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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (١٩البند 

        التنمية املستدامة
ــشيو        ــتراتيجية موري ــذ اس ــة وتنفي ــل    متابع ــامج العم ــذ برن س ملواصــلة تنفي

  الناميةأجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية  من
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
، إىل مواصــلة بـــذل اجلهــود وتعزيزهـــا   ٦٧/٢٠٧دعــت اجلمعيـــة العامــة، يف قرارهـــا     

ــتراتيجية           ــادوس واس ــل برب ــامج عم ــذ برن ــى تنفي ــة عل ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــساعدة ال مل
يز الدعم الذي تقدمه منظومـة األمـم املتحـدة إىل الـدول اجلزريـة الـصغرية                 موريشيوس وإىل تعز  

وأعادت اجلمعية العامة أيضا تأكيد الدعوة إىل عقد املؤمتر الدويل الثالث املعين بالـدول              . النامية
 اجتماعـات العمليـة     ٢٠١٣، وقررت أن تعقـد يف عـام         ٢٠١٤اجلزرية الصغرية النامية، يف عام      

واهلدف من هذا التقرير هو تقدمي آخر املعلومات عن تنفيذ برنـامج            . ر الدويل التحضريية للمؤمت 
عمــل بربــادوس واســتراتيجية موريــشيوس، وكــذلك آخــر املعلومــات عــن األعمــال التحــضريية 

  .للمؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية، لكي تنظر فيها الدول األعضاء
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  مقدمة  -أوال   
ــة العامــة، يف قرارهــا    - ١ ــادوس ٦٧/٢٠٧أعــادت اجلمعي ــامج )١(، تأكيــد إعــالن برب  وبرن

 )٣(  وإعـالن موريـشيوس     )٢(العمل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                
مل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة        واستراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج الع     

  .)٤(الصغرية النامية
ويف القــرار نفــسه، أعــادت اجلمعيــة العامــة تأكيــد أن الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة     - ٢
زالـت تـشكل حالـة خاصـة مـن حـاالت التنميـة املـستدامة بـالنظر إىل مـواطن الـضعف الـيت                     ما

ها وضــيق قاعــدة مواردهــا وصــادراهتا وتعرضــها   تنفــرد هبــا، ومــن بينــها صــغر حجمهــا وبعــد  
للتحـــديات البيئيـــة العامليـــة والـــصدمات االقتـــصادية اخلارجيـــة، مبـــا يف ذلـــك جمموعـــة كـــبرية  

  .العوامل من بينها آثار تغري املناخ والكوارث الطبيعية احملتمل أن يزداد عددها وشدهتا من
امــة إىل االلتــزام باختــاذ إجــراءات ويف ضــوء هــذه التأكيــدات اجملــددة، دعــت اجلمعيــة الع  - ٣

ودعـت  . عاجلة وحمـددة ملعاجلـة مـواطن الـضعف الـيت تنفـرد هبـا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                      
، ٢٠١٤اجلمعية أيضا إىل عقد املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف عام          

املـستقبل  ” األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونـة        على حنو ما دعي إليه يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر        
، وذلــك تــسليما منــها بأمهيــة اختــاذ إجــراءات منــسقة ومتوازنــة ومتكاملــة  )٥(“الــذي نــصبو إليــه

  .للتصدي للتحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف حتقيق التنمية املستدامة
ــى أن جيــري التحــضري     - ٤ ــرار عل ــنص الق ــة للمــؤمتر   وي  لالجتماعــات التحــضريية اإلقليمي

. الــدويل الثالــث يف كــلٍ مــن املنــاطق الــثالث الــيت توجــد هبــا الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة    
وسوف ينعقد أيـضا اجتمـاع حتـضريي أقـاليمي جلميـع الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة هبـدف                      

ــاغم   حتديــد وإعــداد اإلســهامات الــيت ســتقدم للمــؤمتر، مــع حتقيــق أ    قــصى قــدر ممكــن مــن التن
ويف القـرار نفـسه، قـررت اجلمعيـة العامـة أنـه ينبغـي        . والتكامل مـع سـائر األعمـال التحـضريية        

__________ 
ــادوس،             )١(   ــصغرية الناميــة، بريــدجتاون، برب ــدول اجلزريــة ال ــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنميــة املــستدامة لل تقري

، ) والتــصويبانA.94.I.18 منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (١٩٩٤مــايو / أيــار٦ ‐أبريــل /نيــسان ٢٥
 .، املرفق األول١الفصل األول، القرار 

  .، املرفق الثايناملرجع نفسه  )٢(  
تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية                        )٣(  

ــويس، موريــشيوس،     ــورت ل ــة، ب ــاين ١٤‐١٠النامي ــانون الث ــم املتحــدة،   ( ٢٠٠٥ينــاير / ك ــشورات األم من
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4املبيع  رقم

 .، املرفق الثايناملرجع نفسه  )٤(  

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٥(  
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إجراء األعمال التحضريية الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والفنية بـأكثر الطـرق فعاليـة وأحـسنها         
  .تنظيما وأوسعها مشاركة

رز حنـو تعزيـز تنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس وفقـا             ويصف هذا التقرير أيضا التقدم احمل       - ٥
وقـد جـرى عنـد إعـداده التـشاور مـع اهليئـات املعنيـة التابعـة ملنظومـة األمـم                      . ٦٧/٢٠٧للقرار  

ميـة التابعـة    املتحدة، مبا يف ذلك اللجـان اإلقليميـة، وكـذلك املنظمـات احلكوميـة الدوليـة اإلقلي                 
  .)٦(للدول اجلزرية الصغرية النامية، واجملموعات الرئيسية، والدول األعضاء 

  
  نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -ثانيا   

املـستقبل الـذي   ”عنونـة  أشار مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف وثيقته اخلتامية امل   - ٦
ــه ــدول اجلز“نــصبو إلي ــة      إىل أن ال ــه غالبي ــة أحــرزت تقــدما أقــل ممــا أحرزت ــة الــصغرية النامي ري

اجملموعات األخرى، بل وتراجعت من الناحية االقتصادية، ال سيما فيما خيص احلـد مـن الفقـر         
ف وأشري أيـضا إىل أن التقـدم احملـرز عمومـا صـوب حتقيـق األهـدا                . والقدرة على حتمل الديون   
  .)٥(اإلمنائية لأللفية كان متباينا

ــا          - ٧ ــت إجنازه ــيت جعل ــة، وال ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــا ال ــيت تواجهه والتحــديات ال
. قتــصادي واالجتمــاعي والبيئــيلألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة متباينــا، متتــد لتــشمل القطاعــات اال

لــث، ُعرِضــت عوامــل متعــددة تــؤثر التقــارير الوطنيــة الــصادرة حتــضريا للمــؤمتر الــدويل الثا ويف
  .تيجية موريشيوستنفيذ استرا يف
ومن الناحيـة اهليكليـة، ال تـزال الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة تتـأثر مبحدوديـة مـوارد              - ٨

وإضــافة إىل ذلــك، فنتيجــة للقابليــة    . األراضــي، وقلــة الــسكان، وحمدوديــة وفــورات احلجــم     
ة الناميـة   الشديدة للتأثر بالصدمات اخلارجية االقتصادية والبيئية، شهدت الدول اجلزرية الـصغري          

أجل التنميـة    تراجعا يف التقدم احملرز عقب االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من           

__________ 
ل أعـد التقريــر بإســهامات مــن إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيـة التابعــة لألمانــة العامــة؛ ومكتــب املمثــ    )٦(  

الــسامي املعــين بأقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة؛ واللجنــة  
ــارييب     ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــصادية ألمريكـ ــارييب،  (االقتـ ــر الكـ ــة البحـ ــي ملنطقـ ــر دون اإلقليمـ   املقـ

؛ )مركز عمليـات احملـيط اهلـادئ      (يط اهلادئ   ؛ واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل     )بورت أوف سبني  
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة؛ واالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث؛ وبرنـامج األمـم                      

وُجمعـت  . املتحدة للبيئة؛ ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ وأمانة الكومنولث؛ وجلنة احملـيط اهلنـدي             
لتقـارير الوطنيـة املقدمـة مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف إطـار التحـضري للمـؤمتر                       إسهامات أيضا مـن ا    

 .الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية
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، مـع تعرضـها     ٢٠٠٥املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميـة، املنعقـد يف موريـشيوس يف عـام               
  .ذاءلنكسات بسبب األزمة االقتصادية واملالية العاملية األخرية وأزميت الطاقة والغ

وإضــافة إىل ذلــك، واجهــت حمــاوالت مواجهــة هــذه التحــديات اهليكليــة واخلارجيــة      - ٩
تعقيدات إضافية بفعل تغري املناخ، وارتفاع منسوب ميـاه البحـر، وارتفـاع الـديون، وحمدوديـة               

ولـذا، تـضررت هـذه الـدول مـن تـأثري            . املساعدة اإلمنائية الرمسية، والكوارث الطبيعية املتكررة     
  .يكولوجية على تنميتها االجتماعية وعلى اقتصاداهتا ونظمها اإلذلك كله

ــدول اجلزريــ     - ١٠ ــزال ال ــة البحــر الكــارييب، ال ت ــة تواجــه عــددا   ويف منطق ــصغرية النامي ة ال
املعّوقات مثل حمدودية املوارد التقنية واملالية والبشرية، عالوة على تأثري العوامل اخلارجيـة،              من

  . العامليةال سيما األزمة املالية
وفيمـا يتعلـق بالـدول اجلزريـة الـصغرية الناميــة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ، أشـار التقريــر            - ١١

التجميعــي املتعلــق باالجتمــاع التحــضريي اإلقليمــي للمــؤمتر الــدويل الثالــث إىل أن الــسبب         
افر الرئيــسي لعــدم إحــراز تقــدم يف حتقيــق التنميــة املــستدامة الــشاملة للجميــع متثــل يف عــدم تــو  

  .)٧(البيئات وأمناط احلوكمة املؤاتية
والحظــت جلنــة احملــيط اهلنــدي أنــه إذا كــان مثــة حتــٍد مــشترك يواجــه الــدول اجلزريــة       - ١٢

الصغرية النامية يف منطقة احمليط األطلسي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوسط وحبـر الـصني               
 محل الدول األكثـر تقـدما علـى التحـول           اجلنويب، مع جتزؤها وتباينها الشديدين، فإنه يتمثل يف       

عن مسار التنمية غري املستدامة مبا لـه مـن تـأثري سـليب شـديد علـى املـوارد الطبيعيـة واخلـدمات                        
البيئية الرئيسية، وعلى املساعدة يف توجيه الدول األقل تقدما إىل مسار إمنائي يتجنـب إحـداث                

  .)٨(ألمثلةا كان عليه احلال يف تلك اخسائر بيئية شديدة مثلم
وإضافة إىل ذلك، فإن افتقار الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة احملـيط األطلـسي             - ١٣

واحمليط اهلندي والبحر األبـيض املتوسـط وحبـر الـصني اجلنـويب إىل إطـار مؤسـسي فاعـل، علـى                
ريا غرار األطر القائمة منـذ سـنوات عديـدة يف املنطقـتني األخـريني، هـو أمـر يطـرح حتـديا خطـ                       

  .)٨(تجانسة على صعيد املنطقة بأسرهاأمام حتقيق التنمية امل

__________ 
التقرير التجميعـي اإلقليمـي ملنطقـة احملـيط اهلـادئ، املعـد للنظـر فيـه مـن ِقَبـل االجتمـاع اإلقليمـي التحـضريي                  )٧(  

 .sids2014.org، نادي، فيجي، متاح على املوقع الشبكي ٢٠١٣يوليه / متوز١٢-١٠ادئ، ملنطقة احمليط اهل

  )٨(  Indian Ocean Commission, “The Divided Region: Progressing Rio+20 outcomes in the AIMS region, 

report for IOC”.  
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واألمر الذي تؤكده التوقعات اإلقليمية هـو أن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة تواجـه              - ١٤
  .حتديات شىت تؤثر بشدة على قدرهتا على حتقيق التنمية املستدامة

  
  يشيوستنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية مور  -ثالثا   

على الـرغم مـن هـذه التحـديات، فقـد جـرى االضـطالع مببـادرات اسـتباقية مـن ِقَبـل                         - ١٥
معظــم الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، وكــذلك اجملتمــع الــدويل، ســعيا لتنفيــذ برنــامج عمــل   

  .بربادوس واستراتيجية موريشيوس
  

  أنشطة الدول اجلزرية الصغرية النامية  -ألف   
 الراميــة إىل تنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس، اختــذ العديــد مــن الــدول   يف إطــار اجلهــود  - ١٦

ومثـة  . اجلزرية الصغرية النامية مبادرات خمتلفة لتسريع التنفيذ على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي   
أمثلة كثرية على ذلك، وتلك الواردة يف هذا التقرير هي ليست سوى مناذج توضـيحية تـسلط                 

  .وليها الدول اجلزرية الصغرية النامية لتنفيذ استراتيجية موريشيوسالضوء على األولوية اليت ت
، علـى سـبيل املثـال، خطـة شـاملة لتنميـة اإلمـداد               ٢٠١١فقد أطلقت سيشيل يف عـام         - ١٧

فريقي، من أجل حل املشكلة املزمنة لنقص امليـاه خـالل موسـم             باملياه، بدعم من مرفق املياه األ     
سعة خزان املياه، وحل مشكلة هدر امليـاه املعاجلـة، وتعزيـز            اجلفاف، حيث مشلت اخلطة زيادة      

وجيري تنفيذ هذه األنـشطة؛ غـري أن البلـد ال يـزال         . القدرات املؤسسية، من بني أنشطة أخرى     
  .)٩(ياه إىل حني إمتام هذه املشاريعيعاين نقصا مستمرا يف امل

تمــل لــتغري املنــاخ علــى    وباملثــل، قامــت موريــشيوس، يف حماولــة ملواجهــة التــأثري احمل       - ١٨
اســـتدامة جزيـــرة ”بإعـــداد وتنفيـــذ الربنـــامج املعنـــون اقتـــصادها ومواطنيهـــا وســـبل عيـــشهم، 

 ومشلـــت هـــذه  .)٩(٢٠١٥-٢٠١٠، إضـــافة إىل الربنـــامج احلكـــومي للفتـــرة    “موريـــشيوس
االستراتيجية الوطنيـة للتنميـة املـستدامة إعـداد إطـار للتخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف                       

ذات األولويـة مثـل قطاعـات احلـد         وضـمن هـذا اإلطـار، اسـُتهدف عـدد مـن القطاعـات               . معه
خماطر الكوارث وإدارهتا، والطاقة املتجددة، واملياه، واملناطق الساحلية، ومـصائد األمسـاك،             من

والسياحة، واهلياكل األساسية العامة، والصحة، والزراعة، وجيري اختاذ إجراءات علـى خمتلـف             
مبا يف ذلك استعراض السياسات والتشريعات، وتطبيـق األدوات الديناميـة الطويلـة             املستويات،  

األجل، والتعزيز املؤسسي، وأعمال اهلياكل األساسـية، وتعزيـز البحـوث والتطـوير، والتوعيـة،               
  .والتعليم، والتدريب

__________ 
  .sids2014.org: التقارير الوطنية متاحة على املوقع الشبكي على العنوان  )٩(  
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  اقـــــة يف تونغـــــا للفتـــــرةويف منطقـــــة احملـــــيط اهلـــــادئ، أُعـــــّدت خريطـــــة طريـــــق للط  - ١٩
 وهــي تقــدِّم مــسارا تفــصيليا حنــو إحــداث حتــوُّل يف قطــاع الطاقــة يف تونغــا   ،)٧(٢٠٢٠-٢٠١٠

برمته تكون من مساته خفض االنبعاثات الكربونية وفعالية الكلفـة والـسالمة التقنيـة واإلنـصاف،                
 دعمــا ٢٠١١بينمــا أنــشأت احلكومــة يف بــابوا غينيــا اجلديــدة صــندوقا للثــروة الــسيادية يف عــام  

صاد الكلي، ولتحقيق األهداف اإلمنائية للحكومة، مبا يف ذلـك التنميـة االقتـصادية              الستقرار االقت 
  .)٩(الطبيعية صول املتأتية من إيرادات املواردواالجتماعية الطويلة األجل، وإلدارة األ

ــة املع  ٢٠١١ويف عــام   - ٢٠ ــة الوطني ــز اللجن ــشأت بلي ــة موســعة    ، أن ــاخ كلجن ــتغري املن ــة ب ني
تعــددين مكوَّنــة مــن أعــضاء القطــاعني العــام واخلــاص غــري املنــتمني    أصــحاب املــصلحة امل مــن

 ختفيــف مــا للــتغريات املناخيــة للحكومــة، مــن أجــل تنــسيق تنفيــذ سياســات وتــدابري ترمــي إىل 
وُينتظـر أن ُتيـسِّر اللجنـة تعمـيم تطبيـق           . آثار ضارة بالبيئة، وإىل التكيُّف مع تلك الـتغريات         من

  .ناخالسياسات املتعلقة بتغري امل
، ٢٠١٠ويف غيانا، توفر استراتيجية التنمية اخلفيضة الكربون، اليت جرى حتديثها لعـام               - ٢١

  .“د خفيض الكربوناقتصا”قتصاد البلد، بوضعه الراهن، إىل إطارا وطنيا شامال لتحويل ا
ة لــتغري املنــاخ ومرفــق التــأمني  وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، قــام مركــز اجلماعــة الكاريبيــ    - ٢٢
ــاهم يف آب      أ ضــد ــذكرة تف ــع م ــة البحــر الكــارييب بتوقي ــار الكــوارث يف منطق أغــسطس /خط

 ملساعدة بلدان منطقة البحر الكارييب بصورة أفضل على إعداد اسـتراتيجيات للتكيـف              ٢٠١١
مع تغـري املنـاخ، بينمـا التـزم أعـضاء جمموعـة الطليعـة امليالنيزيـة يف احملـيط اهلـادئ بتعزيـز النمـو                          

  .ج إمنائي يرمي إىل إدماج ركائز التنمية املستدامة الثالثاألخضر كأداة وكنه
وإضــافة إىل ذلــك، ســوف ينعقــد يف فيجــي املــؤمتر التاســع جلــزر احملــيط اهلــادئ بــشأن    - ٢٣

، حيـث ستـصاغ اسـتراتيجية       ٢٠١٣ديـسمرب   /حفظ الطبيعـة واملنـاطق احملميـة يف كـانون األول          
  .مخسية إلجراءات حفظ الطبيعة

  
   منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والدوليةقدم من املدعمال  - باء  

 أولـت كيانـات    موريـشيوس،    بربـادوس واسـتراتيجية   تعزيز تنفيذ برنـامج عمـل       هبدف    - ٢٤
 الـرغم   ىوعلـ . لدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة      ل  اهتماما أكرب يف أعماهلما    منظومة األمم املتحدة  

 بربـادوس   خمتلفـة مـن برنـامج عمـل        جمـاالت ركـز علـى      كيانات منظومة األمم املتحـدة ت      من أن 
  . دعما كبريا للدول اجلزرية الصغرية الناميةجمتمعةً قدمتفهي  موريشيوس، واستراتيجية
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إدارة  وحـــدة الـــدول اجلزريــة الـــصغرية الناميـــة يف  ُعهــد إىل علــى الـــصعيد العـــاملي،  و  - ٢٥
دعــم هبــدف  املهــاممــن  متنوعــة جموعــةمب الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة

ســـبيل املثـــال علـــى مبـــا يف ذلـــك ،  موريـــشيوسبربـــادوس واســـتراتيجيةمـــل عتنفيـــذ برنـــامج 
التنـسيق  ؛ و دعـم العمليـة احلكوميـة الدوليـة       ؛ و املشورةإسداء  تقدمي املساعدة الفنية و    :احلصر ال

  . عن التقدم احملرز؛ واإلبالغبني الوكاالت
 ، والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية ،ثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــوا  كتــب املموكُلّــف م  - ٢٦

، للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة       دعمـا    بأعمال الـدعوة     بالقياموالدول اجلزرية الصغرية النامية     
  . موريشيوسواستراتيجيةتنفيذ برنامج عمل بربادوس  لتعبئة املواردبو

االضطالع بأعمـال   جان اإلقليمية مسؤولية    الليقع على عاتق    وعلى الصعيد اإلقليمي،      - ٢٧
 برنـامج األمـم     يـساعد  بينمـا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،         املقدم إىل     وتنسيق الدعم  الدعوة

  .املتحدة اإلمنائي يف التنفيذ على املستوى الوطين
ــساعد   - ٢٨ ــني الوكــاالت،    وي ــشترك ب ــشاري امل ــق االست ــذي ترأســه الفري ــة   ال شــعبة التنمي

علــى ضــمان التنــسيق بــني العديــد  إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،  التابعــة ةاملــستدام
. مـات اإلقليميـة والدوليـة     غريهـا مـن املنظ    األنشطة اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة و         من
اسـُتخدمت  لجنـة التنفيذيـة املوسـعة للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، وهـي آليـة          زالت ال  وما
 منظومـة األمـم    يفتنـسيق للقنـاة مفيـدة   متثـل  ، ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة  التحضري   يف

 ملؤمتر الـدويل  فيمـا يتـصل بـا     منظومـة األمـم املتحـدة        جهـود     أيـضا تنـسيق    تكفـل  وهـي . املتحدة
  . املعين بالدول اجلزرية الصغرية الناميةالثالث
ــز ت    و  - ٢٩ ــشاط يف تعزي ــم املتحــدة بن ــات األم ــشارك كيان ــسري   ت ــات وتي ــادل املعلوم ــة ب إقام

معلومـات الـدول اجلزريـة الـصغرية      وال تـزال شـبكة      . التواصل بني أصـحاب املـصلحة     شبكات  
ــ) sidsnet.org (الناميـــة  الـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة عـــن   للمعلومـــاتةتـــوفر بوابـــة عامـ
 الـدويل الثالـث   لتنميـة املـستدامة، يف حـني أن املوقـع اإللكتـروين للمـؤمتر               جـدول أعمـال ا     وعن

)sids2014.org( حتديدااملؤمتر يتيح معلومات أكثر ارتباطا ب.  
 مــشترك ي وحــدة الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة وضــع برنــامج تعليمــ   يــسرتوقــد   - ٣٠
 علـى تعزيـز التعـاون       تتم يف إطاره املساعدة   التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية        عن

الـدول اجلزريـة    جامعـات   لتعاون بني   ا على مثال   خرياملبادرة  وتعد هذه    .اتامعاجلداخل احتاد   
 وجامعة جنوب احمليط اهلـادئ، وجامعـة        ،الصغرية النامية، مبا يف ذلك جامعة جزر اهلند الغربية        

، وضـع   ةسـباني اإلكومـة   احلبتمويـل مـن     و. ، وجامعة سيـشيل   فرجنموريشيوس، وجامعة جزر    
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الـدورات   الوصـول إىل     الب املسجلني يف اجلامعات األعضاء    لطتتيح ل  مشتركة   قاعدةاملشروع  
  .اإللكترونية املتاحة هلم

اللتزامـات العامليـة   ا فعـال لرصـد  عـدم وجـود إطـار    أشري يف كثري من األحيـان إىل     وقد    - ٣١
 الــدول اجلزريــة تودعــ. لــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــةيف االتنميــة املــستدامة تحقيــق املتعلقــة ب

وإىل دعـم   ،  صنفةواملعلومات املـ  بيانات  النظم الوطنية لل  تعزيز  إىل  امية مرارا وتكرارا    الصغرية الن 
القدرات التحليلية الالزمة الختاذ القرارات، وتتبـع التقـدم، فـضال عـن إعـداد مـوجزات قطريـة                   

  . أوجه الضعف والقدرة على التكيفعن
،  اليت يعـول عليهـا فقـط       وماتعلاملبيانات و ال تكمن يف توافر   الرئيسية   وليست املشكلة   - ٣٢

دول اجلزريـة   لل القرار   الختاذأدوات  كتحليلية  الطر  األ  استخدام احلاجة إىل بل وتكمن أيضا يف     
 ضعفالـ تقيـيم  مـن أجـل   الصغرية النامية وكأساس لتطوير معايري تتجاوز الناتج احمللي اإلمجـايل    

  .ناميةالدول اجلزرية الصغرية الوالقدرة على التكيف يف كل دولة من 
 من أجـل إعـداد مـوجزات قطريـة ألوجـه الـضعف والقـدرة                اجلهودوجيري حاليا بذل      - ٣٣

 مـشاورات إجـراء   خـالل   مـن    ،رصـد والتقيـيم   لل دليـل /أداةعلى التكيف، حبيث ميكن اختاذها ك     
تكـون متاحـة    علـى أن     يف عـدد مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،               وجتارب أولية اخلرباء  مع  
  .٢٠١٤ عام أوائل يف
 موريشيوس، أجرت اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة           استراتيجيةوفيما يتعلق بتنفيذ      - ٣٤

ثار االجتماعية واالقتصادية لـتغري املنـاخ علـى الزراعـة،       لآلومنطقة البحر الكارييب عمليات تقييم      
  .لبحر الكارييبواملوارد الساحلية والبحرية، والصحة، والطاقة، والسياحة، واملياه يف منطقة ا

ســتراتيجيات التكيــف والتخفيــف علــى أســاس بغيــة التوصــل الدمت توصــيات وقــد قُــ  - ٣٥
 عمــل تغــري املنــاخ، ت النامجــة عــنثــاراآليف جمــال التخفيــف مــن و. وائــدفحتلــيالت التكــاليف وال

وبـا  رأ إىلتـوفر الـدعم     ، متوهلا الوكالة األملانيـة للتعـاون الـدويل،          بادرةماللجنة حاليا على تنفيذ     
وتقـوم اللجنــة أيــضا بــإجراء  . وجـزر البــهاما وســورينام يف اسـتكمال سياســات الطاقــة الوطنيــة  

تطبيـق  الطاقـة و  يف جمـال    كفـاءة   التنفيـذ تـدابري     الـيت حتـول دون      حتليل للعوائق املاليـة والتنظيميـة       
  .تكنولوجيات الطاقة املتجددة

ترمـي إىل حتقيـق     اسـتراتيجيات   وفيما يتعلـق بالـسياحة، تركـزت اجلهـود علـى دراسـة                - ٣٦
ال يـزال    الـصدد،    ذلـك يف  و.  يف منطقـة البحـر الكـارييب       ياالقتصاد السياح يف  نويع  الت مزيد من 
ــث يف قطـــاع املرافـــئ واليخـــوت    الطلـــب الترفيهـــي   عـــن الســـتكمال دراســـة يـــا جارالبحـ

  .يرعذا القطاع الفالتنمية هبزيد من حىت يتسىن حتقيق مالسياسات واضعو  يسترشد هبا كي
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ــا دراســة     وجتــري   - ٣٧ ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب حالي ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني اللجن
 تشري النتائج األوليـة إىل أن التجـارة  و. “أثر التجارة والنمو يف منطقة البحر الكارييب    ”: معنونة
كبلتــها مبزيــد   يت وقعــت مــؤخرا  األزمــة الــ أن جــدا و ة حمــدودت داخــل املنطقــة كانــ  البينيــة
يف منطقـة    فقـط مـن إمجـايل التجـارة           يف املائـة   ١٣التجـارة اإلقليميـة اآلن      وتـشكل   . القيـود  من

منطقـة   الطلـب علـى صـادرات        لتضاؤل نظراالتجارة  على  أثر الركود العاملي    و. الكارييبالبحر  
نطقــة البحــر مبالتحــدي الكــبري ويكمــن .  النمــوبالــضرر علــىبــدوره ممــا عــاد  البحــر الكــارييب،

 إىل التـصدير  تـشجيع  مع إىل أسواق جديدة     التصدير لدعم تطوير منتجات جديدة     يفالكارييب  
 قـدمي اخلـدمات الثقافيـة   الطريقـة الـيت ميكـن هبـا مل        وتركـز اللجنـة أيـضا علـى         . األسواق القائمة 

 حـضور   ، خلـق   األزيـاء  و ومـصمم  ون واملـسرحيون   املوسيقي مبن فيهم ،  منطقة البحر الكارييب   يف
  . االحتاد األورويبجتاري أكثر جناحا يف

املعلومـــات   التركيـــز علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا ينـــصّب ارف،يف جمـــال إدارة املعـــو  - ٣٨
 بنـــاء إضـــافة إىل ،واالتـــصاالت يف دعـــم إدارة أخطـــار الكـــوارث يف منطقـــة البحـــر الكـــارييب

إدارة أخطـار  يف معاجلـة  تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     أدوات  القدرات يف جمال استخدام     
  .لكوارث يف جمتمع املعلوماتا

ــسانية والــصحة    - ٣٩ ــة    أعــدت ،ويف جمــال املــسائل اجلن ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني اللجن
هيئـة األمـم املتحـدة       و  بالتعاون مع منظمة الـصحة للبلـدان األمريكيـة،         ،ومنطقة البحر الكارييب  

 الرئيــسية عوائــق التحديــدملفــا ل واجلماعــة الكاريبيــة، ،للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  
  . والصحةالنوع اجلنساينربط بني حيث روعي الوالفرص املتاحة، 

اإلسـهام  ” ، من بينها منرب بعنـوان      بني القطاعات  ةمشتركوقد أنشأت اليونسكو منابر       - ٤٠
 ،“تنفيذ استراتيجية موريشيوس من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                يف  

 بطريقـة    يف وضـع التـصورات لرباجمهـا ويف إدارهتـا وتنفيـذها             اليونـسكو  بتكـرة تتبعهـا   كوسيلة م 
 تنفيذيـــة تتكـــون أفرقـــة شكلاســـتراتيجية مـــشتركة وتـــوحتـــدد املنـــابر . متعـــددة التخصـــصات

  .هوبلدان العامل  واألهم من ذلك، يف خمتلف مناطق،قطاعاتالزمالء عاملني يف خمتلف  من
قطاعـات  ال  مجيـع  شمل، الـذي يـ    الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة       ويكفل املنرب اخلاص ب     - ٤١

خـــربة جيــري اســتخدام   ، أن هــذه الـــدول مـــسة الــيت تغطــي    اخلواملكاتــب امليدانيــة  الربناجميــة  
 وتغــري املنــاخ والثقافــة  العلــم جمــاالتفريــدة مــن نوعهــا يفوالتعــددة التخصــصات املليونــسكو ا

الطبيعــــي والثقــــايف راث ، ويف جمــــاالت التــــدامةالتنميــــة املــــستحتقيــــق  والتعلــــيم اهلــــادف إىل
املــادي، ويف جمــال التعــبري عــن املعــارف العلميــة ومعــارف الــشعوب األصــلية، ويف جمــال   وغــري
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يف التــصدي إدارة املعــارف واملعلومــات الداعمــة لعمليــات صــنع القــرارات، اســتخداما مثمــرا   
  .مية اليت تواجه الدول اجلزرية الصغرية النا الكثريةللتحديات

إعداد اخلـرجيني املهـرة لتلبيـة احتياجـات         املرتبطة ب تحديات  لل اليونسكو أيضا    وتتصدى  - ٤٢
تـدريب يف اجملـالني   التعلـيم و ال تعزيـز الدول اجلزرية الصغرية النامية، مـن خـالل     يف  سوق العمل   

ــتقين واملهــين  ــستهدف الــ . ال ــام األول ربامج وت ــشباب   يف املق ــن ال ــسبة كــبرية م غــري امللتحــق  ن
ات الــيت تــساعدهم علــى املــسامهة  املهــارعــن طريــق إكــساهبم   إىل متكينــهم رمــي، وتباملــدارس

  .تنمية جمتمعهم يف
 التـصدي   مراقبة الشواطئ، الذي تدعمـه اليونـسكو، إسـهاما كـبريا يف            برنامجويسهم    - ٤٣

دولـة  يف   يف املناهج الدراسية الوطنية      الربنامج وقد مت دمج     .سواحل تغري املناخ ورصد ال    ملسائل
ــاس   علمــنيلمســية لكرييبااليف املنــاهج الربنــامج دمــج ويتــيح . احمليط اهلــادئاجلزريــة بــ كرييب

مـن خـالل أنـشطة عمليـة        هـا   تغري املنـاخ واملـسامهة في     لـ  ةطالب فهـم عمليـات الرصـد العامليـ        للو
  .يف بيئتهم احمللية مباشرة
ــة الــصغرية النا أضــيفت عــدة مواقــع جديــدة و  - ٤٤ ــة يف الــدول اجلزري  إىل قائمــة التــراث مي

 موقــع التجــارب النوويــةو، س يف كرييبــا البحريــةفينــيكسيــرة  جزحمميــة يف ذلــكالعــاملي، مبــا 
. بريدجتاون التارخييـة وحاميتـها يف بربـادوس       مدينة  يف جزر مارشال، و   جبزيرة بيكيين املرجانية    

ــ  مــنسق مخــوصــّد  جامايكــا،وا، تونغــوترينيــداد وتوبــاغو، (دول اجلزريــة الــصغرية الناميــة  ال
  .اتفاقية محاية التراث الثقايف غري املاديعلى ) فيجي، ووفانواتو

احملـيط   مبنطقـة     خطة عمل التراث العاملي    حاليا بتنفيذ احمليط اهلادئ   وأقاليم  جزر  وتقوم    - ٤٥
لوكـاالت اإلقليميـة واملنظمـات      ا اللتقـاء ا   اليونـسكو مركـز   وتنـسق   ). ٢٠١٥-٢٠١٠ (اهلادئ

ــة واخلــ   ــري احلكومي ــات غ ــدفرباء واجملتمع ــز إدارة املعــ هب ــدرات،  ارف تعزي ــاء الق ــة ، وبن وإقام
 بنـاء   يعمل برنـامج  يف منطقة البحر الكارييب،     و. احمليط اهلادئ منطقة   يف إدارة تراث     الشراكات
 دولـة عـضوا     ١٦ عـود بالفائـدة علـى     بكامـل طاقتـه وي    اآلن  منطقة البحـر الكـارييب      يف  القدرات  

 إدارة  يف جمـال  القـدرات   أيـضا علـى بنـاء وتعزيـز          وهـو يعمـل   . عـاملي مواقع التراث ال  من   ٢٠ و
 حفـظ  بـني    يـة التآزرللعالقـات   فهـم   تكـوين   التعاون يف املنطقـة، ويـسهم يف        من  التراث، ويعزز   

  .التطورات اجلديدةبني التراث و
هـا   وتعزيز ومعـارف الـشعوب األصـلية     املعـارف احملليـة     حفـظ    على وعملت اليونسكو   - ٤٦

جـزر سـليمان مـن خـالل العمـل      يف من الدول اجلزرية الصغرية الناميـة، مبـا يف ذلـك     يف العديد   
وث  البحـ  ن قبيل إجـراء   من خالل أنشطة م    ليشيت -تيمور  يف  مع املعلمني واجملتمعات احمللية، و    

دورات تدريبيـــة، عقـــد ، ويف جمـــال البيئـــة مـــواد تعليميـــة وضـــع، واملوجهـــة ألغـــراض عمليـــة
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 يف احلـد    ومعـارف الـشعوب األصـلية      احملليـة    ملهم الذي تؤديـه املعـارف     ادور  ال التركيز على  مع
  . الكوارث، والتكيف مع تغري املناخ، واإلدارة اجملتمعية للمواردأخطارمن 
دول اجلزريــة الــصغرية الناميــة    اخلــاص بالــ  بــني القطاعــات املنــرب املــشترك  إطــار ويف  - ٤٧
 ،سيـشيل و،  )فرنـسا (وجزيـرة ريونيـون     قمـر،    جـزر ال    جيري تقدمي الـدعم إىل     احمليط اهلندي،  يف
عتـــراف  الطـــب التقليـــدي واال معـــارف نقـــل جمـــاليف موريـــشيوس، وديفر، وملـــمدغـــشقو
 ا بعـض  ا بعـضه  وسـتدعم هـذه البلـدان     . إقليمية من املمارسـني   دون  خالل تشكيل شبكة     من هبا

ضـع  ، وولمـاء  السياسات والعواضعي مع والتحاورأفضل املمارسات تبادل املعرفة ب  يف جماالت 
 االسـتخدام املـستدام للمـوارد       وتعزيـز أخالقيـة،   للممارسات اجليدة ومـدونات     مبادئ توجيهية   
  . املناسبةيةربامج التعليمالالنباتية وتطوير 

 بنـاء القـدرات     تـدعو إىل  لـيت   ، ا “للحيـاة يف اجلـزر    رؤيـة الـشباب     ”مبادرة  من خالل   و  - ٤٨
 إعطـاء الـشباب     جيـري  اجلزريـة الـصغرية الناميـة،        وإشراك الـشباب يف التنميـة املـستدامة للـدول         

املــشاريع  عــنتغري املنــاخ، فــضال مــشاريع متعلقــة بــالفرصــة لتــصميم وختطــيط وتنفيــذ وتقيــيم  
ــشرية  (املتعلقــة بالــصحة   ــدز/فــريوس نقــص املناعــة الب ــذ  و. يف جــزرهم )اإلي ــد التنفي ــادرة قي املب

 ،بيساو، وساموا، وسيـشيل    - غينياونادا،  غريودومينيكا،  و ،جامايكاو ،بابوا غينيا اجلديدة   يف
  .هاييتو ،نيوي ووموريشيوس،

 ريصورة أكثـر وضـوحا عـن كيفيـة تـأث            نطاق التأثري االقتصادي للكوارث    ويوفر تقييم   - ٤٩
وصـل جممـوع    علـى سـبيل املثـال،       ف .التنميـة يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة          علـى   الكوارث  

ــان اخلــسائر النامجــة عــن   ــصار إيف ــام     ، إع ــادئ يف ع ــوب احملــيط اهل ــذي ضــرب جن ، ٢٠١٢ ال
زلــزال بوباملثــل، تقــدر اخلــسائر املرتبطــة . ساموالــيعــادل ثلــث النــاتج االقتــصادي الــسنوي   مــا
ونظـرا لـصغر حجـم      .  يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل           ١٥ مبـا يفـوق    يف هاييت    ٢٠١٠ عام

ــدول، ف  ــذه ال ــد ه ــدا،   ق ــريا واح ــؤثر حــدثا خط ــصار مــثال  ي ــى،كإع ــل عل ــيم  كام الدولــة  إقل
أحـرزت   إمنائيـة  ومكاسـب    رأمساليـة  ات استثمار أن تدمر كوارث  للوبالتايل، ميكن   . هاواقتصاد

وميكـن  .  انتعـاش بطـيء ومكلـف      ا، وغالبـا مـا يتبعهـ       مـن الـزمن    عقـود  ى على مد  بشق األنفس 
  . التنميةعلىد طويلة األماحليز املايل عواقب زيادة القيود على زيادة املديونية وينجم عن  أن
ــتمكّن مــن اســتيعاب اخلــسائر      - ٥٠ ــرص ال ــضة   اليف  وتقــل ف ــستويات املنخف ــدان ذات امل بل
ات املرتفعة للخسائر السنوية، وذلك حىت مع األحـداث األكثـر تـواترا             توسطاملاالستثمار و  من

 بـني    الـيت وقعـت    بب الكـوارث  خـسائر بـس    جامايكـا    تكبـدت على سبيل املثال،    ف. واألقل شدة 
ــامي  ــا   ٢٠١١ و ١٩٩١عـ ــسنوي مـ ــطها الـ ــغ متوسـ ــادل بلـ ــن متوســـط   ٢,٦ يعـ ــة مـ يف املائـ
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تـشري  وباملثـل،   . )١٠( الفتـرة  طوال تلـك   معدل منوها  تباطؤ   يف ذلكساهم  و. استثماراهتا السنوية 
 يف املائـة   ٤,٤ هامتوسـط خـسائر سـنوية يبلـغ         يف تكبـد   تونغـا و فـانواتو    التقديرات إىل اسـتمرار   

  .)١١(ايليف املائة على التو ٦,٦ و
ــشأن الكــوارث مــشاورات  أخطــارمكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن   ودعــم   - ٥١  إطــار ب
و، غـ إطـار عمـل هيو    الـذي سـيحل حمـل        الكوارث،   أخطار للحد من    ٢٠١٥ما بعد عام     عمل

تنفيـذ  يف   اجتارهبمـ ان يف ذلك مـن       املنطقت واستفادت.  البحر الكارييب واحمليط اهلادئ    يتيف منطق 
ــة لــدعم إطــار عمــل هيو  قاإلســتراتيجيات الا ــة،  لل ادعمــو. وغــليمي أجريــت مــشاورات اجلاري

ــن         ــم املتحــدة للحــد م ــب األم ــن مكت ــشترك م ــدعم م ــة، ب ــاردراس ــامج  أخط  الكــوارث وبرن
دماج أهـداف احلـد مـن أخطـار     إلحتليل املستويات احلالية     مت يف إطارها     املتحدة اإلمنائي،  األمم

بيئـــة الاحملـــيط اهلـــادئ، مـــع التركيـــز علـــى    منطقـــةالكـــوارث والتكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخ يف 
  .)١٢(يةاملؤسسو يةالسياسات

ــرب   - ٥٢ ــا بر الكــوارثأخطــا احملــيط اهلــادئ إلدارة  واجتمــع من ــدة  يف نومي ــدونيا اجلدي  كالي
، والتـزم بوضـع اسـتراتيجية إقليميـة متكاملـة      ٢٠١٢ سـبتمرب /أيلـول  ٢١ إىل ١٧الفتـرة مـن    يف

  .٢٠١٦ أن يبدأ العمل هبا يف عام ، علىإلدارة أخطار الكوارث وتغري املناخ
ــد   - ٥٣  الكاريـــيبالبحــر  بــشأن اإلدارة الــشاملة للكــوارث يف منطقــة    سابعاملــؤمتر الــ وُعق
 لينــاقش موضــوع ديــسمرب/ كــانون األول٧ إىل ٣يف الفتــرة مــن بــاي، جامايكــا،  مونتيغــو يف
سـتراتيجية  قتـراب اال  ومـع ا   .“ مـسؤولية مـشتركة    -لكوارث  أمام ا  الصمودالقدرة على    بناء”

 ؤمتر مـستوى التقـدم    املـ  قـّيم ،  من هنايتها ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(دارة الكوارث يف املنطقة     الشاملة إل 
  .٢٠١٢ا بعد عام مل استراتيجية وصاغاستعرض الفجوات و، احملرز
ويواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ عدد مـن املـشاريع واملبـادرات دعمـا لتنفيـذ              - ٥٤

ــامج عمــل  ــشيوس  برن ــادوس واســتراتيجية موري ــشطة   وجــرى.  برب ــشاريع واألن ــذ هــذه امل  تنفي
ــة         يف ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــصاحل ال ــة جتــري ل ــة وإقليمي ــادرات عاملي ــشاريع ومب إطــار م

  .وباالشتراك معها

__________ 
  )١٠(  United Nations Office for Risk Reduction, From Shared Risk to Shared Value – The Business Case for 

Disaster Risk Reduction (Geneva, 2013).  
  )١١(  Abhas K. Jha and Zuzana Stanton-Geddes. Strong, Safe, and Resilient: A Strategic Policy Guide For 

Disaster Risk Management in East Asia And the Pacific (Washington, D.C., the World Bank, 2013).  
  )١٢(  United Nations Office for Risk Reduction and the United Nations Development Programme, Disaster 

Risk Reduction and Climate Change Adaptation in the Pacific (Suva, 2012).  
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ويف منطقة البحر الكارييب، تشمل املبادرات الرئيسية لربنامج البيئة، على سـبيل املثـال                - ٥٥
ــة الــصغرية     ال احلــص ــة بــاإلدارة املــستدامة لألراضــي يف الــدول اجلزري ــادرة الــشراكة املعني ر، مب

الناميــة يف منطقــة البحــر الكــارييب، ومــشروع يهــدف إىل حتويــل دومينيكــا إىل جزيــرة عــضوية 
  .مشروع املمر البيولوجي الكارييبسليمة بيئيا، و

ية، لدى برنامج البيئة مبـادرة إلدارة       ويف إطار الربامج الفرعية إلدارة النظم اإليكولوج        - ٥٦
النظم اإليكولوجية يف اجلزر، حيث ُينظر إىل اجلزيرة برّمتها كنظام إيكولـوجي، ويطبَّـق النـهج          
القائم على مفهوم النظام اإليكولوجي يف العمل على حتقيق االستخدام األمثل خلدمات النظـام              

ــستدا      ــة امل ــشر والتنميــة اجلزري ــصاحل الب ــوجي ل ــتنادا إىل األدوات واملنــهجيات  . مةاإليكول واس
 يعمــل مــع برنــامج البيئــة اإلقليمــي جلنــوب احملــيط  ٢٠١٢القائمــة، بــدأ برنــامج البيئــة يف عــام  

اهلادئ على إرساء ممارسـات جيـدة لـدعم هنـج اإلدارة هـذا، وسـيتم مبجـّرد تبلـور هـذا العمـل                        
  .تكراره يف مناطق أخرى للدول اجلزرية الصغرية النامية

 مشروعه للنـهوض جبـدول أعمـال التنميـة          ٢٠١٢أغسطس  /وبدأ برنامج البيئة يف آب      - ٥٧
ــذي          ــشروع ال ــو امل ــصاد األخــضر، وه ــن خــالل االقت ــة البحــر الكــارييب م ــستدامة يف منطق امل
يستهدف الدول األعـضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة، حيـث سـُيبدأ بتجريبـه يف ثالثـة بلـدان رائـدة                

ويتمثل اهلدف العام من املشروع يف متكـني بلـدان منطقـة            . سياهي هاييت وجامايكا وسانت لو    
البحــر الكــارييب مــن دفــع عجلــة التنميــة املــستدامة مــن خــالل تــصميم وتنفيــذ الــسياسات الــيت  
تفــضي إىل اقتــصاد قــوي ومــستدام، تكــون مــن مساتــه املــسؤولية البيئيــة ومشــول كافــة الــشرائح 

شــــبكة إقليميــــة ) أ: (ية التاليــــةعــــة الرئيــــسوســــيحقق املــــشروع النــــواتج األرب. االجتماعيــــة
أصــحاب املــصلحة املتعــددين لالقتــصاد األخــضر ومنــابر مماثلــة يف البلــدان الرائــدة الثالثــة؛  مــن

مركــز امتيــاز ) ج(قــوائم باخليــارات االســتثمارية والــسياساتية املالئمــة لفــرادى البلــدان؛   )ب(
نــاء القــدرات اخلاصــة بكــل منطقــة  بحافظــة ألنــشطة) د(إقليمــي يف جمــال االقتــصاد األخــضر؛ 

  .جمال االقتصاد األخضر يف
ــا علــى إعــداد منــشوره عــن أفــضل ممارســات االســتهالك        - ٥٨ ــة حالي ــامج البيئ ويعمــل برن

ومن املتوخى أن يتضمن هذا املنشور معلومات هتـم مجيـع            .واإلنتاج املستدامني يف موريشيوس   
لتدابري املناسبة لتعزيز الكفاءة يف اسـتخدام املـوارد         الدول اجلزرية الصغرية النامية يف جمال دعم ا       

والطاقة والترويج للهياكل األساسـية املـستدامة، وذلـك هبـدف اإلسـراع بـالتحّول مـن عـادات                   
  .االستهالك واإلنتاج السيئة إىل أسلوب حياة أكثر استدامة
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ــستدامة ووضــع       - ٥٩ ــة امل ــشتريات العام ــضا مــشروع امل ــة أي ــامج البيئ ــذ برن  العالمــات وينف
ويف إطار هذا املـشروع، ُيـستند إىل اخلـربة الـيت اكتـسبها برنـامج البيئـة يف جمـال                     . اإليكولوجية

وضع العالمات اإليكولوجية وعمليات املشتريات املستدامة مـن أجـل الـسعي إىل دمـج هـاتني                 
 األداتني لتحقيـق أقـصى قـدر ممكـن مـن اآلثـار التآزريـة وحتـسني فـرص بلـوغ اهلـدف املـشترك                        

  .املتمثل يف حفز العرض والطلب يف سوق املنتجات املستدامة
ويــدعم برنــامج البيئــة اإلســهامات الوطنيــة يف خطــة الرصــد العامليــة املنبثقــة عــن اتفاقيــة     - ٦٠

تتلقـى الـدعم، علـى سـبيل املثـال          ومن البلـدان الـيت      . ستوكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة    
ــود : احلــصر ال ــوا وبرب ــاالو، وجامايكــا، وجــزر ســليمان، وجــزر مارشــال، وســاموا،    أنتيغ ا، وب

 تقريــرا ٢٠١٢مــارس /يئــة يف آذاروكــذلك نــشر برنــامج الب. وكرييبــاس، وموريــشيوس، ونيــوي
السليب يف إطار خطة الرصد العاملية املتعلقة بامللوثـات العـضوية           أخذ عينات اهلواء باألسلوب      عن

ويــوجز التقريــر العمــل الــذي اضــطُلع بــه والنتــائج الــيت حتققــت يف جمــال رصــد امللوثــات  . الثابتــة
.  مــن اتفاقيــة ســتوكهومل١٦دة العــضوية الثابتــة دعمــا خلطــة الرصــد العامليــة، وذلــك وفقــا للمــا  

ويتـضمن التقريـر   . ئة اهلوائية بامللوثات العضوية الثابتة حول العامل مقارنة درجات تلوث البي    وتتم
  .الكارييب  دولة جزرية صغرية نامية يف مناطق احمليط اهلادئ وأفريقيا والبحر١٤
ــذ اســتراتيجية          - ٦١ ــاول تنفي ــشطة واســعة النطــاق تتن ــة كــذلك يف أن ــامج البيئ واخنــرط برن

ــوارد ا    ــاخ وم ــشيوس يف جمــاالت تغــري املن ــوارد    موري ــة، وم ــساحلية والبحري ــوارد ال ــة، وامل لطاق
  .األراضي، وموارد التنوع البيولوجي، والتعزيز املؤسسي

ويقوم برنامج البيئة حاليـا بتنـسيق بـرامج البحـار اإلقليميـة وفقـا لإلطـار العـاملي الـذي             - ٦٢
بــشكل ويــنظم برنــامج البيئــة االجتماعــات التنــسيقية . وضــعه لتنــسيق شــؤون البحــار اإلقليميــة

ويشارك يف أنشطة التنسيق ممثلون عـن بـرامج البحـار اإلقليميـة املعنيـة، ومنـها برنـامج                   . سنوي
، والربنـامج الكـارييب     )استنادا إىل اتفاقييت نوميـا ووايغـاين      (البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ      

ــا(للبيئــة  ــة نــريويب، وخطــة عمــل البحــر األبــيض املتو  )اتفاقيــة كارتاخين ــة ، واتفاقي ســط واتفاقي
وجرت كذلك يف االجتماعـات التنـسيقية مناقـشة مـسائل متـصلة             . برشلونة، واتفاقية أبيدجان  

بالدول اجلزرية الصغرية النامية من قبيل مسألة االقتصاد األخضر يف هذه الـدول ومـسألة إدارة                
بتنفيـذ  وقام كل مـن بـرامج البحـار اإلقليميـة ذات الـصلة              . النظام اإليكولوجي يف سياق اجلزر    

  .أنشطة ختص الدول اجلزرية الصغرية النامية حتديدا
يف تنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس  وتــساعد منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة     - ٦٣
مناطق البحـر الكـارييب وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وهـي املنـاطق الـيت يوجـد هبـا معظـم الـدول                    يف

