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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.8( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

التنمية املستدامة للجبال - ٦٢/١٩٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الـذي أعلنـت١٩٩٨نـوفمرب/ تـشرين الثـاين١٠ؤرخ امل٥٣/٢٤ إىل قرارهاإذ تشري 

  سنة دولية للجبال،٢٠٠٢مبوجبه عام
ــشري أيــضا   ٢٠٠٠ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٥/١٨٩ إىل قراراــاوإذ ت
ــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٤٥ و  كـــانون٢٣ املـــؤرخ٥٨/٢١٦ و٢٠٠٢ديـ

 ،٢٠٠٥ديسمرب/ األولكانون ٢٢ املؤرخ٦٠/١٩٨ و٢٠٠٣ديسمرب/األول
، ومجيـع الفقـرات)١(٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن١٣ الفصلوإذ تؤكد من جديد 

خطـة جوهانـسربغ”(مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامةنتائج الصلة من خطة تنفيذذات
 إطـاري الـسياسة العامـة للتنميـةوصفهما من هذه اخلطة، ب٤٢، وال سيما الفقرة)٢()“للتنفيذ

 املستدامة يف املناطق اجلبلية،

_______________

،١٩٩٢يونيـه/حزيـران ١٤-٣ تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو، )١(
،) والتـصويبA.93.I.8دة، رقـم املبيـعمنـشورات األمـم املتحـ (القرارات اليت اختـذها املـؤمترالد األول،

 .الثاين ، املرفق١القرار
ــســــمــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــس تقريــــر )٢(  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــــا،ــــــتدامة، جوهانــ

ــسطس/آب ــول ٤ -أغــ ــبتمرب/أيلــ ــع (٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ ــشورات األمــ  A.03.II.A.1منــ
.، املرفق٢ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
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 قمـة بيـشكيكر، وهـو الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمت)٣( منـهاج بيـشكيك للجبـالالحظوإذ ت 
 تـشرين١ إىلأكتـوبر/ تـشرين األول٢٨ الذي عقد يف بيشكيك يف الفترة مـنالعاملي للجبال

  والذي مثل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال،٢٠٠٢نوفمرب/الثاين
مـنالـشراكة”( الشراكة الدولية للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية أيضاالحظوإذ ت 

 استهلت خـالل مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة باإلفـادة مـن الـدعماليت)“أجل اجلبال
الذي تعهد به مثانية وأربعون بلدا ومخس عشرة منظمة حكومية دولية وثالث ومثانون منظمـة

 جا مهما ملعاجلة خمتلـف األبعـاد املترابطـة للتنميـة املـستدامةوصفهامن اموعات الرئيسية، ب
 بلية،يف املناطق اجل

يـان ألعـضاء الـشراكة العاملالنتائج الـيت توصـل إليهـا االجتماعـان كذلكالحظوإذ ت 
 ٢٠٠٣رأكتـوب/ األولتـشرين على التوايل يف مريانـو، إيطاليـا، يفاللذان عقدا من أجل اجلبال

 ،بادرة األنـديز واجتماع األنديز األول مل٢٠٠٤أكتوبر/ األولتشرينويف كوسكو، بيـرو، يف
 ،٢٠٠٧سبتمرب/ود يف سان ميغيل توكومان، األرجنتني، يف أيلولاملعق

يـة املـستدامة نتائج اجتماع فريق أديلبودين املعـين بالتنميـة الزراعيـة والريفالحظوإذ ت 
 ،٢٠٠٧أكتوبر/ األولتشرين ٣ إىل١ الذي عقد يف روما، يف الفترة منيف املناطق اجلبلية

 ؛)٤( عن التنمية املستدامة للجبالام بتقرير األمني العحتيط علما - ١ 
 وجـــود شـــبكة متناميـــة مـــن احلكومـــات واملنظمـــاتتالحـــظ مـــع التقـــدير - ٢ 

واموعـات الرئيــسية واألفـراد يف أحنــاء العـامل تــدرك أمهيـة التنميــة املـستدامة للمنــاطق اجلبليــة
م امليـاه العذبـة علـىعظـمل اللقضاء على الفقر، وتسلم باألمهية العاملية للجبال باعتبارهـا مـصدر

األرض، ومستودعات للتنوع البيولوجي الغين واملـوارد الطبيعيـة األخـرى، مبـا فيهـا األخـشاب
ــصادر الطاقـــة املتجـــددة، و ــوفر بعـــض مـ ــتجماموواملعـــادن، ومنـــاطق تـ ــات شـــعبية لالسـ جهـ

 رــــوالسياحة، ومنـاطق ذات أمهيـة مـن حيـث التنـوع الثقـايف واملعرفـة والتـراث، وكلـها عناص
 ؛ال حتصىتعود بفوائد اقتصادية

 بأن اجلبال تعطي مؤشرات عن تغري املنـاخ العـاملي مـن خـالل ظـواهر،تسلم - ٣ 
 تغريات التنوع البيولوجي واحنـسار اجلليـديات اجلبليـة وتغـريات الـصرف املـومسي الـيت قـدمثل

اذ إجراءات للتقليـل إىلتؤثر يف املصادر الرئيسية للمياه العذبة يف العامل، وتؤكد احلاجة إىل اخت
 أدىن حد من اآلثار السلبية هلذه الظواهر؛

_______________

)٣( A/C.2/57/7املرفق ،. 
)٤( A/62/292. 
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حتقيـق األهـدافيفبأن التنمية املـستدامة للجبـال عنـصر رئيـسيأيضا تسلم - ٤ 
 اإلمنائية لأللفية يف العديد من مناطق العامل؛

ــةتالحــظ مــع القلــق - ٥  ــاك حتــديات رئيــسية أمــام حتقيــق التنمي ــزال هن ــه ال ت  أن
امة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية ومحاية النظم اإليكولوجية اجلبلية، وأن سـكاناملستد

 ؛نبلداأي بلد من الاملناطق اجلبلية هم يف أغلب األحيان من أفقر الناس يف
ــشجع - ٦   احلكومـــات علـــى اعتمـــاد رؤيـــة بعيـــدة املـــدى وـــج مشوليـــة يفتـ

ــةاســتراتيجياا ــستداب املتعلق ــة امل ــصلةالتنمي ــسياسات املت ــة لل ــهج املتكامل ــز الن ــى تعزي مة، وعل
 بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

 احلكومــات علــى دمـــج التنميــة املــستدامة للجبــال يف رســـمتــشجع أيــضا - ٧ 
 إدماج املتطلبـاتبوسائل منهاالسياسات الوطنية واإلقليمية والعاملية واالستراتيجيات اإلمنائية،

  سياسات خاصة باجلبال؛اعتمادل يف سياسات التنمية املستدامة أواخلاصة باجلبا
تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه، واآلثــار أن تالحــظ - ٨ 

املترتبة على حتـات التربـة وإزالـة األحـراج وغـري ذلـك مـن أشـكال تـدهور مـستجمعات امليـاه
الت اهلجرة النازحة، والضغوط النامجة عـن وكذلك ارتفاع معد،وحدوث الكوارث الطبيعية

الصناعة والنقـل والـسياحة والتعـدين والزراعـة، واآلثـار املترتبـة علـى تغـري املنـاخ العـاملي، هـي
ــة ــق التنمي ــال يف حتقي ــة اهلــشة للجب ــنظم اإليكولوجي ــيت تواجــه ال ــسية ال بعــض التحــديات الرئي

 مبا يتسق مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛،يةاجلبلاملناطقاملستدامة والقضاء على الفقر يف
إحيـاءكـذلك أمهية اإلدارة املستدامة للغابات وجتنـب إزالـة األحـراج، وربزت - ٩ 

 وصـفهالجبال، من أجـل تعزيـز دور اجلبـال بلالنظم اإليكولوجية احلرجية املفقودة واملتدهورة
 عناصر طبيعية لضبط الكربون واملياه؛

 املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة مهمــة حلمايــة البيئــة اجلبليــة أن الزراعــةتالحــظ - ١٠ 
 وتعزيز االقتصاد اإلقليمي؛

املتزايـدإزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة وتأثريهـاتعرب عن بالغ قلقها - ١١ 
خالل السنوات األخرية، ممـا أدى إىل فقـد أعـداد كـبرية مـن األرواح وخلـف آثـارا اجتماعيـة

لمجتمعات الضعيفة يف أحناء العـامل، وخباصـة يفل بالنسبةسلبية طويلة األجلواقتصادية وبيئية
علـى املناطق اجلبلية، وال سيما املناطق اجلبلية اليت تقع يف البلدان النامية، وحتث اتمع الـدويل

اختــاذ خطــوات ملموســة لــدعم اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة مــن أجــل كفالــة التنميــة املــستدامة
 للجبال؛
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 علــىاملعنـيني املـصلحةسـائر أصــحاب احلكومـات واتمــع الـدويل وتـشجع - ١٢ 
ــار املتزايــدة للكــوارث يف إذكــاء الــوعي وحتــسني االســتعداد واهلياكــل األساســية ملواجهــة اآلث
 ،املناطق اجلبلية، من قبيل الفيضانات املفاجئة، مبا فيها الفيضانات املتفجرة للـبحريات اجلليديـة

 الت األرضية وتدفقات احلطام والزالزل؛االياكذلكو
 احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مـع األوسـاط العلميـة واتمعـاتتشجع - ١٣ 

 ،بغيـة تعزيـز التنميـة املـستدامة للجبـالواجلبلية واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، عنـد االقتـضاء،
 البيئـاتيفري املنـاخ العـامليلمجتمعات اجلبلية، مبا يف ذلـك آثـار تغـلبدراسة الشواغل اخلاصة

اجلبلية والتنوع البيولوجي، وذلك دف وضع اسـتراتيجيات تكيـف مـستدامة ملواجهـة اآلثـار
 الضارة لتغري املناخ؛

 على أن العمل علـى املـستوى الـوطين عامـل أساسـي يف حتقيـق التقـدمتشدد - ١٤ 
الـسنوات األخـرية مـع العديـد مـنيف التنمية املستدامة للجبال، وترحب بتزايده املطـرد خـالل

األحـداث واألنـشطة واملبــادرات، وتـدعو اتمــع الـدويل إىل دعــم اجلهـود الــيت تبـذهلا البلــدان
النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند االقتضاء، سياسات وقوانني مؤاتية من

  الوطنية؛أجل حتقيق التنمية املستدامة للجبال يف إطار اخلطط اإلمنائية
 على مواصـلة إنـشاء جلـان أو ترتيبـات وآليـات مؤسـسية مماثلـة تـضمتشجع - ١٥ 

 املصلحة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، عند االقتضاء، لتعزيز التنـسيقأصحابالعديد من
 والتعاون فيما بني القطاعات من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

ــة علــى زتــشجع أيــضا - ١٦   أصــحاب كــذلك و،يــادة مــشاركة الــسلطات احمللي
 اتمع املـدين والقطـاع اخلـاص، يف وضـع وتنفيـذ الـربامجمبن فيهم، اآلخرين املعنينياملصلحة

استغالل األرض وحيازة األرض واألنشطة املتصلة بالتنمية املـستدامة ططالترتيبات املتعلقة خبو
 يف اجلبال؛

 يف املناطق اجلبليـة علـىالنساءني إمكانية حصول على احلاجة إىل حتستشدد - ١٧ 
ــوارد، ــكامل ــا يف ذل ــز دورمب ــة إىل تعزي ــساء األرض، وكــذلك احلاج ــة يفالن ــاطق اجلبلي  يف املن

 عمليات اختاذ القرارات اليت تؤثر يف جمتمعان احمللية وثقافان وبيئان؛
الدولية على إدماج، يف هذا الصدد، احلكومات واملنظمات احلكوميةتشجع - ١٨ 

املؤشـرات املوزعـة حـسب نـوع اجلـنس، يف أنـشطةبوسـائل منـهاالبعد اجلنساين، مبا يف ذلك
 وبرامج ومشاريع تنمية اجلبال؛
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 أنه يتعني أخـذ ثقافـات الـشعوب األصـلية وتقاليـدها ومعارفهـا، مبـا يفتؤكد - ١٩ 
ا لـدى وضـع الـسياسة اإلمنائيـةذلك يف ميدان الطب، يف االعتبار الكامل واحترامها وتشجيعه

