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SSaaiinntt  LLuucciiaa  °°  JJuullyy  55,,  22001100  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  

  

AAss  ppaarrtt  ooff  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMeeeettiinngg  ooff  MMiinniisstteerrss  aanndd  HHiigghh  LLeevveell  

AAuutthhoorriittiieess  oonn  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  SSaannttoo  DDoommiinnggoo,,  DDoommiinniiccaann  RReeppuubblliicc,,  

OOccttoobbeerr  66--88,,  22001100,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAffffaaiirrss  ooff  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  OOAASS  oorrggaanniizzeedd  aanndd  

ccoonndduucctteedd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  CCiivviill  SSoocciieettyy  FFoorruumm  ““TToowwaarrddss  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  

AAmmeerriiccaass””  iinn  SSaaiinntt  LLuucciiaa  oonn  JJuullyy  55,,  22001100..  

  

TThhee  ooppeenniinngg  ooff  tthhee  FFoorruumm  wwaass  aaddddrreesssseedd  bbyy  MMss..  AAnnnn  MMaarriiee  BBllaacckkmmaann,,  OOAASS  CCoouunnttrryy  

RReepprreesseennttaattiivvee  iinn  SSaaiinntt  LLuucciiaa;;  MMrr..  CClleettuuss  SSpprriinnggeerr,,  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  OOAASS  aanndd  MMrr..  DDoonnoovvaann  WWiilllliiaammss  PPeerrmmaanneenntt  SSeeccrreettaarryy  iinn  SSaaiinntt  LLuucciiaa’’ss  

MMiinniissttrryy  ooff  SSoocciiaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  YYoouutthh  aanndd  SSppoorrttss..    

  

MMrrss..  BBllaacckkmmaann  wweellccoommeedd  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  tthhee  ffoorruumm,,  aanndd  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  

ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  rroollee  tthhaatt  NNGGOOss  ppllaayy  iinn  tthhiiss  aarreeaa..    

MMrr..  SSpprriinnggeerr  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  CCiivviill  SSoocciieettyy  FFoorruumm  wwaass  ttoo  eelliicciitt  ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  cciivviill  

ssoocciieettyy  ggrroouuppss  oonn  vvaarriioouuss  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  rreellaatteedd  tthheemmeess,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  tthheenn  bbee  

sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  HHeeaaddss  ooff  DDeelleeggaattiioonnss  ooff  OOAASS’’  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  aass  tthheeyy  nneeggoottiiaattee  ddeeccllaarraattiioonnss  

aanndd  sseeeekk  ccoonnsseennssuuss  aatt  hhiigghh  lleevveell  eennccoouunntteerrss  oonn  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt..  HHee  ffuurrtthheerr  iinnddiiccaatteedd  

tthhaatt  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  MMiinniisstteerriiaall’’ss  pprreeppaarraattoorryy  pprroocceessss  aaddddiittiioonnaall  eennccoouunntteerrss  wwiitthh  cciivviill  ssoocciieettyy  aarree  

ppllaannnneedd  ffoorr  CCeennttrraall  aanndd  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa  aass  wweellll  aass  aa  VViirrttuuaall  FFoorruumm..  MMrr..  SSpprriinnggeerr  eennccoouurraaggeedd  tthhee  

cciivviill  ssoocciieettyy  rreepprreesseennttaattiivveess  ttoo  ccoonnttaacctt  tthheeiirr  rreelleevvaanntt  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss  ttoo  sshhaarree  wwiitthh  tthheemm  

tthhee  oouuttccoommeess  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  FFoorruumm..    

  

IInn  hhiiss  rreemmaarrkkss,,  MMrr..  WWiilllliiaammss  eexxpprreesssseedd  tthhee  vviieeww  tthhaatt  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  ssoocciiaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  mmuusstt  bbee  ssttrroonnggllyy  ddrriivveenn  ffrroomm  wwiitthhiinn..  HHee  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  qquuaalliittyy  

ooff  ddeevveellooppmmeenntt  tthhaatt  iiss  aacchhiieevveedd  II  nnaayy  ccoouunnttrryy  iiss  llaarrggeellyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ssttrreennggtthh  aanndd  

ccoonnffiiddeennccee  ooff  tthhee  vvooiiccee  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy..  MMrr..  WWiilllliiaammss  cclloosseedd  bbyy  ccoommmmeennddiinngg  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  

aaddvvaannccee  ffoorr  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  mmeeeettiinngg’’ss  pprriioorriittiieess  aanndd  bbeeiinngg  ccoonncciissee,,  aanndd  eennccoouurraaggeedd  tthheemm  ttoo  bbee  

pprrooaaccttiivvee  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  iissssuuee  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  

sshhaarriinngg..    

  

II..  OObbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  FFoorruumm  

    

TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  CCiivviill  SSoocciieettyy  FFoorruumm  wweerree  ttoo::    

  

aa..  OOffffeerr  aa  ssppaaccee  ffoorr  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  sshhaarree  eexxppeerriieenncceess  aanndd  iiddeeaass  rreellaatteedd  ttoo  

nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  pprrooggrraammss  aanndd  ppoolliicciieess  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  

ddeevveellooppmmeenntt,,  cclliimmaattee  cchhaannggee  aanndd  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt;;    
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bb..  ddeevveelloopp  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  bbee  pprreesseenntteedd  ffoorr  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  

aanndd  tthhee  OOAASS  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriiaatt  pprriioorr  ttoo  tthhee  SSeeccoonndd  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  MMeeeettiinngg  ooff  

MMiinniisstteerrss  aanndd  HHiigghh  LLeevveell  AAuutthhoorriittiieess  oonn  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  tthhaatt  wwiillll  ttaakkee  

ppllaaccee  iinn  SSaannttoo  DDoommiinnggoo,,  DDoommiinniiccaann  RReeppuubblliicc  ffrroomm  OOccttoobbeerr  66--88,,  22001100;;    

cc..  AAddvvaannccee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aaccttiioonnss  aaggrreeeedd  aatt  tthhee  FFiifftthh  SSuummmmiitt  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaass  

aass  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  eenneerrggyy  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy;;  

dd..  FFaacciilliittaattee  ddiiaalloogguuee  oonn  nneeww  aanndd  eemmeerrggiinngg  tthhrreeaattss  ttoo  eennvviirroonnmmeennttaall  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,  aanndd  

mmeeaassuurreess  ttoo  oovveerrccoommee  ssuucchh  tthhrreeaattss  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt;;  

ee..  pprroommoottee  bbeesstt  pprraaccttiicceess  eeffffoorrttss,,  iinncclluuddiinngg  aaddvvooccaaccyy  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  aanndd  wwoorrkk  oonn  tthhee  

mmiinniisstteerriiaall  tthheemmee  ttoo  bbee  aannaallyyzzeedd  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg  

  

IIII..  IIssssuueess  DDiissccuusssseedd  aanndd  RReeccoommmmeennddaattiioonnss::  

    

11..  PPlleennaarryy  SSeessssiioonn  OOnnee::  FFoollllooww  uupp  ttoo  tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  SSaannttaa  CCrruuzz  ++1100  aanndd  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  PPrrooggrraamm  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

((MMooddeerraattoorr::  CChhaarrlleennee  SSoolloozzaannoo))::    

  

DDuurriinngg  tthhiiss  PPlleennaarryy  SSeessssiioonn,,  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  mmaaddee  bbyy  MMrr..  NNiicchhoollaass  FFiieellddss  ffrroomm  tthhee  BBaarrbbaaddooss  

MMaarriinnee  TTrruusstt  ((BBaarrbbaaddooss))  aanndd  MMss  GGiiaa  GGaassppaarrdd--TTaayylloorr  ffrroomm  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEdduuccaattiioonn  aanndd  

RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo))..    

  

IIssssuueess  DDiissccuusssseedd  

  

DDuurriinngg  tthhiiss  sseessssiioonn  ppaarrttiicciippaannttss  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess::    

  

••  wweeaakk  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppoolliiccyy  oonn  ssuussttaaiinnaabbllee  

aaggrriiccuullttuurree  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ffoorreessttss,,  wwaatteerr  rreessoouurrcceess,,  llaanndd  aanndd  hheeaalltthh,,  nnaattuurraall  

hhaazzaarrdd  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy,,  eeffffeeccttiivvee  eennffoorrcceemmeenntt  iiss  aa  

cchhaalllleennggee..  

••  aabbsseennccee  ooff  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ffiisshheerriieess  aanndd  aaqquuaa--ccuullttuurree  

mmaannaaggeemmeenntt..    

••  tthhee  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  sscciieennccee  aatt  tthhee  pprriimmaarryy  sscchhooooll  lleevveell..    

••  lliimmiitteedd  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  yyoouutthh  aatt  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy  lleevveell  eessppeecciiaallllyy  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

ccooaassttaall  eerroossiioonn  aanndd  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee..    

••  tthhee  ccoonnttiinnuuiinngg  hheeaavvyy  ddeeppeennddeennccee  oonn  ffoossssiill  ffuueellss;;    

••  tthhee  aabbsseennccee  ooff  eenneerrggyy  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ppoolliiccyy;;    

••  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  iinn  ccoommmmuunniittiieess;;    

••  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ggeennddeerr--sseennssiittiivvee  aapppprrooaacchheess  ttoo  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt;;    

••  lliimmiitteedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  wwoommeenn,,  aanndd  yyoouutthh  iinn  aallll  sseeccttoorrss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg,,  ccoommmmuunniittyy  mmaappppiinngg  aanndd  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss;;  

••  lliimmiitteedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  uussee  ddaattaabbaasseess  aanndd  GGIISS  ddaattaasseettss;;  

••  aabbsseennccee  ooff  ccoorraall  rreeeeff  mmoonniittoorriinngg  nneettwwoorrkkss  aanndd  pprrooggrraammmmeess;;  
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••  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  ttoo  ssttrreeaammlliinnee  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  aallll  

sseeccttoorrss  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

  

TThhee  mmeeeettiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  OOAASS  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaccttiioonnss::    

  

••  EEnnssuurree  eeqquuiittyy  iinn  ccoonncceessssiioonnss  aanndd  iinncceennttiivveess  ggrraanntteedd  ffoorr  llooccaall  aanndd  ffoorreeiiggnn  ddeevveellooppmmeenntt  

pprroojjeeccttss;;  

••  IIff  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  sshhoouulldd  iinnvvoollvvee  ssttaattee--oowwnneedd  pprrooppeerrttyy  oorr  rreeqquuiirree  ccoonncceessssiioonnss  

GGoovveerrnnmmeennttss  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  ssuucchh  iinnppuuttss  aass  eeqquuiittyy  iinn  ssuucchh  pprroojjeeccttss;;  

••  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg  pprroocceessss  ggeenneerraallllyy  bbuutt  mmoorree  eessppeecciiaallllyy  aass  iitt  rreellaatteess  

ttoo  ttoouurriissmm;;  

••  AAsssseessss  tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  ((eessppeecciiaallllyy  sseeaa  lleevveell  rriissee))  oonn  ttoouurriissmm  aass  

mmaannyy  ttoouurriissmm  pprrooppeerrttiieess  aanndd  aaccttiivviittiieess  aarree  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ccooaassttss  ooff  CCaarriibbbbeeaann  ccoouunnttrriieess;;  

••  TTaakkee  eeffffeeccttiivvee  sstteeppss  ttoo  pprreesseerrvvee  eeccoossyysstteemmss  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss  

••  DDeeddiiccaattee  rreessoouurrcceess  ttoo  aaccqquuiirriinngg  aanndd  uuttiilliizziinngg  tteecchhnniiccaall  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  mmaappppiinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ddaattaasseettss  wwhhiicchh  ccaann  tthheenn  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  

uussee  iinn  rreesseeaarrcchh  aanndd  ppllaannnniinngg  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt,,  cciivviill  ssoocciieettyy  aanndd  aaccaaddeemmiiaa  

••  PPrroommoottee  aanndd  ssttrroonnggllyy  ffooccuuss  oonn  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwhheerree  ffeeaassiibbllee,,  ooff  

rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  tthhrroouugghh  rreesseeaarrcchh,,  tteessttiinngg  aanndd  ppiilloott  pprroojjeeccttss,,  ttoo  mmoovvee  aawwaayy  ffrroomm  oouurr  

ddeettrriimmeennttaall  ddeeppeennddeennccee  oonn  ffoossssiill  ffuueellss..  

••  EEssttaabblliisshh  aa  mmoorree  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  eenneerrggyy  ppoolliicciieess  

••  EEnnssuurree  ggrreeaatteerr  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  

pprroocceesssseess,,  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  iimmpplleemmeenntt  tthhee  rruullee  ooff  llaaww,,  ppoolliicciieess  aanndd  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  aatt  aallll  

lleevveellss    

••  FFoollllooww  tthhrroouugghh  wwiitthh  aanndd  ddeevveelloopp  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttrraatteeggiieess  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  pprroommiisseess  mmaaddee  

iinn  tthhee  SSaannttaa  CCrruuzz  ++1100  DDeeccllaarraattiioonn  

••  CCaarreeffuullllyy  iiddeennttiiffyy  aanndd  nnuurrttuurree  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  wwoommeenn  wwhhoo  ccaann  bbee  ppootteennttiiaall  lleeaaddeerrss  

wwiitthhiinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccrriittiiccaall  mmaassss  ooff  aabbllee  ffeemmaallee  lleeaaddeerrss  wwhhoo  wwiillll  

aaddddrreessss  tthhee  ddiiffffeerreennttiiaall  nneeeeddss  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  iinn  bbrrooaaddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceesssseess..  

••  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  rroooott  ccaauusseess  tthhaatt  hhiinnddeerr  wwoommeenn  ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinniinngg;;    

••  IInn  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinniinngg  ccoouurrssee,,  wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  pprroojjeecctt’’ss  ggeennddeerr  aaddvviissoorr  

iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  ffaacciilliittaattoorrss  aanndd  ssppeeaakkeerrss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  mmoodduulleess  hhaavvee  aa  cclleeaarr  ggeennddeerr  

ppeerrssppeeccttiivvee  aanndd  tthhaatt  tthhee  sseessssiioonnss  aarree  ddeelliivveerreedd  iinn  aa  ggeennddeerr--sseennssiittiivvee  wwaayy..  TToo  ffuurrtthheerr  

eennssuurree  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ggeennddeerr  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg,,  tthhee  llooccaall  ggeennddeerr  ffooccaall  ppooiinnttss  ooff  tthhee  

ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree  sshhoouulldd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ccoouurrssee..  

••  EEssttaabblliisshh  aa  GGeennddeerr  CCoonnssttiittuueennccyy  oonn  CClliimmaattee  CChhaannggee  wwiitthhiinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  

••  PPllaaccee  ggrreeaatteerr  ffooccuuss  oonn  aanndd  mmaaiinnssttrreeaamm  ccrroossss--ccuuttttiinngg  iissssuueess  iinn  aallll  sseeccttoorrss  aanndd  pprrooggrraammss  

ttoo  rreedduuccee  oorr  aavvooiidd  tthhee  dduupplliiccaattiioonn  ooff  wwoorrkk  aanndd  eeffffoorrttss;;  aanndd  rreedduuccee  uunnnneecceessssaarryy  

ssppeennddiinngg,,  ssoo  tthhaatt  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  aawwaarree  ooff  eeaacchh  ootthheerrss  rroolleess,,  ppllaannss  aanndd  aaccttiivviittiieess..  

••  SSttiimmuullaattee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  rruurraall  ccoottttaaggee  iinndduussttrriieess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  hheemmiisspphheerree  
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••  BBrriinngg  nnaattiioonnaall  aatttteennttiioonn  ttoo  ffoooodd  ssyysstteemmss  ddeevveellooppmmeenntt  

••  HHiigghhlliigghhtt  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  rruurraall  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  

••  PPrroommoottee  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhrroouugghh  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee  ooff  llooccaall  ffrruuiitt  aanndd  pprroodduuccee  

••  VVaalluuee  tthhee  iinnppuutt  ooff  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iinnddiiggeennoouuss  kknnoowwlleeddggee  iinn  aallll  ppllaannnniinngg  aanndd  

ppoolliiccyy  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceesssseess,,  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthheessee  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthheessee  pprroocceesssseess..  

