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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.53( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية  - ٦٧/٢٤٩
  

  ،ن اجلمعية العامةإ  

 ٤٩/١٤١  و١٩٩١أكتــوبر / تــشرين األول١٦ املــؤرخ ٤٦/٨ إىل قراراــا إذ تــشري  
ــانون األول٢٠املـــؤرخ   نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين١١ املـــؤرخ ٥١/١٦  و١٩٩٤ديـــسمرب / كـ
ــؤرخ ٥٣/١٧  و١٩٩٦ ــشرين األول٢٩ امل ــوبر / ت ــؤرخ ٥٥/١٧  و١٩٩٨أكت ــشرين  ٧ امل ت
ــاين ــوفمرب /الثـ ــؤرخ ٥٧/٤١  و٢٠٠٠نـ ــاين ٢١ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ٥٩/١٣٨  و٢٠٠٢نـ

ــؤرخ  ــسمرب / كـــانون األول١٠املـ ــانون األول٤ املـــؤرخ ٦١/٥٠  و٢٠٠٤ديـ ديـــسمرب / كـ
 كـانون   ٢٤ املـؤرخ    ٦٥/٢٤٢ و   ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦ املؤرخ   ٦٣/٣٤  و ٢٠٠٦
  ،٢٠١٠ديسمرب /األول

 بوجـود  املتعلقـة  أحكام الفصل الثامن من ميثـاق األمـم املتحـدة        وإذ تضع يف اعتبارها     
 يتناسـب  بصون السالم واألمن الدوليني مبـا      املتصلة املسائل ةعاجلملترتيبات أو وكاالت إقليمية     

  مقاصد األمم املتحدة ومبادئها،و تتسقلعمل اإلقليمي واألنشطة األخرى اليت وا

األمـم املتحــدة  يف  باسـتمرار التــزام الـدول األعـضاء يف اجلماعــة الكاريبيـة     وإذ ترحـب   
   املنتدى الرئيسي للتعاون املتعدد األطراف،اعتبارهاب

يف   العـام للجماعـة الكاريبيـة   األمـني العـام لألمـم املتحـدة واألمـني       إىل توقيع وإذ تشري   
  ،)١(ملنظمتنيااتفاق تعاون بني أمانيت  ١٩٩٧مايو / أيار٢٧

م املتحـدة  تـضطلع ـا األمـ   أنـشطة التعـاون الـيت       يف هذا الـصدد    وإذ تضع يف اعتبارها     
املخدرات واألسـلحة الـصغرية   ب غري املشروع االجتارنع مب امليادين املتصلة واجلماعة الكاريبية يف    

_______________ 

  .١١٩٧، الرقم ١٩٧٨، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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ــه وأمــن املخزونــات وإدارــا  ســلحة اخلفيفــةواأل تــدمري الفــائض مــن األســلحة   و والقــضاء علي
  ،معينة أسلحة تقليديةاستعمال وتقييد  وحظر انتشار أسلحة الدمار الشاملمنع والذخرية و

 مــؤخرا بــني املنظمــتني، مبــا يف مت الــذيإىل التبــادل املثمــر والعملــي املنحــى  وإذ تــشري  
ت بــني األمــني العــام لألمــم املتحــدة ورؤســاء حكومــات اجلماعــة   جــرذلــك االتــصاالت الــيت 

  الكاريبية، بني األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام للجماعةوأيضا الكاريبية 

ــا    ــضع يف اعتبارهـ ــلمت، يف قرار وإذ تـ ــا سـ ــ أـ ــؤرخ ٥٤/٢٢٥ا اـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
 ٥٧/٢٦١  و٢٠٠٠مرب ديــس/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/٢٠٣  و١٩٩٩ديــسمرب /األول

ــسمرب / كــانون األول٢٠املــؤرخ  ــؤرخ ٥٩/٢٣٠  و٢٠٠٢دي ــسمرب / كــانون األول٢٢ امل دي
 املــــــؤرخ ٦٣/٢١٤  و٢٠٠٦ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٠ املـــــؤرخ  ٦١/١٩٧  و٢٠٠٤

 ملنطقـة البحـر الكـارييب       ةتكاملامل ةدارلإلج  اعتماد  بأمهية  ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٩
 األمهيــة البالغــة ملنطقــة البحــر الكــارييب بالنــسبة للتنميــة تــدركوإذ ، املــستدامةيف ســياق التنميــة 

السياحة والتبـادل التجـاري   منها ، يف جماالت وسالمتها البيئيةاالقتصادية واالجتماعية للمنطقة  
  والتجارة والقطاع البحري،

نطقـة البحـر    للجهود اليت تبذهلا دول م    األمم املتحدة   دعم   وإذ تضع يف اعتبارها أيضا      
 برنـامج العمـل مـن أجـل      استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيـذ  تنفيذالكارييب إلحراز تقدم يف 

  ،)٢(التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

بـرامج   مـن أجـل تنفيـذ   برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     الـذي يقدمـه     دعم  الـ  تالحظوإذ    
لتنميـة  االوثيق مع وحدة تعاونه والتنمية املستدامة، مبا يف ذلك     لبيئة  يف جمايل ا  اجلماعة الكاريبية   

   املعنية،املؤسسات الوطنية واإلقليميةو  التابعة ألمانة اجلماعة الكاريبيةاملستدامة

ملا يؤديه مـن دور     ربنامج األمم املتحدة للبيئة     ليف هذا السياق     عن تقديرها  عربتوإذ    
يف  يف اجلماعـة الكاريبيـة و   الناميـة  الـدول اجلزريـة الـصغرية   يف بناء روابط التعاون فيمـا بـني  فين  

وهـو دور ستـسترشد بـه        مـع تغـري املنـاخ،        تكيفهاآلثار املترتبة على    تقييم تلك الدول ل   تسهيل  
   مستقبال يف جمال تغري املناخ،برنامج األمم املتحدة للبيئة يف املنطقةالربامج اليت سيضطلع ا 

 املعـين الجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة       ل اخلتامية    بالوثيقة وإذ حتيط علما    

ــة  ب ــة لأللفي ــضعف        )٣(األهــداف اإلمنائي ــات بأوجــه ال ــدول واحلكوم ــاء ال ــا رؤس ــيت ســلم فيه ال

_______________ 

تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية               )٢(
ع ، رقـم املبيـ   املتحـدة األمـم منشورات  (٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ١٤-١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس،   

A.05.II.A.4املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويب ،. 

 .٦٥/١القرار  )٣(
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 التــزامهم باختــاذ وأعــادوا تأكيــد الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة،  بوجــه خــاصتنفــرد ــا الــيت

 مــن خــالل التنفيــذ الكامــل والفعــال تلــكوجــه الــضعف إجــراءات عاجلــة وملموســة ملعاجلــة أ

الرفيــع املــستوى  وإذ حتــيط علمــا أيــضا بالوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع الســتراتيجية موريــشيوس،

ــشيوس  الســتعراض  ــذ اســتراتيجية موري ــة      تنفي ــن أجــل التنمي ــل م ــامج العم ــذ برن  ملواصــلة تنفي

 ٢٠١٠ســبتمرب / أيلـول ٢٥ و ٢٤ يف  الـذي عقـد  )٤(املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميــة    

  نيويورك، يف

منطقة البحر الكارييب هي ثـاين أكثـر املنـاطق عرضـة للخطـر يف العـامل          أن   تالحظوإذ    
تكــون عرضــة ملخــاطر طبيعيــة مــدمرة، مــن بينــها الــزالزل والفيــضانات واألعاصــري   وكــثريا مــا

 تلـك املخـاطر وشـدا وقوـا     واالنفجارات الربكانية، وإذ يساورها القلق مـن أن زيـادة تـواتر           
  تزال تشكل حتديا يواجهه حتقيق التنمية يف املنطقة، التدمريية ال

 ٢٠١٠ينــاير / كـانون الثــاين ١٢ إىل الزلــزال املــدمر الـذي ضــرب هــاييت يف  وإذ تـشري   
ــة وأعاصــري تــسببت يف خــسائر يف األرواح وأحلقــت أضــرار    أمــا و ــه مــن عواصــف مداري  اعقب

 احلاجـة امللحـة   تؤكـد عة واهلياكـل األساسـية واملمتلكـات الشخـصية، وإذ          واسعة النطاق بالزرا  
ــة احلرجــة الــيت تــشهدها هــاييت    إىل جتديــد ــيت  ومواصــلته واالهتمــام باحلال الوفــاء بالتعهــدات ال

  املستدامة، ملدى الطويل ويف مبادرات التنميةقطعت ملساعدة هاييت يف حتقيق اإلنعاش على ا

ــضاءوإذ تالحــظ   ــهاما      أن دوال أع ــشمل جامايكــا وجــزر الب ــة ت ــة الكاريبي  يف اجلماع
وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا وغرينـادا وهـاييت قـد تـضررت علـى حنـو بـالغ                   

بدرجات متفاوتة مـن الـشدة نتيجـة للكـوارث الطبيعيـة       ٢٠١٢ و ٢٠١١ و  ٢٠١٠يف أعوام   
أثـر   اممـ يف اهلياكـل األساسـية،   خسائر كبرية يف األرواح وأضرار واسعة النطاق يف   تسببت   يتال

  سلبا يف جهود التنمية يف البلدان املتضررة،

لــشراكة الكاريبيــة مــن أجــل  ا دعــم األمــم املتحــدة مواصــلة وإذ تالحــظ مــع التقــدير  
تــشجيعها و) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب /مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

فـريوس نقـص املناعـة      وتـأثري   آلية إقليميـة للحـد مـن انتـشار          أداء دورها باعتبارها     واصلةملبقوة  
خـدمات الوقايـة مـن فـريوس        االسـتفادة مـن     البشرية واإليـدز، مـن خـالل نظـام يتـيح للجميـع              

  نقص املناعة البشرية وعالج املصابني به ورعايتهم ودعمهم،

ــيت جتــري بــني مــسؤولني مــن    وإذ تالحــظ مــع التقــدير أيــضا     ــدة ال  املــشاورات العدي
املنظمتني وما يتم بينهم من تبادل للمعلومات دف تعزيـز التعـاون الثنـائي بينـهما يف جمـاالت                   

  من قبيل مكافحة اجلرمية والعنف املسلح وتعاطي املخدرات،

_______________ 

 .٦٥/٢القرار  )٤(
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 إزاء التحديات الـيت مـا زالـت تواجههـا البيئـة الدوليـة الـيت                 وإذ تعرب عن بالغ القلق      

الـضارة الـيت خلفتـها األزمـة العامليـة املاليـة واالقتـصادية        تتسم جبملة أمور منـها اسـتمرار اآلثـار         

وانعدام فرص احلصول على الطاقة وخدمات الطاقة احلديثـة املـستدامة وانعـدام األمـن الغـذائي             

وزيادة الكوارث الطبيعية والتحـديات البيئيـة، الـيت أدت مجيعهـا إىل تفـاقم األوضـاع اهلـشة يف           

شدة مـن التحـديات الـيت تعتـرض جهـود التنميـة الـيت تبـذهلا         بلدان اجلماعة الكاريبيـة وزادت بـ    

  تلك البلدان،

د اجتمـاع  اعقـ ان مبـادرة الـدول األعـضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة املتعلقـة ب      إىلوإذ تـشري    

الوقايــة مـــن األمـــراض غـــري املعديـــة ومكافحتـــها يف  ب املعـــينالرفيـــع املـــستوى جلمعيــة العامـــة  ا

  ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠ و ١٩

تعزيـز التعـاون القـائم بالفعـل بـني كيانـات منظومـة األمـم                ضرورة مواصلة    إذ تؤكد و  

 الــــــشؤون الــــــسياسيةملــــــستدامة واملتحــــــدة واجلماعــــــة الكاريبيــــــة يف جمــــــاالت التنميــــــة ا

  ،واألمن واإلنسانية

ــها   ــز األهــداف    بــضرورة واقتناعــا من  تنــسيق اســتغالل املــوارد املتاحــة مــن أجــل تعزي

  املشتركة للمنظمتني،

 منـه املتعلقـة     ٤٨ إىل   ٣٦، وخباصة الفقـرات     )٥( بتقرير األمني العام   حتيط علما   - ١  

  ؛ وتعميقه اجلهود املبذولة لتعزيز التعاونباجلماعة الكاريبية، وما ورد فيه بشأن

باالشــتراك مــع األمــني العــام  أن يواصــل، األمني العــام لألمــم املتحــدةبــ يــب  - ٢  

 تعزيـز وصـون الـسالم    علـى  تـوفري املـساعدة   املعنية،املنظمات اإلقليمية ومع  للجماعة الكاريبية   

  ي؛ـواألمن يف منطقة البحر الكاريب

  ؛األخرية  يف اآلونةتعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبيةال تالحظ  - ٣  

 أن  إىل األمــني العــام لألمــم املتحـدة واألمــني العــام للجماعــة الكاريبيــة طلـب ت  - ٤  

 كل يف إطار واليتـه، تـشجيع التعـاون بـني املنظمـتني وتوسـيع نطاقـه مـن أجـل زيـادة                    ،يواصال

 تغــري املنــاخ مبــا فيهــا حلــول للتحــديات العامليــة وإجيــادقــدرة املنظمــتني علــى حتقيــق أهــدافهما  

واإلغاثة يف حـاالت الكـوارث والتأهـب هلـا والتحـديات االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت تـشمل             

  ملنظمة عرب الوطنية؛الفقر واجلرمية ا

_______________ 

)٥( A/67/280-S/2012/614. 
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نظومــة األمــم املتحــدة مل التابعــةاألمم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة بــ يــب  - ٥  

لدول األعـضاء يف اجلماعـة   يف ا، مع مراعاة أوجه الضعف اخلاصة أن تقوموبراجمها  وصناديقها  

وجـه  الكاريبية، بتكثيف املساعدة املقدمـة إىل تلـك الـدول لتمكينـها مـن مواجهـة مـا تطرحـه أ         

  الضعف هذه من حتديات أمام حتقيق التنمية املستدامة؛

 املعــينالرفيــع املــستوى جلمعيــة العامــة ا بــاإلعالن الــسياسي الجتمــاع ترحــب  - ٦  

 وخباصـة التـسليم  الـذي اعتمـد بتوافـق اآلراء،     )٦(ومكافحتـها  الوقاية من األمراض غـري املعديـة      ب

اع ـج منـسقة     ب وااللتزام بات  اثلة أمام التنمية  امل تتحدياال تشكل أحد األمراض غري املعدية    أن  ب

 األولوية للوقاية من خالل معاجلة عوامـل اخلطـر          منحقطاعات ووضع خطط وطنية و    ال متعددة

املــشتركة ووضــع أهــداف طوعيــة وتعزيــز الــنظم الــصحية الوطنيــة، مبــا يف ذلــك تــوفري التغطيــة  

  الشاملة وتشجيع زيادة فرص احلصول على األدوية؛

  جمـال أمهية زيادة التضامن والتعاون واملساعدة علـى الـصعيد الـدويل يف        تؤكد    - ٧  

التعجيل بتنفيذ اخلطط الوطنية املتعددة القطاعات وأمهية إيالء االعتبار الواجب لألمـراض غـري               

خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد       سـياق إعـداد    من أولويات التنميـة يف       ذلك املعدية باعتبار 

  ؛٢٠١٥ عام

ــة  ل تعــرب عــن تقــديرها   - ٨   ــة ومنظمــة الــصحة العاملي منظمــة  ولجماعــة الكاريبي

ألمـراض غـري   ل التـصدي  ملا وضعته من ترتيبات شراكة قوية يف جمـال         الصحة للبلدان األمريكية  

منظمة الـصحة للبلـدان    و منظمة الصحة العامليةتؤديه الذي  القيمالدور الداعمب وتشيد،  املعدية

ــن خــالل    ــة م ــوارد األمريكي ــدمي امل ــوارد تق ــة وامل ــة   التقني ــة  األخــرى للجماع ــار الكاريبي يف إط

، بوصـفها آليـة    وبـدء العمـل فيهـا    جهودها الراميـة إىل إنـشاء الوكالـة الكاريبيـة للـصحة العامـة             

  للتعاون والتنسيق يف مجيع أحناء املنطقة يف جمال سياسات الصحة العامة؛

ــديرهعــعــرب ت  - ٩   ــضا ان تق ــاون ال أي ــاللتع ــصادية   لفع ــة االقت ــني اللجن ــائم ب  الق

 يف جمـال حتـسني قـدرة    وخصوصاألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واجلماعة الكاريبية،        

عمليـات التجاريـة الـيت تقـوم ـا اجلماعـة       لاجلماعة على مجع البيانات وحتليلها وتعميق حتليلها ل     

بعــض  رفــع أمســاءيف ســياق فــصيل بالت مفهــوم الــضعف تنــاوليف واخلــارج يف  وداخــل املنطقــة

