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 ])A/65/L.2( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

الوثيقة اخلتاميـة لالجتمـاع االستعراضـي الرفيـع املـستوى بـشأن تنفيـذ - ٦٥/٢
استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة

 املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
 

 ة العامةإن اجلمعي 
تنفيـذب املتعلـق الرفيـع املـستوى الوثيقـة اخلتاميـة التاليـة لالجتمـاع االستعراضـيتعتمد 

استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة
 :الصغرية النامية

 
ذ اســـتراتيجيةالوثيقـــة اخلتاميـــة لالجتمـــاع االستعراضـــي الرفيـــع املـــستوى بـــشأن تنفيـــ

ــة ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ــن أجــل التنمي ــامج العمــل م ــذ برن ــشيوس ملواصــلة تنفي موري
 الصغرية النامية

ــن  ــدول األعـــضاء،حنـ ــوزراء وممثلـــي الـ ــاء الـــدول واحلكومـــات والـ املـــشاركني رؤسـ
ــود يف ــستوى املعقـ ــع املـ ــاع الرفيـ ــوركاالجتمـ ــدة يف نيويـ ــم املتحـ ــر األمـ  ٢٥ و ٢٤ يفيف مقـ

ســتراتيجية موريــشيوس ملواصـلة تنفيــذ برنـامج العمــل مــناسـتعراضال ٢٠١٠ســبتمرب/أيلـول
تقيـيم الذي جيري كـل مخـس سـنوات ل)١(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 تنفيـذالـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة مـن خـالل لـدىالـضعفأوجهالتقدم احملرز يف معاجلة
 ،وساستراتيجية موريشي

_______________

تعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـةتقرير االجتماع الدويل الس )١(
ــة، بــورت لــويس، موريــشيوس، ــاين١٤-١٠الــصغرية النامي ــاير/ كــانون الث منــشورات األمــم (٢٠٠٥ين

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار) والتصويبA.05.II.A.4املتحدة، رقم املبيع
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بوجــهأوجــه الــضعف الــيت تنفــرد ــاســلم بقــداتمــع الــدويل إىل أننــشري - ١ 
الدول اجلزرية الصغرية النامية منذ انعقاد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة يفخاص

ــو دي جــانريو ــلري ــام ، الربازي ــدول١٩٩٢ يف ع ــستدامة لل ــة امل ــين بالتنمي ــؤمتر العــاملي املع  وامل
 ومـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة يف١٩٩٤يف عامرية الصغرية النامية يف بربادوساجلز

برنــامجتنفيــذ الســتعراضجتمــاع الــدويلاال و٢٠٠٢  يف عــام، جنــوب أفريقيــاجوهانــسربغ
ــةا العمـــل مـــن أجـــل ــصغرية الناميـ ــشيوس  يفلتنميـــة املـــستدامة للـــدول اجلزريـــة الـ   يفموريـ

 ؛٢٠٠٥ عام
 بدعم اجلهود اليت تبذهلا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، التزامناتأكيدنكرر - ٢ 

مـن خـاللفيهـا املـستدامةةتنميـال، مـن أجـل بوجـه خـاصوجه الضعف اليت تنفرد األ انظر
سبل، بـ)١( واسـتراتيجية موريـشيوس)٢(مواصلة التنفيذ الكامل والفعال لربنامج عمـل بربـادوس

األهــداف الــواردة يف مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا،منــها الــسعي إىل حتقيــق
 ؛)٣(إعالن األمم املتحدة لأللفية

 التزامها بالعمـل علـى تـشجيعأبدت بأن الدول اجلزرية الصغرية الناميةنسلم - ٣ 
مبـادئ التنميـة املـستدامة يفإدمـاجتعميمعن طريق ،التنمية املستدامة وستواصل القيام بذلك

ــسياسي ــزام ال ــز االلت ــة وتعزي ــة الوطني ــةاالســتراتيجيات اإلمنائي ــةوالتوعي ــةبأمهي ــسائل املتعلق  امل
عـنالتنمية املستدامة وإنشاء مناطق حمميـة، مبـا يف ذلـك املنـاطق البحريـة والـساحلية والربيـة،ب

 واعتمــاد اســتراتيجيات لتعزيــز الطاقــة،لتنــوع البيولــوجيقويــة يف محايــة اظهــار قيــادةإطريــق
وهلـذا. اقتـصاداايف  العامليـة اآلثـار الـسلبية لألزمـة املاليـة واالقتـصادية حـدةاملتجددة وختفيف

 ، الـوطين واإلقليمـيالصعيدين الدول اجلزرية الصغرية النامية حبشد املوارد علىقامتالغرض،
 تعبئة مـوارد إضـافية لـدعم من يف هذا الصددوال بد،مواردها على الرغم من حمدودية قاعدة

  تلك الدول؛جهود
تـزال الـدول اجلزريـة الأنـه علـى الـرغم مـن هـذه اجلهـود، مع القلقنالحظ - ٤ 

وقــد أدى التعــاون الطويــل األمــد.تواجــه حتــديات يف جمــال التنميــة املــستدامة الــصغرية الناميــة
مـساعدة  يف، دورا أكثـر أمهيـةا وجيـب أن يؤديـ،ويل دورا هامـاوالدعم املقدم مـن اتمـع الـد

_______________

تقريـر املـؤمتر العـاملي املعـين(مية املستدامة للدول اجلزرية الـصغرية الناميـةبرنامج العمل من أجل التن )٢(
ــادوس، ــدجتاون، بربـ ــة، بريـ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــسان٢٦بالتنميـ ــل/ نيـ  - أبريـ

ــار ٦ ــع( ١٩٩٤مــايو/أي ــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبي ، الفــصل األول،) والتــصويبانA.94.I.18من
 ).، املرفق الثاين١القرار

 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
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هـا ويف دعـم جهودهاضـعفأوجـهعلـى إحـراز تقـدم يف معاجلـة الدول اجلزرية الصغرية النامية
 ؛ املستدامةةتنميال من أجل

حققـت  الدول اجلزرية الصغرية الناميـةه يف حني أن أنأيضا مع القلقنالحظ - ٥ 
 التقـدم الـذي أحرزتـهاتـسمساواة بني اجلنسني والـصحة والتعلـيم والبيئـة،تقدما يف جماالت امل

 الـدول اجلزريـة الـصغريةفقـد أحـرزت.بالتفـاوت األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةيف حتقيـق عموما
 مـن الناحيـةاتراجعـشـهدت أـا معظم اموعات األخـرى، بـلأحرزتهاممقلأ االنامية تقدم
ومل حتقـق الـدول.احلد من الفقر والقدرة على حتمـل الـديونب  يتعلقوخباصة فيمااالقتصادية،

 ذلـكويعـزى،مـستداماجلزرية الصغرية النامية مستويات عالية من النمو االقتصادي على حنـو
 صـغر حجـم معظـمأدىولقـد.جزئيا إىل اآلثـار الـسلبية املـستمرة لألزمـة املاليـة واالقتـصادية

 وتعرضـها فيهـاالصادرات املوارد وة وضيق قاعدية وموقعها النائيالدول اجلزرية الصغرية النام
 ؛املستدامة  املبذولة من أجل التنميةهاجهود إىل عرقلة للتحديات البيئية العاملية

يزاالن يشكالن خطـرا  ال بأن تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحرسلمن - ٦ 
 ميـة إىل حتقيـق التنميـة املـستدامةهودهـا الراكبريا على الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة وعلـى ج

 ؛وقدرا على الصمود أشد األخطار اليت دد بقاءهاميثالن لبعض تلك الدولو
 يف هـذاونـشدد،٢٠٠٩يونيـه/ حزيـران٣ املؤرخ٦٣/٢٨١القرار إىلشرين - ٧ 

