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 ])A/60/488/Add.5( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 التنمية املستدامة للجبال - ٦٠/١٩٨
 

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

  السنة الدولية للجبال،٢٠٠٢مبوجبه عام 
، ٢٠٠٠ديســمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٨٩ إىل قراراهتــا  أيضــاوإذ تشــري 

 كـــانون ٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٦، و ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٤٥ و
 ،٢٠٠٣ديسمرب /األول

 ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٨ إىل قرارهــا كــذلكوإذ تشــري  
 تالفقــرية للتغلــب علــى العقبــات القائمــة يف اجملــاال بشــأن تقــدمي املســاعدة إىل البلــدان اجلبليــة  

 ،ة واإليكولوجيةاالقتصاديو ةاالجتماعي
ـــلموإذ ت  ــرن   ١٣ بالفصــل سـ ــال الق ــن جــدول أعم ــرات ذات  )١(٢١ م ــع الفق ، ومجي

ــة   ــن خطـ ــلة مـ ــذ الالصـ ــتنفيـ ــتدامة   ملـ ــة املسـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــربغ  ”(ؤمتر القمـ ــة جوهانسـ خطـ
لتنميـة  ل العامـة لسياسـة   ا اخلطة، باعتبارمهـا إطـاري       هذه من   ٤٢ ال سيما الفقرة  و،  )٢()“للتنفيذ

 املستدامة يف املناطق اجلبلية،

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

، A.93.I.8بيـــع  ، رقـــم املمنشـــورات األمـــم املتحـــدة   (القـــرارات الـــيت اختـــذها املـــؤمتر    ،اجمللـــد األول
 .الثاين ، املرفق١ر ، القرا)والتصويب

 ٤ -أغســطس /آب ٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا،   )٢(
ــول ــع منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم امل   (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ، الفصــل األول، )، والتصــويبA.03.II.A.1بي
 .، املرفق٢ القرار
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مــن الشــراكة ”( إىل الشــراكة الدوليــة للتنميــة املســتدامة يف املنــاطق اجلبليــة  وإذ تشــري 
دعم الـ ، اليت استهلت خالل مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة باإلفـادة مـن                  )“أجل اجلبال 

ن منظمـة   ون بلدا، وأربع عشرة منظمة حكومية دولية، ومثان وسـت         و أربعة وأربع  بهتعهد  لذي  ا
األبعاد املترابطـة للتنميـة املسـتدامة       خمتلف  من اجملموعات الرئيسية، باعتبارها هنجا مهما ملعاجلة        

 يف املناطق اجلبلية،
ة ملــؤمتر قمــة ، وهــو الوثيقــة اخلتاميــ )٣(منــهاج بيشــكيك للجبــال إىل  شــري أيضــاوإذ ت 

أكتـوبر  / تشـرين األول   ٢٨بيشكيك العاملي للجبال، الذي عقد يف بيشكيك خالل الفتـرة مـن             
 ، والذي مثل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال،٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ١إىل 

 ؛)٤(“التنمية املستدامة للجبال” بتقرير األمني العام املعنون حتيط علما - ١ 
ــ - ٢   وجـــود شـــبكة متناميـــة مـــن احلكومـــات واملنظمـــات  ع التقـــديرتالحـــظ مـ

واجملموعــات الرئيســية واألفــراد يف أحنــاء العــامل تــدرك أمهيــة التنميــة املســتدامة للمنــاطق اجلبليــة  
العذبـة علـى    يـاه   املعظـم   ملصـدر   امل األمهية العاملية للجبال باعتبارهـا       ذلككوللقضاء على الفقر،    

ــتودعات األرض، و ــفها مسـ ــين   لتل بوصـ ــوجي الغـ ــوع البيولـ ــتجمام   ونـ ــعبية لالسـ ــات شـ وجهـ
 مناطق ذات أمهية من حيث التنوع الثقايف واملعرفة والتراث؛لكوهنا والسياحة، و

ــة     مــع القلــق الحــظت - ٣  ــزال هنــاك حتــديات رئيســية أمــام حتقيــق التنمي ــه ال ت أن
ية اجلبليـة، وأن سـكان      املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية ومحاية النظم اإليكولوج         

 املناطق اجلبلية هم يف أغلب األحيان من أفقر الناس يف بلداهنم؛
 واآلثــار ،تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه   أن تالحــظ - ٤ 

 تـدهور مسـتجمعات امليـاه    شـكال املترتبة علـى حتـات التربـة وإزالـة األحـراج وغـري ذلـك مـن أ               
 ارتفاع معدالت اهلجرة النازحـة، والضـغوط النامجـة عـن           وكذلكعية  وحدوث الكوارث الطبي  

الصـناعة والنقـل والسـياحة والتعـدين والزراعـة، واآلثـار املترتبـة علـى تغـري املنـاخ العـاملي، هــي            
ــال يف حت      ــة اهلشــة للجب ــنظم اإليكولوجي ــيت تواجــه ال ــقبعــض التحــديات الرئيســية ال ــة قي  التنمي

 ألهداف اإلمنائية لأللفية؛مبا يتسق مع ايف اجلبال، املستدامة والقضاء على الفقر 
 إزاء تزايـد عـدد ونطـاق الكـوارث وزيـادة تأثريهـا              تعرب عن قلقهـا العميـق      - ٥ 

خالل السنوات األخرية، ممـا أدى إىل فقـد أعـداد كـبرية مـن األرواح وخلـف آثـارا اجتماعيـة                      

_______________ 
)٣( A/C.2/57/7املرفق ،. 
)٤( A/60/309. 
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 يف أحناء العـامل، وخباصـة يف املنـاطق    طويلة األجل يف اجملتمعات الضعيفة   سلبية  واقتصادية وبيئية   
 اليت تقع يف البلدان النامية؛املناطق اجلبلية ال سيما واجلبلية، 
تقـدم  حتقيـق ال  يف أساسـي أن العمـل علـى املسـتوى الـوطين عامـل            على   شددت - ٦ 

مـع العديـد مـن      التنمية املستدامة للجبال، وترحب بتزايده املطـرد خـالل السـنوات األخـرية              يف  
 وتــدعو اجملتمــع الــدويل إىل دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان ،داث واألنشــطة واملبــادراتاألحــ

اتية مـن   ؤضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند االقتضاء، سياسات وقوانني م         لوالنامية  
 أجل حتقيق التنمية املستدامة للجبال، يف إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية؛

نشـاء جلـان أو ترتيبـات وآليـات مؤسسـية مماثلـة تضـم                علـى مواصـلة إ     تشجع - ٧ 
بـني   تعزيـز التنسـيق والتعـاون فيمـا       ل املصـلحة علـى الصـعيد الـوطين          ةحبا صـ  العديد من اجلهات  

 القطاعات من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛
 مبــا يف ذلــك ، املصــلحةاجلهــات املعنيــة صـاحبة  زيــادة مشـاركة   أيضــاتشـجع  - ٨ 

يف  يف وضع وتنفيذ الربامج واألنشطة املتصلة بالتنمية املسـتدامة           ،مع املدين والقطاع اخلاص   اجملت
 جلبال؛ا

اجلبليــة إىل يف املنــاطق حتســني إمكانيــة وصــول املــرأة إىل  علــى احلاجــة شــددت - ٩ 
يت  يف املناطق اجلبلية يف عمليـات اختـاذ القـرارات الـ            املرأةتعزيز دور   كذلك احلاجة إىل    املوارد و 

 تؤثر يف جمتمعاهتن احمللية وثقافاهتن وبيئاهتن؛
 أنه يتعني أخـذ ثقافـات الشـعوب األصـلية وتقاليـدها ومعارفهـا، مبـا يف                  تؤكد - ١٠ 

 ة وضـع السياسـ  لـدى ذلك معارفها يف جمال الطب، يف االعتبار الكامـل واحترامهـا وتشـجيعها              
 اجملتمعـات احملليـة     تشـجيع مشـاركة   ة   علـى أمهيـ    وتشـدد ط يف املنـاطق اجلبليـة،       يخطـ توالاإلمنائية  
إدمــاج أمهيــة  حياهتــا وعلــى يفيف اختــاذ القــرارات الــيت تــؤثر وإشــراكها بشــكل كامــل اجلبليــة 

 معارف الشعوب األصلية ومرياثها وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛
رحلـة   أن الكثري من البلدان النامية وكذلك البلدان اليت متر اقتصـاداهتا مب            تدرك - ١١ 

 يف صــياغة وتنفيــذ االســتراتيجيات والــربامج الوطنيــة  تقــدمي املســاعدة إليهــا انتقاليــة حتتــاج إىل 
ــائي واملتعــدد األطــراف وفيمــا بــني      ــال، مــن خــالل التعــاون الثن ــة املســتدامة للجب بلــدان للتنمي

 اجلنوب، وكذلك من خالل أشكال النهج التعاونية األخرى؛
 املستدامة للجبـال قـد أصـبح مسـألة متزايـدة األمهيـة،          أن متويل التنمية   تالحظ - ١٢ 

وخباصــة يف ضــوء االعتــراف املتزايــد باألمهيــة العامليــة للجبــال وارتفــاع مســتوى الفقــر املــدقع     
 وانعدام األمن الغذائي والصعوبات اليت تواجهها اجملتمعات اجلبلية؛
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ــ - ١٣  ــم املتحــدة، واملؤسســات املال   دعوت ــة األم ــات، ومنظوم ــة،   احلكوم ــة الدولي ي
، ومجيع اتفاقيـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة وآليـات التمويـل التابعـة هلـا،                   ةومرفق البيئة العاملي  

 املصـلحة مـن اجملتمـع       اجلهـات املعنيـة صـاحبة     مجيع  معها  ضمن والية كل منها، و    إىل أن تقوم،    
يــة للــربامج  منــها تقــدمي تربعــات مال،النظر يف تــوفري الــدعم بطــرقبــاملــدين والقطــاع اخلــاص، 

 التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛من أجل واملشاريع احمللية والوطنية والدولية 
أمهيـة البحـث عـن جمموعـة عريضـة مـن مصـادر التمويـل لغـرض                  علـى    شددت - ١٤ 

التنمية املستدامة للجبال، مثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وزيـادة فـرص احلصـول      
الغ الصـغر، مبـا يف ذلـك التـأمني البـالغ الصـغر، والقـروض الصـغرية الـيت تقـدم                      على التمويل البـ   

الـراغبني  املـنظمني  لغرض السكن، واملدخرات، وحسابات التعليم والصحة، وتقدمي الـدعم إىل          
ــة الصــغرية واملتوســطة احلجــم، و     ــال التجاري ــات يف االضــطالع باألعم ــديون  عملي مقايضــة ال
 بالتنمية املستدامة، على أساس كل حالة على حدة، حسب االقتضاء؛

على أمهيـة تعزيـز اسـتدامة الـنظم اإليكولوجيـة الـيت تـوفر املـوارد                   أيضا شددت - ١٥ 
واخلــدمات الضــرورية لرفــاه اإلنســان والنشــاط االقتصــادي، وعلــى اســتحداث أســاليب متويــل 

  لغرض محايتها؛مبتكرة
 )٥( اعتماد مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي            حظ مع االرتياح  تال - ١٦ 

 إىلالغرض الشـامل منـه      ينصرف   الذي   ،مؤخرا لربنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال      
 الصـعيد كل من    على   ٢٠١٠احلد بدرجة كبرية من فقد التنوع البيولوجي للجبال حبلول عام           

تنفيذه الذي يستهدف حتقيق إسهام كبري يف القضاء علـى          كذلك   و العاملي واإلقليمي والوطين،  
 الفقر يف املناطق اجلبلية؛

تشـجع،   أن سالسل اجلبال تكون عـادة مشـتركة بـني بلـدان عديـدة، و              تدرك - ١٧ 
 علــىالنــهج التعاونيــة العــابرة للحــدود، حيثمــا توافــق الــدول املعنيــة،   تطبيــق  الســياق،يف هــذا 

 سل اجلبال وتبادل املعلومات يف هذا الصدد؛التنمية املستدامة لسال
ــال األلــب  ســياق، يف هــذا ال،التقــديرظ مــع حــالت - ١٨  ــة جب ــة محاي  الــيت )٦( اتفاقي
مسـتدامة، مبـا يف ذلـك    جبـال األلـب تنميـة متكاملـة     تنمية  لبناءة  جديدة  اتباع هنج   على  تشجع  

ــبوســائل  ــا املواضــيعية بشــأن ختطــيط األراضــي، وال   هامن ــة، وحفــظ    بروتوكوالهت ــة اجلبلي زراع
الطبيعــة واملنــاظر الطبيعيــة، والغابــات اجلبليــة، والســكان والثقافــة، والســياحة، ومحايــة التربــة،    

_______________ 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
 .٣٢٧٢٤، الرقم ١٩١٧املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
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ــل، وترحــب بانضــمام     ــة والنق ــة     االوالطاق ــؤخرا إىل عضــوية الشــراكة الدولي ــة م ــة لتفاقي لتنمي
 املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

ربـات  االكجبـال   مايـة   حب املتعلقـة اإلطاريـة   االتفاقيـة    التقديرظ أيضا مع    حالت - ١٩ 
 السـبعة مـن أجـل تـوفري إطـار      املنطقـة ، اليت اعتمدهتا ووقعتها بلدان  )٧(ستدامةاملتنميتها  كفالة  و

للتعــاون وتنســيق السياســات الشــاملة لعــدة قطاعــات، ومنــهاج لوضــع اســتراتيجيات مشــتركة 
  املصلحة؛عنية صاحبةاجلهات املللتنمية املستدامة، ومنتدى للحوار بني مجيع 

 أمهية بناء القدرات وتقوية املؤسسات وبرامج التعليم من أجل تشـجيع            تؤكد - ٢٠ 
 وزيادة مسـتوى الـوعي باملمارسـات اجليـدة يف           ،التنمية املستدامة للجبال على مجيع املستويات     

ــة املســتدامة   ــة وبطبيعــة العالقــات القائمــة بــني    يف اجمــال التنمي ــاطق اجلبلي ــاطقملن املرتفعــات  من
 واملنخفضات األرضية؛

