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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.6) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

تشجيع األخذ بنهج إداري متكامل ملنطقة البحر الكارييب يف سياق التنمية املستدامة  - ٢٦١/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

ـــة يف إعــالن بربــادوس(٢)،  إذ تعيـد تـأكيد املبـادئ وااللتزامـات املكرسـة يف إعـالن ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(١)، واملبـادئ املتضمن

وبرنامج العمل للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية(٣)، فضال عن اإلعالنات والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، 

وإذ تشري إىل اإلعالن ووثيقة االستعراض اللذين اعتمدما اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية الثانية والعشرين(٤)، 

وإذ تضع يف االعتبار سائر قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة، مبـا فيـهـا الـقـراران ٢٢٥/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب 

١٩٩٩ و ٢٠٣/٥٥ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 

 

وإذ تضـع يف االعتبـار أيضـا إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة(٥) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املســـتدامة 

(��خطة تنفيذ جوهانسربغ��)(٦)، 

                                                                      
 A.93.I.8 تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ (منشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (١)

والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق األول. 

ـــار/مـــايو ١٩٩٤  تقريــر املؤمتــر العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة، بريدجتــاون، بربــادوس، ٢٥ نيســان/ أبريــل – ٦ أي (٢)
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٣)

انظر القرار دإ - ٢/٢٢، املرفق.  (٤)

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة،  (٥)
رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٦)
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وإذ تالحـظ مـع االهتمـام كـال مـن مبـادرات الشـراكة الـيت اختذـا طوعـا احلكومـات واملنظمـات الدوليـــة واموعــات الرئيســية 

واليت أعلنت أثناء مؤمتر القمة، 

وإذ تعيد تأكيد اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار(٧)، الـيت تشـكل اإلطـار القـانوين العـام لألنشـطة يف احمليطـات، وإذ تؤكـد علـى 

الطابع األساسي لالتفاقية، 

ـــا وتلــزم دراســتها ككــل مــن خــالل ــج متكــامل ومتعــدد  وإذ تـدرك أن املشـاكل املتعلقـة حبـيز احمليطـات مترابطـة ترابطـا وثيق

االختصاصات ومتعدد القطاعات، 

وإذ تؤكد أمهية العمل والتعـاون علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين واإلقليمـي والعـاملي يف القطـاع البحـري علـى حنـو مـا أكـده مؤمتـر 

األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١(٨)، 

وإذ تشري إىل اتفاقية محاية وتنمية البيئـة البحريـة ملنطقـة البحـر الكاريبــي الكـربى املوقعـة يف كارتاخينـا دي إنديـاس، كولومبيـا، يف 

٢٤ آذار/مارس ١٩٨٣(٩)، واليت تتضمن تعريفا ملنطقة البحر الكاريبـي الكربى اليت يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها، 

وإذ ترحـب باعتمـاد الـربوتوكول املتعلـق بـالتلوث مـن املصـادر واألنشـطة الربيـة(١٠) امللحـق باتفاقيـة محايـة وتنميـــة البيئــة البحريــة 

ملنطقة البحر الكارييب الكربى، وذلك يف أروبا، يوم ٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩، 

وإذ ترحب أيضا ببـدء نفـاذ الـربوتوكول املتعلـق باملنـاطق واحليـاة الربيـة املشـمولة حبمايـة خاصـة(١٠) امللحـق باتفاقيـة محايـة وتنميـة 

البيئة البحرية ملنطقة البحر الكارييب الكربى، وذلك يف ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 

وإذ تشري إىل األعمال ذات الصلة اليت أجنزا املنظمة البحرية الدولية، 

وإذ تـرى أن منطقـة البحـر الكاريبــي تشـمل عـددا كبـريا مـــن الــدول والبلــدان واألقــاليم، معظمــها مــن البلــدان الناميــة والدول 

ــا، والضعيفـة هيكليـا واقتصاديـا، والـيت تتـأثر أيضـا جبملـة أمـور، منـها قدرـا احملـدودة، وقواعـد مواردهـا  اجلزرية الصغرية النامية اهلشة إيكولوجي

الضيقة، وحاجتها إىل املوارد املالية، ومستويات الفقر العاليـة فيـها ومـا ينشـأ عـن ذلـك مـن مشـاكل اجتماعيـة، فضـال عـن التحديـات والفـرص 

الناجتة عن العوملة وحترير التجارة، 

                                                                      
انظــر: قــانون البحــار: النصــان الرمسيـــان التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار املؤرخـــة ١٠ كــانون  (٧)
األول/ديســمرب ١٩٨٢ والتفــاق تنفيــذ اجلــزء احلــادي عشــر مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحـــار 
املؤرخــة ١٠ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٢ مــع فــهرس ومقتطفــات مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملؤمتــر األمـــم 

 .(A .97.V.10 املتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
 A.93.I.8 تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ (منشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٨)

والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٥٠٦، الرقم ٢٥٩٧٤.  (٩)

 .www.cep.unep.org/law/sub_law/htm ميكن االطالع على الربوتوكول على شبكة اإلنترنت يف املوقع (١٠)
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وإذ تسلم بأن البحر الكاريبـي يتميز بتنوع بيولوجي فريد ونظام إيكولوجي هش للغاية، 

وإذ تؤكـد علـى أن بلـدان منطقـة البحـر الكاريبــي معرضـة بدرجـة كبـرية لـألذى نتيجـة لتغــري املنــاخ وتقلبــه، والظواهــر املرتبطــة 

بذلك اليت مـن قبيـل ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر، وظـاهرة �النينيـو�، وازديـاد تواتـر وشـدة الكـوارث الطبيعيـة بسـبب األعاصـري والفيضانـات 

واجلفاف، وأن هذه البلدان معرضة أيضا للكوارث الطبيعية اليت من قبيل الكوارث اليت تسببها الرباكني واملوجات الزلزالية والزالزل، 

ـــتركة بــني  وإذ تؤكـد أمهيـة العمـل املتواصـل للفريـق العـامل املعـين بتغـري املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة الـذي أنشـأته فرقـة العمـل املش

الوكاالت للحد من الكوارث، 

وإذ تضع يف اعتبارها شدة اعتماد معظم اقتصادات بلدان منطقـة البحـر الكـارييب علـى املنـاطق السـاحلية لتلـك البلـدان، وكذلـك 

على البيئة البحرية بصفة عامة، لتلبية احتياجاا وأهدافها يف جمال التنمية املستدامة، 

ـــم املتحــدة للبيئــة، وإذ ترحــب  وإذ تسـلم بعمليـة التوقعـات البيئيـة يف منطقـة البحـر الكاريبــي الـيت يضطلـع ـا حاليـا برنـامج األم

بالدعم الذي يوفره برنامج البيئة يف منطقة البحر الكاريبـي التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل تنفيذ هذه العملية، 

وإذ تعـترف بـأن االسـتخدام املكثـف للبحـر الكاريبــي يف النقـل البحـــري، فضــال عــن العــدد الكبــري والطــابع املتداخــل للمنــاطق 

البحريـة اخلاضعـة للواليـة الوطنيـة حيـث متـارس بلـدان منطقـة البحـر الكاريبــي حقوقـها وواجباـا مبوجـب القـــانون الــدويل، أمــور متثــل حتديــا 

لإلدارة الفعالة للموارد، 

وإذ تالحظ مشكلة التلوث البحري الناتج عن عـدة أسـباب، منـها املصـادر الربيـة والتـهديد املتواصـل الـذي يسـببه التلـوث النـاجم 

عن نفايات السفن وعن الصرف الصحي، فضال عن اإلطالق العرضي للمواد اخلطرة والضارة يف منطقة البحر الكاريبـي، 

G املــؤرخ ٢٢ أيلــول/ســبتمرب  C (44)/RES/17 وإذ حتيـط علمـا بقــراري املؤمتــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة

٢٠٠٠(١١)، و GC(46)/RES/9 املؤرخ ٢٠ أيلــول/سبتمبــر ٢٠٠٢(١٢) بشأن النقل اآلمن للمواد املشعة، 

وإذ تدرك التنوع والتفاعل الدينـامي والتنـافس فيمـا بـني األنشـطة االجتماعيـة - االقتصاديـة مـن أجـل اسـتخدام املنـاطق السـاحلية 

والـبيئة البحرية وموارد تلك املناطق وتلك البيئة، 

وإذ تدرك أيضا ما تبذله بلدان منطقة البحر الكاريبـي من جهود لكـي تعـاجل بصفـة أمشـل القضايـا القطاعيـة املتصلـة بـإدارة منطقـة 

البحـر الكاريبــي، ولكـي تشـجع بالتـايل علـى اختـاذ ـج إداري متكـامل ملنطقـة البحـر الكاريبــي يف سـياق التنميـة املسـتدامة، مـن خـــالل جــهد 

تعاوين إقليمي بني بلدان منطقة البحر الكاريبـي، 

                                                                      
انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات واملقررات األخرى للمؤمتر العام، الــدورة العاديــة الرابعــة واألربعــون، ١٨-٢٢ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠  (١١)

 .(GC(44)/RES/DEC(2000))

 .(GC(46)/RES/DEC (2002)) املرجع نفسه، الدورة العادية السادسة واألربعون، ١٦-٢٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ (١٢)
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وإذ تالحظ اجلهود اليت تبذهلا بلدان منطقة البحر الكاريبـي، يف إطـار رابطـة الـدول الكاريبيـة، لتحقيـق مزيـد مـن التـأييد ملفهومـها 

عن البحر الكاريبـي باعتباره منطقة ذات أمهية خاصة، يف سياق التنمية املستدامة وطبقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، 

ــدول الكاريبيـة القـاضي بإنشـاء فريـق عـامل مـن اخلـرباء معـين مببـادرة بلـدان منطقـة البحـر الكـارييب مـن  وإذ ترحب بقرار رابطة ال

أجل املضي قدما يف تنفيذ القرار ٢٠٣/٥٥ جبملة أمور منها إعداد تقرير فين، 

وإذ تدرك أمهية منطقة البحر الكاريبـي لألجيال احلالية واملقبلة، وأمهيتها للتراث، ودوام الرفاه االقتصادي للنـاس الذيـن يعيشـون يف 

املنطقة واستمرار سبل عيشهم، واحلاجة امللحة إىل أن ختطو بلدان املنطقة اخلطوات املالئمة للمحافظة عليها ومحايتها، بدعم من اتمع الدويل، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(١٣)؛  - ١

تعترف بأمهية اعتماد ج إداري متكامل ملنطقة البحر الكاريبـي يف سياق التنمية املستدامة؛  - ٢

تشــجع مواصلــة تعزيــز األخــذ بنــهج إداري متكــامل ملنطقــة البحــر الكاريبـــي يف ســياق التنميــة املســتدامة، وفقـــا  - ٣

للتوصيـات الـواردة يف القـرار ٢٢٥/٥٤، وكذلـك ألحكـام جـدول أعمـال القـرن ٢١(٨)، وبرنـامج العـمـل للتنـمـيـــة املســتدامة للــدول اجلزريــة 

الصغرية النامية(٣)، ونتائج الدورة االستثنائية الثانية والعشـرين للجمعيـة العامـة(٤)، وإعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة(٥) وخطـة تنفيـذ 

جوهانسربغ(٦) وعمل جلنة التنمية املستدامة وطبقا ألحكام القانون الدويل ذات الصلة، مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار(٧)؛ 

تشجع أيضا بلدان منطقة البحر الكاريبـي على مواصلة بذل اجلـهود لزيـادة تطويـر ـج إداري متكـامل ملنطقـة البحـر  - ٤

ـــي يف إدارة شــؤوا املتعلقــة بــاحمليط يف  الكاريبــي يف سـياق التنميـة املسـتدامة، وتشـجعها يف هـذا الصـدد، علـى مواصلـة تطويـر التعـاون اإلقليم

سياق التنمية املستدامة، وذلك بغية معاجلة قضايا من قبيل التلوث من مصـادر بريـة، والتلـوث النـاجم عـن السـفن، واآلثـار املاديـة علـى الشـعب 

املرجانيـة، فضـال عـن التنـوع والتفـاعل الدينـامي والتنـافس فيمـا بـني األنشـطة االجتماعيـة – االقتصاديـة مـن أجــل اســتخدام املنــاطق الســاحلية 

والبيئة البحرية وموارد تلك املناطق وتلك البيئة؛ 

يب بالدول أن تواصـل منـح األولويـة للعمـل بطريقـة متكاملـة وشـاملة يف جمـال التلـوث البحـري مـن املصـادر الربيـة  - ٥

كجزء من استراتيجياا وبراجمها الوطنيــة للتنميـة املسـتدامة، ويـب أيضـا بـالدول أن تسـرع بتنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة 

من األنشطة الربية(١٤) وإعالن مونتريال حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية(١٥)؛ 

يـب مبنظومـة األمـم املتحـدة واتمـع الـدويل أن يقدمـا، حسـب االقتضـاء، املسـاعدة لبلـدان منطقـة البحـر الكاريبـــي  - ٦

ومنظماا اإلقليمية فيما تبذلـه من جهود لضمـان محايـة البحـر الكاريبــي مـن التدهـور نتيجـة للتلـوث النـاجم عـن السـفن، وال سـيما مـن جـراء 

إطـالق الزيـوت واملـواد الضـارة األخـرى بصـورة غـري قانونيـة، ونتيجـة إغـراق النفايـات اخلطـرة، مبـا يف ذلــك املــواد املشــعة والنفايــات النوويــة 

                                                                      
 .A/57/131 (١٣)

A/51/116، املرفق الثاين.  (١٤)

E/CN.17/2002/PC.2/15، املرفق، الفرع األول.  (١٥)
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واملواد الكيميائية اخلطرية، بصورة غري قانونية أو إطالقـها عرضيـا، ممـا يشـكل انتـهاكا للقواعـد واملعايـري الدوليـة ذات الصلـة، وذلـك فضـال عـن 

التلوث الناجم عن األنشطة الربية؛ 

يب جبميع الـدول املعنيـة أن تتخـذ التدابـري الضروريـة إلنفـاذ ودعـم تنفيـذ الـربوتوكول املتعلـق بـالتلوث مـن املصـادر  - ٧

واألنشـطة الربيـة(١٠) امللحـق باتفاقيـة محايـة وتنميـة البيئـة البحريـة ملنطقـة البحـر الكـارييب الكـربى(٩)، وذلـك حلمايـة البيئـة البحريـة ملنطقـة البحـــر 

الكاريبـي من التلوث والتدهور النامجني عن املصادر الربية؛ 

يب باتمع الدويل أن يدعم جهود فريـق اخلـرباء العـامل املعـين مببـادرة بلـدان منطقـة البحـر الكـارييب، التـابع لرابطـة  - ٨

ــه يف  الـدول الكاريبيـة، بغيـة مواصلـة تنفيـذ القـرار ٢٠٣/٥٥، وتدعـو الرابطـة إىل تقـدمي تقريـر عمـا حتـرزه مـن تقـدم إىل األمـني العـام، للنظـر في

دورة اجلمعية العامة التاسعة واخلمسني؛ 

يـب جبميـع الـدول أن تصبـح أطرافـا متعـاقدة يف االتفاقـات الدوليـة ذات الصلـة لتعزيـز محايـــة البيئــة البحريــة ملنطقــة  - ٩

البحر الكاريبـي من التدهور والتلوث النامجني عن السفن؛ 

تؤيـد اجلـهود الـيت تبذهلـا بلـدان منطقـة البحـر الكـارييب لتنفيـذ برامـج إدارة املصـائد املسـتدامة مـن خـالل تعزيـز اآلليـــة  - ١٠

اإلقليمية للمصائد يف البحر الكارييب املنشأة مؤخرا؛ 

ــالدول أن تضـع، مـع مراعـاة اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي(١٦)، برامـج وطنيـة وإقليميـة ودوليـة لوقـف اخلسـائر يف  يب ب - ١١

التنوع اإلحيائي البحري فــي البحـــر الكاريبــي، وال سيما يف نظم إيكولوجية هشة مثل الشعب املرجانية؛ 

تدعـو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف منظومـة األمـم املتحـدة إىل مواصلـة جـهودها مـن أجـل مسـاعدة بلـدان منطقـــة  - ١٢

البحر الكاريبـي على االنضمام إىل االتفاقيات والربوتوكوالت ذات الصلة وعلى تنفيذها تنفيذا فعاال؛ 

تطلب إىل اتمــع الـدويل ومنظومـة األمـم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة املتعـددة األطـراف، وتدعـو مرفـق البيئـة العامليـة  – ١٣

يف إطار واليته، أن يدعموا بنشاط النهج املذكور أعاله؛ 

ـــة، علــى حتســني قدراــا علــى االســتجابة حلــاالت الطــوارئ  يـب بـالدول األعضـاء أن تعمـل، علـى سـبيل األولوي – ١٤

ـــوع احلــوادث بكافــة أشــكاهلا فيمــا يتصــل  واحتـواء األضـرار البيئيـة، وال سـيما يف منطقـة البحـر الكاريبــي، يف حالـة الكـوارث الطبيعيـة أو وق

باملالحة البحرية؛ 

ـــا التاســعة واخلمســني، يف إطــار البنــد  تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إليـها تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يف دور - ١٥

الفرعي املعنون �مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة� مـن البنـد املعنـون �البيئـة والتنميـة املسـتدامة�، 

على أن يضع يف االعتبار اآلراء اليت تعرب عنها املنظمات اإلقليمية ذات الصلة. 

                                                                      
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٦٠، الرقم ٣٠٦١٩.  (١٦)
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اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


