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    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/58/484/Add.7( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
  

  يةبلمناطق اجل للالتنمية املستدامة -  ٥٨/٢١٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 الـذي أعلنـت     ،١٩٩٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٠ املؤرخ   ٥٣/٢٤ إىل قرارها    إذ تشري   

   السنة الدولية للجبال،٢٠٠٢ عامفيه 
 ،٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٨٩هــا ي إىل قراروإذ تــشري أيــضا  

  ، ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ  ٥٧/٢٤٥و
ــع الفقــرات ذات  )١(٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٣ بــأن الفــصل وإذ تقــر   ، ومجي

ــة    ــن خط ــصلة م ــن   ال ــصادرة ع ــذ ال ــة العاملــ  التنفي ــؤمتر القم ـــي للتنميـم ــستدامـ ـــخط” (ةــة امل ة ـ
 منـه، تـشكل األطـر العامـة للـسياسات املتعلقـة             ٤٢، ال سيما الفقـرة      )٢()“جوهانسربغ للتنفيذ 

  ،بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية
الـشراكة  ”( لشراكة الدولية من أجل التنمية املستدامة يف املنـاطق اجلبليـة           ا وإذ تالحظ   
مثانيـة   بتقدميـه  تعهـد بـدعم   لت خالل مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة         اليت اسُته  )“اجلبلية
وثالثـني منظمـة مـن اجملموعـات     و مثـاين   ، منظمـة حكوميـة دوليـة   مخس عـشرة  بلدا، و ن  ووثالث

                                                         
 ١٩٩٢ يونيـه / حزيران ١٤‐ ٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،            )١(    

القــرارات الــيت اختــذها : ، اجمللــد األول)ن، والتــصويباA.93.I.8دة، رقــم املبيــع منــشورات األمــم املتحــ(
  .، املرفق الثاين١، القرار املؤمتر

 –أغـسطس   / آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،              )٢(    
، الفــصل ) والتــصويبA.03.II.A.1 منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٤

  .، املرفق٢األول، القرار 
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عاجلـة األبعـاد املختلفـة املتداخلـة للتنميـة املـستدامة يف املنـاطق               ملهمـا   مباعتبارها هنجـا    ة،  الرئيسي
  ،اجلبلية

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمـة بيـشكيك   ، وهو )٣( بيشكيك للجبالمبنهاج ذ حتيط علما وإ  
أكتـوبر إىل   / تـشرين األول   ٢٨العاملي املعين باجلبال، الذي عقد يف بيشكيك خالل الفتـرة مـن             

  ، والذي مثّل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال،٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ١
الــسنة الدوليــة للجبــال، األمــني العــام عــن الــذي أحالــه ير تقرالبــحتــيط علمــا   - ١  
  ؛)٤(٢٠٠٢

 الـوعي زادت كـثريا مـن   السنة، اليت خالل   همة اليت حتققت   امل جتائ بالن ترحب  - ٢  
فـز علـى العمـل      حت، و يف املناطق اجلبليـة   والقضاء على الفقر    لتنمية املستدامة   االهتمام با عززت  و

 ٤٢ والفقـرة   )١(٢١من جـدول أعمـال القـرن         ١٣الفصل  الفعال الطويل األمد من أجل تنفيذ       
 ؛ )٢( للتنفيذجوهانسربغ من خطة

ــدير  تالحــظ  - ٣   ــع التق ــات واملنظمــات     م ــن احلكوم ــة م ــاك شــبكة متنامي  أن هن
 الرئيسية واألفراد يف أرجاء العامل تـدرك أن للجبـال أمهيـة عامليـة باعتبارهـا مـصدر          موعاتواجمل

 لالسـتجمام  الـشعبية امن التنوع البيولـوجي الغـين، والوجهـات         مياه األرض العذبة، ومك   معظم  
  ؛ث الثقايفارلتواواملعرفة لتنوع الثقايف ذات أمهية من حيث ا، ومناطق ةسياحالو

اجملموعـات الرئيـسية،    ولحكومـات،   للدور الفّعـال    ا تالحظ مع التقدير أيضا     - ٤  
األنــشطة املتــصلة بالــسنة، مبــا يف واملؤســسات األكادمييــة، واملنظمــات والوكــاالت الدوليــة، يف 

  ؛ أو آلية مشاهبة وسبعني جلنة وطنيةمثانذلك إنشاء 
بــه منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة  تقــوم لعمــل الــذي لالتقــدير عــرب عــن ت  - ٥  

إلسـهام القـيِّم املقـدم مـن برنـامج          للـسنة، وكـذلك     بالنـسبة ل  والزراعة بوصفها الوكالـة الرائـدة       
وجامعـة األمـم املتحـدة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،              األمم املتحدة للبيئة،    

