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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/436/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

تنميـــــة املــــستدامة للبحـــــر الكــــارييب لـــــصاحل األجيـــــالالحنــــو - ٦٥/١٥٥
 واملقبلة احلالية

 
 ،إن اجلمعية العامة 

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

نتـائجوخطـة تنفيـذ )٤(املـستدامة وإعالن جوهانسربغ بـشأن التنميـة )٣(اجلزرية الصغرية النامية
كاإلعالنات والـصكوو)٥()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

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

 ،)٦(االستثنائية الثانية والعشرين
_______________

 ،١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣ املتحدة املعين بالبيئـة والتنميــة، ريـو دي جـانريو،متقرير مؤمتر األم:انظر )١(
ــ،الــد األول ــع (يت اختــذها املــؤمترالقــرارات ال ـــدة، رقــــم املبي ،) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــــم املتحـ

 .، املرفق األول١ القرار
تقرير املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بريـدجتاون، بربـادوس،:انظر )٢(

، الفـصل) والتـصويبانA.94.I.18ألمم املتحدة، رقم املبيعمنشورات ا (١٩٩٤مايو/ أيار٦ -أبريل/نيسان ٢٥
 .، املرفق األول١ األول، القرار

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
 - أغـــسطس/ آب٢٦تدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا،ـتقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــس )٤(
 ، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1بيــعمنــشورات األمــم املتحــدة، رقــم امل (٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .املرفق ،١ القرار
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار )٥(
 .، املرفق٢٢/٢ - القرار دإ )٦(
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، مبــا فيـــها القــرارات باملوضــوع ذات الــصلةا قراراــمجيــع وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا 
ــؤرخ٥٤/٢٢٥ ــسمربد/ كــــانون األول٢٢ املــ كــــانون ٢٠ املــــؤرخ٥٥/٢٠٣  و١٩٩٩يــ

ــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٧/٢٦١  و٢٠٠٠ديــسمرب/األول  ٥٩/٢٣٠  و٢٠٠٢دي
ــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/١٩٧  و٢٠٠٤دي
 ،٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦٣/٢١٤  و٢٠٠٦

 تراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن اس أيضاوإذ تأخذ يف اعتبارها 
 ،)٧(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 ،)٨(٢٠٠٥  لعامالقمة العامليالوثيقة اخلتامية ملؤمترإىل شريتوإذ
 اتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقـة البحـر الكـارييب الكـربى إىل أيضاوإذ تشري

االــ وبروتوكو)٩(١٩٨٣مــارس/ آذار٢٤وقعــة يف كارتاخينــا دي إنــدياس، كولومبيــا يفامل
 تضمن تعريف منطقة البحر الكاريبـي الكربى اليت يشكل البحر الكاريبـي جزءا منها،ت يتال
 الـيت تـشكل اإلطـار القـانوين)١٠( اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـاروإذ تعيد تأكيد 

ــشطة يف ــام لألن ــها أنالع ــة، إدراكــا من ــى الطــابع األساســي لالتفاقي   احمليطــات، وإذ تــشدد عل
 ـجعـن طريـقوثيـق وتلـزم دراسـتها ككـل علـى حنـواملشاكل املتعلقة حبيز احمليطات مترابطة

  بني القطاعات،ومشتركمتكامل ومتعدد التخصصات
ــشري  ــة حلفـــظ)١١( البيولـــوجيالتنـــوعإىل اتفاقيـــة وإذ تـ التنـــوع بوصـــفها أداة هامـ

 واستخدامه بشكل مستدام،البحريالبيولوجي
اتفاقيـة التجـارةإىل االتفاقيـات املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، مبـا فيهـا أيـضا وإذ تشري 

 ذاتالرطبـة واتفاقية األراضي )١٢(املهددة باالنقراض الربيةات والنباتاتأنواع احليوانبالدولية
 ،)١٣(للطيور املائيةاألمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال

_______________

تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية )٧(
املبيـع رقـم ، املتحـدةاألمـممنشورات (٢٠٠٥يناير/ الثاينكانون ١٤-١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس،

A.05.II.A.4املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار) والتصويب ،. 
 .٦٠/١انظر القرار )٨(
 .٢٥٩٧٤، الرقم١٥٠٦، الدجمموعة املعاهدات ، املتحدةاألمم )٩(
 .٣١٣٦٣، الرقم١٨٣٣املرجع نفسه، الد )١٠(
 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠املرجع نفسه، الد )١١(
 .١٤٥٣٧، الرقم٩٩٣املرجع نفسه، الد )١٢(
 .١٤٥٨٣، الرقم٩٩٦، الداملرجع نفسه )١٣(
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ــوإذ  ــصعدشد ت ــن ال ــى كــل م ــاون عل ــة العمــل والتع ــى أمهي ــوطين واإلقليمــيي عل د ال
والعاملي يف القطاع البحري، على النحو الذي أقره مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة

 ،)١٤(٢١ من جدول أعمال القرن١٧ الفصل يف
 ، يف هذا االمة البحرية الدولية إىل العمل الذي قامت به املنظوإذ تشري 

 أن منطقة البحر الكارييب تشمل عـددا كـبريا مـن الـدول والبلـدان واألقـاليموإذ ترى
اجتماعيــا ضعيفةوالـ بيئيـامعظمهـا مـن البلـدان الناميـة والـدول اجلزريــة الـصغرية الناميـة اهلـشة

ة وقاعدة مواردها الضيقة وحاجتـهاا احملدودااقتصاديا اليت تتأثر أيضا جبملة أمور، منها قدرو
مــشاكل اجتماعيــة إىل املــوارد املاليــة ومــستويات الفقــر العاليــة فيهــا ومــا ينــشأ عــن ذلــك مــن

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

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

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

 حماط بأكرب عدد من البلدان يف العامل،
سبب تغري املناخ وتقلب املنـاخ ب الضعفشديدة على أن البلدان الكاريبيةشددوإذ ت

لنينيـو وازديـاد تـواترإ البحـر وظـاهرةمستوى سـطحمن قبيل ارتفاع والظواهر املرتبطة بذلك
اجلفـاف، وأن هـذه البلـدانحـاالتوشدة الكوارث الطبيعية بسبب األعاصـري والفيـضانات و

أمـواج تـسوناميمـن قبيـل الكـوارث الـيت تـسببها الـرباكني و للكـوارث الطبيعيـة معرضة أيضا
 والزالزل،

 شـدة اعتمـاد معظـم اقتـصادات بلـدان منطقـة البحـر الكــارييبوإذ تـضع يف اعتبارهـا 
حتقيـقعلى البيئة البحرية بـصفة عامـة لتلبيـة احتياجاـا ووعلى املناطق الساحلية لتلك البلدان
 أهدافها يف جمال التنمية املستدامة،

ملنـاطقاعـددارتفـاعويف النقل البحريبكثرةيلبحر الكاريبـابأن استخدام تقروإذ 
ــة حقوقهــا و ــدان الكاريبي ــث متــارس البل ــة حي ــة الوطني واجباــاتفــي بالبحريــة اخلاضــعة للوالي

 ، على حنو فعالملواردا، أمور متثل حتديا إلدارة وتداخلهامبوجب القانون الدويل
_______________

ـــو دي جــانريو، )١٤( ـــة، ريــ ـــة والتنمي ـــين بالبيئـ ـــدة املعـ ـــم املتحــ ـــر األمـ ـــر مؤمتـ ــران١٤-٣تقريــ يونيــه/ حزي
ــرار ،الـــد األول ،١٩٩٢ ــذهاات الـــيت االقـ ــع ( املـــؤمترختـ ـــدة، رقـــــم املبيـ ــشورات األمـــــم املتحــ  A.93.I.8منـ

 .، املرفق الثاين١، القرار)والتصويب
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ها املـصادر الربيــة مـشكلة التلــوث البحـري النـاتج عــن عـدة أسـباب، منــوإذ تالحـظ
ملـواد اخلطـرة والـضارةا تـسربعـنولتلوث الناجم عن نفايات السفن وميـاه اـاريا وخطر

 يف منطقة البحر الكارييب،بشكل عرضي
الـصادرة عـن املـؤمتر العـام للوكالـةباملوضـوع بالقرارات ذات الـصلةوإذ حتيط علما

 املشعة،الدولية للطاقة الذرية بشأن النقل اآلمن للمواد
اســتغالل يف جمــالألنــشطة االجتماعيــة واالقتــصاديةاتنــوع تــضع يف اعتبارهــاوإذ

القـويني بـني تلـكوالتنـافسوالتفاعـلمـواردمـا فيهمـا مـناملناطق الساحلية والـبيئة البحرية و
 ،األنشطة

 أجـل التـصدي البلـدان الكاريبيـة مـناتبـذهلاجلهـود الـيت أيـضا تضع يف اعتبارهاوإذ
،عيتـشجوال، الكـربى القطاعية املتصلة بـإدارة منطقـة البحـر الكاريبــيلمسائللأمشلى حنوعل

يف سـياقالكـربى ملنطقة البحـر الكاريبــيةتكاملامل ةداراإل جستخدامعلى ايف سياق ذلك،
 بني البلدان الكاريبية،ما جهد تعاوين إقليمي فيعن طريقالتنمية املستدامة

لـدول األعـضاء يف رابطـة الـدول الكاريبيـةالـيت تبـذهلا ا د املـستمرةجلهو باوإذ ترحب 
لوضــع وتنفيــذ مبــادرات إقليميــة لتــشجيع صــون وإدارة املــوارد الــساحلية والبحريــة علــى حنــو

، يف هذا الصدد، بـااللتزام الراسـخ لرؤسـاء دول وحكومـات الرابطـة باختـاذتنوهمستدام، وإذ
منطقـــة خاصـــة يف ســـياق التنميـــة بـــالبحر الكـــارييب كاخلطــوات الالزمـــة لكفالـــة االعتـــراف

  دون اإلخالل بالقانون الدويل ذي الصلة،املستدامة،
الكـارييب، وإذ البحراملعنيـة بـلجنـةال الكاريبية بإنـشاءالدولقيام رابطة إىل تشريوإذ 

 ترحب باألعمال اليت تقوم ا حاليا،
ليــة واملقبلــة وللتــراث ودوام الرفـــاه أمهيــة البحــر الكــارييب لألجيـــال احلاوإذ تــدرك

 نأل امللحــةوالــضرورةاالقتــصادي للنــاس الــذين يعيــشون يف املنطقــة واســتمرار ســبل عيــشهم
 ختطو بلدان املنطقة اخلطوات املالئمة للمحافظة عليه ومحايته بدعم من اتمع الدويل،

ــسلم- ١  ــا تـ ــد ونظـ ــوجي فريـ ــوع بيولـ ــة ذات تنـ ــارييب منطقـ ــر الكـ ــأن البحـ مبـ
ــصعيدين اإلقليمــي ــى ال ــيني عل ــة املعن ــشركاء يف التنمي ــب مــن ال ــة تتطل ــوجي هــش للغاي إيكول
والدويل العمل معا على وضع وتنفيذ مبادرات إقليمية لتشجيع صون وإدارة املـوارد الـساحلية

منطقـة خاصـة يفوالبحرية على حنو مستدام، بوسائل منها النظر يف مفهـوم البحـر الكـارييب ك
 الصلة؛  دون اإلخالل بالقانون الدويل ذي مبا يف ذلك اعتباره كذلكية املستدامة،سياق التنم
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لجنـةال العمـل الـذي تـضطلع بـهواجلهود اليت تبذهلا الدول الكاريبيـة تالحظ- ٢
 املتعلــق بلــورة مفهومهــايف ذلــكالبحر الكــارييب التابعــة لرابطــة الــدول الكاريبيــة، مبــااملعنيــة بــ

، وتـدعو اتمـع الـدويل إىلمنطقـة خاصـة يف سـياق التنميـة املـستدامةارييباعتبار البحر الكـب
 اجلهود؛ دعم هذه

البحر الكـارييب، مبـا يف ذلـكاملعنية بلجنةالخبطة العمل اليت اعتمدا ترحب - ٣ 
عنــصراها العلمــي والــتقين وعنــصراها املتعلقــان بــاإلدارة والتوعيــة، وتــدعو اتمــع الــدويل

مم املتحـدة إىل تقـدمي الـدعم، حـسب االقتـضاء، إىل البلـدان الكاريبيـة ومنظماـاومنظومة األ
 جهودها الرامية إىل تنفيذ خطة العمل؛ اإلقليمية يف

لجنـةال بـاملوارد الـيت توفرهـا بعـض اجلهـات املاحنـة لـدعم عمـلترحب أيضا - ٤ 
ــزهللجنــة هالبحر الكــارييب، وتــدعو اتمــع الــدويل إىل مواصــلة دعمــاملعنيــة بــ ، حــسب وتعزي
، بطـــرق منـــها تـــوفري املـــوارد املاليـــة وبنـــاء القـــدرات وتقـــدمي الـــدعم الـــتقين ونقـــلاالقتـــضاء

 التكنولوجيا بشروط متفق عليها وتبادل اخلربات يف جماالت عمل اللجنة؛
إىل الـيت تفـضيباجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان الكاريبيـة لتهيئـة الظـروف تسلم- ٥

 مع االهتمام، يف هـذاظحال مكافحة الفقر وعدم املساواة، وتمن أجلحتقيق التنمية املستدامة
 املتمثلـة يف الـسياحة املـستدامةالرئيـسيةاالتاـالصدد، مبادرات رابطـة الـدول الكاريبيـة يف

 والتجارة والنقل والكوارث الطبيعية؛
دويل أن يقـدما، حــسب االقتــضاء، مبنظومــة األمــم املتحـدة واتمــع الــيـب- ٦

لبلدان الكاريبية ومنظماا اإلقليمية فيما تبذلـه مـن جهـود لـضمان محايـة البحـرإىل ااملساعدة
الزيـوت تـسريب جـراءخباصـة مـنالكارييب من التدهور نتيجة للتلوث النـاجم عـن الـسفن، و

النفايـات اخلطـرة، مبـا يفلقاءإ لتلوث الناتج عنول ،واملواد الضارة األخرى بصورة غري قانونية
تـسراذلك املواد املشعة والنفايات النووية واملواد الكيميائية اخلطرية، بـصورة غـري قانونيـة أو

لتلـوثول، باملوضـوعيشكل انتهاكا للقواعد واملعايري الدوليـة ذات الـصلة ، ممابصورة عرضية
 الربية؛ عن األنشطة الناتج

ن التقـدمإىل أن تقدم إىل األمني العـام تقريـرا عـاريبيةالدول الك رابطةتدعو- ٧
 والستني؛ السابعةيف دوراجلمعية العامةانظر فيهتلتنفيذ هذا القرار رز يفاحمل

٨ -ــة ذات يــب ــات الدولي ــا متعاقــدة يف االتفاق ــصبح أطراف ــدول أن ت ــع ال  جبمي
 البيئة البحرية للبحـر الكـارييب مـنبغية تعزيز السالمة البحرية وتشجيع محايةباملوضوعالصلة

 التلوث والضرر والتدهور بفعل السفن والنفايات النامجة عن السفن؛
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ــستدامةتؤيــد - ٩  ــرامج اإلدارة امل ــذ ب ــة لتنفي ــدان الكاريبي ــذهلا البل ــيت تب  اجلهــود ال
يت الـمدونـة قواعـد الـسلوك لـصيد األمسـاك املتـسم باملـسؤوليةملصائد األمسـاك وللتقيـد مببـادئ

 ؛)١٥(وضعتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
ــدول أن تــضع،يــب - ١٠  ــوجيآخــذة يف اعتبارهــا بال ــوع البيول ،)١١(اتفاقيــة التن

ر الكـارييب،حبرامج وطنية وإقليمية ودولية لوقف اخلسائر يف التنوع البيولوجي البحري يف الب
 ؛املنغروفأشجار وجانية النظم اإليكولوجية اهلشة مثل الشعب املرخباصةو

ملنظمات احلكومية الدولية يف منظومة األمـم املتحـدةالدول األعضاء وا تدعو- ١١
االتفاقيـاتأن تـصبح أطرافـا يفإىل مواصلة جهودها من أجل مساعدة البلدان الكاريبية علـى

 تنفـذأن وام ـا بإدارة ومحاية موارد البحـر الكـارييب واالنتفـاع املـستداملتعلقةوالربوتوكوالت
  تنفيذا فعاال؛تلك االتفاقيات والربوتوكوالت

ــة املتعــددةيــب- ١٢  بــاتمع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املالي
 يت تقـوم ـا الـدول الكاريبيـة يفألنـشطة الوطنيـة واإلقليميـة الـإىل ااألطراف تقدمي دعم فعـال

والبحريـة علـى حنـو مـستدام، وتـدعو مرفـق البيئـة العامليـةسبيل تشجيع إدارة املوارد الساحلية
 إىل القيام بذلك، ضمن حدود واليته؛

 إزاء الـدمار واخلـراب الـشديدين اللـذين حلقـا ببلـدانعـن بـالغ قلقهـا تعرب - ١٣ 
ــةعديــــدة مــــن جــــراء كـــــثرة وشــــدة األعاصــــري يف لبحــــر الكــــارييب الكــــربى يف امنطقــ

 األخرية؛ السنوات
ــى مواصــلة تقــدمي العــون منحتــث- ١٤ ــدويل عل ــع ال ــم املتحــدة واتم ظومــة األم

اتقــاءاخلاصــة بواملــساعدة إىل بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب يف تنفيــذ براجمهــا الطويلــة األمــد
 وإدارـا واإلغاثـة واالنتعـاش منـها، اسـتنادا إىل حـداالكوارث والتأهـب هلـا والتخفيـف مـن

يف ــج شـــامل والــتعمريوالتأهيــل اإلغاثــةعمليــات إدمــاجطريــق أولوياــا اإلمنائيــة، عــن
 املستدامة؛ للتنمية

بالدور احملـوري لرابطـة الـدول الكاريبيـة يف احلـوار اإلقليمـي ويف توطيـد تقر - ١٥ 
بأمهيـةوإنشاء منطقـة تعـاون كـربى يف البحـر الكـارييب يف جمـال احلـد مـن أخطـار الكـوارث،

اون القائم وتوطيد مبـادرات جديـدة مـع تلـك اآلليـة اإلقليميـة يفاتمع الدويل يف تعميق التع
  الـذي عقـدالكوارث سياق نتائج مؤمتر رابطة الدول الكاريبية الرفيع املستوى املعين باحلد من

_______________

،)A.98.V.11منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (الــصكوك الدوليــة ملــصائد األمســاك مــع فهــرس )١٥(
 .الثالث الفرع
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 وخطـة العمـل٢٠٠٧ نـوفمرب/ تـشرين الثـاين١٦ إىل١٤يف سان مارك، هـاييت يف الفتـرة مـن
 ة بناء على توصية املؤمتر؛اليت أقرها الس الوزاري للرابط

 واجلهات املعنيـة األخـرىالدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية تدعو - ١٦ 
إىل النظــر يف وضــع بــرامج تدريبيــة مــن أجــل تنميــة قــدرات املــوارد البــشرية علــى خمتلــف

إدارةوةاملستويات وإىل تطوير البحث الذي يهدف إىل تعزيز األمـن الغـذائي للبلـدان الكاريبيـ
 املوارد البحرية والساحلية املتجددة على حنو مستدام؛

 بالدول األعضاء أن تعمل، علـى سـبيل األولويـة، علـى حتـسني قـدراايب- ١٧
حـال  يف البحـر الكـارييب، يفخباصـة حاالت الطوارئ واحتواء األضرار البيئية، ومواجهةعلى

 البحرية؛ يتصل باملالحة مافيمن أي نوعوقوع كوارث طبيعية أو حوادث
ــسابعةيف دورـــا إىل اجلمعيـــة العامـــة إىل األمـــني العـــام أن يقـــدمتطلـــب- ١٨ الـ

واصـلة تنفيـذمتابعة وتنفيذ اسـتراتيجية موريـشيوس مل”إطار البند الفرعي املعنون  يف،والستني
 البنـد املعنـون مـن،“لتنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةمن أجل ابرنامج العمل

يتضمن فرعـا يتعلـق باآلثـار القانونيـة واملاليـةتقريرا عن تنفيذ هذا القرار ،“التنمية املستدامة”
ــار البحــر الكــارييب ــوم اعتب ــى مفه ــب عل ــةالــيت ميكــن أن تترت ــة خاصــة يف ســياق التنمي منطق

يف آخــذا، مبــا يف ذلــك اعتبــاره كــذلك دون اإلخــالل بالقــانون الــدويل ذي الــصلةاملــستدامة،
 .املنظمات اإلقليمية املعنيةالدول األعضاء وعنها أعربتاعتباره اآلراء اليت

 ٦٩اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢٠

 


