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والسبعون   الدورة السادسة 

 األعمالمن جدول    15البند  

المت م ا    المتكامالن والمنسقققققنان لنتامؤ  التنفيذ والمتابعة 
النمة التا  عند ا اتمد المت دة  ا  ال ميسقققققققية ومت م ا  
المتصلة بهما  الميدانين االقتصادي واالجتماعا والميادين 

   
بور،ينا  اسقققو،     بادسقققتان،  إدوادور، أوسباسقققتان،  المتعددة   -بوليفيا )دولة  أذربيجان، أرمينيا، إسققق اميإ، 

االسقققققققتوامية، الفلبين، ييجا،  ييق ناي، قي غي سقققققققتان،   بي و،  ايلند،   ،يا، جيبو ا، غينيا  النوميا (، 
مش وع ق ار نيبال، نيااراغوا،  ندوراس،  نغاريا:   مالوي، موريتانيا، 

  
 2022السنة الدولية للتنمية المستدامة للجبال،   

 
 إن الجمعية العامة، 

ـــــربن ال ــا  /   مبر    10المؤرخ   53/24إلى قراراتهــا    إذ  شقققققققققي   ـ ــ ــ ــ المؤرخ    55/189، و 1998تشــ
المؤرخ  74/227 ، و2002كا  ن األول/ديســمبر  20المؤرخ  57/245  ، و2000كا  ن األول/ديســمبر  20
 ،2021 يسان/أبربل  16المؤرخ  75/271 ، و2019كا  ن األول/ديسمبر  19

ــــاد  واالجتمـاع  إلى قرار ال وإذ  شقققققققققي  أ  قققققققققا  ــ ـ ــ ــ ــ  تم ز/ 29المؤرخ   1998/30مجلس االقتصــ
 ، 1998 ي ليه

ــــبتمبر  25المؤرخ  70/1 قرارها  وإذ  ت،د من جديد  ــ ، المعن ن ”تح بل عالمنا: خطة  2015أيل ل/ســ
ـــتدامة لعا    ـــاملة وال ع دة  ، الذ  اعتمدت فيه مجم عة من األ“2030التنمية المســ هداف والغايات العالمية الشــ

المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، الت  تركز على الناس وتفض  إلى التح ل، وإذ تع د تأك د التزامها بالعمل 
، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع ص ره  2030دون كلل من أجل تنف ذ هذه الخطة بالكامل بحل ل عا  

ذلك الفقر المدقع، ه  أكبر تحد ي اجهه العالم وشـر  ال ننى عنه لتحق   التنمية المسـتدامة،  وأبعاده، بما     
ــــتدامة بأبعادها ال   ة  ــ ــــاد  واالجتماع  والب     -والتزامها بتحق   التنمية المســ ــ على  ح  مت ازن  -االقتصــ

ــــتناد إلى ات جازات الت  تحققط    إهار األهداف ات ما ية ــــتكمال    ومتكامل، وباالســ ــــع  إلى اســ لأللفية والســ
 لم يُنّفذ من تلك األهداف، ما

https://undocs.org/ar/A/RES/53/24
https://undocs.org/ar/A/RES/53/24
https://undocs.org/ar/A/RES/55/189
https://undocs.org/ar/A/RES/55/189
https://undocs.org/ar/A/RES/57/245
https://undocs.org/ar/A/RES/57/245
https://undocs.org/ar/A/RES/74/227
https://undocs.org/ar/A/RES/74/227
https://undocs.org/ar/A/RES/75/271
https://undocs.org/ar/A/RES/75/271
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ـــتقبل الذ     وإذ  شقققققي   ــ ـــتدامة المعن  ة ”المســ ــ إلى ال  يقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المســ
)”خطة  ، وخطة تنف ذ  تا ج مؤتمر القمة العالم  للتنمية المسـتدامة  ( 2) 21، وجدول أعمال القرن  ( 1)  صـب  إليه 

ــــبرذ للتنف ذ ( ــ ــــتراتيجية للتن و ( 3) ج ها ســ ــ ــــ  المتعلقة بالتن و الب  ل ج  المحددة    الخطة االســ ــ ، وأهداف آيتشــ
للفترة   ــــد  ( 4) 2020-2011الب  ل ج   ــا بعــ ــ لمــ الب  ل ج   ــالم  للتن و  ــ العــ ــار  ــ اتهــ ــاد  ــ إلى اعتمــ تتطلع  وإذ   ،

 ، 2020 عا 

ـــمبر   15المؤرخ  53/199قراربها   وإذ  ت،د من جديد  ــ ــ المؤرخ   61/185و  1998كا  ن األول/ديســ
ــمبر   20 المتعلق ن بإع ن الســـن ات الدولية، وقرار المجلس االقتصـــاد  واالجتماع    2006كا  ن األول/ديسـ

 المتعل  بالسن ات الدولية واحتفاالت الذكرى السن بة،  1980 ز/ي ليه تم 25المؤرخ  1980/67

ــــتدامة للمناه  الجبلية وحف    وإذ  ن   ــ ــ ـ بأن على الرنم من الّتقد  الذ  ُأحرز    تعزبز التنمية المسـ
ــة الجبليــة، بمــا    ذلــك تن عهــا الب  ل ج ، ال األمن النظم اتيك ل جي ــــار الفقر وا عــدا   ــ ـ ــ ــ ــ ـ   تزال معــدالت ا تشـ

ـــــاء االجتماع  والتده ر الب    والتعّرك لمخاهر الك ار،    ازدياد، ال ــ ــ ـ ـــــيما    البلدان   الغذا   واتقصـ ــ ــ ســ
ــح    ــ ـــــرف الصــ ـــــ رة التكلفة وعلى خدمات الصــ ـــــرم المأم  ة والميســ ـــــ ل على مياه الشــ النامية، وال يزال الحصــ

 األساسية وخدمات الطاقة الحدي ة المستدامة محدودا،

لتعاو ية للشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة    المناه  الجبلية )الشراكة  الجه د ا  وإذ  الحظ 
من أجل الج ال( الت  اســــُتهلط خ ل مؤتمر القمة العالم  للتنمية المســــتدامة كنهج متعدد األهراف صــــاح ة 

مية دولية  منظمة حك   16حك مة و  60عضـ ا، بما    ذلك  381المصـلحة يسـتف د من الدعم الذ  تعّهد به 
ــــتدامة  297و   ــهم    تعزبز التنمية المســ ــ ــلطات دون ال هنية، وبســ ــ ــــية و مان من الســ من المجم عات الر يســ

ــــاد  واالجتماع  والب      -بأبعادها ال   ة     المناه  الجبلية، بما    ذلك من خ ل الم ادرات   -االقتصــ
 اتقليمية،

الهاد ة إلى تعزبز التنمية المسـتدامة للج ال، من  إ شـاء مجم عات األصـدقاء    وإذ  الحظ مع التندي  
 ،2019ومجم عة أصدقاء البلدان الجبلية    عا   2001قب ل  رب  الترك ز المعن  بالج ال    عا  

 السنة الدولية للتنمية المستدامة للج ال؛  2022عا    علن - 1 

ـــــات منظ مة األمم المتحدة وا   دعو - 2  ــ ــ ــســ ـــ ــ ــ ـــــاء ومؤســ ــ ــ لمنظمات الدولية جميع الدول األعضــ
ــلحة، بما    ذلك المجتمع المد   والقطاو الخا    واتقليمية األخرى وســــا ر الجهات المعنية صــــاح ة المصــ
واألوســــا  األكاديمية، إلى االحتفال بالســــنة الدولية، حســــ ما يك ن مناســــ ا، بغاية إذكاء ال ع  بأهمية التنمية  

 لية واستخدامها على  ح  مستدا ؛ المستدامة للج ال وحف  النظم اتيك ل جية الجب

 __________ 

 ، المر  .66/288القرار  (1) 
، المجلد األول، القرارات الت  اتخذها  1992حزبران/ي  يه   14- 3تقربر مؤتمر األمم المتحدة المعن  بالب  ة والتنمية، رب  دو جا  رو،   (2) 

 ، المر   ال ا  .1، القرار والتص بب( A.93.I.8)منش رات األمم المتحدة، رقم المبيع  المؤتمر
ـــبرذ، جن م (3)  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــتـدامـة، ج هـا سـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــطس أ م/آ  26 ربقيـا، أ تقربر مؤتمر القمـة العـالم  للتنميـة المسـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــبتمبر أ 4  - نسـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  2002يل ل/سـ

 .، المر   2ول، القرار والتص بب(، الفصل األ  A.03.II.A.1مم المتحدة، رقم المبيعألا منش رات)
 ، المر  .10/2، المر  ، المقرر UNEP/CBD/COP/10/27المتحدة للب  ة، ال  يقة  ا ظر بر امج األمم (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
https://undocs.org/ar/A/RES/61/185
https://undocs.org/ar/A/RES/61/185
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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ــــ ر االحتفال     دعو - 3  ــ ــ ـ ــراكة الج ال أن تق  ، بالتعاون مع جميع المنظمات المعنية، بتيسـ ــ ــ ــ شــ
 ؛1980/67بالسنة الدولية، مع مراعاة األحكا  ال اردة    مر   قرار المجلس االقتصاد  واالجتماع  

د - 4  ـــــأ عن تنف ذ هذا القرار من    شقققققققد   ــ ــ ـ ــطة الت  قد تنشـ ـــ ــ ــ ـ على أن ُتم َّل تكاليف جميع األ شـ
 ت، بما ذلك التبرعات من القطاو الخا ؛ التبرعا

إلى األم ن العا  أن يطلع جميع الدول األعضاء ومؤسسات منظ مة األمم المتحدة    طلب - 5 
ــا ر الجهات المعنية صــــاح ة المصــــلحة، بما   ها المجتمع المد   والقطاو الخا  واألوســــا  األكاديمية،   وســ

 .لمناس ةعلى هذا القرار من أجل إقامة االحتفاالت ا
 


