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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/483/Add.2( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

تشــجيع األخــذ بنــهج إداري متكامــل ملنطقــة البحــر الكــارييب يف     - ٥٩/٢٣٠
 املستدامة سياق التنمية

 ،إن اجلمعية العامة 
، )١(والتنميـة البيئـة  بشـأن   املبـادئ وااللتزامـات املكرسـة يف إعـالن ريـو        إذ تعيد تأكيـد    
لتنميـة املسـتدامة للـدول      مـن أجـل ا    ، وبرنـامج العمـل      )٢( إعـالن بربـادوس    اليت تضمنها واملبادئ  

  اإلعالنات والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة،وكذلك، )٣(اجلزرية الصغرية النامية
 إىل اإلعالن ووثيقة االستعراض اللذين اعتمدهتما اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا              وإذ تشري  

 ،)٤(االستثنائية الثانية والعشرين
 تراراـها القـ ـ سائر قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصـلة، مبـا فيـ        اعتبارها يف   تأخذوإذ   

كــــانون  ٢٠ املـــؤرخ  ٥٥/٢٠٣  و،١٩٩٩ديســـمرب  / كـــانون األول ٢٢ املـــؤرخ  ٥٤/٢٢٥
 ،٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ٢٠ املؤرخ ٥٧/٢٦١  و،٢٠٠٠ديسمرب /األول

_______________ 
ــة، ريــو دي جــانريو،      )١( ــة والتنمي ــه /ران حزيــ١٤-٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئ  ١٩٩٢يوني
، القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر: ، اجمللــد األول) والتصــويبانA.93.I.8منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (

 .األول ، املرفق١القرار 
ـــتقري )٢( ـــر املؤمتـــ ــاملي املعــين بالتنمي ــــ ـــر الع ـــة املســتدامة للــــ ــدجتاون،   ـ ــة، بري ــة الصــغرية النامي دول اجلزري

ــادو ــان ٢٥س، برب ــل/نيس ــار٦ - أبري ــع      (١٩٩٤مــايو / أي ــم املتحــدة، رقــم املبي  A.94.I.18منشــورات األم
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )والتصويبان

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
 .، املرفق٢٢/٢ -  دإانظر القرار )٤(
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خطــة و )٥( إعــالن جوهانســربغ بشــأن التنميــة املســتدامة أيضــااعتبارهــا يف تأخــذوإذ  
 ،)٦()‘‘ للتنفيذخطة جوهانسربغ’’(ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ملتنفيذ ال

ــام  الحــظوإذ ت  ــع االهتم ــيت   م ــادرات الشــراكة ال ــات واملنظمــات  اختــذهتا  مب احلكوم
 ،مؤمتر القمةأثناء يف وأعلنت طواعية الدولية واجملموعات الرئيسية 

، الـيت تشـكل اإلطـار القـانوين     )٧(اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار     عيد تأكيد   وإذ ت  
أن املشـاكل    وإذ تـدرك   ، وإذ تؤكد على الطابع األساسي لالتفاقية،      احمليطاتالعام لألنشطة يف    

 هنــج متكامــل املتعلقــة حبيــز احمليطــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم دراســتها ككــل مــن خــالل 
 صصات والقطاعات،خومتعدد الت
أمهية العمل والتعاون على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعـاملي           على   وإذ تؤكد  

ه مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف الفصـل          قرأالذي   نحوال على   ،يف القطاع البحري  
 ،)٨(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧

ـــي الكــربى      إىل اتفاوإذ تشــري  ــة ملنطقــة البحــر الكاريب ــة البحري ــة البيئ ــة وتنمي ــة محاي قي
ــا، يف     ــدياس، كولومبي ــا دي إن ــة يف كارتاخين ــارس / آذار٢٤املوقع ــيت تتضــمن  )٩(١٩٨٣م ، ال

 تعريفا ملنطقة البحر الكاريبـي الكربى اليت يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،

_______________ 
 ٤ – أغســطس/ آب٢٦ ،غ، جنــوب أفريقيــا العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســرب مــؤمتر القمــةتقريــر  )٥(

، الفصـل األول، القـرار      ) والتصويب A.03.II.A.1  رقم املبيع  ،منشورات األمم املتحدة   (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق١
 .، املرفق٢، القرار  نفسهاملرجع )٦(
 كــانون ١٠املؤرخــة النصــان الرمسيــان التفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار  : قانـــــون البحـــار: انظــر )٧(

تنفيـــــذ اجلــــزء احلادي عشـر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون               املتعلق ب التفــــاق  ل و ،١٩٨٢ديسمرب  /األول
 مع فهـرس ومقتطفـات مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم            ،١٩٨٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠البحار املؤرخة   

 .)A.97.V.10مم املتحدة، رقم املبيع منشورات األ (املتحدة الثالث لقانون البحار
ــة، ريــو دي جــانريو،      )٨( ــة والتنمي ــران١٤-٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئ ــه / حزي  ١٩٩٢يوني
، القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر : اجمللــد األول،)والتصــويبان A.93.I.8منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (

 .الثاين ، املرفق١القرار 
 .٢٥٩٧٤، الرقم ١٥٠٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٩(
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 )١٠(وث مــن املصــادر واألنشــطة الربيــة  باعتمــاد الربوتوكــول املتعلــق بــالتل وإذ ترحــب 
 ٦، يف أروبـا، يـوم       باتفاقية محاية وتنميـة البيئـة البحريـة ملنطقـة البحـر الكـارييب الكـربى               امللحق  

 ،١٩٩٩أكتوبر /تشرين األول
 ببدء نفاذ الربوتوكول املتعلق باملناطق واحلياة الربية املشمولة حبمايـة           وإذ ترحب أيضا   
 ١٨ امللحق باتفاقية محاية وتنميـة البيئـة البحريـة ملنطقـة البحـر الكـارييب الكـربى، يف         )١٠(خاصة

ــران ــه /حزي ــة مل   ب و،٢٠٠٠يوني ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــة يف   إنشــاء برن ركــز األنشــطة اإلقليمي
 ،غواديلوب للمساعدة على تنفيذ الربوتوكول

 زهتا املنظمة البحرية الدولية، إىل األعمال ذات الصلة اليت أجنوإذ تشري 
 أن منطقة البحر الكاريبـي تشمل عددا كبريا من الدول والبلـدان واألقـاليم،              وإذ ترى  

معظمها من البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية اهلشة إيكولوجيا، والضعيفة هيكليـا             
 مواردهـا   ةها قدرهتا احملدودة، وقاعـد    اقتصاديا، واليت تتأثر أيضا جبملة أمور، من      السريعة التأثر   و

ينشـأ عـن ذلـك مـن          ومـا  الضيقة، وحاجتـها إىل املـوارد املاليـة، ومسـتويات الفقـر العاليـة فيهـا               
  التحديات والفرص الناجتة عن العوملة وحترير التجارة،وكذلكمشاكل اجتماعية، 

ولـوجي هـش     بأن البحر الكاريبـي يتميـز بتنـوع بيولـوجي فريـد ونظـام إيك              وإذ تسلم  
 للغاية،

 تغـري املنـاخ     بسـبب بدرجـة كـبرية     سـريعة التـأثر      ةبلـدان الكاريبــي   ال على أن    وإذ تؤكد  
مـن قبيـل ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر، وظـاهرة        الـيت    والظـواهر املرتبطـة بـذلك         املنـاخ  وتقلب

أن لنينيو، وازدياد تواتر وشدة الكوارث الطبيعيـة بسـبب األعاصـري والفيضـانات واجلفـاف، و               إ
مــن قبيــل الكــوارث الــيت تســببها الــرباكني الــيت هــذه البلــدان معرضــة أيضــا للكــوارث الطبيعيــة 

  والزالزل،وأمواج تسونامي
إزاء الــدمار واخلــراب الشــديدين اللــذين حلقــا بعــدد مــن وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  

 ،٢٠٠٤ يف منطقة البحر الكارييب يف عام األعاصرينشاط البلدان بسبب اشتداد 
 ملواجهـة الكـوارث والتصـدي       أهـب الوطنية واإلقليميـة الراميـة إىل الت        باجلهود إذ تقر و 

إىل أدىن حـد ممكـن،   حـدهتا  لتقليـل مـن    لآثار الكوارث الطبيعيـة     ختفيف  جبهود  االضطالع  هلا و 
 تكرر تأكيد مسؤولية مجيع الدول يف هذا الصدد،إذ و

_______________ 
 .www.cep.unep.org: متاح على )١٠(
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 الكــارييب دان منطقــة البحــراقتصـادات بلــ  شــدة اعتمــاد معظــم وإذ تضـع يف اعتبارهــا  
، وكذلك على البيئة البحرية بصفة عامة، لتلبيـة احتياجاهتـا            لتلك البلدان  ناطق الساحلية املعلى  

 وأهدافها يف جمال التنمية املستدامة،
 بعملية التوقعـات البيئيـة يف منطقـة البحـر الكاريبــي الـيت يضـطلع هبـا حاليـا               وإذ تسلم  

ة، وإذ ترحـب بالـدعم الـذي يـوفره برنـامج البيئـة الكاريبــي التـابع                  برنامج األمـم املتحـدة للبيئـ      
 لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل تنفيذ هذه العملية،

وكــذلك  بــأن االســتخدام املكثــف للبحــر الكاريبـــي يف النقــل البحــري،   وإذ تعتــرف 
بلـدان  ال حيـث متـارس      العدد الكبري والطابع املتداخل للمناطق البحرية اخلاضعة للواليـة الوطنيـة          

  حقوقها وواجباهتا مبوجب القانون الدويل، أمور متثل حتديا لإلدارة الفعالة للموارد،ةكاريبـيال
مشــكلة التلــوث البحــري النــاتج عــن عــدة أســباب، منــها املصــادر الربيــة  الحــظ وإذ ت 

إلطـالق   عـن ا   وكـذلك ،  اجملـاري ميـاه   التلوث الناجم عن نفايـات السـفن و       بوالتهديد املتواصل   
 العرضي للمواد اخلطرة والضارة يف منطقة البحر الكاريبـي،

ــوإذ حتــيط علمــا    املــؤمتر العــام للوكالــة الدوليــة  ات ذات الصــلة الصــادرة عــن قرارالب
 للطاقة الذرية بشأن النقل اآلمن للمواد املشعة،

فيمـا  افس  تنالو ،االقتصاديةوألنشطة االجتماعية   والتفاعل الدينامي ل  تنوع  ال وإذ تدرك  
  املناطق الساحلية والـبيئة البحرية وموارد تلك املناطق وتلك البيئة،غالل استعلىبينها 

 من جهود لكي تعاجل بصـفة أمشـل القضـايا          ةبلدان الكاريبـي التبذله   ما وإذ تدرك أيضا   
ي نـهج إدار  ب األخـذ القطاعية املتصلة بإدارة منطقة البحر الكاريبـي، ولكي تشجع بالتايل علـى            

متكامل ملنطقة البحـر الكاريبــي يف سـياق التنميـة املسـتدامة، مـن خـالل جهـد تعـاوين إقليمـي                       
 ،ةبلدان الكاريبـيالبني فيما 

 احلـد مـن خمـاطر     املنـاخ و  تغري  املعـين بـ    أمهية العمل املتواصل للفريق العامـل      الحظوإذ ت  
  الكوارث، الذي أنشأته فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من،الكوارث
، يف إطــار رابطــة الــدول   ةبلــدان الكاريبـــي الاجلهــود الــيت تبــذهلا    االحــظ أيضــ وإذ ت 

الكاريبية، لتحقيق مزيد من التأييـد ملفهومهـا عـن البحـر الكاريبــي باعتبـاره منطقـة ذات أمهيـة          
  وطبقا التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،،خاصة، يف سياق التنمية املستدامة

تقين الـ ستشـاري   االفريـق   البقرار رابطـة الـدول الكاريبيـة القاضـي بإنشـاء            حب  تر وإذ 
 بوسـائل  ٥٧/٢٦١  و٥٥/٢٠٣ ينتنفيـذ القـرار   والبحـر الكـارييب      مببـادرة ملواصلة املضي قدما    
 منها إعداد تقرير فين،
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 هافـ للتـراث ودوام الر   ولألجيال احلاليـة واملقبلـة      بالنسبة   أمهية البحر الكاريبـي     وإذ تدرك  
االقتصادي للناس الذين يعيشون يف املنطقة واستمرار سبل عيشهم، واحلاجة امللحة إىل أن ختطـو           

 بلدان املنطقة اخلطوات املالئمة للمحافظة عليه ومحايته، بدعم من اجملتمع الدويل،
 ؛)١١( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
املقدم عمال بقرار اجلمعيـة      )١٢( بتقرير رابطة الدول الكاريبية    اا أيض حتيط علم  - ٢ 

 ؛٥٧/٢٦١ة العام
 بأمهية اعتماد هنج إداري متكامل ملنطقة البحر الكاريبـي يف سياق التنميـة            قرت - ٣ 
 املستدامة؛
ــى تشــجع - ٤  ــة البحــر     عشــجيمواصــلة ت عل ــل ملنطق ــهج إداري متكام األخــذ بن

، وكـذلك   ٥٤/٢٢٥يف القـرار    الكاريبـي يف سياق التنمية املستدامة، وفقـا للتوصـيات الـواردة            
ية املســتدامة للــدول ـمـــلتنمــن أجــل امل ـ، وبرنــامج العــ)٨(٢١ألحكــام جــدول أعمــال القــرن  

، )٤(، ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثانيــة والعشــرين للجمعيــة العامــة  )٣(اجلزريــة الصــغرية الناميــة 
 وعمـل جلنـة   ،)٦(فيـذ  للتن وخطـة جوهانسـربغ  ،)٥(وإعالن جوهانسربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة    

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون          ذلـك   الصلة، مبـا يف    يطبقا للقانون الدويل ذ   و ،التنمية املستدامة 
 ؛)٧(البحار

 لزيـادة تطـوير هنـج       ةبلدان الكاريبـي اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا ال     أيضاتشجع   - ٥ 
يف هــذا لكــي تواصــل، إداري متكامــل ملنطقــة البحــر الكاريبـــي يف ســياق التنميــة املســتدامة، و 

ذلـك   يف سـياق التنميـة املسـتدامة، و        البحريـة الصدد، تطوير التعاون اإلقليمـي يف إدارة شـؤوهنا          
ار املاديـة الـيت      واآلثـ  ، والتلـوث النـاجم عـن السـفن،        الـربي بغية معاجلة قضايا من قبيـل التلـوث         

ألنشــطة االجتماعيـــة  ل التنــوع والتفاعـــل الــدينامي   وكــذلك  تتعــرض هلــا الشــعب املرجانيـــة،   
املنـاطق السـاحلية والبيئـة البحريـة ومـوارد          غالل  مـن أجـل اسـت      والتنافس فيما بينها  االقتصادية  و

 تلك املناطق وتلك البيئة؛
املنوطـة  واليـة  الضـمن   بالنطاق العريض من األنشـطة اجلـاري تنفيـذها     ترحب - ٦ 
األخذ بنهج إداري متكامـل ملنطقـة البحـر الكـارييب يف       بغية تشجيع،٥٧/٢٦١القرار مبوجب  

 ؛ سياق التنمية املستدامة
ـــيال بــاجلهود الــيت تبــذهلا  عتــرفت - ٧   لتهيئــة الظــروف املفضــية إىل  ةبلــدان الكاريب
ــة الحتقيــق   مــع حتــيط علمــاام املســاواة، وتســتهدف مكافحــة الفقــر وانعــد الــيت ســتدامة املتنمي

_______________ 
)١١( A/59/173. 
 .املرجع نفسه، املرفق )١٢(
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يــة يف جمــاالت االهتمــام املتمثلــة يف دول الكاريبالــرابطــة االهتمــام، يف هــذا الصــدد، مببــادرات 
 السياحة املستدامة والتجارة والنقل والكوارث الطبيعية؛

 بالــدول أن تواصــل مــنح األولويــة للعمــل بطريقــة متكاملــة وشــاملة يف  هتيــب - ٨ 
ن املصــادر الربيــة كجــزء مــن اســتراتيجياهتا وبراجمهــا الوطنيــة للتنميــة  جمــال التلــوث البحــري مــ

أن تسـرع بتنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن           أيضـا هبـا   املستدامة، وهتيب   
 ؛)١٤( وإعالن مونتريال حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية،)١٣( الربيةاألنشطة
 ، حســب االقتضــاء،تحــدة واجملتمــع الــدويل أن يقــدما مبنظومــة األمــم املهتيــب - ٩ 

 البحــر لضــمان محايــةه مــن جهــود ـ ومنظماهتــا اإلقليميــة فيمــا تبذلــةلبلــدان الكاريبـــيلاملســاعدة 
سـيما مـن جـراء إطـالق الزيـوت          وال الكاريبـي من التدهور نتيجة للتلوث الناجم عن السـفن،        

 املـواد   مبا يف ذلـك    ،تيجة إغراق النفايات اخلطرة   واملواد الضارة األخرى بصورة غري قانونية، ون      
 ،إطالقهـا عرضـيا    بصـورة غـري قانونيـة أو     ،املشعة والنفايات النووية واملـواد الكيميائيـة اخلطـرية        

ن األنشـطة  عـ  التلوث الناشـئ   وكذلك ،يشكل انتهاكا للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة       مما
 ؛الربية

الضـرورية إلنفـاذ ودعـم تنفيـذ        طـوات   ية أن تتخـذ اخل    جبميع الدول املعن  هتيب   - ١٠ 
تفاقية محاية وتنميـة البيئـة    امللحق با)١٠(ربوتوكول املتعلق بالتلوث من املصادر واألنشطة الربية      ال

