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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/531/Add.5) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

السنة الدولية للجبال، ٢٠٠٢  - ٢٤٥/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل قرارها ٢٤/٥٣ املؤرخ ١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ الذي أعلنت فيه سنة ٢٠٠٢ السنة الدولية للجبال، 

وإذ تشري أيضا إىل قرارها ١٨٩/٥٥ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 

وإذ تسـلم بـالفصل ١٣ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١(١)، ومجيـع الفقـرات ذات الصلـة مــن خطــة التنفيــذ ملؤمتــر القمــة العاملـــي 

للتنميــة املستدامــة (��خطــة تنفيــذ جوهانسـربغ��)(٢)، ال سـيما الفقـرة ٤٢ مـن تلـك اخلطـة، باعتبارمهـا اإلطـارين العـامني للسياسـات املتعلقـة 

بالتنمية املستدامة للجبال، 

وإذ تالحـظ الشـراكة الدوليـة الطوعيـة للتنميـة املســتدامة يف املنــاطق اجلبليــة، الــيت اســتهلت خــالل مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة 

املستدامة، بدعم أكيد من تسعة وعشرين بلدا، وست عشـرة منظمـة حكوميـة دوليـة وسـت عشـرة منظمـة مـن اموعـات الرئيسـية، باعتبارهـا 

جا هاما يتبع يف معاجلة األبعاد املختلفة املتداخلة للتنمية املستدامة للجبال، 

وإذ حتيط علما مبنهاج بيشكيك للجبال الذي يعد الوثيقـة اخلتاميـة ملؤمتـر قمـة بيشـكيك العـاملي للجبـال، الـذي عقـد يف بيشـكيك 

خالل الفترة من ٢٨ تشرين األول/أكتوبر إىل ١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، والذي مثّل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال، 

حتيط علما بالتقرير املؤقت عن السنة الدولية للجبال، ٢٠٠٢، الذي أحاله األمني العام(٣)؛  - ١

                                                                       
 ،A.93.I.8 تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ (منشورات األمم املتحدة، رقــم املبيــع (١)

والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة،  (٢)
رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ٢، املرفق. 

 .A/57/188 (٣)
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ترحب بالنجاح احملـرز خـالل السـنة الدوليـة للجبـال، الـيت جـرى خالهلـا العديـد مـن األنشـطة واملبـادرات علـى مجيـع  - ٢

ـــا وبوتــان وبــريو وسويســرا وقريغيزســتان وكنــدا  الصعـد، مبـا يف ذلـك االجتماعـات الدوليـة الرئيسـية الـيت عقـدت يف إكـوادور وأملانيـا وإيطالي

ونيبال واهلند واليت حفزت على تعزيز االهتمام بالتنمية املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية؛ 

توصي بتقييم اخلربة املكتسبة خالل السنة الدولية للجبال يف إطار عملية متابعة مالئمة؛  - ٣

تالحـظ مـع التقديـر الـدور الفعـال الـــذي اضطلعــت بــه احلكومــات، وكذلــك اموعــات الرئيســية، واملؤسســات  - ٤

األكادميية، واملنظمات والوكاالت الدولية، يف األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للجبال، مبا يف ذلك إنشاء أربع وسبعني جلنة وطنية؛ 

تالحظ مع التقدير أيضا العمل الذي اضطلعت به منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة بوصفـها الوكالـة الرائـدة  - ٥

يف السـنة الدوليـة للجبـال، وكذلـك اإلسـهام القيـم املقـدم مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وجامعــة األمــم املتحــدة، ومنظمــة األمــم املتحــدة 

للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ 

ـــة، ومرفــق البيئــة العامليــة، يف إطــار واليتــه،  تشـجع احلكومـات، ومنظومـة األمـم املتحـدة، واملؤسسـات املاليـة الدولي - ٦

ــراف صاحبـة املصلحـة ذات الصلـة مبنظمـات اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، علـى تقـدمي الدعـم، مبـا يف ذلـك التربعـات املاليـة، إىل  ومجيع األط

الربامج واملشاريع احمللية والوطنية والدولية اليت نشأت عن السنة الدولية للجبال؛ 

ــة  تدعـو اتمـع الـدويل والشـركاء اآلخريـن ذوي الصلـة علـى النظـر يف االنضمـام إىل الشـراكة الدوليـة الطوعيـة للتنمي - ٧

املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ 

تالحـظ أن مجيـع األطـراف صاحبـة املصلحـة يف الشـراكة الدوليــة الطوعيــة للتنميــة املســتدامة يف املنــاطق اجلبليــة قــد  - ٨

استهلت عملية تشاورية ترمي إىل تعيني أفضل اخليــارات ملواصلـة تقـدمي املسـاعدة إىل األطـراف صاحبـة املصلحـة يف تنفيـذ الشـراكة، مـن خـالل 

مجلة أمور منها النظر يف العرض الذي تقدمت به منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة الستضافة أمانة ممولة من خالل التربعات؛ 

تشجع مجيع الكيانات ذات الصلـة مبنظومـة األمـم املتحـدة، يف إطـار واليـة كـل منـها، علـى مواصلـة تعاوـا البنـاء يف  - ٩

إطار متابعة السنة الدولية للجبال، مع مراعاة عمــل الفريـق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين باجلبـال، واحلاجـة إىل إشـراك منظومـة األمـم املتحـدة، 

ال سـيما منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وجامعـة األمـــم املتحــدة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، وغـري ذلـك مـن املنظمـات الدوليـة 

ذات الصلة، مبا يتسق والواليات احملددة يف منهاج بيشكيك للجبال؛ 

ـــن كــانون األول/ديســمرب يومــا دوليــا للجبــال، وذلــك اعتبــارا مــن ١١ كــانون  تقـرر تسـمية يـوم احلـادي عشـر م - ١٠

األول/ديسمرب ٢٠٠٣، وتشجع اتمع الدويل على أن يقوم يف ذلك اليـوم بتنظيـم أنشـطة علـى مجيـع املسـتويات إلبـراز أمهيـة التنميـة املسـتدامة 

للجبال؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة واخلمسـني تقريـرا عـن منجـزات السـنة الدوليــة  - ١١

للجبال، يف إطار بند فرعي معنون �التنمية املستدامة للجبال� ضمن البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 
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اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


