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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/488/Add.1( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 ٢٠٠٨السنة الدولية لكوكب األرض،  - ٦٠/١٩٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، وخطة التنفيذ ملؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة          )١(٢١القرن  أعمال  جدول  عيد تأكيد   إذ ت  

 ،)٣(٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة ، وإطار عمل هيوغو )٢()“ذخطة جوهانسربغ للتنفي”(املستدامة 
 أن الثـروة املتاحـة مـن املعلومـات العلميـة عـن كوكـب األرض مل يسـتفد                    وإذ تالحظ  

 متخذو القرارات،ومنها متاما حىت اآلن وال يكاد يعلم هبا العامة أو رامسو السياسات 
دوات تتــيح اســتخدام للبشــر أ بــأن التعلــيم يف جمــال علــوم األرض يــوفر واقتناعــا منــها 

 مــن أجــلغــىن عنــها  هلياكــل األساســية العلميــة الــيت البشــكل مســتدام وبنــاء ااملــوارد الطبيعيــة 
 التنمية املستدامة،

ــالقرار الــذي اختــذه املــؤمتر العــام    وإذ ترحــب  ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم   ب
علــوم ، بغيــة إبــراز أمهيــة  لكوكــب األرض الســنة الدوليــة ٢٠٠٨بتأييــد إعــالن ســنة  والثقافــة 
 األرض،

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

، ) والتصـويب  A.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع        (القرارات اليت اختذها املؤمتر    ،اجمللد األول 
 .، املرفق الثاين١القرار 

 ٤ -أغســطس /آب ٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا،   )٢(
 األول، القـرار  ، الفصل) والتصويبA.03.II.A.1رات األمم املتحدة، رقم املبيع    منشو (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق٢
 بناء قدرة األمم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث    : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة إطار عمل هيوغو  )٣(

A/CONF.206/6)، ٢ الفصل األول، القرار(. 
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 ،جمــاالتعــدة  الــدور احلاســم الــذي ميكــن أن تؤديــه الســنة يف وإذ تضــع يف االعتبــار 
 واتقــاء ،األرض ومواردهــاإذكــاء الــوعي اجلمــاهريي بأمهيــة التنميــة املســتدامة لعمليــات   منــها 

 ،ورة مسـتدامة  إدارة املـوارد بصـ   مـن أجـل    وبنـاء القـدرات      ،الكوارث وتقليلها وختفيف حـدهتا    
  يف عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة،املهم هاوإسهام

  السنة الدولية لكوكب األرض؛٢٠٠٨ إعالن سنة تقرر - ١ 
الوكالـة الرائـدة     باعتبارهـا    املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة       منظمة األمـم    عني  ت - ٢ 

بالتعـاون مـع   خـالل السـنة، وذلـك    يضطلع هبا  ستنظم األنشطة اليت    ومركز التنسيق للسنة كي     
 وكـذلك  ،نظومـة األمـم املتحـدة     ملالتابعة  املعنية  املتحدة للبيئة وغريه من الكيانات       برنامج األمم 

م األرض يف   وعلـ ب اجلمعيـات واجملموعـات املهتمـة     االحتاد الدويل للعلوم اجليولوجيـة وغـريه مـن          
أن أنشـطة السـنة الدوليـة لكوكـب األرض           علـى     وتوافـق، يف هـذا الصـدد،       ،مجيع أرجاء العامل  

قطاع الصـناعة ومؤسسـات كـربى حشـد          منها   ،جهاتعدة  ستمول من التربعات املقدمة من      
 ؛جهودها احتاد مؤلف من منظمات دولية بقيادة االحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية

مجيع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة           تشجع   - ٣ 
إذكاء الوعي بأمهية علـوم األرض لتحقيـق التنميـة      األخرى على أن تغتنم فرصة السنة من أجل         

وأن تعمــل علــى التــرويج الختــاذ إجــراءات علــى كــل مــن الصــعيد احمللــي والــوطين     املســتدامة 
 واإلقليمي والدويل؛

األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثانيـة والسـتني                إىل   تطلب - ٤ 
 .للسنة الدولية لكوكب األرضعن التقدم احملرز يف األعمال التحضريية تقريرا 

 ٦٨اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢


