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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/437/Add.2( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

حنـــــو التنميـــــة املـــــستدامة للبحـــــر الكـــــارييب لـــــصاحل األجيـــــال   - ٦٧/٢٠٥
  واملقبلة احلالية

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 )١( املبــادئ وااللتزامــات املكرســة يف إعــالن ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة إذ تعيــد تأكيــد  

 وبرنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول   )٢(واملبــادئ اــسدة يف إعــالن بربــادوس 

 وخطـة تنفيـذ نتـائج       )٤( وإعالن جوهانسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة        )٣(اجلزرية الصغرية النامية  

ؤمتر والوثيقـة اخلتاميـة ملـ      )٥()خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ     (مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة          

 واإلعالنـات والـصكوك     )٦(“املستقبل الذي نصبو إليه    ” املعنونة األمم املتحدة للتنمية املستدامة   

  الدولية األخرى ذات الصلة باملوضوع،

_______________ 

 الـد  ،١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣ بالبيئـة والتنميــة، ريـو دي جـانريو،       املتحدة املعين  مرير مؤمتر األم  تق )١(
، ١ ، القـرار  ) والتـصويب  A.93.I.8منشورات األمــم املتحـــدة، رقـــم املبيـع          (القرارات اليت اختذها املؤمتر    ،األول

  .املرفق األول

 ٢٥صغرية الناميـة، بريـدجتاون، بربـادوس،    تقرير املؤمتر العاملي املعـين بالتنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـ        )٢(
، الفــصل ) والتــصويبانA.94.I.18منـشورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع     (١٩٩٤مــايو / أيـار ٦ -أبريــل /نيـسان 

 .، املرفق األول١ األول، القرار

  .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(

 - أغـــسطس/ آب٢٦ جنـــوب أفريقيـــا، تدامة، جوهانـــسربغ،ـتقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــس  )٤(
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــع     (٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول،) والت  ، الف

 .املرفق ،١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٥(

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٦(
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 إىل اإلعالن ووثيقة االستعراض اللذين اعتمدما اجلمعيـة العامـة يف دورـا              وإذ تشري   

  ،)٧(االستثنائية الثانية والعشرين

 مجيــع قراراــا ذات الــصلة باملوضــوع، مبــا فيـــها القــرارات        اعتبارهــاوإذ تأخــذ يف  

ـــؤرخ ٥٤/٢٢٥ ـــون األول٢٢ املــ ــسمبـــر / كانــ ــؤرخ ٥٥/٢٠٣  و١٩٩٩دي  كــانون ٢٠ امل

 ٥٩/٢٣٠  و٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٦١  و٢٠٠٠ديــسمرب /األول

ــسمرب / كــانون األول٢٢املــؤرخ  ــؤر٦١/١٩٧  و٢٠٠٤دي ــسمرب / كــانون األول٢٠خ  امل دي

ـــؤرخ ٦٣/٢١٤  و٢٠٠٦ ـــون األول١٩ املـــ  املــؤرخ ٦٥/١٥٥  و٢٠٠٨ديــسمبـــــر / كانــــ

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠

  استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن    وإذ تأخذ يف اعتبارها أيضا     

  ،)٨(يةأجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النام

  ،)٩(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري  

 إىل اتفاقية محاية وتنمية البيئة البحريـة ملنطقـة البحـر الكـارييب الكـربى         وإذ تشري أيضا    

 وبروتوكوالــا )١٠(١٩٨٣مــارس / آذار٢٤املوقعــة يف كارتاخينــا دي إنــدياس، كولومبيــا، يف 

  طقة البحر الكاريبـي الكربى اليت يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،اليت تتضمن تعريف من

 الـيت تـشكل اإلطـار القـانوين      )١١( اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار        وإذ تعيد تأكيد    

لألنشطة يف احمليطـات، وإذ تـشدد علـى الطـابع األساسـي لالتفاقيـة، إدراكـا منـها أن املـشاكل                    

طة علـى حنـو وثيـق وتلـزم دراسـتها ككـل عـن طريـق ـج متكامـل               املتعلقة حبيز احمليطات متراب   

  متعدد التخصصات مشترك بني القطاعات،

  وغريهــا مــن االتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع)١٢( إىل اتفاقيــة التنــوع البيولــوجيوإذ تــشري  

البيولــوجي، مبــا فيهـــا اتفاقيــة التجـــارة الدوليــة بـــأنواع احليوانــات والنباتـــات الربيــة املهـــددة       

_______________ 

 .، املرفق٢٢/٢ - القرار دإ )٧(

الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية           تقرير االجتماع الدويل     )٨(
املبيـع   رقـم  ، املتحـدة األمـم منشورات  (٢٠٠٥يناير / الثاينكانون ١٤-١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس،   

A.05.II.A.4املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويب ،.  

 .٦٠/١القرار  )٩(

  .٢٥٩٧٤، الرقم ١٥٠٦، الد جمموعة املعاهدات، م املتحدةاألم )١٠(

 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣املرجع نفسه، الد  )١١(

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )١٢(
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ــا ــة ال  )١٣(النقراضبـ ــة ذات األمهيـ ــي الرطبـ ــة األراضـ ــوئال    واتفاقيـ ــفها مـ ــة بوصـ ــة وخاصـ دوليـ

  ،)١٤(املائية للطيور

ــشدد   ــوطين واإلقليمــي       وإذ ت ــصعيد ال ــن ال ــى كــل م ــاون عل ــة العمــل والتع ــى أمهي  عل

والعاملي يف القطاع البحري، على النحو الذي أقره مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة          

  ،)١٥(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧ الفصل يف

   إىل العمل الذي قامت به املنظمة البحرية الدولية يف هذا اال،وإذ تشري  

 أن منطقة البحر الكارييب تـشمل عـددا كـبريا مـن الـدول والبلـدان واألقـاليم          وإذ ترى   

لـضعيفة اجتماعيــا  معظمهـا مــن البلـدان الناميــة والـدول اجلزريــة الـصغرية الناميــة اهلـشة بيئيــا وا     

واقتصاديا اليت تتأثر أيضا جبملة أمور، منها قدراا احملدودة وقاعدة مواردها الـضيقة وحاجتـها         

إىل املـوارد املاليـة ومـستويات الفقــر العاليـة فيهـا ومــا ينـشأ عـن ذلــك مـن مـشاكل اجتماعيــة،          

  والتحديات والفرص الناجتة عن العوملة وحترير التجارة،

ــسلم   ــلبأن ابــ وإذ ت ـــز بتيـــر الكــارييب يتمح ــد ونظــم إيكولوجيــة    ن ـوع بيولــوجي فري

  للغاية، هشة

  بــأن منطقـة البحـر الكــارييب أكثـر املنـاطق اعتمــادا علـى الــسياحة يف     وإذ تـسلم أيـضا    

  العامل بالنسبة إىل حجمها،

 أن البحـر الكـارييب، مقارنـة بـسائر الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الكـبرية،                 وإذ تالحظ   

  كرب عدد من البلدان يف العامل،حماط بأ

 على أن البلدان الكاريبية شديدة الضعف بسبب تغري املناخ وتقلـب املنـاخ            وإذ تشدد   

والظواهر املرتبطة بذلك من قبيل ارتفاع مستوى سـطح البحـر وظـاهرة إلنينيـو وازديـاد تـواتر                   

ــو ــاف     ش ــضانات وحــاالت اجلف ـــر والفي ــسبب األعاصيـ ــة ب ـــوارث الطبيعي ــذه دة الكـــ ، وأن ه

البلدان معرضة أيضا للكوارث الطبيعيـة مـــــن قبيـل الكــــوارث الـيت تـسببها الـرباكني وأمـواج                 

