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ستدامة للبحـــــر الكـــــارييب لـــــصاحل األجيـــــالاملـــــتنميـــــةالحنـــــو - ٦٣/٢١٤
 واملقبلة احلالية

 
 ،إن اجلمعية العامة 

ــد  )١(والتنميــة  املبــادئ وااللتزامــات املكرســة يف إعـالن ريــو بــشأن البيئــةإذ تعيـد تأكي
 للــدول وبرنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة )٢(إعــالن بربــادوسيف اــسدةواملبــادئ

نتـائج وخطـة تنفيـذ)٤(املـستدامة وإعالن جوهانسربغ بـشأن التنميـة )٣(اجلزرية الصغرية النامية
ت، وكـذلك اإلعالنـا)٥()‘‘خطة جوهانـسربغ للتنفيـذ’’(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

  والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة،
 إىل اإلعالن ووثيقة االستعراض اللذين اعتمدما اجلمعية العامـة يف دورـاوإذ تشري 

 ،)٦(االستثنائية الثانية والعشرين
_______________

ــومتقريـــر مـــؤمتر األمـــ )١( ـــة، ريـ ــه/ حزيـــران١٤-٣ دي جـــانريو، املتحـــدة املعـــين بالبيئــــة والتنميـ يونيـ
 A.93.I.8منــشورات األمـــم املتحــــدة، رقــــم املبيــع (القــرارات الــيت اختـذها املــؤمتر،الـد األول ،١٩٩٢

 .، املرفق األول١ ، القرار)والتصويب
ــدجتاون )٢( ــة، بريـ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــين بالتنميـ ــاملي املعـ ــؤمتر العـ ــر املـ ،تقريـ

 A.94.I.18منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (١٩٩٤مــايو/ أيــار٦ -أبريــل/نيــسان ٢٥بربــادوس،
 .، املرفق األول١ ، الفصل األول، القرار)والتصويبان

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
 - طسأغــس/ آب٢٦تدامة، جوهانـسربغ، جنــوب أفريقيــا،ـتقريـر مــؤمتر القمــة العـاملي للتنميــة املــس )٤(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع (٢٠٠٢ســـبتمرب/أيلـــول ٤

 .، املرفق١األول، القرار
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار )٥(
 .، املرفق٢٢/٢ - انظر القرار دإ )٦(



A/RES/63/214

2

ذات الـصلة، مبـا فيــهااألخـرى قـرارات اجلمعيـة العامـةمجيـع وإذ تأخذ يف اعتبارهـا 
ــرارات ــؤرخ٥٤/٢٢٥القـــ ــا٢٢ املـــ ــسمرب/نون األول كـــ ــؤرخ٥٥/٢٠٣ و١٩٩٩ديـــ  املـــ

  ٢٠٠٢ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٧/٢٦١ و٢٠٠٠ديــسمرب/كــانون األول ٢٠
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٣٠و  كـــانون٢٠ؤرخ املـــ٦١/١٩٧ و٢٠٠٤ديـ

 ،٢٠٠٦ديسمرب/األول
  برنـامج العمـل مـن استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ أيضاوإذ تأخذ يف اعتبارها 

 ،)٧(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
 ،)٨(٢٠٠٥  لعامالقمة العامليؤمترمل الوثيقة اخلتاميةإىل شريتوإذ

 ، اتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحر الكـارييب الكـربى إىل أيضاوإذ تشري
 ،االــ، وبروتوكو)٩(١٩٨٣مــارس/ آذار٢٤ كولومبيــا يفاملوقعــة يف كارتاخينــا دي إنــدياس،

  تضمن تعريف منطقة البحر الكاريبـي الكربى اليت يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،ت يتال
 الـيت تـشكل اإلطـار القـانوين)١٠( اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـاروإذ تعيد تأكيد 

ــى ا ــشطة يف احمليطــات، وإذ تــشدد عل ــام لألن ــة،الع ــها اكــادرإلطــابع األساســي لالتفاقي أنمن
املـشاكل املتعلقــة حبيـز احمليطــات مترابطــة ترابطـا وثيقــا وتلـزم دراســتها ككــل مـن خــالل ــج

  ومشترك بني القطاعات،تخصصاتمتكامل ومتعدد ال
ــوإذ  ــصعدشد ت ــن ال ــى كــل م ــاون عل ــة العمــل والتع ــى أمهي ــوطين واإلقليمــيي عل د ال

بحري، على النحو الذي أقره مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـةوالعاملي يف القطاع ال
 ،)١١(٢١ من جدول أعمال القرن١٧ يف الفصل

 امت به املنظمة البحرية الدولية، إىل العمل ذي الصلة الذي قوإذ تشري 

_______________

ستدامة للـدول اجلزريـةتقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـ )٧(
ــة، بــورت لــويس، موريــشيوس، ــاينكــانون ١٤-١٠الــصغرية النامي ــاير/ الث  األمــممنــشورات (٢٠٠٥ين

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار) والتصويبA.05.II.A.4املبيع رقم ،املتحدة
 .٦٠/١انظر القرار )٨(
 .٢٥٩٧٤ الرقم،١٥٠٦، الدجمموعة املعاهدات ، املتحدةاألمم )٩(
 .٣١٣٦٣، الرقم١٨٣٣املرجع نفسه، الد )١٠(
ــانريو، )١١( ـــو دي جــ ـــة، ريــــ ـــة والتنميــ ـــين بالبيئـــ ـــدة املعـــ ـــم املتحــــ ـــر األمـــ ـــر مؤمتـــ  ١٤-٣تقريــــ

ـــم ( املــؤمترختــذهاالقــرارات الــيت ا ،الــد األول ،١٩٩٢يونيــه/حزيــران منــشورات األمــــم املتحــــدة، رقـ
 .، املرفق الثاين١، القرار)والتصويب A.93.I.8املبيع
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 أن منطقة البحر الكارييب تشمل عـددا كـبريا مـن الـدول والبلـدان واألقـاليموإذ ترى
ــصغرية الناميــة اهلــشة إيكولوجيــا والــمعظ ــة ال ــدول اجلزري ــة وال ــدان النامي ــن البل  ضعيفةمهــا م

ا احملــدودة وقاعــدة مواردهــاااقتــصاديا والــيت تتــأثر أيــضا جبملــة أمــور، منــها قــدراجتماعيــا و
 الـضيقة وحاجتــها إىل املــوارد املاليــة، ومــستويات الفقــر العاليــة فيهــا ومــا ينــشأ عــن ذلــك مــن

 ماعية، والتحديات والفرص الناجتة عن العوملة وحترير التجارة،مشاكل اجت
 ة بـــأن البحــر الكـــارييب يتميــز بتنـــوع بيولــوجي فريـــد ونظــم إيكولوجيـــوإذ تــسلم

 للغاية، ةهش
بـأن منطقـة البحـر الكـارييب أكثـر املنـاطق اعتمـادا علـى الـسياحة يف وإذ تسلم أيـضا 

 العامل بالنسبة إىل حجمها،
البحر الكـارييب، مقارنـة بـسائر الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الكـبرية،أن وإذ تالحظ 

 حماط بأكرب عدد من البلدان يف العامل،
 بسبب تغـري املنـاخعلى درجة عالية من الضعف على أن البلدان الكاريبيةشددوإذ ت

ينيـو،لنإمن قبيل ارتفاع منسوب ميـاه البحـر، وظـاهرة وتقلب املناخ والظواهر املرتبطة بذلك
اجلفـاف، وأنحـاالتوازدياد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية بسبب األعاصـري والفيـضانات و

من قبيل الكـوارث الـيت تـسببها الـرباكني وأمـواج للكوارث الطبيعية هذه البلدان معرضة أيضا
  تسونامي والزالزل،

ارييب شـدة اعتمـاد معظـم اقتـصادات بلـدان منطقـة البحـر الكــوإذ تـضع يف اعتبارهـا 
 وكذلك على البيئة البحرية بصفة عامـة لتلبيـة احتياجاـا،على املناطق الساحلية لتلك البلدان

  أهدافها يف جمال التنمية املستدامة،حتقيقو
 بــأن االســتخدام املكثــف للبحــر الكاريبـــي يف النقــل البحــري، وكــذلكوإذ تعتــرف 

اضعة للواليـة الوطنيـة حيـث متـارس البلـدانالعدد الكبري والطابع املتداخل للمناطق البحرية اخل
واجباـا مبوجـب القـانون الـدويل، أمـور متثـل حتـديا لـإلدارة الفعالـةتفـي بالكاريبية حقوقهـا و

