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   املستدامة التنمية
   **للجبال املستدامة التنمية  
 العام األمني تقرير  

  

 موجز 
 اجلمعيـة  فيـه  طلبـت  الذي ٦٠/١٩٨ العامة اجلمعية لقرار استجابـة مـُـعـَـد التقرير هذا 
 حالـة  عـن  والـستني  الثانيـة  دورهتـا  يف تقريرا إليها يقدم أن العام األمني إىل أمور مجلة يف العامة
ـــة املنــاطق يف املــستدامة التنميــة  علــى للجبــال املــستدامة التنميــة حالــة التقريــر ويــصف .اجلبليـ
 مقترحـات  ويقـدم  املقبلـة،  للتحـديات  شـامل  حتليـل  مـع  والدوليـة  واإلقليمية الوطنية تاملستويا
 املنـاطق  يف فعــال  بـشكل  املـستدامة  التنميــة  تعزيـز  مواصـلة  كيفيـة  عـن  اجلمعية فيها تنظر لكي
 ١٣ الفـصل  ذلـك  يف مبـا  الـصلة  ذات القائمـة  العامـة  الـسياسة  سـياق  يف العامل أرجاء يف اجلبلية
ــدول مـــن ــالأع جـ ــرن مـ ــادي القـ ـــة والعـــشرين احلـ ــذ جوهانـــسربغ وخطـ  واألهـــداف للتنفيـ

 .لأللفيــة اإلمنائية
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 .واإلقليمية الوطنيةاملبادراتعناملعلوماتأحدثيتضمنلكيالتقرير هذا تقدمي تأخر **
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 مقدمة -أوال  
 هفيــ  أعلنـت  الـذي  ٥٣/٢٤ القرار واخلمسني الثالثة دورهتا يف العامة اجلمعية اعتمدت - ١

 ومجيـع  املتحـدة  األمـم  ومنظومـة  احلكومات القرار وشجع .للجبـال دوليةال سنةال ٢٠٠٢ سنـة
 التنميــة بأمهيــة التوعيـــة زيــادة أجــل مــن الــسنة مــن االســتفادة علــى األخــرى الفاعلــة اجلهــات
 يف واخلمـسني  الثامنـة  دورهتـا  يف العاملـة  اجلمعيـة  إىل الـسنة  إجنـازات  وأُبلغـت  .للجبال املستدامة

  ).A/58/134 نظرا( العام األمني إليها أحاله تقرير

 الــذي ٢١ القــرن أعمــال جــدول مــن ١٣ الفــصل عــن تنبثــق للجبــال الدوليــة والــسنة - ٢
 وحتــسني اجلبليــة اإليكولوجيــة األنظمــة حلمايــة واملكــرس باجلبــال املتعلقــة املــسائل علــى يركــز

ــشية األوضــاع ــال لــسكان املعي ــا ووفقــا .اجلب ـــ أشــارت مل ــة املتحــدة األمــم منظمــة هإلي  لألغذي
 الـسنة  فـإن واخلمسني الثامنة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل املقدم العام األمني تقرير يف والزراعة
 الثالـث  الفـصل  لتنفيـذ  األجــل  طويلـة  فعالـة  إجـراءات  اختـاذ  علـى  حـافزا  كانت للجبال الدولية
 للحيـاة،  اجلبـال  بأمهيـة  التوعيـة  يـادة ز طريق عن حققته ما وحققت .املتوخـى النحو على عشر

 للعمـل  وطنيــة  جلنـة  ٧٨ إنـشـاء  ودعم اجلبال؛ سكان وأوضاع اجلبلية البيئات حتسني وضرورة
 اجلبليـة،  باملـسائل  يتـصل  فيمـا  املصلحة أصحاب مع الشراكات وتعزيز القطري؛ املستوى على
 القمــة  مـؤمتر  يف اجلبليــة  املناطق يف امةاملستد للتنمية الدولية الشراكة بإعـالن تـُـوِّج الذي األمر
  ).٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول يف أفريقيا جبنوب جوهانسبـرغ يف املعقود( املستدامة للتنمية العاملي

ــسنة   ىوأد - ٣ ــضا إعــالن ال ــام إىلأي ــة قي ــرار باعتمــاد العامــة اجلمعي ــذي ٥٧/٢٤٥ الق  ال
 ،٢٠٠٣ عـام  مـن  اعتبارا وذلك الللجب دوليا يوما ديسمرب/األول كانون ١١ يوم فيـهحّددت  

 املــستويات مجيــع علــى مناســبات اليــوم ذلـك  يف ينظـــم أن علــى الــدويل اجملتمــع فيــه وشجــعت 
 املـساعدة  تقـدمي  بـإدراج  العامـة  اجلمعية مكتب وأوصـى .للجبال املستدامة التنميـة أمهية إلبـراز
 واقتـُــرح  .الـدورة  لتلـك  العامـة  يـة اجلمع أعمـال  جـدول  على الفقرية اجلبلية البلدان إىل اإلمنائية
  .املناطق تلك يف الفقر حملاربة هامـة وسيلة يــنالَدختفيف عبء  اعتبار ضرورة أيضا

ــرار و - ٤ ــررت ٥٩/٢٣٨يف الق ــة ق ــة اجلمعي ــد حتــت تنظــر أن العام  ،األعمــال جــدول بن
ــون ــة” املعن ــد يف “املــستدامة التنمي ــون الفرعــي البن ــساعدة تقــدمي” املعن ــدان إىل امل ــة البل  اجلبلي
 يف “واإليكولـوجي  واالقتـصادي  االجتمـاعي  اجملـالني  يف القائمـة  العقبـات  علـى  للتغلب الفقرية
 “للجبـال  املـستدامة  التنميـة ” تقريـرا معنونـا      والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  وأعدت .الستني دورهتا

)A/60/309( العامة للجمعية الستني للدورة.  

 األمـني  يقـدم  بأن ٦٠/١٩٨ القرار يف العامة اجلمعية لطلب الامتثـا مقدم التقرير وهذا - ٥
 املنـاطق  يف املـستدامة  التنميـة  حالـة  عن تقريرا والستيـن الثانية دورهتا يف العامة اجلمعية إىل العام
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 وذلـك  العامـة،  الـسياسة  جمال يف املناسبة والتوصيات املقبلة للتحديات شامل حتليل مع اجلبلية،
 األغذيــة منظمــة إعــداده تولــت وقــد .املؤقــت األعمــال جــدول مــن )هـــ( ٥٦ البنـــد إطــار يف

 واملنظمــات املعنيــة املتحــدة األمــم منظومــة ووكــاالت ،احلكومــات مــع بالتعــاون والزراعــة
  .الصلة ذات احلكومية غري

 
 وحتديات أساسية معلومات - ثانيا 

ة عامليــة بوصــفها مــصدرا تتــسم بأمهيــهــشة يــزداد حاليــا اإلدراك أن اجلبــال ُنظــم بيئيــة  - ٦
ملعظـــم ميـــاه األرض العذبـــة، ومـــستودعات للتنـــوع البيولـــوجي الغـــين، والوجهـــات الـــشعبية  

وتــوفر . لالســتجمام والــسياحة، ومنــاطق ذات أمهيــة للتنــوع الثقــايف واملعرفــة واإلرث الثقــايف   
 مـن  املائـة  يف ١٢ لزهـاء  احلياةاجلبال اليت حتتل حوايل ربع مساحة اليابسة أساسا مباشرا لدعم           

 يعـيش  ذلـك  ومـع  .البـشرية  نـصف  علـى  يزيـد  ملا وخدمات سلعـا كذلك وتوفر العامل، سكان
 لــذا .اجلبليــة املنــاطق يف الغــذائي األمــن إىل افتقـــارا وأكثــرهم العــامل ســكان أفقــر مــن العديــد

اجلوانـــب االقتـــصادية  وحتـــسني اجلبليـــة املنطـــق يف البيئيـــة الـــسالمة كفالـــة احلاجـــة تـــستدعي
 .االجتماعية فيها من أجل سكان اجلبال وسكان املناطق املنخفضةو

 مـن  ١٣ الفـصل  اعتمـاد  منـذ  اجلبليــة  البيئيــة  والنـُّــظم  اجملتمعـات  بأمهيـة الوعـي وازداد - ٧
 املـستدامة  التنميـة  :اهلـشـة  البيئيـة النـُّـظم إدارة” املعنـون والعشرين احلادي القرن أعمال جدول
 االلتــزام  تعــزز  وقــد  .١٩٩٢ عـام  يف والتنميـة  بالبيئـة  املعـين  املتحـدة  األمـم  رمـؤمت  يف “للجبـال 
 اجلبـال  وحتتــل  ،)٢٠٠٢ عـام  يف( للجبال الدولية السنة خاللذلك   تنفيذ يف اإلرادة وتعـززت
 .والدوليـــة  واإلقليميـة  الوطنية األصعدة على األعمال جداول على متزايد بشكل بارزة مكانـة
 تتنــاول الــيت للتنفيــذ جوهانــسربغ خطــــة عــــن املــستدامة للتنميــة العــاملي القمــة مــؤمتر وأسفـــر
 تـشكل  والـيت  اجلبليـة،  للمنـاطق  املـستدامة  للتنميـة  للتصدي الالزمة اإلجراءات منها ٤٢ الفقرة
 املتعلقـة  للـسياسات  العـام  اإلطـار  والعـشرين  احلادي القرن أعمال جدول من ١٣ والفصل هي

  .للجبال امةاملستد بالتنميـة

 هنــاك تــزال ال االعتــراف بالقــضايا املتعلقــة باجلبــال والنتــائج امللموســة،  زيــادة ورغــم - ٨
 التنميـة  وحتقيـق  البيئـي  التـدهور  وتفادي الفقر حدة لتخفيف هلا التصدي يتعني رئيسية حتديات
  .لأللفية اإلمنائية األهدافو يتفق حنـو على اجلبلية املناطق يف املستدامة

 .قائمــة التحــديات تــزال ال للجبــال، الدوليــة الــسنة علــى ســنوات مخــس مــرور وبعــد - ٩
 واملـوارد  امليـاه  علـى  الطلـب  بتزايـد  تتـأثر  فيهـا  تعـيش  الـيت  والبيئـات  اجلبليـة  اجملتمعات تزال وال

 الـصراعات  نـشوب معدل  و اخلارج إىل اهلجرة معدالت وزيادة السياحة ومنّو األخرى الطبيعية
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 نفـسه،  الوقـت  ويف .يـزداد عوملـة    عـامل  يف والزراعـة  والتعـدين  الـصناعة  علـى  والضغوطاملفرط  
 بالنـسبة  جديـدة  حتـديات  تطرح عنه النامجة والنتائج العاملي املناخ بتغري املرتبطة التهديدات فإن
 حاجـة  وهنـاك  .متـضافرة  اوجهـود  عـاجال  اهتمامـا  مواجهتـها  تـستلزم  اجلبـال  انسـكّ و جباللل

ــة املنــاطق يف واالســتثمار التمويــل تمــستويا لزيــادة واضــحة  التعــاونوتعزيــز التنــسيق و اجلبلي
  .أكرب بقدر داعمـة ومؤسسات وسياسات قوانني جانب إىل أقـوى مواتيـة بيئــةوهتيئة 

 
 الوطنية اإلجراءات - ثالثا 

 احلكومــات  عــن  ممــثلني  تــضم الــيت  املتعــددين  املــصلحة أصــحاب  جمموعــات  تعمــل - ١٠
ــةالدول واملنظمــات ــدين اجملتمــع وجمموعــات ي ــى امل ــصعيد عل ــوطين ال ــّسق ال ــشكل لتن ــد ب  متزاي
 ،)٢٠٠٢ عـام  يف( للجبـال  الدوليـة  الـسنة  وخـالل  .القطـري  الـصعيد  علـى  املتخذة اإلجراءات
 للتوعيـة  األدىن والـشرق  الالتينيـة  وأمريكـا  وأوروبـا  وآسـيا  أفريقيـا  يف وطنية جلنة ٧٨ تأسست
 .الـوطين  الـصعيد  علـى  إجـراءات  اختـاذ  علـى  والتحفيـز  الـدعم  يـادة وز باجلبـال  املتعلقة باملسائل
  .أكرب بقدر دائم طابع ذات تنسيق وآليات هيئات لتصبح اللجان هذه بعض وتطّورت

ــث - ١١ ــه وحي ــذا يف ميكــن ال أن ــر ه ــرد التقري ــع س ــبات مجي ــشطة املناس ــادرات واألن  واملب
 التــايل الفــرع فــإن اجلبليــة، للمنــاطق تدامةاملــس التنميــة أجــل مــن البلــدان نفــذهتا الــيت واملتعــددة

