
 

 

SPECIALE VERKLARING OVER KLEINE 
EILANDSTATEN IN ONTWIKKELING (SIDS) 

 
De staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en 

Caribische Staten (CELAC) zijn bijeengekomen op 27 en 28 januari 2013 in Santiago, Republiek 
van Chili, ter gelegenheid van de Topbijeenkomst van de Gemeenschap van de Latijns-
Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC). 

 
Zij onderschrijven het resultaat van de Conferentie van de Verenigde Naties over 

Duurzame Ontwikkeling (Rio +20) dat is afgesproken op 22 juni 2012, in Rio de Janeiro, Brazilië. 
Hierin staat een overeenkomst van de internationale gemeenschap over de voortgang van de 
agenda voor duurzame ontwikkeling in de komende jaren en de bepalingen met bijzondere 
aandacht voor de Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling (SIDS). 

 
Zij wijzen erop dat de Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro in juni 

1992 (Conferentie van Rio) significant was voor de consolidatie van de paradigma van duurzame 
ontwikkeling. Dit paradigma integreert de sociale, ecologische en economische ontwikkeling, die 
allemaal van evengroot belang zijn. 

 
Zij zijn zich bewust van de bijzondere kwetsbaarheden van de CARICOM-landen, zoals de 

Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling, waardoor inspanningen voor een duurzame ontwikkeling 
beperkt worden. Zij houden rekening met de gevolgen van natuurrampen en de negatieve 
effecten van de klimaatverandering. 

 
Zij erkennen het belang van de overeenkomst die is voortgekomen uit de Rio +20 om de 

Derde Conferentie van de SIDS te houden in 2014, in Samoa. Zij bevestigen de betrokkenheid 
van de SIDS in het Caribische gebied bij het voorbereidingsproces van deze Conferentie. 

 
Zij bevestigen wederom de voortdurende geldigheid van het Barbados Actieprogramma 

voor Duurzame Ontwikkeling van de Kleine Eilandstaten, als het plan dat een essentieel kader 
biedt voor de duurzame ontwikkeling van deze Kleine Eilandstaten. 

 
Zij erkennen dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het opbouwen van de 

resistentie van de Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling. Dit moet onder meer worden gedaan 
door ondersteuning van ontwikkelde landen in de overdracht van technologie en ontwikkeling, 
als ook door capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van human resources. 

 
Zij dringen er bij de Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten op aan, om de agenda van 

duurzame ontwikkeling voortdurend te erkennen en ondersteunen. Dit door middel van 
regionale samenwerking, betrokkenheid bij follow-up activiteiten van de Rio +20- Conferentie, 
een duurzame benadering van klimaatverandering, de beperking van rampen en de volledige 
participatie van SIDS op het wereldtoneel.  

 
Santiago, Chili, 28 januari 2013 

 

   

 
 


