأساسية يستعان هبا أدوات باعتبارها 
وباعتماد إعالن واسـتراتيجية موريشـيوس واملسـامهات املقدمـة مـن مناقشـات األفرقـة                 - ٧

ر للشــباب، جــدد  مبــا فيهــا حــوا،واملوائــد املســتديرة الرفيعــة املســتوى ومنتــديات اجملتمــع املــدين
الـيت تعـاين    فهمه وتقديره ألوجه الضعف االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة         عزز  اجملتمع الدويل و  

ة الصـغرية الناميـة، وسـعى إىل زيـادة متاسـك تنفيـذ برنـامج الـدول اجلزريـة                    منها الـدول اجلزريـ    
 .  والدويلكل من الصعيد الوطين واإلقليميالصغرية النامية وتركيزها االستراتيجي على 

 
 طار عمل لتعزيز التنفيذ واملتابعةإ -ثانيا  

، الـــذي أقـــرت فيـــه نتـــائج اجتمـــاع ٥٩/٣١١وضـــعت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا  - ٨
ورصــدها تنفيــذا شــامال موريشــيوس الــدويل، حمــددات لتعزيــز تنفيــذ اســتراتيجية موريشــيوس   

الصلة على كل من الصـعيد الـوطين        ضافة إىل حثها مجيع اجلهات الفاعلة ذات        إلوبا. ومتابعتها
__________ 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢( 

4 05-53376 
 



A/60/401  
 

جـــراءات حســـنة التوقيـــت لضـــمان التنفيـــذ الفعـــال لنتـــائج إواإلقليمـــي والـــدويل علـــى اختـــاذ 
دماج استراتيجية موريشيوس يف برامج عمـل       إموريشيوس وتشجيع مبادرات الشراكة، طلبت      

إعـداد خطـة   يضـا  أطار واليات كل منها؛ وطلبـت  إ يف املناسبةوكاالت منظومة األمم املتحدة   
ــذ املنســق الســتراتيجية موريشــيوس مــن جانــب منظومــة األمــم املتحــدة، وأيــدت عقــد       للتنفي

 باالشـتراك   ٢٠٠٦-٢٠٠٥  فتـرة السـنتني    اجتماعات إقليمية للدول اجلزرية الصغرية النامية يف      
 كمــا.  لتنــاول مســألة متابعــة تنفيــذ اســتراتيجية موريشــيوس  املناســبنيمــع أصــحاب املصــلحة  

ــة عشــرة       رحبــت اجلم ــه يف دورهتــا الثالث ــذي اختذت ــة املســتدامة ال ــة التنمي ــرار جلن ــة بق ــة العام عي
اســـتعراض مـــن أجـــل بتخصـــيص يـــوم واحـــد مـــن الـــدورات االستعراضـــية للجنـــة والقاضـــي 

استراتيجية موريشيوس، وكررت طلبها املتعلـق بتعزيـز وحـدة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة                  
 .ية واالجتماعيةالتابعة إلدارة الشؤون االقتصاد

طـار عمـل    إ األسـاس لوضـع      ، تشـكل  وهذه الواليات، املتناولة أدناه مبزيد من التفصيل       - ٩
 .واسع لتعزيز تنفيذ برنامج العمل واستراتيجية موريشيوس وتعضيده ورصده

 
 تعزيز استجابة األمم املتحدة  �ألف  

 منظومة األمم املتحدةتعميم برنامج الدول اجلزرية الصغرية النامية يف برامج  - ١ 
ضــمان تعمــيم برنــامج الــدول  حماولــة جنــازات اهلامــة الســتراتيجية موريشــيوس  إلمــن ا - ١٠

وهيئاهتـا، يف نطـاق واليـة       اجلزرية الصغرية النامية يف بـرامج مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة               
 اآلن غـري     الـذي ظـل حـىت      ،فربنامج الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       . كل منها وجماالت خربهتا   

اآلن أن يـدرج يف  اإلمنائيـة وخطـط العمـل اإلمنائيـة األعـم، جيـب            ربامج  الـ ملحوظ ومل يراع يف     
ولتحقيـق تلـك الغايـة، ينبغـي تعـيني مراكـز       .  ابتـداء مـن مرحلـة التخطـيط      فـرادى برامج العمل   

 . الوكاالت ذات الصلةمجيعتنسيق للدول اجلزرية الصغرية النامية يف 
التنميــة املســتدامة هــي اهليئــة احلكوميــة الدوليــة الرئيســية املســؤولة عــن    وســتظل جلنــة  - ١١

وقـد أعيـد    . اإلشراف على تنفيـذ ومتابعـة االلتزامـات املتصـلة بالـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة                 
تأكيد هذه الوالية اليت اعتمدت يف موريشـيوس، يف الـدورة الثالثـة عشـرة للجنـة الـيت حـددت               

ــيت   ــق ال ــة رصــد ستبفضــلها الطرائ ــذ اســتراتيجية موريشــيوس  اللجن ــة   . تنفي ــررت اللجن ــد ق وق
السـتعراض تنفيـذ اسـتراتيجية    ) كـل سـنتني  دورة (ختصيص يوم واحد من دوراهتا االستعراضية    

موريشــيوس، بــالتركيز علــى جمموعــة مواضــيع تلــك الســنة وعلــى أي تطــورات جديــدة بشــأن 
ولبلـوغ تلـك الغايـة، طلـب إىل األمـني           . ميةجهود التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النا      

الــدورة االستعراضــية بشــأن التقــدم احملــرز والعقبــات الــيت  يف لجنــة الالعــام أن يقــدم تقريــرا إىل 
 .تواجه التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية وأن يقدم توصيات لتعزيز تنفيذها
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رز يف تنفيــذ جمموعــة املواضــيع املتعلقــة     ن استعراضــا للتقــدم احملــ  أوممــا جيــدر ذكــره    - ١٢
 سـيجرى يف الـدورة الرابعـة عشـرة     �الطاقة والغالف اجلوي وتغري املناخ والتنمية الصناعية  � بـ

وستتلقى تلك الدورة تقريرا حيلل التقدم احملـرز يف         . ٢٠٠٦بريل  أ/للجنة اليت ستنعقد يف نيسان    
املواضيع تنطبق على الدول اجلزرية الصـغرية       طار جمموعة من    إتنفيذ استراتيجية موريشيوس يف     

 وآثارهـا علـى برنـامج      ناشـئة وسينظر ذلك التقرير أيضا يف أي قضايا ملحة جديـدة أو            . النامية
  .للدول اجلزرية الصغرية الناميةاألعم املقرر التنمية املستدامة 

 
 التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم املتحدة  - ٢ 

حتسـني تنسـيق مجيـع األعمـال وترشـيدها بغيـة            إىل  راتيجية موريشـيوس    والية است أدت   - ١٣
وكــررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهـــا    . العمــل داخــل منظومــة األمــم املتحــدة     تنفيــذ برنــامج   

ــة، بالتشــاور مــع وكــاالت    ،٥٩/٣١١  تأكيــد تكليــف إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي
ــة وســ    ــة األمــم املتحــدة ذات   األمــم املتحــدة املتخصصــة وجلاهنــا اإلقليمي ائر مؤسســات منظوم

الصلة، كل منها يف نطاق واليتها، مبسؤولية وضع خطة تتضمن توصيات بإجراءات من أجـل               
 .التنفيذ املنسق واملتسق الستراتيجية موريشيوس

دارة الشـؤون   إأنشـأت   قـد   و. الثالـث لـذلك الطلـب يف الفـرع        يسـتجيب   وهذا التقرير    - ١٤
، ٢٠٠٥يوليــه / يف متــوز٥٩/٣١١ة، إثــر اعتمــاد قــرار اجلمعيــة العامــة االقتصــادية واالجتماعيــ

. مجيــع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة    يضــم فريقــا استشــاريا مشــتركا بــني الوكــاالت     
دعي كل أعضاء الفريق إىل تقدمي مسـامهاهتم لوضـع مصـفوفة أنشـطة متثـل برناجمـا لوضـع                     وقد

ة كـل    تلك األنشطة الـيت ستشـارك فيهـا منظمـ          استراتيجية موريشيوس موضع التنفيذ، بتوضيح    
دعمـــا للـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة بنـــاء علـــى الواليـــات وبـــرامج العمـــل احملـــددة منــهم  

ــة أو ــة  إوستســعى . املتوقع ــة التشــاور   ،دارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــن خــالل عملي  م
 لضـمان   ،نفيـذ الربنـامج   اجلارية داخل ذلـك الفريـق املنشـأ حـديثا ومـن خـالل ترشـيد أعمـال ت                  

 الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة         لصـاحل التنميـة املسـتدامة     أنشـطة   اتباع هنج أكثر تنسيقا لتنفيـذ       
 .داخل منظومة األمم املتحدة

 
 دعم األمانة العامة لألمم املتحدة - ٣ 

دارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة، مــن خــالل وحــدة الــدول اجلزريــة إستواصــل  - ١٥
رية النامية التابعة هلا، حتمل املسؤولية الفنية الرئيسـية عـن برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة                 الصغ

االضـطالع  دارة اجلـاري يف إطـار       إلوقـد ظـل عمـل ا      . املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميـة     
بتلك املسؤولية يركز حىت اآلن على تقدمي تقارير سـنوية عـن تنفيـذ برنـامج العمـل واملسـاعدة                    
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شـبكة الـدول اجلزريـة      �دارة  وإالـدول   تلـك   لتقنية واالستشارية املخصصة لالستجابة لطلبات      ا
 ).SIDSnet(� الصغرية النامية

ــواردة يف        - ١٦ ــات ال ــات والتوجيه ــد والوالي ــة للتوجــه اجلدي ــن أجــل االســتجابة بفعالي وم
يــدة  قترحــت أدنــاه أنشــطة جد  ا، ٥٩/٣١١اســتراتيجية موريشــيوس وقــرار اجلمعيــة العامــة     

وهـــي تتعلـــق بأربعـــة جمـــاالت مت التركيـــز عليهـــا يف . موســـعة لتنظـــر فيهـــا اجلمعيـــة العامـــة أو
 :، هياالستراتيجية

بوســائل تشــمل تنســيق ورصــد تنفيــذ االســتراتيجية علــى مســتوى املنظومــة،    )أ( 
العمل مع الفريق االستشاري املشترك بني الوكـاالت املعـين بالـدول اجلزريـة          بدارة خطة تنفيذ    إ
 .لصغرية النامية املنشأ حديثاا

تنفيــذ  الــذي يتنــاول  تقــدمي الــدعم لالســتعراض احلكــومي الــدويل الشــامل       )ب( 
جلنـة التنميـة    الـيت تأخـذ هبـا       استراتيجية موريشيوس وتقدمي تقـارير بشـأنه وفقـا لـدورة السـنتني              

 املستدامة؛ 
زريـة الصـغرية    عملية اختاذ القـرار مـن جانـب الـدول اجل          لتعزيز أنشطة اإلعالم     )ج( 
 النامية؛

ــة       )د(  ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري تيســري التواصــل بــني أصــحاب املصــلحة يف ال
سـيما   لتعزيز املشاورات املتعددة األطراف والتعاون من أجل تنفيذ استراتيجية موريشـيوس، ال           

 .دارة معلومات وتنفيذهاإاستحداث شبكة 
، أساسـية لتعزيـز تنسـيق       ٥٩/٣١١وفقا للقـرار    ستكون اإلدارة الفعالة خلطة التنفيذ،      و - ١٧

وهــذا ســيؤدى بــدوره إىل   . ورصــد تنفيــذ اســتراتيجية موريشــيوس علــى مســتوى املنظومــة      
اســتعراض ورصــد الــربامج الــيت تــدعم تنفيــذ برنــامج العمــل واســتراتيجية موريشــيوس داخــل     

تنسـيق الـدول    مراكـز   فـرادى   ، من خـالل التشـاور املنـتظم مـع           تحدةوكاالت منظومة األمم امل   
وسيقتضـي هـذا   . اجلزرية الصغرية النامية املمثلة يف الفريق االستشاري املشـترك بـني الوكـاالت          

أيضا أن تعمـل وحـدة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة كحلقـة وصـل بـني شـبكات املنظمـات                        
تيجية إطــار اســترايف اإلقليميــة الــيت تــدعم وتنفــذ األنشــطة الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة  

 .موريشيوس
فيما يتعلق بالرقابة احلكومية الدولية على تنفيذ استراتيجية موريشيوس سـوف تكـرس              - ١٨

جلنــة التنميــة املســتدامة جــزءا يف كــل واحــدة مــن دوراهتــا الســتعراض برنــامج الــدول اجلزريــة   
لـب  وسـوف يتط  . الصغرية النامية مع تركيز خاص على جمموعة املسـائل املواضـيعية قيـد النظـر              
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إجراء استعراضات مرتني يف السنة لربنامج الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة مـن جانـب اللجنـة                    
إعــداد أوراق حتليليــة عــن املســائل املواضــيعية ذات الصــلة فضــال عــن التنســيق واإلبــالغ بشــأن  

 .املبادرات املتخذة على نطاق املنظومة واألنشطة اإلقليمية والوطنية داخل املسائل املواضيعية
وتدعو استراتيجية موريشيوس أيضا إىل استخدام تكنولوجيـا االتصـاالت واملعلومـات             - ١٩

بطريقة أكثر فعالية لدعم احلصول على املعلومـات االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة يف الوقـت                 
ومـن املقتـرح يف هـذا       . )٣(املناسب لتسهيل اختاذ القرار بواسطة الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة           

لسياق أن تقوم وحـدة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة بوضـع وتنفيـذ نظـام إعالمـي متكامـل                       ا
يصبح منهاجا إلدارة املعارف مـن أجـل التبـادل املنـتظم للمعلومـات فيمـا بـني مجيـع أصـحاب                      

وهــذا النــهج . املصــلحة احلقيقــيني مــن الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة واجملتمــع الــدويل ككــل 
يق التنسيق والتنفيذ الفعالني لألنشطة مبوجب استراتيجية موريشـيوس وسييسـر   سيساهم يف حتق  

 .بناء الشراكات على كل من الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل
ولتسهيل التواصل فيما بني مجيع أصحاب املصلحة احلقيقيني، يقتـرح أن تقـوم وحـدة               - ٢٠

ن األدوات اجلديـدة الـيت تقـوم علـى          الدول اجلزرية الصغرية الناميـة بوضـع وإدخـال جمموعـة مـ            
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل منتديات املناقشة ومدخل إلكتروين معـين بتنميـة اجلـزر              
ووكالـــة أنبـــاء للجـــزر ووضـــع ســـجل بـــاخلرباء يف الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة وإدمـــاج 

دول اجلزريــة الصــغرية إمكانيــات الوصــول للربيــد االلكتــروين، وهــذه مــن العوامــل الرئيســية للــ
وســوف . )٤(الناميــة النائيــة الــيت ال تتــوافر فيهــا هياكــل أساســية كــثرية للوصــول إىل اإلنترنــت   

يســاعد إطــار العمــل اجلديــد إلدارة املعلومــات علــى دعــم جمموعــة مــن اخلــدمات املقدمــة إىل    
 واجملتمــع الــدويل اجملتمعــات احملليــة يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة وملنظومــة األمــم املتحــدة 

ــة       ــا املعلومــات واالتصــاالت إلقام ــيت حتفزهــا تكنولوجي ــز اجملموعــات الرئيســية ال ككــل وتعزي
اتصاالت إقليمية وأقاليمية حسب القطاع وتنفيذ حلقات عمل لبناء القدرات من خـالل نظـم               

ســري دعــم القــرار وإنشــاء مراكــز لتبــادل املعلومــات ودعــم التفاعــل بــني اجملتمعــات احملليــة وتي    
مشاركة اجملتمعات احمللية باسـتخدام نظـام إدارة املضـمون ونظـام إدارة الـتعلم وتشـجيع زيـادة                   
املعرفة والوعي بربنامج الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة وآليـات تسـهيل تعبئـة املـوارد ملشـاريع                     

 .تلك الدول
 

__________ 
 )٣( A/CONF.207/11الفصل الثامن عشر ،. 
نظــام إدارة : ســوف تســتخدم نــوعني مــن التكنولوجيــات األساســية إلدمــاج األدوات املــذكورة أعــاله، مهــا   )٤( 

طــار الــتقين وســوف يوحــد النظامــان يف نظــام واحــد لــدعم القــرار ليصــبح اإل. املضــمون ونظــام إدارة الــتعلم
 .(Sids.net)اجلديد لشبكة الدول اجلزرية الصغرية النامية 

8 05-53376 
 



A/60/401  
 

 تعزيز السيطرة الوطنية -باء  
 التنفيذ الوطين - ١ 

 جديد يف موريشيوس على أمهية سيطرة الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة              مت التأكيد من   - ٢١
ــلية  . علـــى برنـــامج العمـــل وحتملـــها املســـؤولية الرئيســـية عـــن تنفيـــذه   ولتعزيـــز القـــدرة األصـ

للحكومات يف تويل القيادة الفعالـة لتنفيـذ اسـتراتيجية موريشـيوس سـيوىل اهتمـام كـبري لـدعم                    
 وضـع اسـتراتيجيات إمنائيـة وطنيـة مسـتدامة وكفالـة إنشـاء               اجلهود الـيت تبـذهلا تلـك الـدول يف         

جمــالس أو آليــات مشــتركة بــني املؤسســات تنســق بشــكل جيــد لضــمان التــزام صــانعي القــرار  
ــد مــن التكامــل والتخطــيط والربجمــة يف خمتلــف التخصصــات       ــق املزي ــوطنيني بتحقي احمللــيني وال

وسـيعاجل تعزيـز أوجـه التـآزر مـع أطـر            . مةوزيادة الرصد الفعال واإلبالغ بشأن التنمية املسـتدا       
العمل اإلمنائيـة الرئيسـية األخـرى الـيت تشـمل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وخطـة جوهانسـربغ                  
للتنفيذ، وتوافق آراء مونتريي، وخطة الدوحة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف من خـالل             

 .ألمم املتحدةبناء القدرات وتعزيز املؤسسات بدعم تقدمه منظومة ا
 مشاركة اجملتمع املدين - ٢ 

مت تأكيــد مشــاركة أصــحاب املصــلحة بشــكل عــام يف تنفيــذ اســتراتيجية موريشــيوس    - ٢٢
بوصفها عنصرا حيويا لكفالة حتقيق أكرب قدر ممكن من السـيطرة الوطنيـة علـى برنـامج التنميـة          

ــة   ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــوعي  وستوضــع اســتراتي . املســتدامة يف ال ــادة ال ــز زي جيات لتعزي
ــة          ــذ محــالت تروجيي ــتراتيجية موريشــيوس بتنفي ــل واس ــامج العم ــداف برن ــم أه ــارف وفه واملع

وسيجري النظر أيضا يف إنشـاء آليـات        . وأنشطة تقوم على اجملتمع احمللي وحلقات عمل وطنية       
طـاع اخلـاص،    لتسهيل مشاركة اجملتمع املدين، فضال عن اجملموعات املعنية األخرى مبا فيهـا الق            

 .مشاركة تامة وجمدية
 مبادرات الشراكة - ٣ 

ــزأ مــن          - ٢٣ ــراكة كجــزء ال يتج ــادرات الش ــام الستكشــاف مب ــن االهتم ــد م ــيوىل مزي س
استراتيجية تسخري املوارد على مجيع املسـتويات وإشـراك الشـركاء التقليـديني وغـري التقليـديني                 

شــراكة لكــي تنظــر فيهــا حكومــات  وســتعد مقترحــات بشــأن ال. يف جهــود التنميــة املســتدامة
الدول اجلزرية الصغرية الناميـة واجملتمـع املـدين ومنظومـة األمـم املتحـدة وجمتمـع املـاحنني ككـل              
أثنـــاء اجتماعـــات املتابعـــة اإلقليميـــة لتنفيـــذ اســـتراتيجية موريشـــيوس الـــيت ســـتعقد يف تشـــرين 

 مبــادرة االحتــاد اجلــامعي ومــن املبــادرات املهمــة الــيت ســيتم النظــر فيهــا. ٢٠٠٥أكتــوبر /األول
للدول اجلزرية الصغرية النامية ومرفق بناء مقومات املناعة للدول اجلزرية الصغرية النامية الـذي              
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ــدويل يف         ــد طــرح كالمهــا يف االجتمــاع ال ــائي؛ وق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــه برن يشــرف علي
 .موريشيوس

ني الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة         ميثل كال االقتـراحني منوذجـا ممتـازا للتعـاون فيمـا بـ              - ٢٤
والتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب مــع التركيــز علــى تعزيــز أوجــه التــآزر والتضــامن فيمــا بــني 
الدول اجلزرية الصغرية النامية وبناء القدرات ملواجهـة التحـديات الـيت تواجـه تلـك الـدول مـن                  

 للــدول اجلزريــة الصــغرية  وســوف يــوفر االحتــاد اجلــامعي . خــالل تبــادل املعلومــات واخلــربات 
النامية دورات عليا يف جامعات معينة يف تلـك الـدول ويف مـدهنا اجلامعيـة ومـن خـالل التعلـيم                      

ومرفـق بنـاء مقومـات      . من بعد بشأن قضايا ذات صلة مباشرة بالدول اجلزرية الصغرية الناميـة           
إليها إلدخال حتسـينات    املناعة هو آلية أصبحت الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أمس احلاجة            

. تكنولوجية وإدارية بل وذات منحى سوقي لتعزيز مقومات املناعـة واحلـد مـن أوجـه الضـعف         
ولكــي تكلــل هــذه املبــادرات وغريهــا مــن مبــادرات الشــراكة بالنجــاح تعتــرب مســامهة جمتمــع     

 .املاحنني بتوفري املوارد املالية، عنصرا حامسا
 

 الدعم اإلقليمي والدويل -جيم  
 تعزيز أطر العمل اإلقليمية - ١ 

متنح استراتيجية موريشيوس دورا أكرب للمنظمات التقنية واحلكومية الدوليـة اإلقليميـة             - ٢٥
يف دعم تنفيذ برنامج العمل إدراكا منها لوفـورات احلجـم وتركيـز اخلـربات اإلقليميـة يف هـذه                    

املؤسسـية اإلقليميـة املتوقعـة      ولذلك سيوىل املزيد مـن االهتمـام لتعزيـز أطـر العمـل              . املؤسسات
لدعم زيادة التنسيق والتنفيذ الفعال ألولويات املناطق اإلقليمية الثالث الشاملة للـدول اجلزريـة              

وذلك سيشمل كال من املنظمات احلكومية الدوليـة اإلقليميـة ودون اإلقليميـة             . الصغرية النامية 
ــة ل   ــة التابعـ ــبكة املكاتـــب اإلقليميـ ــة وشـ ــان اإلقليميـ ــدة  واللجـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاالت منظومـ وكـ

 .والوكاالت التقنية اإلقليمية األخرى
 وهي اللجنـة    -من املتوقع بروز دور معزز وأساسي أكثر للجان اإلقليمية ذات الصلة             - ٢٦

االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا                
قل من كون الدول املنتسبة هلا تضم أقاليم جزرية غـري مسـتقلة تشـكل      ليس أ  -واحمليط اهلادئ   

ولـذلك سـيتم تسـهيل جهودهـا     . جزءا مهما من األسرة املوسعة للدول اجلزرية الصغرية النامية 
 .لتنفيذ برنامج عمل استراتيجية موريشيوس، أساسا عن طريق اللجان اإلقليمية

رية الناميـة ميثـل إحـدى اآلليـات الـيت حـددهتا             وكان التعاون بـني الـدول اجلزريـة الصـغ          - ٢٧
ولـذلك سـوف يوجـه اهتمـام        . عملية موريشيوس لالستعراض بوصـفه آليـة ناقصـة االسـتخدام          
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شديد لتعزيز التشاور األقاليمي واإلقليمي فيما بـني الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة باسـتخدام                  
وليــة وجلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة  املؤسســات اإلقليميــة واملنظمــات اإلقليميــة احلكوميــة الد 

املالئمــة الــيت توجــد يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة بــاحمليطني األطلســي واهلنــدي والبحــر     
األبــيض املتوســط وحبــر الصــني اجلنــويب ويف البحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ كــأدوات رئيســية  

 .للتيسري
 عقد اجتماعات املتابعة اإلقليمية - ٢ 

ــة   عمـــال - ٢٨ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــادرة يف قـ ــة الصـ ــة  ٥٩/٣١١ بالواليـ ــد ثالثـ ــدد موعـ ، حتـ
اجتماعات إقليمية للتركيز على التدابري املتعلقة بالتعجيل بتنفيذ اسـتراتيجية موريشـيوس، علـى              

 :النحو التايل
 ٥اجتماع إقليمي ملنطقة البحر الكارييب يعقد يف سانت كيتس ونـيفس يف الفتـرة مـن               - 

 ؛٢٠٠٥أكتوبر /ن األول تشري٧إىل 
 تشـرين  ١٩ إىل ١٧اجتماع إقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ يعقد يف ساموا يف الفترة مـن      - 

 ؛٢٠٠٥أكتوبر /األول
اجتمــاع إقليمــي للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف احملــيط األطلســي واحملــيط اهلنــدي   - 

 إىل  ٢٦يف الفتـرة مـن      والبحر األبيض املتوسط وحبر الصـني اجلنـويب يعقـد يف سيشـيل              
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨

ــات         ــام بشــأن اآللي وســوف تســاعد هــذه االجتماعــات يف تيســري التشــاور بشــكل ع
الوطنية واإلقليمية واالستراتيجيات اليت عوجلت وتتيح فرصة للبحث عن مبادرات شـراكة مـع      

 .تمع املاحنني بشكل عاماجملتمع املدين واملؤسسات اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة وجم
 الدعم الدويل والدعوة - ٣ 

على الصعيد العـاملي، كانـت حمدوديـة الـوعي واإلدراك علـى املسـتوى الـدويل ألوجـه                    - ٢٩
الضعف البيئية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة اليت تعاين منها الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة            

ومت .  عملية االستعراض باجتمـاع موريشـيوس الـدويل   مدعاة للقلق الذي أُعرب عنه غالبا أثناء      
التأكيد على أمهية مواصلة االهتمـام الـدويل بربنـامج العمـل ورئـي أن مـن الضـروري أن تقـوم                      
األمم املتحدة بتنفيذ محلة مستمرة رفيعـة املسـتوى لإلبقـاء علـى أمهيـة القضـايا املتعلقـة بالـدول            

وأوضــح االســتعراض كــذلك عــدم كفايــة .  الــدويلاجلزريــة الصــغرية الناميــة يف برنــامج العمــل
التعــاون والــدعم الــدويل لربنــامج الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، الــذي انعكــس يف حمدوديــة  
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فرصها يف احلصول على املوارد اخلارجية والتكنولوجيا املالئمة ويف املعوقات احلائلـة دون بنـاء               
 .ور الذي تؤديه الدعوةولذلك، مت التركيز بشكل كبري على الد. القدرات

ومتنح واليـة مكتـب املمثـل السـامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية                 - ٣٠
والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، ضــمن إطــار اســتراتيجية موريشــيوس وقــرار اجلمعيــة العامــة  

. موريشـــيوس، دورا متزايـــدا للـــدعوة وتعبئـــة الـــدعم واملـــوارد لتنفيـــذ اســـتراتيجية  ٥٦/٢٢٧
ويواصل املكتب بالتايل اختاذ اخلطـوات لتعزيـز والتمـاس الـدعم واملـوارد باسـم الـدول اجلزريـة                 

 .الصغرية النامية لتحقيق األهداف املبينة يف استراتيجية موريشيوس
 

 موجز الربامج لتفعيل استراتيجية موريشيوس -ثالثا  
 وضـع مشـروع برنـامج بالتشـاور         شرعت إدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة، يف        - ٣١

ــق االستشــاري املشــترك بــني الوكــاالت املعــين        مــع الوكــاالت ذات الصــلة األعضــاء يف الفري
ودعيــت مجيــع  . بالــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، لتفعيــل اســتراتيجية موريشــيوس للتنفيــذ       

مـل املسـؤولية    املؤسسات واهليئات يف منظومة األمم املتحدة إىل بيان األنشطة الـيت سـوف تتح             
 .بشأهنا يف التنفيذ مبوجب الوالية اخلاصة بكل منها

وينبغي أن يبني الناتج خطة موحدة ومنسقة لتقدمي أكرب قـدر مـن الـدعم مـن منظومـة                    - ٣٢
األمم املتحدة إىل الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة لتنفيـذ اسـتراتيجية موريشـيوس، وأن يوضـح              

لفة وضرورة احلد من االزدواجية وتعزيز أوجـه التـآزر الفعالـة            مسؤوليات العناصر الفعالة املخت   
ومن املتوقع أن تساعد اخلطة عنـد اكتماهلـا وتفعيلـها بشـكل كامـل علـى                 . فيما بني الوكاالت  

تنفيذ األنشطة القطاعية والشاملة للقطاعات علـى كـل مـن الصـعيد اإلقليمـي والـوطين واحمللـي         
 الدعم الستكشاف الفرص إلقامة شراكات مع اجملتمـع         يف إطار استراتيجية موريشيوس وتوفري    

ــة        ــدول اجلزري ــة املســتدامة يف ال ــز التنمي املــدين وجمموعــات أصــحاب املصــلحة اآلخــرين لتعزي
الصغرية النامية ودعم تعزيز اآلليات املؤسسـية اإلقليميـة والوطنيـة فضـال عـن إجيـاد اسـتراتيجية                   

تطلبات برنـامج التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة           لتعزيز أنشطة الدعوة وزيادة الوعي والفهم مل      
 .الصغرية النامية

ــه يف      - ٣٣ ــد مت تلقِّي ــة ق ــه / متــوز١٤ونظــرا ألن التكليــف اخلــاص بتلــك العملي  ٢٠٠٥يولي
، فلـم يكـن هنـاك متسـع مـن الوقـت إلجـراء مناقشـة وتبـادل لـآلراء                     ٥٩/٣١١باعتماد القرار   

تشــاري املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بالــدول   بشــكل أكمــل فيمــا بــني أعضــاء الفريــق االس  
والواقــع أنــه مــا زال يــتعني تلقــي . اجلزريــة الصــغرية الناميــة بشــأن النــهج األمثــل إلعــداد اخلطــة

لــذلك، . الــردود األوليــة لعــدد مــن الوكــاالت علــى املصــفوفة الــيت عممــت يف هــذا اخلصــوص 
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واملنتظـرة حتـت العنـوان احملـدد لكـل          يعرض أدناه، ألغراض هذا التقرير، موجز للربامج القائمة         
ويستند هذا املوجز إىل الردود على املصفوفة بشـأن الواليـات   . منها يف استراتيجية موريشيوس  

احملــددة يف اســتراتيجية موريشــيوس والقابلــة للتنفيــذ الــيت وردت حــىت اآلن مــن أعضــاء الفريــق  
 .االستشاري السالف الذكر

 تغري املناخ  
 العام لألنظمة ودعم العمل يف نطاق اختصاص أمانـة االتفاقيـة اإلطاريـة              يندرج اإلطار  - ٣٤

وتلقى املبادرات الوطنية واإلقليمية املتعلقة بـالتكيف مـع هـذا الـتغري دعمـا              . املتعلقة بتغري املناخ  
باملعلومات واملشورة من أمانة تلك االتفاقية، بينما ميّول تنفيذها من خالل مرفق البيئـة العـاملي                

وتضــطلع املنظمــات اإلقليميــة . امج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــةوبرنــ
كما يقدم الدعم من منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة              . بدور هام يف عدة مشاريع    

ومـن أمثلـة هـذا التعـاون        ). املوئـل (وبرنامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية          ) اليونسكو(
امج اليونســكو املتصــل بتقليــل اســتنفاد التنــوع البيولــوجي إىل أدىن حــد ممكــن مــن خــالل   برنــ

وبينمــا تــوفر االتفاقيــة اإلطاريــة . البحــوث وبنــاء القــدرات الالزمــة إلدارة النظــام اإليكولــوجي
املتعلقة بتغري املناخ املعلومات عن املبادئ التوجيهية واألشكال اليت توضع هبا املشـاريع اخلاصـة               

آلية التنمية النظيفة، فإن صوغ هذه املشاريع يدعمـه برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، والربنـامج                   ب
. اإلمنائي، وبرنامج املوئل، ومنظمات إقليمية مثل برنامج البيئة اإلقليمي جلنـوب احملـيط اهلـادئ              

ذات الصـلة   كذلك، توفر االتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ معلومات بشأن التكنولوجيات           
الالزمة للتكيف مع الـتغري وختفيـف حدتـه باإلضـافة إىل أنشـطة داعمـة يقـدمها برنـامج املوئـل                      

كمـا قـّدم برنـامج األمـم        . واليونسكو والربنامج اإلمنائي من خالل جمموعة متنوعة من الـربامج         
سـيما  املتحدة للبيئة دعما مؤسسيا هاما ومساعدات تقنية ذات شأن إىل منظمـات إقليميـة، ال                

 .مركز اجلماعة الكاريبية املعين بتغري املناخ
 موارد الطاقة  

ما فتئت مسألة الكفاءة يف استخدام الطاقة والطاقـة املتجـددة، الـيت عّرفهـا منـذ وقـت                    - ٣٥
طويــل الفريــق االستشــاري املشــترك بــني الوكــاالت باعتبارهــا عناصــر ألنشــطة رئيســية، حتــدد  

طة املدعومـة مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، والربنـامج             أولوياهتا مـن خـالل عـدد مـن األنشـ          
اإلمنــائي، ومرفــق البيئــة العــاملي والــيت تنفّــذ يف مجيــع املنــاطق الواقعــة يف جمــال اختصــاص ذلــك   

وينبغـي أن يسـاهم يف حتقيـق هـذه األهـداف برنـامج اليونسـكو بشـأن مصـادر الطاقــة          . الفريـق 
اجــة إىل رفــع مســتوى الــوعي وبنــاء القــدرات يف وقــد أدجمــت احل. املتجــددة مــن أجــل التنميــة

وهنـاك جمـال إلقامــة روابـط بــني الربنـامج الـدويل للطاقــة احليويـة التــابع       . معظـم هـذه األنشــطة  
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واملشــاريع اإلقليميــة الــيت يــدعمها الربنــامج   ) الفــاو(ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة  
مـم املتحـدة للبيئـة مبـادرات التعـاون فيمـا بـني              كما يدعم ذلـك الربنـامج وبرنـامج األ        . اإلمنائي

ــائي يف منطقــة البحــر الكــارييب بالتعــاون مــع عــدد مــن       بلــدان اجلنــوب يف جمــال الوقــود األحي
ويساهم برنامج األمم املتحدة للبيئة يف االبتكار التمـويلي لتطـوير           . الشركاء يف أمريكا الالتينية   

ــا  ــ. أنظـــف خلـــيط ملصـــادر الطاقـــة وتكنولوجياهتـ دعم الربنـــامج اإلمنـــائي برنـــامج التوعيـــة  ويـ
اجلماهريية والربامج األخرى اليت تستهدف تغيري املواقف التقليدية السـتخدام الطاقـة وتشـجيع              

 .أوسع استخدام ممكن ملصادر الطاقة املتجددة
 الكوارث الطبيعية والبيئية  

ية الدوليـة للحـد   حيدد إطار عمل هيوغو الـدور القيـادي الـذي تضـطلع بـه االسـتراتيج         - ٣٦
مــن الكــوارث يف تنســيق التــدابري الــيت تتخــذ علــى نطــاق املنظومــة ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة 

ويعترب الـدعم الـذي يقـدم إىل الـدول          . ر مع استراتيجية موريشيوس   زوينبغي تعزيز التآ  . والبيئية
جـل احلـد مـن الكـوارث        اجلزرية الصغرية النامية يف بناء قدراهتا البشرية والتقنية واإلدارية مـن أ           

. واتقائها من العناصر املكوِّنـة الرئيسـية ألنشـطة الربنـامج اإلمنـائي وبرنـامج املوئـل واليونسـكو                   
ويتوىل النشـاط الربنـاجمي للتوعيـة والتأهـب         . للتأهيلوكما تقدم الفاو الدعم حلاالت الطوارئ       

املتحـدة للبيئـة، معاجلـة      حلاالت الطوارئ على الصعيد احمللي، الـذي يضـطلع بـه برنـامج األمـم                
ة اإلنـذار  مسأليت بناء القـدرات ورفـع مسـتوى الـوعي اللـتني سـتعاجلان أيضـا مـن خـالل شـبك                   

املبكِّــر باملوجــات التســونامية، املقــرر إنشــاؤها يف إطــار اللجنــة األوقيانوغرافيــة الدوليــة التابعــة   
ومثة أنشطة مماثلة يدعمها الربنـامج اإلمنـائي ومنظمـات إقليميـة، مـن بينـها الوكالـة                  . لليونسكو

دئ لعلـوم األرض    الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حـاالت الكـوارث وجلنـة جنـوب احملـيط اهلـا               
وتتــوىل مؤسســة . التطبيقيــة وجامعــة جــزر اهلنــد الغربيــة، واملكاتــب الوطنيــة التقــاء الكــوارث  

القانون البيئي الدويل والتنمية، مع الربنامج اإلمنـائي، دعـم عمليـة اسـتعراض وإصـالح القطـاع                  
ا العمـل أيضـا   التأميين لتعزيز االستجابة للكـوارث الطبيعيـة، ومـن املتوقـع أن تكـون لنتـائج هـذ            

آثار على مقررات أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ فيمـا خيـتص بالتـأمني             
 .املتصل بتغري املناخ

 إدارة النفايات  
استفادت عمليـات إدارة النفايـات، مـن خـالل أنظمـة إدارة فعالـة مـن حيـث التكلفـة                      - ٣٧

يت ييســرها برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــات وســليمة بيئيــا، مــن مشــاريع الشــراكة الــ
وينبغــي تشــجيع برنــامج املوئــل علــى تعزيــز الــروابط بــني عمليــات إدارة    . اإلقليميــة والوطنيــة

النفايات وعمله املتعلق مبرافق الصرف الصحي واملياه العذبة، يف ضوء االهتمـام بتكنولوجيـات    

14 05-53376 
 



A/60/401  
 

ــة مــن حيــث ا    ــة    الصــرف الصــحي امليســورة والفعال ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــة يف ال لتكلف
ــددة         ــة املتعـ ــتراتيجيات اإلدارة البيئيـ ــميم اسـ ــل يف تصـ ــامج املوئـ ــة لربنـ ــربة الفنيـ ــذلك اخلـ وكـ

وقــد أبــدت اليونســكو اســتعدادا لــدعم اســتراتيجيات تقليــل النفايــات، وإعــادة   . التخصصــات
وفيما بني املناطق اإلقليمية مـن      استخدامها، وإعادة تدويرها، من خالل تعاوهنا فيما بني اجلزر          

وينبغـي النظـر يف غـري ذلـك مـن           . أجل حتقيق التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة           
األنشطة الداعمة احملتملة اليت ميكن أن تضطلع هبا وكاالت األمم املتحـدة لتحقيـق تكامـل بـني                  

 .موارد املياه العذبةإدارة النفايات والزراعة والسياحة ومرافق الصرف الصحي و
 املوارد الساحلية والبحرية  

تســتفيد دول جزريــة صــغرية ناميــة عديــدة مــن املســاعدة التقنيــة لوضــع بــرامج عمــل     - ٣٨
وطنيــة تتعلــق بأنشــطة بريــة يرعاهــا برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ويــوفر ذلــك الربنــامج أيضــا  

حار اإلقليمية وما يتصل هبا من اتفاقـات بيئيـة          برامج تدريبية بشأن التنفيذ القانوين التفاقات الب      
وتقــدم الفــاو إرشــادات بشــأن . متعــددة األطــراف يف مــنطقيت البحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ

وضع أطر قانونية لزيادة فعالية إدارة مصائد األمساك ودعـم التعـاون بـني هيئـات صـيد األمسـاك             
 العمل الذي تقوم به منظمـات إقليميـة، مثـل           كما تكمِّل تلك اجلهود   . وأجهزة املراقبة البحرية  

وكالة مصائد األمساك املنبثقـة عـن منتـدى جنـوب احملـيط اهلـادئ، واآلليـة اإلقليميـة الكاريبيـة،                     
وجلنة مصائد مسك التونة يف احملـيط اهلنـدي، وهنـاك عـدد مـن الوكـاالت املشـتركة يف تصـميم              

، والُشعب املرجانية ومـا يتصـل هبـا مـن نظـم         وتنفيذ السياسات املتعلقة بإدارة احملميات البحرية     
وهنـاك جمـال لتحقيـق مسـتوى أمثـل لفعاليـة تلـك األنشـطة، مثـل إرشـادات             . إيكولوجية حبرية 

الفــاو بشــأن األطــر القانونيــة للمحميــات البحريــة، ودعــم اليونســكو لقــدرات الــدول اجلزريــة   
إلضافة إىل جهود منظمـات إقليميـة،     الصغرية النامية لتنفيذ إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، با       

 .مثل برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ واآللية الكاريبية اإلقليمية ملصائد األمساك
 موارد املياه العذبة  

وقـد اسـتجابت    . تظل تنمية القدرات إلدارة مـوارد امليـاه العذبـة حتظـى بأولويـة عاليـة                - ٣٩
فمبادرة الشراكة املتعلقة بـإدارة مسـتودعات       . د من األنشطة  وكاالت األمم املتحدة لذلك بعد    

امليــاه اجلوفيــة الســاحلية الــيت يرعاهــا برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة تشــجع التعــاون بــني بلــدان    
ــدان أمريكــا        ــة مبنطقــة البحــر الكــارييب وبل ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــوب، فيمــا بــني ال اجلن

بشــأن اســتخدام امليــاه والكفــاءة يف الزراعــة وإدارة األراضــي   وتقــدم الفــاو املشــورة  . الالتينيــة
وحيتمل أن يتحقق بذلك تكامل بني هذه األنشـطة         . وبشأن تكنولوجيات استخراج املياه أيضا    

ــه        ــاه املطــر، والعمــل الــذي تقــوم ب ــة املقترحــة جلمــع مي ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ومشــاريع برن
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ضــة للخطــر، واملشــروع الــذي يدعمــه برنــامج األمــم  اليونســكو إلدارة نظــم تفاعــل امليــاه املعّر
املتحدة اإلمنائي بشأن املوارد املستدامة املتكاملة للمياه واملياه املسـتعملة وإدارة امليـاه املسـتعملة               
يف منطقة احمليط اهلـادئ، وصـالهتا مبنطقـة البحـر الكـارييب مـن خـالل الشـراكة يف امليـاه وتغـري                        

 اهلـادئ لعلـوم األرض التطبيقيـة واآلليـة اإلقليميـة ملصـائد األمسـاك         املناخ بني جلنة جنوب احمليط    
ومــن حيــث التوعيــة العامــة، رمبــا توجــد حاجــة إىل تكامــل هــذه    . يف منطقــة البحــر الكــارييب 

وسـتبذل جهـود علـى نطـاق        . اجلهود مع تصريف النفايات يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة            
ملنســقة لتحقيــق األهــداف املتوخــاة للميــاه والصــرف  أوســع لتســخري اســتجابة األمــم املتحــدة ا 

 .�املاء من أجل احلياة�الصحي املتفق عليها للعقد الدويل للعمل، الذي شعاره 
 موارد األراضي  

تضــطلع الفــاو بــدور رائــد يف تقــدمي املشــورة السياســية فيمــا يتعلــق باســتخدام األرض   - ٤٠
 والتغذيـة النباتيـة، والتخطـيط واإلدارة، وبـذل          وحيازهتا، والسياسات املتكاملـة لـألرض وامليـاه       

اجلهود لتعزيز األمن الغذائي، وتقدمي مساعدة تقنيـة يف حلقـات السلسـلة الغذائيـة ذات القيمـة                  
ويقترح برنامج املوئل أن يصـبح شـريكا داعمـا يف هـذه             . املضافة، مبا يف ذلك الزراعة العضوية     

رنامج اليونسكو املتعلـق بتقليـل اسـتنفاد التنـوع     وتوجد أيضا أوجه تكامل ممكنة يف ب     . األنشطة
ــام         ــة إلدارة النظ ــدرات الالزم ــاء الق ــن خــالل البحــوث وبن ــوجي إىل أدىن حــد ممكــن م البيول
اإليكولوجي، وتوجد يف بعض مناطق الدول اجلزرية الصغرية النامية أنشـطة ممّولـة مـن برنـامج                

ــا    ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــة وبرن ــاملي يف جمــال اإلدارة   األمــم املتحــدة للبيئ ــة الع ئي ومرفــق البيئ
املتكاملة للنظم اإليكولوجية، مثل مشاريع اإلدارة املستدامة لألراضي يف منطقـة احملـيط اهلـادئ           

 .املدرجة يف مرحلة وضع املشاريع
 موارد التنوع البيولوجي  

 واملبــادئ تتــيح أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي أيضــا إطــارا للخــدمات االستشــارية،    - ٤١
وقد استهلت مؤخرا برناجما للتنوع البيولوجي للجـزر، مـن املتوقـع أن             . التوجيهية، واملعلومات 

واألنشــطة . ينّشــط تنفيــذ تــدابري حفــظ التنــوع البيولــوجي يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة   
لالتفاقـات  الداعمة تشمل املشورة الـيت تقـدمها الفـاو فيمـا يتعلـق بالتشـريع والتنظـيم لالمتثـال                    

الدولية املتعلقة باألنواع النباتيـة الدخيلـة، ال سـيما االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة النباتـات، والـدعم                    
الذي تقدمـه لتعزيـز خـدمات محايـة النباتـات علـى الصـعيد الـوطين للحـد مـن دخـول وتفشـي                      

رنـامج  وينبغـي النظـر إىل ب     . اآلفات، مبا فيها األعشـاب الضـارة، ذات األمهيـة للحجـر الصـحي             
 الذي جيري تنفيذه مـن خـالل برنـامج األمـم            -� ياإلنسان واحمليط احليو  �اليونسكو املسمى   

 باعتبـاره نشـاطا مكمِّـال       -املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العـاملي           
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تنفيـذ  لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية العديـدة املوضـوعة للتنـوع البيولـوجي، مـن أجـل                 
وجيري أيضـا دعـم جهـود احلفـظ يف اجملتمعـات            . اتفاقية التنوع البيولوجي على الصعيد الوطين     

احمللية من جانـب الربنـامج اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة والشـركاء اإلمنـائيني، وهـذه                      
يــة سـتحقق عــددا مــن الفوائــد احملتملـة مــن خــالل التكامــل مـع العمــل املتصــل باحملميــات البحر   

 .وخطط اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية
 النقل واالتصاالت  

يقــوم عــدد مــن وكــاالت األمــم املتحــدة بتــوفري الــدعم والتــدريب مــن خــالل بــرامج     - ٤٢
وقـــد زادت إمكانيــة احلصــول علــى تكنولوجيــا املعلومـــات     . تعــرض علــى شــبكة اإلنترنــت    

الناميــة بشــكل كــبري، إالّ أن تكاليفهــا  واالتصــاالت واســتخدامها يف الــدول اجلزريــة الصــغرية  
ــامني     ــارين ه ــثالن اعتب ــزاالن مت ــها ال ت ــم املتحــدة والشــركاء     . وتغطيت وتشــارك وكــاالت األم

ــات واالتصــاالت، ويف مراكــز         ــا املعلوم ــام بتكنولوجي ــى اإلمل ــاعد عل ــرامج تس ــائيون يف ب اإلمن
ات وقواعـــد البيانـــات    احملليـــة، ويف تطـــوير نظـــم املعلومـــ    اجملتمعـــات الوســـائط املتعـــددة يف  

واالســتراتيجيات الــيت تتــوخى اســتغالل الفــرص املتاحــة يف جمــاالت مثــل التجــارة اإللكترونيــة، 
كمـا سـّجل حتسُّـن يف تقـدمي         . عد، والتعلُّم عن بعد، وتقاسم أفضل املمارسات      والتطبيب عن بُ  

تـزال توجـد   ومـع ذلـك، ال   ). (Sids Netاخلدمات مـن شـبكة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       
ــدول       ــا املعلومــات واالتصــاالت يف ال ــار تكنولوجي ــق اســتفادة مثلــى مــن آث عــدة فــرص لتحقي

وعلـى  . اجلزرية الصغرية النامية من خالل إجراءات لزيادة التنسيق أو جهـاز لتبـادل املعلومـات              
دارة سبيل املثال، تتصل جمموعة اليونسكو التدريبية املتعددة الوسائط، وجمموعـة الفـاو ملـوارد إ              

ــيس        ــة، ولكــن ل ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــا باألوضــاع اخلاصــة بال املعلومــات اتصــاال وثيق
مــن اجملمــوعتني أي منفــذ خــاص أو مصــفاة خاصــة لتلــك الــدول لتمكينــها مــن اســتخدام  ألي

ويلزم إجراء مشاورات إلجياد السبل والوسائل الـيت        . اجلوانب املعينة اليت حتتاج إىل استخدامها     
تواء هذه املوارد على عناصر ذات قيمة مضافة أكرب للمسؤولني واملوظفني الفنـيني يف              تكفل اح 

تلك الدول، الذين كـثريا مـا يـتعني علـيهم العمـل مـن خـالل وصـالت لتكنولوجيـا املعلومـات              
ومـن خـالل شـبكة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، باتـت                . واالتصاالت يعيبها البطء الشديد   

 .تصادية واالجتماعية متأهبة متاما لتنسيق األنشطة يف هذا امليدانإدارة الشؤون االق
 تنمية القدرات والتعليم  

يضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بدور رئيسي يف النهوض مبشاريع بناء القـدرات              - ٤٣
يف الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ومـن خـالل السـعي إىل كفالـة جعـل بنـاء القـدرات مكوِّنـا                         

كمـا أن وكـاالت أخـرى    . يسيا يف املشاريع اليت ميوِّهلا مرفق البيئـة العـاملي علـى سـبيل املثـال           رئ
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واليونسـكو لـديها    . تابعة لألمم املتحدة تقدم املساعدات واإلرشادات والدعم لربامج التدريب        
والية خاصة للنهوض بالتعليم؛ وقد أبلغت عن مصادر عديدة تستطيع الدول اجلزرية الصـغرية              

وتتعـاون  . نامية الوصول إليها لتعزيز التعليم من أجل حتقيق التنمية املستدامة على سبيل املثـال  ال
اليونسكو كذلك مع وكاالت أخرى، مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، فيمـا يتعلـق مبجموعـة                

 ويـدعم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونسـكو           . املواد املخصصة لتبـادل التـدريب الشـبايب       
. احتــاد جامعــات الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، الــذي نشــأ يف اجتمــاع موريشــيوس الــدويل 

يتوىل برنامج األمم املتحـدة للبيئـة رعايـة برنـامج لـدعم اجملتمـع املـدين يسـتجيب للحاجـة                      كما
 .امللّحة إىل تعزيز قدرات شبكات املنظمات غري احلكومية الوطنية واإلقليمية

 الصحة  
ــدول      يشــارك - ٤٤ ــم املتحــدة يف مســاعدة وزارات الصــحة يف ال ــن وكــاالت األم ــدد م  ع

اإليـدز وغـريه مـن األمـراض        /اجلزرية الصغرية النامية على مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        
ومن القضايا اجلديدة الشـديدة األمهيـة الـيت حـددت يف موريشـيوس احلاجـة إىل زيـادة                   . املعدية

ب على فقدان املتخصصني املهرة يف جمال الرعايـة الصـحية، بسـبب    الدعم لبناء القدرات والتغل  
هجرة الكـثريين منـهم، وهنـاك حاجـة أيضـا إىل زيـادة التعـاون بـني الوكـاالت ذات الصـلة يف                        
منظومة األمـم املتحـدة ومنظمـات الصـحة اإلقليميـة، وإىل زيـادة وحتسـني تقـدمي اخلـدمات إىل           

 .يف جمال الصحةمناطق الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 الثقافة  

بزغت الثقافة كجزء ال يتجـزأ يف تعزيـز التنميـة املسـتدامة يف الـدول اجلزريـة الصـغرية                     - ٤٥
ولدى اليونسكو برامج عديدة تستهدف احملافظة على اإلرث الثقايف، وحفـظ التـراث،            . النامية

اعات الثقافيـة عـدد كـبري       ومن اجلهات النشطة للغاية يف تعزيز الصن      . والنهوض بالفنون الثقافية  
وقد خلصت حلقة النقاش الجتمـاع      . من شركات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمعات احمللية      

موريشيوس الدويل بشـأن الثقافـة أن االسـتثمار يف التعلـيم والتـدريب مـن أجـل توسـيع قاعـدة                      
دة التقنيــة املهــارات يف كــل جوانــب األنشــطة الثقافيــة وتنظــيم املشــاريع احلــرة، وتقــدمي املســاع

ــة         ــوفري معلومــات تســويقية أفضــل، وتقوي ــة، وت ــات عــن الصــناعات الثقافي لغــرض مجــع البيان
ــة تشــكِّل يف       ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــة يف ال ــع املنتجــات واخلــدمات الثقافي شــبكات توزي

ولـن يتحقـق التــزام حكومـات الـدول اجلزريـة الصــغرية      . جمموعهـا حتـديات جيـب التصــدي هلـا    
ث، بدعم من الشركاء الدوليني، صـناعات إبداعيـة يف تلـك الـدول، إالّ إذا                دن تستح النامية بأ 

كان هناك اعتراف بقدرة الثقافـة والصـناعات الثقافيـة علـى إحـداث حتسُّـن مشـهود يف نوعيـة                     
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وميكــن لليونســكو أن تضــطلع بــدور رئيســي يف تعبئــة . احليــاة الــيت حيياهــا ســكان تلــك الــدول
 .مم املتحدة واجملتمع الدويلالدعم من منظومة األ ذلك

 اإلدارة  
وتويل الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة اهتمامهـا إىل وضـع اسـتراتيجيات إمنائيـة وطنيـة               - ٤٦

املــرأة اشــتراك ج تشــاركية وكفالــة ووتــرى هــذه الــدول أن كفالــة اختــاذ هنــ . قابلــة لالســتدامة
ولـدى برنـامج األمـم املتحـدة        . هلامـة واجملموعات الرئيسـية يف صـنع القـرار تعتـرب مـن األشـياء ا              

، ووكـاالت أخـرى مـن وكـاالت األمـم املتحـدة،             والفـاو وئـل   برنـامج امل  اإلمنائي واليونسـكو و   
 باالشـتراك مـع     ،وشـرعت إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة        . برامج تكميلية عاملة أيضا   

ــة يف منطقــة احملــيط اهلــادئ،     ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــال ــة يف تنفي مــن أجــل إعــداد  ذ عملي
مــع الوكــاالت يف ذلــك اســتراتيجيات إمنائيــة وطنيــة قابلــة لالســتدامة، وهــي تســتطيع التنســيق  

 . األخرى املشاركة
 التجارة والتمويل  

املساعدة التقنية للدول اجلزريـة     ) األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      قدم  ُي - ٤٧
راهتا الوطنية مـن أجـل معاجلـة مسـألة انضـمامها إىل منظمـة التجـارة                 تعزيز قد لالصغرية النامية،   

ــها  ــة بصــورة حتقــق منفعت ــا مباشــرا إىل أعضــاء منظمــة    كمــا . العاملي ــاد دعمــا فني يقــدم األونكت
توفري املعلومات والتحلـيالت املتعلقـة بتـأثري       بالتجارة العاملية من الدول اجلزرية الصغرية النامية،        

مناسـبا  هـذا  ألونكتاد األساسي الـداعم  اويعترب دور . قتصادات هذه الدولحترير التجارة على ا  
للدول اجلزرية الصغرية الناميـة علـى وجـه اخلصـوص، يف سـياق جهودهـا الراميـة إىل احلصـول                     

بل منظمـة التجـارة العامليـة، مـن خـالل برنـامج العمـل املتعلـق                 من قِ ال سيما   على االعتراف هبا    
يساعد األونكتـاد الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف جهودهـا           ك،  كذل. باالقتصادات الصغرية 

يقــدم الــدعم هلــذه هــو  و.أقــل البلــدان منــوارفــع البلــدان مــن قائمــة لــدعوة إىل مراجعــة معــايري ل
يف جمـاالت  املالئمـة،  التسـويق  حتقيـق ظـروف   الدول يف جهودهـا الراميـة إىل تنويـع املنتجـات و        

ــة العضــوية والســيا    ــل الزراع ــن قبي ــا وراء البحــار، و  م ــتثمار فيم ــوير يف حة وخــدمات االس تط
تلقت الدول اجلزرية الصغرية النامية املسـاعدة يف جمـال بنـاء القـدرات          كما  . ثقافيةالصناعات  ال

تعزيـز  لتوفري التدريب املناسب وأنشطة التوعية واخلدمات االستشارية ذات الصلة،          ب ،املؤسسية
 مواصـلة  يـتعني و.  املستويني املتعدد األطراف واإلقليميمشاركتها يف املفاوضات التجارية على    

وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة واليونسـكو    الفاو مع  يف هذه اجملاالت    التعاون الشامل للقطاعات    
 . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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 مسائل أخرى  
 الشـباب   برامج تـدريب  من قبيل   توجد لدى اليونسكو برامج لدعم الشباب والتعليم،         - ٤٨

ــوم األساســية   ــدم .يف جمــاالت العل ــدة مرتكــزة إىل     ال ويق ــدعم ملشــاريع عدي ــائي ال ــامج اإلمن ربن
. لفقــراءأمــام ااجملتمعــات احملليــة يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، مــن أجــل توســيع الفــرص  

ب وستنتفع هذه الدول من توفري دعـم أكثـر تنسـيقا مـن أجـل تنفيـذ املبـادرات املتعلقـة بالشـبا                      
يعتـرب إدمـاج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف عمليـة التخطـيط               كـذلك،   . وتنمية اجملتمعات احملليـة   

.  الـدول  تلـك والتنمية هنجا تكميليا هاما بالنسبة لالستراتيجيات اإلمنائيـة القابلـة لالسـتدامة يف              
لفيـة مـع   إلمنائيـة لأل  االـدول علـى كفالـة توافـق األهـداف      تلـك   وسيوىل االهتمام أيضا ملساعدة     

أيضـــا تقـدمي املسـاعدة مـن أجـل        ويـتعني علـى اجملتمـع الدولـــي       . تنفيذ استراتيجية موريشـيوس   
 . دعم جهود هذه الدول الرامية إىل معاجلة شواغلها األمنية

 
 الطريق إىل األمام -رابعا  

متثلــت الرســالة الرئيســية الجتمــاع موريشــيوس الــدويل يف ضــرورة كفالــة تنفيــذ     - ٤٩
مواصــلة النظــر يف ) أ(العمــل بصــورة أكثــر فعاليــة وبشــكل مســتدام، مــن خــالل   برنــامج 

جوانب ضعف الدول اجلزرية الصغرية النامية ويف كيفية االستجابة إليها بالشكل املناسب       
تلـك  زيادة استثمار املوارد املالية والتقنية من أجل دعم جهود          ) ب(يف املنتديات الدولية؛    

تعزيـز  ) ج(بناء القـدرات وتعزيـز املؤسسـات؛        لالتنفيذ الوطنية   الدول يف جمال دفع برامج      
ــل          ــرامج عم ــذ ب ــن أجــل تنفي ــي م ــى الصــعيد اإلقليم ــدعم املؤسســي عل ــدول؛  ال ــك ال تل

ــة املســتدامة، وإشــراك اجملتمــع املــدين      )د( تشــجيع النــهج التشــاركي املتكامــل جتــاه التنمي
تنســيق الــدعم ) هـــ(؛ و وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل 

 .الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة يف جمال تنفيذ استراتيجية موريشيوس
متثل االستراتيجيات واآلليـات والتوصـيات املتعلقـة بـاإلجراءات احملـددة يف هـذا               و - ٥٠

التقرير خطوات ابتدائية سليمة جتاه كفالة تنفيذ جـداول أعمـال الـدول اجلزريـة الصـغرية                 
وتوخي احلذر يف جمايل الرصد وتقدمي التقارير املرحلية        . بصورة أكثر كفاءة وفعالية   النامية  

ذه اجلــاد هلــتنفيــذ الاملســامهة بقــدر كــبري يف كفالــة مــن شــأنه عــن تنفيــذ جــداول األعمــال 
 . ةدالواليات اجلدي
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 خمطط اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ استراتيجية موريشيوس: املرفق األول  
 

 بادرات املأذون هباامل القطاع
 الشركاء من منظومة 

 األمم املتحدة

مـع تغـري    كيُّف  املبادرات الوطنية واإلقليمية املتعلقـة بـالت       تغري املناخ
عاجلـة  ملتوفري الدعم للتنمية ونقـل التكنولوجيـا        واملناخ؛  

؛ تخفيـف مـن حدتـه     مـع تغـري املنـاخ وال      كيُّف  مسألة الت 
ــذ مشــ    ــدعم لتصــميم وتنفي ــوفري ال ــة  وت ــة التنمي اريع آلي

 .النظيفة

اتفاقيـة  ومرفق البيئة العامليـة،     
األمـــــم املتحـــــدة اإلطاريـــــة 
املتعلقــــــة بـــــــتغري املنـــــــاخ،  

برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة و
ــائي،  ــم واإلمنــ ــامج األمــ برنــ

ــة،   اليونســكو واملتحــدة للبيئ
 وئلبرنامج املو

بــرامج تعزيــز كفــاءة الطاقــة ومواصــلة تطــوير خيــارات   موارد الطاقة
ة املتجددة األخرى؛ وتوفري الدعم لصياغة وتنفيـذ        الطاق

ــات     ــددة التخصصـ ــة ومتعـ ــرامج متكاملـ ــات وبـ سياسـ
ت بــني القطــاعني ؛ وتشــجيع الشــراكااألحيائيــةللطاقــة 

ذات التوجهـــات التســـويقية العـــام واخلـــاص والنـــهوج 
 واحلصـول علـى دعـم        الرامية إىل تنويع مصادر الطاقة؛    
 وتنفيـذ بـرامج التوعيـة       من املصارف اإلمنائية اإلقليميـة؛    