ل، دعمت منظمة األغذية والزراعة عددا من األنـشطة         فعلى سبيل املثا  . اجلزرية الصغرية النامية  
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املــضطلع هبــا مــن خــالل املــشاريع التقنيــة ومــشاريع الــصناديق االســتئمانية الــيت تــتم يف الــدول   
اجلزرية املوجودة يف البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، وال سيما أنشطة تعزيـز القـدرات يف جمـال                 

ــري     ــع تغ ــف م ــز التكي ــوع     إدارة املخــاطر، وتعزي ــة التن ــذائي، ومحاي ــن الغ ــاخ، وضــمان األم املن
وجيري العمل على إنشاء موقع شبكي مواضيعي مكـّرس للـدول اجلزريـة الـصغرية               . البيولوجي

ــل         ــاالت العمـــ ــف جمـــ ــة يف خمتلـــ ــة والزراعـــ ــة األغذيـــ ــال منظمـــ ــف بأعمـــ ــة للتعريـــ الناميـــ
)www.fao.org/sids .(   ــشاور إلكترونيــ ــة ت ــك، أُطلقــت عملي ــة هبــدف  وباإلضــافة إىل ذل ة عاملي

تــشجيع احلــوار والتمــاس املــدخالت الــيت مــن شــأهنا أن تــشكل إســهاما يف العمليــة التحــضريية  
  .الرامية إىل التعامل مع أهم التحديات والفرص اليت تصادفها الدول اجلزرية الصغرية النامية

ومنطقـة  منطقـة البحـر الكـارييب،    (وقُدم الـدعم إىل االجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة           - ٦٤
احمليط اهلادئ، ومنطقة احمليط األطلسي واحملـيط اهلنـدي والبحـر األبـيض املتوسـط وحبـر الـصني                   

للمؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية الناميـة مـن خـالل تنظـيم ومتويـل               ) اجلنويب
ــدمي       ــستديرة، وتق ــد امل ــشاركة يف حلقــات النقــاش واملوائ ــة، وامل العــروض االجتماعــات اجلانبي

وُبذلت اجلهـود مـن أجـل تقـدمي اإلسـهامات الفنيـة            . خالل اجللسات العامة واملناقشات الثنائية    
والتقنية للوفود بشأن املواضيع املندرجة ضـمن نطـاق واليـة منظمـة األغذيـة والزراعـة وضـمن                   

  .جمال عملها الرئيسي
ــة والزراعــة مــذكرة تفــ  ٢٠١٢ويف أواخــر عــام   - ٦٥ اهم مــع دول ، وقّعــت منظمــة األغذي

أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ لتعزيز التعاون يف جماالت مكافحة انعـدام األمـن                
الغــذائي وســوء التغذيــة واجلــوع وإدارة املــوارد الطبيعيــة وتغــري املنــاخ، وجيــري حــشد جمموعــة  

  .متنوعة من الصناديق الدولية كي تقوم بتيسري االتفاق
ث بــاع طويــل يف إجــراء البحــوث وأنــشطة الــدعوة احملــددة الوجهــة وألمانــة الكومنولــ  - ٦٦

، سـعت  ٢٠١٣ إىل عـام    ٢٠١٢فخـالل الفتـرة مـن عـام         . باسم الدول اجلزرية الصغرية النامية    
األمانــة مــن خــالل عمليتــها التــشاورية اجلاريــة مــع الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة إىل حتديــد   

ا يتـصل بالتنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية             التحديات والفـرص اجلديـدة والناشـئة فيمـ        
الناميــة، وحتديــد الــسبل والوســائل الالزمــة للتعامــل معهــا، وتوســيع نطــاق الــشبكات القائمــة،  

  .تعاون معهم يف األنشطة الرئيسيةوحتديد الشركاء املمكن ال
نــصّب وقــد أســفر ذلــك عــن برنــامج ألنــشطة دعــم الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة ا     - ٦٧

تركيــزه علــى مواضــيع بنــاء القــدرة علــى التكيــف، واهلجــرة والتنميــة، والــسياحة، واألهــداف   
ــدرات    ــاء الق ــة، وبن ــة لأللفي ــات،     . اإلمنائي ــد االجتماع ــضا صــالحيتها لعق ــة أي واســتغلّت األمان

فاستضافت عّدة مؤمترات واجتماعات دولية كربى مجعت بني الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة      
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ووفّرت هذه االجتماعـات منـربا فعـاال للتـأثري علـى املؤسـسات              .  اإلمنائيني الرئيسيني  والشركاء
الرئيــسية املتحكمــة يف أمنــاط ختــصيص املــوارد علــى الــصعيد العــاملي مــن أجــل اخلــروج بنتــائج  

ويف سـياق برنـامج األمانـة للـدعوة والبحـث           . تصّب يف مصلحة الدول اجلزرية الصغرية النامية      
 الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، أجــرت األمانــة عــدة دراســات هتــدف إىل   الــسياسايت لــصاحل

تكوين فهم أفضل للتحديات الفريدة اليت تواجهها تلك البلدان يف سعيها إىل احلد من مـواطن                
  .ضعفها وتعزيز قدرهتا على التكيف

ــارس /ويف آذار  - ٦٨ ــا للخــرباء      ٢٠١٢م ــا اجتماع ــث يف جامايك ــة الكومنول ــدت أمان ، عق
شأن اهلجرة والتنمية ملناقـشة التحـديات والفوائـد اإلمنائيـة املتـصلة بـاهلجرة يف الـدول اجلزريـة                    ب

وجرى إطالع احلضور علـى النتـائج الـيت توصـلت           . الصغرية النامية وغريها من الدول الصغرية     
. إليها عـدة دراسـات أجريـت بتكليـف مـن األمانـة بـشأن اهلجـرة والتنميـة يف الـدول الـصغرية                       

تناولـت قـضايا اهلجـرة والتنميـة         مزيد من التنقيح مـن خـالل التـشاور للدراسـات الـيت               وأجري
الدول اجلزرية الصغرية النامية والـدول الـصغرية األخـرى يف منـاطق احملـيط اهلـادئ، والبحـر                    يف

الكــارييب، واحملــيط األطلــسي واحملــيط اهلنــدي والبحــر األبــيض املتوســط وحبــر الــصني اجلنــويب،  
  .٢٠١٣أكتوبر /انة يف تشرين األول صورة كتاب من إصدارات األموهي ستنشر يف

طــار جهــود أمانــة الكومنولــث املــستمرة الراميــة إىل بنــاء القــدرات يف الــدول         إويف   - ٦٩
ــة       ــة بوضــع وتطبيــق إطــار يعــرف باهليكــل الــدويل للبيئ ــة الــصغرية الناميــة، قامــت األمان اجلزري

لسياسات واملمارسني يف جمال التنمية يف الـدول اجلزريـة          والتنمية املستدامة، وهو يوفر ملقرري ا     
الــصغرية الناميــة وغريهــا مــن الــدول الــصغرية فهمــا ألدوات وأطــر احلوكمــة علــى خمتلــف           

ستدامة علـى حنـو     مستويات احلوكمة، من احمللي إىل الدويل، كي يتمكنوا من تطبيق التنميـة املـ             
  .فعال يف بلداهنم

وشـاركت األمانـة   .  عملـها مـع البنـك الـدويل عـن كثـب      وواصلت أمانـة الكومنولـث      - ٧٠
العامة يف املنتدى الـسنوي للـدول الـصغرية الـذي ُعقـد خـالل االجتماعـات الـسنوية لـصندوق               

البنك الدويل، واشتركت مع البنك الدويل يف تنظـيم حلقـة عمـل عـن التحـديات                 /النقد الدويل 
. صغرية النامية وغريهـا مـن الـدول الـصغرية     اليت تواَجه على صعيد البيانات يف الدول اجلزرية ال        

ومن منطلق اعتراف املؤسستني بأمهية قطاع السياحة ومـا ميكـن أن يؤديـه مـن دور حمفّـز هلـذه                  
االقتصادات، فقد أصدرتا تكليفات بإجراء ثالث دراسـات الستكـشاف آليـات انتقـال اآلثـار                

ــصغرية     ــدول ال ــة ال ــسياحة إىل تنمي ــشاط ال ــن ن ــا . م ــؤمتر  وُعرضــت الدراس ــشت يف امل ت ونوق
، وهـي ستنـشر يف كتـاب    ٢٠١٢السنتاين العاملي الثاين املعين بالدول الصغرية، املعقـود يف عـام      

  .السياحة والنمو الشامل للجميع يف الدول اجلزرية الصغرية النامية: بعنوان
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 ووقعت أمانة الكومنولث مذكرة تفاهم مع جلنة احملـيط اهلنـدي ورابطـة الـتعلم هبـدف             - ٧١
ضــمان اســتمرار تقــدمي دورة تدريبيــة يف منطقــة احملــيط اهلنــدي بــشأن اإلطــار املــسّمى اهليكــل   

  .دويل للبيئة والتنمية املستدامةال
ودعمت أمانة الكومنولث إقامة شراكة بني املنظمات اإلقليمية للدول اجلزريـة الـصغرية               - ٧٢

اهلـادئ ينـصب تركيزهـا علـى التمويـل       النامية يف مناطق البحر الكـارييب واحملـيط اهلنـدي واحملـيط             
ويف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، . املتعلــق باملنــاخ ومعاجلــة شــواغل التنميــة املــستدامة

 مــع جلنــة احملــيط اهلنــدي وأمانــة  ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٠يــّسرت األمانــة اجتماعــا جانبيــا يف  
اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ بشأن املـسارات       برنامج البيئة اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ ومركز        

. املؤديــة إىل إقامــة اقتــصادات قــادرة علــى التكيــف مــع تغــري املنــاخ وقليلــة االنبعاثــات الكربونيــة 
يتــصل  ومشلــت وقــائع هــذه املناســبة عــرض فــيلم ومناقــشة حــول الــشواغل ذات األولويــة فيمــا   

  .املنظمات ر، والتوقيع على مذكرات تفاهم بنيبالدول اجلزرية الصغرية النامية يف عملية املؤمت
  

األعمـــال التحـــضريية للمـــؤمتر الـــدويل الثالـــث املعـــين بالـــدول اجلزريـــة    -رابعا   
  الصغرية النامية

كمــــا هــــو مبــــّين أعــــاله، اختــــذت اجلمعيــــة العامــــة يف دورهتــــا الــــسابعة والــــستني     - ٧٣
 بشأن عقد املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وفقـا      ٦٧/٢٠٧ القرار

  .)٥(ملا طُلب يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
، ٥ففـي الفقـرة     . تحـضريية للمـؤمتر    طرائق األعمـال ال    ٦٧/٢٠٧وكذلك حدد القرار      - ٧٤

  :تقرر أن يضطلع املؤمتر مبا يلي
إجــراء تقيــيم للتقــدم احملــرز حــىت اآلن والثغــرات الــيت مــا زالــت تعتــري تنفيــذ    )أ (  

برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس، باالسـتعانة جبملـة أمـور منـها التقـارير املتاحـة                 
  ص؛ اخلصووالعمليات املضطلع هبا يف هذا

السعي إىل أن جتدد مجيع البلدان التزامها السياسي بالعمـل بفعاليـة علـى تلبيـة                  )ب (  
االحتياجــات اخلاصــة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة ومعاجلــة مــواطن ضــعفها بــالتركيز علــى  
اختاذ إجراءات عملية حمددة ملواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس واسـتراتيجية موريـشيوس،                  

   الدول اجلزرية الصغرية النامية؛د املوارد واحلصول على املساعدة لصاحلبطرق منها حش
  

http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/207�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/207�
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حتديد التحـديات اجلديـدة واملـستجدة الـيت تواجههـا الـدول اجلزريـة الـصغرية              )ج (  
النامية والفرص املتاحة هلا يف جمال التنمية املستدامة وطرق ووسائل التـصدي لتلـك التحـديات                

ــة    واالســتفادة مــن تلــك الفــرص، ب  ــة بــني الــدول اجلزري ــها تعزيــز الــشراكات التعاوني طــرق من
  الصغرية النامية واجملتمع الدويل؛

ة للـــدول اجلزريـــة الـــصغرية   حتديـــد األولويـــات يف جمـــال التنميـــة املـــستدام      )د (  
وأخذها يف احلسبان، حسب االقتضاء، عند إعداد خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد                    النامية
  .٢٠١٥ عام
يف إطار التحضري للمـؤمتر الـدويل، كلّـف األمـني العـام لألمـم املتحـدة وكيـل األمـني                     و  - ٧٥

  .العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية بالقيام بدور أمني عام املؤمتر
وأجريت مشاورات وطنية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية قبـل انعقـاد االجتماعـات                - ٧٦

  .)١٣(تقارير جتميعية إقليميةاإلقليمية، وهو ما متخض عن إصدار 
 االجتماعــات التحــضريية اإلقليميــة  ٢٠١٣يوليــه /وكمــا ذُكــر آنفــا، ُعقــدت يف متــوز   - ٧٧

ــرار   ــا يف الق ــشيل (املنــصوص عليه ــاليمي  )يف فيجــي وجامايكــا وسي ، وســُيعقد االجتمــاع األق
عمليــة وســتكتمل العمليــة قبــل اختــاذ القــرار املتعلــق بطرائــق ال  . أغــسطس يف بربــادوس/آب يف

. ا يف وقـــت الحـــق مـــن هـــذا العـــامالعامليـــة للمـــؤمتر الـــدويل، مث تبـــدأ العمليـــة العامليـــة نفـــسه
  .ساعدت االجتماعات التحضريية اإلقليمية على بلورة األولويات اإلقليمية للمؤمتر وقد

  
  االجتماع التحضريي اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب    

ــستمرة     - ٧٨ ــائج التحــديات امل ــة    أكــدت النت ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــا ال ــيت تواجهه ال
منطقــة البحــر الكــارييب، مبــا يف ذلــك تغــري املنــاخ، والكــوارث الطبيعيــة، واجلرميــة والعنــف،   يف

وارتفاع معدالت البطالة، ال سيما بـني النـساء والـشباب، ونـزوح األدمغـة النـاجم عـن ذلـك،          
ودعـا االجتمـاُع اجملتمـع الـدويل        . لـديون واألمراض غري املعدية والشواغل الصحية األخرى، وا      

إىل تقدمي الدعم للدول اجلزرية الصغرية النامية عن طريق نقل التكنولوجيـا، وتنميـة القـدرات،                
ــة املتجــددة،         ــز اســتخدام مــصادر الطاق ــال، وتعزي ــرأس امل ــاخ األخــضر ب ــد صــندوق املن وتزوي

ميـة يف منطقـة البحـر الكـارييب         وأعربـت الـدول اجلزريـة الـصغرية النا        . مجلة إجراءات أخرى   يف
أيــضاً عــن احلاجــة امللحَّــة إىل أن ينظــر الــشركاء يف التنميــة يف معــايري غــري معيــار نــصيب الفــرد 

  .الناتج احمللي اإلمجايل عند اختاذ القرارات املتعلقة باملساعدة املالية وختفيف عبء الديون من

__________ 
  .sids2014.orgلالطالع على مزيد من املعلومات عن التقارير، انظر   )١٣(  
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  االجتماع التحضريي اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ    
احتل تغري املناخ واملسائل املتعلقة باحمليطات مكاناً بارزاً يف الوثيقة اخلتاميـة لالجتمـاع                - ٧٩

ومشلت املسائل األخرى اليت أُثريت الـصحة، وخباصـة األمـراض           . اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ   
، والنقـل  غري املعدية، واحلماية واإلدماج االجتماعيني، وتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت      

ومن أجل النهوض بتلك األولويات وغريها، قـرَّرت الوفـود          . والطاقة ومصادر الطاقة املتجددة   
حتقيــق ”: الــيت متثِّــل منطقــة احملــيط اهلــادئ أن تقتــرح موضــوعاً للمــؤمتر الــدويل الثالــث بعنــوان  
  .“متينةالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية من خالل إقامة شراكات حقيقية و

  
االجتماع التحضريي اإلقليمي ملنطقة احملـيط األطلـسي واحملـيط اهلنـدي والبحـر األبـيض              

  املتوسط وحبر الصني اجلنويب
 مكانــاً مركزيــاً يف نتــائج االجتمــاع، وهــو يــشمل  “االقتــصاد األزرق”احتــل مفهــوم   - ٨٠

ن للمحيطــات أن تكــون اجملموعــة الكاملــة ألشــكال التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت ميكــ 
وتنــاول اجتمــاع منطقــة احملــيط األطلــسي واحملــيط اهلنــدي والبحــر األبــيض  . القــوة احملرِّكــة هلــا

املتوسط وحبر الصني اجلنـويب مـسائل الـسالم واألمـن، وال سـيما يف مواجهـة القرصـنة الدوليـة                     
ت التمويل والـصكوك  واجلرمية املنظمة، ومصادر الطاقة املتجددة، واألمراض غري املعدية، وآليا       

التجارية اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية، واإلدارة املستدامة للموارد الوطنيـة، وضـرورة             
تعزيز آليـة التنـسيق اإلقليميـة التابعـة هلـذه املنطقـة والـدعم املؤسـسي املقـّدم إىل الـدول اجلزريـة                    

  .الصغرية النامية
ليميـة، بـدأت الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة           ويف أعقاب االجتماعات التحضريية اإلق      - ٨١

ــة         ــن شــأنه اإلســهام يف العملي ــذي م ــاليمي، ال ــاع التحــضريي األق ــا التحــضريية لالجتم أعماهل
ومن املتوقع أيضاً أن تشارك الدول اجلزريـة الـصغرية          . التحضريية العاملية للمؤمتر الدويل الثالث    

، وكــذلك “ليــة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة الــسنة الدو”الناميــة يف املناقــشات املتعلقــة بـــ  
  .مناقشة األعمال التحضريية للمؤمتر يف
وستساعد تلك األنشطة، خالل السنة الدولية للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، اجملتمـع                 - ٨٢

الدويل على النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية موريشيوس، وكفالة أن يتم إعطـاء دفعـة      
  .صلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس خالل املؤمتر الدويل الثالثملوا
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اجتماعات أفرقة اخلرباء كإسهامات فنية يف األعمال التحضريية للمـؤمتر            -خامسا  
  الدويل الثالث

ُنظِّـــم عـــدد مـــن اجتماعـــات أفرقـــة اخلـــرباء مببـــادرة مـــن إدارة الـــشؤون االقتـــصادية      - ٨٣
ة، ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول       واالجتماعي

اجلزرية الصغرية النامية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومكتب األمم املتحدة للحد من أخطـار           
الكــوارث، وجهــات أخــرى، وذلــك بــصورة مــشتركة يف كــثري مــن األحيــان، ولغــرض حمــدد   

  . الفنية يف العملية التحضريية اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية الناميةتوفري اإلسهامات هو
  

تعزيز الشراكات للحد من أخطار الكوارث يف الـدول         ”اجتماع اخلرباء بشأن موضوع         
  “اجلزرية الصغرية النامية

ُعقد االجتماع يف الدورة الرابعة للمنـرب العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث، ونظَّمـه                     - ٨٤
وجـرى التأكيـد    .  املمثـل الـسامي ومكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن أخطـار الكـوارث                  مكتب

على التأهب باعتباره يكتسي أمهية أساسية، مبا يف ذلك قيام السلطات باسـتخدام لغـة ورسـوم                
وقـد ُترمجـت تلـك الرسـائل إىل مبـادئ توجيهيـة وتوصـيات وجـرى                 . بسيطة لشرح األعاصـري   

وجـرى التأكيـد أيـضاً     . ملبكر عـن طريـق خمتلـف وسـائط اإلعـالم          بثها بوصفها رسائل لإلنذار ا    
ــدءاً      ــة، بـ ــيم والتوعيـ ــاهج التعلـ ــوارث يف منـ ــار الكـ ــة إىل إدمـــاج احلـــد مـــن أخطـ علـــى احلاجـ

اجملتمعـي، باعتبـاره وسـيلة هامـة        /مستوى املدرسة االبتدائية صعوداً، وعلى املستوى الشعيب       من
  .لتحسني التأهب وتنمية القدرة على التكّيف

  
أمهية علوم وتكنولوجيا البحـار وأمهيـة تنميـة القـدرات           ”اجتماع اخلرباء بشأن موضوع         

  “ونقل تكنولوجيا البحار إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية
نظَّــم االجتمــاع مكتــب املمثــل الــسامي، واليونــسكو، وجلنــة احملــيط اهلنــدي، وشــعبة      - ٨٥

ومت اخلـروج   . ب الـشؤون القانونيـة باألمانـة العامـة        شؤون احمليطات وقانون البحار التابعـة ملكتـ       
منه باستنتاج مفاده أن مسألة احمليطات بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية هـي مـسألة متـسُّ          
بشكل واضح األبعـاد االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة ألهـداف تلـك الـدول يف جمـال التنميـة                     

لصغرية النامية قـدرات قياديـة يف إدارة املـوارد البحريـة            وقد أظهرت الدول اجلزرية ا    . املستدامة
احلية اليت توجد داخـل حـدود الواليـات اإلقليميـة لكـل منـها، وهـي بـدأت جمـدداً تـولِّي زمـام                        

وتظـل احلاجـة إىل   . املبادرة يف املسائل املتعلقة باستكشاف واستغالل املوارد البحرية غـري احليـة      
 عنــصراً أساســياً لتلبيــة مطــامح هــذه الــدول يف جمــال التنميــة   تنميــة القــدرات والدرايــة العلميــة 
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املستدامة، والتصّدي ملا يفرضه تغّير املناخ من متطلبات متعددة األوجه على صعيدي التكّيـف              
  .معه والتخفيف من آثاره

  
  ندوة لشرح قدرة الُنظم اجلزرية على التكّيف اإليكولوجي واالجتماعي    

مثل السامي بالشراكة مـع املتحـف األمريكـي للتـاريخ الطبيعـي،             نظَّم الندوة مكتب امل     - ٨٦
وأكد املشاركون أن الُنظم اإليكولوجية اجلزرية تطرح حتديات فريدة مـن نوعهـا علـى صـعيد                 
حفظ املوارد بالنظر إىل ما متتاز به مـن عمليـات إيكولوجيـة وعمليـات تطـوُّر، وإىل هـشاشتها                    

وع البيولوجي يف اجلزر ال يكتسي فقط أمهيـة علـى الـصعيد             وأُشري إىل أن التن   . أمام التهديدات 
ــدات، مبــا يــشمل الكــوارث الطبيعيــة،        ــد مــن التهدي العــاملي، إمنــا يعــاين فــوق ذلــك مــن العدي
واألمراض، واالستغالل املفرط، وإزالة الغابات، وتصريف املياه من األراضي الرطبـة، وفقـدان             

وتعتـرب أمانـة اتفاقيـة      . املهددة باالنقراض، وتغري املناخ   املوائل، والتجارة غري املشروعة باألنواع      
فلقــد . التنــوع البيولــوجي أن األنــواع املتوطنــة يف اجلــزر هــي أكثــر األنــواع عرضــةً لالنقــراض 

 يف املائـة مـن ظـواهر    ٩٠  يف املائة من ظـواهر انقـراض الطيـور، و         ٩٥شهدت اجلزر حىت اآلن     
 يف املائـة مـن ظـواهر    ٦٨ ر انقـراض الثـدييات، و    يف املائة مـن ظـواه      ٦٩ انقراض الزواحف، و  

  .انقراض النباتات عرب أحناء العامل
  

الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وخطـة التنميـة ملـا بعـد           ”اجتماع اخلرباء بشأن موضوع         
  “٢٠١٥  عام
نظَّمــت االجتمــاع إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، وتــرِد يف مــا يلــي املــسائل   - ٨٧

  .ية اليت جرى حتديدها للنظر فيهاالرئيس
  

  الُبعد االجتماعي للتنمية املستدامة    
ارزاً جديــــداً يف خطــــة التنميـــــة   جيــــب أن ُتــــوىل املــــسائل االجتماعيــــة موقعــــاً بــــ        - ٨٨
ــة مــستدامة حقــاً   ٢٠١٥ عــام بعــد ملــا ــة الــصغرية النامي ــة يف الــدول اجلزري .  كــي تكــون التنمي
شارِكة يف إعـداد     أن مينع النمو، ولـذا ُحثَّـت اجلهـات املـ           املساواة، يف حد ذاته،    شأن عدم  ومن

 على العمل من أجـل حتقيـق اإلدمـاج االجتمـاعي، عـن طريـق             ٢٠١٥بعد عام    خطة التنمية ملا  
إجيـاد فـرص العمـل ودعمهــا    ) أ(مــسائل التنميـة االجتماعيـة، مبـا يف ذلــك     معاجلـة جمموعـة مـن   

 ذات األمهيــة الــيت مــام لــتمكني املــرأة وللمــسائلوإيــالء االهت) ب(جلميــع الفئــات الدميغرافيــة؛ 
وتعزيـز نوعيـة    ) ج(حتديدها يف األهداف اإلمنائية لأللفية، مثـل العنـف العـائلي؛             مت يسبق أن  مل

التعلــيم واخلــدمات الــصحية عوضــاً عــن التركيــز فقــط علــى كميــة اخلــدمات، وتوســيع نطــاق   
  .التعليم العايل واملهين



A/68/316
 

22/25 13-42682 
 

  لوصول إىل أسواق رأس املال العامليةمعاجلة الديون وإتاحة ا    
ــة حتــديات اقتــصادية ملحَّــة، وال ســيما البلــدان       - ٨٩ ــة الــصغرية النامي تواجــه الــدول اجلزري

الواقعة يف منطقة البحر الكارييب اليت تعاين مـن أعبـاء ديـون ثقيلـة، والبلـدان غـري القـادرة علـى                       
 ُيمنع حصوهلا على متويـل بـشروط ميـسَّرة          الوصول إىل أسواق رأس املال العاملية، والبلدان اليت       

.  استناداً إىل ناجتها احمللي اإلمجـايل      “البلدان املتوسطة الدخل  ”بالنظر إىل تصنيفها على أهنا من       
وسعياً ملواجهة تلك التحديات، جيب على اجملتمع الدويل أن ينظر يف إدخـال إصـالحات علـى                 

 على االستثمار يف قدرة الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة           املنظومة املالية العاملية لتهيئة بيئة تشجِّع     
وحتتاج هذه الدول أيضاً للحصول على معاملة تفضيلية ومتويل بـشروط ميـسَّرة             . على التكّيف 

  .على أساس تقييم عادل ملواطن الضعف يف كل منها ولقدرهتا على التكّيف يف آن معاً
  

  لدولمعاجلة خطر تغري املناخ الذي يتهدد وجود ا    
ال يزال تغري املناخ يشكل التهديد األساسي بالنسبة لكثري من الدول اجلزريـة الـصغرية                 - ٩٠

. النامية، ألسباب لـيس أقلـها أن ارتفـاع مـستوى سـطح البحـر قـد يقـوِّض سـالمتها اإلقليميـة                      
ثـات  ويتحمل العامل املتقدم النمو املسؤولية عن ختفيف آثار تغري املناخ من خالل احلد من انبعا               

وقد جرى التركيز على احلاجة امللحة لتمويل عملية التكيف مـع هـذا الـتغري ووضـع                 . الكربون
  .آلية ملواجهة اخلسائر واألضرار

  
  تعزيز نظُم الرصد والبيانات الداعمة هلا    

أوصــى اخلــرباء بــأن جيــري التعامــل مــع مــسألة تنميــة قــدرات الــدول اجلزريــة الــصغرية    - ٩١
ــالتركيز علــى تعزيــز ُنظــم إدارة املعــارف وأطــر الرصــد    الناميــة علــى مجــع الب  يانــات وحتليلــها ب

وينبغي أن تكون األطر موضع جتريب علـى الـصعيد الـوطين قبـل نـشرها علـى نطـاق            . والتقييم
ومـن األمهيـة البالغـة أن تكـون منـهجيات مجـع البيانـات وأطـر الرصـد             . إقليمي، ومن مث عـاملي    

وباتبـاع ذلـك   .  علـى عمليـات تـشاورية تنطلـق مـن القاعـدة            والتقييم سهلة االستعمال، وقائمة   
النهج، سيعكس كل إطار بدقـة مـواطن ضـعف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وقـدرهتا علـى                      

  .التكّيف، فضالً عن التباين القائم داخل املناطق الثالث وفيما بينها
  

  تعزيز إقامة شراكات عالية اجلودة    
، أن تعـزز    ٢٠١٥الشراكات، يف املشهد اإلمنائي ملـا بعـد عـام           رأى اخلرباء أن بإمكان       - ٩٢

  .منوذجاً جديداً يف التعاون اإلمنائي يتجاوز العالقات التقليدية القائمة بني املانح واملستفيد
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  “املسائل الناشئة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية”اجتماع اخلرباء بشأن موضوع     
 اليت بادر إليها برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،   “التبّصر”لية ُعقد االجتماع يف سياق عم    - ٩٣

والــيت تــستخدم منهجيــة مــصممة أصــالً لتحديــد املــسائل البيئيــة الناشــئة يف الفتــرة الــيت ســبقت 
وقرَّر برنامج البيئة تطبيـق املنهجيـة بـالتركيز علـى           . انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة     

وقـد انـضمت إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة إىل هـذا              . ة النامية الدول اجلزرية الصغري  
العمل مـن خـالل مجـع اخلـرباء مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة إلجـراء مناقـشات متوازيـة                         

ــرابط القائمــة   ــة اخلــرباء بكــلٍّ مــن إدارة     . واستكــشاف أوجــه الت ــة اجتمــاع أفرق ودفعــت جترب
ــة  ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــر     ال ــة إىل استكــشاف هنــج أكث ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم  وبرن

تكــامالً لتحديــد وتنقــيح املــسائل الناشــئة املقبلــة، مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن فوائــد كــبرية  
  .حمتملة للنهوض بالتنمية املستدامة الكلية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية وخارجها

ــر حتديــ     - ٩٤ ــة علــى إث ــة    وبــرزت املواضــيع التالي ــة الناشــئة مــن خــالل عملي د املــسائل البيئي
 اليت بادر إليهـا برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة قبـل أن جيـري تقليـصها يف االجتمـاع،                       “التبّصر”

  :وهي ختضع حالياً ملزيد من التنقيح
  ؛األنواع الدخيلة التوسعية  )أ(  
  ؛فقدان الغابات الغيمية اجلبلية املدارية بال رجعة  )ب(  
  ؛إزالة الغابات الساحلية وفقدان خدمات النظم اإليكولوجية:  الساحليالضغط  )ج(  
  ؛استخراج املعادن من أعماق احمليط اهلادئ واملخاطر ذات الصلة  )د(  
ــدول         )هـ(   ــاع مــستوى ســطح البحــر يف ال ــاخ وارتف ــتغري املن ــر غــري التناســيب ل األث

  ؛اجلزرية الصغرية النامية
ــص     )و(   دمات اخلارجيــة الــيت تتعــرض هلــا الــدول     تكــاثف الظــواهر الــشديدة وال

  ؛اجلزرية الصغرية النامية وازدياد تأثرها هبا
  ؛تسارع حتات الشواطئ والسواحل واهنيار توازنات الرمال والرواسب  )ز(  
ــذائي         )ح(   ــن الغ ــؤثِّرة يف األم ــة امل ــُنظم اإليكولوجي ــسارع لوظــائف ال ــضعف املت ال

  ؛واألمن املعيشي
  ؛ر الطاقة وضرورة تطوير مصادر الطاقة املتجددةاالعتماد على مصاد  )ط(  
  ؛تزايد تدهور املوارد املائية وندرهتا  )ي(  
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  ؛بلوغ احلدود القصوى لقدرات األرض  )ك(  
  ؛حتويل النفايات إىل موارد  )ل(  
  ؛االستخدام العشوائي واملتزايد ملبيدات اآلفات  )م(  
ــة وا       )ن(   ــة والتقليديـ ــوم احملليـ ــني العلـ ــآزر بـ ــق التـ ــة   حتقيـ ــاس للتنميـ ــة كأسـ حلديثـ
  ؛املستدامة اجلزرية

  ؛“أخضر - أزرق”إقامة اقتصاد حميطي   )س(  
اإلفــراط يف اســتغالل املــوارد الــسمكية واالهنيــار احملتمــل للــنظُم اإليكولوجيــة    )ع(  

  ؛البحرية الشاطئية
  ؛القدرات البشرية الفريدة الالزمة الستدامة اجلزر  )ف(  
  ؛ية اليت تقف وراء نزوح السكانالتغريات املناخية والبيئ  )ص(  
ــة        )ق(   ــدول اجلزريـ ــستغلَّة يف الـ ــري املـ ــة غـ ــوارد الطبيعيـ ــات املـ ــشاف إمكانـ استكـ
  ؛النامية الصغرية
  ؛امللوِّثات العاملية املؤثِّرة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  )ر(  
لزراعيــــة وفقــــدان التنــــوع   اقتــــراب خطــــر اهنيــــار الــــُنظم اإليكولوجيــــة ا      )ش(  

  .الزراعي لوجيالبيو
ومشلــت املــسائل االجتماعيــة واالقتــصادية الــيت جــرى حتديــدها يف معــرض االجتمــاع     - ٩٥

  :وأعماله التحضريية ما يلي
  ؛ضرورة تنويع اقتصادات الدول اجلزرية الصغرية النامية  )أ(  
  ؛اتباع ُنهج ابتكارية لتخفيف عبء الديون  )ب(  
  ؛ارف الشعوب األصليةدعم املعارف احمللية والتقليدية ومع  )ج(  
  ؛تعزيز الوئام االجتماعي  )د(  
  ؛إعادة اكتشاف الفرص املتاحة للشباب  )هـ(  
  ؛التحديات اجلديدة يف املسائل اجلنسانية  )و(  
  ؛التحديات الصحية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  )ز(  
  ؛احلفاظ على أصالة التراث الثقايف واهلوية الثقافية  )ح(  



A/68/316  
 

13-42682 25/25 
 

  ؛لسياحة املستدامةحتقيق ا  )ط(  
  ؛الدوافع املناخية واالقتصادية للهجرة  )ي(  
  ؛مستقبل األمن الغذائي يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  )ك(  
  ؛إدارة املياه العذبة يف القرن احلادي والعشرين  )ل(  
  ؛ضرورة تعزيز التأهب للكوارث  )م(  
  ؛اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتغري املناخ  )ن(  
  .تناقص املوارد املتاحة لتمويل التنمية  )س(  

  
  خامتة  -سادسا  

 وخـالل مـؤمتر     ٥+على حنو ما أُشـري إليـه يف نتـائج اسـتعراض اسـتراتيجية موريـشيوس                 - ٩٦
األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، كــان هنــاك تفــاوت بــني مــسارات الــدول اجلزريــة الــصغرية   

لكنـه جـرى االضـطالع بأنـشطة        . نميـة املـستدامة   النامية لتنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج عمـل الت         
  .ناجحة، سواء من جانب الدول اجلزرية الصغرية النامية نفسها أو من جانب اجملتمع الدويل

ومن املتوقع أن يتيح املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الـصغرية الناميـة جتديـد        - ٩٧
لــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، وأن يــساعد الــدول  االلتــزام الــسياسي إزاء التنميــة املــستدامة ل

كمـا ستـساعد   . ٢٠١٥األعضاء، يف الوقت نفـسه، علـى التحـضري خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          
، مبا يف ذلك للـسنة الدوليـة        ٢٠١٤، واألنشطة املقررة لعام     ٢٠١٣األنشطة اجلارية طوال عام     

يات الـيت تواجههـا هـذه الـدول ويف تعزيـز            للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، يف التوعيـة بالتحـد           
  .االستراتيجيات املعدَّة ملواجهة تلك التحديات
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	13 - وإضافة إلى ذلك، فإن افتقار الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي إلى إطار مؤسسي فاعل، على غرار الأطر القائمة منذ سنوات عديدة في المنطقتين الأخريين، هو أمر يطرح تحديا خطيرا أمام تحقيق التنمية المتجانسة على صعيد المنطقة بأسرها(8).
	14 - والأمر الذي تؤكده التوقعات الإقليمية هو أن الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات شتى تؤثر بشدة على قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
	ثالثا - تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس
	15 - على الرغم من هذه التحديات، فقد جرى الاضطلاع بمبادرات استباقية من قِبَل معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك المجتمع الدولي، سعيا لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس.
	ألف - أنشطة الدول الجزرية الصغيرة النامية
	16 - في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية موريشيوس، اتخذ العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية مبادرات مختلفة لتسريع التنفيذ على الصعيدين الوطني والإقليمي. وثمة أمثلة كثيرة على ذلك، وتلك الواردة في هذا التقرير هي ليست سوى نماذج توضيحية تسلط الضوء على الأولوية التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية لتنفيذ استراتيجية موريشيوس.
	17 - فقد أطلقت سيشيل في عام 2011، على سبيل المثال، خطة شاملة لتنمية الإمداد بالمياه، بدعم من مرفق المياه الأفريقي، من أجل حل المشكلة المزمنة لنقص المياه خلال موسم الجفاف، حيث شملت الخطة زيادة سعة خزان المياه، وحل مشكلة هدر المياه المعالجة، وتعزيز القدرات المؤسسية، من بين أنشطة أخرى. ويجري تنفيذ هذه الأنشطة؛ غير أن البلد لا يزال يعاني نقصا مستمرا في المياه إلى حين إتمام هذه المشاريع().
	18 - وبالمثل، قامت موريشيوس، في محاولة لمواجهة التأثير المحتمل لتغير المناخ على اقتصادها ومواطنيها وسبل عيشهم، بإعداد وتنفيذ البرنامج المعنون ”استدامة جزيرة موريشيوس“، إضافة إلى البرنامج الحكومي للفترة 2010-2015(9). وشملت هذه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إعداد إطار للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وضمن هذا الإطار، استُهدف عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، والطاقة المتجددة، والمياه، والمناطق الساحلية، ومصائد الأسماك، والسياحة، والهياكل الأساسية العامة، والصحة، والزراعة، ويجري اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات، بما في ذلك استعراض السياسات والتشريعات، وتطبيق الأدوات الدينامية الطويلة الأجل، والتعزيز المؤسسي، وأعمال الهياكل الأساسية، وتعزيز البحوث والتطوير، والتوعية، والتعليم، والتدريب.
	19 - وفي منطقة المحيط الهادئ، أُعدّت خريطة طريق للطاقة في تونغا للفترة2010-2020(7)، وهي تقدِّم مسارا تفصيليا نحو إحداث تحوُّل في قطاع الطاقة في تونغا برمته تكون من سماته خفض الانبعاثات الكربونية وفعالية الكلفة والسلامة التقنية والإنصاف، بينما أنشأت الحكومة في بابوا غينيا الجديدة صندوقا للثروة السيادية في عام 2011 دعما لاستقرار الاقتصاد الكلي، ولتحقيق الأهداف الإنمائية للحكومة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأجل، ولإدارة الأصول المتأتية من إيرادات الموارد الطبيعية(9).
	20 - وفي عام 2011، أنشأت بليز اللجنة الوطنية المعنية بتغير المناخ كلجنة موسعة من أصحاب المصلحة المتعددين مكوَّنة من أعضاء القطاعين العام والخاص غير المنتمين للحكومة، من أجل تنسيق تنفيذ سياسات وتدابير ترمي إلى تخفيف ما للتغيرات المناخية من آثار ضارة بالبيئة، وإلى التكيُّف مع تلك التغيرات. ويُنتظر أن تُيسِّر اللجنة تعميم تطبيق السياسات المتعلقة بتغير المناخ.
	21 - وفي غيانا، توفر استراتيجية التنمية الخفيضة الكربون، التي جرى تحديثها لعام 2010، إطارا وطنيا شاملا لتحويل اقتصاد البلد، بوضعه الراهن، إلى ”اقتصاد خفيض الكربون“.
	22 - وعلى الصعيد الإقليمي، قام مركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ ومرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي بتوقيع مذكرة تفاهم في آب/أغسطس 2011 لمساعدة بلدان منطقة البحر الكاريبي بصورة أفضل على إعداد استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ، بينما التزم أعضاء مجموعة الطليعة الميلانيزية في المحيط الهادئ بتعزيز النمو الأخضر كأداة وكنهج إنمائي يرمي إلى إدماج ركائز التنمية المستدامة الثلاث.
	23 - وإضافة إلى ذلك، سوف ينعقد في فيجي المؤتمر التاسع لجزر المحيط الهادئ بشأن حفظ الطبيعة والمناطق المحمية في كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث ستصاغ استراتيجية خمسية لإجراءات حفظ الطبيعة.
	باء - الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية
	24 - بهدف تعزيز تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس، أولت كيانات منظومة الأمم المتحدة اهتماما أكبر في أعمالهما للدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى الرغم من أن كيانات منظومة الأمم المتحدة تركز على مجالات مختلفة من برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس، فهي تقدم مجتمعةً دعما كبيرا للدول الجزرية الصغيرة النامية.
	25 - وعلى الصعيد العالمي، عُهد إلى وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة بمجموعة متنوعة من المهام بهدف دعم تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تقديم المساعدة الفنية وإسداء المشورة؛ ودعم العملية الحكومية الدولية؛ والتنسيق بين الوكالات؛ والإبلاغ عن التقدم المحرز.
	26 - وكُلّف مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية بالقيام بأعمال الدعوة دعما للدول الجزرية الصغيرة النامية، وبتعبئة الموارد لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس.
	27 - وعلى الصعيد الإقليمي، يقع على عاتق اللجان الإقليمية مسؤولية الاضطلاع بأعمال الدعوة وتنسيق الدعم المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التنفيذ على المستوى الوطني.
	28 - ويساعد الفريق الاستشاري المشترك بين الوكالات، الذي ترأسه شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على ضمان التنسيق بين العديد من الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية. وما زالت اللجنة التنفيذية الموسعة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهي آلية استُخدمت في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تمثل قناة مفيدة للتنسيق في منظومة الأمم المتحدة. وهي تكفل أيضا تنسيق جهود منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بالمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية.
	29 - وتشارك كيانات الأمم المتحدة بنشاط في تعزيز تبادل المعلومات وتيسير إقامة شبكات التواصل بين أصحاب المصلحة. ولا تزال شبكة معلومات الدول الجزرية الصغيرة النامية (sidsnet.org) توفر بوابة عامة للمعلومات عن الدول الجزرية الصغيرة النامية وعن جدول أعمال التنمية المستدامة، في حين أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي الثالث (sids2014.org) يتيح معلومات أكثر ارتباطا بالمؤتمر تحديدا.
	30 - وقد يسرت وحدة الدول الجزرية الصغيرة النامية وضع برنامج تعليمي مشترك عن التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية تتم في إطاره المساعدة على تعزيز التعاون داخل اتحاد الجامعات. وتعد هذه المبادرة خير مثال على التعاون بين جامعات الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك جامعة جزر الهند الغربية، وجامعة جنوب المحيط الهادئ، وجامعة موريشيوس، وجامعة جزر فرجن، وجامعة سيشيل. وبتمويل من الحكومة الإسبانية، وضع المشروع قاعدة مشتركة تتيح للطلاب المسجلين في الجامعات الأعضاء الوصول إلى الدورات الإلكترونية المتاحة لهم.
	31 - وقد أشير في كثير من الأحيان إلى عدم وجود إطار فعال لرصد الالتزامات العالمية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. ودعت الدول الجزرية الصغيرة النامية مرارا وتكرارا إلى تعزيز النظم الوطنية للبيانات والمعلومات المصنفة، وإلى دعم القدرات التحليلية اللازمة لاتخاذ القرارات، وتتبع التقدم، فضلا عن إعداد موجزات قطرية عن أوجه الضعف والقدرة على التكيف.
	32 - وليست المشكلة الرئيسية تكمن في توافر البيانات والمعلومات التي يعول عليها فقط، بل وتكمن أيضا في الحاجة إلى استخدام الأطر التحليلية كأدوات لاتخاذ القرار للدول الجزرية الصغيرة النامية وكأساس لتطوير معايير تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقييم الضعف والقدرة على التكيف في كل دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	33 - ويجري حاليا بذل الجهود من أجل إعداد موجزات قطرية لأوجه الضعف والقدرة على التكيف، بحيث يمكن اتخاذها كأداة/دليل للتقييم والرصد، من خلال إجراء مشاورات مع الخبراء وتجارب أولية في عدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، على أن تكون متاحة في أوائل عام 2014.
	34 - وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية موريشيوس، أجرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عمليات تقييم للآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ على الزراعة، والموارد الساحلية والبحرية، والصحة، والطاقة، والسياحة، والمياه في منطقة البحر الكاريبي.
	35 - وقد قُدمت توصيات بغية التوصل لاستراتيجيات التكيف والتخفيف على أساس تحليلات التكاليف والفوائد. وفي مجال التخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ، تعمل اللجنة حاليا على تنفيذ مبادرة، تمولها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، توفر الدعم إلى أروبا وجزر البهاما وسورينام في استكمال سياسات الطاقة الوطنية. وتقوم اللجنة أيضا بإجراء تحليل للعوائق المالية والتنظيمية التي تحول دون تنفيذ تدابير الكفاءة في مجال الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
	36 - وفيما يتعلق بالسياحة، تركزت الجهود على دراسة استراتيجيات ترمي إلى تحقيق مزيد من التنويع في الاقتصاد السياحي في منطقة البحر الكاريبي. وفي ذلك الصدد، لا يزال البحث جاريا لاستكمال دراسة عن الطلب الترفيهي في قطاع المرافئ واليخوت كي يسترشد بها واضعو السياسات حتى يتسنى تحقيق مزيد من التنمية بهذا القطاع الفرعي.
	37 - وتجري اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حاليا دراسة معنونة: ”أثر التجارة والنمو في منطقة البحر الكاريبي“. وتشير النتائج الأولية إلى أن التجارة البينية داخل المنطقة كانت محدودة جدا وأن الأزمة التي وقعت مؤخرا كبلتها بمزيد من القيود. وتشكل التجارة الإقليمية الآن 13 في المائة فقط من إجمالي التجارة في منطقة البحر الكاريبي. وأثر الركود العالمي على التجارة نظرا لتضاؤل الطلب على صادرات منطقة البحر الكاريبي، مما عاد بدوره بالضرر على النمو. ويكمن التحدي الكبير بمنطقة البحر الكاريبي في تطوير منتجات جديدة لدعم التصدير إلى أسواق جديدة مع تشجيع التصدير إلى الأسواق القائمة. وتركز اللجنة أيضا على الطريقة التي يمكن بها لمقدمي الخدمات الثقافية في منطقة البحر الكاريبي، بمن فيهم الموسيقيون والمسرحيون ومصممو الأزياء، خلق حضور تجاري أكثر نجاحا في الاتحاد الأوروبي.
	38 - وفي مجال إدارة المعارف، ينصبّ التركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم إدارة أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى بناء القدرات في مجال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معالجة إدارة أخطار الكوارث في مجتمع المعلومات.
	39 - وفي مجال المسائل الجنسانية والصحة، أعدت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والجماعة الكاريبية، ملفا لتحديد العوائق الرئيسية والفرص المتاحة، حيث روعي الربط بين النوع الجنساني والصحة.
	40 - وقد أنشأت اليونسكو منابر مشتركة بين القطاعات، من بينها منبر بعنوان ”الإسهام في تنفيذ استراتيجية موريشيوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية“، كوسيلة مبتكرة تتبعها اليونسكو في وضع التصورات لبرامجها وفي إدارتها وتنفيذها بطريقة متعددة التخصصات. وتحدد المنابر استراتيجية مشتركة وتشكل أفرقة تنفيذية تتكون من زملاء عاملين في مختلف القطاعات، والأهم من ذلك، في مختلف مناطق العالم وبلدانه.
	41 - ويكفل المنبر الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي يشمل جميع القطاعات البرنامجية والمكاتب الميدانية الخمسة التي تغطي هذه الدول، أن يجري استخدام خبرة اليونسكو المتعددة التخصصات والفريدة من نوعها في مجالات العلم والثقافة وتغير المناخ والتعليم الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفي مجالات التراث الطبيعي والثقافي وغير المادي، وفي مجال التعبير عن المعارف العلمية ومعارف الشعوب الأصلية، وفي مجال إدارة المعارف والمعلومات الداعمة لعمليات صنع القرارات، استخداما مثمرا في التصدي للتحديات الكثيرة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	42 - وتتصدى اليونسكو أيضا للتحديات المرتبطة بإعداد الخريجين المهرة لتلبية احتياجات سوق العمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية، من خلال تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني. وتستهدف البرامج في المقام الأول نسبة كبيرة من الشباب غير الملتحق بالمدارس، وترمي إلى تمكينهم عن طريق إكسابهم المهارات التي تساعدهم على المساهمة في تنمية مجتمعهم.
	43 - ويسهم برنامج مراقبة الشواطئ، الذي تدعمه اليونسكو، إسهاما كبيرا في التصدي لمسائل تغير المناخ ورصد السواحل. وقد تم دمج البرنامج في المناهج الدراسية الوطنية في دولة كيريباس الجزرية بالمحيط الهادئ. ويتيح دمج البرنامج في المناهج الكيريباسية للمعلمين وللطلاب فهم عمليات الرصد العالمية لتغير المناخ والمساهمة فيها من خلال أنشطة عملية مباشرة في بيئتهم المحلية.
	44 - وأضيفت عدة مواقع جديدة في الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى قائمة التراث العالمي، بما في ذلك محمية جزيرة فينيكس البحرية في كيريباس، وموقع التجارب النووية بجزيرة بيكيني المرجانية في جزر مارشال، ومدينة بريدجتاون التاريخية وحاميتها في بربادوس. وصدّق خمس من الدول الجزرية الصغيرة النامية (ترينيداد وتوباغو، وتونغا، وجامايكا، وفانواتو، وفيجي) على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي.
	45 - وتقوم جزر وأقاليم المحيط الهادئ حاليا بتنفيذ خطة عمل التراث العالمي بمنطقة المحيط الهادئ (2010-2015). وتنسق اليونسكو مركزا لالتقاء الوكالات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمجتمعات بهدف تعزيز إدارة المعارف، وبناء القدرات، وإقامة الشراكات في إدارة تراث منطقة المحيط الهادئ. وفي منطقة البحر الكاريبي، يعمل برنامج بناء القدرات في منطقة البحر الكاريبي الآن بكامل طاقته ويعود بالفائدة على 16 دولة عضوا و 20 من مواقع التراث العالمي. وهو يعمل أيضا على بناء وتعزيز القدرات في مجال إدارة التراث، ويعزز من التعاون في المنطقة، ويسهم في تكوين فهم للعلاقات التآزرية بين حفظ التراث وبين التطورات الجديدة.
	46 - وعملت اليونسكو على حفظ المعارف المحلية ومعارف الشعوب الأصلية وتعزيزها في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك في جزر سليمان من خلال العمل مع المعلمين والمجتمعات المحلية، وفي تيمور - ليشتي من خلال أنشطة من قبيل إجراء البحوث الموجهة لأغراض عملية، ووضع مواد تعليمية في مجال البيئة، وعقد دورات تدريبية، مع التركيز على الدور المهم الذي تؤديه المعارف المحلية ومعارف الشعوب الأصلية في الحد من أخطار الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ، والإدارة المجتمعية للموارد.
	47 - وفي إطار المنبر المشترك بين القطاعات الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهندي، يجري تقديم الدعم إلى جزر القمر، وجزيرة ريونيون (فرنسا)، وسيشيل، ومدغشقر، وملديف، وموريشيوس في مجال نقل معارف الطب التقليدي والاعتراف بها من خلال تشكيل شبكة دون إقليمية من الممارسين. وستدعم هذه البلدان بعضها بعضا في مجالات تبادل المعرفة بأفضل الممارسات والتحاور مع واضعي السياسات والعلماء، ووضع مبادئ توجيهية للممارسات الجيدة ومدونات أخلاقية، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد النباتية وتطوير البرامج التعليمية المناسبة.
	48 - ومن خلال مبادرة ”رؤية الشباب للحياة في الجزر“، التي تدعو إلى بناء القدرات وإشراك الشباب في التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، يجري إعطاء الشباب الفرصة لتصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم مشاريع متعلقة بتغير المناخ، فضلا عن المشاريع المتعلقة بالصحة (فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) في جزرهم. والمبادرة قيد التنفيذ في بابوا غينيا الجديدة، وجامايكا، ودومينيكا، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وساموا، وسيشيل، وموريشيوس، ونيوي، وهايتي.
	49 - ويوفر تقييم نطاق التأثير الاقتصادي للكوارث صورة أكثر وضوحا عن كيفية تأثير الكوارث على التنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. فعلى سبيل المثال، وصل مجموع الخسائر الناجمة عن إعصار إيفان، الذي ضرب جنوب المحيط الهادئ في عام 2012، ما يعادل ثلث الناتج الاقتصادي السنوي لساموا. وبالمثل، تقدر الخسائر المرتبطة بزلزال عام 2010 في هايتي بما يفوق 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونظرا لصغر حجم هذه الدول، فقد يؤثر حدثا خطيرا واحدا، كإعصار مثلا، على كامل إقليم الدولة واقتصادها. وبالتالي، يمكن للكوارث أن تدمر استثمارات رأسمالية ومكاسب إنمائية أحرزت بشق الأنفس على مدى عقود من الزمن، وغالبا ما يتبعها انتعاش بطيء ومكلف. ويمكن أن ينجم عن زيادة المديونية وزيادة القيود على الحيز المالي عواقب طويلة الأمد على التنمية.
	50 - وتقل فرص التمكّن من استيعاب الخسائر في البلدان ذات المستويات المنخفضة من الاستثمار والمتوسطات المرتفعة للخسائر السنوية، وذلك حتى مع الأحداث الأكثر تواترا والأقل شدة. فعلى سبيل المثال، تكبدت جامايكا خسائر بسبب الكوارث التي وقعت بين عامي 1991 و 2011 بلغ متوسطها السنوي ما يعادل 2.6 في المائة من متوسط استثماراتها السنوية. وساهم ذلك في تباطؤ معدل نموها طوال تلك الفترة(). وبالمثل، تشير التقديرات إلى استمرار فانواتو وتونغا في تكبد خسائر سنوية يبلغ متوسطها 4.4 في المائة و 6.6 في المائة على التوالي().
	51 - ودعم مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث مشاورات بشأن إطار عمل ما بعد عام 2015 للحد من أخطار الكوارث، الذي سيحل محل إطار عمل هيوغو، في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. واستفادت المنطقتان في ذلك من تجاربهما في تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية لدعم إطار عمل هيوغو. ودعما للمشاورات الجارية، أجريت دراسة، بدعم مشترك من مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم في إطارها تحليل المستويات الحالية لإدماج أهداف الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في منطقة المحيط الهادئ، مع التركيز على البيئة السياساتية والمؤسسية().
	52 - واجتمع منبر المحيط الهادئ لإدارة أخطار الكوارث في نوميا بكاليدونيا الجديدة في الفترة من 17 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2012، والتزم بوضع استراتيجية إقليمية متكاملة لإدارة أخطار الكوارث وتغير المناخ، على أن يبدأ العمل بها في عام 2016.
	53 - وعُقد المؤتمر السابع بشأن الإدارة الشاملة للكوارث في منطقة البحر الكاريـبي في مونتيغو باي، جامايكا، في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر ليناقش موضوع ”بناء القدرة على الصمود أمام الكوارث - مسؤولية مشتركة“. ومع اقتراب الاستراتيجية الشاملة لإدارة الكوارث في المنطقة (2007-2012) من نهايتها، قيّم المؤتمر مستوى التقدم المحرز، واستعرض الفجوات وصاغ استراتيجية لما بعد عام 2012.
	54 - ويواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات دعما لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس. وجرى تنفيذ هذه المشاريع والأنشطة في إطار مشاريع ومبادرات عالمية وإقليمية تجري لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية وبالاشتراك معها.
	55 - وفي منطقة البحر الكاريبي، تشمل المبادرات الرئيسية لبرنامج البيئة، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة الشراكة المعنية بالإدارة المستدامة للأراضي في الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي، ومشروع يهدف إلى تحويل دومينيكا إلى جزيرة عضوية سليمة بيئيا، ومشروع الممر البيولوجي الكاريبي.
	56 - وفي إطار البرامج الفرعية لإدارة النظم الإيكولوجية، لدى برنامج البيئة مبادرة لإدارة النظم الإيكولوجية في الجزر، حيث يُنظر إلى الجزيرة برمّتها كنظام إيكولوجي، ويطبَّق النهج القائم على مفهوم النظام الإيكولوجي في العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات النظام الإيكولوجي لصالح البشر والتنمية الجزرية المستدامة. واستنادا إلى الأدوات والمنهجيات القائمة، بدأ برنامج البيئة في عام 2012 يعمل مع برنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ على إرساء ممارسات جيدة لدعم نهج الإدارة هذا، وسيتم بمجرّد تبلور هذا العمل تكراره في مناطق أخرى للدول الجزرية الصغيرة النامية.
	57 - وبدأ برنامج البيئة في آب/أغسطس 2012 مشروعه للنهوض بجدول أعمال التنمية المستدامة في منطقة البحر الكاريبي من خلال الاقتصاد الأخضر، وهو المشروع الذي يستهدف الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، حيث سيُبدأ بتجريبه في ثلاثة بلدان رائدة هي هايتي وجامايكا وسانت لوسيا. ويتمثل الهدف العام من المشروع في تمكين بلدان منطقة البحر الكاريبي من دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ السياسات التي تفضي إلى اقتصاد قوي ومستدام، تكون من سماته المسؤولية البيئية وشمول كافة الشرائح الاجتماعية. وسيحقق المشروع النواتج الأربعة الرئيسية التالية: (أ) شبكة إقليمية من أصحاب المصلحة المتعددين للاقتصاد الأخضر ومنابر مماثلة في البلدان الرائدة الثلاثة؛ (ب) قوائم بالخيارات الاستثمارية والسياساتية الملائمة لفرادى البلدان؛ (ج) مركز امتياز إقليمي في مجال الاقتصاد الأخضر؛ (د) حافظة لأنشطة بناء القدرات الخاصة بكل منطقة في مجال الاقتصاد الأخضر.
	58 - ويعمل برنامج البيئة حاليا على إعداد منشوره عن أفضل ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين في موريشيوس. ومن المتوخى أن يتضمن هذا المنشور معلومات تهم جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية في مجال دعم التدابير المناسبة لتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة والترويج للهياكل الأساسية المستدامة، وذلك بهدف الإسراع بالتحوّل من عادات الاستهلاك والإنتاج السيئة إلى أسلوب حياة أكثر استدامة.
	59 - وينفذ برنامج البيئة أيضا مشروع المشتريات العامة المستدامة ووضع العلامات الإيكولوجية. وفي إطار هذا المشروع، يُستند إلى الخبرة التي اكتسبها برنامج البيئة في مجال وضع العلامات الإيكولوجية وعمليات المشتريات المستدامة من أجل السعي إلى دمج هاتين الأداتين لتحقيق أقصى قدر ممكن من الآثار التآزرية وتحسين فرص بلوغ الهدف المشترك المتمثل في حفز العرض والطلب في سوق المنتجات المستدامة.
	60 - ويدعم برنامج البيئة الإسهامات الوطنية في خطة الرصد العالمية المنبثقة عن اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة. ومن البلدان التي تتلقى الدعم، على سبيل المثال لا الحصر: أنتيغوا وبربودا، وبالاو، وجامايكا، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، وكيريباس، وموريشيوس، ونيوي. وكذلك نشر برنامج البيئة في آذار/مارس 2012 تقريرا عن أخذ عينات الهواء بالأسلوب السلبي في إطار خطة الرصد العالمية المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة. ويوجز التقرير العمل الذي اضطُلع به والنتائج التي تحققت في مجال رصد الملوثات العضوية الثابتة دعما لخطة الرصد العالمية، وذلك وفقا للمادة 16 من اتفاقية ستوكهولم. وتتم مقارنة درجات تلوث البيئة الهوائية بالملوثات العضوية الثابتة حول العالم. ويتضمن التقرير 14 دولة جزرية صغيرة نامية في مناطق المحيط الهادئ وأفريقيا والبحر الكاريبي.
	61 - وانخرط برنامج البيئة كذلك في أنشطة واسعة النطاق تتناول تنفيذ استراتيجية موريشيوس في مجالات تغير المناخ وموارد الطاقة، والموارد الساحلية والبحرية، وموارد الأراضي، وموارد التنوع البيولوجي، والتعزيز المؤسسي.
	62 - ويقوم برنامج البيئة حاليا بتنسيق برامج البحار الإقليمية وفقا للإطار العالمي الذي وضعه لتنسيق شؤون البحار الإقليمية. وينظم برنامج البيئة الاجتماعات التنسيقية بشكل سنوي. ويشارك في أنشطة التنسيق ممثلون عن برامج البحار الإقليمية المعنية، ومنها برنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ (استنادا إلى اتفاقيتي نوميا ووايغاني)، والبرنامج الكاريبي للبيئة (اتفاقية كارتاخينا)، واتفاقية نيروبي، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، واتفاقية أبيدجان. وجرت كذلك في الاجتماعات التنسيقية مناقشة مسائل متصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية من قبيل مسألة الاقتصاد الأخضر في هذه الدول ومسألة إدارة النظام الإيكولوجي في سياق الجزر. وقام كل من برامج البحار الإقليمية ذات الصلة بتنفيذ أنشطة تخص الدول الجزرية الصغيرة النامية تحديدا.
	63 - وتساعد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تنفيذ استراتيجية موريشيوس في مناطق البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ، وهي المناطق التي يوجد بها معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية. فعلى سبيل المثال، دعمت منظمة الأغذية والزراعة عددا من الأنشطة المضطلع بها من خلال المشاريع التقنية ومشاريع الصناديق الاستئمانية التي تتم في الدول الجزرية الموجودة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ولا سيما أنشطة تعزيز القدرات في مجال إدارة المخاطر، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي. ويجري العمل على إنشاء موقع شبكي مواضيعي مكرّس للدول الجزرية الصغيرة النامية للتعريف بأعمال منظمة الأغذية والزراعة في مختلف مجالات العمل (www.fao.org/sids). وبالإضافة إلى ذلك، أُطلقت عملية تشاور إلكترونية عالمية بهدف تشجيع الحوار والتماس المدخلات التي من شأنها أن تشكل إسهاما في العملية التحضيرية الرامية إلى التعامل مع أهم التحديات والفرص التي تصادفها الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	64 - وقُدم الدعم إلى الاجتماعات التحضيرية الإقليمية (منطقة البحر الكاريبي، ومنطقة المحيط الهادئ، ومنطقة المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي) للمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تنظيم وتمويل الاجتماعات الجانبية، والمشاركة في حلقات النقاش والموائد المستديرة، وتقديم العروض خلال الجلسات العامة والمناقشات الثنائية. وبُذلت الجهود من أجل تقديم الإسهامات الفنية والتقنية للوفود بشأن المواضيع المندرجة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة وضمن مجال عملها الرئيسي.
	65 - وفي أواخر عام 2012، وقّعت منظمة الأغذية والزراعة مذكرة تفاهم مع دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، ويجري حشد مجموعة متنوعة من الصناديق الدولية كي تقوم بتيسير الاتفاق.
	66 - ولأمانة الكومنولث باع طويل في إجراء البحوث وأنشطة الدعوة المحددة الوجهة باسم الدول الجزرية الصغيرة النامية. فخلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2013، سعت الأمانة من خلال عمليتها التشاورية الجارية مع الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى تحديد التحديات والفرص الجديدة والناشئة فيما يتصل بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وتحديد السبل والوسائل اللازمة للتعامل معها، وتوسيع نطاق الشبكات القائمة، وتحديد الشركاء الممكن التعاون معهم في الأنشطة الرئيسية.
	67 - وقد أسفر ذلك عن برنامج لأنشطة دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية انصبّ تركيزه على مواضيع بناء القدرة على التكيف، والهجرة والتنمية، والسياحة، والأهداف الإنمائية للألفية، وبناء القدرات. واستغلّت الأمانة أيضا صلاحيتها لعقد الاجتماعات، فاستضافت عدّة مؤتمرات واجتماعات دولية كبرى جمعت بين الدول الجزرية الصغيرة النامية والشركاء الإنمائيين الرئيسيين. ووفّرت هذه الاجتماعات منبرا فعالا للتأثير على المؤسسات الرئيسية المتحكمة في أنماط تخصيص الموارد على الصعيد العالمي من أجل الخروج بنتائج تصبّ في مصلحة الدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي سياق برنامج الأمانة للدعوة والبحث السياساتي لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية، أجرت الأمانة عدة دراسات تهدف إلى تكوين فهم أفضل للتحديات الفريدة التي تواجهها تلك البلدان في سعيها إلى الحد من مواطن ضعفها وتعزيز قدرتها على التكيف.
	68 - وفي آذار/مارس 2012، عقدت أمانة الكومنولث في جامايكا اجتماعا للخبراء بشأن الهجرة والتنمية لمناقشة التحديات والفوائد الإنمائية المتصلة بالهجرة في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول الصغيرة. وجرى إطلاع الحضور على النتائج التي توصلت إليها عدة دراسات أجريت بتكليف من الأمانة بشأن الهجرة والتنمية في الدول الصغيرة. وأجري مزيد من التنقيح من خلال التشاور للدراسات التي تناولت قضايا الهجرة والتنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الصغيرة الأخرى في مناطق المحيط الهادئ، والبحر الكاريبي، والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي، وهي ستنشر في صورة كتاب من إصدارات الأمانة في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	69 - وفي إطار جهود أمانة الكومنولث المستمرة الرامية إلى بناء القدرات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، قامت الأمانة بوضع وتطبيق إطار يعرف بالهيكل الدولي للبيئة والتنمية المستدامة، وهو يوفر لمقرري السياسات والممارسين في مجال التنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول الصغيرة فهما لأدوات وأطر الحوكمة على مختلف مستويات الحوكمة، من المحلي إلى الدولي، كي يتمكنوا من تطبيق التنمية المستدامة على نحو فعال في بلدانهم.
	70 - وواصلت أمانة الكومنولث عملها مع البنك الدولي عن كثب. وشاركت الأمانة العامة في المنتدى السنوي للدول الصغيرة الذي عُقد خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي/البنك الدولي، واشتركت مع البنك الدولي في تنظيم حلقة عمل عن التحديات التي تواجَه على صعيد البيانات في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول الصغيرة. ومن منطلق اعتراف المؤسستين بأهمية قطاع السياحة وما يمكن أن يؤديه من دور محفّز لهذه الاقتصادات، فقد أصدرتا تكليفات بإجراء ثلاث دراسات لاستكشاف آليات انتقال الآثار من نشاط السياحة إلى تنمية الدول الصغيرة. وعُرضت الدراسات ونوقشت في المؤتمر السنتاني العالمي الثاني المعني بالدول الصغيرة، المعقود في عام 2012، وهي ستنشر في كتاب بعنوان: السياحة والنمو الشامل للجميع في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	71 - ووقعت أمانة الكومنولث مذكرة تفاهم مع لجنة المحيط الهندي ورابطة التعلم بهدف ضمان استمرار تقديم دورة تدريبية في منطقة المحيط الهندي بشأن الإطار المسمّى الهيكل الدولي للبيئة والتنمية المستدامة.
	72 - ودعمت أمانة الكومنولث إقامة شراكة بين المنظمات الإقليمية للدول الجزرية الصغيرة النامية في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهندي والمحيط الهادئ ينصب تركيزها على التمويل المتعلق بالمناخ ومعالجة شواغل التنمية المستدامة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يسّرت الأمانة اجتماعا جانبيا في 20 حزيران/يونيه 2012 مع لجنة المحيط الهندي وأمانة برنامج البيئة الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ ومركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ بشأن المسارات المؤدية إلى إقامة اقتصادات قادرة على التكيف مع تغير المناخ وقليلة الانبعاثات الكربونية. وشملت وقائع هذه المناسبة عرض فيلم ومناقشة حول الشواغل ذات الأولوية فيما يتصل بالدول الجزرية الصغيرة النامية في عملية المؤتمر، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين المنظمات.
	رابعا - الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية
	73 - كما هو مبيّن أعلاه، اتخذت الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين القرار 67/207 بشأن عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، وفقا لما طُلب في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(5).
	74 - وكذلك حدد القرار 67/207 طرائق الأعمال التحضيرية للمؤتمر. ففي الفقرة 5، تقرر أن يضطلع المؤتمر بما يلي:
	(أ) إجراء تقييم للتقدم المحرز حتى الآن والثغرات التي ما زالت تعتري تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس، بالاستعانة بجملة أمور منها التقارير المتاحة والعمليات المضطلع بها في هذا الخصوص؛
	(ب) السعي إلى أن تجدد جميع البلدان التزامها السياسي بالعمل بفعالية على تلبية الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية ومعالجة مواطن ضعفها بالتركيز على اتخاذ إجراءات عملية محددة لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس، بطرق منها حشد الموارد والحصول على المساعدة لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(ج) تحديد التحديات الجديدة والمستجدة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية والفرص المتاحة لها في مجال التنمية المستدامة وطرق ووسائل التصدي لتلك التحديات والاستفادة من تلك الفرص، بطرق منها تعزيز الشراكات التعاونية بين الدول الجزرية الصغيرة النامية والمجتمع الدولي؛
	(د) تحديد الأولويات في مجال التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأخذها في الحسبان، حسب الاقتضاء، عند إعداد خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.
	75 - وفي إطار التحضير للمؤتمر الدولي، كلّف الأمين العام للأمم المتحدة وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالقيام بدور أمين عام المؤتمر.
	76 - وأجريت مشاورات وطنية في الدول الجزرية الصغيرة النامية قبل انعقاد الاجتماعات الإقليمية، وهو ما تمخض عن إصدار تقارير تجميعية إقليمية().
	77 - وكما ذُكر آنفا، عُقدت في تموز/يوليه 2013 الاجتماعات التحضيرية الإقليمية المنصوص عليها في القرار (في فيجي وجامايكا وسيشيل)، وسيُعقد الاجتماع الأقاليمي في آب/أغسطس في بربادوس. وستكتمل العملية قبل اتخاذ القرار المتعلق بطرائق العملية العالمية للمؤتمر الدولي، ثم تبدأ العملية العالمية نفسها في وقت لاحق من هذا العام. وقد ساعدت الاجتماعات التحضيرية الإقليمية على بلورة الأولويات الإقليمية للمؤتمر.
	الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي

	78 - أكدت النتائج التحديات المستمرة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والجريمة والعنف، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب، ونزوح الأدمغة الناجم عن ذلك، والأمراض غير المعدية والشواغل الصحية الأخرى، والديون. ودعا الاجتماعُ المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية عن طريق نقل التكنولوجيا، وتنمية القدرات، وتزويد صندوق المناخ الأخضر برأس المال، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، في جملة إجراءات أخرى. وأعربت الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي أيضاً عن الحاجة الملحَّة إلى أن ينظر الشركاء في التنمية في معايير غير معيار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساعدة المالية وتخفيف عبء الديون.
	الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ

	79 - احتل تغير المناخ والمسائل المتعلقة بالمحيطات مكاناً بارزاً في الوثيقة الختامية للاجتماع الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ. وشملت المسائل الأخرى التي أُثيرت الصحة، وبخاصة الأمراض غير المعدية، والحماية والإدماج الاجتماعيين، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والنقل والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. ومن أجل النهوض بتلك الأولويات وغيرها، قرَّرت الوفود التي تمثِّل منطقة المحيط الهادئ أن تقترح موضوعاً للمؤتمر الدولي الثالث بعنوان: ”تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال إقامة شراكات حقيقية ومتينة“.
	الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي

	80 - احتل مفهوم ”الاقتصاد الأزرق“ مكاناً مركزياً في نتائج الاجتماع، وهو يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن للمحيطات أن تكون القوة المحرِّكة لها. وتناول اجتماع منطقة المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي مسائل السلام والأمن، ولا سيما في مواجهة القرصنة الدولية والجريمة المنظمة، ومصادر الطاقة المتجددة، والأمراض غير المعدية، وآليات التمويل والصكوك التجارية الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والإدارة المستدامة للموارد الوطنية، وضرورة تعزيز آلية التنسيق الإقليمية التابعة لهذه المنطقة والدعم المؤسسي المقدّم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	81 - وفي أعقاب الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، بدأت الدول الجزرية الصغيرة النامية أعمالها التحضيرية للاجتماع التحضيري الأقاليمي، الذي من شأنه الإسهام في العملية التحضيرية العالمية للمؤتمر الدولي الثالث. ومن المتوقع أيضاً أن تشارك الدول الجزرية الصغيرة النامية في المناقشات المتعلقة بـ ”السنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية“، وكذلك في مناقشة الأعمال التحضيرية للمؤتمر.
	82 - وستساعد تلك الأنشطة، خلال السنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية، المجتمع الدولي على النظر في التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية موريشيوس، وكفالة أن يتم إعطاء دفعة لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس خلال المؤتمر الدولي الثالث.
	خامسا - اجتماعات أفرقة الخبراء كإسهامات فنية في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث
	83 - نُظِّم عدد من اجتماعات أفرقة الخبراء بمبادرة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، وجهات أخرى، وذلك بصورة مشتركة في كثير من الأحيان، ولغرض محدد هو توفير الإسهامات الفنية في العملية التحضيرية الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية.
	اجتماع الخبراء بشأن موضوع ”تعزيز الشراكات للحد من أخطار الكوارث في الدول الجزرية الصغيرة النامية“

	84 - عُقد الاجتماع في الدورة الرابعة للمنبر العالمي للحد من أخطار الكوارث، ونظَّمه مكتب الممثل السامي ومكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث. وجرى التأكيد على التأهب باعتباره يكتسي أهمية أساسية، بما في ذلك قيام السلطات باستخدام لغة ورسوم بسيطة لشرح الأعاصير. وقد تُرجمت تلك الرسائل إلى مبادئ توجيهية وتوصيات وجرى بثها بوصفها رسائل للإنذار المبكر عن طريق مختلف وسائط الإعلام. وجرى التأكيد أيضاً على الحاجة إلى إدماج الحد من أخطار الكوارث في مناهج التعليم والتوعية، بدءاً من مستوى المدرسة الابتدائية صعوداً، وعلى المستوى الشعبي/المجتمعي، باعتباره وسيلة هامة لتحسين التأهب وتنمية القدرة على التكيّف.
	اجتماع الخبراء بشأن موضوع ”أهمية علوم وتكنولوجيا البحار وأهمية تنمية القدرات ونقل تكنولوجيا البحار إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية“

	85 - نظَّم الاجتماع مكتب الممثل السامي، واليونسكو، ولجنة المحيط الهندي، وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة. وتم الخروج منه باستنتاج مفاده أن مسألة المحيطات بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية هي مسألة تمسُّ بشكل واضح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف تلك الدول في مجال التنمية المستدامة. وقد أظهرت الدول الجزرية الصغيرة النامية قدرات قيادية في إدارة الموارد البحرية الحية التي توجد داخل حدود الولايات الإقليمية لكل منها، وهي بدأت مجدداً تولِّي زمام المبادرة في المسائل المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد البحرية غير الحية. وتظل الحاجة إلى تنمية القدرات والدراية العلمية عنصراً أساسياً لتلبية مطامح هذه الدول في مجال التنمية المستدامة، والتصدّي لما يفرضه تغيّر المناخ من متطلبات متعددة الأوجه على صعيدي التكيّف معه والتخفيف من آثاره.
	ندوة لشرح قدرة النُظم الجزرية على التكيّف الإيكولوجي والاجتماعي

	86 - نظَّم الندوة مكتب الممثل السامي بالشراكة مع المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وأكد المشاركون أن النُظم الإيكولوجية الجزرية تطرح تحديات فريدة من نوعها على صعيد حفظ الموارد بالنظر إلى ما تمتاز به من عمليات إيكولوجية وعمليات تطوُّر، وإلى هشاشتها أمام التهديدات. وأُشير إلى أن التنوع البيولوجي في الجزر لا يكتسي فقط أهمية على الصعيد العالمي، إنما يعاني فوق ذلك من العديد من التهديدات، بما يشمل الكوارث الطبيعية، والأمراض، والاستغلال المفرط، وإزالة الغابات، وتصريف المياه من الأراضي الرطبة، وفقدان الموائل، والتجارة غير المشروعة بالأنواع المهددة بالانقراض، وتغير المناخ. وتعتبر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أن الأنواع المتوطنة في الجزر هي أكثر الأنواع عرضةً للانقراض. فلقد شهدت الجزر حتى الآن 95 في المائة من ظواهر انقراض الطيور، و 90 في المائة من ظواهر انقراض الزواحف، و 69 في المائة من ظواهر انقراض الثدييات، و 68 في المائة من ظواهر انقراض النباتات عبر أنحاء العالم.
	اجتماع الخبراء بشأن موضوع ”الدول الجزرية الصغيرة النامية وخطة التنمية لما بعد عام 2015“

	87 - نظَّمت الاجتماع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وترِد في ما يلي المسائل الرئيسية التي جرى تحديدها للنظر فيها.
	البُعد الاجتماعي للتنمية المستدامة

	88 - يجب أن تُولى المسائل الاجتماعية موقعاً بارزاً جديداً في خطة التنمية لما بعد عام 2015 كي تكون التنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية مستدامة حقاً. ومن شأن عدم المساواة، في حد ذاته، أن يمنع النمو، ولذا حُثَّت الجهات المشارِكة في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 على العمل من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي، عن طريق معالجة مجموعة من مسائل التنمية الاجتماعية، بما في ذلك (أ) إيجاد فرص العمل ودعمها لجميع الفئات الديمغرافية؛ (ب) وإيلاء الاهتمام لتمكين المرأة وللمسائل ذات الأهمية التي لم يسبق أن تم تحديدها في الأهداف الإنمائية للألفية، مثل العنف العائلي؛ (ج) وتعزيز نوعية التعليم والخدمات الصحية عوضاً عن التركيز فقط على كمية الخدمات، وتوسيع نطاق التعليم العالي والمهني.
	معالجة الديون وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية

	89 - تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية تحديات اقتصادية ملحَّة، ولا سيما البلدان الواقعة في منطقة البحر الكاريبي التي تعاني من أعباء ديون ثقيلة، والبلدان غير القادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، والبلدان التي يُمنع حصولها على تمويل بشروط ميسَّرة بالنظر إلى تصنيفها على أنها من ”البلدان المتوسطة الدخل“ استناداً إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وسعياً لمواجهة تلك التحديات، يجب على المجتمع الدولي أن ينظر في إدخال إصلاحات على المنظومة المالية العالمية لتهيئة بيئة تشجِّع على الاستثمار في قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على التكيّف. وتحتاج هذه الدول أيضاً للحصول على معاملة تفضيلية وتمويل بشروط ميسَّرة على أساس تقييم عادل لمواطن الضعف في كل منها ولقدرتها على التكيّف في آن معاً.
	معالجة خطر تغير المناخ الذي يتهدد وجود الدول

	90 - لا يزال تغير المناخ يشكل التهديد الأساسي بالنسبة لكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية، لأسباب ليس أقلها أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يقوِّض سلامتها الإقليمية. ويتحمل العالم المتقدم النمو المسؤولية عن تخفيف آثار تغير المناخ من خلال الحد من انبعاثات الكربون. وقد جرى التركيز على الحاجة الملحة لتمويل عملية التكيف مع هذا التغير ووضع آلية لمواجهة الخسائر والأضرار.
	تعزيز نظُم الرصد والبيانات الداعمة لها

	91 - أوصى الخبراء بأن يجري التعامل مع مسألة تنمية قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية على جمع البيانات وتحليلها بالتركيز على تعزيز نُظم إدارة المعارف وأطر الرصد والتقييم. وينبغي أن تكون الأطر موضع تجريب على الصعيد الوطني قبل نشرها على نطاق إقليمي، ومن ثم عالمي. ومن الأهمية البالغة أن تكون منهجيات جمع البيانات وأطر الرصد والتقييم سهلة الاستعمال، وقائمة على عمليات تشاورية تنطلق من القاعدة. وباتباع ذلك النهج، سيعكس كل إطار بدقة مواطن ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية وقدرتها على التكيّف، فضلاً عن التباين القائم داخل المناطق الثلاث وفيما بينها.
	تعزيز إقامة شراكات عالية الجودة

	92 - رأى الخبراء أن بإمكان الشراكات، في المشهد الإنمائي لما بعد عام 2015، أن تعزز نموذجاً جديداً في التعاون الإنمائي يتجاوز العلاقات التقليدية القائمة بين المانح والمستفيد.
	اجتماع الخبراء بشأن موضوع ”المسائل الناشئة في الدول الجزرية الصغيرة النامية“

	93 - عُقد الاجتماع في سياق عملية ”التبصّر“ التي بادر إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تستخدم منهجية مصممة أصلاً لتحديد المسائل البيئية الناشئة في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقرَّر برنامج البيئة تطبيق المنهجية بالتركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية. وقد انضمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى هذا العمل من خلال جمع الخبراء من الدول الجزرية الصغيرة النامية لإجراء مناقشات متوازية واستكشاف أوجه الترابط القائمة. ودفعت تجربة اجتماع أفرقة الخبراء بكلٍّ من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى استكشاف نهج أكثر تكاملاً لتحديد وتنقيح المسائل الناشئة المقبلة، مع ما ينطوي عليه ذلك من فوائد كبيرة محتملة للنهوض بالتنمية المستدامة الكلية في الدول الجزرية الصغيرة النامية وخارجها.
	94 - وبرزت المواضيع التالية على إثر تحديد المسائل البيئية الناشئة من خلال عملية ”التبصّر“ التي بادر إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل أن يجري تقليصها في الاجتماع، وهي تخضع حالياً لمزيد من التنقيح:
	(أ) الأنواع الدخيلة التوسعية؛
	(ب) فقدان الغابات الغيمية الجبلية المدارية بلا رجعة؛
	(ج) الضغط الساحلي: إزالة الغابات الساحلية وفقدان خدمات النظم الإيكولوجية؛
	(د) استخراج المعادن من أعماق المحيط الهادئ والمخاطر ذات الصلة؛
	(هـ) الأثر غير التناسبي لتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(و) تكاثف الظواهر الشديدة والصدمات الخارجية التي تتعرض لها الدول الجزرية الصغيرة النامية وازدياد تأثرها بها؛
	(ز) تسارع تحات الشواطئ والسواحل وانهيار توازنات الرمال والرواسب؛
	(ح) الضعف المتسارع لوظائف النُظم الإيكولوجية المؤثِّرة في الأمن الغذائي والأمن المعيشي؛
	(ط) الاعتماد على مصادر الطاقة وضرورة تطوير مصادر الطاقة المتجددة؛
	(ي) تزايد تدهور الموارد المائية وندرتها؛
	(ك) بلوغ الحدود القصوى لقدرات الأرض؛
	(ل) تحويل النفايات إلى موارد؛
	(م) الاستخدام العشوائي والمتزايد لمبيدات الآفات؛
	(ن) تحقيق التآزر بين العلوم المحلية والتقليدية والحديثة كأساس للتنمية الجزرية المستدامة؛
	(س) إقامة اقتصاد محيطي ”أزرق - أخضر“؛
	(ع) الإفراط في استغلال الموارد السمكية والانهيار المحتمل للنظُم الإيكولوجية البحرية الشاطئية؛
	(ف) القدرات البشرية الفريدة اللازمة لاستدامة الجزر؛
	(ص) التغيرات المناخية والبيئية التي تقف وراء نزوح السكان؛
	(ق) استكشاف إمكانات الموارد الطبيعية غير المستغلَّة في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(ر) الملوِّثات العالمية المؤثِّرة في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(ش) اقتراب خطر انهيار النُظم الإيكولوجية الزراعية وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي.
	95 - وشملت المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي جرى تحديدها في معرض الاجتماع وأعماله التحضيرية ما يلي:
	(أ) ضرورة تنويع اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(ب) اتباع نُهج ابتكارية لتخفيف عبء الديون؛
	(ج) دعم المعارف المحلية والتقليدية ومعارف الشعوب الأصلية؛
	(د) تعزيز الوئام الاجتماعي؛
	(هـ) إعادة اكتشاف الفرص المتاحة للشباب؛
	(و) التحديات الجديدة في المسائل الجنسانية؛
	(ز) التحديات الصحية في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(ح) الحفاظ على أصالة التراث الثقافي والهوية الثقافية؛
	(ط) تحقيق السياحة المستدامة؛
	(ي) الدوافع المناخية والاقتصادية للهجرة؛
	(ك) مستقبل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	(ل) إدارة المياه العذبة في القرن الحادي والعشرين؛
	(م) ضرورة تعزيز التأهب للكوارث؛
	(ن) الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ؛
	(س) تناقص الموارد المتاحة لتمويل التنمية.
	سادسا - خاتمة
	96 - على نحو ما أُشير إليه في نتائج استعراض استراتيجية موريشيوس+5 وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كان هناك تفاوت بين مسارات الدول الجزرية الصغيرة النامية لتنفيذ استراتيجيات وبرامج عمل التنمية المستدامة. لكنه جرى الاضطلاع بأنشطة ناجحة، سواء من جانب الدول الجزرية الصغيرة النامية نفسها أو من جانب المجتمع الدولي.
	97 - ومن المتوقع أن يتيح المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية تجديد الالتزام السياسي إزاء التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن يساعد الدول الأعضاء، في الوقت نفسه، على التحضير لخطة التنمية لما بعد عام 2015. كما ستساعد الأنشطة الجارية طوال عام 2013، والأنشطة المقررة لعام 2014، بما في ذلك للسنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية، في التوعية بالتحديات التي تواجهها هذه الدول وفي تعزيز الاستراتيجيات المعدَّة لمواجهة تلك التحديات.