  دوهلا األعضاء؛

 التعـاون القـائم بـني منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                تالحظ مع التقدير    - ١٠  

والثقافــة واجلماعــة الكاريبيــة، وتــدعو إىل مواصــلة تعميــق ذلــك التعــاون يف جمــاالت مــن قبيــل   

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢القرار  )٦(
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 مواقع التـراث العـاملي يف اجلماعـة        مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ومحاية      

والتحــدي املتمثــل يف قــصور التحــصيل األكــادميي لــدى الــذكور ودور الــصناعات الثقافيــة يف   

  اقتصادات دول املنطقة؛

 التزام منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             مع التقدير أيضا  تالحظ    - ١١  

ضــحايا الــرق وجتــارة الرقيــق عــرب احملــيط   ختليــدا لــذكرى نــصب تــذكاري دائــمإقامــة مببــادرة 

األفريقيـة  الدول   اليت تشترك يف قيادا الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية وجمموعة            األطلسي

يف األمم املتحدة، وتطلب يف هذا الصدد زيادة التعـاون مـع اللجنـة املعنيـة بالنـصب التـذكاري           

  بنجاح؛ لنصب التذكاري الدائمية لتصميم اختتام املسابقة الدولاالدائم من أجل 

مركــز األمــم املتحــدة حاليــا  اجلهــود الــيت يبــذهلا مــع التقــديركــذلك تالحــظ   - ١٢  

يب يف تقـدمي  ـاإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريـ         

 جمـال إدارة خمزونـات      املساعدة التقنيـة للـدول األعـضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة وبنـاء قـدراا يف                

األسـلحة الناريـة والـذخائر واملتفجـرات       األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها وتدمري     

  اليت عفا عليها الزمن واملصادرة؛

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      عـادة فـتح     الـضرورة امللحـة إل     تؤكد  - ١٣  

ملكافحـة اآلفـات املترابطـة املتمثلـة يف          دول املنطقـة     يف املنطقة لتعزيز اجلهود اليت تبذهلا     واجلرمية  

  ؛ واالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةوجرائم العنفاملخدرات 

 إقامـة يف  لتعاوـا   يف األمانـة العامـة       شؤون اإلعالم    دارةإل اعن تقديره تعرب    - ١٤  

ــاليوم   ــسنوي ب ــال ال ــاء ذكــرى ضــحايا الــ   االحتف ــدويل إلحي ــرب احملــيط    ال ــق ع ــارة الرقي رق وجت

ألنـشطة  تنفيـذ ا لتعاون  ما تبديه من     من دعم و   تقدمه ماواصلة  مارس ومل / آذار ٢٥ يف   األطلسي

ضـحايا الـرق وجتـارة الرقيـق عـرب احملـيط           ختليدا لذكرى    دائم   يتذكارإلقامة نصب   التحضريية  

 ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون ١٧ املــؤرخ ٦٢/١٢٢ قــرار اجلمعيــة العامــةوفقــا لاألطلــسي، 

  ؛ الالحقةقراراتوال

إىل إدارة شــؤون اإلعــالم أن تواصــل، بالتعــاون مــع البلــدان املعنيــة       تطلــب   - ١٥  

ومؤسسات منظومة األمم املتحدة وهيئاا املعنية، اختاذ اخلطوات املناسبة إلذكاء الـوعي العـام               

درة إقامــة  التذكاريــة ومببــاالعــامل باألنــشطة الـيت يــضطلع ــا لالحتفــال باملناسـبة  مجيـع أحنــاء  يف 

 تيسري اجلهود الرامية إىل إقامـة النـصب التـذكاري الـدائم     تواصل وأن النصب التذكاري الدائم  

  املتحدة؛ يف مقر األمم

التاسـعة  إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا         تقريـرا    األمني العام أن يقدم      إىل تطلب  - ١٦  

   عن تنفيذ هذا القرار؛والستني
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 البنــدالتاســعة والــستني تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا   أن تقــرر  - ١٧  

ــي ــون الفرع ــة    “ املعن ــة الكاريبي ــم املتحــدة واجلماع ــني األم ــاون ب ــون   ”التع ــد املعن  يف إطــار البن

  .’’التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى‘‘

  ٦٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين٢٢

  


