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   والستونالسابعةالدورة 
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢٠البند 

ــستدامة ــة املـ ــة و: التنميـ ــذ متابعـ ــتراتيجية تنفيـ اسـ
موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل 
        التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

  لصاحل األجيال احلالية واملقبلةحنو التنمية املستدامة للبحر الكارييب     
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة         ٦٥/١٥٥أُِعدَّ هذا التقرير استجابة لقرار اجلمعيـة العامـة            

إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا يف دورهتــا الــسابعة والــستني تقريــراً عــن حالــة تنفيــذ القــرار،    
قانونيــة واملاليــة الــيت ميكــن أن تترتــب علــى مفهــوم اعتبــار البحــر  يــضّمنه فرعــاً بــشأن اآلثــار ال

الكارييب منطقة خاصة يف سياق التنمية املـستدامة، مبـا يف ذلـك اعتبـاره كـذلك دون اإلخـالل                 
بالقـــانون الـــدويل ذي الـــصلة، آخـــذا يف اعتبـــاره اآلراء الـــيت أعربـــت عنـــها الـــدول األعـــضاء 

 املرفـق تقريـر صـادر عـن رابطـة الـدول الكاريبيـة بـشأن                 ويـرد يف  . واملنظمات اإلقليميـة املعنيـة    
  .التقدم احملرز يف تنفيذ القرار
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  مقدمة  -أوال   
ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٦٥/١٥٥أهابـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا    - ١

ــون ، ٢٠١٠ ــة     ”املعن ــة واملقبل ــال احلالي ــصاحل األجي ــستدامة للبحــر الكــارييب ل ــة امل  “حنــو التنمي
ــدان       ــدويل أن يقــدما، حــسب االقتــضاء، املــساعدة إىل البل مبنظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع ال

ريبية ومنظماهتا اإلقليمية فيما تبذله من جهود لضمان محاية البحر الكـارييب وإدارتـه إدارة               الكا
مستدامة، وطلبت إىل األمني العام أن يقدم إليها يف دورهتـا الـسابعة والـستني تقريـراً عـن حالـة           

 تترتـب علـى   تنفيذ القرار وأن يضّمن التقرير فرعاً يتعلق باآلثار القانونيـة واملاليـة الـيت ميكـن أن          
مفهوم اعتبار البحر الكارييب منطقة خاصة يف سياق التنمية املـستدامة، مبـا فيـه اعتبـاره كـذلك                   
دون اإلخــالل بالقــانون الــدويل ذي الــصلة، آخــذا يف اعتبــاره اآلراء الــيت أعربــت عنــها الــدول 

  .األعضاء واملنظمات اإلقليمية املعنية
مة من منظومة األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية       ويستند هذا التقرير إىل إسهامات مقد       - ٢

وتلبيــةً للــدعوة املوجهــة مــن اجلمعيــة العامــة، قــدمت رابطــة الــدول  . )١(املعنيــة، والــدول األعــضاء
  .التقرير الكاريبية تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار السالف الذكر يرد يف مرفق هذا

  
   الصعيدين الوطين واإلقليمياألنشطة املضطلع هبا على  -ثانيا   
  التلوث البحري  -ألف   

عقب قيام معظم بلدان املنطقة بإنـشاء مرافـق مرفئيـة مناسـبة السـتقبال النفايـات، بـدأ                     - ٣
 نفاذ تسمية منطقة البحر الكارييب منطقـة خاصـة مبوجـب املرفـق اخلـامس                ٢٠١١مايو  /يف أيار 

، بصيغتها املعدلة بربوتوكـول عـام       ١٩٧٣ لعام   لالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن      
  . ذي الصلة، حبيث أصبح التخلص من كافة أنواع القمامة يف البحر ممارسة حمظورة١٩٧٨

الربوتوكـــول املتعلـــق بـــالتلوث مـــن املـــصادر  ، بـــدأ نفـــاذ ٢٠١٠أغـــسطس /ويف آب  - ٤
 البحـر الكـارييب الكـربى،       واألنشطة الربيـة امللحـق باتفاقيـة محايـة وتنميـة البيئـة البحريـة ملنطقـة                

ومنذ ذلك احلني، صدق عليـه      . وذلك إثر انضمام كل من أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وغيانا         
  .كل من دومينيكا وغرينادا، وُيتوقع أن تصدق عليه جامايكا

__________ 
 وردت مسامهات من املنظمات التالية، شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار، التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة           )١(  

ية ومنطقة البحر الكارييب؛    للشؤون القانونية باألمانة العامة لألمم املتحدة؛ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتين         
؛ ومنظمة العمل الدولية؛ واملنظمة البحرية الدوليـة؛ وبرنـامج      )الفاو(ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      

ــة           ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــة؛ ومنظم ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــائي؛ وبرن ــم املتحــدة اإلمن األم
أسـتراليا؛  : ة للسياحة؛ ومنظمة دول شـرق البحـر الكـارييب؛ ومـن الـدول التاليـة               ؛ واملنظمة العاملي  )اليونسكو(

  .وكوستاريكا؛ وكولومبيا؛ واملكسيك
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ويواصل الربنامج البيئي الكارييب التابع لربنامج األمم املتحـدة للبيئـة، بوصـفه مـشاركا          - ٥
، تطـوير شـراكات     “من امليـاه البيـضاء إىل امليـاه الزرقـاء         ”ة مبادرة الشراكة اليت تدعى      يف رئاس 

ــاه املــستعملة واملرافــق الــصحية واملمارســات       ــة يف جمــاالت مــن قبيــل املي ــز النــهج املتكامل لتعزي
الزراعيـة املــستدامة واإلدارة املتكاملــة للمنـاطق الــساحلية والــسياحة املـستدامة والنقــل البحــري    

  .يف منطقة البحر الكارييب الكربىليم بيئيا الس
وما فتئت بلدان منطقة البحر الكارييب الكـربى تعمـل علـى حتـسني قـدرهتا علـى إدارة                     - ٦

املياه املستعملة بـدعم مـن مـشروع الـصندوق اإلقليمـي الكـارييب إلدارة امليـاه املـستعملة الـذي                     
الكارييب التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة بـدور      ميوله مرفق البيئة العاملية ويقوم الربنامج البيئي        

 ٢٠١٠وسيــستفيد مــن املــشروع النــهائي املوافــق عليــه يف عــام   . الوكالــة اإلقليميــة املنفــذة لــه 
 بلــدا مــشاركا مــن خــالل التمويــل املــستدام للمــشاريع ومعاجلــة أوجــه القــصور  ١٣عــدده  مــا

  .ية والسياساتية القائمةالرئيسية يف األطر القانونية واملؤسسية والتثقيف
ويواصل الربنامج البيئي الكارييب التابع لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة واملنظمـة البحريـة         - ٧

ــالتلوث        ــة ب ــى حــاالت الطــوارئ املتعلق ــدريب عل ــات والت ــة واملركــز اإلقليمــي للمعلوم الدولي
ثــار التلــوث النــاجم  إىل ختفيــف آالبحــري يف منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى اجلهــود الراميــة   

يميـة لتـصريف ميـاه      وعقـب إعـداد مـشروع االسـتراتيجية اإلقل        . تبادل مياه صابورة السفن    عن
 حلقــة ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥  و١٤قــدت يف جامايكــا يــومي ُعصــابورة الــسفن، 

  .عمل تدريبية بشأن امتثال ورصد وإنفاذ اتفاقية إدارة مياه صابورة السفن
ث النفطـي وضـع خطـة إقليميـة للتـصدي للتلـوث             ولـ التصدي ملسألة الت  ومشلت جهود     - ٨

النفطي يف جزر البحر الكارييب والتعاون يف هذا الصدد، بقيادة مركز النـشاط اإلقليمـي التـابع                 
ــالتلوث البحــري  للمركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتــدريب علــى حــاالت الطــ    وارئ املتعلقــة ب

نشاء قاعدة بيانات قائمة علـى نظـام املعلومـات اجلغرافيـة            منطقة البحر الكارييب الكربى، وإ     يف
ــر           ــرائط ملؤش ــارييب الكــربى، ووضــع خ ــة البحــر الك ــة يف منطق ــة البحري ــة املالح ــق حبرك تتعل
ــة تقيــيم املخــاطر والتخطــيط يف ســياق االســتجابة      ــة مــن شــأهنا أن تيــّسر عملي احلــساسية البيئي

ومــــة املكــــسيك يف تــــشرين وباإلضــــافة إىل ذلــــك، دعــــت حك. حلــــادث انــــسكاب نفطــــي
 إىل عقد اجتماع هبدف تعزيز التعاون اإلقليمي وتبـادل املعلومـات بـشأن           ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

ــيج املكــسيك         ــة يف خل ــنفط العامل ــر ال ــة يف دوائ ــة البيئي ــصناعة واحلماي ــن يف جمــال ال إدارة األم
  .ومنطقة البحر الكارييب



A/67/313  
 

12-46505 5 
 

ساعدة علـى محايـة البيئـة وحتقيـق التنميـة           وسعيا لتحقيق اهلدف الرئيـسي املتمثـل يف املـ           - ٩
املـستدامة يف منطقــة البحـر الكــارييب الكـربى مــن خـالل منــع وخفـض النفايــات البحريـة، قــام       
برنامج البحار اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة وشركاؤه بوضع خطة عمـل إقليميـة               

ــذ     ــدأ تنفي ــة ب ــة البحري ــستدامة للقمام ــشأن اإلدارة امل ــدان    ب ــة بل ــة يف ثالث ــى ســبيل التجرب ها عل
  ).بربادوس وغيانا وسانت لوسيا(

ويف فترة السنتني املنقضية، اخُتتم مشروعان تابعان ملرفـق البيئـة العامليـة يتنـاوالن إدارة                   - ١٠
إدمــاج إدارة مــستجمعات امليــاه واملنـــاطق    ’’وســاهم املــشروع املعنــون    . مــستجمعات امليــاه  

ــارييب  الـــساحلية يف الـــدول اجلز ــة البحـــر الكـ ــة مبنطقـ ــة الـــصغرية الناميـ يف دعـــم إصـــالح “ ريـ
التــشريعات والــسياسات علــى مــستوى الــدول اجلزريــة وبنــاء القــدرات مــن أجــل تنفيــذ هــذه   

 يف مثانيــة بلــدان كيــف أن احلــد    وأظهــرت املــشاريع اإليــضاحية الــيت أُجنــزت    . اإلصــالحات
.  نوعية البيئـة البحريـة واملـوارد الـساحلية         امللوثات ميكن أن يعاجل مشكلة شح املياه وحيّسن        من

وعلــى ســبيل متابعــة مــشروع مرفــق البيئــة العامليــة إلدمــاج إدارة مــستجمعات امليــاه واملنــاطق     
ارييب، جــرى اعتمــاد الـساحلية مــن أجـل الــدول اجلزريـة الــصغرية الناميــة يف منطقـة البحــر الكـ     

ه وامليـاه املـستعملة يف الـدول اجلزريـة          تنفيـذ اإلدارة املتكاملـة لألراضـي وامليـا        ”مشروع معنون   
ــارييب     ــر الكـ ــة البحـ ــة يف منطقـ ــصغرية الناميـ ــرض علـــ “ الـ ــة    وُعـ ــة العامليـ ــق البيئـ ــة مرفـ ى أمانـ

  . لكي تنظر فيه٢٠١٢أبريل /نيسان يف
احلــد مــن تــسرب مبيــدات اآلفــات إىل البحــر  ’’وُيقتــرح أن َيخلُــف املــشروع املعنــون   - ١١

ا وكولومبيا ونيكاراغوا حلمايـة البيئـة البحريـة يف منطقـة البحـر              املنفذ يف كوستاريك  ‘‘ الكارييب
حتـسني إدارة   ”معنـون   الكارييب باحلد من تسرب مبيدات اآلفات إىل قطاع الزراعـة، مـشروٌع             

ــة يف مـــنطقيت وســـط أمر  ــة الزراعيـ ــاة الكيميائيـ ــارييب دورات احليـ ــا والبحـــر الكـ  ُيتـــوخى “يكـ
  .ي املياه الدولية وامللوثات العضوية الثابتةيشمل عددا أكرب من القطاعات وأن يغط أن
  

  إدارة املوارد الساحلية والبحرية  -باء   
إدراكا منه لـدور املنـاطق احملميـة البحريـة يف حفـظ التنـوع البيولـوجي وتعزيـز مـصائد                 - ١٢

األمســاء وحتقيــق أهــداف أخــرى ذات صــلة بــإدارة املــوارد الــساحلية والبحريــة، واصــل برنــامج 
ارييب التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة اضــطالعه بــدور ريــادي يف شــراكة شــبكة البيئــة الكــ
إدارة احملميات البحريـة يف منطقـة البحـر الكـارييب مـن أجـل تعزيـز القـدرة علـى إدارة                  ومنتدى  

ومـا بـرح الربنـامج البيئـي الكـارييب يقـدم            . احملميات البحرية يف منطقة البحر الكـارييب الكـربى        
مبــادرة التحــدي الكــارييب مــن خــالل أنــشطة إقليميــة تــشمل الــربط الــشبكي بــني    الــدعم إىل 

ودعما جلهـود حتـسني إدارة املـوارد البحريـة احليـة            . احملميات البحرية وبناء القدرات املتصلة هبا     
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ــذ       ــامج البيئــي الكــارييب علــى تنفي املــشتركة يف منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى، يعكــف الربن
إدارة وحفظ التنوع البيولوجي للشعاب املرجانية ومصائد األمسـاك فيهـا           مشروع جترييب بشأن    

باتباع هنج قائم على النظـام اإليكولـوجي، وذلـك كجـزء مـن مـشروع النظـام البيئـي البحـري                
  .الكبري يف منطقة البحر الكارييب

مـن قبيـل األمسـاك      (وجيري التصدي للخطر الـذي يطرحـه ظهـور أنـواع غريبـة غازيـة                  - ١٣
هتدد التنوع البيولوجي يف املنطقة، وذلك من خـالل املـشروع اإلقليمـي التـابع ملرفـق                 ) يةاألسد

البيئة العاملية واملعين باألنواع الغازيـة  يف اجلـزر الكاريبيـة، وهـو مـشروع ينفـذه املركـز الـدويل          
  .للعلوم األحيائية الزراعية

تعمل على تعزيـز تنفيـذ هنـج        ) والفا(وما فتئت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة          - ١٤
إيكولوجية إلدارة مصائد األمساك، وذلك بوسائل منها تطوير جمموعة أدوات يف هـذا الـصدد،          

وأجريـت دراسـة    . بالتعاون مع مركز دراسات إدارة املوارد والبيئة وجامعة جـزر اهلنـد الغربيـة             
 يف اجلــرف الفاصــل بــني إفراديــة لألرصــدة الــسمكية املــشتركة ملــصائد الروبيــان وأمســاك القــاع

غيانــا والربازيــل، وذلــك كجــزء مــن مــشروع النظــام البيئــي البحــري الكــبري يف منطقــة البحــر    
الكــارييب التــابع ملرفــق البيئــة العامليــة، هبــدف تعمــيم النــهج اإليكولوجيــة يف جمــال إدارة مــوارد   

  .الروبيان وأمساك القاع يف هذه املنطقة
 يف وسط غـريب احملـيط األطلـسي قـرارا عـن تعزيـز تنفيـذ                 واختذت جلنة مصائد األمساك     - ١٥

بنمــا يف الفتــرة الــصكوك الدوليــة ملــصائد األمســاك يف دورهتــا الرابعــة عــشرة املعقــودة يف مدينــة  
وأنشأت اللجنة أيضا فريقا عامال معنيا باملـصائد الترفيهيـة،         . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٩ إىل   ٦ من

  .ستويني االجتماعي واالقتصاديمن أجل تقييم أثرها وأمهيتها على امل
بــشأن املنــاطق ويـشمل عمــل الربنـامج الفرعــي، الــذي وضـعه برنــامج البيئــة الكاريبيـة       - ١٦

واحلياة الربية املتمتعة حبماية خاصة، االضطالع بأنشطة حلفظ األنواع املهددة يف منطقة البحـر              
ــاط     ــق باملن ــرد ســردها يف الربوتوكــول املتعل ــة  الكــارييب الكــربى كمــا ي ــة املتمتع ــاة الربي ق واحلي

وأُجنـزت خطـط العمـل الوطنيـة إلنقـاذ الـسالحف البحريـة يف كـل مـن بنمـا                     . باحلماية اخلاصة 
وغرينادا، واعُتمـدت خطـة إداريـة إقليميـة حلفـظ الثـدييات البحريـة يف منطقـة البحـر الكـارييب                    

ــان البحــر      ــوارد خرف ــة إلدارة م ــة اإلقليمي ــود  وجــرى د. الكــربى، واســُتكملت اخلط ــم اجله ع
 والكركنـد  Queen Conchاإلقليمية لتحقيـق اإلدارة املـستدامة للحيوانـات الرخويـة مـن فـصيلة       

جلنـة مـصائد األمسـاك يف وسـط غـريب           الشوكي، وال سيما يف جمال بناء القدرات بالتعـاون مـع            
  .احمليط األطلسي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة
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منائي الدعم التقين واملايل إىل البلدان الكاريبية مـن أجـل           وقدم برنامج األمم املتحدة اإل      - ١٧
حتقيق اإلدارة املتكاملـة مليـاه األحـواض النهريـة واملـوارد الـساحلية، وكـذلك مـن أجـل اإلدارة                     

ظــام اإليكولــوجي البحــري الكــبري اإليكولوجيــة للمــوارد البحريــة احليــة العــابرة للحــدود يف الن 
 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مـن خـالل مـشروع مدتـه                 ويهدف. منطقة البحر الكارييب   يف

أربع سنوات يف أنتيغوا وبربـودا، إىل تطـوير هنـج لـإلدارة املـستدامة للمـوارد اجلزريـة ينظـر إىل                      
ــا       ــة باعتبارهــا رصــيدا رأمسالي ــة والربي ــرة ومواردهــا البحري ــوجي للجزي جممــوع النظــام اإليكول

الزمـة  يمتني، ذر سـيل مـن الـسلع واخلـدمات احليويـة ال     سيواصل، يف ظل اإلدارة واحلماية السل     
  .لتحقيق التنمية املستدامة

اإلدارة املستدامة للموارد البحرية احلية املشتركة يف النظـام    ”ويساهم املشروع املعنون      - ١٨
) ٢٠١٣-٢٠٠٩ (“ الكارييب واملناطق املتامخة لـه     اإليكولوجي البحري الكبري يف منطقة البحر     

 منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى كمــة وإدارة املــوارد البحريــة احليــة املــشتركة يفيف حتــسني حو
وقــد ُحــددت ثــالث مــشاكل عــابرة   . خــالل اتبــاع هنــج قــائم علــى النظــام اإليكولــوجي   مــن

االستغالل غري املستدام لألمساك واملـوارد احليـة األخـرى، وتـدهور            : للحدود ذات أولوية وهي   
وجيـري حاليـا وضـع برنـامج عمـل اسـتراتيجي سـيهدف              . ، والتلـوث  املوئل والتغريات اجملتمعية  

إىل حشد املوارد الالزمة لتعزيز إطار احلوكمة الشاملة مـن أجـل النظـام اإليكولـوجي البحـري              
  .الكبري يف منطقة البحر الكارييب واملناطق املتامخة له

لـوجي يف املنطقـة     وعلى املستوى الوطين، أطلقت كولومبيا مشروع محاية التنـوع البيو           - ١٩
، يهـدف إىل محايـة الـنظم اإليكولوجيـة املهمـة            ٢٠١٠اجلنوبية الغربية من حبر الكارييب يف عام        

ــا        ــارييب، وحفظهـ ــر الكـ ــن البحـ ــة مـ ــة الغربيـ ــة اجلنوبيـ ــساحلي للمنطقـ ــري والـ ــوع البحـ والتنـ
 وقامت كوسـتاريكا بوضـع اسـتراتيجية وطنيـة لـإلدارة املتكاملـة            . واستخدامها بشكل مستدام  

للموارد البحرية والـساحلية تـسلط الـضوء علـى ثـالث مـسائل حيويـة تـستلزم اختـاذ إجـراءات               
  .إدارة املوارد البحرية والساحلية، والسالمة البحرية، والتخطيط املكاين: فورية وهي

واستجابة للطلبات الواردة من بلدان منطقة البحر الكارييب، استضافت أستراليا حلقـة              - ٢٠
يف حتسني إدارة الشعاب املرجانية ومواجهة آثار تغري املناخ من قبيل ابيـضاض             عمل للمساعدة   

