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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/422/Add.2( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 حنو تنمية مستدامة للبحر الكارييب لصاحل األجيال احلالية واملقبلة - ٦١/١٩٧
 ،إن اجلمعية العامة 
، )١( املبـادئ وااللتزامـات املكرسـة يف إعـالن ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة         إذ تعيد تأكيـد    

، وبرنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول  )٢(إعــالن بربــادوسيف  اجملــسدةاملبــادئ و
، وخطــة التنفيــذ )٤(، وإعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامة )٣(اجلزريــة الــصغرية الناميــة

، وكـذلك اإلعالنـات     )٥()‘‘خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ     ’’(ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      مل
 لصكوك الدولية األخرى ذات الصلة،وا

ىل اإلعالن ووثيقة االستعراض اللذين اعتمدهتما اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا              إ وإذ تشري  
 ،)٦(االستثنائية الثانية والعشرين

_______________ 
ــؤمتر األمــ   )١( ــر م ــو دي جــانريو،     متقري ـــة، ري ـــة والتنمي ــران١٤-٣ املتحــدة املعــين بالبيئ ــه يون/ حزي ي

 A.93.I.8منـشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـع            (القرارات اليت اختذها املؤمتر    ،اجمللد األول  ،١٩٩٢
 .، املرفق األول١، القرار )والتصويب

تقريــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، بريــدجتاون،            )٢(
 A.94.I.18منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع            (١٩٩٤مـايو   / أيار ٦ -أبريل  /نيسان ٢٥بربادوس،  
 .، املرفق األول١ ، الفصل األول، القرار)والتصويبان

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
ــة املــــس   )٤( ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــر مــ ــســـــتقريــ ــا، ـــــتدامة، جوهانــ  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــ
 A.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع      (٢٠٠٢ ســـبتمرب/ أيلـــول٤ -أغـــسطس /آب

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )والتصويب
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٥(
 .، املرفق٢٢/٢ - دإانظر القرار  )٦(
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ذات الـصلة، مبـا فيـــها   األخـرى   قـرارات اجلمعيــة العامـة   مجيـع  وإذ تأخـذ يف اعتبارهـا   
 املــــؤرخ ٥٥/٢٠٣  و،١٩٩٩ديــــسمرب /ألول كــــانون ا٢٢ املــــؤرخ ٥٤/٢٢٥القــــرارات 

 ،٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٢٦١  و ،٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ٢٠
 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٩/٢٣٠ و

 استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن       أيضا وإذ تأخذ يف اعتبارها    
 ،)٧(جلزرية الصغرية الناميةأجل التنمية املستدامة للدول ا

 ،)٨(٢٠٠٥  لعامالقمة العامليمؤمتر إىل نتائج شري توإذ  
 ، اتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحـر الكـارييب الكـربى      إىل أيضا وإذ تشري  

ا الهتــ، وبروتوكو)٩(١٩٨٣مــارس / آذار٢٤املوقعــة يف كارتاخينــا دي إنــدياس، كولومبيــا، يف 
 ن تعريف منطقة البحر الكاريبـي الكربى اليت يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،تضمت يتال

، الـيت تـشكل اإلطـار القـانوين         )١٠( اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار     وإذ تعيد تأكيد   
 على الطابع األساسي لالتفاقية، وإذ تـدرك أن املـشاكل      شددالعام لألنشطة يف احمليطات، وإذ ت     

احمليطــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم دراســتها ككــل مــن خــالل هنــج متكامــل   املتعلقــة حبيــز 
 ومتعدد التخصصات والقطاعات،

ــوإذ  ــوطين واإلقليمــي       دشد ت ــصعيد ال ــى كــل مــن ال ــاون عل ــة العمــل والتع ــى أمهي  عل
والعاملي يف القطاع البحري، على النحو الذي أقره مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة                   

 ،)١١(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧ الفصل يف
 الصلة الذي قامت به املنظمة البحرية الدولية،ذي  إىل العمل وإذ تشري 

_______________ 
يـة  تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزر               )٧(

 األمـم منـشورات   (٢٠٠٥ينـاير  / الثـاين كـانون  ١٤-١٠الصغرية النامية، بـورت لـويس، موريـشيوس،       
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4املبيع  رقم ،املتحدة

 .٦٠/١قرار الانظر  )٨(
 .٢٥٩٧٤، الرقم ١٥٠٦، اجمللد جمموعة املعاهدات ، املتحدةاألمم )٩(
 ١٠ النــصان الرمسيــان التفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املؤرخــة   :قانـــــون البحـــار :انظــر )١٠(

، ولالتفـــــاق املتعلـق بتنفيــــــذ اجلـــــزء احلـادي عـشر مـن اتفاقيـة األمـم                   ١٩٨٢ديسمرب  /كانون األول 
ات مـن الوثيقـة   ، مـع فهـرس ومقتطفـ   ١٩٨٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠املتحدة لقانون البحار املؤرخة     

 .)A.97.V.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار
 ١٤-٣تقريـــــــر مؤمتــــــر األمــــــم املتحـــــــدة املعــــــين بالبيئــــــة والتنميـــــة، ريـــــــو دي جــــانريو،  )١١(

منـشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم         ( املـؤمتر  هاذختـ القرارات الـيت ا    :اجمللد األول  ،١٩٩٢يونيه  /حزيران
 .، املرفق الثاين١، القرار )والتصويب A.93.I.8املبيع 
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 أن منطقة البحر الكارييب تشمل عـددا كـبريا مـن الـدول والبلـدان واألقـاليم                  وإذ ترى  
لـضعيفة هيكليـا    معظمها من البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية اهلشة إيكولوجيـا وا           

والسريعة التأثر اقتصاديا واليت تتأثر أيضا جبملـة أمـور، منـها قـدرهتا احملـدودة وقاعـدة مواردهـا                  
ينــشأ عــن ذلــك مــن   ومــاالــضيقة وحاجتــها إىل املــوارد املاليــة، ومــستويات الفقــر العاليــة فيهــا 

 مشاكل اجتماعية، والتحديات والفرص الناجتة عن العوملة وحترير التجارة،
 بأن البحـر الكـارييب يتميـز بتنـوع بيولـوجي فريـد ونظـام إيكولـوجي هـش                    وإذ تسلم  
 للغاية،

 بـسبب تغـري املنـاخ     على درجة عالية من الضعف     على أن البلدان الكاريبية      شددوإذ ت  
وتقلب املنـاخ والظـواهر املرتبطـة بـذلك الـيت مـن قبيـل ارتفـاع منـسوب ميـاه البحـر، وظـاهرة                   

ــوا  ا ــاد ت ــو، وازدي ــضانات و    لنيني ــسبب األعاصــري والفي ــة ب حــاالت تر وشــدة الكــوارث الطبيعي
اجلفاف، وأن هذه البلدان معرضة أيضا للكوارث الطبيعية اليت من قبيل الكوارث الـيت تـسببها                

 الرباكني وأمواج تسونامي والزالزل،
 شــدة اعتمــاد معظــم اقتـصادات بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب  وإذ تـضع يف اعتبارهــا  
ناطق الساحلية لتلك البلدان وكذلك علـى البيئـة البحريـة بـصفة عامـة لتلبيـة احتياجاهتـا        على امل 

 أهدافها يف جمال التنمية املستدامة،حتقيق و
 بــأن االســتخدام املكثــف للبحــر الكاريبـــي يف النقــل البحــري، وكــذلك    وإذ تعتــرف 

لوطنيـة حيـث متـارس البلـدان        العدد الكبري والطابع املتداخل للمناطق البحرية اخلاضعة للواليـة ا         
 الكاريبـية حقوقها وواجباهتا مبوجب القانون الدويل، أمور متثل حتديا لإلدارة الفعالة للموارد،

 مــشكلة التلــوث البحــري النــاتج عــن عــدة أســباب، منــها املــصادر الربيــة  وإذ تالحــظ 
 عـن اإلطـالق   لتلوث النـاجم عـن نفايـات الـسفن وميـاه اجملـاري، وكـذلك             لوالتهديد املتواصل   

 العرضي للمواد اخلطرة والضارة يف منطقة البحر الكارييب،
 بــالقرارات ذات الــصلة الــصادرة عــن املــؤمتر العــام للوكالــة الدوليــة    وإذ حتــيط علمــا 

 للطاقة الذرية بشأن النقل اآلمن للمواد املشعة،
ــدرك  ــصادية وا    وإذ ت ــة واالقت ــشطة االجتماعي ــدينامي لألن ــوع والتفاعــل ال ــافس  التن لتن

 موارد،ما فيهما من بينها على استغالل املناطق الساحلية والـبيئة البحرية و فيما
أمشــل علــى حنــو تبذلــه البلــدان الكاريبيــة مــن جهــود لكــي تعــاجل   مــاوإذ تــدرك أيــضا 
علـى  ، يف سـياق ذلـك،    القطاعية املتصلة بإدارة منطقة البحر الكاريبــي، ولكـي تـشجع      املسائل
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 ملنطقـة البحـر الكاريبــي يف سـياق التنميـة املـستدامة مـن خـالل                  ةتكاملـ امل ةارداإل هنج   ستخداما
 بني البلدان الكاريبية، ماجهد تعاوين إقليمي في

لـدول األعـضاء يف رابطـة الـدول الكاريبيـة           الـيت تبـذهلا ا     جلهود املـستمرة  با وإذ ترحب  
ة والبحريــة علــى حنــو لوضــع وتنفيــذ مبــادرات إقليميــة لتــشجيع صــون وإدارة املــوارد الــساحلي 

 التزام رؤسـاء دول وحكومـات رابطـة الـدول الكاريبيـة             صدد، يف هذا ال   ظ،حالمستدام، وإذ ت  
منطقـة خاصـة يف سـياق التنميـة املـستدامة،           كالبحر الكـارييب    بـ  اخلاصبلورة مفهومها   واصلة  مب

قــانون  مــن اســتراتيجية موريــشيوس ودون اإلخــالل بال٣١شار إليــه يف الفقــرة علــى النحــو املــ
 الدويل ذي الصلة،

 أمهيـــة البحـــر الكـــارييب لألجيـــال احلاليـــة واملقبلـــة وللتـــراث ودوام الرفـــاه وإذ تـــدرك 
االقتصادي للنـاس الـذين يعيـشون يف املنطقـة واسـتمرار سـبل عيـشهم، واحلاجـة امللحـة إىل أن                    

 الدويل،ختطو بلدان املنطقة اخلطوات املالئمة للمحافظة عليه ومحايته بدعم من اجملتمع 
أن التنوع البيولوجي الفريد والنظام اإليكولوجي اهلش للغايـة للبحـر       ب فعترت - ١ 

ــصعيدين         ــى ال ــصلة عل ــة ذوي ال ــة وشــركائها يف التنمي ــدول الكاريبي ــن ال ــان م الكــارييب يتطلب
اإلقليمــي والــدويل العمــل معــا لوضــع وتنفيــذ مبــادرات إقليميــة لتــشجيع صــون وإدارة املــوارد  

اخلــاص  بلــورة مفهومهــا ،أمــورمجلــة  يف مبــا يف ذلــك، ،بحريــة علــى حنــو مــستدامالــساحلية وال
دون اإلخـالل بالقــانون  منطقــة خاصـة يف ســياق التنميـة املــستدامة   ك البحــر الكـارييب  بتـصنيف 
 ؛ذي الصلةالدويل 

 بقيـام رابطـة الـدول الكاريبيـة بإنـشاء اللجنـة املعنيـة               يط علما مع االهتمـام    حت - ٢ 
 يب؛بالبحر الكاري

البحر بـ  اخلـاص  جبهود الدول الكاريبية الرامية إىل بلورة مفهومهـا          حتيط علما  - ٣ 
منطقة خاصة يف سياق التنمية املستدامة دون اإلخالل بالقانون الـدويل ذي الـصلة،              كالكارييب  

 وتدعو اجملتمع الدويل إىل االعتراف هبذه اجلهود؛
ــة الظــروف املفــضية إىل    تعتــرف - ٤  ــة لتهيئ ــدان الكاريبي ــذهلا البل ــاجلهود الــيت تب  ب

 مـع االهتمـام،     ظحـ الحتقيق التنمية املستدامة اليت تستهدف مكافحة الفقر وانعدام املساواة، وت         
 املتمثلــة يف الــسياحة الرئيــسيةاالت اجملــيف هــذا الــصدد، مبــادرات رابطــة الــدول الكاريبيــة يف   

 والنقل والكوارث الطبيعية؛املستدامة والتجارة 
 مبنظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل أن يقــدما، حــسب االقتــضاء، هتيــب - ٥ 

املــساعدة للبلــدان الكاريبيــة ومنظماهتــا اإلقليميــة فيمــا تبذلـــه مــن جهــود لــضمان محايــة البحــر  
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الزيـوت  سـيما مـن جـراء إطـالق          وال الكارييب من التدهور نتيجة للتلوث النـاجم عـن الـسفن،          
واملواد الضارة األخرى بصورة غري قانونية ونتيجة إغراق النفايات اخلطـرة، مبـا يف ذلـك املـواد                  

إطالقهـا عرضـيا،     أواملشعة والنفايات النووية واملـواد الكيميائيـة اخلطـرية، بـصورة غـري قانونيـة             
ئ عــن يــشكل انتــهاكا للقواعــد واملعــايري الدوليــة ذات الــصلة، وكــذلك التلــوث الناشــ         ممــا

 الربية؛ األنشطة
 الرابطــة إىل أن تقــدم إىل األمــني العــام تقريــرا عمــا حتــرزه مــن تقــدم يف تــدعو - ٦ 

 ؛ للجمعية العامةالثالثة والستنيللنظر فيه يف الدورة تنفيذ هذا القرار، 
ــدول  يــب هت - ٧  ــع ال ــة ذات    أن جبمي ــات الدولي ــدة يف االتفاق ــا متعاق ــصبح أطراف ت

المة البحريـة وتـشجيع محايـة البيئـة البحريـة للبحـر الكـارييب مـن التلـوث                   الصلة بغية تعزيز الس   
 ؛ السفنوالضرر والتدهور بفعل السفن والنفايات النامجة عن

ــد - ٨  ــرامج     تؤي ــذ ب ــة لتنفي ــدان الكاريبي ــذهلا البل ــستدامة دارة اإل اجلهــود الــيت تب امل
 صائد األمساك؛مل

ــدول أن تــضع،  هتيــب - ٩  ــوجي  آخــذة يف اعتبارهــا  بال ــة التنــوع البيول ، )١٢(اتفاقي
ـــر       ـــي البحــ ــوجي البحــري فـ ــة لوقــف اخلــسائر يف التنــوع البيول ــة ودولي ــة وإقليمي ــرامج وطني ب

 سيما النظم اإليكولوجية اهلشة مثل الشعب املرجانية؛  والالكارييب،
ملنظمات احلكومية الدولية يف منظومـة األمـم املتحـدة    الدول األعضاء وا  تدعو - ١٠ 

االتفاقيـات  أن تـصبح أطرافـا يف   مواصلة جهودها من أجل مساعدة البلدان الكاريبيـة علـى       إىل  
واالنتفــاع مــوارد البحــر الكــارييب   يتعلــق بــإدارة ومحايــة    مــا فيوالربوتوكــوالت ذات الــصلة 

 تنفذها تنفيذا فعاال؛أن  وهبااملستدام 
املاليــة املتعــددة  بــاجملتمع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات   هتيــب - ١١ 

يت تقـوم هبـا الـدول الكاريبيـة يف        ألنـشطة الوطنيـة واإلقليميـة الـ       إىل ا األطراف تقدمي دعـم فعـال       
 إىل وتــدعو مرفــق البيئــة العامليــة ،ســبيل تــشجيع اإلدارة املــستدامة للمــوارد الــساحلية والبحريــة

 ؛، ضمن حدود واليتهالقيام بذلك
ــم املتحــدة واجمل  حتــث - ١٢  ــة األم ــون      منظوم ــدمي الع ــى مواصــلة تق ــدويل عل تمــع ال

اتقــاء اخلاصــة بواملــساعدة إىل بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب يف تنفيــذ براجمهــا الطويلــة األمــد    
 وإدارهتـا واإلغاثـة واالنتعـاش منـها، اسـتنادا إىل             حـدهتا  الكوارث والتأهـب هلـا والتخفيـف مـن        

_______________ 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(
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واإلعمـار يف هنـج شـامل للتنميـة         تأهيـل   والأولوياهتا اإلمنائية، عـن طريـق إدمـاج جهـود اإلغاثـة             
 املستدامة؛
 بالدول األعضاء أن تعمـل، علـى سـبيل األولويـة، علـى حتـسني قـدراهتا                  هتيب - ١٣ 

سـيما يف البحـر الكـارييب، يف      والعلى االستجابة حلـاالت الطـوارئ واحتـواء األضـرار البيئيـة،          
ــة   ــة وقــوع كــوارث طبيعي يتــصل باملالحــة   مــاا في أشــكاهللوادث بكــأحــد احلــ وقــوع   أوحال

 البحرية؛
 إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا، واضـعا يف اعتبـاره اآلراء الـيت تعـرب                     تطلب - ١٤ 

ة والــستني، يف لثــعنــها املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة، تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار يف دورهتــا الثا
واصلة تنفيذ برنـامج العمـل      س مل متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيو   ”إطار البند الفرعي املعنون     

ــن أجــل ا  ــة    م ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ــون   ،“لتنمي ــد املعن ــن البن ــة ” م التنمي
 .“املستدامة

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠

 