••  EEnnssuurree  eeffffeeccttiivvee  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  oonn  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  iissssuueess  bbyy  ddeeddiiccaattiinngg  

aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  ttoo  eennssuurree  ddiisssseemmiinnaattiioonn  tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa  ((lliivvee,,  pprriinntt,,  ssoocciiaall  

nneettwwoorrkkss))    

  

22..  PPlleennaarryy  SSeessssiioonn  TTwwoo::  VVuullnneerraabbiilliittyy  iinn  tthhee  CCoonntteexxtt  ooff  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

((MMooddeerraattoorr::  MMiicchheellllee--AAnnnn  WWiilllliiaammss))  

  

  

DDuurriinngg  tthhiiss  PPlleennaarryy  SSeessssiioonn  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  mmaaddee  bbyy  MMrr..  DDuuaannee  RRoowwee,,  CCAARRIILLEECC,,  MMrr..  

GGrreeggoorr  WWiilllliiaammss,,  SSaaiinntt  LLuucciiaa  NNaattiioonnaall  TTrruusstt  ((SSaaiinntt  LLuucciiaa)),,  aanndd  MMss  LLiiaa  NNiicchhoollssoonn,,  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAwwaarreenneessss  GGrroouupp  ((AAnnttiigguuaa  aanndd  BBaarrbbuuddaa))..    

  

IIssssuueess  DDiissccuusssseedd::  

DDuurriinngg  tthhiiss  sseessssiioonn  ppaarrttiicciippaannttss  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess::  

••  BBaarrrriieerrss  aanndd  tthhrreeaattss  ttoo  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ddeevveellooppmmeenntt  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  ppoosseedd  ttoo  

eennddooggeennoouuss  eenneerrggyy  ssuupppplliieerr  bbyy  mmoonnooppoolliieess  ccrreeaatteedd  bbyy  llaarrggee  ffoossssiill  ffuueell  eenneerrggyy  

ccoommppaanniieess  

••  AAddddrreessss  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  cchhaalllleennggee  bbeettwweeeenn  aaffffoorrddaabbllee  aanndd  aacccceessssiibbllee  rreenneewwaabbllee  

eenneerrggyy..  TThhee  ccoonnfflliicctt  oofftteenn  iiss  tthhaatt  tthhee  cchheeaappeesstt  tteecchhnnoollooggyy    iiss  nnoott  oofftteenn  tthhee  mmoosstt  

eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy    

••  EEnnssuurriinngg  eenneerrggyy  sseeccuurriittyy  mmuusstt  iinnvvoollvvee  eeffffoorrttss  aatt  rreedduucciinngg  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  eenneerrggyy  

rreellaatteedd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  cclliimmaattiicc  eevveennttss    

••  CClliimmaattee  cchhaannggee  wwiillll  eexxaacceerrbbaattee  tthhee  eenneerrggyy  sseeccuurriittyy  pprroobblleemm  iinn  mmoosstt  SSmmaallll  IIssllaanndd  

DDeevveellooppiinngg  SSttaatteess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ccoosstt  ooff  rruunnnniinngg  wwiirreess  uunnddeerrggrroouunndd,,  aanndd  ddiissttrriibbuuttiinngg  

tthhee  eenneerrggyy  iiss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmoorree  eexxppeennssiivvee  tthhaann  rruunnnniinngg  lliinneess  oonn  ppoolleess,,  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  

ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  ddaammaaggee  ffrroomm  ssttrroonngg  wwiinnddss  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  hhuurrrriiccaannee  sseeaassoonn..  SSeeaa  

lleevveell  rriissee  aallssoo  ppoosseess  aa  tthhrreeaatt  ttoo  ppoowweerr  ssttaattiioonnss  oonn  tthhee  ccooaasstt..  SSoommee  ppllaannttss  uussee  sseeaa  wwaatteerr  

ffoorr  ccoooolliinngg  ppuurrppoosseess  bbuutt  aarree  bbeeiinngg  aaffffeecctteedd  bbyy  hhiigghheerr  tteemmppeerraattuurreess    

••  lleeggiissllaattiivvee  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  eennddaannggeerreedd  aanndd  sseennssiittiivvee  ssppeecciieess  iiss  wweeaakk  

••  IInnssuuffffiicciieenntt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  bbeeiinngg  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  eeccoo--ttoouurriissmm  

••  MMaannyy  ccooaassttaall  zzoonneess  aarree  nnoott  ppllaannnneedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  

    

  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::  

  

TThhee  mmeeeettiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  OOAASS  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaccttiioonnss::    
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••  AAddoopptt  aa  bbaallaanncceedd  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttoouurriissmm  aanndd  aaggrriiccuullttuurree,,  aass  tthheerree  

sseeeemmss  ttoo  bbee  aa  hheeaavviieerr  ffooccuuss  oonn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttoouurriissmm  iinn  tthhee  rreeggiioonn  wwhhiillee  tthhee  

aaggrriiccuullttuurree  sseeccttoorr  iiss  eexxppeerriieenncciinngg  ddeecclliinnee;;  

••  EEnnssuurree  tthhaatt  pphhyyssiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ddooeess  nnoott  eennccrrooaacchh  oonn  tthhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  

ccooaassttaall  bbaayyss  aanndd  tthhaatt  aarrcchheeoollooggiiccaall  ssiitteess  aanndd  eeccoossyysstteemmss  aarree  pprreesseerrvveedd;;  

••  RReedduuccee  tthhee  ttiimmeelliinnee  bbeettwweeeenn  rreesseeaarrcchh,,  aanndd  tthhee  uussee  ooff  iittss  ffiinnddiinnggss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  ppoolliiccyy;;  

••  RReeqquuiirree  aallll  ddeevveellooppeerrss  ttoo  iinncclluuddee  iinn  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aaddeeqquuaattee  mmeeaassuurreess  ttoo  

mmiittiiggaattee  llaanndd--bbaasseedd  ppoolllluuttiioonn,,  aanndd  ggeenneerraallllyy  ttoo  rreedduuccee  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  ooff  ttiieerr  

ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  oonn  hhuummaann  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  

  

33..    PPlleennaarryy  SSeessssiioonn  TThhrreeee::  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  PPllaannnniinngg  ((MMooddeerraattoorr::  CCaarroolliinnaa  PPeeññaa))  

  

DDuurriinngg  tthhiiss  PPlleennaarryy  SSeessssiioonn  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  mmaaddee  bbyy  MMss  AAuurreelliiaa  JJaaccqquueelliinnee  AArrmmoonnyy  ffrroomm  

tthhee  SStt..  CChhrriissttoopphheerr  NNaattiioonnaall  TTrruusstt  ((SStt..  KKiittttss  aanndd  NNeevviiss))  aanndd  MMrr..  JJoosseepphh  AAnnttooiinnee  ffrroomm  tthhee  FFrriieennddss  

ooff  tthhee  EEaarrtthh  ((GGrreennaaddaa))..  

  

IIssssuueess  DDiissccuusssseedd::  

DDuurriinngg  tthhiiss  sseessssiioonn  ppaarrttiicciippaannttss  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess::  

��  ccoommmmuunniittyy  lleevveell  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoowwaarrddss  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppllaannnniinngg;;    

��  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccaappaacciittyy  ooff  llooccaall  ggrroouuppss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ddiissaasstteerrss,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  eedduuccaattiioonn;;  

��  IImmpplleemmeenntt  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggiieess..    

��  CCoonnttiinnuuaallllyy  aasssseessss  tthhee  bbiigg  ppiiccttuurree,,  tthhee  oovveerraallll  oouuttccoommee  ooff  oouurr  aaccttiioonnss..  

��  AAppppllyy  iinnddiiggeennoouuss  kknnoowwlleeddggee  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppllaannnniinngg  

��  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeenntt  sseeccttoorrss  sshhoouulldd  bbee  eexxppoosseedd  ttoo  mmoorree  ttrraaiinniinngg  iinn  

ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt;;  

��  RReesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  cceennttrreess  sshhoouulldd  ttrraannssllaattee  sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  

iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iitt  eeaassiillyy  aassssiimmiillaatteedd  bbyy  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss,,  aanndd  ccoommmmuunniittyy  aaddooppttiioonn  

��  CCoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt  mmuusstt  bbee  aatt  tthhee  ffoorreeffrroonntt  ooff  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppllaannnniinngg..    