  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛
لتنميــة  مازالــت ماثلــة أمــام حتقيــق ا   ىعلــى أن هنــاك حتــديات كــرب    تــشدد  - ٦  

جمـاالت النـشاط     حتـديات يف     ، فضال عن وجود   يف املناطق اجلبلية  والقضاء على الفقر    املستدامة  
  : ودعم الشراكات وتعبئة املوارد املالية، وبالنظر إىل ذلكدويلالتعاون الالوطين و

                                                         
    )٣( A/C.2/57/7املرفق ،.  
    )٤( A/58/134.  
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بـني  فيمـا    منظومة األمم املتحدة على مضاعفة اجلهـود تعزيـزا للتعـاون             شجعت  )أ(  
 مـن   ٤٢ والفقـرة    ٢١من جـدول أعمـال القـرن         ١٣الوكاالت على زيادة فعالية تنفيذ الفصل       

  ؛ للتنفيذجوهانسربغ ةخط
جلـان وطنيـة    مـا يتـصل باجلبـال مـن         إنـشاء وتطـوير      على مواصلة     أيضا شجعت  )ب(  

أصـحاب املـصلحة علـى الـصعيد الـوطين      تـضم عـددا كـبريا مـن       ومراكز تنسيق وآليات أخرى     
  من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

الراميـة إىل   طـط التنميـة الوطنيـة،       املبذولة داخل إطـار خ     ، اجلهود الوطنية  ؤيدت  )ج(  
وضــع أهــداف وخطــط اســتراتيجية مــن أجــل التنميــة املــستدامة للجبــال، وكــذلك سياســات     

  وقوانني وبرامج ومشاريع هتيئ السبيل إىل تنفيذها؛
األخذ يف التنمية املـستدامة للـسالسل اجلبليـة ويف تبـادل املعلومـات يف               تشجع    )د(  

  ؛، حيثما أقرت الدول املعنية ذلكهذا الصدد، بنهج عابرة للحدود
إصــدار معلومــات وإنــشاء قواعــد  مجــع والــدول األعــضاء علــى تــشجع أيــضا  )هـ(  
ر املعرفـة يف دعـم البحـوث والـربامج واملـشاريع      اسـتثم ، حبيـث يتـسىن ا    لجبـال لة  صـص بيانات خم 

  املتعددة التخصصات ويف حتسني صنع القرار والتخطيط؛
ــدت  )و(   ــرامج ا  ؤي ــذ ب ــى    وضــع وتنفي ــة للتأســيس عل ــة ووطني ــة وإقليمي ــصال عاملي ت

  ومن قوة دافعة إلحداثه؛ التغيري  بأمهية وعي من  السنةأوجدته ما
بـرامج بنـاء القـدرات والتعلـيم ابتغـاء زيـادة مـستوى الـوعي                على أمهية    تؤكد  )ز(  

ائمـة بـني    طبيعـة العالقـات الق    ب و يـة جلبلللمنـاطق ا  يف جمال التنمية املستدامة     السليمة  املمارسات  ب
  ؛نخفضةاملناطق املرتفعة واملناطق امل

ــوارد و   إىل تــدعو  )ح(   ــة علــى امل ــرأة اجلبلي ــة حــصول امل ــز   حتــسني إمكاني كــذا تعزي
ـــا يف جمتمعاهتــا احملليــة وثقافاهتــا  لتوصــيات الــواردة يف ايط علمــا يف هــذا الــسياق ب ، وحتــدورهـــ

 إىل  ١، املعقـود يف تيمفـو خـالل الفتـرة مـن             إعالن تيمفو الصادر عن مؤمتر تكرمي املرأة اجلبليـة        
  ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٤

 وذلـك  تفاقيـة محايـة جبـال األلـب،     التـسعة ال  ربوتوكوالت  البدء نفاذ    الحظت  - ٧  
  التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛حتقيق كمسامهة يف التعاون اإلقليمي من أجل 

ــضا   - ٨   ــة اإلطا تالحــظ أي ــة     اعتمــاد االتفاقي ــات وكفال ــال الكارب ــة جب ــة حلماي ري
  تنميتها املستدامة والتوقيع عليها من قبل بلدان املنطقة؛



A/RES/58/216 
 

4 

مجيع أصحاب املـصلحة يف     قد أجريت مع    أن عملية تشاورية    كذلك   الحظت  - ٩  
 أفــضل اخليــارات ملواصــلة تقــدمي  ، ال ســيما البلــدان املاحنــة، مــن أجــل حتديــد  الــشراكة اجلبليــة

  املصلحة يف تنفيذ الشراكة؛املساعدة إىل أصحاب 
 باالستنتاجات اليت توصـل إليهـا االجتمـاع العـاملي األول ألعـضاء          حتيط علما   - ١٠  

ــة  ــشراكة اجلبليـ ــو الـ ــد يف مريانـ ــذي انعقـ ــا،، الـ ــومي ، إيطاليـ ــشرين األول٦ و ٥ يـ ــوبر / تـ أكتـ
   بناء على دعوة من حكومة إيطاليا؛)٥(٢٠٠٣

 ألعـضاء الـشراكة اجلبليـة سـينعقد خـالل           لقبـ  أن االجتماع العـاملي امل     الحظت  - ١١  
، وترحـب يف هـذا الـصدد بـالعرض الـذي قدمتـه حكومـة بـريو           ٢٠٠٤النصف الثاين مـن عـام       

  االجتماع؛ الستضافة
 ذات للتعــاون الــشراكة اجلبليــة تعتــرب آليــة  أنيف هــذا الــسياق   أيــضاالحــظت  - ١٢  

مات، مبا يف ذلك الـسلطات      طابع حركي وشفاف ومرن وتشاركي، وأهنا مفتوحة أمام احلكو        
اإلقليمية، فضال عن املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات        احمللية و 

  األخرى اليت تتسق أهدافها وأنشطتها مع رؤية الشراكة ومهمتها؛
أن أعــضاء الــشراكة اجلبليــة ملتزمــون بتنفيــذ الــشراكة وفقــا  الحــظ كــذلك ت  - ١٣  

، وتـدعوهم   ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦١قتصادي واالجتماعي   لقرار اجمللس اال  
ــة         ــة التنمي ــه جلن ــذي اختذت ــرر ال ــا يف املق ــة املتفــق عليه ــادئ التوجيهي ــايري واملب ــال للمع إىل االمتث

  ؛)٦(املستدامة يف دورهتا احلادية عشرة
ــدعو  - ١٤   ــضما     ت ــر يف االن ــيني إىل النظ ــشركاء املعن ــائر ال ــدويل وس ــع ال م إىل  اجملتم
  ؛ليةباجلالشراكة 
ــشجع  - ١٥   ــم املتحــدة   ت ــة األم ــات منظوم ــع كيان ــصلة،   مجي ــار كــل ذات ال يف إط

، على مواصلة تعاوهنا البنَّاء يف إطار متابعة السنة، مع مراعـاة عمـل الفريـق املـشترك بـني          تهوالي
يما منظمـة   سـ  إشراك منظومة األمـم املتحـدة، ال      مواصلة  الوكاالت املعين باجلبال، واحلاجة إىل      

ــم املتحــدة،        ــة األم ــة، وجامع ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــة والزراعــة، وبرن األمــم املتحــدة لألغذي
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة، ومنظمـة األمـم                

                                                         
    )٥( A/C.2/58/8املرفق ،.  
، )(E/2003/29 ٩، امللحق رقم ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، :  انظر)٦(    

  .الفصل األول، الفرع ألف
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ة ذات الصلة، مـع     املتحدة للطفولة، واملؤسسات املالية الدولية، وغري ذلك من املنظمات الدولي         
  ؛)٣(مراعاة التوصيات الواردة يف منهاج بيشكيك للجبال

 ومرفـق  واملؤسسات املاليـة الدوليـة   منظومة األمم املتحدةاحلكومات و  تشجع  - ١٦  
 التابعـة لألمـم املتحـدة، كاآلليـة العامليـة           الدوليـة ذات الـصلة    البيئة العاملية وسائر آليات التمويل      

التــصحر، أو / ويف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف ة ملكافحــة التــصحر التفاقيــة األمــم املتحــد
من منظمـات اجملتمـع املـدين       ذوي الصلة    املصلحة   بامجيع أصح ، فضال عن    وخباصة يف أفريقيا  

، للربامج واملـشاريع احملليـة       مالية والقطاع اخلاص، على توفري الدعم، بطرق منها تقدمي تربعات        
  ؛بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبليةة والوطنية والدولية املتعلق

تقريـرا  ستني   إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـ                تطلب  - ١٧  
يف املنـاطق اجلبليـة، مـع حتليـل شـامل للتحـديات املقبلـة والتوصـيات                 التنمية املستدامة   حالة  عن  

ــسياسة العامــة، وذلــك يف إطــار بنــد  املناســبة  ــة املــستدامة يف ” فرعــي معنــون يف جمــال ال التنمي
  .“البيئة والتنمية املستدامة”من البند املعنون “ املناطق اجلبلية

  ٧٨ اجللسة العامة
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣


