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

التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية  - ٢١٦/٥٨
 

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

فيه عام ٢٠٠٢ السنة الدولية للجبال، 
وإذ تشـري أيضـا إىل قراريـها ١٨٩/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، 

و٢٤٥/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢،  
وإذ تقـر بـأن الفصـل ١٣ مـن جـــدول أعمــال القــرن ٢١(١)، ومجيــع الفقــرات ذات 
الصلـة مـن خطــة التنفيــذ الصــادرة عــن مؤمتــر القمــة العاملـــي للتنميــــة املستدامــــة (�خطــــة 
جوهانسربغ للتنفيذ�)(٢)، ال سيما الفقـرة ٤٢ منـه، تشـكل األطـر العامـة للسياسـات املتعلقـة 

بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، 
وإذ تالحظ الشراكة الدولية من أجل التنمية املستدامة يف املنـاطق اجلبليـة (�الشـراكة 
اجلبلية�) اليت استهلت خالل مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة بدعـم تعـهد بتقدميـه مثانيـة 
وثالثون بلدا، ومخس عشرة منظمـة حكوميـة دوليـة، و مثـاين وثالثـني منظمـة مـن اموعـات 

                                                           
(١) تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريــو دي جانــريو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ 
A، والتصويبــان)، الــد األول: القــرارات الــيت اختذهـــا  .93.I.8 منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع)

املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 
(٢) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – 
ـــب)، الفصـــل  A والتصوي . 03.II.A.1 ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

األول، القرار ٢، املرفق. 
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الرئيسية، باعتبارها جا مـهما ملعاجلـة األبعـاد املختلفـة املتداخلـة للتنميـة املسـتدامة يف املنـاطق 
اجلبلية، 

وإذ حتيط علما مبنهاج بيشكيك للجبال(٣)، وهو الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمــة بيشـكيك 
العاملي املعين باجلبال، الذي عقد يف بيشكيك خالل الفـترة مـن ٢٨ تشـرين األول/أكتوبـر إىل 

١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، والذي مثّل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال، 
حتيـط علمـا بالتقريـر الـذي أحالـه األمـني العـام عـن الســـنة الدوليــة للجبــال،  - ١

٢٠٠٢(٤)؛ 
ترحب بالنتائج املهمة اليت حتققت خالل السنة، اليت زادت كثريا مـن الوعـي  - ٢
وعززت االهتمام بالتنمية املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبليـة، وحتفـز علـى العمـل 
الفعال الطويل األمد من أجل تنفيذ الفصل ١٣ من جـدول أعمـال القـرن ٢١(١) والفقـرة ٤٢ 

من خطة جوهانسربغ للتنفيذ(٢)؛  
ـــر أن هنــاك شــبكة متناميــة مــن احلكومــات واملنظمــات  تالحـظ مـع التقدي - ٣
واموعات الرئيسية واألفراد يف أرجاء العامل تدرك أن للجبـال أمهيـة عامليـة باعتبارهـا مصـدر 
معظم مياه األرض العذبة، ومكامن التنوع البيولوجي الغـين، والوجـهات الشـعبية لالسـتجمام 

والسياحة، ومناطق ذات أمهية من حيث التنوع الثقايف واملعرفة والتراث الثقايف؛ 
تالحظ مع التقدير أيضا الدور الفعـال للحكومـات، واموعـات الرئيسـية،  - ٤
واملؤسسـات األكادمييـة، واملنظمـات والوكـاالت الدوليـة، يف األنشـطة املتصلـة بالسـنة، مبـــا يف 

ذلك إنشاء مثان وسبعني جلنة وطنية أو آلية مشاة؛ 
تعـرب عـن التقديـر للعمـل الـذي تقـوم بـــه منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة  - ٥
والزراعة بوصفها الوكالــة الرائـدة بالنسـبة للسـنة، وكذلـك لإلسـهام القيـم املقـدم مـن برنـامج 
األمم املتحدة للبيئة، وجامعة األمـم املتحـدة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ 
تشـدد علـــى أن هنــاك حتديــات كــربى مــازالت ماثلــة أمــام حتقيــق التنميــة  - ٦
املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية، فضال عن وجود حتديـات يف جمـاالت النشـاط 

الوطين والتعاون الدويل ودعم الشراكات وتعبئة املوارد املالية، وبالنظر إىل ذلك: 

                                                           
(٣) A/C.2/57/7، املرفق. 

 .A/58/134 (٤)
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تشجع منظومة األمم املتحدة على مضاعفة اجلـهود تعزيـزا للتعـاون فيمـا بـني  (أ)
الوكاالت على زيادة فعالية تنفيذ الفصل ١٣ من جـدول أعمـال القـرن ٢١ والفقـرة ٤٢ مـن 

خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ 
تشجع أيضا على مواصلة إنشاء وتطويـر مـا يتصـل باجلبـال مـن جلـان وطنيـة  (ب)
ومراكز تنسيق وآليات أخرى تضم عـددا كبـريا مـن أصحـاب املصلحـة علـى الصعيـد الوطـين 

من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ 
تؤيد اجلهود الوطنية، املبذولة داخل إطــار خطـط التنميـة الوطنيـة، الراميـة إىل  (ج)
وضـع أهـداف وخطـط اسـتراتيجية مـن أجـل التنميـة املســـتدامة للجبــال، وكذلــك سياســات 

وقوانني وبرامج ومشاريع يئ السبيل إىل تنفيذها؛ 
تشجع األخذ يف التنمية املستدامة للسالسـل اجلبليـة ويف تبـادل املعلومـات يف  (د)

هذا الصدد، بنهج عابرة للحدود، حيثما أقرت الدول املعنية ذلك؛ 
تشـجع أيضـا الـدول األعضـاء علـى مجـع وإصـدار معلومـات وإنشـــاء قواعــد  (هـ)
بيانات خمصصة للجبـال، حبيـث يتسـىن اسـتثمار املعرفـة يف دعـم البحـوث والـربامج واملشـاريع 

املتعددة التخصصات ويف حتسني صنع القرار والتخطيط؛ 
تؤيـد وضـع وتنفيـذ برامـج اتصـــال عامليــة وإقليميــة ووطنيــة للتأســيس علــى  (و)

ما أوجدته السنة من وعي بأمهية التغيري ومن قوة دافعة إلحداثه؛  
تؤكد على أمهية برامـج بنـاء القـدرات والتعليـم ابتغـاء زيـادة مسـتوى الوعـي  (ز)
باملمارسات السليمة يف جمال التنمية املستدامة للمنــاطق اجلبليـة وبطبيعـة العالقـات القائمـة بـني 

املناطق املرتفعة واملناطق املنخفضة؛ 
ـــة علــى املــوارد وكــذا تعزيــز  تدعـو إىل حتسـني إمكانيـة حصـول املـرأة اجلبلي (ح)
دورهـــــا يف جمتمعاـا احملليـة وثقافاـا، وحتيـط علمـا يف هــذا الســياق بالتوصيــات الــواردة يف 
إعالن تيمفو الصادر عن مؤمتر تكرمي املرأة اجلبلية، املعقـود يف تيمفـو خـالل الفـترة مـن ١ إىل 

٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 
تالحظ بدء نفاذ الربوتوكوالت التسعة التفاقيـة محايـة جبـال األلـب، وذلـك  - ٧

كمسامهة يف التعاون اإلقليمي من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ 
ـــة اإلطاريــة حلمايــة جبــال الكاربــات وكفالــة  تالحـظ أيضـا اعتمـاد االتفاقي - ٨

تنميتها املستدامة والتوقيع عليها من قبل بلدان املنطقة؛ 
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تالحظ كذلك أن عملية تشاورية قد أجريت مع مجيع أصحاب املصلحـة يف  - ٩
الشـراكة اجلبليـة، ال سـيما البلـدان املاحنـة، مـن أجـل حتديـــد أفضــل اخليــارات ملواصلــة تقــدمي 

املساعدة إىل أصحاب املصلحة يف تنفيذ الشراكة؛ 
حتيط علما باالستنتاجات اليت توصل إليـها االجتمـاع العـاملي األول ألعضـاء  - ١٠
الشــراكة اجلبليــة، الــذي انعقــد يف مــــريانو، إيطاليـــا، يومـــي ٥ و ٦ تشـــرين األول/أكتوبـــر 

٢٠٠٣(٥) بناء على دعوة من حكومة إيطاليا؛ 
تالحظ أن االجتماع العاملي املقبـل ألعضـاء الشـراكة اجلبليـة سـينعقد خـالل  - ١١
النصف الثاين من عـام ٢٠٠٤، وترحـب يف هـذا الصـدد بـالعرض الـذي قدمتـه حكومـة بـريو 

الستضافة االجتماع؛ 
ـــرب آليــة للتعــاون ذات  تالحـظ أيضـا يف هـذا السـياق أن الشـراكة اجلبليـة تعت - ١٢
طــابع حركــي وشــفاف ومــرن وتشــاركي، وأــا مفتوحــة أمــام احلكومــات، مبــا يف ذلـــك 
السلطات احمللية واإلقليمية، فضال عن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة 

واملنظمات األخرى اليت تتسق أهدافها وأنشطتها مع رؤية الشراكة ومهمتها؛ 
تالحـظ كذلـك أن أعضـاء الشـراكة اجلبليـة ملـتزمون بتنفيـذ الشـــراكة وفقــا  - ١٣
لقرار الس االقتصادي واالجتماعي ٦١/٢٠٠٣ املؤرخ ٢٥ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، وتدعوهـم 
إىل االمتثـال للمعايـري واملبـادئ التوجيهيـة املتفـــق عليــها يف املقــرر الــذي اختذتــه جلنــة التنميــة 

املستدامة يف دورا احلادية عشرة(٦)؛ 
ـــدويل وســائر الشــركاء املعنيــني إىل النظــر يف االنضمــام إىل  تدعـو اتمـع ال - ١٤

الشراكة اجلبلية؛ 
تشـجع مجيـع كيانـــات منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصلــة، كــل يف إطــار  - ١٥
واليته، على مواصلة تعاوا البناء يف إطار متابعة السنة، مع مراعاة عمـل الفريـق املشـترك بـني 
الوكاالت املعين باجلبال، واحلاجة إىل مواصلة إشراك منظومة األمـم املتحـدة، ال سـيما منظمـة 
األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وبرنـــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وجامعــة األمــم املتحــدة، 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلــم والثقافـة، ومنظمـة األمـم 

                                                           
(٥) A/C.2/58/8، املرفق. 

 ،(E/ 2 0 (٦) انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحق رقــم ٩ (03/29
الفصل األول، الفرع ألف. 
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املتحدة للطفولة، واملؤسسات املاليـة الدوليـة، وغـري ذلـك مـن املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، 
مع مراعاة التوصيات الواردة يف منهاج بيشكيك للجبال(٣)؛ 

تشجع احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدوليـة ومرفـق  - ١٦
البيئة العاملية وسائر آليات التمويل الدوليـة ذات الصلـة التابعـة لألمـم املتحـدة، كاآلليـة العامليـة 
التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـــاين مــن اجلفــاف و/أو التصحــر، 
وخباصة يف أفريقيا، فضال عن مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة من منظمـات اتمـع املـدين 
والقطاع اخلاص، على توفري الدعم، بطرق منها تقدمي تربعات مالية، للربامج واملشــاريع احملليـة 

والوطنية والدولية املتعلقة بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـتني تقريـرا  - ١٧
عن حالة التنمية املستدامة يف املنــاطق اجلبليـة، مـع حتليـل شـامل للتحديـات املقبلـة والتوصيـات 
ـــد فرعــي معنــون �التنميــة املســتدامة يف  املناسـبة يف جمـال السياسـة العامـة، وذلـك يف إطـار بن

املناطق اجلبلية� من البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 
اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


