
A/57/131األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
2 July 2002
Arabic
Original: English

020802   010802    02-45995 (A)
*0245995*

الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٨٩ (و) من القائمة األولية* 

البيئة والتنمية املستدامة: مواصلة تنفيذ برنامج 
العمـــل مـــن أجـــل التنميـــــة املســــتدامة للــــدول 

  اجلزرية الصغرية النامية 
ـــائج املؤمتــر العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة  تنفيـــذ نت
الصغرية النامية؛ وتعزيز ج إداري متكامل ملنطقة البحـر الكـارييب يف سـياق 

التنمية املستدامة    
تقرير األمني العام    

موجز 
يقدم هذا التقرير الوحيد، عمال بقــرار اجلمعيـة العامـة ١٩٨/٥٦ املـؤرخ ٢١ كـانون 
ــا  األول/ديسـمرب ٢٠٠١ والـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يقـدم إليـها يف دور
السابعة واخلمسني تقريرا يتضمن، يف مجلة أمور، التدابري املتخذة ملواصلة تنفيذ برنامج العمـل 
للتنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة؛ واسـتجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة ٢٠٣/٥٥ 
املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، والذي طلبت فيه اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام 
أن يقـدم إليـها تقريـرا عـن تنفيـذ تعزيـز ـج إداري متكـامل ملنطقـة البحـر الكـارييب يف ســـياق 

التنمية املستدامة. 
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ويعطي التقرير بيانا عـن األنشـطة اجلاريـة والتدابـري اجلديـدة املضطلـع ـا مـن جـانب 
وكاالت منظومـــة األمــم املتحدة واحلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية من أجـل مواصلـة 
تنفيذ برنامج عمل بربادوس، ويقيم التقدم احملـرز يف تعزيـز ـج إداري متكـامل ملنطقـة البحـر 
الكـارييب يف سـياق التنميـة املسـتدامة. وخيتتـم التقريـر باقتراحـات عـن كيفيـة حتســني مواصلــة 
تنفيذ برنامج العمل، واضعا بذلك يف االعتبار األعمال التحضريية ملؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة 

املستدامة. 
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أوال - مقدمة 
اختــذت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف دورــــا  - ١
السادسـة واخلمســـني، القــرار ١٩٨/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠١ واملعنون �مواصلة تنفيـذ نتـائج املؤمتـر 
ــــرية  العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــــة الصغ
الناميــة�، الذي (أ) دعت فيه اجلمعية العامة، يف مجلـة أمـور، 
اهليئـات والوكـــاالت ذات الصلــة يف منظومــة األمــم املتحــدة 
واللجان واملنظمات اإلقليميـة إىل أن تضمـن براجمـها، حسـب 
ـــة  واليـة كـل منـها، تدابـري لتنفيـذ برنـامج العمـل لتحقيـق تنمي
مســتدامة للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة(١)؛ (ب) وحثـــت 
مجيـع املنظمـات ذات الصلـة علـى أن تســـتكمل، علــى ســبيل 
االستعجال، عملها املتعلق بوضع مؤشر للضعف، مـع مراعـاة 
الظروف واالحتياجات اليت تنفرد ا الـدول اجلزريـة الصغـرية 
النامية؛ (ج) ودعت األمني العام إىل دراسة الطـرق والوسـائل 
الفعالـة مـن حيــث التكــاليف لتعزيــز وحتســني تنســيق ونشــر 
املعلومات على نطاق منظومة األمم املتحدة عـن أنشـطة دعـم 

الدول اجلزرية الصغرية النامية وعن برنامج العمل. 
ويف القـرار ذاتـه، قـررت اجلمعيـة العامـة أن تــدرج يف  - ٢
جـدول األعمـــال املؤقــت لدورــا الســابعة واخلمســني البنــد 
الفرعــي املعنـــون �مواصلـــة تنفيـــذ برنـــامج العمـــل للتنميـــة 
ـــة الصغــرية الناميــة�، يف إطــار البنــد  املسـتدامة للـدول اجلزري
املعنون �البيئة والتنمية املسـتدامة�؛ وطلبـت إىل األمـني العـام 
أن يقدم إليها يف دورا السـابعة واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ 

ذلك القرار. 

 __________
تقريـر املؤمتـر العـاملي املعـين بالتنميـة املســـتدامة للــدول اجلزريــة  (١)
الصغــرية الناميــة، ٢٥ نيســان/أبريــل – ٦ أيــار/مــــايو ١٩٩٤ 
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.94.I.18 والتصويبات)، 

الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 

ويف الــدورة اخلامســة واخلمســني، اختــــذت اجلمعيـــة  - ٣
العامـة لألمـم املتحـــدة القــرار ٢٠٣/٥٥ املــؤرخ ٢٠ كــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ واملعنـون �تعزيـز ـج إداري متكــامل 
ملنطقـة البحـــر الكــارييب يف ســياق التنميــة املســتدامة� الــذي 
(أ) أهابت فيه اجلمعية العامـة، يف مجلـة أمـور، مبنظومـة األمـم 
ـــدويل أن يقدمــا املســاعدة لبلــدان منطقــة  املتحـدة واتمـع ال
البحـر الكـارييب ومنظماـا اإلقليميـــة فيمــا تبذلــه مــن جــهود 
حلماية البحر الكارييب من التدهور نتيجة للتلـوث النـاجم عـن 
ـــت واملــواد الضــارة  السـفن، وال سـيما مـن جـراء إطـالق الزي
األخرى بصورة غري قانونية، ونتيجة إلغراق النفايات اخلطـرة 
بصــــورة غــــري قانونيــــة أو إطالقــــها بســــبب احلــــــوادث�؛ 
(ب) وأهابت جبميع الدول املعنية أن تتخذ التدابري الضروريـة 
إلنفاذ ودعم تنفيـذ الـربوتوكول املتعلـق بـالتلوث مـن مصـادر 
ـــة، وذلــك حلمايــة البيئــة البحريــة ملنطقــة البحــر  وأنشـطة بري
ـــن مصــادر بريــة؛  الكـارييب مـن التلـوث والتدهـور النـامجني ع
(ج) وأهــابت جبميــع الــدول أن تصبــح أطرافــــا متعـــاقدة يف 
االتفاقـات الدوليـــة ذات الصلــة لتعزيــز محايــة البيئــة البحريــة 
ملنطقـة البحـر الكـارييب مـــن التدهــور والتلــوث النــامجني عــن 
السفن. كما طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يقـدم 
ـــا الســابعة واخلمســني عــن تنفيــذ هــذا  إليـها تقريـرا يف دور
القرار، يف إطار البند الفرعي املعنـون �مواصلـة تنفيـذ برنـامج 
ـــة�  العمـل للتنميـــة املسـتدامة للـدول اجلزريـــة الصغـرية الناميــ
من البند املعنون �البيئـة والتنميـة املسـتدامة�، علـى أن يـأخذ 
ــــرب عنــها املنظمــات اإلقليميــة  فــي االعتبـــار اآلراء الــيت تعـ

ذات الصلة. 
ولـدى إعـداد هـذا التقريـر، جـرى االتصـــال بأجــهزة  - ٤
منظومة األمم املتحدة واملؤسسات واهليئات التابعة هلـا، مبـا يف 
ذلـك اللجـان اإلقليميـة ذات الصلـة، لتقـدمي تقـارير مســتكملة 
عن األنشطة املضطلع ا يف سياق برنامج العمـل وتعزيـز ـج 
ـــن  إداري متكــامل ملنطقــة البحــر الكــارييب. ووردت ردود م
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عـدد مـن تلـك املنظمـات، حيـث قدمـت تقـارير موجـزة عـــن 
أنشطتها منذ عام ٢٠٠١؛ وكانت البيانــات الـيت قدمتـها هـي 

املصدر الوحيد للمعلومات عن أنشطتها خالل تلك الفترة. 
كمـا يتضمـن هـــذا التقريــر معلومــات عــن األنشــطة  - ٥
املضطلع ا على الصعيد اإلقليمي يف إطار برنامج العمـل مـن 
جانب اهليئات احلكوميـة الدوليـة اإلقليميـة غـري التابعـة لألمـم 
املتحدة وكذلك من جانب عدد من احلكومات على الصعيـد 

الوطين. 
 

ثانيـا - تنفيـذ نتـائج املؤمتـــر العــاملي املعــين بالتنميــة 
املستدامة للدول اجلزرية الصغرية 

أثنـاء العمليـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـة العـــاملي للتنميــة  - ٦
املسـتدامة، أويل اهتمـام خـاص يف ورقـة رئيـس اللجنـة للــدول 
اجلزريـة الصغـرية الناميـة. وتضمـن إعـالن سـنغافورة لتحـــالف 
الـدول اجلزريـة الصغـرية، الصـادر عـن االجتمـــاع التحضــريي 
األقـــاليمي ملؤمتـــر القمـــة العـــاملي، تـــأكيدا جمـــددا ألهــــداف 
والتزامـات برنـامج عمـل بربـادوس ونتـائج الـدورة االســتثنائية 
الثانيــة والعشــــرين للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة بشـــأن 
اســتعراض وتقييــم تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــــل التنميـــة 
املستدامة للدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة الـذي دعـا إىل بـذل 
جهود جمددة لتحقيق تنفيذه الكامل. ويف هذا الصدد، واصـل 
عــدد كبــري مــن الوكــاالت التابعــة ملنظومــة األمـــم املتحـــدة 
ـــا مــن املؤسســات تقــدمي مســاعدات إىل  واحلكومـات وغريه
ـــه مــن جــهود  الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة فيمـا تضطلـع ب

إمنائية. ويرد أدناه سرد لألنشطة اليت اضطُلع ا. 
 

 ألف – املستوى الدويل 
بناء القدرات  - ١

ـــــت إدارة  خـــالل الفـــترة املشـــمولة بـــالتقرير، واصل - ٧
الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة يف األمانـة العامـــة اســتضافة 

شـبكة الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة. وجيـــري حاليــا تنفيــذ 
املرحلــة الثانيــة مــن هــذا املشــــروع، حيـــث يتمثـــل هدفـــها 
األساســي يف تعزيــز وجــود شــبكة الــدول اجلزريــة الصغـــرية 
ــــد اإلقليمـــي. ويف هـــذا  الناميــة وبنــاء القــدرات علــى الصعي
الصـدد، تقـوم حكومـة فرنسـا بتمويـــل مركــز تنســيق ملنطقــة 
احمليــط اهلنــدي. وســيجري متويــل مركــزي تنســــيق آخريـــن 
ملنطقيت البحر الكارييب واحمليط اهلادئ مـن خـالل مرفـق البيئـة 
العاملية. وعالوة على ذلك، تواصل إدارة الشـؤون االقتصاديـة 
واالجتماعية، من خالل وحدة الدول اجلزرية الصغرية الناميـة 
التابعــة هلــا، القيــام بــدور شــريك نشــط يف مبــادرات تنميـــة 
القدرات اليت يضطلع ا حتالف الدول اجلزريـة الصغـرية. ويف 
ــة  هـذا الصـدد، دعمـت إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعي
بصورة نشطة �االجتماع األقاليمي للتحالف للتحضـري ملؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية االجتماعية�، وهو االجتماع الذي عقـد 

يف سنغافورة يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
 

تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر  - ٢
يف هــذا اــال، قــام برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــــة،  - ٨
بالتعاون مع اجلماعـة الكاريبيـة، بتنظيـم حلقـات عمـل بشـأن 
اآلثـار اإلقليميـة النامجـة عـن تغـــري املنــاخ بغيــة تزويــد الــدول 
اجلزريـة الصغـرية الناميـة يف منطقـة البحـر الكـارييب مبعلومـــات 
دقيقة عن تغري املناخ وتقلبه وتقدمي توجيـهات بشـأن التكيـف 
له. ووضعت وثيقـة بشـأن السياسـة وسينشـر يف عـام ٢٠٠٢ 
التقريــر املعنــــون �تغـــري املنـــاخ يف منطقـــة البحـــر الكـــارييب 

وحتديات التكيف�. 
 

الكوارث الطبيعية والبيئية  - ٣
تعــد الكــوارث الطبيعيــة، مثــل األعاصــــري املداريـــة،  - ٩
ظاهرة متكررة يف مناطق الدول اجلزريــة الصغـرية الناميـة وقـد 
ـــة طبيعيــة واحــدة  تنجـم عنـها آثـار مأسـاوية، حيـث أن كارث
ميكـــن أن تقـــوض وحدهـــا جـــهود ســـــنوات مــــن التنميــــة 
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ــة  االقتصاديـة. وتشـمل وسـائل التدابـري الوقائيـة احلامسـة الطويل
األجـل، بصفـة خاصـة، نظمـا فعالـــة لإلنــذار والتــأهب. وقــد 
ــــدول  واصلــت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مســاعدة ال
اجلزرية الصغرية النامية يف جـهودها الراميـة إىل تطبيـق وتنفيـذ 
تلك التدابري املتعلقة باحلد مـن الكـوارث واالسـتجابة هلـا مـن 
خــالل براجمــها املتعلقــة باألعاصــري املداريــة. وتركِّــز برامــــج 
ـــى بنــاء القــدرات مــن  التصـدي لألعاصـري املداريـة أساسـا عل
خالل عقد حلقات تدريبية وحلقات دراسية وحلقـات عمـل 
بشـأن حتسـني اسـتراتيجيات اإلنـذار واالسـتجابة. ويف منطقـــة 
البحـر الكـارييب، اسـتهدفت معظـم التحسـينات الـــيت أجريــت 
مؤخــرا إحــالل نظــــام ســـاتلي لالتصـــاالت حمـــل وصـــالت 

االتصاالت املعرضة لألعاصري املدارية. 
وقـــد تضمنـــت االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــــن  - ١٠
ـــا للمبــادرات واالجتاهــات  الكـوارث الطبيعيـة اسـتعراضا عاملي
املتعلقة باحلد من الكوارث. وقامت جلنة احمليط اهلـادئ لعلـوم 
األرض التطبيقيــة ووكالــة االســتجابة للطــــوارئ يف حـــاالت 
الكــوارث يف منطقــة البحــر الكــارييب بوضــع تقــارير بشــــأن 
القدرات املؤسســية، وتقييـم املخـاطر، واحلالـة املتعلقـة بتعميـم 
اإلنـذار املبكـــر وبــالوعي العــام للتعــامل مــع إدارة الكــوارث 

واحلد من إمكانات التعرض هلا. 
 

إدارة النفايات  - ٤
يف جمال إدارة النفايات، تواصل منظمـة األمـم املتحـدة  - ١١
للتنمية الصناعية (اليونيدو) تقدمي مساعدات إىل الدول اجلزرية 
الصغـرية الناميـة يف جمـاالت تتعلـق بدعـم السياسـات الصناعيــة، 
وبالتدابري الوقائية من خـالل التكنولوجيـات الـيت تعطـي إنتاجـا 
أنظــف والتكنولوجيــات املتصلــة ــا، ونقــــل التكنولوجيـــات 
السليمة بيئيا بغية احلد من كمية النفايات النامجة عـن األنشـطة 
الربية واليت تؤثر على أكثر املناطق إنتاجية يف البيئة البحرية، مبا 

يف ذلك مصاب األار واملياه الساحلية القريبة من الشاطئ. 
 

املوارد الساحلية والبحرية  - ٥
يف إطار هذا اال ذي األولوية، يعمل برنامج البيئة،  - ١٢
من خالل مكتب التنسيق لربنامج العمل العـاملي حلمايـة البيئـة 
ـــدد مــن الــدول  البحريـة مـن األنشـطة الربيـة التـابع لـه، مـع ع
اجلزرية الصغرية الناميـة يف تنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي. وقـد 
ـــة لربنــامج  قـامت أمانـات البحـار اإلقليميـة واملكـاتب اإلقليمي
البيئـة بصـورة مشـتركة بتنظيـم اجتماعـــات إقليميــة للجــهات 
املعنية املتعددة بغرض مواصلة تنفيذ خطة العمل االسـتراتيجية 
املشتركة بني برنـامج البيئـة ومنظمـة الصحـة العامليـة وبرنـامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية والس التعـاوين لإلمـداد 
بامليـاه والتصحـاح بشـأن امليـاه املسـتعملة للبلديـات. وكجـــزء 
من آلية غرفة تبادل املعلومـات لربنـامج العمـل العـاملي، جيـري 
إنشــاء حلقــات اتصــال إقليميــة يف منطقــيت البحــر الكـــارييب 
وجنـوب احمليـط اهلـادئ. ومـن خـــالل شــبكة العمــل الدوليــة 
املعنية بالشعاب املرجانية، يعمل برنــامج البيئـة أيضـا مـع عـدد 
ـــة الصغــرية الناميــة لتعزيــز محايــة الشــعاب  مـن الـدول اجلزري
املرجانية احمللية وحتسني إدارا، وذلـك باالشـتراك مـع اتمـع 
احمللي حيثما أمكن. وهناك مشـروع يسـتهدف معاجلـة اآلثـار 
النامجـة عـن األنشـطة الربيـة يف منطقـة احمليـط اهلنـــدي الغــريب، 
ـــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة، يف  سيشـارك فيـه عـدد مـن ال
مرحلـــة اإلعـــداد النهائيـــة يف الوقـــت احلـــايل. كمـــا جيــــري 
االضطالع مبشروع �تنمية ومحايـة البيئـة البحريـة والسـاحلية 
يف أفريقيا جنوب الصحراء� مبشاركة موريشيوس وسيشـيل، 

من بني جهات أخرى. 
 

موارد املياه العذبة  - ٦
يف هــذا اــال، أوفــدت إدارة الشــــؤون االقتصاديـــة  - ١٣
واالجتماعيــة، بالتعــاون مــع حكومــة هولنـــدا، إخصـــائي يف 
ـــامج امليــاه التــابع  شـؤون امليـاه للقيـام مبـهام ميدانيـة لدعـم برن

للجنة احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية. 
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ويقـوم برنـامج البيئـة بتشـجيع اعتمـــاد عمليــة جتميــع  - ١٤
مياه األمطار وممارستها، ومتكني املرأة مـن إدارة مـوارد امليـاه، 
واستخدام مصادر الطاقـة املتجـددة مـن خـالل مشـروع رائـد 
مدته سنتان بشأن �متكني املرأة يف جمـال جتميـع ميـاه األمطـار 
ـــة احمليــط  يف جـزر احمليـط اهلـادئ املرجانيـة�، الـذي تنفـذه جلن
اهلـادئ لعلـوم األرض التطبيقيـــة. وعــالوة علــى ذلــك، يعــزز 
مرفق البيئة العاملية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئـة اسـتجابة 
الدول اجلزرية الصغرية النامية للتحديات البيئية العامليـة وذلـك 

بالدرجة األوىل عن طريق برناجمه يف جمال املياه الدولية.  
 

املوارد الربية  - ٧
أنشأ الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة برناجمـا قائمـا  - ١٥
علـى املشـاركة لتطويـر الزراعـة وحرفـة صيـد األمسـاك لصغـــار 
املــالك يف جزيــريت ســان تومــي وبرينســــييب يف عـــام ٢٠٠١ 
شاركت حكومة فرنسـا يف متويلـه. ويسـتهدف الربنـامج حنـو 
٤١ يف املائة من سكان سان تومي، مبا يف ذلك لصغار املـالك 
ـــة  مـن األسـر وصيـادي السـمك، ملسـاعدم يف حتسـني إمكاني
الوصـول إىل األسـواق والتنويـع مـن خـالل وسـائل مـن بينـــها 
حتسـني خدمـات القطـاع الريفـي، مبـا يف ذلـك إضفـاء الطـــابع 
الالمركزي على اخلدمات املاليـة، واإلرشـاد الزراعـي، وإدارة 
مصــائد األمســاك الســاحلية. ويف غرينــادا، يقــــدم الصنـــدوق 
الــدويل للتنميــة الزراعيــة مســــاعدات عـــن طريـــق مشـــروع 
املؤسسـات الريفيـة (الـذي يشـترك يف متويلـه مصـــرف التنميــة 
الكارييب) إىل ٠٠٠ ٣ أسرة معيشية على األقل الـيت تعمـل يف 
حيـازات زراعيـة صغـــرية أو يف مؤسســات صغــرية. وســتقدم 
مســــاعدات أخــــرى يف شــــكل اســــتثمارات يف املشـــــاريع، 
والتدريب على تقنيات التصميم واإلنتاج، والسالمة والصحة 
واملناولة، وحتسني إمكانية الوصول إىل األسواق. ومن املتوقـع 
أن يؤدي املشروع، الذي يسلك جا يقوم على املساواة بـني 
اجلنسني، إىل تعزيز فرص العمـل وزيـادة اإلنتاجيـة يف القطـاع 

الزراعي، مبا يؤثــر إجيابيـا علـى األمـن الغذائـي لألسـر املعيشـية 
وحتســـني التغذيـــة عـــن طريـــــق أمــــور مــــن بينــــها حتســــني 
تكنولوجيات جتهيز األغذية وأسـاليب تربيـة املاشـية. وـدف 
برامج أخرى جارية إىل ختفيف حدة الفقـر يف الريـف، ودعـم 
صغـار املـــالك، وحتقيــق التنميــة الريفيــة يف عــدد مــن الــدول 
اجلزريـــة الصغـرية الناميــة مثــل بــابوا غينيــا اجلديــدة، وبلــيز، 
وجزر القمر، ودومينيكا، والـرأس األخضـر، وسـانت لوسـيا، 

وسان تومي وبرينسييب، وغيانا، وملديف، وموريشيوس. 
 

موارد الطاقة  - ٨
ـــــت إدارة  خـــالل الفـــترة املشـــمولة بـــالتقرير، واصل - ١٦
الشؤون االقتصادية واالجتماعية االضطالع مبشـاريع للتعـاون 
التقـين يف خمتلـــف الــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة يف ميــدان 
ــــا جتميـــع  مصــادر الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة. وجيــري حالي
قصص النجاح املتصلة، يف مجلة أمور، مبسائل الطاقـة، وسـيتم 
نشـرها لـــدى اكتماهلــا علــى صفحــة شــبكة الــدول اجلزريــة 

الصغرية النامية على اإلنترنت. 
 

املوارد السياحية  - ٩
يف إطار السنة الدولية للسياحة اإليكولوجية، ٢٠٠٢،  - ١٧
ـــة تنظيــم ثالثــة مؤمتــرات بشــأن  تولـت منظمـة السـياحة العاملي
الســياحة اإليكولوجيــة يف عــام ٢٠٠١. وقــد عــــرض مؤمتـــر 
مكرس خصيصا لتنمية السياحة البيئية وإدارا بصورة مستدامة 
يف الدول اجلزرية الصغرية النامية واجلزر األخرى الذي عقد يف 
سيشيل على املشتركني فيه من القطاعني العام واخلاص وقطاع 
املنظمات غري احلكومية فضال عن اتمعات احمللية أربع مسائل 
مواضيعية تتعلق بالسياسات والتخطيـط، واألنظمـة، والتسـويق 
والترويج، ورصد أنشطة السياحة اإليكولوجيـة، وكـان املؤمتـر 
الوزاري ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ للتنميـة املسـتدامة للسـياحة 
اإليكولوجية التابع ملنظمـة السـياحة العامليـة، والـذي اسـتضافته 
ملديف، وسيلة لتعميم املمارسـات الفضلـى يف القطـاعني العـام 
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واخلـــاص، ويف قطـــاع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة والقطــــاع 
ـــة كذلــك. ويف نيســان/أبريــل  األكـادميي، ويف اتمعـات احمللي
٢٠٠٢ عقد يف فيجي مؤمتر إقليمي للتنمية املسـتدامة للسـياحة 

اإليكولوجية يف جزر منطقة جنوب احمليط اهلادئ. 
إن وضـــع سياســـات ومبـــادئ توجيهيـــــة للســــياحة  - ١٨
املسـتدامة ذو أمهيـة خاصـة بالنســـبة للــدول اجلزريــة الصغــرية 
الناميـة ألن السـياحة هـي أحـد مصـادر دخلـها الرئيســـية. ويف 
هـذا السـياق، سـاعد مؤمتـر األمـــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة 
(األونكتــاد) دوال جزريــة صغــرية ناميــة خمتــارة يف مؤمتـــرات 
خمتلفة يف حتضرياا املتعلقـة مبسـائل سياسـية خاصـة، كمسـألة 
السـياحة. وكـان االجتمـاع الرفيـع املسـتوى للسـياحة يف أقـــل 
البلـدان منـوا (جـــزر الكنــاري الكــربى، آذار/مــارس ٢٠٠١) 
الـذي اشـــترك بتنظيمــه األونكتــاد ومنظمــة الســياحة العامليــة 
بتمويل من احلكومة اإلسبانية، ذا أمهية خاصة بالنسـبة للـدول 
اجلزريـة الصغـرية الناميـة. وقـد أسـفر االجتمـاع عـن �إعـــالن 
ـــل البلــدان منــوا� الــذي  جـزر الكنـاري بشـأن السـياحة يف أق
ـــل املرافقــة لــه يف اجلــزء املتعلــق  جـرى عرضـه مـع خطـة العم
بالتجارة الدولية، والسلع والسـياحة مـن مؤمتـر األمـم املتحـدة 

الثالث املعين بأقل البلدان منوا. 
 

مصادر التنوع البيولوجي  - ١٠
يف هذا اال، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنسيق  - ١٩
املشروع اإلقليمي املشـترك بـني وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة 
للواليــات املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة واملســمى 
مشروع بيئة منطقة البحر الكارييب، الذي يشترك فيه القطـاع 
اخلــاص، دعمــا ملبــادرة الشــعب املرجانيــة الدوليــة. وهـــدف 
املشروع هو ترويـج ممارسـات السـياحة املسـتدامة مـن خـالل 
اإلدارة املتكاملــة يف املنــاطق الســاحلية، وأفضــل املمارســــات 
اإلداريـة يف جمـــال معاجلــة امليــاه والنفايــات الصلبــة، واختيــار 

مواقع املرافق السياحية وتصميمها. 

ـــة  ويف أعقــاب االجتمــاع األخــري الــذي عقدتــه اهليئ - ٢٠
الفرعيـة التفاقيـة التنـوع البيولوجـــي، شــرع مبشــروع جتريــيب 
لتقييم اآلثار املترتبة على وجود األنواع الغريبـة الدخيلـة علـى 
ــــادرة تتعلـــق بوضـــع  اجلــزر الصغــرية وجيــري االضطــالع مبب
منهجيات تقييم سريعة بالتعـاون مـع الـدول اجلزريـة الصغـرية 

النامية. 
 

املؤسسات الوطنية والقدرات اإلدارية  - ١١
تواصــل منظمــــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة  - ٢١
(اليونيدو) تنفيذ طائفة واسعة مـن الـربامج الـيت يـراد ـا إدارة 
وتنظيـم شـؤون الصناعـة وأدائـها يف الــدول اجلزريــة الصغــرية 

النامية لتقليل آثارها السيئة على البيئة عامليا. 
وأثنـاء الفـترة املشـمولة بـالتقرير، عقـد برنـامج األمـــم  - ٢٢
املتحـدة للبيئـة ندوتـني إقليميتـني بشـأن دور القضـاء يف تعزيـــز 
التنميـة املسـتدامة يف منطقـة البحـر الكـارييب ومنطقـــة جنــوب 
احمليــط اهلــادئ. واألهــداف األساســية هلــاتني الندوتــني هــــي 
التاليــة: (أ) دراســــة املســـتجدات يف ميـــدان القـــانون البيئـــي 
وآثارهـــا يف تعـــــــــزيز األهـــداف املتعلقـــة بالبيئـــة والتنميــــة، 
(ب) اسـتعراض الـدور الـذي أدتـه احملـاكم يف تنشـيط القــانون 
ـــاذه؛ (ج) اســتحداث أنشــطة  البيئـي وتعزيـز االمتثـال لـه وإنف
متابعة وتنفيذها لتحسني عملية الربـط الشـبكي والوصـول إىل 

املعلومات واملواد املتعلقة بالقانون البيئي. 
 

النقل واالتصاالت  - ١٢
واصلت منظمة الطريان املـدين الدوليـة بـذل جـهودها  - ٢٣
ـــة الصغــرية  لتحسـني خدمـات ومرافـق النقـل يف الـدول اجلزري
النامية مع تركيز خاص على تدابري السالمة وعلى محاية البيئة 
كذلك استنادا إىل إجياد حلـول مسـتدامة للنقـل، تكـون فعالـة 
مـن حيـث الطاقـة ومنخفضـة التكلفـة. ويشـمل عمـل منظمـــة 
الطـريان املـدين الـدويل بشـكل خـاص نشـر املعلومـات بانتظــام 
بشـأن وضـع وتطبيـــق املبــادئ التوجيهيــة والقواعــد واملعايــري 
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املتعلقـة بالسياسـات الدوليـة ذات الصلـة مـن خـالل التدريــب 
وعقد حلقات عمل للخرباء. وجيري حاليـا تنفيـذ مشـاريع يف 
جمال التعاون التقين يف بربادوس وترينيداد وتوباغو وجامايكـا 
وجــزر البــهاما ودومينيكــا والــرأس األخضــر وســــان تومـــي 
وبرينسييب وكوبا وملديف وهاييت. ويهدف كـامل مـا تقدمـه 
املنظمـة مـن دعـم إىل تعزيـز التنميـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، وذلك باألخص مـن 
ـــــادئ  خـــالل حتســـني قطـــاع النقـــل اجلـــوي اســـتنادا إىل مب
مستدامة. وباإلضافة إىل ذلك، فقد جرى عقـد عـدة حلقـات 
عمل وحلقات دراسـية. وهـذه احللقـات تشـمل: حلقـة عمـل 
ــة  بشـأن �إدارة املطـارات ومرافـق الطـرق لألمريكيتـني ومنطق
ــــــال، يف ١٥ و ١٦  البحــــر الكــــارييب� املعقــــودة يف مونتري
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢؛ وحلقـة دراسـية بشـأن �أمـــن الطــريان 
ملنطقـة آسـيا واحمليـط اهلـــادئ�، املعقــودة يف هونــغ كونــغ يف 
الفــترة مــــن ٢٧إىل ٣١ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢؛ وحلقـــة عمـــل 
�لإلحصــاءات ملنطقــة آســيا واحمليــط اهلــادئ�، املعقـــودة يف 

بانكوك يف الفترة من ١٩ إىل ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 

مؤشر الضعف  - ١٣
ال تزال املنظمات تركز جهودها علـى مجـع البيانـات  - ٢٤
ذات الصلــة عــن خمتلــف معايــري أو أوجــه الضعـــف. فعمـــل 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، مثـال، انصـب علـى تقـدمي الدعـم 
مـن أجـل وضــع مؤشــر الضعــف البيئــي حبيــث يكــون متينــا 
ـــر طريقــة ســريعة وغــري مكلفــة نســبيا لوصــف  وعمليـا ويوف
ضعف األنظمة الطبيعية مع مراعاة اخلصائص اخلاصـة بـالدول 
اجلزرية الصغرية النامية. ويف عام ٢٠٠١، عقد برنـامج األمـم 
املتحدة للبيئــة وجلنـة احمليـط اهلـادئ للعلـوم اجلغرافيـة التطبيقيـة 
اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـــدويل بشــأن مؤشــر الضعــف البيئــي 
ــرض  لتيسـري مجـع البيانـات مـن جمموعـة شـاملة مـن البلـدان بغ

اختبار مؤشر الضعف البيئي. 

ــالء  وواصـل مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة إي - ٢٥
اهتمام خاص لضعف أقل البلدان منوا من بـني الـدول اجلزريـة 
الصغـرية الناميـة وذلـك يف ممارســـة ــدف إىل مســاعدة جلنــة 
السياســـات اإلمنائيـــة والـــس االقتصـــادي واالجتمــــاعي يف 
ـــة اخلــروج مــن  دراسـتهما حلالـة أقـل البلـدان منـوا مقارنـة بعتب

مركز أقل البلدان منوا. 
ويقـوم حاليـا برنـامج املسـتوطنات البشـــرية يف األمــم  - ٢٦
املتحــدة (املوئــل التــابع لألمــم املتحــدة)، مــن خــــالل قســـم 
األخطـــار والكـــوارث، باســـــتحداث أداة لتقديــــر الضعــــف 
لتسـتخدمها السـلطات احملليـة واحلكومـــات الوطنيــة. وجيــري 
اآلن اختبار هذه األداة يف عدد من بلدان جنوب شرق آســيا، 
وسـيجري إدخاهلـا للتطبيـق يف منطقـة البحـر الكـارييب يف عــام 
٢٠٠٣. وسيشمل اختبار وتطوير هذه األداة إنتاج مؤشرات 
الضعـف يف ايـة األمـــر الســتخدامها يف اإلجــراءات الوطنيــة 
وعمليات الرصد الدوليـة. ويعتقـد أيضـا بـأن هـذه املدخـالت 
ستسهم يف حتقيق هدف املوئل التابع لألمـم املتحـدة يف وضـع 
مؤشر جيد لإلدارة احلكوميـة يف املنـاطق احلضريـة يـأتلف مـع 
غريه من املؤشرات، مبا يف ذلك مؤشـر الضعـف الـذي يراعـي 

االحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية. 
واصلت جلنة احمليط اهلادئ للعلوم اجلغرافيـة التطبيقيـة  - ٢٧
بذل جهودها لزيادة الوعي واملعرفة للضعف البيئـي يف الـدول 
ـــها علــى زيــادة دقــة  اجلزريـة الصغـرية الناميـة مـن خـالل عمل
ـــدان منطقــة  وتطويـر مؤشـر الضعـف البيئـي الشـامل جلميـع بل
احمليط اهلادئ. وجيري جتميع نبذات عن الضعف البيئي جلميع 
البلدان األعضاء فيها، والبلدان اليت تقـع خـارج نطـاق الـدول 
اجلزرية الصغرية الناميـة يـتزايد اهتمامـها باملشـاركة يف ذلـك. 
وقد ُأحرز تقدم حىت اآلن يف جمال تعزيز الوعي الدويل ملؤشـر 
الضعف البيئي من خالل تقـدمي عـروض منتظمـة يف منتديـات 
إقليمية ودولية أساسية فضال عـن عـدة وثـائق منشـورة حديثـا 
تتضمن تقارير مرحلية جرى تعميمها على نطـاق واسـع. ومت 
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نشـر قـاعدتي بيانـات جديدتـني: قـاعدة بيانـات شـاملة ملؤشــر 
ـــى فــرادى البلــدان وقــاعدة بيانــات  الضعـف البيئـي تركِّـز عل
ملؤشر الضعف البيئي تركِّز علـى املؤشـرات. إال أنـه مل يجمـع 
إال حد أدىن من البيانات عن نصـف البلـدان املسـتهدفة البـالغ 

عددها ٣٢ بلدا ألن البيانات القطرية املتوافرة حمدودة. 
 

التجارة  - ١٤
ــــة األوروبيـــة أن مفاوضـــات كوتونـــو  أفــادت اللجن - ٢٨
إلنشاء ترتيب جتاري جديد يقـوم علـى أسـاس إبـرام اتفاقـات 
للشــراكة االقتصاديــة ســــتبدأ حبلـــول شـــهر أيلـــول/ســـبتمرب 
٢٠٠٢، وسيبدأ سريانه حبلول ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨. 
ـــة مدــا ١٢ ســنة لتحريــر  وستشـمل املفاوضـات فـترة انتقالي
التجـارة مـن حيـث املعاملـة بـاملثل وسـتؤدي إىل نظـــام يتالئــم 

بشكل كامل مع منظمة السياحة العاملية. 
وخـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير، سـاعد مؤمتـر األمــم  - ٢٩
املتحـدة للتجـارة والتنميـــة الــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة يف 
ـــائل  صـوغ سياسـاا ويف اسـتعداداا للمفاوضـات املتعلقـة مبس
حترير االقتصاد والعوملة يف عدد من املؤمترات الدوليـة األخـرية. 
ويستهدف الدعم إما زيادة القدرة التنافسـية لسياسـات الـدول 
ـــة الراهنــة، أو اغتنــام الفوائــد والفــرص  اجلزريـة الصغـرية النامي
التجارية اجلديدة. وكان األونكتـاد عـامال علـى مسـاعدة هـذه 
الـدول يف اسـتعداداا ملفاوضـات منظمـة السـياحة العامليـة الـــيت 
عقدت يف الدوحة يف عام ٢٠٠١ من خالل خربا الفنيـة عـن 
طريق صوغ طلبات للحصول على امتيازات جتارية يف مسـائل 
ـــادة الوعــي بأوجــه  حمـددة، ال سـيما يف القطـاع الزراعـي، وزي

ضعف الدول اجلزرية الصغرية النامية. 
 

التنفيذ والرصد واالستعراض  - ١٥
فيمــا يتعلــق برصـــد واســـتعراض التنميـــة يف الـــدول  - ٣٠
اجلزرية الصغرية النامية، اختذت اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة 

القـرار ٢٢٧/٥٦ املـؤرخ ٢٤ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١ 
بشأن �مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلـدان منـوا�، 
الذي أنشأت مبوجبه مكتب املمثل السامي ألقـل البلـدان منـوا 
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية. 
وترد وظائف املكتب يف تقريـر األمـني العـام عـن آليـة املتابعـة 
لتنسيق ومراقبة واستعراض تنفيذ برنـامج العمـل ألقـل البلـدان 

منوا للعقد ٢٠٠١ – ٢٠١٠ (A/56/645، الفقرة ١٧). 
 

املستوى اإلقليمي   باء -
املنطقة األفريقية  - ١

ـــن عــدد مــن األنشــطة  أفـادت جلنـة احمليـط اهلنـدي ع - ٣١
واملشـاريع املتصلـة بعـدة فصـول مـن برنـامج العمـل: يف جمـــال 
تغري املناخ، أسـهمت اللجنـة يف املشـروع املتعلـق بتغـري املنـاخ 
ورصد مستوى سطح البحـار، مسـاعدة بذلـك بلـدان اللجنـة 
ـــــة  يف إجنـــاز وضـــع قوائـــم جـــرد النبعاثـــات غـــازات الدفيئ
وتقديرات الضعف. وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعيـة والبيئيـة، 
ـــة مؤخــرا الربنــامج اإلقليمــي للتعــاون يف جمــال  أجنـزت اللجن
األرصاد اجلوية املمول من االحتاد األورويب الـذي يركـز علـى 
مســألة األعاصــري االســتوائية، مــن خــالل تركيــب معــــدات 
متنوعة وتيسري املشاركة يف املعلومات. واإلجـراءات األخـرى 
يف هذا امليدان تشمل مشـروع مكافحـة االنسـكابات النفطيـة 
الذي موله البنك الدويل وتنفيــذ برنـامج إقليمـي إلنشـاء إطـار 
لتضـافر اجلـهود يف االســـتجابة اإلقليميــة للكــوارث الطبيعيــة. 
وجرى إعداد وثيقتني عن ج متكـامل خلفـض النفايـات غـري 
املتحللـة بيولوجيـا إىل أدىن حـد وعـن وضـع قائمـــة بالنفايــات 
ـــن  اخلطـرة ووضـع اسـتراتيجية خلفـض النفايـات علـى الصعيدي
الوطين واإلقليمي علـى التـوايل. وتسـتهدف الوثيقتـان التقليـل 
من النفايات ومعاجلة النفايـات. وباإلضافـة إىل ذلـك تضطلـع 
اللجنة بعدد من املشاريع يف جمال املوارد السـاحلية والبحريـة، 
كربنامج البيئة اإلقليمي الذي يدعمه االحتـاد األورويب والـذي 
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ــــة الســـاحلية؛ وبرامـــج  يركــز علــى اإلدارة املتكاملــة للمنطق
إقليمية تستهدف اإلدارة املسـتدامة ملصـائد األمسـاك. وأجنـزت 
ـــامج اإلقليمــي للســياحة الــذي يــهدف إىل  اللجنـة أيضـا الربن
تقدمي املنطقة ككل بوصفها مقصـدا للسـائحني والـذي يركـز 
علـــى اجلوانـــب التســـويقية والتدريبيـــة. ويف جمـــــال التنــــوع 
البيولوجــي، جيــري إعــداد مشــروع إقليمــي عــن �النباتـــات 
العطريـة والطبيـة�. ويـهدف هـذا املشـــروع إىل وضــع قائمــة 
ــذه النباتــات داخــل البلــدان األعضــاء وإىل إنشــــاء قـــاعدة 

بيانات إقليمية. 
 

منطقة البحر الكارييب  - ٢
أفــادت اجلماعــة الكاريبيــة أن إجــراءات حمــــددة قـــد  - ٣٢
اتخذت يف عدد مـن اـاالت لتعزيـز برنـامج عمـل بربـادوس. 
وملعاجلـة مسـألة التغـري املنـاخي، علـى ســبيل املثــال، وواصلــت 
البلدان األعضاء الــ ١٢ يف اجلماعـة الكاريبيـة عملـها يف تنفيـذ 
املشــروع اإلقليمـــي املعنـــون �مشـــروع التخطيـــط الكـــارييب 
ـــــدان الطاقــــة،  للتكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخ العـــاملي�. ويف مي
ستستضيف أمانة اجلماعة الكاريبية وحـدة إدارة املشـاريع الـيت 
ستكون مسؤولة عن تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع الكارييب 
لتنمية الطاقة املتجددة الذي يتألف مـن وضـع ـج علـى نطـاق 
املنطقـة كلـها للمسـاعدة علـى إزالـة العقبــات الــيت حتــول دون 
ـــــال الطاقــــة. ويف جمــــال إدارة  االعتمـــاد علـــى الـــذات يف جم
الكوارث، ُأجنز مؤخرا مشروع مدتـه سـت سـنوات يف منطقـة 
الكارييب للتخفيف من آثار الكوارث بتمويل من وكالة التنمية 
ـــة  الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة. كمـا أن اجلماعـة الكاريبي
أنشـأت آليـة علـى أسـاس اختبـاري لبنـاء القـــدرات وملشــاركة 
ـــددة  املنطقــة بفعاليــة أكــرب يف تنفيــذ اتفاقــات أو صكــوك متع

األطراف، جديدة أو منقحة، والتفاوض بشأا. 
ـــة دعمــها للــربامج الوطنيــة  وتواصـل اللجنـة األوروبي - ٣٣
واإلقليميـة يف العديـد مـن الـدول اجلزريـــة الصغــرية الناميــة يف 

منطقة البحر الكارييب واليت تغطي العديد من جمـاالت برنـامج 
العمل. 

تتوىل وحدة التنسيق اإلقليمية للربنـامج البيئـي ملنطقـة  - ٣٤
البحـر الكـارييب التـابع لربنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي تنفيــذ 
اجلزء اإلقليمي من مشروع مرفق البيئة العاملية وبرنـامج األمـم 
املتحـدة للبيئـة بشـأن إعـــادة تــأهيل اخللجــان امللوثــة يف مرفــأ 
كينغستون، جبامايكا، وهافانا باي، بكوبا. ويشـمل املشـروع 
إزالة العناصر املغذية إلنشاء مرافق جديدة ملعاجلة مياه ااري 
ووضـع برامـج تدريـب متنوعـة علـى نطـــاق املنطقــة بأكملــها 

بشأن تكنولوجيات معاجلة مياه ااري. 
ويعمل املقر دون اإلقليمي ملنطقـة البحـر الكـارييب يف  - ٣٥
اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــارييب 
ـــون مــن  التابعـة لألمـم املتحـدة علـى وضـع قواعـد بيانـات يك
شـأا توفـري معلومـات عـن التنميـة املسـتدامة وتنفيـــذ الــربامج 
لتقييـم آثـار الكـوارث الطبيعيـة. وتضطلـع اللجنــة االقتصاديــة 
ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــــة البحـــر الكـــارييب أيضـــا بـــإجراء 
ـــة والبيئيــة  عمليـات تقييـم لالقتصـاد الكلـي واآلثـار االجتماعي
للكــوارث الطبيعيــة بنــاء للطلــب. ويف هــذا الصــدد، جـــرى 
ــة  تكييـف املنهجيـة جلعلـها متالئمـة مـع ظـروف الـدول اجلزري

الصغرية النامية. 
ويدعـم املكتـب اإلقليمـي للموئـل يف أمريكـا الالتينيــة  - ٣٦
ومنطقة البحر الكارييب التابع لألمـم املتحـدة عـددا خمتـارا مـن 
البلــدان يف هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة بشــأن محايـــة البيئـــة 
وإعادة تأهيلها، فضـال عـن ختفيـف الضعـف البيئـي بنـاء علـى 
طلـب كـل بلـد مـن البلـدان ورهنـا بتوافـــر األمــوال. ويغطــي 
املشــــروع حــــىت اآلن أنغيــــال وجــــــزر فرجـــــن الربيطانيـــــة 
ومونتسريات. واملقرر عقد مشاورات إقليميـة بشـأن الضعـف 
البيئـي يف كوبـا خـالل العـام ٢٠٠٢، ملناقشـــة اســتعداد وأداء 
املؤسسات الوطنية واحمللية يف معاجلة هذه املسـألة، فضـال عـن 
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األطر القانونية والتنظيمية الراهنـة. هـذه املشـاورات جتـري يف 
إطــار الشــراكة بــــني املوئـــل التـــابع لألمـــم املتحـــدة وأمانـــة 
االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث ووزارات اإلسـكان 
والتنمية احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 

 
املستوى الوطين  جيم -

تدعم السويد كوبا، علــى أسـاس ثنـائي، يف معاجلتـها  - ٣٧
إلدارة النفايـات املشـعة. ويـهدف املشـروع إىل رفـع مســـتوى 
كفــاءة اخلــرباء الكوبيــني واملؤسســات الكوبيــة وفقــا ملعايـــري 
ــــة يف ميـــدان التـــهيؤ حلـــاالت  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذري
الطـوارئ، واحلمايـة البيئيـــة، واملــواد املشــعة الطبيعيــة ومحايــة 

العمال. 
قدمت النرويج دعما ماليـا وتقنيـا إىل الـدول اجلزريـة  - ٣٨
الصغـرية الناميـة مـن خـالل برجمتـها الثنائيـة مـع تركـيز خـــاص 

على بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية. 
وافقت احلكومة الكندية، من خالل الوكالـة الكنديـة  - ٣٩
للتنميــة الدوليــة، علــى برنــامج واســــع لدعـــم االســـتراتيجية 
اإلقليمية يف منطقة البحر الكارييب الرامية إىل مكافحـة انتشـار 
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. ويف منطقة جنوب احمليط 
اهلـادئ، شـرعت مبشـروع جديــد يــهدف إىل تعزيــز قــدرات 
املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة يف تنفيـذ املشــاريع يف خمتلــف 
امليــادين ذات الصلــة بربنــامج عمــل بربــادوس. وإضافــــة إىل 
ذلك، فإن كنـدا تـروِّج علـى نطـاق واسـع العتمـاد منظمـات 
وبرامج إقليمية تعاجل سياسات التغير املناخي وتدابـري التكيـف 
جلميـع منـاطق الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـــة. ومــن خــالل 
مبادرة �صندوق كنـدا اإلمنـائي لتغـير املنـاخ� املنشـأ حديثـا، 
ختطط كندا لتقدمي الدعم ملواصلة تنفيذ �اإلطار االستراتيجي 
لربنامج املساعدة املتعلق بتغير املناخ يف جزر احمليط اهلـادئ�. 
وهناك مشروع أخري سيسـاعد علـى تنشـيط وإجيـاد القـدرات 
املؤسسية يف القطاعني العام واخلاص يف منطقة البحر الكارييب 

لالســـتجابة حلـــاالت تغـــير املنـــاخ. ويف ميـــدان االســـــتجابة 
للكوارث والتقليل منها، وافقت الوكالة الكندية للتنميـة علـى 
مشروع �صندوق إدارة الكــوارث� ملنطقـة البحـر الكـارييب. 
وتعمـل كنـدا أيضـا يف مسـائل العوملـة والتجـــارة ذات األمهيــة 
اخلاصة بالنسبة للدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة، وتقـدم دعمـا 
مباشرا هلذه الدول يف منطقـة البحـر الكـارييب لبنـاء قدراـا يف 
ــــــة، وتنفيـــــذ  السياســــات التجاريــــة، واملفاوضــــات التجاري
االلتزامات املتصلة بالتجارة. ويف عام ٢٠٠١، أقرت الوكالـة 
ـــة الدوليــة املرحلــة الثالثــة مــن برنــامج لتعزيــز  الكنديـة للتنمي
اإلدارة االقتصادية يف منطقة البحر الكـارييب الشـرقية. وفضـال 
عن ذلك، فإن كندا تواصل مساعدا الدول اجلزرية الصغــرية 
الناميــة للتغلُّــب علــى القيــود يف االتصــاالت وعــــدم وجـــود 
صــالت بــاإلنترنت مــن خــالل تقــدمي الدعــــم املـــايل ملعـــهد 
التوصيـل الشـبكي يف األمريكيتـني، الـذي يقـوم حاليــا بوضــع 
ــــدول  مبـــادرات لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت يف ال

اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة البحر الكارييب. 
وفيمـا يتعلـق بتغـــير املنــاخ وارتفــاع مســتوى ســطح  - ٤٠
البحر، أفادت بربادوس بأن قائمتها لغازات الدفيئـة علـى حنـو 
مـا هـو حمـدد يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـير 
املناخ قد اكتملت بـالفعل وجيـري حاليـا إعـداد مشـروع ثـان 
للتقرير املتعلق بالظروف الوطنية. عـالوة علـى ذلـك، عملـت 
بربــــادوس بنشــــاط يف وضــــع قائمــــة بــــــاملوارد الســـــاحلية 
واسـتخدامها علـى نطـاق املنطقـة ومجـع بيانـات لصياغـة نظــم 
معلومـات املـوارد السـاحلية. أمـا بالنسـبة للكـــوارث الطبيعيــة 
والبيئية، فقد أفادت بربادوس بأنــه جيـري حاليـا تعزيـز القـدرة 
ـــــة يف حــــاالت  التنســـيقية للمنظمـــة املركزيـــة لتقـــدمي اإلغاث
الطوارئ، وذلك بوضع خطـة وطنيـة إلدارة الكـوارث، وهـي 
خطة قيد االستعراض يف الوقت احلاضر. وتقوم الوكالة أيضـا 
بتدريـب قطـاع الفنـــادق والســياحة علــى الصعيديــن الوطــين 
واإلقليمـي، وتسـهيل عمليـة إعـداد خطـة لقطـاع الســـياحة يف 
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جمــال إدارة الكــوارث. أمــا يف ميــدان إدارة النفايــات، فقــــد 
أفــادت بربــادوس حبــدوث حتســن يف جمــاالت التخلــص مـــن 
النفايــات وإدارــــا بفضـــل برنـــامج إدارة النفايـــات الصلبـــة 
املتكامل املستمر والذي تتوىل تنسيقه وحدة مشـروع اـاري 
والنفايات الصلبة. وفيما يتعلق مبـوارد امليـاه العذبـة، شـاركت 
بربـادوس يف املبـادرات اإلقليميـة ملـوارد امليـاه، مثـــل املشــروع 
اإلقليمي لإلدارة املتكاملة ملستجمعات مياه األمطـار واملنـاطق 
الساحلية للمعهد الكارييب للصحـة البيئيـة. ويف ميـدان املـوارد 
السياحية، تقوم بربادوس بوضـع اللمسـات النهائيـة لوثيقـة يف 
جمال السياسة العامة معنونة �حتقيـق تنميـة مسـتدامة للسـياحة 
يف بربــادوس – إطــار للسياســات العامــة�، وتوجــز الوثيقــــة 
األسلوب الذي يتبعه البلـد يف حتقيـق تنميـة مسـتدامة يف جمـال 
ــــــة  الســــياحة، وتتضمــــن توصيــــات بشــــأن اجلوانــــب املالي
واالقتصاديـة واملسـائل الثقافيـة والبيئـة الطبيعيـة. وجيـري تنفيـذ 
برنامج عمل وطين يف بربادوس لتحقيـق األهـداف الـواردة يف 
اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي، وهــو يركــز علــى زيــادة وعــــي 
اجلمهور بأمهية التنوع األحيائي على الصعيد احمللي، واحملافظـة 
عليه وإدارته ووضع وتنفيذ برنــامج عمـل لتحقيـق إدارة فعالـة 
ملـوارد التنـوع األحيـائي يف بربـادوس. وتقـوم بربـادوس أيضـــا 
ـــني للتنــوع األحيــائي،  بوضـع اسـتراتيجية وخطـة عمـل وطنيت

مبساعدة مالية من مرفق البيئة العاملية. 
 

تعزيــز ــج إداري متكــامل ملنطقــة البحـــر  ثالثا -
الكارييب يف سياق التنمية املستدامة   

يرد أدناه سرد لألنشطة املضطلع ا بشأن تعزيز ـج  - ٤١
إداري متكامل ملنطقة البحر الكارييب. 

ـــدول  تواصـل املنظمـة البحريـة الدوليـة تقـدمي الدعـم ل - ٤٢
وأقــاليم منطقــة البحــــر الكـــارييب يف تنميـــة ورفـــع مســـتوى 
اإلدارات البحريــة الوطنيــة والتشــريعات األساســية والفرعيـــة 
والقدرات اإلدارية والقانونية والعلميـة والتقنيـة لكفالـة حتقيـق 

تنمية مستدامة وتنفيذ وإنفـاذ املعـاهدات والصكـوك األخـرى 
للمنظمـة البحريـة الدوليـة الـيت تعـاجل السـالمة البحريـة ومحايــة 
البيئــة البحريــة وتســهيل النقــل البحــــري الـــدويل. ويف عـــام 
٢٠٠٢، بدأت املنظمة البحرية الدولية برناجما إقليميا ملواصلـة 
تنمية القدرات يف منطقـة البحـر الكـارييب لتحقيـق الفعاليـة يف 
تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــــوث النـــاجم عـــن الســـفن 
واالتفاقيـة الدوليـة املتعلقـة بالتـأهب واالســـتجابة والتعــاون يف 
مكافحـة التلـوث النفطـي، وهـو برنـامج سـيتم إجنـازه يف عـــام 
٢٠٠٣. ويف عـام ٢٠٠١، شـاركت املنظمـة البحريـة الدوليــة 
بنشاط يف اجتماع عقدته اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة 
ومنطقة البحر الكارييب معنون �مواصلة تنفيــذ برنـامج العمـل 
للتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة: اعتمـــاد 
برنامج عمــــــل مشترك مستكمل�. وبفضل هذا االجتمـاع، 
مت استكمال برنامج العمـل يف منطقـة البحـر الكـارييب ليشـمل 
بصورة وافية برامج املساعدة التقنية اليت تقوم املنظمة البحريـة 
الدولية بتنفيذها يف قطاعي النقل البحري واملوانئ يف املنطقـة. 
وتشــمل هــذه الــربامج اإلقليميــة تقــدمي خدمــات استشـــارية 
ـــة الوطنيــة يســاهم فيــها كــل مــن  لتطويـر التشـريعات البحري
ـــائي وفرنســا؛ وبنــاء القــدرات يف  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمن
جمال عمليات املسـح والتفتيـش بواسـطة السـفن، بتمويـل مـن 
حكومــات ترينيــــداد وتوبـــاغو واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا 
ـــل؛  العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية واالحتــاد الــدويل لعمــال النق
ووضـع واسـتكمال خطـط وطنيـة وإقليميـــة للطــوارئ وذلــك 
دف التصدي للتلوث البحري الناجم عن السفن ومكافحته 
واحلـد منـه، بتمويـل مشـترك مـن حكومـات فنلنـــدا وفرنســا؛ 
وتعزيز السالمة البحرية ومواصلة تقدمي املسـاعدات للتدريـب 
يف ااالت البحرية ومواصلة تنمية قدرات دول العلَـم واملرفـأ 
يف جمال املكافحة، بتمويل مشـترك مـن االحتـاد الـدويل لعمـال 
ـــة تنميــة اإلدارات املعنيــة بالســالمة البحريــة؛  النقـل؛ ومواصل
ومنع التلوث البحري ومكافحتـه عـن طريـق مجلـة أمـور منـها 
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عقـد حلقـة عمــل إقليميــة ملــدة أســبوع واحــد يف جامايكــا، 
بدعـم وكالـة احلمايـة البيئيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـــة؛ 
وتعزيـز األمـن البحـري وأمـن املرافـئ؛ وتـأمني سـالمة املرافـــئ 
وأمنها، بتمويل مشترك من اللجنـة األوروبيـة؛ وإنشـاء مركـز 
إقليمــي للحــاالت الطارئــة واملعلومــات والتدريــب يف جمــــال 
التلوث البحري، بتمويل من حكومات فرنسـا وجـزر األنتيـل 
اهلولندية والواليات املتحدة األمريكية؛ وتنفيذ برنـامج لتعزيـز 
ــــل  فعاليــة اإلدارة البحريــة يف منطقــة البحــر الكــارييب، بتموي

مشترك من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
وتولَّـت اللجنـة األوروبيـة، بالتعـاون الوثيـق مــع إدارة  - ٤٣
املنـاطق الســـاحلية يف بلــيز، تنفيــذ مشــروع يف بلــيز يف جمــال 
ممارسـات اســـتخدام األرض وأثرهــا علــى البيئــة القريبــة مــن 
الشواطئ. وكان الغرض من املرحلة الثانيـة مـن املشـروع هـو 
ـــــني  زيـــادة القـــدرة احملليـــة علـــى إدراج اعتبـــارات الصلـــة ب
مسـتجمعات ميـــاه األمطــار والشــعب املرجانيــة يف عمليــات 
احلــوار وصنــــع القـــرارات املتعلقـــة بالسياســـات والتخطيـــط 
واإلدارة. وطُــورت جمــاالت االســتفادة مــــن نظـــم البيانـــات 
وجتهيزها من صور األقمار الصناعيةـ، األمر الذي يسـر رصـد 
نوعية مياه بليز الساحلية بتكلفة منخفضة. وقدم للمؤسسـات 
احمللية تدريب يف جمال االستشعار مـن بعـد ومت تعريفـها بنظـم 
الرصــد. وقــد أجنــــز هـــذا املشـــروع يف آذار/مـــارس ٢٠٠٢ 
وتضمـن اقتراحـا يتنـــاول السياســات العامــة إلدارة األراضــي 
يهدف إىل احلد من التحات. ومولت اللجنـة األوروبيـة أيضـا 
مشروعا من أجل حتقيـق االسـتدامة ملنـتزة نيغريـل البحـري يف 
جامايكـا. وـدف املرحلـة الثانيـــة احلاليــة مــن عمليــة الدعــم 
الـذي تقدمـه اللجنـة األوروبيـة جلمعيـــة احملافظــة علــى شــعب 
نيغريـل املرجانيـة إىل تقـدمي املسـاعدة مواصلـــة وزيــادة حتقيــق 
عــائدات مــن العمــالت األجنبيــة مــن خــالل الســياحة، مــع 
احملافظـة علـى البيئـة السـاحلية اهلشـــة ملنطقــة نيغريــل وخاصــة 
النظــام اإليكولوجــي للشــعب املرجانيــة. ومــن بــني النتــــائج 

ـــا يلــي: (أ) قيــام حكومــة جامايكــا  املنتظـرة هلـذا املشـروع م
بإنشــاء نظــام جمــاين للمســــتخدمني و (ب) تقـــدمي معونـــات 
حكومية و (ج) مجع عائدات من رســوم الـتراخيص املمنوحـة 

الستخدام املوارد الطبيعية. 
وقـــد أفـــادت املقـــار دون اإلقليميـــة ملنطقـــة البحــــر  - ٤٤
الكـارييب التابعـة للجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة 
البحــر الكــارييب بــأن الــدورة التاســعة عشــرة للجنــة التنميـــة 
والتعــاون يف منطقــة البحــر الكــارييب دعمــــت املكتـــب دون 
اإلقليمـي يف اضطالعـــه بــدور رائــد يف تنفيــذ العمالــة التقنيــة 
املطلوبـة ملواصلـة إعــداد االقــتراح املتعلــق باتبــاع ــج إداري 

متكامل ملنطقة البحر الكارييب وتنفيذه يف اية املطاف. 
وتشـارك أمانـة اجلماعـة الكاريبيـة يف الوقـت احلـــاضر  - ٤٥
يف مناقشات مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية لوضع وتنفيـذ 

برنامج لتدبري شؤون احمليطات وإدارا وتنميتها. 
ويف معاجلـة مباشـرة للتدهـــور النــاتج عــن الســفن يف  - ٤٦
منطقة البحر الكارييب، يقدم مرفـق البيئـة العامليـة حاليـا الدعـم 
ملبـادرة منطقـة البحـر الكـارييب الكـربى للنفايـات النامجـة عـــن 
السـفن، وهـي املبـادرة الـيت ينفذهـــا البنــك الــدويل واملكرســة 
ملشاكل التلوث النـاجم عـن السـفن والنفايـات واالنسـكابات 
النفطيـة. عـالوة علـى ذلـك، يقـدم مرفـق البيئـة العامليـة الدعــم 
ملشروع يف طور الدراسة معنون �تقدمي احلماية البيئيـة خلليـج 
ـــد اإلعــداد مــن  هنـدوراس ومراقبـة النقـل البحـري�، وهـو قي
جانب مصرف التنمية للبلدان األمريكية. ويتوخـى أن يشـمل 
هذا املشروع أنشطة ترمــي إىل محايـة النظـم اإليكولوجيـة مـن 
أخطـار املالحـة واإلفـراط يف صيـد األمســاك، واملصــادر الربيــة 
للتلـوث البحـري، واالسـتجابة لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـــوث 
الناجم عن السـفن وغريهـا مـن االتفاقـات. وتشـمل املشـاريع 
ـــيت تعــاجل التلــوث  األخـرى الـيت ميوهلـا مرفـق البيئـة العامليـة وال
البحـري مـن مصـادر بريـة �صياغـة برنـامج عمـل اسـتراتيجي 
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لتحقيـق إدارة متكاملـة ملصـادر امليـاه وتنميـة مسـتدامة حلــوض 
ر سان خــوان ومنطقتـه السـاحلية�، بالتشـجيع علـى وجـود 
ـــتركة بــني نيكــاراغوا وكوســتاريكا ومحايــة  إدارة وطنيـة مش
التنوع البيولوجي والبيئة الساحلية مـن خـالل حتقيـق التكـامل 
ـــان  يف إدارة حـوض النـهر؛ ومشـروع معنـون �احلـد مـن جري
املواد املبيدة لآلفات مع املياه املتدفقة إىل البحـر الكـارييب� يف 
عدد من بلدان أمريكا الوسطى وكولومبيا؛ ومشروع رئيســي 
معنون �حتقيق إدارة متكاملة ملناطق الصيد واملناطق الساحلية 
يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف البحر الكــارييب�، وذلـك 
للقيام بصورة متكاملة مبعاجلة شؤون إدارة السواحل واألمـور 
املتعلقة مبصائد األمســاك القريبـة مـن السـواحل ومحايـة مصـادر 

املياه العذبة. 
ــــة  واضطلــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، يف منطق - ٤٧
البحــر الكــارييب، بعــدة مشــاريع تتعلــــق بـــاإلدارة املتكاملـــة 
للمناطق الساحلية والبحرية يف منطقة البحر الكـارييب الكـربى 
ووضع مبادئ توجيهية للتخطيط واإلدارة املتكاملني للمنـاطق 
ـــاون مــع  السـاحلية. عـالوة علـى ذلـك، يتـوىل الربنـامج، بالتع
مركز اإلدارة اهلندسية والبيئية للخلجان والسواحل يف كوبـا، 
إعداد �التقرير التقييمـي ملنـاطق السـواحل البحريـة يف منطقـة 
البحـر الكـــارييب� وهــو تقريــر يــهدف إىل مســاعدة منتــدى 
وزراء البيئة يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب علـى 
وضع برنامج شامل لإلدارة املتكاملة للبحـر الكـارييب. عـالوة 
ـــذ الربنــامج مشــروعا لبنــاء القــدرات يف جمــال  علـى ذلـك نف
التقييمـات البيئيـة املتكاملـــة/إدارة املعلومــات البيئيــة بــأن بــدأ 
ــــرباء التقنيـــني الرفيعـــي املســـتوى  تنظيــم حلقــات عمــل للخ
واملسـؤولني عـن تنسـيق عمليـــة اإلبــالغ فيمــا يتعلــق بالبيئــة/ 
التنمية، وبوضع دليـل تدريـيب بشـأن �بنـاء القـدرات يف جمـال 
التقييــم البيئــي املتكــامل وإعــداد التقــارير�. ويف جمـــال إدارة 
النفايات، هناك حلقتان إقليميتان قيـد اإلعـداد الغـرض منـهما 
تشجيع وتسهيل التصديق املبكر على اتفاقيـة روتـردام لتطبيـق 

إجراء املوافقة املسبقة عن علم علـى مـواد كيميائيـة ومبيـدات 
آفــات خطــرة معينــة متداولــة يف التجــــارة الدوليـــة واتفاقيـــة 
ستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، علـى التـوايل. وأفـاد 
برنـامج البيئـة أيضـا بأنـه يتـوىل تنســـيق مشــروع ملرفــق البيئــة 
العامليــة معنــون �تكــامل إدارة مســــتجمعات ميـــاه األمطـــار 
واملناطق الساحلية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية� ويتناول 
عددا من جماالت االهتمام، منها مثـال إدارة املنـاطق السـاحلية 
والتنـوع البيولوجـي وتنميـة الســـياحة ومحايــة إمــدادات امليــاه 
واملصادر الربية للتلوث وتغري املنـاخ، وذلـك بتعزيـز القـدرات 
املؤسسية على الصعد الوطنية واإلقليمية، وتقدمي املساعدة إىل 
ـــــني متطلبــــات  البلـــدان يف جمـــال فـــهم الصـــالت القائمـــة ب
األولويــات الوطنيــة والوفــاء ــا ضمــــن الســـياق اإلقليمـــي. 
وتتنـاول برامـج أخـرى لربنـامج البيئـة تنـاول مسـألة التخطيــط 
للتصــدي لالنســــكابات النفطيـــة ويف حـــاالت الطـــوارئ يف 
العديـد مـن الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـــة يف منطقــة البحــر 
الكـارييب مـن خـالل مجلـة أمـــور منــها إنشــاء مركــز إقليمــي 
للتدريــــب واملعلومــــات، ومركــــز األنشــــــطة اإلقليميـــــة يف 
كوراكــاو، علــى حنــو مــــا عرضتـــه حكومـــة جـــزر األنتيـــل 
اهلولنديـة، وهـو مركـز أنشـئ رمسيـا يف عـام ٢٠٠١. وــدف 
الربامج اإلقليمية األخرى التابعة لربنامج البيئة إىل تبيان بدائـل 
مستدامة ملادة د.د.ت. ملكافحة ناقالت املالريـا يف املكسـيك 
وأمريكــا الوســطى، واحلــد مــن أثــر صيــد مســــك القريـــدس 
االستوائي بشباك اجلر على البيئة باستخدام تكنولوجيات حتد 
مـن الكميـات املصيـدة منـه وإجـــراء تغيــريات يف إدارة البيئــة، 

باتباع ج قائم على املشاركة يف هذا الصدد. 
ـــة ذات  وتعكـف حكومـة بربـادوس ومنظمـات إقليمي - ٤٨
صلـة علـى إنشـــاء فريــق عــامل تقــين لتحديــد وشــرح مجيــع 
اجلوانب اليت تؤلف جا متكامال لإلدارة البيئية. وفيما يتعلـق 
باملوارد الساحلية والبحرية، فقد حققـت وحـدة إدارة املنـاطق 
الساحلية يف بربادوس عددا من النتائج اإلجيابية يف جمال محاية 
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املوارد الساحلية واحملافظة عليـها، بالقيـام بأنشـطة مثـل إجـراء 
حبــوث ورصــد صحــة الشــعب املرجانيــة وحتــات الشــــواطئ 
النـاجم عـن األعاصـري، وحتســـني أنشــطة التثقيــف يف املســائل 
ـــة عمليــات  املتصلـة بالبيئـة السـاحلية والبحريـة، وحتسـني فعالي
ـــة باملنــاطق الســاحلية برفــع مســتوى قواعــد  التخطيـط املتعلق
البيانـات املتصلـة بتنميـة املنـاطق الســاحلية، واســتكمال نظــام 
املعلومات اجليوغرافية للوحـدة وهندسـة املنـاطق السـاحلية مبـا 
يف ذلـك إنشـاء عوامـات مثبتـة علـى طـول السـواحل اجلنوبيــة 

والغربية. 
وأفـادت جامايكـــا بــأن اللجنــة االقتصاديــة ألمريكــا  - ٤٩
الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، وهـي جلنـة التنميـة والتعـاون 
ملنطقـة البحـــر الكــارييب، ناقشــت يف دورــا التاســعة عشــرة 
املعقـودة يف عـام ٢٠٠٢ مجلـة أمـور منـها اجلـــهود الراميــة إىل 
مجع املعلومات املتوفرة بشأن األنشطة البيئيـة، مـن ذلـك مثـال 
إدارة املنـاطق السـاحلية ضمـن منطقـة البحـر الكـارييب. والبلــد 
يف الوقـت احلـاضر بصـدد جعـــل التشــريعات احملليــة تتماشــى 
وأحكـام الـربوتوكول املتعلـق بـــالتلوث مــن مصــادر وأنشــطة 
بريـة. وتعكـف الوكالـة الوطنيـة اجلامايكيـة للبيئـــة والتخطيــط 
حاليا على وضع عدة سياسات مع آليات وتشريعات مالزمـة 
هلـا ـدف إىل محايـة البيئـة البحريـة واحلفـاظ عليـها. وتشـــمل 
هذه السياسات سياسة وطنية للحفاظ على احلشائش البحرية 
وسياسـات بشـأن الشـــواطئ وسياســات بشــأن مســتجمعات 
ميـاه األمطـار ونظمـا لـإلدارة البيئيـة وسياسـات تتعلـق بـــإدارة 
احمليطــات واملنــاطق الســاحلية ، وسياســــات تتعلـــق بتحـــات 
الشـواطئ، وسياســـات بشــأن الكــابالت وخطــوط األنــابيب 
املمدودة حتت املاء. ولدى جامايكا خطـط تتصـل بـالكوارث 
الـيت حتـدث يف البحـر مبـا يف ذلـك خطـــة بشــأن االنســكابات 
النفطية، يف الرب والبحر)، وخطة وطنية للطوارئ ملعاجلة املــواد 
ـــــال  اخلطــــرة ومشــــروع خطــــة للبحــــث واإلنقــــاذ. وتكمي
لإلجـراءات احلكوميـة، تعـتزم رابطـة جامايكـا للشـحن، وهــي 
منظمة تابعة للقطـاع اخلـاص، إنشـاء مرفـق لتجميـع النفايـات 

يف املرافئ يف كينغستون. 

وتقـدم السـويد لربنـامج بيئـة البحـــر الكــارييب معونــة  - ٥٠
ماليـة مـن خـالل صنـدوق اسـتئماين. ويـــهدف برنــامج البيئــة 
ملنطقة البحر الكارييب إىل تنفيذ االتفاقيـة املتعلقـة حبمايـة البيئـة 
ـــة  البحريــة ملنطقــة البحــر الكــارييب الكــربى ومحايتــها (اتفاقي
كارتاخينا)، وهي اتفاقية حبرية إقليمية ملنطقـة البحـر الكـارييب 
الكربى وتشمل ٣٠ بلدا. وتركـز االتفاقيـة علـى حتقيـق إدارة 
متكاملــــة للمنــــاطق الســــــاحلية ، واالضطـــــالع بتخطيـــــط 
ـــوث شــديد، وتقــدمي  اسـتراتيجي للخلجـان الـيت تعـاين مـن تل

مساعدات تقنية. 
وأفــادت الواليــات املتحــــدة بأـــا طـــرف يف مجلـــة  - ٥١
صكوك منها االتفاقيـة املتعلقـة باحملافظـة علـى الطبيعـة واحليـاة 
الربية يف نصف الكـرة الغـريب واتفاقيـة االجتـار الـدويل بـأنواع 
احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض واتفاقيـة البلـدان 
األمريكية حلماية السالحف البحريــة واحملافظـة عليـها واتفاقيـة 
رامســـار املتعلقـــة بـــاألراضي الرطبـــــة واتفاقيــــة كارتاخينــــا 
ــــاون يف مكافحـــة االنســـكابات  وبروتوكوهلــا املتعلقــان بالتع
النفطية يف منطقة البحر الكـارييب الكـربى. ووقعـت الواليـات 
ـــا املتعلــق باملنــاطق  املتحـدة علـى بروتوكـول اتفاقيـة كارتاخين
ـــة والــربوتوكول املتعلــق  املشـمولة حبمايـة خاصـة واحليـاة الربي
بــــالتلوث مــــن مصــــادر وأنشــــطة بريــــة، غــــري أن هذيـــــن 
الــربوتوكولني ال يــزاالن ينتظــران موافقــــة جملـــس الشـــيوخ. 
وملا كانت الواليات املتحدة عضـوا مؤسسـا يف برنـامج البيئـة 
يف منطقة البحر الكارييب، فإا تدعـم بنشـاط أنشـطته املتصلـة 
ـــة  بالـربوتوكول املتعلـق باملنـاطق واحليـاة الربيـة املشـمولة حبماي
ـــالتلوث مــن مصــادر وأنشــطة  خاصـة والـربوتوكول املتعلـق ب
حبرية بتقدميها مسامهات سنوية للصندوق االستئماين لربنـامج 
األمـم املتحـدة للبيئـة. أمـا يف جمـال التـــأهب ملواجهــة التلــوث 
ـــات املتحــدة مســاعدات إىل األطــراف  النفطـي، فتقـدم الوالي
األخرى يف الربوتوكولني يف جمال التصدي للتلوث وأما فريـق 
االستجابة اإلقليمية االحتادية ملنطقة البحر الكارييب حتت قيادة 
خفر السواحل بالواليات املتحدة يف بورتوريكو فيقدم ملنطقـة 
ــــــال معاجلـــــة  البحــــر الكــــارييب الكــــربى مســــامهات يف جم
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ــــب يف هـــذا الصـــدد.  االنســكابات النفطيــة وخدمــات تدري
ولدعـم التنميـة املسـتدامة يف املنطقـة، تقـدم الواليـات املتحـــدة 
متويال خمصصا وخربات ومساعدات خارجية من خـالل مجلـة 
أمــور منــها مشــاريع تنفذهــا وكالــة التنميــة الدوليــة التابعـــة 
للواليات املتحدة يف جمال السياحة املستدامة ومشاريع ملعاجلـة 
مياه الفضالت يف بعض البلـدان، ومـن خـالل إدارـا الوطنيـة 
لدراسة احمليطات والغـالف اجلـوي الـيت تقـدم الدعـم ملشـاريع 
ـــــة. وتســــليما  يف مصـــايد األمســـاك واملنـــاطق البحريـــة احملمي
باألعمال اليت ينبغي االضطالع ـا يف جمـال التنميـة املسـتدامة 
ويف جمـال التحضـري ملؤمتـر القمـة العـــاملي للتنميــة االجتماعيــة، 
تركـز شـراكة �مـن امليـاه البيضـاء إىل امليـــاه الزرقــاء� بقيــادة 
الواليــات املتحــــدة علـــى االضطـــالع بـــإدارة شـــاملة لعـــدة 
قطاعات ملوارد مستجمعات مياه األمطار واملوارد البحريـة يف 
املنطقـة للعمـل علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة واإلقليميـة ـــدف 
تنفيـذ االتفاقيـات والـربوتوكوالت العديـــدة الــيت مت التفــاوض 
بشأا منذ مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، املعقـود 
يف ريو دي جانريو، بالربازيل، يف عام ١٩٩٢. وسيتم تنظيـم 
مؤمتر ألصحاب الشـأن يف املنطقـة يف أوائـل إىل منتصـف عـام 
ــة  ٢٠٠٣ لبـدء هـذه املبـادرة، وحتديـد الثغـرات يف النـهج املتبع
يف تنــاول التنميــة املســتدامة لــدول منطقــة البحــــر الكـــارييب 
ولتشجيع إقامة الشراكات فيما بني أصحاب الشأن املعنيني. 

 
 رابعا - االستنتاجات والتوصيات 

على الرغم من أن عدد املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة  - ٥٢
فضال عن احلكومات الوطنية واموعات غـري احلكوميـة الـيت 
مت االتصال ا لدى التحضري إلعداد هذا التقرير كـان كبـريا، 
فقد كانت املعلومات اليت قدمت حمدودة. ولتقـدمي اسـتعراض 
كـاف وشـامل لألنشـطة املضطلـع ـا علـى مجيـع املســتويات، 
ال سـيما علـى الصعيديـــن احمللــي والوطــين، هنــاك حاجــة إىل 
تقدمي مزيد من الدعم للـدول الناميـة اجلزريـة الصغـرية لكفالـة 
احلصول على تقارير وردود شاملة. إضافة إىل ذلك، مثة جمال 

ينبغـي التطـرق لـه ويتعلـق بتحســـني عمليــة تقــدمي املعلومــات 
ومشاطرا فيما بني اجلهات املعنية اليت تعـاجل املسـائل املتصلـة 
بالدول النامية اجلزرية الصغرية، وميكن النظر يف توسيع نطـاق 
اسـتخدام وتطبيـــق أدوات تكنولوجيــا املعلومــات، مــن قبيــل 
شــبكة املعلومــات للــدول اجلزريــة الصغــــرية الناميـــة ـــدف 
تعزيزها. ويتوخى أن تساعد املرحلة القادمة من هـذه الشـبكة 
عملية مشاطرة املعلومات، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالـربامج الـيت 
قد حتظى باهتمام حكومات الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة. 
إىل جـــانب ذلـــك، هنـــاك حاجـــة إىل مزيـــد مـــن األنشــــطة 
اإلرشادية لتمكني الدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة واملنظمـات 
اإلقليمية ودون اإلقليمية التابعة هلا مـن تقـدمي املعلومـات ذات 
األمهية القصوى لتنفيذ برنامج العمـل علـى الصعيديـن الوطـين 

واإلقليمي. 
وتشــري املعلومــات الــيت وردت إىل أن هنــــاك دعمـــا  - ٥٣
متواصـال مـن جـــانب بعــض احلكومــات الوطنيــة ووكــاالت 
األمم املتحدة، ضمن واليات كل منها، فيمـا يتعلـق باملسـائل 
ــــربامج  املتصلـــة بربنـــامج عمـــل بربـــادوس. وقـــد اجتـــهت ال
واملشـاريع اجلاريـة واجلديـــدة يف أغلبيتــها الســاحقة حنــو بنــاء 
القـدرات املؤسسـية والتقنيـة وتنميـة املـوارد البشـرية. وكــانت 
مسائل تغري املنـاخ وتدابـري التكيـف والسـياحة وإدارة املنـاطق 

الساحلية حمط االهتمام الرئيسي لألنشطة بوجه خاص. 
أمــا بالنســبة لألعمــال املتصلــة مبؤشــرات الضعــــف،  - ٥٤
جدير بالذكر أن الس االقتصادي واالجتماعي سينظر أثنـاء 
الـدورة الـيت سـيعقدها يف متـــوز/يوليــه ٢٠٠٢ يف تقريــر جلنــة 
ـــذا  السياسـات اإلمنائيـة. وسـيقدم مزيـدا مـن التوجيـه بشـأن ه
املوضوع حسب االقتضاء. وقــد تـود اجلمعيـة العامـة أن تنظـر 
ــــرارات  يف مــا ينبغــي اختــاذه مــن إجــراءات أخــرى لتنفيــذ ق
اجلمعية العامة السابقة املتصلة بإجناز األعمال بشأن مؤشـرات 

الضعف. 
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ـــة بتشــجيع اتبــاع ــج  وأمـا بالنسـبة للمسـائل املتصل - ٥٥
إداري متكــامل ملنطقــــة البحـــر الكـــارييب يف ســـياق التنميـــة 
املستدامة، جدير بالذكر أن بلدان املنطقة زادت إىل حد بعيـد 
مــن أنشــطتها مبســاعدة منظماــا اإلقليميــة. وجيــــري حاليـــا 
التصديق على معاهدات رئيسية أو االنضمام إليـها، وقـد تـود 
اجلمعيـة العامـة أن تنظـــر يف حتديــد املعلومــات اإلضافيــة الــيت 
حتتاج إليــها يف هـذا الصـدد. بإمكـان اجلمعيـة العامـة أيضـا أن 
تنظـر يف املسـائل املتعلقـة بتعزيـز التنسـيق والتعـــاون فيمــا بــني 

خمتلف املبادرات املشمولة بالتقرير. 
 