  تسونامي والزالزل،

_______________ 

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣املرجع نفسه، الد  )١٣(

 .١٤٥٨٣، الرقم ٩٩٦املرجع نفسه، الد  )١٤(

ـــم امل  )١٥( ـــر األمـ ـــر مؤمتـ ـــو دي جــانريو،    تقريــ ـــة، ريــ ـــة والتنمي ـــين بالبيئـ ـــدة املعـ ــران١٤-٣تحــ ــه / حزي يوني
ــرارات الـــيت ا ، الـــد األول،١٩٩٢ ـــم املبيـــع   ( املـــؤمترختـــذهاالقـ ـــم املتحـــــدة، رقــ  A.93.I.8منـــشورات األمــ

 .، املرفق الثاين١، القرار )والتصويب
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 شــدة اعتمــاد معظــم اقتــصادات بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

يـة احتياجاـا وحتقيـق    على املناطق الساحلية لتلك البلدان وعلى البيئة البحريـة بـصفة عامـة لتلب      

  أهدافها يف جمال التنمية املستدامة،

 بأن استخدام البحر الكاريبـي بكثرة يف النقل البحري وارتفـاع عـدد املنـاطق               وإذ تقر   

ــة حقوقهــا وتفــي بواجباــا       ــدان الكاريبي ــة حيــث متــارس البل ــة الوطني ــة اخلاضــعة للوالي البحري

  ل حتديا إلدارة املوارد على حنو فعال،مبوجب القانون الدويل وتداخلها، أمور متث

 مــشكلة التلــوث البحــري النــاتج عــن عــدة أســباب، منــها املــصادر الربيــة  وإذ تالحــظ  

التلوث النـاجم عـن نفايـات الـسفن وميـاه اـاري وعـن تـسرب             الذي ال يزال يشكله     طر  اخلو

  املواد اخلطرة والضارة بشكل عرضي يف منطقة البحر الكارييب،

 بـالقرارات ذات الـصلة باملوضـوع الـصادرة عـن املـؤمتر العـام للوكالـة            لماوإذ حتيط ع    

  الدولية للطاقة الذرية بشأن النقل اآلمن للمواد املشعة،

ــا    ــضع يف اعتباره ــتغالل     وإذ ت ــال اس ــصادية يف جم ــة واالقت ــشطة االجتماعي ــوع األن  تن

والتفاعـل والتنـافس القـويني بـني     املناطـــق الساحليـــة والـبيئـــــة البحريـة ومـا فيهمـا مـن مـوارد              

  تلك األنشطة،

 اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان الكاريبيـة مـن أجـل التـصدي                وإذ تضع يف اعتبارها أيـضا       

على حنو أمشل للمسائل القطاعية املتصلة بـإدارة منطقـة البحـر الكاريبــي الكـربى، والتـشجيع،                  

قـة البحـر الكاريبــي الكـربى يف سـياق      يف سياق ذلك، على استخدام ج اإلدارة املتكاملة ملنط       

  التنمية املستدامة عن طريق جهد تعاوين إقليمي فيما بني البلدان الكاريبية،

بــذهلا الــدول األعــضاء يف رابطــة الــدول الكاريبيــة   تواصــل بــاجلهود الــيت وإذ ترحــب  

حنــو لوضــع وتنفيــذ مبــادرات إقليميــة لتــشجيع صــون وإدارة املــوارد الــساحلية والبحريــة علــى  

مستدام، وإذ تنوه، يف هذا الـصدد، بـااللتزام الراسـخ لرؤسـاء دول وحكومـات الرابطـة باختـاذ           

اخلطـــوات الالزمـــة لكفالـــة االعتـــراف بـــالبحر الكـــارييب كمنطقـــة خاصـــة يف ســـياق التنميـــة  

  ، باملوضوعاملستدامة، دون اإلخالل بالقانون الدويل ذي الصلة

اريبية بإنـشاء اللجنـة املعنيـة بـالبحر الكـارييب، وإذ       إىل قيام رابطـة الدول الك  وإذ تشري   

  ترحب باألعمال اليت تقوم ا حاليا،

 أمهية البحر الكارييب لألجيال احلالية واملقبلة ولتراث النـاس الـذين يعيـشون        وإذ تدرك   

 تتخــذيف املنطقــة ودوام رفــاههم االقتــصادي واســتمرار ســبل عيــشهم، والــضرورة امللحــة ألن  