العامة يف اجملتمعات احمللية ووسـط جمموعـات أصـحاب          
استخدام الطاقة اليت يوفرهـا     تأثري  املصلحة، فيما يتعلق ب   

علــى البيئــة؛ وتــوفري الــدعم لــربامج  الوقــود األحفــوري 
ــدريب  ــة يف جمــال اســتخدام    لالت ــف التقليدي ــيري املواق تغ

ــى التوســع يف اســتخد    ــة، والتشــجيع عل ــوارد الطاق ام م
الطاقــة املتجــددة؛ وتــوفري الــدعم إلنشــاء أُطــر تنظيميــة   
وسياسات عامة داعمة، فيما يتعلق بالتنميـة واسـتخدام         

 .الطاقة املتجددة

برنامج األمم املتحـدة    الفاو و 
مرفـق البيئـة العامليـة،      /اإلمنائي

برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة و
  واليونسكو،للبيئة

الكــوارث الطبيعيــة  
 والبيئية

هود الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة الراميـة إىل            دعم ج 
بناء القدرات البشرية والتكنولوجية واإلدارية من أجـل        
خفـــض ومنـــع الكـــوارث؛ وتعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة  

ــة  ــا وختفيــف   بالتأهــب املتعلق للكــوارث واالســتجابة هل
ــة      ــات اإلقليمي ــها؛ واســتعراض اآللي ــايف من ــا والتع آثاره

ــز القــدرة ع  ــع   وتأســيس وتعزي ــذار املبكــر؛ ورف ــى اإلن ل
بتدابري االسـتعداد   وى التثقيف والوعي العام املتعلق      مست

للكوارث وختفيف آثارهـا؛ وختطـيط وتنفيـذ شـراكات          
متعددة التخصصات مشـتركة بـني القطاعـات يف جمـال           
ــة؛ وتعمـــيم مفهـــوم إدارة   ــة إلدارة البيئـ اخلطـــط الوطنيـ

اض املخاطر يف عملية التخطيط؛ ودعم عمليـات اسـتعر   
وإصـــالح قطـــاع التـــأمني يف الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية 

 علــــى االســــتجابة للكــــوارث هتاتعزيــــز قــــدرلالناميــــة 
 .الطبيعية

االستراتيجية الدولية  الفاو، و 
ــوارث،   ــن الكــــ ــد مــــ للحــــ

برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة و
 ،اليونســــــــكوواإلمنــــــــائي، 
 وئلوبرنامج امل

ــات تتســم بكفــ    إدارة النفايات ــة إلدارة النفاي ــة وضــع أنظم اءة التكلف
ــات     ــة؛ واستكشــاف آلي ــدم اإلضــرار بالبيئ مبتكــرة وع

لتمويل مبادرات إدارة النفايات؛ وتعزيز أنظمـة الرقابـة         
ــتراتيجيات     ــجيع اسـ ــة؛ وتشـ ــة واإلقليميـ ــل الوطنيـ تقليـ

 .النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها

برنــــــامج األمــــــم املتحــــــدة 
 ،اليونســــــــكوواإلمنــــــــائي، 

 وئلبرنامج املو
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 بادرات املأذون هباامل القطاع
 الشركاء من منظومة 

 األمم املتحدة

ــوارد ا ــاحلية املــ لســ
 والبحرية

دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل إكمال وترسيم احلـدود         
البحريـــة؛ ودعـــم عمليـــة إكمـــال النظـــر يف املطالبـــات  
املتعلقة باجلرف القاري؛ وإعـداد بـرامج لتعزيـز الرصـد           

التقــارير واإلنفــاذ والرقابــة علــى ســفن صــيد      تقــدمي و
فــض معــدالت الصــيد غــري املشــروع وغــري خلاألمســاك، 

ــه؛ وحيـــازة وتر املـــ يـــب أنظمـــة كنظم وغـــري املبلـــغ عنـ
للمراقبة والرصد؛ ودعم جهود التبكري بالتصـديق علـى         
اتفاقات مصائد األمساك ذات الصـلة واالنضـمام إليهـا؛          
وتوفري الدعم يف جمال إعداد وتنفيذ سياسـات متكاملـة           

مـا يتصـل   احملميـة والشـعاب املرجانيـة و      ميات  إلدارة احمل 
 .وجية حبرية ذات الصلةيكولإنظمة هبا من أ

برنــــــامج األمــــــم الفــــــاو، و
 ، واليونسكواملتحدة للبيئة

ــة      موارد املياه العذبة ــدرات يف جمــال إدارة اجلــودة النوعي ــوير الق ــم تط دع
للميــاه والطلــب عليهــا؛ وإعــداد بــرامج لتعزيــز اهلياكــل  
األساســية املتعلقــة مبســتجمعات امليــاه، ومرافــق ختزينــها 

امج لتعزيـــز أنظمـــة اإلصـــحاح وتوزيعهـــا؛ وإعـــداد بـــر
البيئـــي وأنظمـــة الصـــرف الصـــحي؛ ورســـم وتنفيـــذ      

وســائل تشــمل اســتراتيجيات للســيطرة علــى التلــوث، ب
 .محالت التوعية العامة

برنــــــامج األمــــــم و، الفــــــاو
 ، واليونسكواملتحدة للبيئة

إعداد برامج وتشريعات إلدخـال حتسـينات علـى إدارة           املوارد الربية
ــز حييضــااألر ــرامج للحــد مــن    وتعزي ازهتــا؛ وإعــداد ب

تـــدهور مقاســـم امليـــاه والتربـــة؛ وتنفيـــذ اســـتراتيجيات 
ــدف إىل     ــتدامة للغابــات هت ــإلدارة املس ــل ل تــدهور تقلي

ــم االســتراتيجيات الراميــة إىل      ــراج وزواهلــا؛ ودع األح
تعزيــز األمــن الغــذائي وتشــجيع تنويــع الزراعــة؛ ودعــم  

 جمـال اسـتخدام     املبادرات البحثية الوطنية واإلقليميـة يف     
فيمــا يتعلــق بصــغار   ســيما   الالتكنولوجيــا املناســبة؛ و 

املـزارعني؛ وتعزيــز خــدمات اإلرشـاد الزراعــي؛ وتــوفري   
الـــدعم لتنميـــة الزراعـــة املائيـــة؛ ودعـــم تطـــوير أنظمـــة  

ــذار املبكــر   ــرامج   لاإلن رصــد األمــن الغــذائي؛ وإعــداد ب
لتحســني عمليــات تصــنيع األغذيــة وتســويقها، وتنميــة  

 .ات وضبط اجلودةاملنتج

مرفـق البيئـة العامليـة،      و،  الفاو
برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة و

ــائي،  ــم واإلمنــ ــامج األمــ برنــ
 ، واليونسكواملتحدة للبيئة

ــوارد التنـــــــوع   مـــــ
 البيولوجي

توفري الدعم يف جمال الرقابـة علـى الطـرق الرئيسـية الـيت          
تســلكها أنــواع الكائنــات الدخيلــة القــادرة علــى غــزو   

لـدعم لتطـوير القـدرات احملليـة يف جمـال      املكان؛ وتوفري ا 
محاية املعارف التقليديـة وكفـاءة اسـتخدامها؛ وتثقيـف          

مايـة أنـواع الكائنـات      حلاجملتمعات احمللية وبنـاء قـدراهتا       
ــوير      ــم تطـ ــا؛ ودعـ ــة عليهـ ــها واحملافظـ ــلية وموائلـ األصـ
ــدول     ــة يف ال ــاملوارد الطبيعي ــة ب األنظمــة احملاســبية املتعلق

 .ناميةاجلزرية الصغرية ال

اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي، 
برنـــــامج األمـــــم والفـــــاو، و

برنـــامج واملتحـــدة اإلمنـــائي، 
ــة  ــدة للبيئــــ ــم املتحــــ  ،األمــــ

 واليونسكو
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اإلملـام بتكنولوجيـا   إعداد برامج داعمة لزيادة معـدالت        النقل واالتصاالت
املعلومات واالتصاالت وتنمية املهارات؛ وتوفري الـدعم       

ــالتطـــوير   املعلومـــات واالتصـــاالت مراكـــز لتكنولوجيـ
املتعــددة الوســائط يف اجملتمعــات احملليــة ودعــم إنشــاء      
ــة؛ ودعــم آليــات االتصــاالت    ــع دون إقليمي نقــاط توزي
باســـتخدام التكنولوجيـــا املبســـطة يف األمـــاكن الريفيـــة 

يقـات علـى    بوالنائية؛ ودعم جهود زيـادة احملتـوى والتط       
ميــة، اد بــرامج لســد الفجــوة الرقالصــعيد احمللــي؛ وإعــد

تعزيــز بــرامج  وســيما يف اجملتمعــات الريفيــة؛ وإعــداد ال
يف مرحلـــــة لتكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت   

ــا؛ وتطــوير أنظمــة   املعلومــات وقواعــد الدراســات العلي
البيانات؛ واستكشاف سياسـات السـتغالل الفـرص يف         

ــة، وإلجمــاالت كالتجــارة ا  عــن ُبعــد،  التطبيــب لكتروني
ســــام أفضــــل املمارســــات؛ والتعلــــيم عــــن ُبعــــد، واقت

ومساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية يف جمال إعـداد    
 .وتعزيز قوانني للملكية الفكرية

برنــــــامج األمــــــم املتحــــــدة 
ــائي،  ــم واإلمنــ ــامج األمــ برنــ
  واليونسكو،املتحدة للبيئة

ــدرات  ــة القــــ تنميــــ
 والتعليم

ــة     ــز إمكاني ــة بتعزي ــة املتعلق دعــم االســتراتيجيات الوطني
لى التعلـيم االبتـدائي بصـورة شـاملة؛ ودعـم           احلصول ع 

ــار؛       ــيم الكب ــرامج تعل ــل وب ــاء العم ــدريب أثن ــرامج الت ب
وتوفري الدعم للربامج اإلقليمية والوطنية املتعلقـة بتعزيـز         
التعلـيم الفـين واملهــين؛ وتعزيـز تـدابري التعلــيم عـن ُبعــد؛      
ــينات علـــى برنـــامج تـــدريب املعلمـــني؛   وإدخـــال حتسـ

أسيس مراكز إقليمية لالمتيـاز أو      واستكشاف إمكانية ت  
؛ ودعم مبادرة احتاد جامعـات      ملراكزاذه  ه يف املشاركة

ــرامج    ــداد بــ ــة؛ وإعــ ــغرية الناميــ ــة الصــ الــــدول اجلزريــ
الستقطاب دعم رعايـا الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة            

