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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/414/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

تنفيـــذ اســـتراتيجية موريـــشيوس ملواصـــلة تنفيـــذ برنـــامجمتابعـــة و - ٦٣/٢١٣
 العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 
 ،إن اجلمعية العامة 
وبرنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة )١(س إعـالن بربـادودديـجنمـإذ تؤكد 

ولدلتنمية املـستدامة للـاملعين بااللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي )٢(ةللدول اجلزرية الصغرية النامي
 ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٤٩/١٢٢اجلزريــة الــصغرية الناميــة، وإذ تــشري إىل قرارهــا

 املؤمتر العاملي،ب املتعلق ١٩٩٤
واسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة )٣( إعـالن موريـشيوسذ تؤكد مـن جديـد أيـضاوإ 

اسـتراتيجية”(التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةمن أجلعملالتنفيذ برنامج
االجتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل اللذين اعتمـدمها)٤()“موريشيوس للتنفيذ

 ،٢٠٠٥يناير/ الثاينكانون ١٤ يفدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةمن أجل التنمية املست

_______________

ــاملي )١( ــؤمتر العـ ــر املـ ــين باتقريـ ــةاملعـ ــة الـــصغرية الناميـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــدجتاون،،لتنميـ  بريـ
 A.94.I.18 األمــم املتحــدة، رقــم املبيــعاتمنــشور (١٩٩٤مــايو/ أيــار٦ - أبريــل/نيــسان ٢٥بربــادوس،
 .ق األول، املرف١  الفصل األول، القرار،)نوالتصويبا

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
االجتماع الدويل الستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـةتقرير )٣(

ــة ــاينكــانون ١٤-١٠، بــورت لــويس، موريــشيوس،الــصغرية النامي ــاير/ الث منــشورات األمــم (٢٠٠٥ين
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار)ب والتصويA.05.II.A.4املتحدة، رقم املبيع

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(
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 املـؤرخ٦٠/١٩٤ و٢٠٠٥يوليـه/متـوز ١٤ املـؤرخ٥٩/٣١١ إىل قرارااوإذ تشري 
 ٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/١٩٦ و٢٠٠٥ديــسمرب/كــانون األول ٢٢

 ،٢٠٠٧ديسمرب/ األولكانون ١٩ املؤرخ٦٢/١٩١ و
 ،)٥(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعاممل الوثيقة اخلتامية إىل تشري أيضاوإذ 
 احلكومي الـدويل الرئيـسينتدىأن جلنة التنمية املستدامة هي املوإذ تؤكد من جديد 

 لرصد تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،
اع التحـضريي احلكـوميالجتممن اعقد جلسة واحدة ملدة نصف يوم  إىلوإذ تشري 

الدويل للدورة اخلامسة عشرة للجنة التنميـة املـستدامة، وفـق مـا دعـت إليـه اجلمعيـة العامـة يف
، ملناقشة خيارات السياسة العامـة مـن أجـل التـصدي للقيـود والعقبـات الـيت٦١/١٩٦قرارها

ــة يف اــاالت املواضــيعية األربعــة ل ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــدورة، آخــذة يفتواجههــا ال ل
االعتبار استعراض تطبيق اسـتراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ الـذي أجـري خـالل الـدورة الرابعـة

 عشرة للجنة،
 متثـل أن اآلثار السلبية لتغري املناخ وارتفاع منـسوب ميـاه البحـروإذ تؤكد من جديد 

وأن آثار تغري املناخ ميكـنخماطر بالغة بالنسبة للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية،
ن التكيـف مـع اآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخبالتـايل فـإأن دد وجود بعض تلك الـدول ذاتـه، و

 وارتفاع منسوب مياه البحر يظل أولوية كربى بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية،
 الـصغرية الناميـةباحلاجة العاجلة لتوفري قدر أكرب من املوارد للدول اجلزرية وإذ تسلم 

  الفعال الستراتيجية موريشيوس للتنفيذ،طبيقمن أجل الت
على أمهية وضع وتعزيـز اسـتراتيجيات وطنيـة للتنميـة املـستدامة يف الـدول شددوإذ ت 

 اجلزرية الصغرية النامية،
إىل طلبها إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن اإلجـراءات املتخـذة لتعزيـزوإذ تشري 

األمانـةيف التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـةلدول اجلزرية الصغرية الناميةوحدة ا
 ،العامة

إىل قــرار اســتعراض التقــدم احملــرز يف معاجلــة مــواطن الــضعف لــدىوإذ تــشري أيــضا 
الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة عــن طريــق تطبيــق اســتراتيجية موريــشيوس للتنفيــذ يف الــدورة

 الستني للجمعية العامة،اخلامسة و
_______________

 .٦٠/١انظر القرار )٥(
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بتقريــــر األمــــني العــــام عــــن متابعــــة وتطبيــــق اســــتراتيجيةحتــــيط علمــــا - ١ 
 ؛)٦(للتنفيذ موريشيوس

بتقريـر األمـني العـام عـن اإلجـراءات املتخـذة لتعزيـز وحـدةحتيط علما أيضا - ٢ 
 ؛)٧(الدول اجلزرية الصغرية النامية

نفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـةبتجديد اتمع الدويل التزامه بتترحب - ٣ 
 ؛)٢(املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 احلكومات ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية وصـناديق األمـم املتحـدةحتث - ٤ 
ــصلةوبراجمهــا ــةواللجــان املتخصــصةوالوكــاالتذات ال ــة الدولي ــة واملؤســسات املالي اإلقليمي

علـىاألخـرىالرئيـسيةواموعاتاملنظمات احلكومية الدوليةكذلكو،ةومرفق البيئة العاملي
  واسـتراتيجية موريـشيوس)٣(إعالن موريشيوس تنفيذل إجراءات، يف الوقت املناسب،أن تتخذ
ومتابعتــهما علــى حنــو فعــال، مبــا يف ذلــك مواصــلة إعــداد وتنفيــذ مــشاريع وبــرامج )٤(للتنفيــذ
 حمددة؛

املعتمـدة يفاألهـدافتـام والفعـال لاللتزامـات والـربامج و إىل التنفيـذ التدعو - ٥ 
 الستعراض تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـةاالجتماع الدويل
بتطبيق األحكام املتعلقـة بطرائـق التنفيـذ، علـىذه الغاية،هل ا، حتقيقالقيامإىلو الصغرية النامية،
ــوارد ــشيوسيف اســتراتيجيةالنحــو ال ــة موري ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــشجع ال ــذ، وت  للتنفي

وشركاءها يف التنمية على مواصلة التشاور على نطاق واسع دف وضع املزيـد مـن املـشاريع
 والربامج احملددة من أجل تطبيق استراتيجية موريشيوس للتنفيذ؛

ــد - ٦  دورــا الــسادسةالقــرار الــذي اختذتــه جلنــة التنميــة املــستدامة يفتعيــد تأكي
اسـتعراضب للقيام فيه على وجه احلصرعشرة أن ختصص يوما واحدا من دوراا االستعراضية

 أيوعلـىاستراتيجية موريشيوس للتنفيذ، مع التركيز علـى اموعـة املواضـيعية لـذلك العـام،
باسـتخداملتنمية املـستدامةامن أجل لدول اجلزرية الصغرية الناميةاتطورات جديدة يف جهود

 ؛)٨(الطرائق القائمة

_______________

)٦( A/63/296. 
)٧( A/62/945. 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٨( ــائق الرمسي ــم٢٠٠٨الوث ،)(E/2008/29 ٩، امللحــق رق

 .١٦/٢الفصل األول، الفرع باء، املقرر
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لجنة إىل أن تكرس نـصف يـوم مـن اجتماعهـا التحـضريي احلكـوميالتدعو - ٧ 
الــدويل ملناقــشة خيــارات الــسياسة العامــة مــن أجــل التــصدي للقيــود والعقبــات الــيت تواجههــا

ن دوراتالدول اجلزرية الصغرية النامية واليت يتم حتديدها يف اموعة املواضيعية لكل دورة مـ
  خالل الدورة االستعراضية املعنية؛يالتنفيذ، مع مراعاة االستعراض الذي جير

على التشاور بشكل مكثف وعن كثـب ويف وقـت مبكـر مـع الـدولتشجع - ٨ 
لجنـة املكرسـةالاجلزرية الصغرية النامية يف القيام، حسب االقتضاء، بتخطـيط وتنـسيق أنـشطة

ــة تعزيــز التفاعــل بــني الــدولالســتعراض اســتراتيجية موريــشيوس ل لتنفيــذ، وتــشدد علــى أمهي
 يف منظومــة األمــم املتحــدة الــيت تعــاجل مــسائل ــماملعنيــةاجلزريـة الــصغرية الناميــة والوكــاالت

 الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
باتمع الدويل أن يعزز الدعم املقدم للجهود اليت تبذهلا الدول اجلزريـةيب - ٩ 

ناميــة للتكيــف مــع اآلثــار الــضارة لــتغري املنــاخ، بوســائل منــها تــوفري مــصادر متويــلالــصغرية ال
خمصـصة هلـذا الغـرض وبنــاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـات املناســبة مـن أجـل التـصدي لــتغري

 املناخ؛
يف حـدود واليـة ،أن تقـوماملعنيـة إىل وكاالت منظومة األمم املتحـدةتطلب - ١٠ 

 اسـتراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ يف بـرامج عملـهامنها، بتكثيف اجلهود الرامية إىل إدماجكل
، دعمـاهامنـكليف أمانةالدول اجلزرية الصغرية الناميةاملتصلة بلشؤونلجهة تنسيقبإنشاءو

 ؛للتنفيذ املنسق لربنامج العمل على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي
 باتمع الدويل تعزيز دعمه املقدم لتنفيذ برنامج العمـل املتعلـق بـالتنوعيب - ١١ 

 بوصـفه جمموعـة مـن اإلجـراءات الراميـة إىل معاجلـة اخلـصائص واملـشاكل)٩(البيولوجي للجزر
اليت تنفرد ا اجلزر، الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي يف اجتماعـه

 ؛٢٠٠٦ملعقود يف عامالثامن ا
إىل مواصلة دعم وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة يفتدعو - ١٢ 

 مجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
علــى تنفيــذ مبــادرات الــشراكة، يف إطــار اســتراتيجية موريــشيوستــشجع - ١٣ 

 مية؛للتنفيذ، دعما للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النا

_______________

)٩( UNEP/CBD/COP/8/31املرفق٨/١، املرفق األول، املقرر ،. 



A/RES/63/213

5

على أمهية تزويد وحدة الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة بتمويـل كـافتشدد - ١٤ 
 وفقا لألولويـة الـيت،ومستقر وميكن التنبؤ به من أجل تيسري تنفيذ والياا تنفيذا كامال وفعاال

اصـة فيمـا يتعلـق بتـوفري املـساعدةخبتزايد الطلب على خـدماا، وإىلحتظى ا الوحدة ونظرا
 لدعم للدول اجلزرية الصغرية النامية؛وا
لوحـدةمـن املـوظفني كـاف ومـستدامتـوفري عـددأمهيـة كفالـةكرر تأكيـدت - ١٥ 

 ، مـن املهـام املنوطـة ـاواسـعة الطائفةع بالضطالميكنها االالدول اجلزرية الصغرية النامية حىت
يف هـذا الـصدد،تطلـب،، والتام والفعـال السـتراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ تيسري التطبيقبغية

 ؛إىل األمني العام اختاذ اإلجراءات الالزمة
إىل توفري موارد جديدة وإضافية من التربعات لكفالة تنشيط واستدامةتدعو - ١٦ 

 شبكة معلومات الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
رزالتقـدم احملـيف دورـا اخلامـسة والـستني، أن تستعرض،قرارهاتعيد تأكيد - ١٧ 

يف معاجلة مواطن الضعف لدى الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة عـن طريـق تطبيـق اسـتراتيجية
موريـــشيوس للتنفيـــذ، وتقـــرر عقـــد اجتمـــاع استعراضـــي رفيـــع املـــستوى ملـــدة يـــومني يف

دورة، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة يفتلك ال يف إطار٢٠١٠سبتمرب/أيلول
 الستني تقريرا عن الترتيبات املمكن اختاذها لالستعراض؛دورا الرابعة و

يقتـضي االستعراض الرفيع املستوى الذي يدوم يومني، حيثماتسبقأنتقرر - ١٨ 
قليمـي تـتماإلقليمـي واإلوطين ودونموضوعية على كل من الصعيد الـ، أعمال حتضرييةاألمر

أنـهنطـاق، وال الواسـعةشاركة علـى املـقائمـة وجيدة التنظـيمبأقصى قدر من الفعالية وبطريقة
ــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــةإل نبغــي ي،هلــذا الغــرض ــة العامــة، مــن خــالليفدارة ال األمان

ــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، و كتــب املمثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــواملوحــدا املعنيــة بال
 يف منظومـةاملعنيـةلوكـاالتلالناميـة ووالبلدان النامية غري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية

ــها و ــام يف إطــار واليــة كــل من ــة، القي ــا يف ذلــك اللجــان اإلقليمي يف حــدوداألمــم املتحــدة، مب
مواردها القائمة، بتنظيم عملية االستعراض على كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل

الســتعراض أن يتــيح للمجتمــعاينبغــي هلــذا ه أنــؤكــدوتيــسريها وتقــدمي الــدعم الــالزم هلــا؛ وت
الدويل فرصة إلجراء تقييم للتقدم احملرز والدروس املستفادة والعقبات اليت ووجهت يف تطبيـق

 علــى مــا يــتعني القيــام بــه ملواصــلة معاجلــة مــواطنأن يتفــقاســتراتيجية موريــشيوس للتنفيــذ و
 الضعف لدى الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

ة الــصغرية الناميــة إىل أن تنظــر يف اجتماعاــا احلكوميــةالــدول اجلزريــتــدعو - ١٩ 
 الدولية ذات الصلة يف تقييمات عملية االستعراض واملسامهات ذات الصلة فيها؛
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 ٢٠ - تمع الـدويل أن يـدعم اجلهـود املبذولـة السـتعراض التقـدم احملـرزب يبيف ا
ن طريــق تطبيــق اســتراتيجيةمعاجلــة مــواطن الــضعف لــدى الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة عــ

 بــسبل منــها تيــسري مــشاركة الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف أنــشطة،موريــشيوس للتنفيــذ
 االستعراض؛

إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الرابعـةتطلب - ٢١ 
 ؛ وتطبيقهاوالستني عن متابعة استراتيجية موريشيوس للتنفيذ

 يف إطـار،الـستنيالرابعـة و أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدوراتقرر - ٢٢ 
متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس”نوناملعفرعيالبندال ،“التنمية املستدامة”البند املعنون

 .“ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
 ٧٢مةاجللسة العا

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