لبحـر الكاريبــي مـن     لة البحريـة ، وذلـك حلمايـة البيئـ   )٩(البحرية ملنطقة البحـر الكـارييب الكـربى      
 التلوث والتدهور النامجني عن املصادر الربية؛

، بغيـة   يـة دول الكاريب الـ رابطـة    دعـم جهـود   واصـل    بـاجملتمع الـدويل أن ي      هتيب - ١١ 
إىل األمــني  ، وتــدعو الرابطــة إىل تقــدمي تقريــر٥٧/٢٦١  و٥٥/٢٠٣ نيقــرارالمواصــلة تنفيــذ 

 جمعية العامة؛لني لحلادية والستدورة اخالل ال فيه العام عما حترزه من تقدم، للنظر
 جبميع الدول أن تصبح أطرافا متعاقـدة يف االتفاقـات الدوليـة ذات الصـلة       هتيب - ١٢ 

النفايات السفن وحتدثه  البحر الكاريبـي مملمحاية البيئة البحرية  وتشجيع   ،السالمة البحرية لتعزيز  
 ؛اخلارجة من السفن من تلوث وضرر وتدهور

األمسـاك   لتنفيـذ بـرامج إدارة مصـائد         ةبلـدان الكاريبيـ   ال اجلهود الـيت تبـذهلا       تؤيد - ١٣ 
 ؛األمساك يف البحر الكارييباملستدامة من خالل تعزيز اآللية اإلقليمية ملصائد 

_______________ 
)١٣( A/51/116املرفق الثاين ،. 
)١٤( E/CN.17/2002/PC.2/15 ١، املرفق، الفرع. 
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ــوجي   هتيــب -١٤  ــوع البيول ــة التن ــدول أن تضــع، مــع مراعــاة اتفاقي ــرامج )١٥( بال ، ب
 ،يـــ ر الكاريب ــــ ي البح ـــ  ف  البحـري  البيولـوجي خلسائر يف التنـوع     وطنية وإقليمية ودولية لوقف ا    

 شة مثل الشعب املرجانية؛اهليكولوجية اإلنظم السيما  وال
ــدعو -١٥  ــم املتحــدة إىل مواصــلة      ت ــة األم ــة يف منظوم ــة الدولي  املنظمــات احلكومي

ربوتوكـوالت   علـى االنضـمام إىل االتفاقيـات وال        ةبلـدان الكاريبــي   الجهودها من أجل مسـاعدة      
  وعلى تنفيذها تنفيذا فعاال؛،ذات الصلة

الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤسســات املاليــة املتعــددة   تمع  بــاجملهتيــب - ١٦ 
 لألنشـطة الوطنيـة واإلقليميـة املبذولـة جتـاه النـهج املـذكور أعـاله،                 فعـال تقدمي دعـم    األطراف،  

  إطار واليته؛يفإىل القيام بذلك  مرفق البيئة العاملية تدعوو
ــ - ١٧  ــم املتحــدة  ثحت ــة األم ــدويل تمــع اجمل و منظوم ــون   ال ــدمي الع ــى مواصــلة تق عل

 تنفيـذ براجمهـا الطويلـة األمـد يف جمـاالت اتقـاء            يفالبحـر الكـارييب     منطقـة    إىل بلـدان  واملساعدة  
منــها، اســتنادا إىل  شتعــانواال واإلغاثــة ، وإدارهتــا، والتخفيــف منــها، والتأهــب هلــا،الكــوارث

 إدماج جهود اإلغاثة واإلعمار وإعادة البناء يف هنج شـامل للتنميـة             طريق عنأولوياهتا اإلمنائية،   
 املستدامة؛
بالدول األعضاء أن تعمـل، علـى سـبيل األولويـة، علـى حتسـني قـدراهتا                 هتيب   – ١٨ 

 يف سـيما يف البحـر الكاريبــي،     والعلى االستجابة حلاالت الطوارئ واحتـواء األضـرار البيئيـة،       
  أشكاهلا فيما يتصل باملالحة البحرية؛بكافةكوارث طبيعية أو وقوع حوادث وقوع حالة 

اآلراء الـيت تعـرب     واضـعا يف اعتبـاره       ، إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا          تطلب -١٩ 
، يف  اديـة والسـتني   تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يف دورهتـا احل              املعنيـة، عنها املنظمات اإلقليمية    

 العمــل للتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة برنــامجمواصــلة تنفيــذ ”بنــد الفرعــي املعنــون إطــار ال
 .“التنمية املستدامة” من البند املعنون “الصغرية النامية

 ٧٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 

_______________ 
 .٣٠٦١٩رقم ، ال١٧٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٥(