والتخطـيط يف املنـاطق اجلبليــة، وتـشدد علــى أمهيـة تــشجيع مـشاركة اتمعــات احملليـة اجلبليــة
 وعلى أمهية إدماج معـارف الـشعوبهاوإشراكها بشكل كامل يف اختاذ القرارات اليت تؤثر في

 األصلية وتراثها وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛
ــ - ٢٠  ــى شددتــ ــة التنــــوععلــ ــواد ذات الــــصلة مــــن اتفاقيــ ــاة املــ ــرورة مراعــ ضــ

 ؛)٥(البيولوجي
 أن الكثري من البلدان النامية وكذلك البلدان اليت متر اقتـصاداا مبرحلـةتدرك - ٢١ 

ساعدة يف صـياغة وتنفيـذ االسـتراتيجيات والـربامج الوطنيـة للتنميـةتقـدمي املـانتقالية حتتاج إىل
ن خـالل التعـاون الثنــائي واملتعـدد األطـراف وفيمــا بـني بلـدان اجلنــوب،املـستدامة للجبـال، مــ

 وكذلك من خالل أشكال النهج التعاونية األخرى؛
 أن متويل التنمية املستدامة للجبال قـد أصـبح مـسألة متزايـدة األمهيـة،تالحظ - ٢٢ 

ــة للجبــال وا ــة العاملي  الفقــر املــدقعرتفــاع مــستوىوخباصــة يف ضــوء االعتــراف املتزايــد باألمهي
 وانعدام األمن الغذائي واملشاق اليت تواجهها اتمعات اجلبلية؛

 احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة ومرفـقتدعو - ٢٣ 
البيئــة العامليــة ومجيــع اتفاقيــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة وآليــات التمويــل التابعــة هلــا إىل أن

ــ ــهاة كــتقــوم، ضــمن والي مــن اتمــع املــديناملعنــيني املــصلحةأصــحاب، ومعهــا مجيــعل من
 ،منــها تقــدمي تربعــات ماليــةمبــا يف ذلــك بوســائل ،والقطــاع اخلــاص، بــالنظر يف تــوفري الــدعم

ــة، للــربامج واملــشاريع ــة مــن أجــل التنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبلي ــة والوطنيــة والدولي احمللي
 وخباصة يف البلدان النامية؛

 مـن أجـل على أمهية البحث عن جمموعة عريضة مـن مـصادر التمويـلتشدد - ٢٤ 
التنميـة املـستدامة للجبـال، مـن قبيـل الــشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، وزيـادة فــرص
احلصول على التمويل البالغ الصغر، مبا يف ذلك االئتمان البالغ الـصغر والتـأمني البـالغ الـصغر،

رية، وحسابات التوفري والتعليم والـصحة، وتقـدمي الـدعم إىل مباشـريالصغاإلسكانوقروض
القيـام،األعمال احلرة الراغبني يف االضطالع باألعمال التجارية الـصغرية واملتوسـطة احلجـم، و

ــضاء ــى حــدةوحــسب االقت ــة عل ــى أســاس كــل حال ــةب ،عل ــديون بالتنمي ــضة ال ــات مقاي عملي
 املستدامة؛

_______________

 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
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الـيتاديةــــــــــــــالعـام بالفوائـد االقتـصإذكاء الـوعيىل أن مثة حاجة إتالحظ - ٢٥ 
 أمهية تعزيز استدامة النظم اإليكولوجية الـيت تـوفر املـواردربزتاليت تتيحها اجلبال، وال حتصى و

ــشاط االقتــصادي و ــلوســائل اســتحداثأمهيــةواخلــدمات الــضرورية لرفــاه اإلنــسان والن  متوي
 ؛هذه النظمةمبتكرة لغرض محاي

اعتمـاد مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجيإىل  مع االرتيـاحشريت - ٢٦ 
ينـصرف الغـرض العـام منـه إىل احلـدالـذي )٦(لربنامج عمل بـشأن التنـوع البيولـوجي للجبـال

ديالـصعكـل مـن علـى٢٠١٠بدرجة كبرية من فقدان التنوع البيولوجي للجبـال حبلـول عـام
ــذالعــاملي واإلقليمــي والــو ــستهدف حتقيــق إســهام كــبري يف ذلــك الربنــامجطين، وتنفي ــذي ي  ال

 القضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية؛
 أن سالسل اجلبال تكون عادة مـشتركة بـني بلـدان عديـدة، وتـشجع،تدرك - ٢٧ 

يف هــذا الــسياق، تطبيــق النــهج التعاونيــة العــابرة للحــدود، حيثمــا توافــق الــدول املعنيــة، علــى
 ستدامة لسالسل اجلبال وتبادل املعلومات يف هذا الصدد؛التنمية امل

 تـشجع)٧(اتفاقية محاية جبال األلبأن، يف هذا السياق، مع التقديرالحظت - ٢٨ 
ــها ــال األلــب تنميــة متكاملــة مــستدامة، بوســائل من علــى اتبــاع ــج جديــدة بنــاءة لتنميــة جب

ــشأن التخطــيط املكــاين والز ــاظربروتوكوالــا املواضــيعية ب ــة واملن ــة وحفــظ الطبيع راعــة اجلبلي
 إعالــا بــشأنلكالطبيعيــة والغابــات اجلبليــة والــسياحة ومحايــة التربــة والطاقــة والنقــل، وكــذ

 السكان والثقافة؛
 االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة جبـال الكاربـات أيضا مع التقديرالحظت - ٢٩ 

وقعتها بلـدان املنطقـة الـسبعة مـن أجـل تـوفري إطـار اليت اعتمدا و)٨(وكفالة تنميتها املستدامة
للتعـاون وتنـسيق الـسياسات الـشاملة لعـدة قطاعـات، ومنـهاج لوضـع اسـتراتيجيات مــشتركة

 ؛ املعنيني املصلحةأصحابللتنمية املستدامة، ومنتدى للحوار بني مجيع
لذي يعزز ااملة للجبالاملركز الدويل للتنمية املتكمع التقدير  كذلكالحظت - ٣٠ 

 كـوش يف اهليمااليـا-التعاون العابر للحدود بني مثانية بلدان إقليميـة أعـضاء يف منطقـة هنـدو
حالــة الــضعف االقتــصادي واالجتمــاعيلتغلــب علــىمــن أجــل احلــض علــى العمــل والتغــيري ل

 ؛يعانيها سكان اجلبالواملادي اليت
_______________

)٦( UNEP/CBD/7/21املرفق٨/٢٧، القرار ،. 
 .٣٢٧٢٤، الرقم١٩١٧، الداملعاهداتجمموعةاألمم املتحدة، )٧(
 .www.carpathianconvention.org/text.htm:متاح على )٨(

www.carpathianconvention.org/text.htm
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اعيـة والريفيـة املـستدامة مـشروع التنميـة الزرما أسهم به  مع التقديرالحظت - ٣١ 
يف املنــاطق اجلبليــة التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وبيــان فريــق أديلبــودين يف

ه مــنانــوفريالتــرويج لــسياسات حمــددة ومؤســسات وعمليــات مالئمــة للمنــاطق اجلبليــة، ومــا
 ال حتصى؛فوائد اقتصادية

سات وتعزيـز بـرامج التعلـيم مـن أجـل أمهية بناء القدرات وتقوية املؤستؤكد - ٣٢ 
تشجيع التنميـة املـستدامة للجبـال علـى مجيـع املـستويات، وإذكـاء الـوعي بالتحـديات القائمـة

بطبيعـة العالقـاتفيمـا يتعلـقاملمارسات يف جمال التنمية املستدامة يف املنـاطق اجلبليـة وأفضلو
 القائمة بني مناطق املرتفعات واملنخفضات األرضية؛

 على وضع وتنفيذ برامج اتصال عاملية وإقليمية ووطنية لالستفادة منتشجع - ٣٣ 
 ومــن٢٠٠٢لتغــيري اللــذين أوجــدما الــسنة الدوليــة للجبــال يف عــامل القــوة الدافعــةالــوعي و

 من كل عام؛ديسمرب/ األولكانون ١١الفرصة اليت يتيحها اليوم الدويل للجبال يف
علــى مجــع وتقــدمي معلومــات وإنــشاء قواعــد الــدول األعــضاءتــشجع أيــضا - ٣٤ 

بيانات مكرسة للجبال مـن أجـل االسـتفادة مـن املعـارف لـدعم البحـوث والـربامج واملـشاريع
 املتعددة التخصصات ولتحسني عملييت صنع القرار والتخطيط؛

ــى أنتــشجع كــذلك - ٣٥  ــة يف منظومــة األمــم املتحــدة عل ــات املعني ــع الكيان  مجي
، بزيادة تعزيز اجلهود البناءة اليت تبذهلا من أجـل تقويـة التعـاونة كل منهاتقوم، يف نطاق والي

فيما بني الوكاالت لتحقيق زيادة فعالية تنفيذ الفـصول ذات الـصلة مـن جـدول أعمـال القـرن
 وســـائر الفقـــرات ذات الـــصلة مـــن خطـــة٤٢ والفقـــرة١٣يف ذلـــك الفـــصل ، مبـــا)١(٢١

تبار جهود الفريق املشترك بني الوكـاالت املعـين باجلبـال، آخذة يف االع)٢(جوهانسربغ للتنفيذ
 منظمـة األمــم املتحـدة لألغذيــةخباصــةواحلاجـة إىل زيـادة مــشاركة منظومـة األمــم املتحـدة، و

والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وجامعـة األمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي
ــة وا ــم املتحــدة للتربي ــة، وكــذلكومنظمــة األم ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــة ومنظم ــم والثقاف لعل

 املؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛
 جبهود الشراكة من أجل اجلبال املنفذة وفقا لقـرار الـس االقتـصاديتعترف - ٣٦ 

 ائرســـ، وتـــدعو اتمـــع الـــدويل و٢٠٠٣يوليـــه/متـــوز ٢٥ املـــؤرخ٢٠٠٣/٦١واالجتمــاعي
 مانـضم، مبـن فـيهم اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، إىل النظـر يف اال املعنينيب املصلحةاصحأ

زيـادة قيمتـها املـضافة، وتـدعو أمانـة الـشراكة إىل تقـدميل الشراكة من أجـل اجلبـالإىلبنشاط
امتقريــر عــن أنــشطتها وإجنازاــا إىل جلنــة التنميــة املــستدامة يف دورــا الــسادسة عــشرة يف عــ
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ــة واألرض٢٠٠٨ ــة والتنميـــة الريفيـ ــيعية املتعلقـــة بالزراعـ ــن املـــسائل املواضـ ، مبـــا يف ذلـــك عـ
 واجلفاف والتصحر وأفريقيا؛

، يف هـذا الـسياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة مـن أجـلتالحظ مع التقدير - ٣٧ 
 اتفاقيـة التنـوعاجلبال للتعاون مع الصكوك املتعددة األطراف القائمة فيما يتعلق باجلبـال، مثـل

اجلفـاف الـشديدمـنالبيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان الـيت تعـاين
 واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة املتعلقـــة بـــتغري)٩(التـــصحر، وخباصـــة يف أفريقيـــامـــنأو/و

 مثـل،تعلقـة باجلبـال واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث والصكوك اإلقليمية امل)١٠(املناخ
اتفاقية محاية جبال األلـب واالتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة جبـال كاربـات وكفالـة تنميتـها

 املستدامة؛
 بـالعرض املقـدم مـن حكومـة قريغيزسـتان الستـضافةحتيط علما مع التقـدير - ٣٨ 

الــدعوة، وب٢٠٠٩أكتــوبر/ األولتــشرين يف،بيــشكيكعــاملي ثــان للجبــال يفمــؤمتر قمــة
أصـــحاب املـــصلحة املعنـــينيســـائرو املتحــدةاألمـــماألعـــضاء ومنظومـــة املوجهــة إىل الـــدول

 ؛هذا  يف مؤمتر القمةللمشاركة
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيتطلب - ٣٩ 

مـن البنـد“ستدامة للجبـالالتنميـة املـ”ناعنـوبتقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار بند فرعي
 .“التنمية املستدامة”املعنون

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩

 

_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٩(
 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١املرجع نفسه، الد )١٠(