  طقة اخلطوات املالئمة للمحافظة عليه ومحايته بدعم من اتمع الدويل،بلدان املن
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ــسلم  - ١   ــام      تـ ــد ونظـ ــوجي فريـ ــوع بيولـ ــة ذات تنـ ــارييب منطقـ ــر الكـ ــأن البحـ  بـ

ــصعيدين اإلقليمــي        ــى ال ــيني عل ــة املعن ــشركاء يف التنمي ــن ال ــة تتطلــب م ــوجي هــش للغاي إيكول

 لتشجيع صون وإدارة املـوارد الـساحلية        والدويل العمل معا على وضع وتنفيذ مبادرات إقليمية       

 والبحرية على حنو مستدام، بوسائل منها النظر يف مفهـوم البحـر الكـارييب كمنطقـة خاصـة يف                  

ــة املـــستدامة، مبـــا يف ذلـــك   ــاره علـــى هـــذا النحـــو ســـياق التنميـ ــام دون اعتبـ  اإلخـــالل بأحكـ

  الدويل؛ القانون

والعمـل الـذي تـضطلع بـه اللجنـة          اجلهود اليت تبذهلا الـدول الكاريبيـة         تالحظ  - ٢  

املعنيــة بــالبحر الكــارييب التابعــة لرابطــة الــدول الكاريبيــة، مبــا يف ذلــك بلــورة مفهومهــا املتعلــق   

باعتبار البحـر الكـارييب منطقـة خاصـة يف سـياق التنميـة املـستدامة، وتـدعو اتمـع الـدويل إىل                       

  دعم هذه اجلهود؛

لجنة املعنية بـالبحر الكـارييب، مبـا يف ذلـك            خبطة العمل اليت اعتمدا ال     ترحب  - ٣  

عنــصراها العلمـــي والــتقين وعنـــصراها املتعلقـــان بــاإلدارة والتوعيـــة، وتــدعو اتمـــع الـــدويل     

، مبـا يف ذلـك املـساعدة املاليـة والتقنيـة           قدمانـه ي الـذي    ومنظومة األمم املتحدة إىل زيـادة الـدعم       

لــدان الكاريبيــة ومنظماــا اإلقليميــة يف     لبإىل ا، ، حــسب االقتــضاء  ويف جمــال بنــاء القــدرات   

  جهودها الرامية إىل تنفيذ خطة العمل؛

 بـاملوارد الـيت توفرهـا بعـض اجلهـات املاحنـة لـدعم عمـل اللجنـة             ترحب أيـضا    - ٤  

املعنيــة بــالبحر الكــارييب، وتــدعو اتمــع الــدويل إىل مواصــلة دعمــه للجنــة وزيــادة هــذا الــدعم 

اليـة وبنـاء القـدرات وتقـدمي الـدعم الـتقين ونقـل        املوارد املـ فري حسب االقتضاء، بطرق منـها تـو     

  وتبادل اخلربات يف جماالت عمل اللجنة؛ متفق عليها التكنولوجيا بشروط

 بـاجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان الكاريبيـة لتهيئـة الظـروف الـيت تفـضي إىل                 تسلم  - ٥  

اة، وتالحظ مع االهتمـام، يف هـذا     حتقيق التنمية املستدامة من أجل مكافحة الفقر وعدم املساو        

الصدد، مبـادرات رابطـة الـدول الكاريبيـة يف اـاالت الرئيـسية املتمثلـة يف الـسياحة املـستدامة                  

  والتجارة والنقل والكوارث الطبيعية؛

 ، حــسب االقتــضاء، مبنظومــة األمــم املتحــدة واتمــع الــدويل أن يقــدمايــب  - ٦  

لبلدان الكاريبية ومنظماا اإلقليمية فيما تبذلــه مـن جهـود لـضمان محايـة البحـر          إىل ا املساعدة  

الكارييب من التدهور نتيجة للتلـوث النـاجم عـن الـسفن، وخباصـة مـن جـراء تـسريب الزيـوت                  

واملواد الضارة األخرى بصورة غري قانونية، وللتلوث الناتج عن إلقاء النفايـات اخلطـرة، مبـا يف              

شعة والنفايات النووية واملواد الكيميائية اخلطرية، بـصورة غـري قانونيـة أو تـسرا               ذلك املواد امل  
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بصورة عرضية، مما يشكل انتهاكا للقواعد واملعايري الدوليـة ذات الـصلة باملوضـوع، وللتلـوث                

  الناتج عن األنشطة الربية؛

عـن التقـدم    رابطة الدول الكاريبية إىل أن تقدم إىل األمـني العـام تقريـرا              تدعو  - ٧  

  احملرز يف تنفيذ هذا القرار لتنظر فيه اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والستني؛

 جبميـــع الـــدول أن تـــصبح أطرافـــا يف االتفاقـــات الدوليـــة ذات الـــصلة  يـــب  - ٨  

تعزيز السالمة البحرية وتـشجيع محايـة البيئـة البحريـة للبحـر الكـارييب مـن                  من أجل باملوضوع  

  التدهور بفعل السفن والنفايات النامجة عن السفن؛التلوث والضرر و

 منطقة البحر الكارييب الكربى منطقـة خاصـة        باعتبار، يف هذا الصدد،     ترحب  - ٩  

املرفـق اخلـامس لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث            أحكـام    مبوجـب    ،٢٠١١ مـايو /أيـار  اعتبارا مـن  

  ؛ املتعلق ا١٩٧٨ام ، بصيغتها املعدلة بربوتوكول ع١٩٧٣  لعامالناجم عن السفن

ــد  - ١٠   ــستدامة     تؤي ــرامج اإلدارة امل ــذ ب ــة لتنفي ــدان الكاريبي ــذهلا البل ــيت تب  اجلهــود ال

ملـصائد األمسـاك وللتقيــد مببـادئ مدونـة قواعــد الـسلوك لـصيد األمســاك املتـسم باملـسؤولية الــيت         

  ؛)١٦(وضعتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

ــض يــب  - ١١   ــدول أن ت ــوجي   بال ــوع البيول ــة التن ، )١٢(ع، آخــذة يف اعتبارهــا اتفاقي

ـــي البحــر      ـــري فــ ــة لوقــف اخلــسائر يف التنــوع البيولــوجي البحــ ــة ودولي ــة وإقليمي ــرامج وطني ب

  نغروف؛ب املرجانية وأشجار املاالكارييب، وخباصة النظـــم اإليكولوجيـــة اهلشة مثل الشع

 الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية يف منظومـة األمـم املتحـدة       تدعو  - ١٢  

إىل مواصلة جهودها من أجل مساعدة البلدان الكاريبيـة علـى أن تـصبح أطرافـا يف االتفاقيـات        

ن أعلـى  واالنتفاع املستدام ـا و  ومحايتها  والربوتوكوالت املتعلقة بإدارة موارد البحر الكارييب       

  تنفذ تلك االتفاقيات والربوتوكوالت تنفيذا فعاال؛

 بــاتمع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة املتعــددة    يــب  - ١٣  

 األطراف تقدمي دعـم فعـال إىل األنـشطة الوطنيـة واإلقليميـة الـيت تقـوم ـا الـدول الكاريبيـة يف               

علـى حنـو مـستدام، وتـدعو مرفـق البيئـة العامليـة              سبيل تشجيع إدارة املوارد الساحلية والبحريـة        

  إىل القيام بذلك، ضمن حدود واليته؛

_______________ 

، )A.98.V.11ورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    منــش (الــصكوك الدوليــة ملــصائد األمســاك مــع فهــرس      )١٦(
 .الثالث الفرع
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ـــا   - ١٤   ـــن بــالغ قلقهــ ـــار واخلــراب الــشديدين اللــذين حلقــا   مــن تعـــــرب عــ الدمــ

ـــرة وشــدة األعاصــري يف منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى يف     ـــراء كـثــ ـــدان عديــدة مــن جــ  ببلــ