الستفادة مـن   لوضع وتنفيذ برامج اتصال عاملية وإقليمية ووطنية        على   تشجع - ٢١ 
 السنة الدولية للجبـال ومـن الفرصـة الـيت يتيحهـا             والقوة الدافعة للتغيري اللذين أوجدهتما    الوعي  

 من كل عام؛ديسمرب / األولكانون ١١اليوم الدويل للجبال يف 
 معلومــات وإنشــاء قواعــد تقــدمي الــدول األعضــاء علــى مجــع و تشــجع أيضــا - ٢٢ 

بيانات مكرسة للجبال مـن أجـل االسـتفادة مـن املعـارف لـدعم البحـوث والـربامج واملشـاريع                     
 تحسني عملييت صنع القرار والتخطيط؛لاليت تشمل ختصصات عديدة و

تحـدة علـى أن      مجيع الكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم امل        تشجع كذلك  - ٢٣ 
تقوم، يف نطاق والية كل منها، بزيادة تعزيز اجلهود البناءة اليت تبذهلا من أجـل تقويـة التعـاون                   

زيادة فعالية تنفيذ الفصـول ذات الصـلة مـن جـدول أعمـال القـرن                لتحقيق  فيما بني الوكاالت    
ــا يف ذلـــك الفصـــل   ،)١(٢١ ــائر الفقـــرات ذات الصـــلة مـــن خطـــة     ٤٢  والفقـــرة١٣ مبـ  وسـ
ــذ جوه ــال       )٢(انســربغ للتنفي ــين باجلب ــاالت املع ــني الوك ــترك ب ــق املش ــار الفري ، آخــذة يف االعتب

ألغذيـة  األمـم املتحـدة ل  واحلاجة إىل زيادة مشاركة منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما منظمـة                
ــامج األمــم املتحــدة       ــة، وجامعــة األمــم املتحــدة، وبرن ــامج األمــم املتحــدة للبيئ والزراعــة، وبرن

ــة،     اإلمنــائي،  ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
  املؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛وكذلك
 جبهود الشراكة من أجل اجلبال املنفذة وفقا لقرار اجمللـس االقتصـادي             تعترف - ٢٤ 

اجلهــات ، وتــدعو اجملتمــع الــدويل و ٢٠٠٣ليــه يو/متــوز ٢٥ املــؤرخ ٢٠٠٣/٦١واالجتمــاعي 
_______________ 
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ــة صــاحبة املصــلحة   ــيهم اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص،    األخــرى املعني لنظــر يف إىل ا، مبــن ف
االنضمام إىل الشراكة من أجل اجلبـال، وتـدعو أمانـة الشـراكة إىل تقـدمي تقريـر عـن أنشـطتها                      

 يتضــمن معاجلــة ٢٠٠٦ســتدامة يف عــام وإجنازاهتــا إىل االجتمــاع الرابــع عشــر للجنــة التنميــة امل
جمموعــة املســائل املواضــيعية املتعلقــة بالطاقــة، وتغــري املنــاخ، وتلــوث اهلــواء والغــالف اجلــوي،   

 والتنمية الصناعية؛
 اجلهـود الـيت تبـذهلا الشـراكة مـن أجـل       ، يف هـذا السـياق     ،تالحظ مع التقدير   - ٢٥ 
ئمة فيما يتعلـق باجلبـال، مثـل اتفاقيـة التنـوع      لتعاون مع الصكوك املتعددة األطراف القا    لاجلبال  

البيولــوجي، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين اجلفــاف الشــديد  
، )٩(، واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ           )٨(أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا    /و

رث، والصـكوك اإلقليميـة املتعلقـة باجلبـال مثـل اتفاقيـة              مـن الكـوا    حـد واالستراتيجية الدولية لل  
 محاية جبال األلب واالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية جبال كاربات وكفالة تنميتها املستدامة؛

شـراكة  ال بالنتائج اليت توصل إليها االجتماع العاملي الثاين ألعضاء          حتيط علما  - ٢٦ 
أكتــوبر / األولتشــرين ٢٩ و ٢٨ يــومي بــريو، اجلبــال، الــذي عقــد يف كوســكو،  مــن أجــل 
 ، بناء على دعوة من حكومة بريو؛٢٠٠٤

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثانيـة والسـتني                 تطلب - ٢٧ 
مـن البنـد   “ التنميـة املسـتدامة للجبـال    ”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار بنـد فرعـي معنـون              

 .“ة املستدامةالتنمي”املعنون 
 ٦٨اجللسة العامة 

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢

_______________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤ اجمللد ،املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )٨(
 .٣٠٨٢٢م ، الرق١٧٧١املرجع نفسه، اجمللد  )٩(