��  AA  hhoolliissttiicc  aapppprrooaacchh  sshhoouulldd  bbee  eemmppllooyyeedd  ttoowwaarrddss  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  

nnaattuurraall,,  ccuullttuurraall  aanndd  bbuuiilltt  eennvviirroonnmmeennttss..  ““WWee  nneeeedd  ttoo  eedduuccaattee  ppeeooppllee  aabboouutt  ssyysstteemmss  

tthhiinnkkiinngg  aanndd  hheellpp  tthheemm  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  aallll  tthheessee  aaccttiivviittiieess  aarree  iinntteerrddeeppeennddeenntt  aanndd  

aaffffeecctt  eeaacchh  ootthheerr””..    

  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::  

TThhee  mmeeeettiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  OOAASS  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaccttiioonnss::    

  

��  IImmpplleemmeenntt  mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  aallllooww  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ddiissaasstteerr  pprreevveennttiioonn    

((ffoorr  eexxaammppllee  ccoommmmuunniiccaattiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ddeetteerriioorraattiinngg  bbrriiddggeess  wwhhiicchh  wwoouulldd  

rreessuulltt  iinn  ttiimmeellyy  rreeppaaiirrss))..  
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��  RReeqquuiirree  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr//EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  ooffffiicceess  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  

lleeaaddeerrss  ttoo  eexxcchhaannggee  iiddeeaass  aabboouutt  bbeesstt  pprraaccttiicceess  oonn  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhee  oouuttccoommee  ooff  

tthheessee  ddiissccuussssiioonnss  sshhoouulldd  tthheenn  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ssttoorreedd  iinn  cceennttrraall  

ddaattaabbaassee..    

••  EEssttaabblliisshh  aa  ppllaann  tthhaatt  aaddddrreesssseess  tthhee  rree--aallllooccaattiioonn  ooff  EEaarrtthh  mmoovviinngg  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  ssttrraatteeggiicc  

ppoossiittiioonnss  aarroouunndd  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  uussee  iinn  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss;;  

••  FFaacciilliittaattee  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  eemmeerrggeennccyy  aaccttiioonn  ggrroouuppss  iinn  eeaacchh  ccoommmmuunniittyy  ttoo  mmaannaaggee  

pprree  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee..    

••  CCoonnttiinnuuaallllyy  aasssseessss  tthhee  bbiigg  ppiiccttuurree,,..  

••  AAppppllyy  iinnddiiggeennoouuss  kknnoowwlleeddggee  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppllaannnniinngg..  

••  PPrroovviiddee  ttrraaiinniinngg  iinn  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nnoonn--

ggoovveerrnnmmeenntt  sseeccttoorrss..  

••  RReeqquuiirree  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  cceennttrreess  ttoo  ttrraannssllaattee  sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  bbyy  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss,,  aanndd  ccoommmmuunniittyy  aaddooppttiioonn  

  

44..  PPlleennaarryy  SSeessssiioonn  FFoouurr::    IInnssttiittuuttiioonnaall  AAssppeeccttss  iinn  CClliimmaattee  CChhaannggee  MMaannaaggeemmeenntt  ((MMooddeerraattoorr::  

CClleettuuss  SSpprriinnggeerr))  

  

DDuurriinngg  tthhiiss  PPlleennaarryy  SSeessssiioonn  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  mmaaddee  bbyy  MMss  YYoollaanndd  LLoonnddoonn  ffrroomm  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  

YYoouutthh  EEnnvviirroonnmmeenntt  NNeettwwoorrkk  ((SStt..  VViinncceenntt  aanndd  tthhee  GGrreennaaddiinneess))  

  

IIssssuueess  DDiissccuusssseedd::  

  

DDuurriinngg  tthhiiss  sseessssiioonn  ppaarrttiicciippaannttss  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess::  

••  TThhee  nneeeedd  ffoorr  uurrggeenntt  aaccttiioonn  ttoo  aaddaapptt  ttoo  cclliimmaattee  cchhaannggee  bbyy  llooookkiinngg  aatt  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg,,  

bbuuiillddiinngg  ssttaannddaarrddss,,  llaanndd  zzoonniinngg;;  

••  GGrreeaatteerr  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  yyoouutthh  aanndd  iinncclluuddee  tthheemm  iinn  tthhee  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceessss  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  cclliimmaattee  cchhaannggee  aanndd    

••  TThhee  ppootteennttiiaall  uussee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  mmeeddiiaa  ((TTwwiitttteerr,,  FFaacceebbooookk))  ttoo  sshhaarree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  

cclliimmaattee  cchhaannggee,,  aanndd  iinnvviittee  mmeeddiiaa  ppeerrssoonnnneell  ttoo  mmeeeettiinnggss  aanndd  eennccoouurraaggee  tthheemm  ttoo  pprroommoottee  

eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess..    

••  RReeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  cclliimmaattee  cchhaannggee  wwiillll  aaffffeecctt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ooff  cciittiizzeennss      

••  TThhee  nneeeedd  ffoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  sseeaa--lleevveell  rriissee,,  mmoorree  iinntteennssee  aanndd  ffrreeqquueenntt  hhuurrrriiccaanneess,,  

ddeepplleettiioonn  ooff  ffiisshh  ssttoocckkss,,  aanndd  ssccaarrcciittyy  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr    

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::  

TThhee  mmeeeettiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  OOAASS  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss::    

  

••  CCoommmmuunniiccaattee  ttoo  ccoonnssttiittuueennttss,,  tthhee  tthhrreeaatt  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  tthheeiirr  lliivveelliihhooooddss  bbyy  

ddiisssseemmiinnaattiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  vviiaa  pprriinntt  aanndd  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  

••  IInnccrreeaassee  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  bbyy  eennssuurriinngg  tthhaatt  ccoonncceeppttss  aarree  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  aallll..  

FFooccuuss  oonn  iissssuueess  ssuucchh  aass  sseeaa  lleevveell  rriissee,,  mmoorree  iinntteennssee  aanndd  ffrreeqquueenntt  hhuurrrriiccaanneess,,  ddeepplleettiioonn  ooff  

ffiisshh  ssttoocckkss,,  ssccaarrcciittyy  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr  aass  ooppppoosseedd  ttoo  ffooccuussiinngg  oonn  cclliimmaattee  cchhaannggee  
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••  PPaayy  cclloosseerr  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ppoolliiccyy  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  aaddvvooccaattee  ffoorr  

tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  oorr  cciivviill  ssoocciieettyy  ggrroouuppss..  

  

CCoonncclluussiioonn  

  

TThhee  mmeeeettiinngg  eennddeedd  wwiitthh  rreemmaarrkkss  bbyy  MMrr..  CClleettuuss  SSpprriinnggeerr  aanndd  MMrrss..  AAnnnnee  MMaarriiee  BBllaacckkmmaann  bbootthh  ooff  

wwhhoomm  wwaarrmmllyy  ccoommmmeennddeedd  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ffoorr  tthheeiirr  eenntthhuussiiaassmm  aanndd  ffoorr  tthheeiirr  lliivveellyy  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  IInn  hhiiss  rreessppoonnssee  oonn  bbeehhaallff  ooff  ppaarrttiicciippaannttss,,  MMrr..  GGrreeggoorr  WWiilllliiaammss  

tthhaannkkeedd  tthhee  OOAASS  ffoorr  sseeeekkiinngg  tthhee  iinnppuutt  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  mmaatttteerrss  ttoo  bbee  ppllaacceedd  bbeeffoorree  

tthhee  MMiinniisstteerriiaall  oonn  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt..  MMrr..  WWiilllliiaammss  eexxpprreesssseedd  tthhee  hhooppee  tthhaatt  tthhiiss  ppoolliiccyy  ooff  

eennggaaggeemmeenntt  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee..    

  

TThhee  mmeeeettiinngg  cclloosseedd  aatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  66::1155  pp..mm  

AAnnnneexxeess::  

  

LLiisstt  ooff  PPaarrttiicciippaannttss  

MMeeeettiinngg  AAggeennddaa  
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