  السنوات األخرية؛

فريـق التنـسيق احلكـومي      حاليـا    األنشطة الـيت يـضطلع ـا          مع التقدير  تالحظ  - ١٥  

الـدويل املعـين بنظـام اإلنـذار بـأمواج تــسونامي واألخطـار الـساحلية األخـرى يف منطقـة البحــر          

 وتــدعو الــدول ،الكــارييب واملنــاطق املتامخــة هلــا التــابع للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة

  ؛ركاء اآلخرين إىل دعم نظم اإلنذار املبكر يف املنطقةاألعضاء والش

ــون       حتــث  - ١٦   ــدمي الع ــى مواصــلة تق ــدويل عل ــع ال ــم املتحــدة واتم ــة األم  منظوم

واملــساعدة إىل بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب يف تنفيــذ براجمهــا الطويلــة األمــد اخلاصــة باتقــاء     

اإلغاثـة واالنتعـاش منـها، اسـتنادا إىل         الكوارث والتأهـب هلـا والتخفيـف مـن حـدا وإدارـا و             

يـــل والـــتعمري يف ـــج شـــامل طريـــق إدمـــاج عمليـــات اإلغاثـــة والتأه أولوياـــا اإلمنائيـــة، عـــن

  املستدامة؛ للتنمية

حـوار إقليمـي ويف    إجـراء   لرابطة الدول الكاريبيـة يف       البالغ األمهية  بالدور   تقر  - ١٧  

ارييب يف جمــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث، توطيــد إنــشاء منطقــة تعــاون كــربى يف البحــر الكــ 

التعــاون القــائم وتوطيــد مبــادرات جديــدة مــع تلــك اآلليــة    ترســيخوبأمهيــة اتمــع الــدويل يف 

ــة يف ــن          اإلقليمي ــين باحلــد م ــستوى املع ــع امل ــة الرفي ــدول الكاريبي ــة ال ــؤمتر رابط ــائج م ســياق نت

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٦  إىل١٤الكـوارث الـذي عقـد يف سـان مـارك، هـاييت يف الفتـرة مـن         

   وخطة العمل اليت أقرها الس الوزاري للرابطة بناء على توصية املؤمتر؛٢٠٠٧

 الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية واجلهات املعنيـة األخـرى           تدعو  - ١٨  

إىل النظــر يف وضــع بــرامج تدريبيــة مــن أجــل تنميــة قــدرات املــوارد البــشرية علــى خمتلــف           

تويات وإىل تطوير البحث الذي يهدف إىل تعزيز األمـن الغـذائي للبلـدان الكاريبيـة وإدارة                 املس

  املوارد البحرية والساحلية املتجددة على حنو مستدام؛

 بالدول األعضاء أن تعمـل، علـى سـبيل األولويـة، علـى حتـسني قـدراا                  يب  - ١٩  

خباصـة يف البحـر الكـارييب، يف حـال     على مواجهة حاالت الطوارئ واحتواء األضرار البيئيـة، و  

  وقوع كوارث طبيعية أو حوادث من أي نوع فيما يتصل باملالحة البحرية؛

ــعة    تطلـــب  - ٢٠   ــا التاسـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ  إىل األمـ

 متابعة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ     ”والستني، يف إطار البند الفرعي املعنون     

مـن البنـد املعنـون    “ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة          

، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يتضمن فرعـا يتعلـق باآلثـار القانونيـة واملاليـة                 “التنمية املستدامة ”
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ــة        ــة خاصــة يف ســياق التنمي ــار البحــر الكــارييب منطق ــى مفهــوم اعتب ــب عل ــيت ميكــن أن تترت  ال

ــاره    دون اإلخــالل بالقــانون الــدويل ذي الــصلة  علــى هــذا النحــو املــستدامة، مبــا يف ذلــك اعتب

ــوع ــذا يفباملوضــ ــات     ، آخــ ــضاء واملنظمــ ــدول األعــ ــها الــ ــت عنــ ــيت أعربــ ــاره اآلراء الــ اعتبــ

  .املعنية اإلقليمية

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