 للموارد،
 مـشكلة التلــوث البحـري النـاتج عــن عـدة أسـباب، منــها املـصادر الربيــةوإذ تالحـظ

ميـاه اـاري، وكـذلك عـن اإلطـالقلتلوث الناجم عـن نفايـات الـسفن ولوالتهديد املتواصل
 العرضي للمواد اخلطرة والضارة يف منطقة البحر الكارييب،

ــةوإذ حتــيط علمــا ــالقرارات ذات الــصلة الــصادرة عــن املــؤمتر العــام للوكالــة الدولي  ب
 للطاقة الذرية بشأن النقل اآلمن للمواد املشعة،



A/RES/63/214

4

تفاعـــل الــدينامي والتنـــافسوالألنـــشطة االجتماعيــة واالقتــصاديةا تنــوعوإذ تــدرك
 موارد،ما فيهما منبينها على استغالل املناطق الساحلية والـبيئة البحرية و فيما

أمشــلعلـى حنــو مـا تبذلــه البلــدان الكاريبيـة مــن جهـود لكــي تعــاجلوإذ تـدرك أيــضا
، يف ســياق، ولكــي تــشجع الكــربى القطاعيــة املتــصلة بــإدارة منطقــة البحــر الكاريبـــياملــسائل

يف سـياق التنميـةالكـربى ملنطقـة البحـر الكاريبــيةتكاملـامل ةداراإل ـجسـتخدامعلى الك،ذ
 بني البلدان الكاريبية،مااملستدامة من خالل جهد تعاوين إقليمي في

لـدول األعـضاء يف رابطـة الـدول الكاريبيـةالـيت تبـذهلا ا جلهود املـستمرة باوإذ ترحب 
شجيع صــون وإدارة املــوارد الــساحلية والبحريــة علــى حنــولوضــع وتنفيــذ مبــادرات إقليميــة لتــ

ــااللتزام الراســخ لرؤســاء دول وحكومــات ــرف، يف هــذا الــصدد، ب رابطــةالمــستدام، وإذ تعت
منطقـة خاصـة يف سـياق التنميـةباختاذ اخلطوات الالزمة لكفالـة االعتـراف بـالبحر الكـارييب ك

 ة، دون اإلخالل بالقانون الدويل ذي الصلاملستدامة،
بترحـإذالكـارييب، و بقيام رابطة الدول الكاريبية بإنشاء جلنة البحر  علمايطوإذ حت 

 باألعمال اليت تقوم ا حاليا،
 أمهيــة البحــر الكــارييب لألجيـــال احلاليــة واملقبلــة وللتــراث ودوام الرفـــاهوإذ تــدرك

ة امللحـة إىل أناالقتصادي للناس الـذين يعيـشون يف املنطقـة واسـتمرار سـبل عيـشهم، واحلاجـ
 ختطو بلدان املنطقة اخلطوات املالئمة للمحافظة عليه ومحايته بدعم من اتمع الدويل،

ــارييب منطقـــة تعتـــرف- ١  ــامذاتبـــأن البحـــر الكـ ــد ونظـ  تنـــوع بيولـــوجي فريـ
ــوجي ــةإيكول ــشركاءهــش للغاي ــب مــن ال ــة تتطل ــيني يف التنمي ــى الــصعيديناملعن اإلقليمــي عل

 املـوارد الـساحليةصون وإدارة شجيعوضع وتنفيذ مبادرات إقليمية لتعلىاوالدويل العمل مع
منطقـة خاصـة يف بوسائل منها النظر يف مفهـوم البحـر الكـارييب ك،والبحرية على حنو مستدام
ــة املــستدامة، ــدويل ذيســياق التنمي ــانون ال ــك اعتبارهــا كــذلك دون اإلخــالل بالق ــا يف ذل  مب

 الصلة؛
هود الـيت تبـذهلا الـدول الكاريبيـة وبالعمـل الـذي تـضطلع بـهبـاجل علما يطحت- ٢

 يشمل، يف مجلة أمـور، بلـورة مفهومهـامباجلنة البحر الكارييب التابعة لرابطة الدول الكاريبية،
، وتـدعو اتمـعمنطقـة خاصـة يف سـياق التنميـة املـستدامةالداعي إىل اعتبـار البحـر الكـارييب