 يف اجملـاالت البشـرية والتقنيـة واملاليـة؛ وتـوفري            ،املهجرب
نظمـات غـري احلكوميـة      الدعم لربامج تعزيـز شـبكات امل      

ــذه    ــة وهياكـــل اجملتمـــع املـــدين يف هـ ــة واإلقليميـ الوطنيـ
 .الدول

 

ــتعراض و الصحة ــتراتيجيات املتعلقـــة مب اسـ ــة تعزيـــز االسـ كافحـ
اإليـدز واألمـراض املعديـة      /فريوس نقص املناعة البشـرية    

األخرى؛ ودعم عملية إقامة شراكات مـن أجـل وضـع           
 لألنشـطة املعـززة     برامج ملكافحة اإليدز؛ وتوفري الـدعم     

جلمع البيانات املتعلقة باالجتاهات الدميغرافية واجتاهات      
علــوم الوبائيــات؛ ودعــم اســتراتيجيات الصــحة العامــة   

ــة   ــة العامـ ــابة  خلومحـــالت التوعيـ فـــض معـــدالت اإلصـ
ــني؛     ــرامج التحصـ ــز بـ ــة، وتعزيـ ــري املعديـ ــاألمراض غـ بـ
ــرامج لــدعم أنشــطة تطــوير الطــب التقليــدي     وإعــداد ب

 .دامهتخُحسن اسو
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ــة يف   الثقافة ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري جهودهــا  مســاعدة ال
الرامية إىل تعزيز السياسـات الوطنيـة واألطـر التشـريعية           

؛ ودعــم بنــاء  ومحايتــهاجــل دعــم الصــناعات الثقافيــةأل
القدرات املتعلقة بتعزيـز الصـناعات الثقافيـة يف جمـاالت           

ــرح وإ    ــاالت واملسـ ــون واالحتفـ ــيقى والفنـ ــاجناملوسـ  تـ
األفالم والسياحة الثقافية، ضمن أشياء أخـرى؛ وتـوفري         
الدعم يف جمال إعداد تـدابري لتعزيـز القـدرات املؤسسـية       
املتعلقــــة بتســــويق املنتجــــات الثقافيــــة؛ ودعــــم تنميــــة 

جـل إدارة   ألالقدرات يف الدول اجلزرية الصغرية النامية       
ــراع وال   ــراءات االختـ ــوق وبـ ــاتاحلقـ ــة، عالمـ  التجاريـ

حلمايــــة مجيــــع أشــــكال االستنســــاخ  ق يفوإدارة احلــــ
؛ ومســاعدة هــذه الــدول علــى تنفيــذ   االبتكــار اخلــالق

قوانني حلماية امللكية الثقافية للسكان األصليني؛ ودعـم        
بـــرامج محايـــة املـــوروث الطبيعـــي، واملـــوروث الثقـــايف 

، مبـا يف ذلـك إقامــة شـراكات بــني    املــاديوغـري  املـادي  
املشـاركة يف صـنع     القطاعني العـام واخلـاص؛ وتشـجيع        

ــة    ــات احملليـ ــتوى اجملتمعـ ــى مسـ ــات علـ ــون لالسياسـ صـ
ــة   ــدول اجلزري الصــغرية  املــوروث الثقــايف؛ ومســاعدة ال

نــاهج تعلــيم معــدة مبالناميــة علــى حفــظ اللغــات احملليــة  
الــدول يف جمــال االســتراتيجيات تلــك حمليــا؛ ومســاعدة 

املتعلقــة بإدخــال حتســينات علــى أمــاكن وجــود اإلرث  
لطبيعي وصوهنا؛ ودعم برامج تدوين املعـارف   الثقايف وا 

التقليدية وحفـظ القـيم الثقافيـة التقليديـة، واملمارسـات           
 التقليديــة؛ وتــوفري الــدعم يف جمــال إعــداد بــرامج لتعلــيم

ها مـن أجـل تغذيـة       قلـ قيم اجملتمعـات احملليـة التقليديـة ون       
ــة واألصــلية؛ وإعــداد     ــيم األساســي باملعــارف احمللي التعل

 املزيـد   باالسـتراتيجيات املتعلقـة باسـتقطا     برامج لدعم   
مـــن املشـــاريع املشـــتركة لـــرأس املـــال، فيمـــا يتعلـــق       

واملتوسطة احلجـم،   احلجم  باملؤسسات الثقافية الصغرية    
وتعزيز إنشـاء صـناديق لتـوفري الـدعم الثقـايف يف الـدول              

 .سالفة الذكرال

 

يـة  توفري الدعم يف جمال إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطن        اإلدارة
 الـدول؛ ودعـم جهـود تعزيـز        تلك   للتنمية املستدامة يف  

مشــاركة اجملتمعــات احملليــة يف صــنع القــرار والتخطــيط  
ج وه؛ وتــوفري الــدعم لــربامج تعزيــز النــ وإعــداد الــربامج

التشاركية مع اجملتمع املدين يف جمـال التنميـة املسـتدامة؛           
الــدول املتعلقــة بتعزيــز متثيــل تلــك ودعــم اســتراتيجيات 

رأة يف مواقــع صــنع القــرار علــى مجيــع مســتوياهتا؛      املــ
وإعــداد بــرامج لزيــادة فعاليــة إشــراك األطــراف الفاعلــة 
مــن املؤسســات وهيئــات القطــاع اخلــاص األخــرى يف   
أنشــطة التنميــة املســتدامة؛ وإقامــة آليــات لتــوفري الــدعم 

ــتدامة يف   ــة املس ــك للتنمي ــد وتصــميم   تل ــدول؛ وحتدي ال
بلـدان  يف ما بـني     وذاهتا،  لدول  برامج للتعاون فيما بني ا    

يف جمـال   ال سـيما     على مسـتوى الشـركات؛ و      ،اجلنوب
ــم  ــل    تقاسـ ــدرات ونقـ ــة القـ ــات وتنميـ ــل املمارسـ أفضـ

 .التكنولوجيا املناسبة

ــاو ــؤون و، الفـــــ إدارة الشـــــ
االقتصــــادية واالجتماعيــــة،  

برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة و
ــائي،  ــم واإلمنــ ــامج األمــ برنــ

 ،اليونســكوواملتحــدة للبيئــة، 
 وئلرنامج املبو
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ــة       التجارة والتمويل ــدول اجلزري ــود ال ــا جله ــة دعم ــوفري املســاعدة التقني ت
الصغرية النامية الرامية إىل اإلعداد لالنضمام إىل منظمة        
ــل       ــى حتلي ــدول عل ــذه ال ــة؛ ومســاعدة ه التجــارة العاملي
نتائج حترير التجارة، هبدف تنفيذ استراتيجيات تكيـف        

ول التنافســـية يف الـــدتلـــك مناســـبة وتعزيـــز قـــدرات   
وهتيئـة ظـروف   األسواق العاملية؛ ودعم تنويع املنتجـات      

؛ وتــوفري الــدعم مــن خــالل البحــوث  التســويق املالئمــة
هشاشـة  مراعـاة   والتحليالت املتعلقة بالدعوة إىل كفالة      

أنظمـة  عنـد وضـع     بيئة الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة          
ال تنمية  التجارة املتعددة األطراف؛ وتوفري الدعم يف جم      

وتعزيــز اهلياكــل األساســية القانونيــة والرقابيــة واملاديــة،  
لقيـام  مالئمـة   الدول على هتيئة بيئـة حمليـة         ساعدة هذه مل

أعمــال جتاريــة جديــدة؛ وتــوفري الــدعم يف جمــال إعــداد  
ــجيع    ــاص وتشــ ــاع اخلــ ــز القطــ ــدابري لتعزيــ ــذ تــ وتنفيــ

مبتكـرة  املؤسسات املتناهية الصغر؛ ودعم إقامـة آليـات        
ستجابة جلوانب الضعف اهليكليـة يف الـدول اجلزريـة        الل

ــز     ــل تعزيـ ــن أجـ ــدرات مـ ــاء القـ ــة، وبنـ ــغرية الناميـ الصـ
مشــاركة هــذه الــدول يف مفاوضــات التجــارة الدوليــة،  
واملفاوضات على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ وتعزيـز       

ــدول املؤسســـ   ــذه الـ ــدرات هـ ــداد   يقـ ــل إعـ ــن أجـ ة، مـ
يميــة ذات صــلة سياســات متصــلة بالتجــارة وتــدابري تنظ

هبا؛ واملساعدة على حتليـل وصـياغة السياسـات وتنميـة           
ــة مــن أجــل معاجلــة املســائل     اهلياكــل األساســية املطلوب
ذات الصــــلة بتــــدابري اإلصــــحاح البيئــــي واإلصــــحاح 
النبايت، واملتصلة بـاحلواجز التقنيـة الـيت تعـوق التجـارة؛            
ودعم البحوث والتحليالت الراميـة إىل إعـادة النظـر يف     

أقـل البلـدان منـوا،      رفع أمساء البلـدان مـن قائمـة         روط  ش
جوانــب الضــعف اخلاصــة بالــدول اجلزريــة  مراعــاة مــع 

الصغرية النامية؛ وحتليل قـدرة هـذه الـدول علـى خدمـة             
ــة     ــديون بطريق ــدعم إلدارة ال ــوفري ال ديوهنــا مــن أجــل ت

ــة؛ ومســاعدة   الــدول علــى تصــميم وتنفيــذ    تلــك فعال
ــرامج لتشــجيع االســتثمار   وتيســري حتــويالت  جــنيب األب

 .املغتربني

 اليونسكو واألونكتاد

دعـــم اســـتراتيجيات الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة   مسائل أخرى
 والفقــراء؛ نفـرص التوظيــف أمـام الشــبا  بزيــادة املتعلقـة  

زيـادة فـرص    الـدول املتعلقـة ب    تلـك   ودعم استراتيجيات   
ــبان  ــيم للشـ ــداف   التعلـ ــاج األهـ ــم إدمـ ــراء؛ ودعـ  والفقـ

ئيـــة لأللفيـــة يف عمليـــات التخطـــيط والعمليـــات     اإلمنا
علــى إيَّاهــا الــدول؛ ومســاعدة الــدول تلــك اإلمنائيــة يف 

تعزيز اإلطار التشـريعي وتطبيـق تـدابري تنظيميـة أخـرى            
 .احتياجاهتا األمنيةالستيفاء 

ــادية   ــؤون االقتصــ إدارة الشــ
برنـــــــامج وواالجتماعيـــــــة، 

 ،األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي
 واليونسكو

 