ــوجي    ــوع البيول ــدان التن ــة وفق ــشعاب املرجاني ــاء ع. ال ــساهم شــراكة أســتراليا    وبن ــك، ت ــى ذل ل
اجلماعة الكاريبية يف دعم النهوض بأنـشطة إدارة الـشعاب املرجانيـة الـيت هتـدف إىل تعزيـز                    مع

  .دامةالبيئات البحرية املست
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  التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة  -جيم   
صدقت حىت اآلن كل من أنتيغوا وبربودا وجـزر البـهاما وسـانت فنـسنت وغرينـادين                   - ٢١

ــة للعمــل البحــري لعــام     ــة منظمــة العمــل الدولي ، الــيت تــنص علــى احلقــوق  ٢٠٠٦علــى اتفاقي
  .ئة ملالكي السفنالشاملة للبحارة وعلى محايتهم مع إتاحة حقوق متكاف

ــر /ويف شــباط  - ٢٢ ــامج منظمــة العمــل     ٢٠١١فرباي ــة البحــر الكــارييب برن ــق يف منطق ، أُطل
الدوليــة املتعلــق بالــسالمة والــصحة يف موقــع العمــل والبيئــة هبــدف دعــم احلكومــات ومجعيــات 
أرباب العمل والعمال يف منطقة البحر الكارييب فيما تـضطلع بـه مـن جهـود لتحـسني الـسالمة                

لصحة يف موقع العمـل واملـسامهة يف االسـتدامة البيئيـة، وذلـك يف قطاعـات منـها القطاعـات                     وا
  .االقتصادية احليوية من قبيل الفنادق والسياحة والسفن املتجولة

وترّوج منظمة العمـل الدوليـة لتوليـد فـرص العمـل املراعيـة للبيئـة يف إطـار اسـتراتيجية                 - ٢٣
وميثــل . قطاعــات االقتــصادية يف البيئــة إىل أدىن حــد ممكــن ترمــي إىل تقليــل أثــر املؤســسات وال

إجياد فـرص العمـل املراعيـة للبيئـة أحـد األولويـات األربـع احملـددة يف الربنـامج القطـري للعمـل                        
وتعكـف غيانـا أيـضا علـى تنفيـذ اسـتراتيجية            . ٢٠١٢أبريل  /الالئق يف غيانا، املعتمد يف نيسان     

، هبدف تعزيز النمـو     ٢٠٠٩لكربون، اليت أطلقت يف عام      التنمية القائمة على خفض انبعاثات ا     
  .االقتصادي والتنمية املستدامة من خالل اعتماد مسار إمنائي منخفض الكربون

وتركز مبادرة منظمة السياحة العامليـة للـسياحة املـستدامة مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر                      - ٢٤
ــدا إىل  علــى اســتحداث وتعزيــز أشــكال مــستدامة مــن الــسياحة مــن خــالل أ     نــشطة ترمــي حتدي

التخفيف من حدة الفقر، مبا يف ذلك تـدريب املرشـدين احمللـيني والعـاملني يف الفنـادق، وتـسهيل           
إشراك السكان احملليني يف تنمية السياحة حـول مواقـع التـراث الطبيعـي والثقـايف، وإقامـة روابـط                    

 التجاريـة واملاليـة للـشركات    جتارية بـني املنـتجني الفقـراء واملـشاريع الـسياحية، وتـوفري اخلـدمات             
بـني   ويف هندوراس، ُنفذ مـشروع إلقامـة روابـط        . السياحية الصغرية واملتوسطة احلجم واجملتمعية    

  .)la Bahia de Tela(غاريفونا واملشاريع الصغرية قرب منطقة ال باهيا دي تيال شعوب جمتمعات 
قـايف والتنميـة اإلنتاجيـة املبتكـرة       وتشارك منظمة السياحة العاملية يف برنامج اإلنعاش الث         - ٢٥

للساحل الكارييب يف نيكاراغوا، وهو برنامج مشترك يهـدف إىل املـساعدة يف احلـد مـن أوجـه                   
عدم املساواة يف التنمية البشرية واالجتماعية واالقتـصادية لقـرى الـشعوب األصـلية والـشعوب                

ل إعـادة إحيـاء تراثهـا       املنحدرة من أصل أفريقـي الـيت تعـيش علـى الـساحل الكـارييب مـن خـال                  
  .يةالثقايف وحتقيق التنمية املنتجة والنهوض باملعرفة التقليد
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  تغري املناخ والتأهب للكوارث  -دال   
يواصل مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ االضطالع بدور جهة التنسيق املعنية مبسائل     - ٢٦

تنفيـذ  وبـادل املعلومـات وبنـاء القـدرات،          يف منطقة البحر الكارييب، وتوفري خـدمات ت        تغري املناخ 
 مـع جامعـة جـزر اهلنـد     بالتعـاون ،  وقد أكمل املركـز .الربامج املشتركة يف املنطقة   ودعم  شاريع  امل

 مـا يتعلـق   ، وخاصـة في   مناخيـة  منـاذج  عمله املتعلق بوضع  الغربية واملعهد الكويب لألرصاد اجلوية،      
 الـتغريات  وضـع إسـقاطات    اآلن علـى     ويعكـف  ،والتغريات التهطالية  درجات احلرارة    بإسقاطات

لإلطــار اإلقليمــي لتحقيــق يــة  خطــة تنفيذويقــوم املركــز أيــضا بإعــداد. يف مــستوى ســطح البحــر
.  اجلماعـة الكاريبيـة     دول  رؤسـاء حكومـات    علـى حنـو مـا قـرره       تغـري املنـاخ،     مـع    املتكيفةالتنمية  

  .٢٠٢١-٢٠١١ري املناخ للفترة وحتدد اخلطة النهج االستراتيجي يف املنطقة للتعامل مع تغ
ــيم املخــاطر      فــذنو  - ٢٧ ــة تقي ــا لوضــع منهجي ــة مــشروعا جتريبي ــامج األمــم املتحــدة للبيئ  برن

 لوجيـة وتغـري املنـاخ     ويكالـنظم اإل  أداة تقييم   وسرعة التأثر هبا، وهو برنامج ُصمم هبدف تطوير         
كل حمــدد البلــدان هــذا املــشروع بــشويــستهدف . ومــدى التــأثر هبــايف حتليــل خمــاطر الكــوارث 
ألعاصــري املداريــة ل املعرضــة بــشكل كــبري واملنــاطق الــساحلية األخــرى اجلزريــة الــصغرية الناميــة

  .املتصلة هبا واألخطار
 “حلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف جامايكـا          التكيف مع تغري املناخ وا    ” مشروعويتوخى    - ٢٨

يئـي الكـارييب التـابع لربنـامج األمـم       الربنـامج الب  يف إدارتـه ويـشارك  االحتاد األورويب الذي ميوله 
ــة  ــادة ، ومعهــد التخطــيط يف جامايكــا املتحــدة للبيئ  وتقليــل املخــاطر القــدرة علــى التكيــف زي

تغــري مــع  التكيــف  ترمــي إىلتــدابريباعتبارهــا املرتبطــة باألخطــار الطبيعيــة يف املنــاطق املعرضــة  
  .املناخ، مبا يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة يف جامايكا

 الـوعي وتغـيري املواقـف والـسلوكيات    زيـادة  : جزيـريت جمتمعـي  ” مـشروع  ومن خـالل    - ٢٩
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل زيـادة الـوعي             ، يهـدف    “بشأن تغري املناخ والبيئة يف توباغو     

واتبـاع هنـج   البيئي بـشأن تغـري املنـاخ يف توبـاغو، مـع التركيـز علـى مـشاركة اجملتمعـات احملليـة                      
  .وإحكام الرقابة على استخدام املواردإدارة مستجمعات املياه زاء احلفظ وحتسني قاعدي إ

يف غيانا، أسفرت تدخالت برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى مـستوى الـسياسات               و  - ٣٠
 ني؛ الـوطني   بـني أصـحاب املـصلحة املتعـددين        خمـاطر الكـوارث     منهاج تنسيق احلد من    يف إنشاء 

 جمهـز   مركـز   وإنشاء ؛ألخطار املتعددة لطر الكوارث وخطة االستجابة     ة خما وإعداد سياسة إدار  
ــة بالكامــل  ــات الطارئ ــضعف يف جمــاالت  أجريــت دراســات  و. للعملي ــشأن أوجــه ال ــصحة ب  ال
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 تغـري  اليت ميكن أن تترتب علـى البشرية والزراعة، مبا يف ذلك سيناريوهات اآلثار   واملستوطنات  
  .املناخ يف املستقبل

 دعــم الــدول  )اليونــسكو(ة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة     منظمــوتواصــل   - ٣١
مـن قبيـل     منطقـة البحـر الكـارييب، وذلـك بالتنـسيق مـع املنظمـات اإلقليميـة                   مـن  األعضاء فيهـا  

ــالكوارث   ــة بـ ــوارئ املرتبطـ ــاالت الطـ ــة إلدارة حـ ــة الكاريبيـ ــة   و الوكالـ ــسيق الوقايـ ــز تنـ مركـ
 مكتمـل لإلنـذار باألخطـار املتـصلة       إنشاء نظام  بغية،  ىالكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسط     من

. البحــر الكــارييب والتخفيــف مــن آثارهــا يف منطقــة بــأمواج تــسونامي ومــستوى ســطح البحــر
بنظـام اإلنـذار بـأمواج    املعـين   فريـق التنـسيق احلكـومي الـدويل      ٢٠٠٦وجيتمع سنويا منذ عـام   

ــسونامي ــساحلية األخــرى الت ــة البحــر الكــارييب  ارهــاآث والتخفيــف مــن   واألخطــار ال  يف منطق
 مستوى سـطح البحـر بـدعم        من حيث تغطية رصد   وقد حتقق حتسن كبري     . واملناطق املتامخة هلا  

رصـــد الـــزالزل شـــبكة ، و مركـــز رصـــد مـــستوى ســـطح البحـــر التـــابع جلامعـــة هـــاواي مـــن
  . التابعة لليونسكواللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية وبورتوريكو  يف
ــة    عقــدتوقــد   - ٣٢  منظمــة الــسياحة العامليــة سلــسلة مــن حلقــات العمــل الوطنيــة واإلقليمي

 والتخفيــف تقيــيم املخــاطر املرتبطــة بالنــشاط الــسياحي    علــى ملــساعدة الــدول األعــضاء فيهــا    
أثـر  من اليت ستساهم يف التقليل  إدارة األزمات نظمتنفيذ و تطوير وختطيط   مبا يشمل ،  آثارها من

مشروع  يف   ا رئيسي ا أيضا شريك  وتعّد منظمة السياحة العاملية   . نها اخلروج م   يف وتساعد األزمات
تغري املنـاخ والـسياحة     بـ  املرتبطـة اآلثار والتحـديات    ب ُيعىني  ذال )CARIBSAVE(اإلنقاذ الكارييب   

  . حوض البحر الكارييبيف خمتلف أحناء ية والبيئة والتنمية االقتصادية وسبل العيش اجملتمع
بتقييمــات   ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب    اللجنــة االقتــصادية  وتــضطلع  - ٣٣

 عــدة يفتغــري املنــاخ علــى القطاعــات الــضعيفة الرئيــسية   لتــأثري ٢٠٥٠اقتــصادية متتــد إىل عــام 
 فـرجن  يف جـزر   الساحلي والبحريالقطاع، مبا يف ذلك حتليل من منطقة البحر الكارييب  بلدان  

املــستوطنات الــساحلية والبــشرية يف بربــادوس    قطــاع س و نــيف وســانت كيــتس والربيطانيــة 
ــاو ــد أتاحــت . غيان ــن    وق ــة ع ــات كمي ــات معلوم ــذه التقييم ــذه  تكــاليف ال ه ــدها ه ــيت تتكب  ال

مــن جــراء تغــري املنــاخ وخمتلــف اخليــارات املوصــى هبــا للتكيــف مــع تغــري املنــاخ     االقتــصادات 
  .والتخفيف من آثاره
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 ارصنـ  يتـضمن ع    للتكيـف مـع تغـري املنـاخ        جتـرييب ين  شروع وطـ  مبـ  كولومبيا   واضطلعت  - ٣٤
  نـسبة  لـتغريات يف  ا  وال سيما تدابري التكيف مـع      تدابري التكيف يف املناطق اجلزرية،    حبريا يتناول   

  . ودرجة احلرارة وارتفاع مستوى سطح البحرالتهطال
د هـي بـصد   و،  ٢٠٠٩رمسيـة مـع اجلماعـة الكاريبيـة يف عـام             عالقات   وأقامت أستراليا   - ٣٥

عدة بلــدان منطقــة البحــر يف املــساعدة اإلمنائيــة ملــسادوالر أســترايل  مليــون ٦٠اســتثمار مبلــغ 
. تغري املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة والتحـديات االقتـصادية          بـ  التـأثر  على احلد من قابليـة    الكارييب  

تغـري املنـاخ واحلـد مـن خمـاطر           مليون دوالر أسـترايل املرصـود لـربامج          ١٧,٥ن جمموع مبلغ    مو
تـساعد  الـيت    املنظمـات اإلقليميـة الرئيـسية    الـدعم إىل   تؤول احلـصة األكـرب مـن هـذا        ،  الكوارث

 آثـار تغـري املنـاخ       علـى احلـد مـن      يف مجيع أحناء منطقة البحـر الكـارييب           احمللية الدول واجملتمعات 
  .والكوارث الطبيعية

  
  بناء القدرات واحلصول على املعلومات  -هاء   

نظـام املعلومـات اجلغرافيـة      قاعـدة بيانـات قائمـة علـى         رية الدوليـة    وضعت املنظمة البح    - ٣٦
 زيـادة فـرص الوصـول    الكـارييب الكـربى هبـدف    البحـر   منطقة  يف   حركة املالحة البحرية     تتناول

 وتعزيـز الـشراكة   ؛حركـة املالحـة البحريـة    حتليل  و وحتسني محاية البيئة البحرية؛      ؛إىل املعلومات 
ــات والقط   ــني احلكوم ــاون ب ــادة  ؛ةيصناعاعــات الــ والتع ــصكوك  وزي ــذ ال ــة  تنفي ــة للمنظم التابع

  أيـضا   املنظمـة البحريـة الدوليـة      وعقدت.  ذات الصلة  البحرية الدولية وسائر الصكوك اإلقليمية    
  مؤشــروضــع خــرائط: بــشأن ٢٠١١سلــسلة مــن حلقــات العمــل الوطنيــة واإلقليميــة يف عــام  

لالتفاقيــة  واالمتثــال علومــات اجلغرافيــة؛ا مــن خــرائط نظــام املاحلــساسية البيئيــة ومــا يــرتبط هبــ 
ــة وإدارة ميــاه صــابورة الــسفن ورواســبها ورصــدها وإنفاذهــا؛ وتنفيــذ     ــة الدوليــة ملراقب االتفاقي

  .لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييتالدولية 
مـل يف منطقـة   برنـامج البيئـة الكـارييب التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة الع        واصل  وي  - ٣٧

محايـة وتنميـة البيئـة البحريـة         اتفاقيـة    على االنضمام إىل   ملساعدة البلدان    البحر الكارييب الكربى  
لتحقيـق  و،   امللحقة هبـا    والربوتوكوالت الثالثة  )قرطاخنة اتفاقية (ملنطقة البحر الكارييب الكربى   

 ومجــع البيانــات راتا مــن خــالل التوعيــة وبنــاء القــد ، وتيــسري تنفيــذهاألهــداف احملــددة فيهــا 
ــامج البيئــي الكــارييب  .  الوصــول إىل املعلومــات وتيــسري ــة  ويــشكل الربن ــة اإلقليمي ــضا الوكال  أي
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  املوارد وتبادل املعلومات يف جمال املياه الدولية التابع ملرفق البيئـة العامليـة،   شبكة  ملشروع ذةاملنفِّ
  . مشاريع مرفق البيئة العامليةبنيفيما هدف إىل تعزيز االتصاالت وتبادل املعلومات يي ذوال
ــد أُحــرز   - ٣٨ ــدم وق ــيم يف تق ــة البحــر الكــارييب      تقي ــة يف منطق ــصادر امللوث احلمــوالت وامل

الكـربى، وذلــك بتيـسري مــن مركـز اهلندســة واإلدارة البيئيـة للــسواحل واخللجـان التــابع ملركــز      
فري بيانـات ومعلومـات    تـو مية املعين بالتلوث من مصادر برية، وذلك مـن خـالل        ياألنشطة اإلقل 

يب الكـربى أو تلـك الـيت        يبعمليات التصريف اليت تتم يف منطقة البحـر الكـار         إضافية فيما يتعلق    
الربوتوكــول املتعلــق بــالتلوث مبوجــب احملــرز خــط األســاس لقيــاس التقــدم تــؤثر فيهــا، ووضــع 

  .امللحق باتفاقية قرطاخنة) بروتوكول املصادر الربية (مصادر وأنشطة برية من
وبغية تعزيز قدرة بلدان منطقة البحر الكارييب الكربى على تنفيـذ الربوتوكـول املتعلـق               - ٣٩

بالتلوث من مصادر وأنشطة برية، وزيادة املعارف عن حالة ونوعية البيئـة البحريـة ومواردهـا،             
الـشبكة اإلقليميـة املعنيـة بـالعلوم والتكنولوجيـا البحريـة ملنطقـة البحـر                ”أقيمت شراكة تـسمى     

مراكـز األنـشطة    قـدرات    وقـد أتـاح مـشروع الـشراكة بنـاء         . “شبكة املعرفة العلميـة   : الكارييب
 من خـالل تـوفري      ةشريكالقليمية  اإلختربات  امل اإلقليمية لفائدة خمتربات مصادر التلوث الربية و      

لرصــد والتحليــل، وبنــاء القــدرات ااملــواد والتــدريب، ووضــع مؤشــرات امللوثــات ومنــهجيات  
  .ادة استخدام نظم املعلومات اجلغرافيةلتسهيل زي

ء للمعلومـات بـني الـشركا      الفعـال    اإلقليمـي  التنـسيق    علـى وركزت املناقشات اجلاريـة       - ٤٠
ــة شــبكة  يف ــة العلمي ــة    و املعرف ــة العاملي ــدعمهما مرفــق البيئ ــتني ي ــادرتني الل مــشروع اإلدارة (املب

ــاطق الــساحلية ومــشروع احلــد مــن تــسر    ــاه واملن ــة للمي ب مبيــدات اآلفــات إىل البحــر  املتكامل
للمعلومـات   شـبكة مركزيـة   ملعلومات القائمة واملقترحـة لتطـوير       وجيري تقييم نظم ا    ).الكارييب

. منطقـة البحـر الكـارييب الكـربى    قاعـدة بيانـات عـن حالـة البيئـة البحريـة يف            ولتلوث  املتعلقة بـا  
ملـشروع التفـاعلي الـشبكي    ا يف خريطـة أنـشطة   لنـشر البيانـات   ويتمثل أحد املنابر الـيت أنـشئت      

لالتينيـة ومنطقـة     بالتعاون مـع مركـز امليـاه للمنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا ا                 اليت اسُتحدثت 
لـشحن اإلقليميـة    للبيانـات املتعلقـة بعمليـات ا       خريطـة مماثلـة       وضـع  ومن املقرر . البحر الكارييب 

ي للمعلومـات والتـدريب علـى    مركز النشاط اإلقليمي التـابع للمركـز اإلقليمـ   صل عليها حي  اليت
  .حاالت الطوارئ املتعلقة بالتلوث البحري يف منطقة البحر الكارييب الكربى
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نظــام إدارة قواعــد ”مركــز اجلماعــة الكاريبيــة لــتغري املنــاخ املعنــون   مــشروع ويهــدف  - ٤١
  الـذي  “الكربى البحر الكارييب     منطقة تغري البيئي يف  راقبة ال شبكة اإلقليمية املتكاملة مل   لالبيانات ل 

املنــاخ  بغيــة مواجهــة مــا يترتــب علــى تغــري ، إىل بنــاء القــدرات اإلقليميــة ٢٠١١ يف عــام أُطلــق
 لرصـد   الالزمـة بيانات  المنتجات  تيسري إمكانية الوصول إىل     تأثري سليب من خالل     حتديات و  من

  . للرصدإقليميةشبكة إنشاء التغري البيئي يف منطقة البحر الكارييب الكربى، من خالل دعم 
ــارييب   وو  - ٤٢ ــة دول شـــرق الكـ ــة ملنظمـ ــة العامـ ــستدامة  ضـــعت األمانـ ــإلدارة املـ ــا لـ برناجمـ

يـــة مـــن خـــالل اإلدارة املـــستدامة تعزيـــز التنميـــة االقتـــصادية اإلقليم للمحيطـــات هدفـــه العـــام
القـدرة  بنـاء    هـذا الربنـامج أيـضا إىل       ويهـدف . وارد احمليطات ومحاية البيئة البحرية     م ستخدامال
وطنيـة شـاملة     وضـع سياسـات      مـن أجـل   األمانة العامة والـدول األعـضاء        على مستوى    زمةالال
  .ذه السياساتدعما هلواضحة إلدارة احمليطات وتعزيز األطر القانونية واإلدارية و

 تقييمــات األثــر البيئــي،وقــد ركــز برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى تعزيــز تنفيــذ     - ٤٣
 مــن خــالل تطــوير وتطبيــق أدوات ة االســتراتيجية البيئيــاتلتقييمــوكــذلك املــسامهة يف تنفيــذ ا

  . يف جامايكاجترييبشروع بوسائل منها االضطالع مب، الطبيعية تقييم املوارد
 يف منطقـة    التثقيفـي  مراقبـة الـشواطئ   وتواصل اليونسكو دعم توطيـد وتوسـيع برنـامج            - ٤٤

 وجيـري حاليـا     .ة احملليـ  اتء اجملتمعـ   الطـالب واملعلمـني وأعـضا      بإشـراك   وذلـك  البحر الكـارييب،  
املتعلقـة  تبـادل البيانـات      األخصائيني من  بغية متكني ،  ملراقبة الشواطئ  قاعدة بيانات عاملية     وضع

 . على شبكة اإلنترنتمبشاريعهم
  

  أنشطة جلنة البحر الكارييب  - ثالثا  
احلوكمــة  هبــدف تعزيــز ٢٠٠٦مــا فتئــت جلنــة البحــر الكــارييب منــذ إنــشائها يف عــام     - ٤٥

املنــسقة ملنطقــة البحــر الكــارييب الكــربى وقيــادة مبــادرة تــسمية منطقــة البحــر الكــارييب منطقــة  
خاصة يف سياق التنمية املستدامة، تـسعى إىل اكتـساب طـابع مؤسـسي كامـل مـن أجـل تنفيـذ           

وخــالل العــامني املاضــيني، تواصــلت اجلهــود الراميــة إىل التركيــز علــى . خطــة عملــها املقترحــة
يف اإلدارة اإلقليميـة للمحيطـات هبـدف إشـراك            الوعي بشأن الـدور احملتمـل هلـذه اللجنـة          زيادة

 .بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى وحــشد الــدعم املــايل مــن املــاحنني مــن خــارج املنطقــة  
حني تلقت اللجنة بعض الدعم السياسي واملايل، فإهنا مل حتصل حـىت اآلن علـى مـا يكفـي                    ويف
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ــها  ــشاء أمانت ــا املوضــوعية إلن ــدء أعماهل ــة، ستتواصــل اجلهــود    .  وب ــسنتني املقبل ــرة ال وخــالل فت
  .للتركيز على تعزيز اللجنة وتأمني التمويل الالزم لبدء تشغيلها

، تعتــرب )انظــر املرفــق(وعلــى حنــو مــا يتناولــه بالتفــصيل تقريــر رابطــة الــدول الكاريبيــة    - ٤٦
ل شـبكة تعاونيـة تقنيـة وسياسـاتية تـضم مجيـع             اللجنة أن أحد أدوارها الرئيسية يتمثل يف تشكي       

البلــدان واملنظمــات الــيت تعمــل صــوب حتقيــق التنميــة املــستدامة ملنطقــة البحــر الكــارييب هبــدف 
تبــادل اخلــربات وتنــسيق املبــادرات عــرب تطــوير تفاعــل وظيفــي بــني العلــوم والــسياسات علــى    

 بتوقيـع مـذكرة   ٢٠١١يف عـام  وقد اتُّخذت خطوات حنو إنشاء هذا التفاعـل    .مستوى املنطقة 
اجلامعـة إلدارة   وجامعة جزر اهلند الغربية، تالها إنشاء شبكة بني رابطة الدول الكاريبية تفاهم

وقــد بــدأ تــشغيل هــذه الــشبكة املتعــددة التخصــصات  . احمليطــات تيــسريا لتفعيــل هــذه املــذكرة
  . خمتلف أقسام اجلامعةتشغيال كامال، مما يتيح حلقة وصل بني اللجنة واخلربات املتاحة يف

  
اآلثار القانونية واملالية اليت ُيحتمل أن تترتـب علـى مفهـوم اعتبـار البحـر                  -رابعا   

  الكارييب منطقة خاصة يف سياق التنمية املستدامة
من املتوقـع أن تنكـّب اللجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة البحـر الكـارييب، مبجـرد                        - ٤٧

خاصــة يف ســياق التنميــة منطقــة ”  مفهــوم البحــر الكــارييب باعتبــارهإنــشاء األمانــة، علــى حبــث
ملنــاطق ا” وتعريــف اآلثــار القانونيــة املترتبــة عليــه، مــع مراعــاة املعــىن احملــدد لعبــارة   “املــستدامة
ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار، الــيت حتــدد اإلطــار القــانوين الــذي جيــب      “اخلاصــة  يف اتفاقي

  .)٢( املضطلع هبا يف احمليطات والبحارجتري فيه مجيع األنشطة أن
وعلى حنو ما يتناوله بالتفـصيل تقريـر رابطـة الـدول الكاريبيـة املرفـق، جيـب النظـر إىل                        - ٤٨

: اثــنني مهــا اآلثــار املاليــة املترتبــة علــى تــشغيل جلنــة البحــر الكــارييب باعتبارهــا تــشمل عنــصرين 
يف رابطـة الـدول الكاريبيـة واملنظمـات      تعزيز قـدرة الـدول األعـضاء   ) ب( تشغيل األمانة و )أ(

 لكن، نظـرا ألن دور اللجنـة        .اإلقليمية على تنفيذ القرارات املتعلقة بإدارة السواحل واحمليطات       
اليف املرتبطـة بالعنـصر الثـاين       يكمن يف التنسيق وحتقيـق التكامـل، ولـيس يف التنفيـذ، فـإن التكـ               

  .قة باللجنةتتصل اتصاال مباشرا مبتطلبات التمويل املتعل ال

__________ 
مبزيـد  ) A/65/301(ويغطـي التقريـر الـسابق     .  عن احمليطات وقـانون البحـار      ٦٥/٣٧انظر قرار اجلمعية العامة        )٢(  

لى مفهوم اعتبار البحر الكارييب منطقـة خاصـة يف ضـوء       من التفصيل اآلثار القانونية اليت ُيحتمل أن تترتب ع        
 .اتفاقية قانون البحار واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن
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ومـن املهــم لــدى النظـر يف اآلثــار املاليــة املترتبـة علــى مفهــوم البحـر الكــارييب باعتبــاره       - ٤٩
تقـدير قيمـة املـوارد الـساحلية واحمليطيـة ملنطقـة البحـر الكـارييب الكـربى                  منطقة خاصة، مراعـاة     

 معظـم العمـل     ويف الوقت الـراهن، ينـصبّ     . سواء يف حالة استعماهلا أو يف حالة عدم استعماهلا        
 الشعاب املرجانية، فيما يتعلـق بفوائـد احملميـات احملميـة، دون بـذل جهـد ُيـذكر          التقديري على 

يف تقــدير قيمــة الــشعاب املرجانيــة بوصــفها حــاجزا دفاعيــا ســاحليا أو تقــدير قيمــة الــنظم           
  .)اجلرف القاري، مسألة أعايل البحار(اإليكولوجية األخرى 

  
  خامتة  -خامسا  

ال مــسألة محايــة البحــر الكــارييب وحتقيــق اإلدارة املــستدامة ملــوارده تــشكل   ال تــز  - ٥٠
أولوية بالنسبة لبلدان منطقة البحر الكارييب الكربى وبالنسبة للمجتمع الدويل على نطاق      

 وقد شهدت فترة السنتني األخرية تطورات إجيابية هامة، وال سيما فيما يتعلق ببدء .أوسع
 بشأن النفايات النامجة عن السفن والتلـوث النـاجم عـن املـصادر        سريان االتفاقات الدولية  

واصلت املنظمـات اإلقليميـة تعاوهنـا، مدعومـة بعـدد مـن املبـادرات              وقد. واألنشطة الربية 
  .تكنولوجيا املعلومات اليت تيّسر تبادل املعارفواجلديدة إلدارة املعلومات 

ة البحــر الكــارييب بوصــفها هيئــة  التــرويج للجنــةدول الكاريبيــالــتواصــل رابطــة و  - ٥١
. بــدء تــشغيلهاوالــسعي إىل  منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى تنــسيقية إلدارة احمليطــات يف

اعتـــرف اجملتمــع الـــدويل بأمهيــة وجـــود هنــج منـــسق إزاء اإلدارة املــستدامة للبحـــر      وقــد 
 عملـها،   جنـة تنفيـذ برنـامج     لكي يتـسىن للّ   و. وأبدى دعمه للعمل املقترح للّجنة    الكارييب،  

وحاملـا  .  إلنشاء أمانتـها    مبا يكفي  بد هلا من احلصول على الدعم املايل من اجملتمع الدويل          ال
، سيتـسىن هلـا   املوضـوعية حتصل جلنة البحـر الكـارييب علـى التمويـل الـالزم لبـدء أنـشطتها               

 قــة خاصــة يف ســياق التنميــة املــستدامة، حبــث مبــادرة تــسمية البحــر الكــارييب منطمواصــلة
  .املتصلة بذلكل تفاصيل اآلثار القانونية واملالية وتناو
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    املرفق
تقريـر رابطــة الـدول الكاريبيــة عــن التقـدم احملــرز يف تنفيـذ قــرار اجلمعيــة         

حنو التنمية املـستدامة للبحـر الكـارييب لـصاحل          ” املعنون   ٦٥/١٥٥العامة  
  “األجيال احلالية واملقبلة

    
  مقدمة  -أوال   

حــر الكــارييب الكــربى أكثــر منــاطق العــامل تعقيــداً وتنوعــاً مــن الناحيــة  تعتــرب منطقــة الب  - ١
ــة       .اجليوسياســية ــسامهة يف التنمي ــدان واملنظمــات امل ــدد البل ــالنظر إىل ع ــذا، وب ــى ضــوء ه  وعل

املــستدامة علــى عــدة أصــعدة جغرافيــة ومؤســسية، فإنــه يتعــذر جتميــع كــل املعلومــات املتعلقــة   
 .جــل كفالـة إدارة البحــر الكـارييب وتنميتــه بـصورة مــستدامة   جيــري إجنـازه يف املنطقــة مـن أ   مبـا 

ــراهن علــى االحتفــاظ جبــرود مستفيــضة مــن املــشاريع واملعلومــات   اويــستند هيكــل اإلد  .رة ال
ــسّهل        ــشريكة وي ــدان واملنظمــات ال ــشاء هيكــل شــبكي يعــزز التفاعــل فيمــا بــني البل ويعتــرب إن

فعاليـة وكفـاءة مـن هنـج يتـوخى االحتفـاظ       الوصول إىل معلوماهتا وخرباهتا وسيلة تعـاون أكثـر     
  . وجلنة البحر الكارييب تتيح هذا احلل.جبرود مستفيضة من املشاريع واخلربات واملعلومات

ويتمثــل أحــد األدوار الرئيــسية للجنــة البحــر الكــارييب يف إنــشاء وصــون شــبكة تقنيــة     - ٢
ييب واملنظمــات املكلفــة قائمــة علــى الــسياسات العامــة تــشمل مجيــع بلــدان رابطــة البحــر الكــار 

 وســتتناول الــشبكة القــضايا البالغــة األمهيــة الــيت تواجــه .بأعمــال هلــا صــلة مــا بــالبحر الكــارييب
 ويف هذا الصدد، ميكن للجنة أن تقوم بدور هيئة للتنـسيق وتبـادل              .املنظومات البحرية باملنطقة  

يز اآلليات القائمة مـن خـالل   اخلربات فيما بني الدول بشأن سياساهتا يف البحر الكارييب، ولتعز  
 .تشجيع أوجه التآزر والتعاون بني املؤسسات دون املساس بوالية كل منظمة

وسيتطلب هنج الشراكة أو التواصل الشبكي املبني أعاله واملعتمد أسلوبا لتشغيل جلنـة               - ٣
البحر الكارييب دعما علـى املـستوى القطـري وكـذلك دعمـا مـن طائفـة كاملـة مـن املنظمـات                       

 وال يتــوخى .حلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة اإلقليميــة الــيت تتــألف منــها الــشبكةا
ذلـك أن هنـاك   . يف هناية املطاف أن تكون هيئة لتنفيذ املـشاريع التقنيـة   يبيجلنة البحر الكار من

 بـل يتـوخى منـها بـاألحرى         .شركاء حمليني ووطنيني وإقليميني بوسعهم االضطالع هبذا الـدور        
تكون مبثابة آلية تساعد على بناء وتعزيز شبكة من الشركاء، هبدف تطـوير تفاعـل وظيفـي                 أن  

  .بني العلوم والسياسات على مستوى املنطقة
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، متكنت رابطة الدول الكاريبيـة وجامعـة جـزر اهلنـد الغربيـة              ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   - ٤
ــق ذلــك  ــة     .مــن حتقي ــشغيل جلن ــدعم ت . يبيالبحــر الكــار  ووقعــت املؤســستان مــذكرة تفــاهم ل

 بإنـشاء شـبكة اجلامعـة    ٢٠١١أكتـوبر  /ذلـك قيـام نائـب رئـيس اجلامعـة يف تـشرين األول              وتال
الشبكة حلقة وصـل بـني اخلـربات املتاحـة       وتتيح.من أجل تيسري تنفيذ املذكرة إلدارة احمليطات

ــة أخــرى        ــن جه ــة م ــة، واللجن ــن جه ــة م ــة األربع ــسام اجلامع ــضم.يف أق ــد    وت ــشبكة العدي ال
  .األعضاء من طائفة واسعة التخصصات وجيري تشغيلها بصورة كاملة من
ويشمل هذا التقرير أنشطة رابطة الـدول الكاريبيـة وجلنـة البحـر الكـارييب التابعـة هلـا،                     - ٥

ــة       ــة العام ــرار اجلمعي ــا ق ــيت أبرزه ــاإلجراءات ال ــق ب ــون ٦٥/١٥٥فيمــا يتعل ــة  ” املعن حنــو التنمي
 / كـانون األول   ٢٠،  الذي اتُّخـذ يف       “ األجيال احلالية واملقبلة   املستدامة للبحر الكارييب لصاحل   

  .١٧ و ٦، كما يغطي املسائل املبينة يف الفقرتني ٢٠١٠ديسمرب 
ويتضمن التقرير، بصورة حمددة، معلومات مستكملة عن املـسائل املـشمولة بـالفقرات               - ٦
نـشطة الـيت يتناوهلـا     وتتمثل األ.٦٥/١٥٥ من القرار ١٧ و ١٦  و١٤ و   ١١ إىل   ٨ و   ٤ و   ٣

  :يف ما يلي
  إضفاء الطابع املؤسسي على جلنة البحر الكارييب  •  
  الدعم الدويل للجنة البحر الكارييب  •  
  التقدم احملرز فيما يتعلق باالتفاقات الدولية  •  
  إدارة مصائد األمساك وحفظ التنوع البيولوجي البحري  •  
  التأهب للكوارث  •  
  القدرة البشرية  •  
  ثار القانونيةاآل  •  

  
  إضفاء الطابع املؤسسي على جلنة البحر الكارييب وجلنتها الفرعية    

شــهدت فتــرة الــسنتني املنــصرمة تقــدما مطــردا، وإن كــان بطيئــا، فيمــا يتعلــق بإضــفاء    - ٧
الطابع املؤسسي على جلنـة البحـر الكـارييب باعتبارهـا اآلليـة الرئيـسية لـإلدارة احمليطيـة والتنميـة                     

 وركـزت  .ملنطقة البحـر الكـارييب الكـربى ولتحقيـق أهـداف مبـادرة البحـر الكـارييب        املستدامة  
اجلهود املبذولة على زيادة الوعي داخل منطقة البحر الكارييب الكربى وخارجهـا بـشأن          ظم  مع

 وانـصبت هـذه     .الدور الذي ميكن أن تؤديـه جلنـة البحـر الكـارييب يف اإلدارة احمليطيـة اإلقليميـة                 
طقة البحر الكـارييب الكـربى بـشكل رئيـسي علـى إشـراك البلـدان واملنظمـات                  اجلهود داخل من  
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 أما خارج هـذه املنطقـة، فقـد ركـزت اجلهـود علـى اسـتقطاب                 .الشريكة وحشد الدعم للّجنة   
، فإن هـذا الـدعم مل يكـن         )انظر أدناه ( ويف حني حتقق احلصول على بعض الدعم         .الدعم املايل 

  .أعماهلا املوضوعيةكافيا إلنشاء أمانة اللجنة وبدء 
  :وطوال فترة السنتني، جرى تعميم مقاصد اللجنة وخططها يف حمافل شىت منها  - ٨

ــامج      •   ــا برن ــارك يف تنظيمه ــيم املنجــزات ش ــدريب    دورة تقي ــم املتحــدة للت ــة األم  جامع
ــة ملــصائد      يف ــة الكاريبي ــة اإلقليمي جمــال مــصائد األمســاك ملنطقــة البحــر الكــارييب واآللي

كز إدارة املوارد والدراسات البيئية جبامعة جـزر اهلنـد الغربيـة، مقدمـة إىل               األمساك ومر 
ــة جــزر     ــة، جامع ــة الكاريبي ــصائد األمســاك يف اجلماع ــوظفي م ــة، احلــرم   م ــد الغربي  اهلن

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣أغسطس إىل / آب٢٣ من “Cave Hill”اجلامعي 

يف اخللــيج ومنطقــة البحــر   الثالــث والــستون ملعهــد مــصائد األمســاء     الــسنوي املــؤمتر   •  
 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٥  إىل١الكارييب، سان خوان، بورتوريكو، من 

يبيــة ميــة الكاريحلقــة العمــل املتعــددة التخصــصات التابعــة آلليــة مــصائد األمســاك اإلقل   •  
 إىل ١٢، جورجتــــاون، غيانــــا، مــــن بــــشأن سياســــات مــــصائد األمســــاك املــــشتركة

 ٢٠١١أبريل /نيسان ١٤

املــؤمتر العلمــي اخلــامس والثالثــون لرابطــة املختــربات البحريــة ملنطقــة البحــر الكــارييب،   •  
 ٢٠١١مايو / أيار٢٧ إىل ٢٣سان خوان، كوستاريكا، من 

مؤمتر املياه الدولية الستون التابع ملرفق البيئة العاملية واملعقود كل سـنتني، دوبروفنيـك،                •  
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١ إىل ١٧من 

ــة         •   ــة والي ــة لبحــوث البحــار، جامع ــدان األمريكي ــة الحتــاد البل ــة التابع ــدوة االفتتاحي الن
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٨فلوريدا، تاالهاسي، 

ــة الوســطى مــن احملــيط        •   ــة مــصائد األمســاك يف املنطقــة الغربي ــدورة الرابعــة عــشرة للجن ال
 ٢٠١٢فرباير / شباط٩ إىل ٦من األطلسي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، بنما سييت، 

 بـشأن إدارة احمليطـات، خلـيج رودين،         حلقة عمل منظمـة دول شـرق البحـر الكـارييب            •  
 ٢٠١٢فرباير / شباط٩  و٨سانت لوسيا، 

املـؤمتر املعــين باالســتخدام املــستدام للمحيطـات يف ســياق االقتــصاد األخــضر والقــضاء     •  
 ٢٠١١نوفمرب /ثاين تشرين ال٣٠ إىل ٢٨على الفقر، موناكو، من 
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ــام     •   ــات لعـ ــوم احمليطـ ــاع علـ ــك،  ٢٠١٢اجتمـ ــالت ليـ ــة سـ ــن  ، مدينـ ــا، مـ  إىل ٢٠يوتـ
 ٢٠١٢فرباير /شباط ٢٤

ــؤمتر   •   ــك ”مـ ــب يف احملـ ــول   : الكوكـ ــاد احللـ ــوب إجيـ ــدة صـ ــارف جديـ ــدن، “معـ ، لنـ
 ٢٠١٢مارس / آذار٢٩إىل  ٢٦ من

ة لعقـد اللقـاء وهـي تعكـس         وقد بدأت بعض هذه اللقاءات التفاعلية بإيعاز مـن املنظمـة الداعيـ            
  .تنامي الوعي بشأن جلنة البحر الكارييب يف املنطقة والرغبة يف إقامة شراكات معها

واستفادت جلنة البحر الكارييب ورابطـة الـدول الكاريبيـة مـن التـرويج داخـل اجلماعـة                    - ٩
اخلـامس  الكاريبية يف حمفلني معقودين على مـستوى الـوزراء، ومهـا االجتماعـان الرابـع عـشر و                 

عــشر جمللــس العالقــات اخلارجيــة والعالقــات بــني دول اجلماعــة، واالجتمــاع اخلــاص الــسابع    
والثالثــون جمللــس التجــارة والتنميــة؛ وكــذلك علــى مــستوى مــؤمتر رؤســاء حكومــات بلــدان     

  .اجلماعة الكاريبية، يف اجتماعهم العادي الثاين والثالثني
 بغــرض تزويــد البلــدان  ٢٠١٢رة يف عــام وســتعقد جلنــة البحــر الكــارييب نــدوة مــصغ    - ١٠

  .واملنظمات الدولية مبزيد من املعلومات عن جلنة البحر الكارييب وحشد الدعم ألعماهلا
بــدور اللجنــة مــن خــالل إعــداد  وقــد تعــززت هــذه اجلهــود الراميــة إىل زيــادة الــوعي    - ١١
يف منطقـة البحـر     طـات   النظـام الناشـئ إلدارة احملي     ” عن منظور الـسياسات العامـة بعنـوان        وثيقة

، وذلك يف شراكة مع جامعـة جـزر         ٢٠١١نوفمرب  / ُنشرت يف تشرين الثاين    “الكارييب الكربى 
  .اهلند الغربية

 ومن املقـرر    .ومل تعقد جلنة البحر الكارييب وهيئاهتا أي اجتماعات خالل فترة السنتني            - ١٢
  .٢٠١٢الدعوة إىل عقد االجتماع الثاين عشر للجنة يف عام 

باعــه يف تــشغيل اللجنــة يقــوم علــى أســاس مرحلــة أوىل       ومــا زال النــهج املتــوخى اتّ    - ١٣
تستغرق أربعة أعوام جيري التركيز فيهـا علـى املـوارد البحريـة احلّيـة يف منطقـة البحـر الكـارييب                

قبيـــل مـــصائد األمســـاك والـــسياحة، الكـــربى، مبـــا يف ذلـــك صـــالهتا بالقطاعـــات املنتجـــة مـــن  
س وُحــدد املبلــغ األساســي للتمويــل امللــتم   .ار الــيت ميثلــها تغــري املنــاخ اإلشــارة إىل األخطــ مــع
 مليــون ١,٥اجملتمـع الــدويل لتنفيـذ هــذه املرحلـة األوىل علـى مــدى فتـرة أربــع سـنوات يف        مـن 

 لكن على الرغم من ضآلة املبلغ امللتمس والنهج احلـذر           .دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    
رحلة األوليـة، مل يتـوافر التمويـل املتـوخى، ممـا تعـذر معـه إنـشاء األمانـة              باعه يف هذه امل   املقرر اتّ 

  .الالزمة لتنسيق األنشطة املقترحة للّجنة
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وستتواصل يف فترة الـسنتني املقبلـة اجلهـود الراميـة إىل التـرويج للّجنـة واحلـصول علـى               - ١٤
  .التمويل الالزم هلا

احمليطـات واملـوارد البحريـة يف مـؤمتر األمـم           من املتوقع أن يساهم التركيز علـى إدارة         و  - ١٥
 يف زيـادة الـوعي باحلاجـة إىل         ٢٠١٢يونيـه   /املتحدة للتنمية املـستدامة املقـرر عقـده يف حزيـران          

 وُيـــتوقع .اختــاذ إجــراءات عاجلــة بــشأن إدارة احمليطــات علــى املــستويني اإلقليمــي والعــاملي        
الناجم عن عملية األمـم املتحـدة املنتظمـة    يؤدي تزايد الوعي على هذا النحو وتنامي الزخم   أن

  .بشأن احمليطات إىل تيسري احلصول على األموال الالزمة للّجنة
  

  )١٢ و ٤الفقرتان (الدعم الدويل للجنة البحر الكارييب     
ما برحت تركيا ومجهورية كوريا، ومها عضوان مراقبـان يف رابطـة الـدول الكاريبيـة،                  - ١٦

 . ألعمــال جلنــة البحــر الكــارييب علــى مــدى فتــرة الــسنتني املنقــضية  اًتقــدمان دعمــاً ماليــاً مهمــ
مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة،  دوالر ٩٩ ٩٩٠,٠٠أســـهمت تركيـــا مببلـــغ ينـــاهز  وقـــد
 دوالرا مــن دوالرات الواليــات ٧٥ ٧٢٥,٥٠حــني قــدمت مجهوريــة كوريــا للّجنــة مبلــغ   يف

ل اللجنــة وســامها مــسامهة حامســة     وقــد كــان هلــذين التــربعني دور يف دعــم تــشغي     .املتحــدة
  .أنشطتها املتعلقة مبشاريع ومهام شىت يف
ويشكل إدراج البحر الكارييب يف االستراتيجية املشتركة بني البحـر الكـارييب واالحتـاد                - ١٧

األورويب، وهــي اســتراتيجية ُينتظــر اعتمادهــا مــن جانــب االحتــاد األورويب، دلــيال علــى تزايــد   
  .ائل البحرية يف منطقة البحر الكارييب الكربىاالعتراف بأمهية املس

ويف االجتماع السادس والعشرين جمللس وزراء الرابطـة الكاريبيـة، املعقـود يف مونتيغـو                - ١٨
ــه / متــوز٣مايكــا، يف ابــاي جب ــة االقتــصادية ألمريكــا   ٢٠١٠يولي ، أكــد األمــني التنفيــذي للجن
نظمـة للنظـر بـصورة إجيابيـة يف مـسألة تـسمية             نية ومنطقة البحر الكارييب اسـتعداد هـذه امل        يالالت

  .البحر الكارييب منطقة خاصة
  

  )١١ و ٨الفقرتان (التقدم احملرز بشأن االتفاقات الدولية ذات الصلة     
 اتفاقيـة وبروتوكـوالً ُتعـىن مبنـع     ١٥تـشجع املنظمـة البحريـة الدوليـة علـى اعتمـاد حنـو          - ١٩

  .التلوث وبإدارة الشؤون البحرية
، بدأ سـريان متطلبـات التـصريف للمنطقـة اخلاصـة يف منطقـة        ٢٠١١مايو  / أيار ١  ويف  - ٢٠

لتلوث الناجم عـن الـسفن   البحر الكارييب الكربى مبوجب املرفق اخلامس لالتفاقية الدولية ملنع ا         
 وكانـت هـذه املنطقـة، الـيت تـشمل           .“أنظمة منع التلوث بالقمامة املتولدة من السفن      ”املعنون  
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ــيج املكــسيك و  ــد أُعلنــت يف متــوز  خل ــه /البحــر الكــارييب، ق ــة خاصــة  ١٩٩١يولي ــة حبري  منطق
 وقدمت معظم بلدان املنطقة إشـعاراً بتـوفري مرافـق االسـتقبال      .مبوجب املرفق اخلامس لالتفاقية   

 .املالئمة يف معظم املوانئ ذات الصلة، حبيث ميكـن اآلن تفعيـل وضـع املنطقـة البحريـة اخلاصـة                   
املنـاطق اخلاصـة، ُيحظـر الـتخلص     خلـامس بـشأن تـصريف القمامـة يف          ومبقتضى أحكام املرفـق ا    

  .البحر من كافة أنواع القمامة، مبا فيها اللدائن يف
بالعديــد مــن األنــشطة  ويف فتــرة الــسنتني املاضــية، اضــطلعت املنظمــة البحريــة الدوليــة  - ٢١
  :سيما ، وال٦٥/١٥٥منطقة البحر الكارييب الكربى دعما لتنفيذ قرار اجلمعية العامة  يف

ــاول حركــة املالحــة        •   ــة تتن إنــشاء قاعــدة بيانــات قائمــة علــى نظــام املعلومــات اجلغرافي
  البحرية يف منطقة البحر الكارييب الكربى

تغطية تكاليف حضور مـشاركني مـن مثانيـة بلـدان لتمكينـهم مـن املـشاركة يف املـؤمتر                      •  
  ٢٠١١الدويل ملنع انسكاب النفط لعام 

ــة عمــل إقل   •   ــة   حلق ــة ملراقب ــة الدولي ــة عــن االتفاقي ــضادة للحــشف   يمي ــضارة امل ــنظم ال  ال
  السفن على

ــاه الـــصابورة  التـــدريب علـــى رصـــد وإنفـــاذ االتفاقيـــة الدوليـــة ملرا   •   قبـــة وتـــصريف ميـ
  السفن ورواسب

حلقة عمل إقليمية عن تنفيذ االتفاقيـة الدوليـة املتعلقـة بالتأهـب واالسـتجابة والتعـاون                   •  
  .النفطييف جمال التلوث 

وتدعم أنشطة برنـامج البيئـة الكـارييب التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة دعمـا قويـا                      - ٢٢
 .نــةج وُيــضطلع هبــذه األنــشطة يف إطــار اتفاقيــة قرطا .٦٥/١٥٥أحكــام قــرار اجلمعيــة العامــة  

صـبحت كافـة الـدول األعـضاء يف رابطـة الـدول الكاريبيـة، عـدا                  وقـد أ   .وبروتوكوالهتا الثالثة 
نـة والربوتوكـول    ج، أطرافاً متعاقدة يف اتفاقية قرطا     )سورينام، وهاييت، وهندوراس  (ثالث دول   

 .امللحق هبا املتعلق بالتعاون على مكافحة انسكابات الـنفط يف منطقـة البحـر الكـارييب الكـربى         
وأصــبحت جــزر البــهاما هــي الدولــة الــسادسة عــشرة يف منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى الــيت  

فا يف الربوتوكول امللحق باالتفاقيـة واملتعلـق باملنـاطق واألحيـاء الربيـة املتمتعـة حبمايـة            تصبح طر 
 دولـة موقعـة،   ١٦ دولة، من أصـل  ١٥ وبالتايل، فإن  .خاصة يف منطقة البحر الكارييب الكربى     

 أما الربوتوكـول املتعلـق بـالتلوث       .هي أعضاء يف رابطة الدول الكاريبية أو أعضاء منتسبة إليها         
 وانــضم .٢٠١٠أغــسطس / آب١٣ن املــصادر واألنــشطة الربيــة، فقــد دخــل حيــز النفــاذ يف مــ
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َبلَدان إضافيان طـرفني متعاقـدين فيـه خـالل فتـرة الـسنتني املاضـية، حبيـث أصـبح جممـوع عـدد                        
  .األطراف املتعاقدة يف هذا الربوتوكول تسعة بلدان

ــدول الكاري      - ٢٣ ــة أخــرى عــضو يف رابطــة ال ــصّدق أي دول ــم   ومل ت ــة األم ــى اتفاقي ــة عل بي
ــسنتني هــذه، حبيــث ظــل العــدد اإلمجــايل للتــصديقات        ــرة ال املتحــدة لقــانون البحــار خــالل فت

 وكذلك مل حتدث يف فترة السنتني األخـرية تـصديقات أخـرى علـى اتفـاق تنفيـذ        .تصديقاً ٢٢
 ١٩٨٢ديــسمرب /كــانون األول ١٠ة مـا تتــضمنه اتفاقيــة األمـم املتحــدة لقــانون البحـار املؤرخــ   

ــسمكية       مــن ــاطق واألرصــدة ال ــة املن ــسمكية املتداخل ــشأن حفــظ وإدارة األرصــدة ال أحكــام ب
، حبيــث ظــل العــدد اإلمجــايل لعــدد )٣()االتفــاق املتعلــق باألرصــدة الــسمكية(الكــثرية االرحتــال 

  .تصديقات الدول األعضاء يف رابطة الدول الكاريبية عند سبعة تصديقات
  

وض بـإدارة مـصائد األمسـاك وحفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري               الربامج اهلادفة إىل النه       
  )١٢  و١٠  و٩الفقرات (

ــة           - ٢٤ ــدول الكاريبي ــة ال ــضاء يف رابط ــدان األع ــضطلع البل ــل، ت ــن قب ــبني م ــى النحــو امل عل
ــها علــى الــصعيدين احمللــي       واملنظمــات القائمــة يف املنطقــة بعــدد كــبري مــن األنــشطة، كــثري من

 .دان التنـوع البيولـوجي يف الـنظم اإليكولوجيـة الـساحلية والبحريـة          والوطين، هبدف معاجلة فقـ    
وبينما يركـز بعـض هـذه األنـشطة بالتحديـد علـى التنـوع البيولـوجي البحـري، يتـبىن معظمهـا                      

 وليس من املمكن تـضمني هـذا   .هنجاً أعم حنو االستدامة ويشمل جوانب ُسبل الرزق واإلدارة    
ان من املمكـن إلقـاء الـضوء علـى بعـض اجلهـود اإلقليميـة                التقرير حصراً تاماً لألنشطة، وإن ك     

  .امللحوظة املرتبطة بلجنة البحر الكارييب
وال تزال أعمال الربنامج البيئي الكارييب، التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومقـره           - ٢٥

اســتعمال يف وحــدة التنــسيق اإلقليمــي جبامايكــا، متثــل أمهيــة كــربى للتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق ب
 ونظـرا ملـسؤولية وحـدة    .املوارد البحرية استعماالً مـستداماً يف منطقـة البحـر الكـارييب الكـربى             

نـة وبروتوكوالهتـا، فإهنـا تـؤدي دوراً واسـع           جالتنسيق اإلقليمـي عـن مراقبـة تنفيـذ اتفاقيـة قرطا           
ريـة واحلـد    النطاق وبالغ األمهية يف حفـظ التنـوع البيولـوجي وإنـشاء احملميـات الـساحلية والبح                

  .من التلوث البحري الناجم عن مصادر برية وحبرية
وتواصل منظمات إقليميـة أخـرى مـسؤولة عـن االسـتعمال املـستدام للمـوارد البحريـة                    - ٢٦

 وهــي منظمــات مــن قبيــل آليــة مــصائد األمســاك اإلقليميــة الكاريبيــة التابعــة للجماعــة    -احلّيــة 
ى، ومنظمـة قطـاع صـيد األمسـاك وتربيـة املائيـات           الكاريبية، ومنظومة التكامل ألمريكا الوسـط     

__________ 
 .٣٧٩٢٤، رقم ٢١٦٧، اجمللد جمموعة معاهدات األمم املتحدة   )٣(  
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لــربزخ أمريكــا الوســطى، ووحــدة البيئــة والتنميــة املــستدامة التابعــة ملنظمــة دول شــرق البحــر    
 تعزيز هنج قائم على النظم اإليكولوجية حسب املـستهدف يف مـؤمتر القمـة العـاملي                 -الكارييب  

 / متـوز ٢٨ويف  .النـهج علـى أمت وجـه وتنفيـذه    للتنمية املستدامة والتحـرك قُـدماً حنـو تبّنـي هـذا           
 علــى إعــالن ليــة مــصائد األمســاك اإلقليميــة الكاريبيــة آل، وافــق اجمللــس الــوزاري ٢٠١٠يوليــه 

بشأن الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، مربهنـا بـذلك    )سانت لوسيا(كاستريز 
آليـة مـصائد األمسـاك اإلقليميـة        أحـرزت    وقـد    .على التزام قوي إزاء مـصائد األمسـاك املـستدامة         

الكاريبيــة تقــدما صــوب وضــع الــصيغة النهائيــة لــسياستها املتعلقــة مبــصائد األمســاك املــشتركة،   
ــة يف اجتماعهــا العــادي       ــدان اجلماعــة الكاريبي ــها إىل مــؤمتر رؤســاء حكومــات بل املقــرر إحالت

ظر فيهــا ألغــراض اعتمادهــا  حيــث ســُين،٢٠١٢يوليــه /الثالــث والــثالثني املقــرر عقــده يف متــوز
منظمـة قطـاع صـيد األمسـاك وتربيـة املائيـات لـربزخ أمريكـا الوسـطى                   وواصـلت    .بصفة هنائيـة  

ــدا       ــة أمريكــا الوســطى وأحــرزت تقــدما جي ــابرة للحــدود يف منطق ــة الع ــز اإلدارة املتكامل تعزي
لنظــام يتعلــق مبــسائل إدارة جــراد البحــر ومســك القــرش يف مجلــة مــسائل أخــرى تتعلــق با   فيمــا

، عقدت منظمة دول شرق الكـارييب مـشاورة         ٢٠١٢فرباير  / ويف شباط  .اإليكولوجي البحري 
بشأن إدارة احمليطات كجزء من برنامج اإلدارة املستدامة للمحيطات، هبـدف التحـرك بالـدول               

  .األعضاء فيها صوب اإلدارة املتكاملة للمحيطات على مستوى عابر للحدود
ــشارك يف مــشروع النظــ    - ٢٧ ام اإليكولــوجي البحــري الكــبري ملنطقــة البحــر الكــارييب      وي

، والـذي ميّولـه مرفـق البيئـة العامليـة وتنفـذه             )٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩املمتـد مـن     (واملناطق املتامخـة لـه      
واللجنة الفرعيـة املعنيـة بـالبحر الكـارييب         ) اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       

ــة األوقيا  ــة للّجن ــا      التابع ــائي، م ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة وبرن ــة الدولي ــة احلكومي عــدده  نوغرافي
ويــشتمل هــذا . بلــداً، ويركــز علــى إدارة املــوارد البحريــة احلّيــة العــابرة للحــدود يف املنطقــة   ٢٦

وتتــصل ثالثــة .  إدارة احمليطــاتاملــشروع علــى جمموعــة مكونــات مــشاريعية تركــز علــى حتــسني 
باشـراً بـدعم وحـدة املنـاطق الـساحلية واجلـزر الـصغرية وجلنـة البحـر                  هذه املكونات اتصاالً م    من

اســتحداث عمليــة رصــد وإبــالغ إقليميــة للمحيطــات والعمــل : وهــي تــشمل مــا يلــي. الكــارييب
 ألجــل البحــر الكــارييب واملنــاطق املتامخــة،  تطــوير تفاعــل بــني العلــوم والــسياسات بنــشاط علــى 

عتبارهـا هيئـة رئيـسية للـسياسة العامـة اإلقليميـة ختـتص              وكالمها يعترف بلجنة البحـر الكـارييب با       
وال يـزال مـشروع النظـام اإليكولـوجي البحـري الكـبري للبحـر الكـارييب ميثـل                   . بالشؤون البحرية 

  .وصلة بينية مع اللجنة من أجل تعزيز إدارة احمليطات بصورة أكثر فعالية واستدامة
ــتغرية    - ٢٨ قيمتـــه حنـــو ) (٢٠١٤-٢٠١٠ (وميثـــل مـــشروع مـــستقبل الـــشعاب يف بيئـــة مـ
نشاطا إقليميا هاما آخر ُصـمم ليتـضمن االعتـراف باللجنـة باعتبارهـا هيئـة                ) ماليني دوالر  ١٠

 وقـد تواصـل هـذا املـشروع يف فتـرة      .رئيسية للسياسة العامة اإلقليمية خمتصة بالشؤون البحريـة       
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 ويهــدف مــشروع . شــريكاً أوروبيــاً وســبعة شــركاء إقليمــيني١٤الــسنتني املاضــية وهــو يــضم 
مــستقبل الــشعاب يف بيئــة مــتغرية إىل تقيــيم الــشعاب املرجانيــة علــى الــصعيد اإلقليمــي وتقــدمي  

 وهــذا املــشروع مــصمم .املــشورة الــسياسية العامــة واإلداريــة إىل البلــدان واملنظمــات اإلقليميــة
ارييب وغريهـا  بطريقة من شأهنا وضع مشورته املتعلقة بالسياسة العامة يف سياق جلنة البحـر الكـ      

  .من املنظمات اإلقليمية
واإلدارة القائمة على أساس النظم اإليكولوجية ضرورية لالستعمال املـستدام للمـوارد              - ٢٩

 وقد كـان إحـراز      .البحرية وحفظ التنوع البيولوجي البحري يف منطقة البحر الكارييب الكربى         
 يـشكل  ٢٠١٠ولوجيـة حبلـول   تقدم ملحوظ صوب اإلدارة البحريـة القائمـة علـى الـنظم اإليك           

 وقد أصبح النـهج القـائم علـى أسـاس الـنظم      .أحد أهداف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة     
اإليكولوجيــة، الــذي ينتهجــه مــشروع النظــام اإليكولــوجي البحــري الكــبري للبحــر الكــارييب،   

ولوجي للمـسائل   مدعوما بالتحليالت التشخيصية العابرة للحدود واحملددة حسب النظام اإليك        
 وقد أُدجمت مبادئ اإلدارة القائمة على النظم اإليكولوجيـة يف سياسـة             .املتعلقة مبصائد األمساك  

مــصائد األمســاك املــشتركة الــيت تعكــف بلــدان اجلماعــة الكاريبيــة علــى وضــعها، بواســطة آليــة  
 قطـاع   مصائد األمساك اإلقليمية الكاريبية، وأصبحت تشكل فعالً أسس برامج وخطط منظمـة           

  .صيد األمساك وتربية املائيات لربزخ أمريكا الوسطى
وقد شارك يف متويل برنامج اجلهاز الراسي لتجميع السمك يف جـزر األنتيـل الـصغرى             - ٣٠

كل من فرنسا واالحتاد األورويب وهو يهـدف، بالتعـاون مـع األفرقـة العلميـة ومـديري مـصائد                    
ــاييت، إىل    ــصغرى وه ــل ال ــة    األمســاك يف جــزر األنتي ــل إزاء التنمي ــشاركي متكام  تطــوير هنــج ت

 .املــستدامة واملــسؤولة ملمارســة الــصيد املزدهــرة يف املنطقــة باســتخدام أجهــزة جتميــع الــسمك   
ءات ترمي إىل تعميم نظم تركز علـى الـصيد وعلـى جـرد األنـواع                ااتُّخذت حىت اآلن إجر    وقد

  .ت ونيفس واملارتينيكمن دومينيكا وغرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيس
) فرنــسا(ندوق البيئــة العامليــة ويف جمــال بــرامج دعــم البيئــة البحريــة احملميــة، شــارك صــ   - ٣١
مشروعني اثنني أوهلما مـشروع منظمـة دول شـرق البحـر الكـارييب للمنـاطق احملميـة وسـبل              يف

ة العامليــة  ويركــز هــذا املــشروع علــى حفــظ التنــوع البيولــوجي ذي األمهيــ.العــيش املرتبطــة هبــا
للبلدان املشاركة فيه األعضاء يف منظمـة دول شـرق البحـر الكـارييب، وذلـك مـن خـالل إزالـة             
احلــواجز الــيت تعــوق اإلدارة الفعالــة للمنــاطق احملميــة، وزيــادة إشــراك اجملتمــع املــدين والقطــاع   

ع  ويـشمل املــشرو .اخلـاص يف التخطـيط هلـذه املنــاطق وإدارهتـا واسـتخدامها بــصورة مـستدامة      
  .الثاين التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن شبكة احملميات البحرية يف كوبا
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بــصفتها (وقامــت كــل مــن اجلمهوريــة الدومينيكيــة، باالشــتراك مــع كوبــا وجامايكــا     - ٣٢
، وهــاييت وفرنــسا ومديريــة البيئــة يف املارتينيــك وغوادالــوب بــالترويج ملــشروع املمــر    )مراقــب

حفـظ التنـوع البيولـوجي وإدمـاج اجملتمعـات      ” ويهدف هذا املشروع إىل      .كارييبالبيولوجي ال 
  .“ية يف تنمية متناغمة مع الطبيعةاحملل
وتشكل محاية التنوع البيولـوجي البحـري هـدف حمميـة أغـوا للثـدييات البحريـة، الـيت                   - ٣٣

ــة  وقــد وقعــت اإل.تغطــي املنطقــة االقتــصادية اخلالــصة لفرنــسا يف البحــر الكــارييب    دارة الوطني
 “توأمــة حمميــتني”ميــة اتفــاق لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي ووكالــة فرنــسا للمنــاطق احمل

ميـل سـنويا     ٣ ٠٠٠قراض اليت هتاجر مسافة تزيد على       لدعم محاية احليتان احملّدبة املهددة باالن     
يطـات والغـالف    حممية ضفة ستيلواغن البحرية الوطنيـة التابعـة لـإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمل              بني  

ــة أغــوا للثــدييات      ــة وحممي اجلــوي علــى ســاحل ماساتــشوستس يف الواليــات املتحــدة األمريكي
حملميتـان الـدعم لـنفس اجملموعـة      وتتـيح ا .البحرية يف جـزر األنتيـل الفرنـسية يف البحـر الكـارييب           

وجـه  احليتان الـيت تقـضي فـصلي الربيـع والـصيف يف املراتـع الغنيـة لـضفة سـتيلواغن قبـل الت                   من
  .جنوبا إىل املياه األدفأ يف البحر الكارييب من أجل التكاثر والتفريخ

ــام   - ٣٤ ــاطق     ٢٠١١ويف عـ ــاه واملنـ ــستجمعات امليـ ــة ملـ ــشروع اإلدارة املتكاملـ ــتم مـ ، اخُتـ
الساحلية، الذي موله مرفق البيئة العاملية ونفذه برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، حيـث ركـز علـى           

املؤثرات اآلتيـــة مـــن عمـــق البلـــدان وســـواحلها، وذلـــك عقـــب تنفيـــذ تـــأثر البيئـــة البحريـــة بـــ
 ويـستهدف مـشروع خلـيج هنـدوراس، الـذي ميولـه مرفـق البيئـة                 .مشروعا جتريبيا ناجحـا    ١٦

العامليــة ويــضم كــل مــن بليــز وغواتيمــاال وهنــدوراس، صــون وحتــسني أمــن العمليــات البحريــة  
ــسبب    ــة وكفاءهتــا، ومنــع التلــوث البحــري الــذي ت ــاجم   ه االدولي لــسفن، فــضالً عــن التلــوث الن

التصريف غري القانوين يف املصادر األرضية للملوثات اليت تتسم خبطـورة وُسـمية شـديدتني                عن
  .هتددان حياة اإلنسان واحليوان والنظم اإليكولوجية الساحلية البحرية

الكـارييب  ، أكملت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر          ٢٠١١ويف عام     - ٣٥
 .دراسة عن فوائد وتكاليف االستثمار يف نظم إدارة النفايات البلدية يف منطقة البحر الكـارييب              

 يف بلـد    ١:١٠وحبثت الدراسة حالة بلََدين وخلُـصت إىل أن معـدل الفائـدة إىل التكلفـة ينـاهز                  
ايــات جــرى فيــه تطــوير نظــم إدارة النفايــات البلديــة مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى إدارة النف 

 وقـد كانـت الفوائـد املـسجلة عاليـة بـالنظر إىل ارتفـاع درجـة اعتمـاد هـذا                     .النامجة عن السفن  
 ويتـوخى االسـتنارة هبـذه الدراسـة         .البلد على املوارد الساحلية والبحرية لتنمية قطـاع الـسياحة         

ة يف وضع املزيد من السياسات هبدف مساعدة بلدان منطقة البحر الكارييب يف جهودهـا الراميـ               
  .إىل محاية البحر الكارييب من التدهور
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وعلى الرغم من التقدم احملدود الذي أُحرز يف تشغيل جلنة البحر الكارييب بـسبب نقـص           - ٣٦
. التمويــل، فــإن هنــاك اعترافــا متزايــدا بــدورها الرئيــسي باعتبارهــا هيئــة إقليميــة إلدارة احمليطــات 

ويتوقع أن ُتكّمل اللجنـة أنـشطة    . ذا الدور وجيري بصورة متزايدة وضع مشاريع وبرامج دعماً هل       
املنظمات العديدة املعنية باإلدارة املستدامة للمحيطات يف منطقة البحر الكارييب الكربى، وذلـك             

  .من خالل االضطالع بدور هيئة إقليمية للسياسة العامة ُتدمج أعمال تلك املنظمات
  

الفقرات ( إدارهتا واإلغاثة واإلنعاش  اتقاء الكوارث والتأهب هلا والتخفيف من آثارها و           
  )١٥ إىل ١٣من 
ال تــزال الكــوارث الطبيعيــة ختلّــف آثــاراً اجتماعيــة واقتــصادية جــسيمة يف بلــدان رابطــة   - ٣٧

ويعّد املقر دون اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب التابع للجنة االقتصادية ألمريكا           . الدول الكاريبية 
ييب، الكائن يف بورت أوف سبني، ترينيداد وتوباغو، منظمة حموريـة           الالتينية ومنطقة البحر الكار   
وتشمل أنشطتها إجـراء تقييمـات مـا بعـد الكـوارث؛ وأنـشطة بنـاء        . فيما يتعلق بإدارة الكوارث   

  .القدرات ملعاجلة الكوارث؛ وإعداد املعلومات التقنية املتعلقة بالكوارث
ارث يف منطقـة البحـر الكـارييب يقتـضي          والتمكني لتحقيق خطة احلد من أخطار الكـو         - ٣٨

عدداً من اإلجراءات، منها اعتراف احلكومات ووزارات التعلـيم اعترافـاً رمسيـاً بأمهيـة وإحلـاح                 
 ويتمثـل   .إدراج موضوع احلد من خماطر الكوارث كأولوية يف السياسة اإلمنائية هلذه الوزارات           

املقـــررات املدرســـية، ســـواء إجـــراء آخـــر يف إدراج موضـــوع احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث يف 
 واالرتقـاء بـإدارة املعـارف       .بتضمينها يف مقررات معينة أو تدريسها كمقررات مـستقلة بـذاهتا          

املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث، ال سيما البحوث، لدعم عملية صنع القرار ميثل جمـاالً آخـر                 
ــة باحلــد      ــارف املتعلق ــسريع يف املع ــام، نظــراً للتوســع ال ــضي االهتم ــن خمــاطر الكــوارث،   يقت  م

  .باعتبارها ظاهرة طبيعية واجتماعية على حد سواء
واضــطلعت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب بتقييمــات      - ٣٩

ــار تغــري املنــاخ يف القطاعــات الرئيــسية اهلــشة لعــدد مــن بلــدان البحــر الكــارييب حــىت عــام       آلث
ــالقرار، حتليــل القطــاع    ومــن اإلجــراءات املتخــذة ذ .٢٠٥٠ ات األمهيــة اخلاصــة فيمــا يتعلــق ب

 وقـــد أتاحـــت هـــذه .الـــساحلي والبحـــري جلـــزر فـــرجن الربيطانيـــة وســـانت كيـــتس ونـــيفس
التقييمــات معلومــات كميــة عــن تكــاليف آثــار تغــري املنــاخ وحــددت القيمــة النقديــة ملختلــف   

 يف إمكانيـة االسـتنارة هبـا     وتكمن أمهيـة هـذه املعلومـات      .خيارات التكيف والتخفيف املقترحة   
لدى وضع استراتيجيات احلد من استخدام الطاقة ومن مث انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون الـيت              

  .سيما الشعاب املرجانية تضر بشكل خاص األنواع البحرية، وال
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  )١٦الفقرة ( تنمية قدرة املوارد البشرية    
بحـر الكـارييب الكـربى تـساهم يف بنـاء      هناك طائفة مكتملة مـن املبـادرات يف منطقـة ال      - ٤٠

ــصعيد         ــي وال ــصعيد احملل ــراوح بــني ال ــدة، تت ــى أصــعدة عدي ــستدامة عل ــة امل ــى التنمي ــدرة عل الق
ــادرات تــدريب األشــخاص يف املنظمــات اجملتمعيــة، واحلكومــات    .اإلقليمــي  وتــشمل هــذه املب

وبــرامج طويلــة  ويــتم هــذا التــدريب يف شــكل دورات قــصرية  .الوطنيــة، واملنظمــات اإلقليميــة
 وبنــاء القــدرات مــادة تتيحهــا املنظمــات غــري احلكوميــة،       .األجــل متــنح خرجييهــا شــهادات   

واحلكومـات، ومؤســسات التعلــيم العـايل، واملنظمــات اإلقليميــة يف شـىت أحنــاء املنطقــة، وغالبــاً    
 ومــن النمــاذج اإلقليميــة .يكــون ذلــك باالشــتراك مــع شــركاء ومــاحنني مــن خــارج املنطقــة مــا
تدريب املدربني يف جمـال إدارة احملميـات البحريـة تنظمـه شـبكة إدارة               : ريب القصري األجل  للتد

ــاء القــدرات يف إطــار الربنــامج الثــاين ألمســاك دول      ــة يف البحــر الكــارييب؛ وبن احملميــات البحري
جمموعــة أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ؛ وتــدريب مــديري احملميــات البحريــة بــشأن  

ــادرة حتــدي الكــارييب    -جتمــاعي الرصــد اال ــه وهــو مــشروع متّو(االقتــصادي مــن خــالل مب ل
 ويـرد أعـاله وصـف التـدريب الـذي تقدمـه املنظمـة        .)املؤسسة الوطنيـة لألمسـاك واحليـاة الربيـة        

  .البحرية الدولية
ومثة نقطة رئيسية بـشأن بنـاء القـدرات إلدارة احمليطـات اإلقليميـة، هـي أن هـذا األمـر                    - ٤١

 ذلـك أن هنـج الـربط الـشبكي، الـذي جيـري إعـداده لتـشغيل جلنـة                    .سعى متعدد األوجـه   ميثل م 
 وبينمــا ميثــل .بــاع هــذا النــهج فيمــا خيــتص ببنــاء القــدرات  البحــر الكــارييب، ُمــصّمم لتيــسري اتّ 

 وكـثري ممـا يلـزم       .التدريب جانباً ضرورياً، يتجـاوز بنـاء القـدرات جمـال التـدريب بـشوط بعيـد                
ــة     تعلّمــه إلدارة احمل ــى أفــضل حنــو بطريق ــسابه عل ــتعلّم بالعمــل ”يطــات ميكــن اكت ــا .“ال  ووفق

لنمــوذج جلنــة البحــر الكــارييب، يــتعلم الــشركاء يف ســياق عملــييت التنفيــذ وبنــاء القــدرات           
 ولذلك، فإن مـا يلـزم بـشدة إلحـراز           .املشتركتني، وهو ما ينشئ القدرة على التكيف واملرونة       

ة إىل بناء القدرات هو توافر الـدعم للمـضّي قُـدماً يف تـشغيل               تقدم بناء على هذه النظرة الشامل     
  .جلنة البحر الكارييب

  
اآلثــار القانونيــة واملاليــة ملفهــوم البحــر الكــارييب باعتبــاره منطقــة حبريــةً خاصــة يف ســياق      

  )١٨الفقرة (التنمية املستدامة 
تـشغيل  ) أ: ( مـستويني اثـنني  ينبغي تقدير اآلثار املالية لتشغيل جلنة البحر الكارييب على        - ٤٢

تعزيـز قـدرة البلـدان األعـضاء يف رابطـة الـدول الكاريبيـة واملنظمـات الـشريكة                   ) ب( األمانة و 
 .علــى القيــام بــدورها يف إدارة الــسواحل واحمليطــات علــى النحــو املتــوخى يف مــشاورة اخلــرباء  

ألربـع األوىل، حيـث   ويصل تقدير أويل لتكلفة إنشاء وتشغيل األمانة خالل مرحلـة الـسنوات ا       
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 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١,٥ سيكون التركيز على املوارد البحرية احلّية وحدها، إىل مبلـغ         
  . وهذا هو تقدير احلد األدىن لألموال الالزمة للبدء.الواليات املتحدة األمريكية

ة الـدول   أما اآلثـار املتعلقـة بالتكـاليف اخلاصـة بتعزيـز قـدرة البلـدان األعـضاء يف رابطـ                     - ٤٣
الكاريبية واملنظمات الشريكة علـى القيـام بـدورها يف إدارة الـسواحل واحمليطـات، فهـي بعيـدة                   

 بيـد  .املدى من حيث احتيـاز البيانـات واملعلومـات وحتليلـها وتـوفري املـشورة وتنفيـذ القـرارات           
ــصمَّم لتكــون مــسؤولة عــن تنفيــذ هــذه األنــشطة     أن ــة البحــر الكــارييب مل ُت  وعلــى غــرار .جلن
جــرى تأكيــده أثنــاء مــشاورة اخلــرباء، ســتقع مــسؤولية التنفيــذ بــشكل رئيــسي علــى عــاتق    مــا

 وقـد ميتـد   . وسيقتـصر دور اللجنـة علـى التنـسيق وحتقيـق التكامـل الـشامل            .املنظمات الشريكة 
ــسري وصــول املنظمــات إىل        ــستوى اإلقليمــي وتي ــى امل ــد االحتياجــات عل ــشمل حتدي ــا لي دوره

الربط الشبكي بني املنظمات عنـدما يكـون تفاعلـها كفـيال بتحقيـق             وستقوم ب  .مصادر التمويل 
 وباعتبارها كذلك، تظل اللجنة كيانا صغريا ذا موارد بـشرية           .قيمة مضافة يف أنشطتها الفردية    

  .حمدودة يؤدي دورا تكامليا حمددا على مستوى السياسات اإلقليمية
ذا القرار يف احلاجة إىل التقـدير الكامـل         ويتمثل أحد اجلوانب املالية اهلامة الواردة يف ه         - ٤٤

لقيمــة املــوارد الــساحلية واحمليطيــة ملنطقــة البحــر الكــارييب الكــربى مــن حيــث قيمتــها يف حالــة   
اســتعماهلا وقيمتــها يف حالــة عــدم اســتعماهلا، ممــا يــدعم الــسياحة واألنــشطة الترفيهيــة والثقافيــة 

يف احلسبان عنـصراً هامـاً مـن عناصـر حتديـد             وميثل إدراك هذه القيم ووضعها       .للسكان احملليني 
 ويشري استعراض هلذا العمل بـه يف املنطقـة، قـام بـه مـشروع النظـام اإليكولـوجي                    .اآلثار املالية 

ــشعاب           ــى ال ــل عل ــن العم ــارييب إىل تركــز اجلــزء األكــرب م ــة البحــر الك البحــري الكــبري ملنطق
 ُتبـذل سـوى جهـود قليلـة مـن أجـل             ، يف حـني مل    وال سـيما فوائـد احملميـات البحريـة        املرجانية،  

 أمـا قيمـة الـنظم اإليكولوجيـة األخـرى           .حتديد قيمة الشعاب املرجانية باعتبارها دفاعا سـاحليا       
  .، فإهنا مل تكن حمل اهتمام ُيذكر)اجلرف القاري، أعايل البحار(

مبجـرد إنـشاء   ويتوقع البدء يف العمل املتعلق بتحديد اآلثار القانونية املترتبة على القـرار        - ٤٥
  .األمانة وبدء تشغيل اللجنة القانونية الفرعية تشغيال كامال
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	12 - إدراكا منه لدور المناطق المحمية البحرية في حفظ التنوع البيولوجي وتعزيز مصائد الأسماء وتحقيق أهداف أخرى ذات صلة بإدارة الموارد الساحلية والبحرية، واصل برنامج البيئة الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اضطلاعه بدور ريادي في شراكة شبكة ومنتدى إدارة المحميات البحرية في منطقة البحر الكاريبي من أجل تعزيز القدرة على إدارة المحميات البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. وما برح البرنامج البيئي الكاريبي يقدم الدعم إلى مبادرة التحدي الكاريبي من خلال أنشطة إقليمية تشمل الربط الشبكي بين المحميات البحرية وبناء القدرات المتصلة بها. ودعما لجهود تحسين إدارة الموارد البحرية الحية المشتركة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، يعكف البرنامج البيئي الكاريبي على تنفيذ مشروع تجريبي بشأن إدارة وحفظ التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية ومصائد الأسماك فيها باتباع نهج قائم على النظام الإيكولوجي، وذلك كجزء من مشروع النظام البيئي البحري الكبير في منطقة البحر الكاريبي.
	13 - ويجري التصدي للخطر الذي يطرحه ظهور أنواع غريبة غازية (من قبيل الأسماك الأسدية) تهدد التنوع البيولوجي في المنطقة، وذلك من خلال المشروع الإقليمي التابع لمرفق البيئة العالمية والمعني بالأنواع الغازية  في الجزر الكاريبية، وهو مشروع ينفذه المركز الدولي للعلوم الأحيائية الزراعية.
	14 - وما فتئت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تعمل على تعزيز تنفيذ نهج إيكولوجية لإدارة مصائد الأسماك، وذلك بوسائل منها تطوير مجموعة أدوات في هذا الصدد، بالتعاون مع مركز دراسات إدارة الموارد والبيئة وجامعة جزر الهند الغربية. وأجريت دراسة إفرادية للأرصدة السمكية المشتركة لمصائد الروبيان وأسماك القاع في الجرف الفاصل بين غيانا والبرازيل، وذلك كجزء من مشروع النظام البيئي البحري الكبير في منطقة البحر الكاريبي التابع لمرفق البيئة العالمية، بهدف تعميم النهج الإيكولوجية في مجال إدارة موارد الروبيان وأسماك القاع في هذه المنطقة.
	15 - واتخذت لجنة مصائد الأسماك في وسط غربي المحيط الأطلسي قرارا عن تعزيز تنفيذ الصكوك الدولية لمصائد الأسماك في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في مدينة بنما في الفترة من 6 إلى 9 شباط/فبراير 2012. وأنشأت اللجنة أيضا فريقا عاملا معنيا بالمصائد الترفيهية، من أجل تقييم أثرها وأهميتها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
	16 - ويشمل عمل البرنامج الفرعي، الذي وضعه برنامج البيئة الكاريبية بشأن المناطق والحياة البرية المتمتعة بحماية خاصة، الاضطلاع بأنشطة لحفظ الأنواع المهددة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى كما يرد سردها في البروتوكول المتعلق بالمناطق والحياة البرية المتمتعة بالحماية الخاصة. وأُنجزت خطط العمل الوطنية لإنقاذ السلاحف البحرية في كل من بنما وغرينادا، واعتُمدت خطة إدارية إقليمية لحفظ الثدييات البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، واستُكملت الخطة الإقليمية لإدارة موارد خرفان البحر. وجرى دعم الجهود الإقليمية لتحقيق الإدارة المستدامة للحيوانات الرخوية من فصيلة Queen Conch والكركند الشوكي، ولا سيما في مجال بناء القدرات بالتعاون مع لجنة مصائد الأسماك في وسط غربي المحيط الأطلسي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.
	17 - وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التقني والمالي إلى البلدان الكاريبية من أجل تحقيق الإدارة المتكاملة لمياه الأحواض النهرية والموارد الساحلية، وكذلك من أجل الإدارة الإيكولوجية للموارد البحرية الحية العابرة للحدود في النظام الإيكولوجي البحري الكبير في منطقة البحر الكاريبي. ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مشروع مدته أربع سنوات في أنتيغوا وبربودا، إلى تطوير نهج للإدارة المستدامة للموارد الجزرية ينظر إلى مجموع النظام الإيكولوجي للجزيرة ومواردها البحرية والبرية باعتبارها رصيدا رأسماليا سيواصل، في ظل الإدارة والحماية السليمتين، ذر سيل من السلع والخدمات الحيوية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
	18 - ويساهم المشروع المعنون ”الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية المشتركة في النظام الإيكولوجي البحري الكبير في منطقة البحر الكاريبي والمناطق المتاخمة له“ (2009-2013) في تحسين حوكمة وإدارة الموارد البحرية الحية المشتركة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى من خلال اتباع نهج قائم على النظام الإيكولوجي. وقد حُددت ثلاث مشاكل عابرة للحدود ذات أولوية وهي: الاستغلال غير المستدام للأسماك والموارد الحية الأخرى، وتدهور الموئل والتغيرات المجتمعية، والتلوث. ويجري حاليا وضع برنامج عمل استراتيجي سيهدف إلى حشد الموارد اللازمة لتعزيز إطار الحوكمة الشاملة من أجل النظام الإيكولوجي البحري الكبير في منطقة البحر الكاريبي والمناطق المتاخمة له.
	19 - وعلى المستوى الوطني، أطلقت كولومبيا مشروع حماية التنوع البيولوجي في المنطقة الجنوبية الغربية من بحر الكاريبي في عام 2010، يهدف إلى حماية النظم الإيكولوجية المهمة والتنوع البحري والساحلي للمنطقة الجنوبية الغربية من البحر الكاريبي، وحفظها واستخدامها بشكل مستدام. وقامت كوستاريكا بوضع استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للموارد البحرية والساحلية تسلط الضوء على ثلاث مسائل حيوية تستلزم اتخاذ إجراءات فورية وهي: إدارة الموارد البحرية والساحلية، والسلامة البحرية، والتخطيط المكاني.
	20 - واستجابة للطلبات الواردة من بلدان منطقة البحر الكاريبي، استضافت أستراليا حلقة عمل للمساعدة في تحسين إدارة الشعاب المرجانية ومواجهة آثار تغير المناخ من قبيل ابيضاض الشعاب المرجانية وفقدان التنوع البيولوجي. وبناء على ذلك، تساهم شراكة أستراليا مع الجماعة الكاريبية في دعم النهوض بأنشطة إدارة الشعاب المرجانية التي تهدف إلى تعزيز البيئات البحرية المستدامة.
	جيم - التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
	21 - صدقت حتى الآن كل من أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وسانت فنسنت وغرينادين على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل البحري لعام 2006، التي تنص على الحقوق الشاملة للبحارة وعلى حمايتهم مع إتاحة حقوق متكافئة لمالكي السفن.
	22 - وفي شباط/فبراير 2011، أُطلق في منطقة البحر الكاريبي برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بالسلامة والصحة في موقع العمل والبيئة بهدف دعم الحكومات وجمعيات أرباب العمل والعمال في منطقة البحر الكاريبي فيما تضطلع به من جهود لتحسين السلامة والصحة في موقع العمل والمساهمة في الاستدامة البيئية، وذلك في قطاعات منها القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل الفنادق والسياحة والسفن المتجولة.
	23 - وتروّج منظمة العمل الدولية لتوليد فرص العمل المراعية للبيئة في إطار استراتيجية ترمي إلى تقليل أثر المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في البيئة إلى أدنى حد ممكن. ويمثل إيجاد فرص العمل المراعية للبيئة أحد الأولويات الأربع المحددة في البرنامج القطري للعمل اللائق في غيانا، المعتمد في نيسان/أبريل 2012. وتعكف غيانا أيضا على تنفيذ استراتيجية التنمية القائمة على خفض انبعاثات الكربون، التي أطلقت في عام 2009، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال اعتماد مسار إنمائي منخفض الكربون.
	24 - وتركز مبادرة منظمة السياحة العالمية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر على استحداث وتعزيز أشكال مستدامة من السياحة من خلال أنشطة ترمي تحديدا إلى التخفيف من حدة الفقر، بما في ذلك تدريب المرشدين المحليين والعاملين في الفنادق، وتسهيل إشراك السكان المحليين في تنمية السياحة حول مواقع التراث الطبيعي والثقافي، وإقامة روابط تجارية بين المنتجين الفقراء والمشاريع السياحية، وتوفير الخدمات التجارية والمالية للشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمجتمعية. وفي هندوراس، نُفذ مشروع لإقامة روابط بين مجتمعات شعوب غاريفونا والمشاريع الصغيرة قرب منطقة لا باهيا دي تيلا (la Bahia de Tela).
	25 - وتشارك منظمة السياحة العالمية في برنامج الإنعاش الثقافي والتنمية الإنتاجية المبتكرة للساحل الكاريبي في نيكاراغوا، وهو برنامج مشترك يهدف إلى المساعدة في الحد من أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لقرى الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي التي تعيش على الساحل الكاريبي من خلال إعادة إحياء تراثها الثقافي وتحقيق التنمية المنتجة والنهوض بالمعرفة التقليدية.
	دال - تغير المناخ والتأهب للكوارث
	26 - يواصل مركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ الاضطلاع بدور جهة التنسيق المعنية بمسائل تغير المناخ في منطقة البحر الكاريبي، وتوفير خدمات تبادل المعلومات وبناء القدرات، وتنفيذ المشاريع ودعم البرامج المشتركة في المنطقة. وقد أكمل المركز، بالتعاون مع جامعة جزر الهند الغربية والمعهد الكوبي للأرصاد الجوية، عمله المتعلق بوضع نماذج مناخية، وخاصة فيما يتعلق بإسقاطات درجات الحرارة والتغيرات التهطالية، ويعكف الآن على وضع إسقاطات التغيرات في مستوى سطح البحر. ويقوم المركز أيضا بإعداد خطة تنفيذية للإطار الإقليمي لتحقيق التنمية المتكيفة مع تغير المناخ، على نحو ما قرره رؤساء حكومات دول الجماعة الكاريبية. وتحدد الخطة النهج الاستراتيجي في المنطقة للتعامل مع تغير المناخ للفترة 2011-2021.
	27 - ونفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروعا تجريبيا لوضع منهجية تقييم المخاطر وسرعة التأثر بها، وهو برنامج صُمم بهدف تطوير أداة تقييم النظم الإيكولوجية وتغير المناخ في تحليل مخاطر الكوارث ومدى التأثر بها. ويستهدف هذا المشروع بشكل محدد البلدان الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الساحلية الأخرى المعرضة بشكل كبير للأعاصير المدارية والأخطار المتصلة بها.
	28 - ويتوخى مشروع ”التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في جامايكا“ الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويشارك في إدارته البرنامج البيئي الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد التخطيط في جامايكا، زيادة القدرة على التكيف وتقليل المخاطر المرتبطة بالأخطار الطبيعية في المناطق المعرضة باعتبارها تدابير ترمي إلى التكيف مع تغير المناخ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جامايكا.
	29 - ومن خلال مشروع ”جزيرتي مجتمعي: زيادة الوعي وتغيير المواقف والسلوكيات بشأن تغير المناخ والبيئة في توباغو“، يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى زيادة الوعي البيئي بشأن تغير المناخ في توباغو، مع التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية واتباع نهج قاعدي إزاء الحفظ وتحسين إدارة مستجمعات المياه وإحكام الرقابة على استخدام الموارد.
	30 - وفي غيانا، أسفرت تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى السياسات في إنشاء منهاج تنسيق الحد من مخاطر الكوارث بين أصحاب المصلحة المتعددين الوطنيين؛ وإعداد سياسة إدارة مخاطر الكوارث وخطة الاستجابة للأخطار المتعددة؛ وإنشاء مركز مجهز بالكامل للعمليات الطارئة. وأجريت دراسات بشأن أوجه الضعف في مجالات الصحة والمستوطنات البشرية والزراعة، بما في ذلك سيناريوهات الآثار التي يمكن أن تترتب على تغير المناخ في المستقبل.
	31 - وتواصل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دعم الدول الأعضاء فيها من منطقة البحر الكاريبي، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية من قبيل الوكالة الكاريبية لإدارة حالات الطوارئ المرتبطة بالكوارث و مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، بغية إنشاء نظام مكتمل للإنذار بالأخطار المتصلة بأمواج تسونامي ومستوى سطح البحر والتخفيف من آثارها في منطقة البحر الكاريبي. ويجتمع سنويا منذ عام 2006  فريق التنسيق الحكومي الدولي المعني بنظام الإنذار بأمواج التسونامي والأخطار الساحلية الأخرى والتخفيف من آثارها في منطقة البحر الكاريبي والمناطق المتاخمة لها. وقد تحقق تحسن كبير من حيث تغطية رصد مستوى سطح البحر بدعم من مركز رصد مستوى سطح البحر التابع لجامعة هاواي، وشبكة رصد الزلازل في بورتوريكو و اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو.
	32 - وقد عقدت منظمة السياحة العالمية سلسلة من حلقات العمل الوطنية والإقليمية لمساعدة الدول الأعضاء فيها على تقييم المخاطر المرتبطة بالنشاط السياحي والتخفيف من آثارها، بما يشمل تطوير وتخطيط وتنفيذ نظم إدارة الأزمات التي ستساهم في التقليل من أثر الأزمات وتساعد في الخروج منها. وتعدّ منظمة السياحة العالمية أيضا شريكا رئيسيا في مشروع الإنقاذ الكاريبي (CARIBSAVE) الذي يُعنى بالآثار والتحديات المرتبطة بتغير المناخ والسياحة والبيئة والتنمية الاقتصادية وسبل العيش المجتمعية  في مختلف أنحاء حوض البحر الكاريبي.
	33 - وتضطلع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتقييمات اقتصادية تمتد إلى عام 2050 لتأثير تغير المناخ على القطاعات الضعيفة الرئيسية في عدة بلدان من منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك تحليل القطاع الساحلي والبحري في جزر فرجن البريطانية وسانت كيتس ونيفس و قطاع المستوطنات الساحلية والبشرية في بربادوس وغيانا. وقد أتاحت هذه التقييمات معلومات كمية عن التكاليف التي تتكبدها هذه الاقتصادات من جراء تغير المناخ ومختلف الخيارات الموصى بها للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
	34 - واضطلعت كولومبيا بمشروع وطني تجريبي للتكيف مع تغير المناخ يتضمن عنصرا بحريا يتناول تدابير التكيف في المناطق الجزرية، ولا سيما تدابير التكيف مع التغيرات في نسبة التهطال ودرجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر.
	35 - وأقامت أستراليا علاقات رسمية مع الجماعة الكاريبية في عام 2009، وهي بصدد استثمار مبلغ 60 مليون دولار أسترالي في المساعدة الإنمائية لمساعدة بلدان منطقة البحر الكاريبي على الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ والكوارث الطبيعية والتحديات الاقتصادية. ومن مجموع مبلغ 17.5 مليون دولار أسترالي المرصود لبرامج تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، تؤول الحصة الأكبر من هذا الدعم إلى المنظمات الإقليمية الرئيسية التي تساعد الدول والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي على الحد من آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
	هاء - بناء القدرات والحصول على المعلومات
	36 - وضعت المنظمة البحرية الدولية قاعدة بيانات قائمة على نظام المعلومات الجغرافية تتناول حركة الملاحة البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى بهدف زيادة فرص الوصول إلى المعلومات؛ وتحسين حماية البيئة البحرية؛ وتحليل حركة الملاحة البحرية؛ وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومات والقطاعات الصناعية؛ وزيادة تنفيذ الصكوك التابعة للمنظمة البحرية الدولية وسائر الصكوك الإقليمية ذات الصلة. وعقدت المنظمة البحرية الدولية أيضا سلسلة من حلقات العمل الوطنية والإقليمية في عام 2011 بشأن: وضع خرائط مؤشر الحساسية البيئية وما يرتبط بها من خرائط نظام المعلومات الجغرافية؛ والامتثال للاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها ورصدها وإنفاذها؛ وتنفيذ الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي.
	37 - ويواصل برنامج البيئة الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل في منطقة البحر الكاريبي الكبرى لمساعدة البلدان على الانضمام إلى اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى (اتفاقية قرطاخنة) والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، ولتحقيق الأهداف المحددة فيها، وتيسير تنفيذها من خلال التوعية وبناء القدرات وجمع البيانات وتيسير الوصول إلى المعلومات. ويشكل البرنامج البيئي الكاريبي أيضا الوكالة الإقليمية المنفِّذة لمشروع شبكة الموارد وتبادل المعلومات في مجال المياه الدولية التابع لمرفق البيئة العالمية، والذي يهدف إلى تعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات فيما بين مشاريع مرفق البيئة العالمية.
	38 - وقد أُحرز تقدم في تقييم الحمولات والمصادر الملوثة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، وذلك بتيسير من مركز الهندسة والإدارة البيئية للسواحل والخلجان التابع لمركز الأنشطة الإقليمية المعني بالتلوث من مصادر برية، وذلك من خلال توفير بيانات ومعلومات إضافية فيما يتعلق بعمليات التصريف التي تتم في منطقة البحر الكاريبي الكبرى أو تلك التي تؤثر فيها، ووضع خط الأساس لقياس التقدم المحرز بموجب البروتوكول المتعلق بالتلوث من مصادر وأنشطة برية (بروتوكول المصادر البرية) الملحق باتفاقية قرطاخنة.
	39 - وبغية تعزيز قدرة بلدان منطقة البحر الكاريبي الكبرى على تنفيذ البروتوكول المتعلق بالتلوث من مصادر وأنشطة برية، وزيادة المعارف عن حالة ونوعية البيئة البحرية ومواردها، أقيمت شراكة تسمى ”الشبكة الإقليمية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا البحرية لمنطقة البحر الكاريبي: شبكة المعرفة العلمية“. وقد أتاح مشروع الشراكة بناء قدرات مراكز الأنشطة الإقليمية لفائدة مختبرات مصادر التلوث البرية و المختبرات الإقليمية الشريكة من خلال توفير المواد والتدريب، ووضع مؤشرات الملوثات ومنهجيات الرصد والتحليل، وبناء القدرات لتسهيل زيادة استخدام نظم المعلومات الجغرافية.
	40 - وركزت المناقشات الجارية على التنسيق الإقليمي الفعال للمعلومات بين الشركاء في شبكة المعرفة العلمية والمبادرتين اللتين يدعمهما مرفق البيئة العالمية (مشروع الإدارة المتكاملة للمياه والمناطق الساحلية ومشروع الحد من تسرب مبيدات الآفات إلى البحر الكاريبي). ويجري تقييم نظم المعلومات القائمة والمقترحة لتطوير شبكة مركزية للمعلومات المتعلقة بالتلوث وقاعدة بيانات عن حالة البيئة البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. ويتمثل أحد المنابر التي أنشئت لنشر البيانات في خريطة أنشطة المشروع التفاعلي الشبكي التي استُحدثت بالتعاون مع مركز المياه للمناطق المدارية الرطبة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومن المقرر وضع خريطة مماثلة للبيانات المتعلقة بعمليات الشحن الإقليمية التي يحصل عليها مركز النشاط الإقليمي التابع للمركز الإقليمي للمعلومات والتدريب على حالات الطوارئ المتعلقة بالتلوث البحري في منطقة البحر الكاريبي الكبرى.
	41 - ويهدف مشروع مركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ المعنون ”نظام إدارة قواعد البيانات للشبكة الإقليمية المتكاملة لمراقبة التغير البيئي في منطقة البحر الكاريبي الكبرى“ الذي أُطلق في عام 2011، إلى بناء القدرات الإقليمية بغية مواجهة ما يترتب على تغير المناخ من تحديات وتأثير سلبي من خلال تيسير إمكانية الوصول إلى منتجات البيانات اللازمة لرصد التغير البيئي في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، من خلال دعم إنشاء شبكة إقليمية للرصد.
	42 - ووضعت الأمانة العامة لمنظمة دول شرق الكاريبي برنامجا للإدارة المستدامة للمحيطات هدفه العام تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية من خلال الإدارة المستدامة لاستخدام موارد المحيطات وحماية البيئة البحرية. ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى بناء القدرة اللازمة على مستوى الأمانة العامة والدول الأعضاء من أجل وضع سياسات وطنية شاملة وواضحة لإدارة المحيطات وتعزيز الأطر القانونية والإدارية دعما لهذه السياسات.
	43 - وقد ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز تنفيذ تقييمات الأثر البيئي، وكذلك المساهمة في تنفيذ التقييمات البيئية الاستراتيجية من خلال تطوير وتطبيق أدوات تقييم الموارد الطبيعية، بوسائل منها الاضطلاع بمشروع تجريبي في جامايكا.
	44 - وتواصل اليونسكو دعم توطيد وتوسيع برنامج مراقبة الشواطئ التثقيفي في منطقة البحر الكاريبي، وذلك بإشراك الطلاب والمعلمين وأعضاء المجتمعات المحلية. ويجري حاليا وضع قاعدة بيانات عالمية لمراقبة الشواطئ، بغية تمكين الأخصائيين من تبادل البيانات المتعلقة بمشاريعهم على شبكة الإنترنت.
	ثالثا - أنشطة لجنة البحر الكاريبي
	45 - ما فتئت لجنة البحر الكاريبي منذ إنشائها في عام 2006 بهدف تعزيز الحوكمة المنسقة لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى وقيادة مبادرة تسمية منطقة البحر الكاريبي منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة، تسعى إلى اكتساب طابع مؤسسي كامل من أجل تنفيذ خطة عملها المقترحة. وخلال العامين الماضيين، تواصلت الجهود الرامية إلى التركيز على زيادة الوعي بشأن الدور المحتمل لهذه اللجنة في الإدارة الإقليمية للمحيطات بهدف إشراك بلدان منطقة البحر الكاريبي الكبرى وحشد الدعم المالي من المانحين من خارج المنطقة. وفي حين تلقت اللجنة بعض الدعم السياسي والمالي، فإنها لم تحصل حتى الآن على ما يكفي لإنشاء أمانتها وبدء أعمالها الموضوعية. وخلال فترة السنتين المقبلة، ستتواصل الجهود للتركيز على تعزيز اللجنة وتأمين التمويل اللازم لبدء تشغيلها.
	46 - وعلى نحو ما يتناوله بالتفصيل تقرير رابطة الدول الكاريبية (انظر المرفق)، تعتبر اللجنة أن أحد أدوارها الرئيسية يتمثل في تشكيل شبكة تعاونية تقنية وسياساتية تضم جميع البلدان والمنظمات التي تعمل صوب تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة البحر الكاريبي بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات عبر تطوير تفاعل وظيفي بين العلوم والسياسات على مستوى المنطقة. وقد اتُّخذت خطوات نحو إنشاء هذا التفاعل في عام 2011 بتوقيع مذكرة تفاهم بين رابطة الدول الكاريبية وجامعة جزر الهند الغربية، تلاها إنشاء شبكة الجامعة لإدارة المحيطات تيسيرا لتفعيل هذه المذكرة. وقد بدأ تشغيل هذه الشبكة المتعددة التخصصات تشغيلا كاملا، مما يتيح حلقة وصل بين اللجنة والخبرات المتاحة في مختلف أقسام الجامعة.
	رابعا - الآثار القانونية والمالية التي يُحتمل أن تترتب على مفهوم اعتبار البحر الكاريبي منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة
	47 - من المتوقع أن تنكبّ اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة البحر الكاريبي، بمجرد إنشاء الأمانة، على بحث مفهوم البحر الكاريبي باعتباره ”منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة“ وتعريف الآثار القانونية المترتبة عليه، مع مراعاة المعنى المحدد لعبارة ”المناطق الخاصة“ في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد الإطار القانوني الذي يجب أن تجري فيه جميع الأنشطة المضطلع بها في المحيطات والبحار().
	48 - وعلى نحو ما يتناوله بالتفصيل تقرير رابطة الدول الكاريبية المرفق، يجب النظر إلى الآثار المالية المترتبة على تشغيل لجنة البحر الكاريبي باعتبارها تشمل عنصرين اثنين هما: (أ) تشغيل الأمانة و (ب) تعزيز قدرة الدول الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية والمنظمات الإقليمية على تنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة السواحل والمحيطات. لكن، نظرا لأن دور اللجنة يكمن في التنسيق وتحقيق التكامل، وليس في التنفيذ، فإن التكاليف المرتبطة بالعنصر الثاني لا تتصل اتصالا مباشرا بمتطلبات التمويل المتعلقة باللجنة.
	49 - ومن المهم لدى النظر في الآثار المالية المترتبة على مفهوم البحر الكاريبي باعتباره منطقة خاصة، مراعاة تقدير قيمة الموارد الساحلية والمحيطية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى سواء في حالة استعمالها أو في حالة عدم استعمالها. وفي الوقت الراهن، ينصبّ معظم العمل التقديري على الشعاب المرجانية، فيما يتعلق بفوائد المحميات المحمية، دون بذل جهد يُذكر في تقدير قيمة الشعاب المرجانية بوصفها حاجزا دفاعيا ساحليا أو تقدير قيمة النظم الإيكولوجية الأخرى (الجرف القاري، مسألة أعالي البحار).
	خامسا - خاتمة
	50 - لا تزال مسألة حماية البحر الكاريبي وتحقيق الإدارة المستدامة لموارده تشكل أولوية بالنسبة لبلدان منطقة البحر الكاريبي الكبرى وبالنسبة للمجتمع الدولي على نطاق أوسع. وقد شهدت فترة السنتين الأخيرة تطورات إيجابية هامة، ولا سيما فيما يتعلق ببدء سريان الاتفاقات الدولية بشأن النفايات الناجمة عن السفن والتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية. وقد واصلت المنظمات الإقليمية تعاونها، مدعومة بعدد من المبادرات الجديدة لإدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات التي تيسّر تبادل المعارف.
	51 - وتواصل رابطة الدول الكاريبية الترويج للجنة البحر الكاريبي بوصفها هيئة تنسيقية لإدارة المحيطات في منطقة البحر الكاريبي الكبرى والسعي إلى بدء تشغيلها. وقد اعترف المجتمع الدولي بأهمية وجود نهج منسق إزاء الإدارة المستدامة للبحر الكاريبي، وأبدى دعمه للعمل المقترح للّجنة. ولكي يتسنى للّجنة تنفيذ برنامج عملها، لا بد لها من الحصول على الدعم المالي من المجتمع الدولي بما يكفي لإنشاء أمانتها. وحالما تحصل لجنة البحر الكاريبي على التمويل اللازم لبدء أنشطتها الموضوعية، سيتسنى لها مواصلة بحث مبادرة تسمية البحر الكاريبي منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة، وتناول تفاصيل الآثار القانونية والمالية المتصلة بذلك.
	المرفق
	تقرير رابطة الدول الكاريبية عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 65/155 المعنون ”نحو التنمية المستدامة للبحر الكاريبي لصالح الأجيال الحالية والمقبلة“
	أولا - مقدمة
	1 - تعتبر منطقة البحر الكاريبي الكبرى أكثر مناطق العالم تعقيداً وتنوعاً من الناحية الجيوسياسية. وعلى ضوء هذا، وبالنظر إلى عدد البلدان والمنظمات المساهمة في التنمية المستدامة على عدة أصعدة جغرافية ومؤسسية، فإنه يتعذر تجميع كل المعلومات المتعلقة بما يجري إنجازه في المنطقة من أجل كفالة إدارة البحر الكاريبي وتنميته بصورة مستدامة. ويستند هيكل الإدارة الراهن على الاحتفاظ بجرود مستفيضة من المشاريع والمعلومات. ويعتبر إنشاء هيكل شبكي يعزز التفاعل فيما بين البلدان والمنظمات الشريكة ويسهّل الوصول إلى معلوماتها وخبراتها وسيلة تعاون أكثر فعالية وكفاءة من نهج يتوخى الاحتفاظ بجرود مستفيضة من المشاريع والخبرات والمعلومات. ولجنة البحر الكاريبي تتيح هذا الحل.
	2 - ويتمثل أحد الأدوار الرئيسية للجنة البحر الكاريبي في إنشاء وصون شبكة تقنية قائمة على السياسات العامة تشمل جميع بلدان رابطة البحر الكاريبي والمنظمات المكلفة بأعمال لها صلة ما بالبحر الكاريبي. وستتناول الشبكة القضايا البالغة الأهمية التي تواجه المنظومات البحرية بالمنطقة. وفي هذا الصدد، يمكن للجنة أن تقوم بدور هيئة للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بين الدول بشأن سياساتها في البحر الكاريبي، ولتعزيز الآليات القائمة من خلال تشجيع أوجه التآزر والتعاون بين المؤسسات دون المساس بولاية كل منظمة.
	3 - وسيتطلب نهج الشراكة أو التواصل الشبكي المبين أعلاه والمعتمد أسلوبا لتشغيل لجنة البحر الكاريبي دعما على المستوى القطري وكذلك دعما من طائفة كاملة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية التي تتألف منها الشبكة. ولا يتوخى من لجنة البحر الكاريبي في نهاية المطاف أن تكون هيئة لتنفيذ المشاريع التقنية. ذلك أن هناك شركاء محليين ووطنيين وإقليميين بوسعهم الاضطلاع بهذا الدور. بل يتوخى منها بالأحرى أن تكون بمثابة آلية تساعد على بناء وتعزيز شبكة من الشركاء، بهدف تطوير تفاعل وظيفي بين العلوم والسياسات على مستوى المنطقة.
	4 - وفي نيسان/أبريل 2011، تمكنت رابطة الدول الكاريبية وجامعة جزر الهند الغربية من تحقيق ذلك. ووقعت المؤسستان مذكرة تفاهم لدعم تشغيل لجنة البحر الكاريبي. وتلا ذلك قيام نائب رئيس الجامعة في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بإنشاء شبكة الجامعة لإدارة المحيطات من أجل تيسير تنفيذ المذكرة. وتتيح الشبكة حلقة وصل بين الخبرات المتاحة في أقسام الجامعة الأربعة من جهة، واللجنة من جهة أخرى. وتضم الشبكة العديد من الأعضاء من طائفة واسعة التخصصات ويجري تشغيلها بصورة كاملة.
	5 - ويشمل هذا التقرير أنشطة رابطة الدول الكاريبية ولجنة البحر الكاريبي التابعة لها، فيما يتعلق بالإجراءات التي أبرزها قرار الجمعية العامة 65/155 المعنون ”نحو التنمية المستدامة للبحر الكاريبي لصالح الأجيال الحالية والمقبلة“،  الذي اتُّخذ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010، كما يغطي المسائل المبينة في الفقرتين 6 و 17.
	6 - ويتضمن التقرير، بصورة محددة، معلومات مستكملة عن المسائل المشمولة بالفقرات 3 و 4 و 8 إلى 11 و 14 و 16 و 17 من القرار 65/155. وتتمثل الأنشطة التي يتناولها في ما يلي:
	• إضفاء الطابع المؤسسي على لجنة البحر الكاريبي
	• الدعم الدولي للجنة البحر الكاريبي
	• التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية
	• إدارة مصائد الأسماك وحفظ التنوع البيولوجي البحري
	• التأهب للكوارث
	• القدرة البشرية
	• الآثار القانونية
	إضفاء الطابع المؤسسي على لجنة البحر الكاريبي ولجنتها الفرعية