 اجلهود؛ الدويل إىل دعم هذه
خبطة العمل اليت اعتمدا جلنة البحر الكارييب، مبـا يف ذلـك عنـصراها ترحب - ٣ 

ين وعنصراها املتعلقان بـاإلدارة والتوعيـة، وتـدعو اتمـع الـدويل ومنظومـة األمـمتقالعلمي وال
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ــة يف ــا اإلقليمي ــة ومنظما ــدان الكاريبي ــضاء، إىل البل ــدعم، حــسب االقت ــدمي ال املتحــدة إىل تق
 رامية إىل تنفيذ خطة العمل؛جهودها ال
ــة الظــروف املفــضية إىلتعتــرف- ٤ ــة لتهيئ ــدان الكاريبي ــذهلا البل ــيت تب ــاجلهود ال  ب

 مـع االهتمـام،ظحـالحتقيق التنمية املستدامة اليت تستهدف مكافحة الفقـر وعـدم املـساواة، وت
 املتمثلــة يف الــسياحةالرئيــسيةاالتاــيف هــذا الــصدد، مبــادرات رابطــة الــدول الكاريبيــة يف

 املستدامة والتجارة والنقل والكوارث الطبيعية؛
 مبنظومــة األمــم املتحـدة واتمــع الــدويل أن يقـدما، حــسب االقتــضاء،يـب- ٥

لبلدان الكاريبية ومنظماا اإلقليمية فيما تبذلـه مـن جهـود لـضمان محايـة البحـرإىل ااملساعدة
 الزيـوتتـسريب جـراءخباصـة مـنلوث النـاجم عـن الـسفن، والكارييب من التدهور نتيجة للت

النفايـات اخلطـرة، مبـا يف ذلـك املـواد إللقاءواملواد الضارة األخرى بصورة غري قانونية ونتيجة
يـشكل ، ممـاتـسرااملشعة والنفايات النووية واملواد الكيميائية اخلطرية، بصورة غري قانونيـة أو

 الربية؛ لدولية ذات الصلة، وكذلك التلوث الناشئ عن األنشطةانتهاكا للقواعد واملعايري ا
ن التقـدمإىل أن تقدم إىل األمني العـام تقريـرا عـالدول الكاريبية رابطةتدعو- ٦

 ؛ للجمعية العامةوالستنيامسةاخلللنظر فيه خالل الدورةتنفيذ هذا القرار، رز يفاحمل
٧ -ــا مت يــب ــصبح أطراف ــدول أن ت ــع ال ــة ذاتجبمي ــات الدولي  عاقــدة يف االتفاق

الصلة بغية تعزيز السالمة البحرية وتـشجيع محايـة البيئـة البحريـة للبحـر الكـارييب مـن التلـوث
 سفن والنفايات النامجة عن السفن؛والضرر والتدهور بفعل ال

ــستدامةتؤيــد - ٨  ــرامج اإلدارة امل ــذ ب ــة لتنفي ــدان الكاريبي ــذهلا البل ــيت تب  اجلهــود ال
 الـيتمدونـة قواعـد الـسلوك لـصيد األمسـاك املتـسم باملـسؤولية األمسـاك وللتقيـد مببـادئملصائد

 ؛)١٢(وضعتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
ــدول أن تــضع،يــب - ٩  ــوجيآخــذة يف اعتبارهــا بال ــوع البيول ،)١٣(اتفاقيــة التن

ــو ــوع البيول ــة لوقــف اخلــسائر يف التن ــة ودولي ــة وإقليمي ـــربــرامج وطني ـــي البحــ جي البحــري فـ
 ؛ واملنغروف النظم اإليكولوجية اهلشة مثل الشعب املرجانيةخباصةالكارييب، و
ملنظمات احلكومية الدولية يف منظومة األمـم املتحـدةالدول األعضاء وا تدعو- ١٠

االتفاقيـاتأن تـصبح أطرافـا يفإىل مواصلة جهودها من أجل مساعدة البلدان الكاريبية علـى
_______________

،)A.98.V.11منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع (الصكوك الدوليـة ملـصائد األمسـاك مـع فهـرس )١٢(
 .الفرع الثالث

 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
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 فيمــا يتعلــق بــإدارة ومحايــة مــوارد البحــر الكــارييب واالنتفــاعالربوتوكــوالت ذات الــصلةو
 تنفذها تنفيذا فعاال؛أن واملستدام ا

ــة املتعــددةيــب- ١١  بــاتمع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املالي
  ـا الـدول الكاريبيـة يفيت تقـومألنـشطة الوطنيـة واإلقليميـة الـإىل ااألطراف تقدمي دعم فعـال

سبيل تشجيع إدارة املوارد الساحلية والبحريـة علـى حنـو مـستدام، وتـدعو مرفـق البيئـة العامليـة
  القيام بذلك، ضمن حدود واليته؛إىل
 اللـذين حلقـا ببلـدانالـشديدين إزاء الـدمار واخلـرابهـاعـن بـالغ قلق تعرب - ١٢ 

ــعد ــن ةدي ـــثرة وشــدةجــراءم ــة البحــر الكــارييب الكــربىيف من األعاصــريك ــسنواتطق  يف ال
 ؛األخرية

ــى مواصــلة تقــدمي العــونحتــث- ١٣ ــدويل عل ــع ال ــم املتحــدة واتم  منظومــة األم
اتقــاءاخلاصــة بواملــساعدة إىل بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب يف تنفيــذ براجمهــا الطويلــة األمــد

ة واالنتعـاش منـها، اسـتنادا إىل وإدارـا واإلغاثـ حـداالكوارث والتأهـب هلـا والتخفيـف مـن
واإلعمـار يف ـج شـامل للتنميـةوالتأهيـل اإلغاثةعملياتأولوياا اإلمنائية، عن طريق إدماج

 املستدامة؛
 بالــدور احملــوري لرابطــة الــدول الكاريبيــة يف احلــوار اإلقليمــي ويفتعتــرف - ١٤ 

 احلــد مــن أخطــار الكــوارث،يف البحــر الكــارييب يف جمــالكــربىمنطقــة تعــاونإنــشاءتوطيــد
 تلـكوكـذلك بأمهيـة اتمـع الـدويل يف تعميـق التعـاون القـائم وتوطيـد مبـادرات جديـدة مـع

اآللية اإلقليمية يف سياق نتائج مؤمتر رابطـة الـدول الكاريبيـة الرفيـع املـستوى املعـين باحلـد مـن
ــاملالكــوارث، ــنوعق ــرة م ــارك، هــاييت يف الفت ــاين تــشر١٦ إىل١٤د يف ســان م ــوفمرب/ين الث ن

  الس الوزاري للرابطة بناء على توصية املؤمتر؛أقرها وخطة العمل اليت٢٠٠٧
ــدعو - ١٥  ــة وأصــحاب املــصلحة ت ــة واإلقليمي ــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي ال

نظر يف وضع برامج تدريبية من أجل تنمية قدرات املـوارد البـشرية علـىالاملعنيني اآلخرين إىل
تطوير البحث الذي يهدف إىل تعزيز األمن الغذائي للبلدان الكاريبيـة،إىلستويات وخمتلف امل
 ؛املتجددة على حنو مستدامملوارد البحرية والساحليةا إدارةوكذلك

 بالدول األعضاء أن تعمل، علـى سـبيل األولويـة، علـى حتـسني قـدراايب- ١٦
حـال  يف البحـر الكـارييب، يفخباصـةيئية، و حاالت الطوارئ واحتواء األضرار البمواجهةعلى

 البحرية؛ يتصل باملالحةمافيمن أي نوعوقوع كوارث طبيعية أو حوادث
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إطـار  يف، والـستنياخلامـسة إىل األمني العام أن يقـدم إليهـا يف دورـاتطلب- ١٧
مـنج العمـلواصـلة تنفيـذ برنـاممتابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس مل”البند الفرعي املعنون

 ،“التنميـة املـستدامة” من البند املعنون،“لتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةأجل ا
الـيت ميكـن أن تترتـبيتضمن فرعا يتعلـق باآلثـار القانونيـة واملاليـةتقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 مبــا يف ذلــكتدامة،منطقــة خاصــة يف ســياق التنميــة املــسمفهــوم اعتبــار البحــر الكــارييبعلــى
ــصلة، ــانون الــدويل ذي ال ــا كــذلك دون اإلخــالل بالق ــاره اآلراء الــيتاعتباره واضــعا يف اعتب

 .املنظمات اإلقليمية املعنيةالدول األعضاء وتعرب عنها
 ٧٢اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