الـيت ميكـن أناآلثـار، مبـا يف ذلـكاتغـري املنـاخ ومعاجلتـه يف مسألة النظرالسياق على ضرورة
 ؛ الدول اجلزرية الصغرية الناميةيف األمنيةتترتب عليها يف احلالة

 هــي املنتــدى)٤(أن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ نؤكــد - ٨ 
.العـاملي علـى الـصعيداحلكومي الدويل الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغري املنـاخالدويل و

العـاملي للتـصدي لـتغري املنـاخ وفقـاعلـى الـصعيداذ إجـراءات عاجلـةالـدول اختـبأيضا ويب
ووفقــااملتباينــةلكــنللمبــادئ احملــددة يف االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك مبــدأ املــسؤوليات املــشتركة و

 ؛بلدقدرات كلل
ــب - ٩  ــذبــ ي ــه لوضــع وتنفي ــذي يقدم ــدعم ال ــز ال اتمع الــدويل مواصــلة تعزي

 اجلزريـةالدوللوطنية للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه يفاالستراتيجيات والربامج ا
بنـاء قـدرةل امللحـةنظرا للضرورة،ياألقاليمو التعاون اإلقليميتيسريالصغرية النامية، وكذلك

 ؛تغري املناخلالدول اجلزرية الصغرية النامية على التكيف مع اآلثار الضارة

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
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جلهــود الــيت تبــذهلا الــدول اجلزريــةادعــمتعزيــز اتمع الــدويلبــ يــب أيــضا - ١٠ 
الصغرية النامية مـن أجـل التكيـف مـع اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، بطـرق منـها تـوفري مـصادر

 ؛ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات املالئمة للتصدي لتغري املناخ هلذا الغرضمتويل خمصصة
ــةنــسلم - ١١   الكــوارث آثــارتــزال تــصارع  ال بــأن الــدول اجلزريــة الــصغرية النامي

 ممـا يعرقــل ، تغـري املنـاخمبـا يف ذلـك الكـوارث النامجـة عــن،ها حـدة بعــضتـشتدالـيت الطبيعيـة
 ؛ التنمية املستدامةحنو حتقيقالتقدمإحراز

، إذا اقتــضى األمـر، بتعزيــزعلــى الـصعيد الـدويل القيـام بــضرورةأيـضا نـسلم - ١٢ 
ج وقـائي ملواجهـة الكـوارث الطبيعيـة يف الـدول اجلزريـة التباع وأدوات وسائلواستحداث

الــصغرية الناميــة، مبــا يــؤدي إىل احلــد مــن املخــاطر وإدمــاج إدارة املخــاطر علــى حنــو ســليم يف
السياسات والربامج اإلمنائية، بطرق منها مواصلة تنفيذ إطار العمل املتفق عليه دوليا للحد من

ــب.)٥(٢٠١٥-٢٠٠٥ تــرة للف إطــار عمــل هيوغــو،أخطــار الكــوارث اتمع الــدويلبــ وي
 اجلهودبـ النـهوض جهودهـا الراميـة إىلتعزيـزمواصلة دعم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف

تلـكعلى الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وإدارـا وتنـسيقاملبذولة
 ملواجهـة الكــوارث،عنــد االقتـضاء ،، مبـا يف ذلـك اســتحداث أو تعزيـز آليـات التـأمنياجلهـود

 ؛الطبيعية والبيئية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
 سبب رئيسي من أسـباب ضـعف الطاقةاالعتماد علىأن على نكرر التأكيد - ١٣ 

 تتمتـعالـدول فعلـى الـرغم مـن أن تلـك. اقتـصاديا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةالعديد من
 فيهفرا تتوها أن العديد مننخيارات الطاقة املتجددة ومستفادة منبإمكانيات اال خاصبوجه

أيـضاونكـرر.غـري مـستغلة بالقـدر الكـايف ما زالت هذه املوارد املتجددة،موارد هائلة للطاقة
ضرورة دعم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف جهودهـا الراميـة إىل تطـوير واسـتخدامتأكيد

 وإىل تعزيز كفـاءة الطاقـة وحفظهـا، بطـرق منـها تـوفري التمويـل مـنالطاقة اجلديدة واملتجددة
 للطاقة يكـون مستدام قطاعدف إنشاء وبناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنيةمجيع املصادر

ونـشدد علـى أمهيـة تيـسري حـصول. الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يفتنميـةاللقطـاعأساسا
الـصناديق االسـتثماريةاالسـتفادة مـنعلى التمويل، مبا يف ذلك اجلزرية الصغرية الناميةالدول

يف هـذانرحـبو.ذلـكعلى حتقيـقلطاقة املتجددة، وحنن على استعداد ملساعدة هذه الدولل
لتعـاون والتكامـل يف جمـال الطاقـة مـنالراميـة إىل حتقيـق االصدد باآلليات واملبادرات اإلقليمية

_______________

بنــاء قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث:٢٠١٥-٢٠٠٥للفتــرةإطــار عمــل هيوغــو )٥(
)A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار.( 
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املـــشاريعتطـــوير و منـــهااإلمـــدادات املباشـــرةتنميـــة وطاقـــةاهلياكـــل األساســـية للأجـــل بنـــاء
 ؛ يف هذه الدول االستدامة يف جمال الطاقةمبا حيققاالجتماعية

ــشمال واجلنــوبنــسلم - ١٤  ــدان ال ــني بل ــاون ب ــة التع ــذي بأمهي ــاون ال ــه التع يكمل
اون الثالثـيفيمـا بـني الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والتعـالتعـاونبني بلـدان اجلنـوب و فيما

ــرامج ــز ب ــكلتعزي ــادوس واســتراتيجية تل ــامج عمــل برب ــال لربن ــذ الفع ــن أجــل التنفي ــدول م  ال
 ؛موريشيوس

تـزال تعتمـد بـشكل كـبري  الأن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةبـ أيضانسلم - ١٥ 
 حمدوديـة التنميـةتواجههـا يف جمـالعلى مواردها الساحلية والبحرية، وأن مـن التحـديات الـيت

 والتكنولوجيا واملعدات واإلفراط يف صيد األمساك علـى الـصعيدالتمويلاحلصول على إمكانية
دئ يف مــصاةشاركاملـ واحلـواجز الـيت حتـول دون زيـادةبالغـة الـضررالعـاملي وممارسـات الـصيد

 ؛املضطلع ا يف هذا االاألمساك واألنشطة
ــدنكـــرر - ١٦  ــاحلضـــرورة  تأكيـ ــة واإلدارةاملـــوارد الـــسعلـــىظافـ احلية والبحريـ

وحنث اتمع الدويل على مواصـلة وتعزيـز دعمـه. على حنو أفضلاملتكاملة للمناطق الساحلية
ــة ــصغرية النامي ــة ال ــز ســبلللــدول اجلزري ــذ اســتراتيجيات لتعزي ــاطقاتنفي ــة للمن إلدارة املتكامل

 ؛ قدراا يف جمال البحث العلميوتعزيزالساحلية
الـشركاء يفمـعلدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةا ورة أن تعملعلى ضر نشدد - ١٧ 

 احلفـاظ لتعزيـزلوضع وتنفيذ مبادرات إقليميةعلى الصعيدين اإلقليمي والدويلاملعنينيالتنمية
 ؛ هلاستدامةامل ةداراإلعلى املوارد الساحلية والبحرية و

د الـــدويلصععلـــى الـــ هاوتنفيـــذتـــدابري فعالـــة اختـــاذضـــرورة نكــرر تأكيـــد - ١٨ 
مـوارد مـصائد الطويـل مـنعلـى املـدىومـستدامبـشكل فادة االسـتتكفلواإلقليمي والوطين

 يف هـذاونتفق. يف التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةالبالغةمهيتهاأل نظرا األمساك
 :يلي  ماالسياق على

ل الـصيد يف العـامل إىل االلتزام باإلسراع بتخفيض قدرات أسـاطيإعادة تأكيد )أ( 
 مستويات تتناسب مع استدامة األرصدة السمكية؛

تعزيز مشاركة الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى حنـو كامـل يف املنظمـات )ب( 
 د األمساك؛ئاإلقليمية إلدارة مصا

مـصائد األمسـاكمساعدة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى تطـوير قطـاع )ج( 
 مـصائد أمسـاكيفبـشكل أكـربمـشاركتهامبا ييـسر بناء قدرات تلك الدولبطرق منها،فيها
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 األرصـدة الـسمكية املتداخلـة املنـاطق واألرصـدة الـسمكيةمـصائدأعايل البحـار، مبـا يف ذلـك
املـستدامة لتلـكاألمسـاكدئ أكـرب مـن مـصااالسـتفادة بـشكلتمكينـها مـنلالكثرية االرحتـال،

 ها وحتسني وصوهلا إىل األسواق؛ك في األمسادئ مصاوتنمية ةاألرصد
ــة، )د(  ــصغرية النامي ــدول اجلزريــة ال ــز قــدرات ال ــدعمعــن طريــقمواصــلة تعزي  ال

املـشروع وغـري املبلـغ رصد وتنفيذ تدابري اإلنفاذ الرامية إىل مكافحـة الـصيد غـريعلىالدويل،
 املنظم واإلفراط يف صيد األمساك؛عنه وغري

احلث على توحيد اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة )ـه( 
  بغية تعزيز التنـسيق الـدويل لـتمكنييف هذا الصدد  األخرىمع االستراتيجيات اإلمنائية الدولية

د األمسـاك، مبـا يتفـق مــعئ قـدراا الوطنيـة علــى اسـتغالل مـوارد مـصاتطـوير مـنتلـك الـدول
 ؛وإدارا تلكموارد مصائد األمساكعلى احلفاظ ضمانواجب

اتمع الدويل مواصلة تعزيز اجلهود اليت تبذهلا الدول اجلزرية الـصغريةب يب - ١٩ 
 وإعطــاء األولويــةةالزراعـ  يف جمــالاإلنتــاج واإلنتاجيـة واالســتدامةب النــهوضمــن أجـلالناميـة

 والبحـثاملـضيفة للقيمـةواألنشطة أن يتحقق من خالل التنويعوال بد لذلك.لألمن الغذائي
والتطوير وحتسني استخدام األراضي واإلدارة املـستدامة للغابـات واحلـصول علـى التكنولوجيـا

مبـنمتكـني صـغار املـزارعني،واحلديثة واستخدامها على النحو املالئـم والوصـول إىل األسـواق
 ؛النساء والشعوب األصلية واتمعات الريفية فيهم

يف معظـم الـدول اجلزريـة الـصغريةتسهم إسـهاما كـبريا إىل أن السياحةنشري - ٢٠ 
ــوفريالناميــة يف ــو فــرص العمــلت ــةةالعمل ــصادي، وأنوحتقيــق األجنبي اســتراتيجية  النمــو االقت

األخـرىالعوامـلجانـب املنـاخ، إىلريوميكـن لـتغ. السياحةبضرورة استدامة تقرموريشيوس
 الــسياحة يف الــدول اجلزريــةيف قطــاعســتدامةاالا ضــارا علــىؤثر تــأثرييــ أنللتــدهور البيئــي،

اجلهـاتونظمة الـسياحة العامليـة ووكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـةمب يب لذا،.الصغرية النامية
لتـدابري الراميـة إىل تعزيـزاوتنفيـذوضـعيف دعم الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة األخرىاملعنية

 ؛لك الدول تالسياحة املستدامة يف
علـىلـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةااتمع الدويل مواصـلة مـساعدةب يب - ٢١ 

وضــع نظــم مناســبة إلعــادة التــدوير وتقليــل النفايــات ومعاجلتــها وإعــادة اســتخدامها وإدارــا
آليات حلماية احمليطات واملنـاطق الـساحلية مـن النفايـات واملـواد الـسامة، بطـرق منـها إنـشاءو

 السليمة بيئيا وتكنولوجيات املالئمةيز نظم وشبكات لنشر معلومات عن التكنولوجياتوتعز
 ؛النفايات والتخلص من تدويرالإعادة
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 املياه ومدى توافرهـا يـشكالن عقبـات خطـرية يفنوعية أنقلقمع النالحظ - ٢٢ 
 الـصغرية الناميـةاجلزريـة بعـض الـدول، وأنه على الرغم من قيامالدول اجلزرية الصغرية النامية

بتنفيذ تدابري مثل إدارة جانب الطلب ومعاجلة مياه الصرف الـصحي وتعزيـز كفـاءة اسـتخدام
ــاه ــوعي العــام، فــإن هــذه اجلهــودوإذكــاءاملي ــصعوبات تعرقلــها ال ــةال  ، القــدراتونقــص املالي

بنـاء القـدرات اتمع الدويل أن يقدم املساعدة إىل الدول اجلزرية الصغرية الناميـة لإىلطلبنو
 ؛التنمية ومواصلة تنفيذ برامج املياه العذبة والصرف الصحيحتقيقمن أجل

اتمع الدويل دعم اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةب يب - ٢٣ 
القـدرات التحليليـة الالزمـة الختـاذ القـراروتعزيز النظم الوطنية للبيانـات واملعلومـات املـصنفةل

 وينبغـي؛ ووضـع دراسـات قطريـة ألوجـه الـضعف والقـدرة علـى التكيـف احملـرزع التقـدموتتب
وإضـفاءأيضا دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف وضـع قواعـد البيانـات

 وكـاالتواسـتفادة املؤشرات الوطنيـة لرصـد وتقيـيم التنميـة املـستدامة،الطابع املؤسسي على
 ؛ من تلك اجلهود مىت أتيحتاألمم املتحدة

ــد - ٢٤  ــادل املعــارف والتجــارب الناجحــة واخلــرباتنكــرر تأكي ــة تــسهيل تب  أمهي
 ؛واملعلومات بني الدول اجلزرية الصغرية النامية

ال غـىنعناصـر حيويـةتـشكل )٦( بأن أهداف اتفاقية التنوع البيولـوجينسلم - ٢٥ 
 ونــشجع الــدول اجلزريــة،زريــة الــصغرية الناميــةعنــها لتحقيــق التنميــة املــستدامة يف الــدول اجل

الصغرية النامية على بذل املزيد من اجلهـود إلدمـاج محايـة التنـوع البيولـوجي يف اسـتراتيجياا
اتمع الــدويل زيــادةبــ ويــب ؛يلــزم مــن دعــم مــن اتمــع الــدويل  مــااإلمنائيــة الوطنيــة، مــع

والتــصدياميــة لتعزيــز محايــة التنــوع البيولــوجي املقدمــة للــدول اجلزريــة الــصغرية النةاملــساعد
ونتطلـع إىل التوصـل إىل نتـائج. احلالية والناشئة اليت تشكلها األنـواع الغريبـة الغازيـةلألخطار
 ، اليابان؛يف ناغويااملقرر عقدهتفاقيةاالؤمتر األطراف يفاالجتماع العاشر ملإجيابية يف

الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة احملـددة ت احتياجـاتلبيـة ضرورة بنسلم أيضا - ٢٦ 
علـى حنـولتمكينـها مـن االنـدماج ومعاجلة شواغلها يف هذا الـصدداملتعلقة بالتجارة والتنميةو

 ،)٧( يف النظام التجاري املتعـدد األطـراف وفقـا لواليـة الدوحـة بـشأن االقتـصادات الـصغريةتام
الناميــة إىل منظمـة التجــارة العامليــة، عنــدتفـق علــى تيــسري انــضمام الـدول اجلزريــة الــصغريةون

 ؛ املساعدة التقنيةتعزيز عن طريقاالقتضاء،
_______________

 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠، الداهداتجمموعة املعاألمم املتحدة، )٦(
ــة )٧( WT/MINمنظمـــــــة التجـــــــارة العامليـــــــة، الوثيقـــــ (01)/DEC/1ــى.٣٥، الفقـــــــرة متاحـــــــة علـــــ

http://docsonline.wto.org. 
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 الــشركاء يف التنميــة، يف ضــوء احلالــة االقتــصادية العامليــة الراهنــة، علــىحنــث - ٢٧ 
 بوجـهإيالء املزيد من االهتمام ألوجه الـضعف الـيت تنفـرد ـا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة

ــشركاء يف جمــالق اتفاقــات يف ســياخــاص ــضلياتوالتجــارةهــؤالء ال ــرامج األف ــشراكة وب ال
حتقيـق االنتعــاشعلـى، للمـساعدةهـاوأحكام التجاريـة، وفقـا لقواعـد منظمـة التجـارة العامليــة

 ؛ الدول تلكاالقتصادي يف
 التجـارة باعتبارهـا وسـيلة للقيـاملـصاحل على أمهية آليـة املعونـةنكرر التأكيد - ٢٨ 

ة منسقة وفعالة وحمددة األهداف بتقدمي املساعدة التقنية املتصلة بالتجـارة وتنفيـذ بـرامجبصور
 ونـدعو يف،)٨(٢٠٠٥بناء القدرات، على النحو احملـدد يف إعـالن هونـغ كونـغ الـوزاري لعـام

 هـالمعوقات الـيت تواجهل من أجل التصديهذا السياق إىل تقدمي املساعدة، حسب االقتضاء،
 ا وقـدر يف جانب العـرضافيما يتعلق ببناء قدرابصفة خاصةرية الصغرية الناميةالدول اجلز
 ؛جزء من استراتيجياا اإلمنائية الوطنيةكالتنافسية،

كــل دولــة مــن الــدول اجلزريــةل أن تؤخــذ الظــروف اخلاصــةبــضرورة نــسلم - ٢٩ 
 الـديون علـى املـدى الطويـل،ى حتمل معاجلة مسألة القدرة عللدىالصغرية النامية يف االعتبار

ة بـشكلالدوليـ  وصول الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة إىل أسـواق رأس املـالكفالة وبضرورة
 ؛أفضل

ظـروف كـل دولـة مـنليـة الدوليـة علـى مواصـلة مراعـاة املؤسـسات املاحنث - ٣٠ 
ول علـىاحلـص  لتمكينـها مـناخلاصـة هاضـعف وأوجـه احواهلـأو رية الـصغرية الناميـةالدول اجلز

 ؛املستدامة التنميةجمالاملوارد املالية الكافية، مبا يف ذلك التمويل بشروط ميسرة لالستثمار يف
 لـدعمعمليـة على أمهية قيام الـشركاء يف التنميـة بتنفيـذ تـدابرينكرر التأكيد - ٣١ 

أنوشـك حـديثا أو علـىرفـع امسهـااستراتيجية االنتقال للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة الـيت
 ونـدرك أمهيـة، أقـل البلـدان منـوا، ـدف ضـمان اسـتدامة التقـدم احملـرزيرفع امسهـا مـن قائمـة

 أقـل البلـدان منـوا يف إطــاررفـع أمسـاء تلـك الـدول مـن قائمـة املعـايري املـستخدمة يفاسـتعراض
 ؛الصلة واليات األمم املتحدة ذات

ي سيقدمه إىل اجلمعيـة العامـة إىل األمني العام أن يدرج يف التقرير الذنطلب - ٣٢ 
 مجــعبــشأنالص متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس فــعــن الــسادسة والــستنييف دورــا

 عـن الـدول وحتليلـها ونـشرها، وأن يقـدم توصـياتتلكالتنمية املستدامة يفاملتعلقة بالبيانات
 ؛كيفية التصدي للتحديات املتعلقة ذه املسائل

_______________

 .http://docsonline.wto.org:متاحة على.WT/MIN(05)/DECمنظمة التجارة العاملية، الوثيقة )٨(
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بعـض أوجـهقد أبرز هذا االستعراضحيث إن ،األمني العام إىل أيضانطلب - ٣٣ 
 حتـول دونمعوقـات أخـرىوالقصور يف الدعم املؤسسي املقدم للدول اجلزرية الصغرية النامية

أن يقــدم تقريــرا،التنفيــذ الكامــل والفعــال الســتراتيجية موريــشيوس وبرنــامج عمــل بربــادوس
وس واسـتراتيجية موريـشيوسج عمـل بربـاديطرح فيـه توصـيات ملموسـة لتعزيـز تنفيـذ برنـام

نظر فيما قد يتعني اختاذه مـن تـدابريأن ي ج قائم على النتائج، والتباع اجلهودتركيزإلعادةو
 الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةبوجه خاصعاجلة أوجه الضعف اليت تنفرد اأفضل ملإضافية

وينبغـي إعـداد التقريـر بالتـشاور مـع. فعاليـةعلـى حنـو أكثـر يف جمال التنميـة تلبية احتياجااو
 أخـذالوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج واللجان اإلقليمية املعنية، مـعوالدول األعضاء

 ـادور يفجلمعيـة العامـةا إىلهميـ وتقد، يف االعتباراألعمال اليت تنجزها منظومة األمم املتحدة
جيــري  التقريــر، أنذلــك ســياق يف، العــامكــذلك إىل األمــني ونطلــب .الــسادسة والــستني

مـا تقدمـه منظومـة األمـمبـشأنوالتنـسيق االتـساقاستعراضا شـامال وأن يبحـث سـبل تعزيـز
للـدول األعـضاء حمـددةاملتحدة من دعم للدول اجلزرية الـصغرية الناميـة، وأن يقـدم توصـيات

 األمـم املتحـدة املعنيـة كيانـاتمجيـعوينبغي أن يشمل ذلك استعراض أعمـال.يف هذا الصدد
واسـتراتيجية ن حيث صلتها بربنـامج عمـل بربـادوسووالية كل منها ضمن جماالت خرباا م

 ؛ستراتيجيةاال  من١٠٢  و١٠١يتعلق بالفقرتني  ماموريشيوس، مبا يف ذلك
ــدد - ٣٤  ــاءجنـ ــذ اســـتراتيجيةاملـــضي قـــدما يفب بالتزامنـــا عزمنـــا علـــى الوفـ تنفيـ

 للتحـديات الكـربى الـيت تواجههـاحلـول إضـافية لضرورة امللحـة إلجيـاداموريشيوس، ونؤكد
ــة منــسقةالــدول ــة بطريق ــدرك أن. اجلزريــة الــصغرية النامي  التنميــةالــسري قــدما يف طريــقون

 بطـرق منـهااملستدامة يتطلب اختاذ إجراءات منسقة ومتوازنة ومتكاملة على مجيع املستويات،
 اجلزرية الـصغرية الناميـة واتمـع الـدويل ـدف بنـاء قـدرةتعزيز شراكات التعاون بني الدول

بوجـه خـاصالدول اجلزرية الصغرية النامية علـى التغلـب علـى أوجـه الـضعف الـيت تنفـرد ـا
 .وعلى مراعاة األولويات واالحتياجات الوطنية لكل منها

 ١٨اجللسة العامة
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