	7 - شهدت فترة السنتين المنصرمة تقدما مطردا، وإن كان بطيئا، فيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على لجنة البحر الكاريبي باعتبارها الآلية الرئيسية للإدارة المحيطية والتنمية المستدامة لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى ولتحقيق أهداف مبادرة البحر الكاريبي. وركزت معظم الجهود المبذولة على زيادة الوعي داخل منطقة البحر الكاريبي الكبرى وخارجها بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة البحر الكاريبي في الإدارة المحيطية الإقليمية. وانصبت هذه الجهود داخل منطقة البحر الكاريبي الكبرى بشكل رئيسي على إشراك البلدان والمنظمات الشريكة وحشد الدعم للّجنة. أما خارج هذه المنطقة، فقد ركزت الجهود على استقطاب الدعم المالي. وفي حين تحقق الحصول على بعض الدعم (انظر أدناه)، فإن هذا الدعم لم يكن كافيا لإنشاء أمانة اللجنة وبدء أعمالها الموضوعية.
	8 - وطوال فترة السنتين، جرى تعميم مقاصد اللجنة وخططها في محافل شتى منها:
	• دورة تقييم المنجزات شارك في تنظيمها برنامج جامعة الأمم المتحدة للتدريب في مجال مصائد الأسماك لمنطقة البحر الكاريبي والآلية الإقليمية الكاريبية لمصائد الأسماك ومركز إدارة الموارد والدراسات البيئية بجامعة جزر الهند الغربية، مقدمة إلى موظفي مصائد الأسماك في الجماعة الكاريبية، جامعة جزر الهند الغربية، الحرم الجامعي ”Cave Hill“ من 23 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2010
	• المؤتمر السنوي الثالث والستون لمعهد مصائد الأسماء في الخليج ومنطقة البحر الكاريبي، سان خوان، بورتوريكو، من 1 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010
	• حلقة العمل المتعددة التخصصات التابعة لآلية مصائد الأسماك الإقليمية الكاريبية بشأن سياسات مصائد الأسماك المشتركة، جورجتاون، غيانا، من 12 إلى 14 نيسان/أبريل 2011
	• المؤتمر العلمي الخامس والثلاثون لرابطة المختبرات البحرية لمنطقة البحر الكاريبي، سان خوان، كوستاريكا، من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011
	• مؤتمر المياه الدولية الستون التابع لمرفق البيئة العالمية والمعقود كل سنتين، دوبروفنيك، من 17 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	• الندوة الافتتاحية التابعة لاتحاد البلدان الأمريكية لبحوث البحار، جامعة ولاية فلوريدا، تالاهاسي، 8 كانون الأول/ديسمبر 2011
	• الدورة الرابعة عشرة للجنة مصائد الأسماك في المنطقة الغربية الوسطى من المحيط الأطلسي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، بنما سيتي، من 6 إلى 9 شباط/فبراير 2012
	• حلقة عمل منظمة دول شرق البحر الكاريبي بشأن إدارة المحيطات، خليج رودني، سانت لوسيا، 8 و 9 شباط/فبراير 2012
	• المؤتمر المعني بالاستخدام المستدام للمحيطات في سياق الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر، موناكو، من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	• اجتماع علوم المحيطات لعام 2012، مدينة سالت ليك، يوتا، من 20 إلى 24 شباط/فبراير 2012
	• مؤتمر ”الكوكب في المحك: معارف جديدة صوب إيجاد الحلول“، لندن، من 26 إلى 29 آذار/مارس 2012
	وقد بدأت بعض هذه اللقاءات التفاعلية بإيعاز من المنظمة الداعية لعقد اللقاء وهي تعكس تنامي الوعي بشأن لجنة البحر الكاريبي في المنطقة والرغبة في إقامة شراكات معها.
	9 - واستفادت لجنة البحر الكاريبي ورابطة الدول الكاريبية من الترويج داخل الجماعة الكاريبية في محفلين معقودين على مستوى الوزراء، وهما الاجتماعان الرابع عشر والخامس عشر لمجلس العلاقات الخارجية والعلاقات بين دول الجماعة، والاجتماع الخاص السابع والثلاثون لمجلس التجارة والتنمية؛ وكذلك على مستوى مؤتمر رؤساء حكومات بلدان الجماعة الكاريبية، في اجتماعهم العادي الثاني والثلاثين.
	10 - وستعقد لجنة البحر الكاريبي ندوة مصغرة في عام 2012 بغرض تزويد البلدان والمنظمات الدولية بمزيد من المعلومات عن لجنة البحر الكاريبي وحشد الدعم لأعمالها.
	11 - وقد تعززت هذه الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بدور اللجنة من خلال إعداد وثيقة عن منظور السياسات العامة بعنوان ”النظام الناشئ لإدارة المحيطات في منطقة البحر الكاريبي الكبرى“ نُشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وذلك في شراكة مع جامعة جزر الهند الغربية.
	12 - ولم تعقد لجنة البحر الكاريبي وهيئاتها أي اجتماعات خلال فترة السنتين. ومن المقرر الدعوة إلى عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة في عام 2012.
	13 - وما زال النهج المتوخى اتّباعه في تشغيل اللجنة يقوم على أساس مرحلة أولى تستغرق أربعة أعوام يجري التركيز فيها على الموارد البحرية الحيّة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، بما في ذلك صلاتها بالقطاعات المنتجة من قبيل مصائد الأسماك والسياحة، مع الإشارة إلى الأخطار التي يمثلها تغير المناخ. وحُدد المبلغ الأساسي للتمويل الملتمس من المجتمع الدولي لتنفيذ هذه المرحلة الأولى على مدى فترة أربع سنوات في 1.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. لكن على الرغم من ضآلة المبلغ الملتمس والنهج الحذر المقرر اتّباعه في هذه المرحلة الأولية، لم يتوافر التمويل المتوخى، مما تعذر معه إنشاء الأمانة اللازمة لتنسيق الأنشطة المقترحة للّجنة.
	14 - وستتواصل في فترة السنتين المقبلة الجهود الرامية إلى الترويج للّجنة والحصول على التمويل اللازم لها.
	15 - ومن المتوقع أن يساهم التركيز على إدارة المحيطات والموارد البحرية في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012 في زيادة الوعي بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن إدارة المحيطات على المستويين الإقليمي والعالمي. ويُـتوقع أن يؤدي تزايد الوعي على هذا النحو وتنامي الزخم الناجم عن عملية الأمم المتحدة المنتظمة بشأن المحيطات إلى تيسير الحصول على الأموال اللازمة للّجنة.
	الدعم الدولي للجنة البحر الكاريبي (الفقرتان 4 و 12)

	16 - ما برحت تركيا وجمهورية كوريا، وهما عضوان مراقبان في رابطة الدول الكاريبية، تقدمان دعماً مالياً مهماً لأعمال لجنة البحر الكاريبي على مدى فترة السنتين المنقضية. وقد أسهمت تركيا بمبلغ يناهز 990.00 99 دولار من دولارات الولايات المتحدة، في حين قدمت جمهورية كوريا للّجنة مبلغ 725.50 75 دولارا من دولارات الولايات المتحدة. وقد كان لهذين التبرعين دور في دعم تشغيل اللجنة وساهما مساهمة حاسمة في أنشطتها المتعلقة بمشاريع ومهام شتى.
	17 - ويشكل إدراج البحر الكاريبي في الاستراتيجية المشتركة بين البحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي، وهي استراتيجية يُنتظر اعتمادها من جانب الاتحاد الأوروبي، دليلا على تزايد الاعتراف بأهمية المسائل البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى.
	18 - وفي الاجتماع السادس والعشرين لمجلس وزراء الرابطة الكاريبية، المعقود في مونتيغو باي بجامايكا، في 3 تموز/يوليه 2010، أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي استعداد هذه المنظمة للنظر بصورة إيجابية في مسألة تسمية البحر الكاريبي منطقة خاصة.
	التقدم المحرز بشأن الاتفاقات الدولية ذات الصلة (الفقرتان 8 و 11)

	19 - تشجع المنظمة البحرية الدولية على اعتماد نحو 15 اتفاقية وبروتوكولاً تُعنى بمنع التلوث وبإدارة الشؤون البحرية.
	20 - وفي 1 أيار/مايو 2011، بدأ سريان متطلبات التصريف للمنطقة الخاصة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى بموجب المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن المعنون ”أنظمة منع التلوث بالقمامة المتولدة من السفن“. وكانت هذه المنطقة، التي تشمل خليج المكسيك والبحر الكاريبي، قد أُعلنت في تموز/يوليه 1991 منطقة بحرية خاصة بموجب المرفق الخامس للاتفاقية. وقدمت معظم بلدان المنطقة إشعاراً بتوفير مرافق الاستقبال الملائمة في معظم الموانئ ذات الصلة، بحيث يمكن الآن تفعيل وضع المنطقة البحرية الخاصة. وبمقتضى أحكام المرفق الخامس بشأن تصريف القمامة في المناطق الخاصة، يُحظر التخلص في البحر من كافة أنواع القمامة، بما فيها اللدائن.
	21 - وفي فترة السنتين الماضية، اضطلعت المنظمة البحرية الدولية بالعديد من الأنشطة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى دعما لتنفيذ قرار الجمعية العامة 65/155، ولا سيما:
	• إنشاء قاعدة بيانات قائمة على نظام المعلومات الجغرافية تتناول حركة الملاحة البحرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى
	• تغطية تكاليف حضور مشاركين من ثمانية بلدان لتمكينهم من المشاركة في المؤتمر الدولي لمنع انسكاب النفط لعام 2011
	• حلقة عمل إقليمية عن الاتفاقية الدولية لمراقبة النظم الضارة المضادة للحشف على السفن
	• التدريب على رصد وإنفاذ الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه الصابورة ورواسب السفن
	• حلقة عمل إقليمية عن تنفيذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأهب والاستجابة والتعاون في مجال التلوث النفطي.
	22 - وتدعم أنشطة برنامج البيئة الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعما قويا أحكام قرار الجمعية العامة 65/155. ويُضطلع بهذه الأنشطة في إطار اتفاقية قرطاجنة. وبروتوكولاتها الثلاثة. وقد أصبحت كافة الدول الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية، عدا ثلاث دول (سورينام، وهايتي، وهندوراس)، أطرافاً متعاقدة في اتفاقية قرطاجنة والبروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون على مكافحة انسكابات النفط في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. وأصبحت جزر البهاما هي الدولة السادسة عشرة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى التي تصبح طرفا في البروتوكول الملحق بالاتفاقية والمتعلق بالمناطق والأحياء البرية المتمتعة بحماية خاصة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. وبالتالي، فإن 15 دولة، من أصل 16 دولة موقعة، هي أعضاء في رابطة الدول الكاريبية أو أعضاء منتسبة إليها. أما البروتوكول المتعلق بالتلوث من المصادر والأنشطة البرية، فقد دخل حيز النفاذ في 13 آب/أغسطس 2010. وانضم بَلَدان إضافيان طرفين متعاقدين فيه خلال فترة السنتين الماضية، بحيث أصبح مجموع عدد الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول تسعة بلدان.
	23 - ولم تصدّق أي دولة أخرى عضو في رابطة الدول الكاريبية على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار خلال فترة السنتين هذه، بحيث ظل العدد الإجمالي للتصديقات 22 تصديقاً. وكذلك لم تحدث في فترة السنتين الأخيرة تصديقات أخرى على اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (الاتفاق المتعلق بالأرصدة السمكية)()، بحيث ظل العدد الإجمالي لعدد تصديقات الدول الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية عند سبعة تصديقات.
	البرامج الهادفة إلى النهوض بإدارة مصائد الأسماك وحفظ التنوع البيولوجي البحري (الفقرات 9 و 10 و 12)

	24 - على النحو المبين من قبل، تضطلع البلدان الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية والمنظمات القائمة في المنطقة بعدد كبير من الأنشطة، كثير منها على الصعيدين المحلي والوطني، بهدف معالجة فقدان التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية. وبينما يركز بعض هذه الأنشطة بالتحديد على التنوع البيولوجي البحري، يتبنى معظمها نهجاً أعم نحو الاستدامة ويشمل جوانب سُبل الرزق والإدارة. وليس من الممكن تضمين هذا التقرير حصراً تاماً للأنشطة، وإن كان من الممكن إلقاء الضوء على بعض الجهود الإقليمية الملحوظة المرتبطة بلجنة البحر الكاريبي.
	25 - ولا تزال أعمال البرنامج البيئي الكاريبي، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومقره في وحدة التنسيق الإقليمي بجامايكا، تمثل أهمية كبرى للتقدم المحرز فيما يتعلق باستعمال الموارد البحرية استعمالاً مستداماً في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. ونظرا لمسؤولية وحدة التنسيق الإقليمي عن مراقبة تنفيذ اتفاقية قرطاجنة وبروتوكولاتها، فإنها تؤدي دوراً واسع النطاق وبالغ الأهمية في حفظ التنوع البيولوجي وإنشاء المحميات الساحلية والبحرية والحد من التلوث البحري الناجم عن مصادر برية وبحرية.
	26 - وتواصل منظمات إقليمية أخرى مسؤولة عن الاستعمال المستدام للموارد البحرية الحيّة - وهي منظمات من قبيل آلية مصائد الأسماك الإقليمية الكاريبية التابعة للجماعة الكاريبية، ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى، ومنظمة قطاع صيد الأسماك وتربية المائيات لبرزخ أمريكا الوسطى، ووحدة البيئة والتنمية المستدامة التابعة لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي - تعزيز نهج قائم على النظم الإيكولوجية حسب المستهدف في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والتحرك قُدماً نحو تبنّي هذا النهج على أتم وجه وتنفيذه. وفي 28 تموز/ يوليه 2010، وافق المجلس الوزاري لآلية مصائد الأسماك الإقليمية الكاريبية على إعلان كاستريز (سانت لوسيا) بشأن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مبرهنا بذلك على التزام قوي إزاء مصائد الأسماك المستدامة. وقد أحرزت آلية مصائد الأسماك الإقليمية الكاريبية تقدما صوب وضع الصيغة النهائية لسياستها المتعلقة بمصائد الأسماك المشتركة، المقرر إحالتها إلى مؤتمر رؤساء حكومات بلدان الجماعة الكاريبية في اجتماعها العادي الثالث والثلاثين المقرر عقده في تموز/يوليه 2012، حيث سيُنظر فيها لأغراض اعتمادها بصفة نهائية. وواصلت منظمة قطاع صيد الأسماك وتربية المائيات لبرزخ أمريكا الوسطى تعزيز الإدارة المتكاملة العابرة للحدود في منطقة أمريكا الوسطى وأحرزت تقدما جيدا فيما يتعلق بمسائل إدارة جراد البحر وسمك القرش في جملة مسائل أخرى تتعلق بالنظام الإيكولوجي البحري. وفي شباط/فبراير 2012، عقدت منظمة دول شرق الكاريبي مشاورة بشأن إدارة المحيطات كجزء من برنامج الإدارة المستدامة للمحيطات، بهدف التحرك بالدول الأعضاء فيها صوب الإدارة المتكاملة للمحيطات على مستوى عابر للحدود.
	27 - ويشارك في مشروع النظام الإيكولوجي البحري الكبير لمنطقة البحر الكاريبي والمناطق المتاخمة له (الممتد من 2009 إلى 2013)، والذي يموّله مرفق البيئة العالمية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واللجنة الفرعية المعنية بالبحر الكاريبي التابعة للّجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما عدده 26 بلداً، ويركز على إدارة الموارد البحرية الحيّة العابرة للحدود في المنطقة. ويشتمل هذا المشروع على مجموعة مكونات مشاريعية تركز على تحسين إدارة المحيطات. وتتصل ثلاثة من هذه المكونات اتصالاً مباشراً بدعم وحدة المناطق الساحلية والجزر الصغيرة ولجنة البحر الكاريبي. وهي تشمل ما يلي: استحداث عملية رصد وإبلاغ إقليمية للمحيطات والعمل بنشاط على تطوير تفاعل بين العلوم والسياسات لأجل البحر الكاريبي والمناطق المتاخمة، وكلاهما يعترف بلجنة البحر الكاريبي باعتبارها هيئة رئيسية للسياسة العامة الإقليمية تختص بالشؤون البحرية. ولا يزال مشروع النظام الإيكولوجي البحري الكبير للبحر الكاريبي يمثل وصلة بينية مع اللجنة من أجل تعزيز إدارة المحيطات بصورة أكثر فعالية واستدامة.
	28 - ويمثل مشروع مستقبل الشعاب في بيئة متغيرة (2010-2014) (قيمته نحو 10 ملايين دولار) نشاطا إقليميا هاما آخر صُمم ليتضمن الاعتراف باللجنة باعتبارها هيئة رئيسية للسياسة العامة الإقليمية مختصة بالشؤون البحرية. وقد تواصل هذا المشروع في فترة السنتين الماضية وهو يضم 14 شريكاً أوروبياً وسبعة شركاء إقليميين. ويهدف مشروع مستقبل الشعاب في بيئة متغيرة إلى تقييم الشعاب المرجانية على الصعيد الإقليمي وتقديم المشورة السياسية العامة والإدارية إلى البلدان والمنظمات الإقليمية. وهذا المشروع مصمم بطريقة من شأنها وضع مشورته المتعلقة بالسياسة العامة في سياق لجنة البحر الكاريبي وغيرها من المنظمات الإقليمية.
	29 - والإدارة القائمة على أساس النظم الإيكولوجية ضرورية للاستعمال المستدام للموارد البحرية وحفظ التنوع البيولوجي البحري في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. وقد كان إحراز تقدم ملحوظ صوب الإدارة البحرية القائمة على النظم الإيكولوجية بحلول 2010 يشكل أحد أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وقد أصبح النهج القائم على أساس النظم الإيكولوجية، الذي ينتهجه مشروع النظام الإيكولوجي البحري الكبير للبحر الكاريبي، مدعوما بالتحليلات التشخيصية العابرة للحدود والمحددة حسب النظام الإيكولوجي للمسائل المتعلقة بمصائد الأسماك. وقد أُدمجت مبادئ الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية في سياسة مصائد الأسماك المشتركة التي تعكف بلدان الجماعة الكاريبية على وضعها، بواسطة آلية مصائد الأسماك الإقليمية الكاريبية، وأصبحت تشكل فعلاً أسس برامج وخطط منظمة قطاع صيد الأسماك وتربية المائيات لبرزخ أمريكا الوسطى.
	30 - وقد شارك في تمويل برنامج الجهاز الراسي لتجميع السمك في جزر الأنتيل الصغرى كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي وهو يهدف، بالتعاون مع الأفرقة العلمية ومديري مصائد الأسماك في جزر الأنتيل الصغرى وهايتي، إلى تطوير نهج تشاركي متكامل إزاء التنمية المستدامة والمسؤولة لممارسة الصيد المزدهرة في المنطقة باستخدام أجهزة تجميع السمك. وقد اتُّخذت حتى الآن إجراءات ترمي إلى تعميم نظم تركز على الصيد وعلى جرد الأنواع من دومينيكا وغرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيست ونيفس والمارتينيك.
	31 - وفي مجال برامج دعم البيئة البحرية المحمية، شارك صندوق البيئة العالمية (فرنسا) في مشروعين اثنين أولهما مشروع منظمة دول شرق البحر الكاريبي للمناطق المحمية وسبل العيش المرتبطة بها. ويركز هذا المشروع على حفظ التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية للبلدان المشاركة فيه الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وذلك من خلال إزالة الحواجز التي تعوق الإدارة الفعالة للمناطق المحمية، وزيادة إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في التخطيط لهذه المناطق وإدارتها واستخدامها بصورة مستدامة. ويشمل المشروع الثاني التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن شبكة المحميات البحرية في كوبا.
	32 - وقامت كل من الجمهورية الدومينيكية، بالاشتراك مع كوبا وجامايكا (بصفتها مراقب)، وهايتي وفرنسا ومديرية البيئة في المارتينيك وغوادالوب بالترويج لمشروع الممر البيولوجي الكاريبي. ويهدف هذا المشروع إلى ”حفظ التنوع البيولوجي وإدماج المجتمعات المحلية في تنمية متناغمة مع الطبيعة“.
	33 - وتشكل حماية التنوع البيولوجي البحري هدف محمية أغوا للثدييات البحرية، التي تغطي المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا في البحر الكاريبي. وقد وقعت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي ووكالة فرنسا للمناطق المحمية اتفاق ”توأمة محميتين“ لدعم حماية الحيتان المحدّبة المهددة بالانقراض التي تهاجر مسافة تزيد على 000 3 ميل سنويا بين محمية ضفة ستيلواغن البحرية الوطنية التابعة للإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي على ساحل ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية ومحمية أغوا للثدييات البحرية في جزر الأنتيل الفرنسية في البحر الكاريبي. وتتيح المحميتان الدعم لنفس المجموعة من الحيتان التي تقضي فصلي الربيع والصيف في المراتع الغنية لضفة ستيلواغن قبل التوجه جنوبا إلى المياه الأدفأ في البحر الكاريبي من أجل التكاثر والتفريخ.
	34 - وفي عام 2011، اختُتم مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية، الذي موله مرفق البيئة العالمية ونفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث ركز على تأثر البيئة البحرية بالمؤثرات الآتية من عمق البلدان وسواحلها، وذلك عقب تنفيذ 16 مشروعا تجريبيا ناجحا. ويستهدف مشروع خليج هندوراس، الذي يموله مرفق البيئة العالمية ويضم كل من بليز وغواتيمالا وهندوراس، صون وتحسين أمن العمليات البحرية الدولية وكفاءتها، ومنع التلوث البحري الذي تسببه السفن، فضلاً عن التلوث الناجم عن التصريف غير القانوني في المصادر الأرضية للملوثات التي تتسم بخطورة وسُمية شديدتين تهددان حياة الإنسان والحيوان والنظم الإيكولوجية الساحلية البحرية.
	35 - وفي عام 2011، أكملت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دراسة عن فوائد وتكاليف الاستثمار في نظم إدارة النفايات البلدية في منطقة البحر الكاريبي. وبحثت الدراسة حالة بلَدَين وخلُصت إلى أن معدل الفائدة إلى التكلفة يناهز 1:10 في بلد جرى فيه تطوير نظم إدارة النفايات البلدية مع التركيز بوجه خاص على إدارة النفايات الناجمة عن السفن. وقد كانت الفوائد المسجلة عالية بالنظر إلى ارتفاع درجة اعتماد هذا البلد على الموارد الساحلية والبحرية لتنمية قطاع السياحة. ويتوخى الاستنارة بهذه الدراسة في وضع المزيد من السياسات بهدف مساعدة بلدان منطقة البحر الكاريبي في جهودها الرامية إلى حماية البحر الكاريبي من التدهور.
	36 - وعلى الرغم من التقدم المحدود الذي أُحرز في تشغيل لجنة البحر الكاريبي بسبب نقص التمويل، فإن هناك اعترافا متزايدا بدورها الرئيسي باعتبارها هيئة إقليمية لإدارة المحيطات. ويجري بصورة متزايدة وضع مشاريع وبرامج دعماً لهذا الدور. ويتوقع أن تُكمّل اللجنة أنشطة المنظمات العديدة المعنية بالإدارة المستدامة للمحيطات في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، وذلك من خلال الاضطلاع بدور هيئة إقليمية للسياسة العامة تُدمج أعمال تلك المنظمات.
	اتقاء الكوارث والتأهب لها والتخفيف من آثارها وإدارتها والإغاثة والإنعاش (الفقرات من 13 إلى 15)

	37 - لا تزال الكوارث الطبيعية تخلّف آثاراً اجتماعية واقتصادية جسيمة في بلدان رابطة الدول الكاريبية. ويعدّ المقر دون الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الكائن في بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو، منظمة محورية فيما يتعلق بإدارة الكوارث. وتشمل أنشطتها إجراء تقييمات ما بعد الكوارث؛ وأنشطة بناء القدرات لمعالجة الكوارث؛ وإعداد المعلومات التقنية المتعلقة بالكوارث.
	38 - والتمكين لتحقيق خطة الحد من أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي يقتضي عدداً من الإجراءات، منها اعتراف الحكومات ووزارات التعليم اعترافاً رسمياً بأهمية وإلحاح إدراج موضوع الحد من مخاطر الكوارث كأولوية في السياسة الإنمائية لهذه الوزارات. ويتمثل إجراء آخر في إدراج موضوع الحد من مخاطر الكوارث في المقررات المدرسية، سواء بتضمينها في مقررات معينة أو تدريسها كمقررات مستقلة بذاتها. والارتقاء بإدارة المعارف المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، لا سيما البحوث، لدعم عملية صنع القرار يمثل مجالاً آخر يقتضي الاهتمام، نظراً للتوسع السريع في المعارف المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، باعتبارها ظاهرة طبيعية واجتماعية على حد سواء.
	39 - واضطلعت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتقييمات لآثار تغير المناخ في القطاعات الرئيسية الهشة لعدد من بلدان البحر الكاريبي حتى عام 2050. ومن الإجراءات المتخذة ذات الأهمية الخاصة فيما يتعلق بالقرار، تحليل القطاع الساحلي والبحري لجزر فرجن البريطانية وسانت كيتس ونيفس. وقد أتاحت هذه التقييمات معلومات كمية عن تكاليف آثار تغير المناخ وحددت القيمة النقدية لمختلف خيارات التكيف والتخفيف المقترحة. وتكمن أهمية هذه المعلومات في إمكانية الاستنارة بها لدى وضع استراتيجيات الحد من استخدام الطاقة ومن ثم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تضر بشكل خاص الأنواع البحرية، ولا سيما الشعاب المرجانية.
	تنمية قدرة الموارد البشرية (الفقرة 16)

	40 - هناك طائفة مكتملة من المبادرات في منطقة البحر الكاريبي الكبرى تساهم في بناء القدرة على التنمية المستدامة على أصعدة عديدة، تتراوح بين الصعيد المحلي والصعيد الإقليمي. وتشمل هذه المبادرات تدريب الأشخاص في المنظمات المجتمعية، والحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية. ويتم هذا التدريب في شكل دورات قصيرة وبرامج طويلة الأجل تمنح خريجيها شهادات. وبناء القدرات مادة تتيحها المنظمات غير الحكومية، والحكومات، ومؤسسات التعليم العالي، والمنظمات الإقليمية في شتى أنحاء المنطقة، وغالباً ما يكون ذلك بالاشتراك مع شركاء ومانحين من خارج المنطقة. ومن النماذج الإقليمية للتدريب القصير الأجل: تدريب المدربين في مجال إدارة المحميات البحرية تنظمه شبكة إدارة المحميات البحرية في البحر الكاريبي؛ وبناء القدرات في إطار البرنامج الثاني لأسماك دول مجموعة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ؛ وتدريب مديري المحميات البحرية بشأن الرصد الاجتماعي - الاقتصادي من خلال مبادرة تحدي الكاريبي (وهو مشروع تموّله المؤسسة الوطنية للأسماك والحياة البرية). ويرد أعلاه وصف التدريب الذي تقدمه المنظمة البحرية الدولية.
	41 - وثمة نقطة رئيسية بشأن بناء القدرات لإدارة المحيطات الإقليمية، هي أن هذا الأمر يمثل مسعى متعدد الأوجه. ذلك أن نهج الربط الشبكي، الذي يجري إعداده لتشغيل لجنة البحر الكاريبي، مُصمّم لتيسير اتّباع هذا النهج فيما يختص ببناء القدرات. وبينما يمثل التدريب جانباً ضرورياً، يتجاوز بناء القدرات مجال التدريب بشوط بعيد. وكثير مما يلزم تعلّمه لإدارة المحيطات يمكن اكتسابه على أفضل نحو بطريقة ”التعلّم بالعمل“. ووفقا لنموذج لجنة البحر الكاريبي، يتعلم الشركاء في سياق عمليتي التنفيذ وبناء القدرات المشتركتين، وهو ما ينشئ القدرة على التكيف والمرونة. ولذلك، فإن ما يلزم بشدة لإحراز تقدم بناء على هذه النظرة الشاملة إلى بناء القدرات هو توافر الدعم للمضيّ قُدماً في تشغيل لجنة البحر الكاريبي.
	الآثار القانونية والمالية لمفهوم البحر الكاريبي باعتباره منطقة بحريةً خاصة في سياق التنمية المستدامة (الفقرة 18)

	42 - ينبغي تقدير الآثار المالية لتشغيل لجنة البحر الكاريبي على مستويين اثنين: (أ) تشغيل الأمانة و (ب) تعزيز قدرة البلدان الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية والمنظمات الشريكة على القيام بدورها في إدارة السواحل والمحيطات على النحو المتوخى في مشاورة الخبراء. ويصل تقدير أولي لتكلفة إنشاء وتشغيل الأمانة خلال مرحلة السنوات الأربع الأولى، حيث سيكون التركيز على الموارد البحرية الحيّة وحدها، إلى مبلغ 1.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو تقدير الحد الأدنى للأموال اللازمة للبدء.
	43 - أما الآثار المتعلقة بالتكاليف الخاصة بتعزيز قدرة البلدان الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية والمنظمات الشريكة على القيام بدورها في إدارة السواحل والمحيطات، فهي بعيدة المدى من حيث احتياز البيانات والمعلومات وتحليلها وتوفير المشورة وتنفيذ القرارات. بيد أن لجنة البحر الكاريبي لم تُصمَّم لتكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الأنشطة. وعلى غرار ما جرى تأكيده أثناء مشاورة الخبراء، ستقع مسؤولية التنفيذ بشكل رئيسي على عاتق المنظمات الشريكة. وسيقتصر دور اللجنة على التنسيق وتحقيق التكامل الشامل. وقد يمتد دورها ليشمل تحديد الاحتياجات على المستوى الإقليمي وتيسير وصول المنظمات إلى مصادر التمويل. وستقوم بالربط الشبكي بين المنظمات عندما يكون تفاعلها كفيلا بتحقيق قيمة مضافة في أنشطتها الفردية. وباعتبارها كذلك، تظل اللجنة كيانا صغيرا ذا موارد بشرية محدودة يؤدي دورا تكامليا محددا على مستوى السياسات الإقليمية.
	44 - ويتمثل أحد الجوانب المالية الهامة الواردة في هذا القرار في الحاجة إلى التقدير الكامل لقيمة الموارد الساحلية والمحيطية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى من حيث قيمتها في حالة استعمالها وقيمتها في حالة عدم استعمالها، مما يدعم السياحة والأنشطة الترفيهية والثقافية للسكان المحليين. ويمثل إدراك هذه القيم ووضعها في الحسبان عنصراً هاماً من عناصر تحديد الآثار المالية. ويشير استعراض لهذا العمل به في المنطقة، قام به مشروع النظام الإيكولوجي البحري الكبير لمنطقة البحر الكاريبي إلى تركز الجزء الأكبر من العمل على الشعاب المرجانية، ولا سيما فوائد المحميات البحرية، في حين لم تُبذل سوى جهود قليلة من أجل تحديد قيمة الشعاب المرجانية باعتبارها دفاعا ساحليا. أما قيمة النظم الإيكولوجية الأخرى (الجرف القاري، أعالي البحار)، فإنها لم تكن محل اهتمام يُذكر.
	45 - ويتوقع البدء في العمل المتعلق بتحديد الآثار القانونية المترتبة على القرار بمجرد إنشاء الأمانة وبدء تشغيل اللجنة القانونية الفرعية تشغيلا كاملا.