  .الوطين الصعيد على املنفذة األعمالويسلط األضواء على منتقاة  أمثلة عرضي
 

 أفريقيا - ألف 
 خـرائط  رسـم  علـى  اجلبليـة  ماو غابات جمّمع يف األصلية أدجيكمجاعة   تعمل كينيا يف - ١٢

 وإدارة األســالف أراضــي علــى فــاظواحل الثقــايف تراثهــا علــى للحفــاظ ســعيا أســالفها أراضــي
ــة املعــارف دمــج وجيــري .املــشتركة الطبيعيــة مواردهــا  نظــام وهنــج تكنولوجيــات مــع التقليدي
 .م املوروثة عن أسالفهماستحقاقاهت وعرض لتوثيق احلديث التشاركي اجلغرافية املعلومات

بقيـادة   الـصغر  البـالغ  للتمويـل  مبتكـرة  آلية أُنشئت الكامريون، يف ليبيامل مرتفعات ويف - ١٣
احمللـي   الـصندوق  طريـق  عـن  شخص ألفي من أكثربالفعل تعبئة    وجرى . وإدارته احمللي اجملتمع

 املاشـية  وتربيـة  ،الربيـة  احليوانـات  وتـدجني  النحـل  تربيـة  يفليعملـوا    الريفيـة  املعيشة سبل تعزيزل
 صــندوق يــصبحل الــصندوق هــذا تطــوير ريجيــ أن املتوقــع ومــن .الــشجرية احملاصــيل زراعــةو

  .والتنمية للحفظاألصلية  الكامريون شعوب

 سـنوات  بعـد  بنائهـا  وإعادة بيئاهتا حلماية جاهدة الدميقراطية الكونغو مجهورية وتسعى - ١٤
 اجلبـال  بتنميـة  متـصلة  حمـددة  أنـشطة  البلـد  يف الوطنيـة  البيئيـة  العمـل  خطـط  وتربز .الصراع من
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 منـاطق  وتأهيل والكونغو غينيا بني احلدود على ريةاملط الغابات على الضغطختفيف   إىل هتدف
 وطنيــة اســتراتيجية وضــع األولويــة ذات اإلجــراءات وتــشمل .وإدارهتــا احملميــة املطــرية الغابــات
  .واإلدارية املؤسسية القدرة وتعزيزالسكان  لدعم اجلبال لتنمية

 عــن ممــثلني مــن لفتتــأ الــيت للجبــال، الدوليــة للــسنة الوطنيــة غانــا جلنــة إىل وُعهــدت - ١٥
 لتنميـة ل عمـل  وخطة وطنية استراتيجية مسودة وضع مهمة احلكومية، غري واملنظمات احلكومة

 لتعزيـز  خمتلفـة  بديلة مشاريع البلدأيضا   وضعو .والعلم البيئة وزارة من بدعم لجبالاملستدامة ل 
 إزالـة  مـن  تقليـل وال الـدخل  لتوليـد  جديـدة  فـرص  هتيئة إىل هتدف اجلبلية املناطق يف العيش سبل

 .اجلبلية املناطق من اهلجرة وردعممكن  حدأدىن  إىل الغابات
 

 آسيا - باء 
 .البيئـة  وزارة يف باجلبـال  معنيـة  فرعيـة  جلنـة  اإلسـالمية  إيـران  مجهورية حكومة أنشأت - ١٦

ــألف ــة وتت ــيت اللجن ــضم ال ــددين مــصلحة أصــحاب ت ــوزاراتل ممــثلني متع ــة ل ــة، احلكومي  املعني
 البيئــة محايــة مجعيــة مثــل احلكوميــة غــري واملنظمــات الدوليــة احلكوميــة الوكــاالت إىل باإلضــافة
 نظـام  وضـع ومن أبرز أولويات اللجنة الفرعيـة        .البلد يف حكومية غري منظمة أول وهي اجلبلية

 .البلد يف اجلبال بشأن معلومات

 املنتجـون  ايبـذهل  الـيت  اجلهـود ميوله مـاحنون متعـددون       مشروع يدعم كازاخستان، ويف - ١٧
 اللّبـاد،  صـناعة  وهـي  أال ، واالسـتفادة منـها    التقليدية اليدوية الصناعات إحدىإلحياء   اجلبليون
 حلقـات  عقـد  ذلـك  ومشـل  .البطالـة  حملاربـة  مـستدام  حنـو  علـى  احمللية املوارد الستخدام كوسيلة
 ويف .املنـتجني  بـني  الزيـارات  وتبـادل  التـصميم  وتكنولوجيا اجلديد املنتجبشأن   تدريبية دراسية
ــام ــسجيل جــرى ،٢٠٠٦ ع ــة ت ــة عالم ــة، جتاري ــ هــي إقليمي ــال اتمنتج ــيا جب  الوســطى، آس

 .الوسطى آسيا يفاجلبلية  الشراكة برنامج من مبساعدة

 .البيئـي  االهنيـار  شـفري  علـى  بـامري  جبـال  يف عديدة مناطق أصبحت طاجيكستان، ويف - ١٨
 كمـصادر  احملليـة  اجملتمعـات  لتستخدمها لغاباتا من املائة يف ٩٠ بـ ُتقّدر نسبة قطع جرى فقد
ــودلل ــساعد .وقـ ــام ويـ ــشاريع نظـ ــة املـ ــة االجتماعيـ ــالبيئ والتنميـ ــذي ةيـ ــبح الـ ــة أول أصـ  منظمـ

 علــى احملليــة اجملتمعــات ٢٠٠٧ عــام يف الــبالد يف إيكولوجيــة أســس علــى قائمــة حكوميــة غــري
 جـرى  الـيت  أو سـيء  حنـو  علـى  املـستخدمة  أو املـستخدمة  غـري  والبـشرية  الطبيعيـة  املوارد حتديد

 املــــــشاريع وتطــــــوير املـــــستدامة  الطاقــــــة اســـــتخدام  علــــــى للتـــــشجيع  وذلــــــك جتاهلـــــها 
  .اإليكولوجي واالستقرار
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 أعلـى  ثالـث  وهـو  كانغـشينجونغا  جببـل  احمليطـة  احملميـة  املنـاطق  نيبـال  حكومة وحّولت - ١٩
 جملـس  إىل الـسلطة  انتقال كّلويش .احمللية واملؤسسات جملتمعاتبني ا  ائتالف إىل العامل يف جبل
 احملليــة، الــشعوب إىل الــسلطة نقــل جمــال يف تارخييــة خطــوة كانغــشينجونغا حمميــة منطقــة إدارة
للمنــافع  العـادل  والتقاسـم  واســتخدامها وإدارهتـا  الطبيعيـة  املـوارد  برصــد يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال

  .عنها الناشئة
 

 أوروبا -جيم  
الرومانيــة  الوكالــة قانونــا يقــضي بإنــشاء  رومانيــا حكومــةاعتمــدت ، ٢٠٠٧يف عــام  - ٢٠

يف املتعلقــة باملنــاطق اجلبليــة قــضايا بال  تعــىنمكاتــب خاصــةوســتقام . اجلبليــةالوطنيــة للمنــاطق 
يف و. جبليـة  منـاطق    اليت توجد فيهـا    ٢٨ ـ احمللية يف املقاطعات ال    الريفيةلزراعة والتنمية   ا إدارات
 يف لمـزارعني مهنيـة ل  منظمـات  إنـشاء هـين  املتـدريب  الاكز مرستدعم  اجلديد،هذا اهليكل  إطار  

مـن   عمليـة مكثفـة      أعقـاب  يف للمنـاطق اجلبليـة   وطنيـة   اليئـة   هـذه اهل   وجاء إنشاء . املناطق اجلبلية 
 .  واجملتمع املدينقام هبا برملانيونالتأييد أجل كسب 

يعمـل علـى    وع   مـن مـشر    اجـزء قواعد سـلوك تتعلـق باجلبـال        مدونة  تعترب  يطاليا،  إويف   - ٢١
. وســتا يف البلــدا ود فــاىل منطقــة يف البيئيــة حــول املــسائل والــسياحلــسكان ل تقــدمي معلومــات

، نــصائح عمليــة األورويب املنطقــة، بــدعم مــن احلكومــة واالحتــاد  وتقــدم املدونــة الــيت أصــدرهتا
الـسلوك،  ب  آدا، و يف املنـاطق اجلبليـة     السياحة   بشأن)  والفرنسية واالنكليزية يطاليةإلباللغات ا (

 . البيئية االستدامة مبادئ حول رسائل قوية تتضمنكما . والسالمة واملسؤولية
ويف تركيا، تعمل احلكومة مع شركاء مثـل الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة لزيـادة                   - ٢٢

ديـار بكــر  أقـاليم   يف النائيـة  اجلبليـة جديــدة يف املنـاطق  جتاريـة  فـرص العمـل وتـشجيع شـركات     
عمــال نطـاق األ  وتوســيعغــري زراعيـة  تــوفري فـرص  ويـدعم املــشروع اجلديـد   . توبامتـان وســري 

 . األسواق إىلالوصول القدرة على  من خالل حتسني رحبةامل تجاريةال
ــسا، و - ٢٣ ــال ” تخصــصيف فرن ــ “دار احلــدائق واجلب ــا  يتال ــدةيف مت ترميمه ــامربي  بل ش

 ضمتـ  يوهـ . يف جبال األلـب    البيئات   ةومحاي لتعزيز التنمية    ، الفرنسية األلب جبال   على الواقعة
يف جلبـال املـستدامة   ا تنميـة  أجـل  واملنظمات الرئيسية اليت تعمل مـن  اجلهاتحتت سقف واحد  

 .للعامةثقيفية توفر مرافق ت واألوروبية جبال األلب
 

  الالتينيةأمريكا -دال  
وقد حفـز   . بليةاملناطق اجل  لتنمية   حكومية مكرسة بشكل حمدد    جلنة   األرجنتني أنشأت - ٢٤
اجلبـال يف   ب علـى املـسائل املتعلقـة      املـصلحة  الـذي قـام بـه أصـحاب        العمل املكثف    إنشائها على
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 ثـالث سـنوات مـع       ة ملـدة  مكثفـ تعاونيـة    باإلضافة إىل عملية   للجبال، خالل السنة الدولية     البلد
درات هــذه اللجنــة اجلديــدة بتنــسيق مبــاوســتقوم .  الرئيــسية احلكوميــةالوكــاالت واملؤســسات

 مــع التركيـز بــشكل خـاص علــى بنــاء   اجلبليـة،   واجملتمعـات احملليــة وطنيـة مقبلــة لتطـوير املنــاطق  
 . املؤسسات وتعبئة املوارد

 هــذا إال أن. بلــدانالعديــد مــن ال يف شــائعة ظــاهرة املنــاطق اجلبليــة مــن تــشكل اهلجــرة - ٢٥
هــذا يعــزز و. توركينــو طــةخل الوطنيــة اللجنــةمــن خــالل حاليــا  يف كوبــا  عكــسهاالجتــاه جيــري

دعم املنتجــات يــ الغــذائي املــستدام، و اإلنتــاج للمنــاطق اجلبليــة يف اجلزيــرة  الربنــامج اخلــاص  
 والـنب والكاكـاو والفاكهـة    األخـشاب  وجيين أكـرب قـدر ممكـن مـن        من أجل تصديرها   العضوية

 لواســعةالجنــة وقــد أدت أنــشطة ال. اجلبليــة البيئيــةمــن التــأثري علــى الــنظم ممكــن  أدىن حــدمــع 
 إىل حـدوث   يف املنـاطق اجلبليـة     والـبىن التحتيـة       احملليـة   اجملتمعات وتطويردعم  الرامية إىل   النطاق  

 .نخفضةاملناطق امل إىل اهلجرة يف كبرياخنفاض 
 الــربحتــسعى إىل ال  منظمــة إنــشاء مــؤخرا كولومبيــا يفامــة اهل ومــن املبــادرات البيئيــة - ٢٦

  اجلوانـــبتعلـــيمهمبلـــشباب ا وتقـــوم بعثاهتـــا املوجهـــة إىل .ة البيئيـــةمايـــاحلوالبيئـــي للتثقيـــف 
 املنــاطق فــضال عــن للمنــاطق اجلبليــة البيئيــة والتارخييــة وكــذلك اجلوانــب والثقافيــةاالجتماعيــة 
لتعزيــز التنميــة شــعبية حمــددة دعم بــرامج أن تــ املنظمــة تزمــع ذلــك، إىل وباإلضــافة. املنخفــضة
 . البيئيةل  للمشاكوإجياد حلول جمتمعيةاملستدامة 

ــريو، جيــري   - ٢٧ ــع إنقــاذويف ب ــة حبــريات أرب ــال اجبلي ــديزإل يف جب ــا وبامباماركــا   (ن أكوبي
شـراكة  ”وتقـوم   .  والتـدهور البيئـي    اخلطـرية   البيئيـة   مـن التهديـدات    )وبوماكانـشي  وأسناكوشا

ــاذ ــرة إنق ــ دائ ــعبحريات ال ــة ،“األرب ــن املؤلف ــ م ــةنظمــات غــري  امل واألصــلينيسكان ال  احلكومي
ــات اجملو ــة احملتمعـ ــبحريات ومـــصارف النفايـــات بليـ ــة ،تنظيـــف الـ ــوجيومحايـ ــوع البيولـ ،  التنـ

 ذلـك،   إىل باإلضـافة . ي املستقبل ــفدوث تلوث   ــة للحيلولة دون ح   ــاحمللي اجملتمعات   دةــومساع
يف  املؤســسي للتنميــة يعــزز اإلطــار اجلبليــة البيئيــةالنظم بــ املعــينالفريــق العامــل الــوطين ال يــزال 

جدول أعمـال املنـاطق     ”االستراتيجية املعنونة   وطنية  ال خطته ، الذي ينفذ   يف بريو  اطق اجلبلية املن
 .“٢٠٢٠عام حنو : بريواجلبلية يف 

 
  الشماليةأمريكا -هاء  

 املــستدام جلبــال ســان واالســتخدام تعزيــز الفهــم إىل اجلبليــةمعهــد الدراســات يهــدف  - ٢٨
 ومحلـة توعيـة     حاليـة دراسـة   يف إطـار     قـوم يو. علـيم  والت البحوثكولورادو من خالل    يف  خوان  

ــوان  ــواء يف جــودة”بعن ــل   اهل ــة يف جب ــاطق املرتفع ــد  “ســان خــوان املن ــات لتحدي ، جبمــع البيان
ــة الــيت   ــاملخــاطر احلالي  بــسبب للدراســةحــور كماخــتري الزئبــق  وقــد . شكلها ترســب الزئبــق ي
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األراضـي، وجمموعـات     روأصحاب املـصلحة، مبـن فـيهم مـدي         عنها خمتلف    أعرب الشواغل اليت 
 . نو الصحيوالفنيونن ون املنتخبوالسكان واملسؤولو مستجمعات املياه

 والغريبـة  اجلديـدة     مـن أنـواع النباتـات      عـشرات غزت   املاضية،   العديدةوخالل العقود    - ٢٩
خطــر أ بأحــدمــا وصــفه بعــض البــاحثني   عنــه أنــشممــا  يف الواليــات املتحــدة، جبــال اآلبــاالش

مـشروع أنـواع النباتـات الغازيـة يف         ”  ويقـيم  . يف املنطقـة   البيئية باألنظمة  حتدق  اليت التهديدات
 جبــل  معهــدمركــز يف واإلرشــادلبحــوث والتعلــيم إلجــراء ا ا جمتمعيــموقعــا “جبــال اآلبــاالش

 النباتـات الغازيـة     ملكافحـة  أسـاليب  السـتنباط  فرجينيـا،    غرب يف   للمناطق اجلبلية  سربوس نوب 
 . لية احملواستعادة النباتات

تقـع   صـغرية    حملية جبليـة  دم عدة جمتمعات    شبكية خي بوابة  إن منتدى جبل باو فايل هو        - ٣٠
ــال ــا أ إقلــيم، يف مــن بــانفقرب ب  يف عــام  الــشبكية الــيت انطلقــت بوابــةالركــز تو. يف كنــدالربت

ــة واألعمــال األحــداث علــى، ٢٠٠٦ ــة واألنــشطة اجملتمعي ــؤثر علــى  التجاري  االســتدامة الــيت ت
ويضعون فيـه هـم    املوقع  ويقوم املستخدمون بإنشاء. يف املنطقةوالبيئيةادية واالجتماعية   االقتص
منتـدى جبـل بـاو    و.  احملليمجتمعللكبرية  إعالنات  لوحة  ب شبهأوهو  جمانا،    املعلومات أنفسهم

 . بانف يف مركز اجلبليةثقافة عن البرنامج هو فايل 
 

 املبادرات الدولية -رابعا  
  اجلبالشراكة -ألف  

لتنميـة املـستدامة    مـن أجـل ا     الدوليـة    الـشراكة ” باسم   أصالاملعروفة   (إن شراكة اجلبال   - ٣١
 لتحــسني رفــاه مكــرس متعــددين، مــصلحة أصــحابيــضم حتــالف هــي ) “اجلبليــةيف املنــاطق 

 أحنـاء  يف   اجلبلية البيئات    هلم، وحلماية  فرصإتاحة ال  و عيشهمسبل  و،  يف املناطق اجلبلية  لسكان  ا
 مـن    للتنميـة املـستدامة    العـاملي  مـؤمتر القمـة      كإحـدى نتـائج    وقد أُطلقـت شـراكة اجلبـال      . ملالعا

 لتعزيــز التعــاون نيوبرنــامج متماســكعمــل  إطــار وتــوفر، ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول يف ٢النــوع 
اللـذين   وخطة تنفيـذ جوهانـسربغ،       ٢١ القرن   أعمال من جدول    ١٣تنفيذ كل من الفصل      يف

يف و.  الـــسياسات والـــربامج واملـــشاريع   علـــى صـــعيد  مليـــة  ات عإىل اختـــاذ إجـــراء   يـــدعوان
 حكوميـه   منظمـة  ١٥ بلـدا و     ٤٧: عـضوا  ١٤٣ كانت الشراكة تـضم   ،  ٢٠٠٧ أغسطس/آب

ــة اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري  أي( اجملموعــات الرئيــسية منظمــة مــن ٨١دوليــة و   احلكومي
 ).والقطاع اخلاص

 ٢٠٠٣ والزراعة منـذ عـام      األغذيةمنظمة  يفها  اليت تستض ،  شراكة اجلبال  وتدعم أمانة  - ٣٢
ووظــائف ، املعرفــة إدارةعــزز ت، واملــشترك األعــضاءيطاليــا وسويــسرا، عمــل إ ومتوهلــا حكومتــا
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 يف حتديـــد وتعبئـــة املـــوارد األعـــضاء أيـــضااألمانـــة وتـــساعد . االتـــصاالت وتبـــادل السمـــسرة
 حــولل تقــدمي معلومــات ، مــن خـال للمنــاطق اجلبليــةجــل تنميــة مـستدامة  أواالسـتثمارات مــن  

 .  من مجيع املصادر املمكنةاألموالتوافر 
تـشمل   (مواضـيعية  على جمـاالت     “بادراتامل” لألعضاء ، أو     التعاونية وتركز األنشطة  - ٣٣

والزراعــة  والقــانون والبحــوث  ات والــسياسواجلنــسانية التنــوع البيولــوجي، والتعلــيم   حاليــا
وعلـى   ) مـستجمعات امليـاه    وإدارة، وسبل العيش املـستدامة      لاجلبا يف   الريفيةالتنمية  واملستدامة  
ــجمــاالت ــا ( ة جغرافي ــشمل حالي ــديز ت الكــارييب وآســيا  منطقــة البحــر   الوســطى ووأمريكــا اإلن

 ). كوش هيمااليا-هندو منطقة  وأوروبا وأفريقياالوسطى وشرق 
حمـددة  م  جمـاالت اهتمـا   عاجلـة    مل معـاً  األعـضاء  اجتمـع ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٥خالل الفتـرة    و - ٣٤

لمــسائل املــستجدة واالحتياجــات واالهتمامــات ذات األولويــة، مبــا يف ذلــك ل اســتجابة أخــرى
، وتقييم الفرص املتاحة لتمويـل املـشاريع        اجلبلية العالية، وارتفاع قيمة املنتجات      اجلودةتشجيع  

لـسد  العـريض   التـرددي   النطـاق   ذات  التصاالت  ا، ودراسة إمكانات    اجلبليةالصغرية يف املناطق    
 توأمـة اجلهـود بـني الـسلطات         وتعزيـز نخفـضة   املنـاطق املرتفعـة واملنـاطق امل       بـني    الرقميـة  الفجوة

 . الذي يتسم بالالمركزيةالتعاون من أجل  يف الشمال واجلنوب اجلبليةاحمللية واجملتمعات 
علـى  شجع  تـ ، و األعـضاء بـني   وتـربط   علومـات،   املنـشر   قـوم ب   ت اتـصاالت  شـبكة    فزحتو - ٣٥

املنتجـات  شمل  وتـ . اجلبال ومن أجلها   داخل شراكة التعاون   ربات واملهارات واملوارد  تبادل اخل 
 االنكليزيـة باللغـات  ( ة شـهري إخباريـة  ورسـالة متعـدد اللغـات   نترنـت  إلموقعا علـى ا   واخلدمات  
 األعـضاء  علـى تـشجيع احلـوار والتواصـل بـني            أيضا تتركز االتصاال و). سبانيةإلواوالفرنسية  

مـن خـالل قواعـد      هذه اخلدمات   ويتم تطوير   . لوماتعاملو ممارسةلللكترونية  إبناء جمتمعات   و
 وسلسلة مـن    لألحداث يف املناطق اجلبلية   تقومي  و ،تمويلوال نترنت عن األعضاء  إلبيانات على ا  
 . منتدى اجلبالوثيق مع التعاون بال األمانة انظمهت اليت يةواضيعامل لكترونيةإلااملشاورات 

قـدمت شـراكة   ، ٦٠/١٩٨  يف قرارهـا اجلمعية العامـة اليت وّجهتها   عوة  دالخالل  ومن   - ٣٦
يف  جلنــة التنميــة املــستدامة إىل “جنــازاتإلا واألنــشطة: اجلبــال شــراكة”ا بعنــوان  تقريــراجلبــال
التقريـر معلومـات مـستكمله عـن التقـدم          تـضّمن   و. (E/CN.17/2006/12)  الرابعـة عـشرة    دورهتا

 يف تأثريهــا وفعاليتــهامــن أجــل شــراكة اجلبــال وتوصــيات  جنــازات والتحــديات منــذ بــدء  إلوا
  علـى  اال مركزيـ  طابعـا   تـضفي    شـراكة اجلبـال      بدأت أمانة ،  ٢٠٠٧ من عام    واعتبارا. املستقبل
 حتــسني االســتجابة إىل الراميــة يف اجلهــود إقليميــةحمــاور إىل  األساســية وتنقلــها مهامهــابعــض 

 وتأثريهــا اجلماعيــة إجراءاهتــاقائمــة وتعزيــز  الــشبكات الوتوســيع الناشــة األعــضاءالحتياجــات 
 .العاملعلى مستوى 
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 التعليم -باء  
 لبـشر  ل عـيش السـبل    املتحدة حاليا جمموعـة مـن املبـادرات لتحـسني            األممجامعة  تتخذ   - ٣٧

. ، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى اإلدارة املـستدامة لألراضـي              اهلشة اجلبلية البيئية النظم   ومحاية
نـهجيات املـشاركة    مب اخلـرباء    لتعريـف ثـالث دورات تدريبيـة      ُنظمـت   ،   مـثال  يف آسيا الوسطى  و

 املؤســسي، واســتخدام وتقيــيم قــدرات اإلطـار الـسياسات  ، و التنميــة املــستدامة تقيـيم جــلأمـن  
 بعـد ذلـك هـذه        املـدربون  اخلـرباء وقد استخدم   . وإدارة قواعد بيانات نظم املعلومات اجلغرافية     

 مواقـع رائـدة يف جبـال        مثانيـة  يف   األراضـي دة تـدهور    حـ مدى  طاق و ن لتقييم   التحليلية األدوات
،  أصـــحاب املـــصلحة احمللـــيني والـــوطنيني والـــدولينيالي ، ووضـــع باالشـــتراك مـــعأ -بـــامري 

ــهاســتراتيجية ملعاجلــة هــذه املــشكلة مــن خــالل مــشروع    ــع ســنوات   مدت ــوان أرب اإلدارة ” بعن
هـذا املـشروع،   وسـيتلقى  . “يالأ -ال بـامري    وجبـ املرتفعـة    بامري   مناطقاملستدامة لألراضي يف    

، التمويـل مـن مرفـق البيئـة العامليـة         ٢٠٠٧الذي من املقـرر أن يبـدأ يف النـصف الثـاين مـن عـام                 
 .وغريه من الشركاء الوطنيني والدوليني

الرصـد العـاملي لنـهج    ” أمانـة سويسرا بستضيف مركز التنمية والبيئة يف جامعة برين  وي - ٣٨
ــة    وهـــي -“ فـــظوتكنولوجيـــات احل ــة والدوليـ ــبكة مـــن احلكومـــات واملؤســـسات الوطنيـ شـ

يف جمـال   احملليـة   استخدام وتقاسم املعـارف واخلـربات        كفالة إىلومنظمات اجملتمع املدين هتدف     
ي أواخـر   ــــ وف. يــــ د العامل ــعلـى الـصعي   اجلبال،  بل  ــي ذلك ما يتص   ــة واملياه، مبا ف   ـــظ الترب ــحف

ــة“د العــامليالرصــ”أصــدر ، ٢٠٠٦عــام  ــاه حفــظ عــن هنــج  دراســة عاملي ــة واملي ــوان الترب  بعن
ــة وحتليــل - خــضراء األرض حيثمــا تكــون” ــادرات حفــظ دراســات حال ــاه  مب ــة واملي يف  الترب

 . لصانعي القرارات السياسحول  أيضا توصيات مشلت، اليت “العامل
 

 اجلنسانية -جيم  
 يف مجيـع    املـرأة  الـيت تواجههـا       ذاهتا  التحديات  من العديد يف املناطق اجلبلية   املرأةتواجه   - ٣٩
. الـوعرة والعزلـة  التـضاريس  و االرتفـاع  إال أن عملها يـزداد صـعوبة بـسبب    العامل النامي،  أحناء
قمــة ”  و“يف املنــاطق اجلبليــة املــرأةتكــرمي ”حــدثان رئيــسيان مهــا مــؤمتر عــاملي بعنــوان ركّــز و

 ا وشـدد  اجلنـسني،  التفـاوت بـني      أوجـه علـى    ٢٠٠٢  عـام  يفقـدا   ُع ،“ العاملية للجبال  بيشكيك
 ذات تنميــةتحقيـق   لأساسـي تابعـة املـساواة بـني اجلنــسني كـشرط     مبعلـى التـزام اجملتمـع الــدويل    

 .مغزى يف املناطق اجلبلية
، ٢٠٠٧مـارس  /رآذايف يوتـا،  املنعقـد بـأورم يف      د مؤمتر املرأة يف املناطق اجلبليـة      اواستن - ٤٠

خطـوات  علـى    وأكـد  هـذا الـزخم      ، إىل روسـيا  -يوتـا   معهـد   وتا، و  ي  والية الذي نظمته جامعة  
ويؤكـد إعــالن  .  العـامل أحنـاء  يف احملليـة اجلبليـة   يف اجملتمعــات املـرأة  حتـسني وضـع   لكفالـة عمليـة  
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 ضـرورة التعـاون مـع       علـى  ،، يف مجلـة أمـور     أورم مؤمتر املرأة يف املناطق اجلبلية الذي اعتمـد يف        
، مـن خـالل   اجلبليـة  يف املناطق باملرأة وتصنيف البيانات املتعلقة لشباب يف مجعلهام  يغجامعة بر 

 املـرأة  أوضـاع تحسني حتليل وفهم    ب، اليت ستسمح    WomanStats قاعدة البيانات  مواصلة تطوير 
 . احتياجاهتا اخلاصةوفق  تدخالت مصممة ووضعيف أحناء العامل املناطق اجلبلية يف 
 املـرأة  نيبـال، قـضايا   يفمقره الذي يقع ملتكاملة للجبال، الدويل للتنمية ا املركزويناصر  - ٤١

مـن خـالل   و. التأثري على االستراتيجيات العامليـة    ويمااليا  ه كوش   - يف هندو    يف املناطق اجلبلية  
 التـأثري علـى    إىلمبادرات خمتلفة، مثل حلقـات العمـل والبحـوث واملنـشورات، يهـدف املركـز                

. اجتماعيـا شـاملة   جعلها تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني و          و وتأطريهااجلبال  ب املتعلقةسياسات  ال
 عــن عفايف الــد يف املنــاطق اجلبليــة للمــرأة الــشعبية ةلــشبكات اإلقليميــا  أيــضايــساعد املركــزو

 .يف عمليات صنع القرارة شاركامليف املناطق اجلبلية و املرأةحقوق 
 

 السياسات والقانون -دال  
م العوامــل الــيت حتــّدد النجــاح يف تنميــة اجلبــال      إن الــسياسات اجليــدة هــي مــن أهــ     - ٤٢

ومن املؤسف أن عددا صـغريا مـن البلـدان وضـع سياسـات إمنائيـة حمـّددة للتعامـل                    . واستدامتها
ففي أغلب األحيان، تطبق احلكومـات الوطنيـة سياسـات وقـوانني وضـعت              . مع املناطق اجلبلية  

ت اجلبليـة وال االحتياجـات الفريـدة        للمناطق املنخفضة، وهي سياسات ال تراعي هشاشة البيئا       
 .لسكان اجلبال ومصاحلهم وأولوياهتم

واملشروع الذي وضـعته منظمـة األغذيـة والزراعـة للزراعـة املـستدامة والتنميـة الريفيـة                   - ٤٣
ــسياسات اخلاصــة بالزراعــة       ــيم ال ــذ وتقي ــصميم وتنفي ــسهيل ت ــة، يهــدف إىل ت ــاطق اجلبلي يف املن

وقد درس تقدير السياسات الذي أجرتـه املنظمـة يف سـت    .  يف اجلبال  املستدامة والتنمية الريفية  
اإلنـديز، وكربـات، وأمريكـا الوسـطى، وهنـدوكوش اهليمااليـا، ومنطقـة              : هـي (مناطق جبليـة    

مواطن الضعف والقـوة يف الـسياسات احلاليـة للجبـال،     ) البحر املتوسط، وجنوب شرق أوروبا 
ات وعملياهتـــا، وأعـــد دلـــيال عمليـــا لتقيـــيم  وحـــّدد أهـــم املبـــادئ لتحـــسني جمموعـــة الـــسياس 

 .السياسات
وأغلب البلدان مل تطّبق بعد قوانني خاصة باجلبال، مفّضلة التركيز علـى محايـة اجلبـال                 - ٤٤

ولكن النـشرة الـيت أصـدرهتا منظمـة         . وتنميتها من خالل التشريعات القطاعية املوجودة بالفعل      
ناول التطـوير   ـتـاجتاهات ناشئة ت  : اجلبال والقانون  حتت عنوان    ٢٠٠٦األغذية والزراعة يف عام     

هوريــة مج( الروســي االحتــاد:  يف عــدد قليــل مــن البلــدان مثــلللقــوانني اخلاصــة باجلبــالاملـستمر  



A/62/292  
 

07-48834 13 
 

 آالنيــا الــشمالية، وأوكرانيــا، وإيطاليــا، وبلغاريــا، واجلزائــر، وجورجيــا، ورومانيــا،   -أوســيتيا 
 ).وسويسرا، وفرنسا، وقيـرغيـزستان

 
 املخاطر واألخطار -ء ها 

ــشون فيهــا أو       - ٤٥ ــذين يعي ــسكّان ال ــة يتعــرض ال ــة اجلبلي ــنظم اإليكولوجي ــة ال نظــرا لطبيعي
الفيـضانات، واجلفـاف، وثـورة      : بالقرب منها ملخاطر كبرية من جّراء األخطـار الطبيعيـة، مثـل           

 الــسنوات ويف. الــرباكني، واألعاصــري، واالهنيــاالت اجلليديــة والــصخرية واألرضــية، والــزالزل 
األخرية، اتُّخذت سلسلة مـن املبـادرات الدوليـة إلذكـاء الـوعي هبـذه املخـاطر، وتقليـل آثارهـا                     

 .والتحكّم فيها
يتــزعم االحتــاد الــدويل املعــين باالهنيــاالت األرضــية برناجمــا عامليــا متعــدد التخصــصات    - ٤٦

م املتحــدة، والــربامج ويتــوىل هــذا االحتــاد، بــدعم مــن أجهــزة األمــ. بــشأن االهنيــاالت األرضــية
احلكومية الدولية، وحكومة اليابان، وعدد من األجهزة احلكومية األخرى، تعزيـز البحـوث يف              
ــية     ــية وبنـــاء القـــدرات الالزمـــة لـــذلك، وجيمـــع بـــني العلـــوم األرضـ جمـــال االهنيـــاالت األرضـ
ــدير املخــاطر والتخفيــف مــن        ــشأن تق ــسيق اخلــربات إلجــراء دراســات ب ــا مــع تن والتكنولوجي

 بــشأن الربنــامج الــدويل املعــين  ٢٠٠٦وقــد اعتمــد االحتــاد خطــة عمــل طوكيــو لعــام   . ثارهــاآ
باالهنياالت األرضـية، وهـو برنـامج يعمـل علـى تعزيـز املـوارد البـشرية وزيـادة عمليـة التمويـل                       

 .لضمان التقييم املناسب للمخاطر وحتديد املناطق اخلطرة
قــع بــني باكـستان واهلنــد وأفغانــستان يف  وتـسبب الزلــزال الـذي دّمــر منطقــة شاسـعة ت    - ٤٧

 ألف شخص، تاركـا وراءه ماليـني البـشر          ٨٠ يف مقتل أكثر من      ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
وقــد وّجــه معهــد اجلبــال، ومنتــدى اجلبــال، واملركــز الــدويل   . مــن ســكان اجلبــال دون مــأوى 

نـوب آسـيا، ممـا مسـح        للتنمية املتكاملة للجبال نداء دوليا للحصول على خيام لضحايا زلزال ج          
 .بشراء خيام تقي من الربد وأجهزة للتدفئة

 
 تغّير املناخ -واو  

إن اآلثار اليت خيلّفها تغـيري املنـاخ علـى منـاطق ونظـم إيكولوجيـة جبليـة معّينـة ليـست                       - ٤٨
ومـع ذلـك، فمـن الـضروري دراسـة ومتابعـة الـسالمة              . معروفة جّيدا، وما زالت موضع نقاش     

دّية والبيئية للجبـال، يف حماولـة لفهـم اآلثـار الـسلبية لتغّيـر املنـاخ بـصورة أفـضل              البيولوجية واملا 
وهناك الكثري من املنظمـات املنتـشرة يف العـامل تعمـل مـن أجـل                . وإدارهتا والتخفيف من حدهتا   

حتقيق هذه األهداف عن طريق الـدعوة هلـا، أو إجـراء حبـوث بـشأهنا أو التوعيـة هبـا، أو القيـام                        
 . أرض الواقعبأعمال على
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ويف أمريكا الشمالية، يشجع حتالف سريانيفادا العمل على التكّيف مع تغّير املناخ مـن               - ٤٩
جمموعـة أدوات   فمجموعـة األدوات املـستخدمة، واملعنونـة        . أجل محاية البيئة واالقتصاد احمللـي     

، تـوفر جمموعـة     ليةالتخطيط املسبق حلماية موارد سيريا الطبيعية وجمتمعاهتا احمل       : تغري مناخ سيريا  
كمـا شـارك معهـد دراسـات اجلبـال، ومقـره يف             . من التصورات والتوصيات بإجراءات حمـددة     

الواليات املتحدة، أفرقة البحوث يف العامل يف دراسـة طويلـة األجـل لتـأثريات تغـري املنـاخ علـى                     
يـة يف بيئـات     النظم اإليكولوجية اهلشة يف جبال األلب مـع تركيـب مبـادرة حبـوث املراقبـة العامل                

 .األلب على موقع مرتفع يف جبال سان خوان بوالية كولورادو األمريكية
ويف أفريقيا، برهنت حاالت اجلفاف والفيضانات مؤّخرا على مدى ضـعف القـارة يف               - ٥٠

وقــد ســلطت االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم املتحــدة املعنيــة  . مواجهــة الــتغريات والتقلبــات املناخيــة
حلقـــة العمـــل األفريقيـــة اإلقليميـــة بـــشأن التكّيـــف الـــيت ُعقـــدت يف أكـــرا يف بتغـــيري املنـــاخ، و

 األضـواء علـى الـشواغل األفريقيـة، وحـّددت عـددا مـن تـدابري التكّيـف               ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلول
 .الواضحة يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي، ومصادر املياه، والنظم اإليكولوجية الطبيعية

اجلليد يف جبـال اهليمااليـا خمزونـا مـن امليـاه العذبـة لـه تـأثريه علـى                    ويف آسيا متثل حبرية      - ٥١
ولكــن الدراســات تبــّين أن أغلــب أهنــار اجلليــد يف جبــال اهليمااليــا . ثلــث ســكان العــامل تقريبــا
تأثري تغّير املناخ على جبال وحبـريات اجلليـد         ويعطي التقرير املعنون    . تتقلص مبعّدالت متسارعة  

الذي أصـدره املعهـد الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال بالتعـاون مـع برنـامج                  يف جبال اهليمااليا  
األمــم املتحــدة للبيئــة، دراســات حالــة تفــصيلية عــن تــأثري درجــات احلــرارة الدافئــة علــى أهنــار   
 وحبــريات اجلليــد، وحيــذّر مــن االحتمــال املتزايــد حلــدوث فيــضانات كــبرية مــن حبــرية اجلليــد،   

 . مبكّرة واختاذ تدابري لتفادي الكارثةويدعو إىل إصدار إنذارات
ويف أوروبا ركّزت النـدوة الـسنوية للجنـة الدوليـة حلمايـة جبـال األلـب، الـيت عقـدت            - ٥٢

، علــى اخلطــر املتزايــد الــذي يهــدد منــاطق األلــب ٢٠٠٦مــايو /يف بــاد هنــدالنغ بأملانيــا يف أيــار
ويـدعو القـرار الـذي     . يف مناطق األلب  بسبب املخاطر الطبيعية وتأثري تغّير املناخ على السياحة         

االحتـــاد “ محايـــة املنـــاخ واســـتراتيجيات التكّيـــف مـــع تغّيـــر املنـــاخ”اختذتـــه اللجنـــة واملعنـــون 
األورويب، وأجهزة اتفاقية األلب، والدول احمليطة جببال األلـب، واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل                 

مـستدامة ملعاجلـة اآلثـار املتزايـدة     تكثيف جهودها يف جمال محايـة املنـاخ، ووضـع اسـتراتيجيات          
 .املناخ لتغّير
-Jungfrau ويف جبــال األلــب السويــسرية، أصــبح موقــع يــونغفراو التيتــشا بييتــشهورن  - ٥٣

Aletsch-Bietschhorn)         مشهورا ملـا   ) وهو موقع ملنظمة اليونسكو عن التراث الطبيعي يف العامل
يولوجيـة، وتـشكيل اجلبـال وأهنـار اجلليـد          يقدمه من معلومات عـن العمليـات اإليكولوجيـة والب         
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ويتوىل مركز التنمية والبيئة يف جامعـة بـرن بسويـسرا إدارة مركـز          . والتغريات املناخية املستمرة  
 .إدارة هذا املوقع الذي يقوم بوضع مفهوم طويل األجل للبحوث والرصد

ّيـر املنـاخ والتقليـل    واحملافظة على االتصال، هي إحدى الوسائل احليويـة إلدارة آثـار تغ            - ٥٤
ويشمل ذلك إقامة نظم للمناطق احملمية الرئيـسية تكـون متـصلة وظيفيـا ومعزولـة بطـرق              . منها

ــاء واحلركــة       ــة بالبق ــواع األحيائي ــسمح للــسكان واألن ــة وت ــات اإليكولوجي حتــافظ علــى العملي
وحلقـة عمـل    وقد تعهد إعالن بابالكتا الذي اعتمده االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة               . والتكّيف

نـوفمرب  /اللجنة العاملية املعنية باملناطق احملمية اليت عقدت يف بابالكتا بـإكوادور يف تـشرين الثـاين               
ــامل       ٢٠٠٦ ــة يف العـ ــاطق اجلبليـ ــصال يف املنـ ــى االتـ ــاظ علـ ــشاركة يف احلفـ ــالتزام دويل باملـ ، بـ

 .حوهلا وما
 

 حبوث التغريات العاملية -زاي  
لعاملية على تغّيـر املنـاخ، وإمنـا تـشمل أيـضا املـسائل العامليـة                ال تقتصر حبوث التغريات ا     - ٥٥

الـــيت حتـــدث تغـــيريا يف ســـكان اجلبـــال وبيئـــاهتم، مثـــل النمـــو الـــسكاين والتغـــيريات يف الـــنظم 
وقــد اختــذت خطــوات ملموســة يف الــسنوات األخــرية لزيــادة فهمنــا ومعرفتنــا         . االقتــصادية
د جهــود تعاونيــة للتــصدي للتحــديات علــى مجيــع التغــيريات العامليــة ونتائجهــا، وتوليــ بأســباب
 .املستويات

وتشجع مبادرة حبـوث اجلبـال إجـراء حبـوث عـن الـتغريات العامليـة يف املنـاطق اجلبليـة،                - ٥٦
وتنفـــذ املبــادرة برناجمــا عمليــا يكــشف مؤشــرات عــن حــدوث   . وتنــسيق مثــل هــذه البحــوث 

 التغريات البيئية العاملية على املنـاطق اجلبليـة،       تغريات بيئية عاملية يف بيئة اجلبال، وحيدد آثار هذه        
ــاطق اجلبليــة          ــا إىل إدارة املن ــوارد جبليــة، ويبلغه ــى م ــيت تعتمــد عل ــضة ال ويف األراضــي املنخف

وقـد عقـدت   . املسؤولة عن املوارد األرضية واملائية املـستدامة علـى املـستويني احمللـي واإلقليمـي             
ــد    ــال املــؤمتر العلمــي ال ــادرة حبــوث اجلب ــة بــريث باســكوتلندا باململكــة   مب ــوح يف مدين ويل املفت

ــتغريات   ٢٠٠٥أكتــوبر /املتحــدة يف شــهر تــشرين األول  ، وهــو احلــدث األخــري يف مــشروع ال
العاملية يف املناطق اجلبلية املمول من االحتاد األورويب، وذلـك املـشروع الـذي مجـع النتـائج الـيت          

مية وأصدر إطار عمل طويل األجـل للبحـوث يف      توصل إليها العلماء من البلدان الصناعية والنا      
هذا اجملال، وهو اإلطار الذي عرف باسم استراتيجية حبوث التغريات العاملية يف املناطق اجلبليـة               

)GLOCHAMORE.( 
وتـــدعم مبـــادرة حبـــوث اجلبـــال الـــشبكات اإلقليميـــة الـــيت تنفـــذ اســـتراتيجية حبـــوث    - ٥٧

GLOCHAMORE .   مـؤمتر  : ت املبادرة يف املؤمتر بـشأن تغـري املنـاخ         ويف أمريكا الالتينية، شارك
تنظيم العلم من أجل جبال كورديللريا األمريكيـة، الـذي عقـد يف منـدوزا بـاألرجنتني يف شـهر        
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، والـذي خلــّص البحـوث اجلاريـة وحـدد الثغـرات العلميـة واالحتياجـات                 ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
لـى امتـداد جبـال كـورديللريا األمريكيـة،          الالزمة لدعم عمليات التكيف مع التغريات العاملية ع       

وأنشأت الشبكة القطاعية جلبال كـوديللريا األمريكيـة لبحـوث الـتغريات العامليـة، وهـي شـبكة                  
ويف . مــن العلمــاء مكّرســة للتعــاون ولالســتفادة املثلــى مــن العلــم بتقاســم املعــارف والبيانــات    

الـتغريات العامليـة جلبـال أفريقيـا        أفريقيا، أرست املبادرة وشركاؤها األساس لشبكة حبـوث عـن           
يوليـه  /يف حلقة العمل اليت عقدت بشأن املوضوع نفسه يف مدينة كمباال بأوغندا يف شهر متـوز     

ويف أوروبا جنحـت املبـادرة وشـركاؤها يف ممارسـة الـضغوط مـن أجـل إدراج اجلبـال                    . ٢٠٠٧
ث والتكنولوجيـا، وهـو     ضمن دعوة االحتاد األورويب إىل اإلطار الـسابع لربنـامج تطـوير البحـو             

 .٢٠١٣ وعام ٢٠٠٧الوسيلة الرئيسية لدى االحتاد لتمويل البحوث يف الفترة ما بني عام 
 

 جماالت البحوث األخرى -حاء  
، دراســات استقــصائية ٢٠٠٥تــضم شــبكة حبــوث غــزو اجلبــال، الــيت أنــشئت يف عــام  - ٥٨

وأســفر تنظــيم . وى العــاملوالرصــد والبحــوث التجريبيــة عــن غــزو النباتــات للجبــال علــى مــست
الــشبكة للبــاحثني واملــديرين واملمارســني عــن حتديــد هنــج متعــدد األوجــه لفهــم غــزو النباتــات   
الغريـبة املتزايد للنظم اإليكولوجية اجلبلية، وتيسري عمليات االتصال وتبـادل اخلـربات، ووضـع              

مبجتمـع البحـوث اجلبليـة      وتـرتبط الـشبكة     . مبادئ توجيهية لإلدارة ملعاجلة هذه املشكلة امللحة      
 .يف العامل، وتنوي تعزيز تعاوهنا يف جمال مبادرات البحوث مستقبال

ــة      - ٥٩ ــوارد الطبيعي ــة امل ــوم جلن ــا، تق ــال اهليماالي ــوطين اإليطــايل    (EV-K2ويف جب اجمللــس ال
الــذي أصــبح واحــدا مــن  EV-K2  باإلشــراف علــى مــشروع جلنــة املــوارد الطبيعيــة  ) للبحــوث

فمحطـة هـرم    . ية الرئيسية للبحوث العلمية يف مناطق املرتفعات واملناطق النائيـة         الدعامات العامل 
الــسحب الداكنــة يف الغــالف اجلــوي التابعــة للجنــة، واملقامــة علــى اجلانــب النـيـــبايل مــن جبــل  

وهـي تعمـل عـن طريـق        . إيفريست، هي أعلى حمطة يف العامل لقياس التلوث يف الغالف اجلوي          
اجلوي يف االرتفاعـات العاليـة ودورة امللوثـات واهلبـاء اجلـوي وتأثريمهـا               حتليل تركيب الغالف    

على التذبذبات يف الدورة املومسية، والضغط على امليـاه املوجـودة يف الغـالف اجلـوي، وتـوازن                
 .الطاقة

 
 التنوع البيولوجي -طاء  

ــة الت     - ٦٠ ــال يف اتفاقيـ ــوجي يف اجلبـ ــالتنوع البيولـ ــاص بـ ــل اخلـ ــامج العمـ ــوع يهـــدف برنـ نـ
تعـاون إقليمـي    ”، إىل إقامـة     ٢٠٠٤البيولوجي الـيت اعتمـدها املـؤمتر الـسابع لألطـراف يف عـام               

كمـا يوصـي برنـامج      ). املرفـق  ،٧/٢٧انظـر القـرار     (“ ، ووضـع اتفاقيـة تعاونيـة      وعابر للحدود 
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العمل بتعزيز التعاون مع شراكة اجلبـال واالتفاقيـات اإلقليميـة املعنيـة باجلبـال مـن أجـل صـون                     
ومنــذ ذلــك . بــال واســتخدامها بــصورة مــستدامة، والتوزيــع املنــصف للمنــافع العائــدة منــها اجل

احلني، كان هناك عدد متزايد من األنشطة التعاونية يف جمال التنـوع البيولـوجي الـذي لـه صـلة                    
باالتفاقية، يف إطار شراكة اجلبال فيما يتصل مبناطق اإلنديز، والكاربات، والبلقـان، والقوقـاز،           

 .ل األلب األوروبية، ومنطقة هندوكوش اهليماالياوجبا
ومــن األمثلــة علــى ذلــك حلقــة العمــل لبــدء الربنــامج الثنــائي حلديقــة غــران بــاراديزو     - ٦١

الوطنيــة وحديقــة ســاغرمانتا الوطنيــة، الــيت عقــدت يف مدينــة كــوغني بإيطاليــا يف شــهر تــشرين 
بـــال، مبـــا يف ذلـــك األكادمييـــة ، والـــيت نظمهـــا األعـــضاء يف شـــراكة اجل٢٠٠٦أكتـــوبر /األول

وهبـذه  . األوروبية، واملركز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 
املناسبة، أقام ممثلـو حديقـة غـران بـاراديزو، وهـي أقـدم حديقـة وطنيـة يف إيطاليـا، شـراكة مـع                         

ــة يف نيبــال هبــدف استكــشاف جمــاالت ا    ــة يف املــستقبل  حديقــة ســاغرمانتا الوطني لتعــاون التقني
وحيــدد إعــالن كـوغني الــذي مت اعتمــاده، جمــاالت  . وتبـادل التــدريب املهــين واملعـارف العلميــة  

ويعد هذا االتفاق اهلـام     . التعاون واملعارف اليت سينميها الربنامج الثنائي يف إطار شراكة اجلبال         
ل بأن يكون صـكا منوذجيـا إلدارة التنـوع    بني احلديقة اجلبلية يف إيطاليا واحلديقة اجلبلية يف نيبا  

 .البيولوجي يف كلتا املنطقتني وخارجهما
، وهـو  DIVERSITASويساهم التقدير العاملي للتنوع البيولوجي يف اجلبـال يف برنـامج            - ٦٢

برنامج دويل لعلوم التنـوع البيولـوجي، يف سياسـة حفـظ التنـوع البيولـوجي يف املنـاطق اجلبليـة                     
دام، وينسق اجلزء اخلاص بالنظم اإليكولوجية اجلبليـة يف تقيـيم األمـم املتحـدة          واستخدامه املست 

كمـــا يـــشجع هـــذا الربنـــامج اجلهـــود العامليـــة  . ٢٠٠٥للـــنظم اإليكولوجيـــة لأللفيـــة يف عـــام 
لالستفادة من قواعد البيانات احملفوظات ذات املراجع اجلغرافية عن الكائنـات اجلبليـة، وإنـشاء               

 للتنــوع البيولــوجي، وربــط هــذه القواعــد ببعــضها وبالقواعــد األخــرى  قواعــد بيانــات جديــدة
ويقـوم كـذلك بتنـسيق شـبكات التجـارب امليدانيـة يف خمتلـف أرجـاء العـامل عـن                     . اجليوفيزيائية

وهنـاك مـشاريع    . استخدام األراضـي والتنـوع البيولـوجي يف املنـاطق اجلبليـة الـشديدة االحنـدار               
، وجبـال األلـب األوروبيـة       )جورجيـا (ببوليفيـا، ووسـط القوقـاز       قيد التنفيذ يف جبـال التيبالنـو        

 ).الصني(وجبال اهليمااليا ) فرنسا وسويسرا والنمسا(
 

 إدارة مستجمعات املياه -ياء  
من أهم التحديات اليت تواجه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، كيفية مكافحة تـدهور              - ٦٣

ـــ    ــسلبية لل ــأثريات الـ ــاه والتـ ــستجمعات امليـ ــة مـ ــنظم  -تغريات االجتماعيـ ــى الـ ــصادية علـ  االقتـ
 .وحتسن املبادرات األخرية فهم هذه املستجمعات وهنج إدارهتا. اإليكولوجية اجلبلية
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، قامت منظمة األغذية والزراعـة وشـركاؤها بـإجراء          ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢وخالل عامي    - ٦٤
وإدارهتـا بطريقـة   تقييم واسـع النطـاق واسـتعراض عـاملي للوضـع الـراهن يف هـذه املـستجمعات           

وساهم خرباء من أربعة قارات يف عملية التقييم هـذه مـن خـالل حلقـات                . متكاملة وتشاركية 
عمــل إقليميــة عقــدت يف بــريو، وفرنــسا، وكينيــا، ونيبــال، باإلضــافة إىل مــؤمتر دويل عقــد يف    

 قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة وبعــض املؤســسات املتعاونــة معهــا  ٢٠٠٦ويف عــام . إيطاليــا
بنشر النتائج اليت توصلت إليها علـى نطـاق واسـع باإلضـافة إىل كتـاب مرجعـي بعنـوان اجليـل                      
اجلديد من برامج ومشاريع إدارة مستجمعات املياه، وهو كتـاب حيتـوي علـى ملخـص نقـدي                  
ألحدث ما يف إدارة مستجمعات املياه ويقدم ملخصا لنهج جديد قائم علـى مبـادئ التكيـف،                 

 .لى أساس النتائجواإلدارة التعاونية ع
وجتري اآلن جتربة هذا النهج اجلديد إلدارة مـستجمعات امليـاه، وتطبيقـه علـى العديـد                  - ٦٥

ــا يف ذلــك مــشروع ضــخم         ــة والزراعــة، مب ــدعمها منظمــة األغذي ــيت ت ــة ال ــربامج امليداني مــن ال
 الـدويل   املناطق اجلبلية يف باكستان يف أعقاب الزلزال الذي وقع هناك، وبرنـامج البنـك              إلحياء

لتعزيــز إدارة مــستجمعات امليــاه يف طاجيكــستان، وبرنــامج ثالــث لــإلدارة املتكاملــة ملرتفعــات  
ــا  ــالون -فوت ــا( دي ــة  )غــرب أفريقي ــة العاملي ــة هنــر  . ، الــذي يدعمــه مرفــق البيئ وقــد أعربــت جلن

امليكونــغ عــن اهتمامهــا بتطبيــق هــذا النــهج اجلديــد، وكــذلك حكومــات إثيوبيــا واجلماهرييــة    
 .ية الليبية وليسوتوالعرب
ــق        - ٦٦ ــادرات تتعل ــد مــن مب ــذ العدي ــة األخــرية تنفي ــك، فقــد مت يف اآلون وباإلضــافة إىل ذل

بالــسياسات يف خمتلــف األقــاليم، كجــزء مــن جهــد عــاملي إلعــادة النظــر يف إدارة مــستجمعات 
ورويب تعزيــز االحتــاد األ: ومــن بــني هــذه املبــادرات. امليــاه مــن أجــل التنميــة املــستدامة للجبــال 

للتوجيه اإلطاري للمياه الذي أصدرته الشبكة الدولية ملنظمات أحواض املياه، وتنظـيم الـدورة        
اخلامسة والعشرين لفريق العمل التابع للجنة احلرجية األوروبية املعين بإدارة مستجمعات امليـاه             

مليــاه يف ، واملــؤمتر اإللكتــروين الــذي عقدتــه شــبكة إدارة مــستجمعات ا ٢٠٠٦اجلبليــة يف عــام 
أمريكــا الالتينيــة، وإنــشاء اللجنــة احلرجيــة ألمريكــا الــشمالية لفريــق عمــل معــين مبــستجمعات   

 .اجلبلية املياه
 

 املبادرات اإلقليمية واألقاليمية -خامسا  
ومع ذلـك، وكمـا     . يف أغلب األحيان تكون السالسل اجلبلية مشتركة بني عدة بلدان          - ٦٧

ال ومـا بعـدها، أن التعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي يواجـه يف                اتضح أثناء السنة الدولية للجبـ     
فالترتيبات القانونيـة املبتكـرة     . أغلب األحيان قيودا أو عقبات على مستوى التشريعات الوطنية        

ويف احلقيقــة، فــإن تقريــر . ضــرورية ألي إدارة فعالــة يف املنــاطق املــشتركة بــني بلــدين أو أكثــر 
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ــسنة الدول   ــام عــن ال ــام  األمــني الع ــال، لع ــة للجب ــاون  ) A/58/134 (٢٠٠٢ي ــز التع أوصــى بتعزي
، ودعــم النــهج العــابرة للحــدود يف جمــال  ٢٠٠٢اإلقليمــي وعــرب احلــدود الــذي بــدء قبــل عــام  

وما زالت هذه اجلهود مستمرة يف خمتلـف        . التنمية املستدامة لسالسل اجلبال وتبادل املعلومات     
 .أحناء العامل

هــدة يف إطــار القــانون الــدويل بــني أملانيــا، وإيطاليــا، وفرنــسا، واتفاقيــة األلــب هــي معا - ٦٨
. ، وإمــارة مونــاكو، والنمــسا، واجلماعــة األوروبيــةنوســلوفينيا، وسويــسرا، وإمــارة ليختنــشتاي

وبالنسبة جلبال األلب األوروبيـة، فـإن اتفاقيـة األلـب وبروتوكوالهتـا هـي أهـم أسـاس للتعـاون                     
ت النمسا كتيبـا بعنـوان الـشراكات الدوليـة للجبـال أثنـاء           وقد أعد . الدويل وحفظ هذه اجلبال   

رئاستها مؤخرا لالتفاقية األلـب، وهـو حيتـوي علـى اسـتعراض لألنـشطة التعاونيـة اجلاريـة بـني                     
البلـــدان األعـــضاء يف االتفاقيـــة مـــع املنـــاطق اجلبليـــة يف آســـيا الوســـطى والقوقـــاز والكاربـــات 

 ).شان، بامري تيان(
أملانيـا، وإيطاليـا، وفرنـسا،    ( شركاء من ستة بلـدان مـن بلـدان األلـب      وقد ساهم مثانية   - ٦٩

يف مــشروع البنيــة األساســية للبيانــات مــن أجــل تكنولوجيــا  ) وســلوفينيا، وسويــسرا، والنمــسا
ويهدف هذا املشروع الذي يدعمـه االحتـاد األورويب إىل تـشجيع            . شبكة موجهة جلبال األلب   

وهو يراعي تطلعـات اخلـرباء للتنميـة اإلقليميـة،     : طقة األلبفهم مشترك للتنمية املستدامة يف من     
واحتياجات سكان األلب، وينشر املعارف والبيانات املتعلقة باهليكل االقتصادي واالجتمـاعي           

) ٢٠٠٨الـذي ينتـهي يف عـام        (واألمل معقود على أن ُيسفر املـشروع        . والطبيعي جلبال األلب  
 .واملناطق اجلبلية األخرىعن منهجيات قابلة للتطبيق يف األماكن 

ــل        - ٧٠ ــشيك، واجلب ــة الت ــدا، ومجهوري ــا، وبولن ــد عــرب أوكراني ــيت متت ــات ال ــة الكارب ومنطق
ــا، وســلوفاكيا  ــا    , األســود، وروماني ــا، ليــست أكــرب سلــسلة جبــال يف أوروب وصــربيا، وهنغاري

. ولـوجي فحسب، بل توجد فيها أكـرب حمميـات الغابـات القدميـة يف أوروبـا وغنيـة بـالتنوع البي                   
واتفاقية الكاربات، وهي معاهـدة دوليـة حلفـظ احليـاة الربيـة واملنـاظر الطبيعيـة واإلرث الثقـايف                    

وتـوفر االتفاقيـة    . ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٤جلبال الكاربات، واليت دخلت حّيز التنفيذ يف        
تتـيح منتـدى    إطارا قانونيا للتعـاون وتنـسيق الـسياسات املتعـددة القطاعـات، باإلضـافة إىل أهنـا                  

لالستراتيجيات املشتركة للتنمية املستدامة ومنربا للحوار بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني                
 .يف املنطقة

ومن املهم أيضا أن اتفاقيـة الكاربـات تـوفر إطـارا للعديـد مـن الـشراكات يف املنطقـة،                      - ٧١
ــة        ــة ملنطق ــات البيئي ــة، والتوقع ــاطق احملمي ــة للمن ــشبكة الكارباتي ــل ال ــشروع  مث ــات، وامل الكارب
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ــا      ــوب شــرق أوروب ــدانوب وجن ــاتيكي وال ــا الوســطى واألدري ــايت ألوروب ــضم  (الكارب ــذي ي ال
 .وانطالق مبادرة حبوث الكاربات) شريكا من القطاعني العام واخلاص من مثانية بلدان ١٩
ــة كييــف يف       - ٧٢ ــذي عقــد يف مدين ــة الكاربــات ال ويف أول اجتمــاع ملــؤمتر أطــراف اتفاقي

 الذي نظمته األمانة املؤقتـة التفاقيـة الكاربـات يف برنـامج األمـم            ٢٠٠٦ديسمرب  /األولكانون  
املتحــدة للبيئــة يف فيينــا، وضــع املــؤمتر النظــام الــداخلي والالئحــة املاليــة لالتفاقيــة، وتعاوهنــا مــع 

كما أشار االجتمـاع بـشكل خـاص إىل تعزيـز التعـاون             . االتفاقيات واألجهزة الدولية األخرى   
ومـن بـني    . منـاطق األلـب وكاربـات، بتوقيـع األمنـاء والرؤسـاء املـشاركني ملـذكرة تفـاهم                 بني  

التخطــيط املــساحي، ومكافحــة تلــوث اهلــواء، وإدارة النفايــات،      : اجملــاالت احملــددة للتعــاون  
 .واإلرث الثقايف، واملعارف التقليدية

بالنـسبة للمنـاطق اجلبليـة    والنموذج الكاربايت للتعـاون اإلقليمـي غـين بالـدروس القيِّمـة          - ٧٣
وقـد تلقـى برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، الـذي لعـب دورا             . األخرى العابرة للحدود يف العـامل     

رئيسيا يف إبرام االتفاقية الكارباتية، طلبات من املناطق اجلبلية يف البلقان والقوقاز لـدعم بعـض                
ة مـن العمـل الـذي أجنـزه يف منطقـة            املبادرات، واآلليات التعاونية، وجمـاالت التعـاون املـستوحا        

وعلى سبيل املثال، فإن االجتماع احلكومي الدويل إلعداد اإلطـار القـانوين حلمايـة              . الكاربات
عمليـة اتفاقيـة اجلبـال يف حـوض     ”املناطق اجلبليـة وتنميتـها املـستدامة يف جنـوب شـرق أوروبـا           

نـوفمرب  / شـهر تـشرين الثـاين      الـذي عقـد يف بولزانـو بإيطاليـا يف         “ البلقان جبنـوب شـرق أوروبـا      
، والذي نظمه برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة ووزارة البيئـة واألراضـي يف إيطاليـا، أسـفر               ٢٠٠٦

عن بيان جنوب شرق أوروبـا، ونتـائج القوقـاز، اللـذان أبـرزا االلتـزام املـشترك بزيـادة التعـاون                  
 .ع إطار لشراكة اجلبالاإلقليمي يف هذه املناطق اجلبلية، والدفع بالعمليات باجتاه وض

ومن العقبات الكبرية املواجهة يف التنمية املستدامة للمنـاطق اجلبليـة، افتقـار الـسلطات                - ٧٤
 الـيت وضـعت يف مـؤمتر        ٢١فجـداول األعمـال احملليـة للقـرن         . احمللية واجملتمعات اجلبلية للسلطة   

ــة الــذي عقــد عــام     ــة والتنمي ــة،  ، تقــر ١٩٩٢األمــم املتحــدة املعــين بالبيئ بــأن احلكومــات احمللي
واجملتمعات احمللية األوسع اليت متثلها، حتتـل موقعـا مثاليـا لكـي تتـصدر حتقيـق التنميـة املـستدامة                    

. إيكولوجيا من خالل إدماجها لألهداف البيئة واالجتماعية واالقتصادية علـى املـستوى احمللـي             
ربات فيمـا يتجــاوز تلــك  وتبـذل اآلن جهــود يف وسـط آســيا ملعاجلـة هــذه املــسائل وتقاسـم اخلــ    

وعزز االجتماع املعين بدور احلكم احمللي يف التنمية املستدامة، الذي عقد يف بـشكيك              . املنطقة
 حتت إشراف حتالف اجملتمعات احمللية اجلبلية يف آسـيا الوسـطى            ٢٠٠٥نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

ت احلكـــم احمللـــي وشـــراكة اجلبـــال يف آســـيا الوســـطى، التعـــاون وتبـــادل اخلـــربات بـــني إدارا  
واجملتمعات احمللية، وتعزيز املؤسسات يف جبال آسيا الوسـطى، واأللـب، والقوقـاز والكاربـات               
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن املركـز      .  هلذا الغرض  “قرار بشكيك ”والتاي، كما أصدر االجتماع     
اجلبليــة يف اإلقليمــي للبيئــة يف منطقــة القوقــاز وضــع مــشروعا رائــدا للتنميــة املــستدامة للمنــاطق 

، اجتمـع ممثلـو القـرى    ٢٠٠٦أغـسطس  /ويف آب. ٢١ جدول األعمال احمللي للقرن     -القوقاز  
اجلبلية من االحتاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا يف قرية تـشيورا اجلبليـة يف جورجيـا،                

 .حيث أنشأوا شبكة عابرة للحدود للقرى اجلبلية يف منطقة القوقاز
ــا، تعمــ  - ٧٥ ــتمرار       ويف أوروب ــن أجــل ضــمان اس ــة م ــاطق اجلبلي ــة للمن ــة األوروبي ل الرابط

األنشطة املستدامة والسليمة يف اجلبال األوروبية، من خالل اإلقرار باألصول اليت توفرهـا هـذه               
وامليثاق األورويب للمنتجات الغذائية اجلبلية اجليدة، الـذي        . اجلبال للمجتمعات واملكافأة عليها   
ـــ   ــن خـــالل مـــشروع حبث ــع مـ ــان األورويب يف  وضـ ــا يف الربملـ ــق رمسيـ ــاد األورويب، أطلـ ي لالحتـ

ويهـــدف هـــذا امليثـــاق إىل حتديـــد مواصـــفات . ٢٠٠٥ديـــسمرب /بروكـــسيل يف كـــانون األول
املنتجــات الغذائيــة اجلبليــة اجليــدة ومحايتــها والتــرويج هلــا، ليــساهم بــذلك يف التنميــة املــستدامة  

 جهـة قـد وقعـت       ٦٦ كانـت    ٢٠٠٧غـسطس   أ/وحـىت شـهر آب    . للمناطق اجلبلية مـن أوروبـا     
 . بلدا١١من ) من احلكومات إىل التعاونيات احمللية(عليه 
وقــد حظيــت سلــسلة جبــال األبنــيين اإليطاليــة بــصك جديــد حلمايتــها وإدارهتــا، هــو      - ٧٦

 وهي أول اتفاقية عاملية تركـز تركيـزا كـامال علـى دور     -وهتدف هذه االتفاقية . اتفاقية األلب 
 إىل محاية التنـوع البيولـوجي، وتعزيـز احلركيـة، وتـشجيع الـسياحة، والتوفيـق                 - ميةاملناطق احمل 

ــة   ــرام البيئ ــة واحت ــوطين     . بــني احتياجــات الطاق ــادرة مــن االحتــاد ال ــة مبب وجــاءت هــذه االتفاقي
ــة         ــل مــصاحل اجملتمعــات احمللي ــة متث ــة إيطالي ــال، وهــو مؤســسة وطني ــة يف اجلب للمجتمعــات احمللي

 .ة اجلبليةواملراكز واألجهز
 املؤســسي للرصــد املنــسق واملتكامــل للمــوارد الطبيعيــة  االنــدماج”واملــشروع املعنــون  - ٧٧

“ سلــسلة جبــال هنــدوكوش كــارو كــورام هيمااليــايف  ة البيئــحفــظباجتــاه التنميــة املــستدامة و
عبــارة عــن مبــادرة إقليميــة هتــدف إىل توطيــد القــدرات املؤســسية للتخطــيط واإلدارة املــنظمني  

 االجتماعية على املستويات احملليـة والقطريـة واإلقليميـة يف منطقـة هنـدو               -ظم اإليكولوجية   للن
 الــذي تدعمــه املؤســسة اإليطاليــة للتعــاون، -وهــذا املــشروع . كــوش كــارو كــورام هيمااليــا

ينفــذه االحتــاد العــاملي حلفــظ الطبيعــة واملركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال، حيــث يركــز    
يف نيبـال،   ) جبـل إفرسـت   (حديقـة سـاغرماتا الوطنيـة       : على ثالث منـاطق حمميـة     بشكل خاص   

وحديقــة وســط كــارا كــورام الوطنيــة يف باكــستان، واحملميــة الطبيعيــة يف كومولنغمــا يف إقلــيم  
 .التيبت املستقل ذاتيا يف الصني
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 االتصاالت والربط الشبكي -سادسا  
ديــسمرب يومــا دوليــا للجبــال، وذلــك  /ول كــانون األ١١أعلنــت اجلمعيــة العامــة يــوم   - ٧٨

ــارا مــن   ــسمرب / كــانون األول١١اعتب ــة    ٢٠٠٣دي ــة والزراعــة الوكال ، وعينــت منظمــة األغذي
واهلـدف مـن يـوم األمـم     . الرائدة للسنة لتنسيق عملية االحتفال هبذه املناسبة علـى نطـاق العـامل    

ــا    ــة للــنظم البيئيــة للجب ــة العاملي ــراز األمهي ل لــدى قطاعــات عريــضة مــن  املتحــدة اخلــاص هــو إب
ــاهري  ــة،       (اجلم ــري احلكومي ــة، املنظمــات غ ــة الدولي ــات احلكومي ــات، املنظم ــور، احلكوم اجلمه

وتشجيع اختاذ إجـراءات علـى      ) اهليئات التابعة لألمم املتحدة، القطاع اخلاص ووسائط اإلعالم       
 .مجيع املستويات من أجل إحداث تغيري ذي مغزى يف اجلبال واهلضاب يف العامل

ويركز كل يوم دويل للجبال على موضوع حمدد ميثل حتديات وفرص لـسكان اجلبـال                - ٧٩
ــا ــنة  . وبيئاهت ــو الــسياحة املــستدامة       ٢٠٠٥ففــي س ــوم الــدويل للجبــال ه ، كــان موضــوع الي

وأكد علـى أن واحـدا مـن    “ السياحة املستدامة من أجل ختفيف حدة الفقر يف املناطق اجلبلية      ”
ــال      التحــديات األساســية يتمثــ   ــها ســكان اجلب ــستفيد من ــال لكــي ي ل يف اســتغالل ســياحة اجلب

، أكد اليـوم علـى احلاجـة إىل    ٢٠٠٦ويف سنة . وبيئاهتا، ويف الوقت نفسه تلبية رغبات السياح   
إدارة التنــوع البيولــوجي يف اجلبــال مــن ”إدارة التنــوع البيولــوجي يف اجلبــال بطريقــة مــستدامة 

ــضل   ــاة أف ــراكا  “ أجــل حي ــة ش ــب بإقام ــوع     وطال ــز إدارة التن ــستويات لتعزي ــع امل ــى مجي ت عل
. البيولوجي اليت من شأهنا احلد من الفقر، وحتسني سبل كـسب الـرزق، ومحايـة بيئـات اجلبـال                  

 .، سوف يركز موضوع اليوم الدويل للجبال على اجلبال وتغري املناخ٢٠٠٧ويف سنة 
، حيــث ُيــضطلع  ويركــز االحتفــال بــاليوم الــدويل للجبــال علــى املــستوى القطــري        - ٨٠

ونظـرا ألن  . مبجموعة واسعة النطاق من األنـشطة التثقيفيـة والـدعوة وأنـشطة وسـائط اإلعـالم       
منظمة األغذية والزراعة هي الوكالة الرائدة يف منظومة األمم املتحدة لتنـسيق عمليـة االحتفـال        

، واقتـراح طـرق     باليوم، فإهنا تقوم بإعداد سلسلة من مواد االتـصال إلبـراز القـضايا املواضـيعية              
وتأيت مـواد االتـصال هـذه يف جمموعـة        . ميكن هبا للبلدان أن حتتفل باليوم وتيسر اختاذ إجراءات        

االنكليزيــة والفرنــسية (مــواد إعالميــة علــى قــرص مــدمج بــذاكرة للقــراءة فقــط بــثالث لغــات   
 .، موزعة على الشركاء األساسيني ومتاحة على موقع شبكي خاص هلذه الغرض)واإلسبانية

. ومنتدى اجلبال هـو الـشبكة اإللكترونيـة الوحيـدة املخصـصة بـشكل خـالص للجبـال                  - ٨١
 بلدا جيـري العمـل علـى    ١٣٠ومن خالل عضوية األفراد والفنيني واملنظمات من ما يزيد على           

تعزيز التنمية املستدامة يف اجلبال عن طريـق تبـادل املعلومـات والـدعوة، وتـؤدي دورا هامـا يف                    
ية لربط أصحاب املصلحة املعنيني باجلبال وإبـراز أمهيـة القـضايا املتعلقـة باجلبـال                اجلهود اجلماع 

ويشمل نطاق خدماته ونواجته وضع نبـذات شخـصية لألعـضاء، ووضـع             . يف الربامج السياسية  
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قـــوائم مناقـــشة إقليميـــة ومواضـــيعية باســـتخدام الربيـــد اإللكتـــروين، ووضـــع جـــدول بوقـــائع   
، قامـت   ٢٠٠٧-٢٠٠٥وخـالل الفتـرة     . ة مباشرة وإصـدار نـشرة     املناسبات، ومكتبة إلكتروني  

األمانة العاملية ملنتدى اجلبـال، وفروعهـا اإلقليميـة بتنـسيق جمموعـة مـن املـشاورات اإللكترونيـة                   
ــال        ــدوكوش جبب ــة هن ــوجي يف منطق ــوع البيول ــى التن ــشأن احلفــاظ عل ــال ب ــشراكة اجلب ــق ب تتعل

 التنوع البيولـوجي بـني اإلنـديز واهليمااليـا، والزراعـة            اهليمااليا، والتعاون اإلقليمي يف استخدام    
 .املستدامة والتنمية الريفية يف اجلبال

وقد أنـشئت شـبكة معلومـات تـستخدم تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت للحفـاظ                  - ٨٢
على تراث احلياة الربية يف أفريقيا وذلك بدعم مبادرات حفظ الطبيعـة وإقامـة روابـط بينـها يف                   

والـشبكة األفريقيـة   . اء القارة وبناء القدرات احمللية من أجـل حفـظ التنـوع البيولـوجي            مجيع أحن 
حلفظ التنوع البيولوجي هي شراكة بني املؤسسة األفريقية حلفظ التنوع البيولوجي ومنظمـات              
شراكة حملية يف زامبيا والصومال والكـامريون وكينيـا وهـي تعـرض منهجيـة لنظـام مبتكـر مـن                     

 قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت العامليــة، والــذي ميكــن تنفيــذه يف أمــاكن أخــرى   معلومــات بيئيــة
 .بتكاليف قليلة لإلنشاء والصيانة

ويف كل عام، يتشرد سكان اجلبال بـسبب املـشاريع اإلمنائيـة الكـبرية مـن أجـل إنـشاء                     - ٨٣
 “اجلبال واهلضاب حكايات عـن إعـادة التـوطني        ”ويتضمن منشور   . الطرق والسدود واملناجم  

ــا    ــا وليــسوتو   (تقــارير مباشــرة ســردها املــشردون يف أفريقي ــابوي وكيني ــا وزمب بوتــسوانا وزامبي
وهذه اجملموعة جزء من سلسلة الشهادات اليت سـجلتها         ). اهلند وباكستان (ويف آسيا   ) وناميبيا

ومقرها لنـدن، وهـي حتـاول أن تـتفهم عمليـة إعـادة التـوطني                “ Panosبانوس  ”املنظمة اخلريية   
ممن جرت إعادة توطينهم أنفسهم، ومن أولئك الـذين شـهدوا           ها، بسرد تقارير مباشرة     وعواقب

 .جتربة مباشرة يف الترحيل القسري، وإن كان بأقل قدر من التأثري على السياسة
هي الصحيفة الدولية الوحيـدة موضـع     “ البحث والتطوير يف مناطق اجلبال    ”وصحيفة   - ٨٤

وخالل الفتـرة   . التطوير يف املناطق اجلبلية على نطاق العامل      استعراض األقران وتتناول البحث و    
ــر يف      ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ــل الفق ــسية مث ــسائل الرئي ــصحيفة إســهامات متطــورة يف امل ، عرضــت ال

وتـؤدي  . اجلبال، والتنوع البيولوجي يف اجلبال، والتنوع الثقـايف وتغـري املنـاخ والطاقـة واهلجـرة         
 إلمســاع صــوت املــؤلفني مــن اجلنــوب، وفرصــة   هــذه الــصحيفة أيــضا دورا هامــا بإتاحــة منــرب  

لالطالع على البحوث األكادميية ونشرها واستعراضـها، حيـث أن حـوايل نـصف اإلسـهامات                
 .تنشأ اآلن من ذلك اجلزء من العامل
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 التمويل واآلليات املالية -سابعا  
 بأمهيـة اجلبـال     ما زال متويل تنمية املناطق اجلبلية غري كاف، وذلك رغم الوعي املتزايد            - ٨٥

وارتفـــاع معـــدالت الفقـــر علـــى الـــدوام، وانعـــدام األمـــن الغـــذائي وضـــعف ســـكان اجلبـــال،  
وتتسم مصادر وهنج التمويـل التقليديـة بأمهيـة، بيـد أهنـا قـد تفـشل        . وخصوصا يف العامل النامي 

وتوجـد أيـضا إمكانيـات ال شـك فيهـا           . يف فهم ومعاجلـة خـصوصيات اجلبـال وسـكان اجلبـال           
 آليات مالية أحدث وأكثر ابتكارا لتنمية املناطق اجلبلية، مثل مقايضة الديون بتـدابري              الستغالل

 .حلفظ الطبيعة ودفع أموال مقابل اخلدمات البيئية وفرص التمويل البالغ الصغر
وبلغ اآلن تنفيذ مشروع حفظ املناطق اجلبليـة يف باكـستان، املمـول يف إطـار الربنـامج             - ٨٦

. م البيئيــة للجبــال والتــابع ملرفــق البيئــة العامليــة ســنته الــسادسة واألخــرية   التنفيــذي بــشأن الــنظ 
ويهدف هذا املشروع احمللي األساسي إىل محاية التراث األحيائي الثري يف سبع مناطق متميـزة               
جغرافيــا حلفــظ الطبيعــة يف كراكــوروم غــريب سالســل جبــال اهليمااليــا وهنــدوكوش يف مشــال   

 . حدوث تغيريات هامة يف مواقف وممارسات الناسباكستان، وقد أدى ذلك إىل
. وتبني األحباث احلديثة أن تغري املناخ سيربز بشكل أوضـح يف سالسـل اجلبـال العامليـة      - ٨٧

 ماليـني دوالر لتمويـل اثـنني        ٩,٩، وافق مرفق البيئة العاملية علـى منحـة مببلـغ            ٢٠٠٧ويف سنة   
ة اجملتمعات احمللية اجلبلية يف إكوادور وبـريو       من مشاريع التكيف مع تغري املناخ، هبدف مساعد       

على مكافحة املشاكل املرتبطة باحنسار اجلليد يف مناطق اإلنديز املدارية وحتسني إدارة امليـاه يف               
وســوف تــساعد الــدروس املــستفادة مــن هــذه املــشاريع، يف إجيــاد قاعــدة للمعرفــة     . إكــوادور

 .اخ مستقبال يف البلدان الناميةتساعد على تصميم مشاريع للتكيف مع آثار املن
، أعلنـت حكومـة جامايكـا التزامهـا باحلفـاظ علـى حمميـات الغابـات                 ٢٠٠٦ويف سنة    - ٨٨

اجلبلية يف اجلزيـرة وعلـى املتنــزهات الوطنيـة، بإنـشاء صـندوق مببلـغ ميزانيتـه عـدة ماليـني مـن                        
كبيت الريفيـة   وسوف يستهدف الصندوق حممية غابات منطقة كو      . الدوالرات حلفظ الغابات  

)Cockpit Country ( وحمميــة الغابــات اجلبليــة يف منطقــة”Blue and John Crow“ واملتـنـــزه 
الوطين واملناطق اجلزرية يف منطقة نغريل احملميـة واملنـاطق املزروعـة بالغابـات يف جبـال دولفـني                   

. يفـر وكذلك مستجمعات املياه يف ريـو مينـهو وريـو كـوبري وبـالك ر     ) Dolphin Head(هيد 
وأنشئ هذا الصندوق مبوجب اتفـاق ملقايـضة الـديون بتـدابري حلفـظ الطبيعـة بـني هيئـة احلفـاظ           

 ١٦,٥علــى الطبيعــة وحكــوميت جامايكــا والواليــات املتحــدة، وســوف يــسفر عــن إلغــاء حنــو  
 .مليون دوالر من الدين اجلامايكي للواليات املتحدة

مقابـل اخلـدمات البيئيـة الـيت ُتـدفع          وقد استخدمت بـشكل متزايـد طريقـة دفـع أمـوال              - ٨٩
مبوجبها تعويضات ملستخدمي األراضـي احمللـيني مقابـل مـا يؤدونـه مـن خـدمات بيئيـة، وذلـك                 
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وعلـــى ســـبيل املثـــال، يـــستخدم . إلدارة التنـــوع البيولـــوجي يف اجلبـــال يف الـــسنوات األخـــرية
م البيئيـة، الـذي شـرعت يف    املشروع اإلقليمي للنهج الرعوية احلراجية املتكاملـة إزاء إدارة الـنظ    

تنفيذه منظمات غري حكومية ومولـه مرفـق البيئـة العامليـة، طريقـة دفـع أمـوال مقابـل اخلـدمات                   
البيئية، لتشجيع املمارسات الرعويـة احلراجيـة يف أراضـي الرعـي املتـدهورة يف جبـال كولومبيـا                   

وع مبـالغ سـنوية     ويتلقـى مـستخدمو األراضـي املـشاركون يف املـشر          . وكوستاريكا ونيكاراغوا 
ويتبني من النتائج األولية أن طريقة دفع أمـوال         . مباشرة لقاء اخلدمات البيئية اليت يضطلعون هبا      

مقابل اخلدمات البيئية أحدثت تغيريات إجيابيـة يف اسـتخدام األراضـي مثـل حتـسن نوعيـة امليـاه                    
 .والزيادة يف تنوع الطيور والنمل

ــل     - ٩٠ ــا خــان للتموي ــصادي يف     وحتــارب مؤســسة آغ ــصاء االقت ــر واإلق ــصغر الفق ــالغ ال  ب
اجملتمعــات احملليــة اجلبليــة مــن خــالل مــصارف التمويــل للمــشاريع البالغــة الــصغر يف أفغانــستان 

وهـذه املـصارف، الـيت ينظمهـا رمسيـا      . وباكستان وطاجيكـستان ويف عـدد متزايـد مـن البلـدان       
 إىل الفقـراء وإىل املـشاريع الـصغرية    البنك املركزي يف البلدان الـيت تعمـل فيهـا، توجـه خـدماهتا           

وتــشمل اخلــدمات الــيت تقــدمها مــصارف التمويــل للمــشاريع البالغــة الــصغر   . والبالغــة الــصغر
االئتمان، واالدخار وخدمات الدفع، وحتويالت النقود، والتأجري البالغ الـصغر والتـأمني البـالغ               

 .الصغر
األمـوال لألنـشطة اجلبليـة مـن مجيـع          وتقدم أمانـة شـراكة اجلبـال معلومـات عـن تـوافر               - ٩١

وتـشتمل قاعـدة بيانـات التمويـل التابعـة هلـا والـيت ميكـن                . املصادر املمكنة على أسـاس مـستمر      
ــف اجملــاالت           ــشمل تفاصــيل عــن خمتل ــال، ت ــشراكة اجلب ــشبكي ل ــع ال ــى املوق ــا عل البحــث فيه

ماليــة ومؤســسات املواضــيعية واإلقليميــة لتنميــة املنــاطق اجلبليــة وتــدعمها يف ذلــك مؤســسات  
وتستكمل قاعدة البيانـات    . ومصارف تنمية متعددة األطراف والوكاالت املاحنة يف أحناء العامل        

مبوارد مباشرة على اإلنترنت، وأدوات تقدم نصائح واقتراحات عملية ومبادئ توجيهية تتعلـق             
 .بالتمويل وتدوين املقترحات

 
 التوصيات -ثامنا  

مية املستدامة يف اجلبال يف أحناء العامل يف السنوات األخـرية،           ُحرز تقدم هام يف التن    أ - ٩٢
بــدءا بزيــادة الــوعي بــشأن األمهيــة العامليــة للجبــال، ووصــوال إىل تعزيــز ووضــع ترتيبــات   
مؤسسية على املستويات الوطين واإلقليمي والـدويل واضـطالع اجملتمـع الـدويل مبزيـد مـن          

مـع ذلـك، ال يـزال هنـاك الكـثري           و. ختص اجلبـال  اإلجراءات التعاونية ملعاجلة قضايا حمددة      
ــدان يف       ممــا ــربامج يف املي ــيم ال ــه، خــصوصا يف جمــاالت ختطــيط وتنفيــذ وتقي ــام ب ــتعني القي ي

هــا لتكــون متناســقة متامــا مــع   وإذ تبــذل اجلمعيــة العامــة جهود . اجملتمعــات احملليــة اجلبليــة 
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 واألهداف اإلمنائية   ، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ   ٢١  من جدول أعمال القرن    ١٣ الفصل
لـيت ميكـن أن تـضطلع هبـا         لأللفية، فإهنا تود أن تعيد التأكيد علـى بعـض مـسارات العمـل ا              

 :مثل احلكومات،
تــشجيع اســتمرار اللجــان الوطنيــة أو الترتيبــات املؤســسية، أو اهليئــات        )أ( 

ات واآلليات القائمة، أو مواصـلة إنـشاء جلـان وطنيـة جديـدة أو ترتيبـات مؤسـسية، وهيئـ            
وآليات مماثلة، لتعزيز التنسيق املشترك بني القطاعات والتعاون من أجل التنمية املـستدامة             

 يف مناطق اجلبال؛
مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقـال علـى                )ب( 

بليـة  صياغة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية مـن أجـل التنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجل                
عن طريق قنوات التعاون الثنائية واملتعددة األطراف والتعاون فيما بني اجلنوب واجلنوب،          

 وكذلك عن طريق ترتيبات غري تقليدية مثل التعاون ذي الطابع املركزي؛
التشجيع على زيادة املشاركة من اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص يف تنميـة              )ج( 

 نشطة ذات الصلة بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛وتنفيذ الربامج والسياسات واأل
دعــم اجلهــود التعاونيــة الــيت تبــذهلا شــراكة اجلبــال وتــشجيع مــشاركة          )د( 

احلكومـــة املعنيـــة، واجملتمـــع املـــدين ومؤســـسات القطـــاع اخلـــاص علـــى املـــستوى الـــوطين 
 ؛واإلقليمي يف هذا التحالف الطوعي املتطور

تنفيــذ بــرامج االتــصال والــدعوة مــن أجــل التنميــة دعــم اســتمرار وضــع و )هـ( 
املستدامة للجبال علـى مجيـع املـستويات، لالسـتفادة مـن إذكـاء الـوعي، والـزخم والـربط                    
الشبكي، الـذي تعـززه الـسنة الدوليـة للجبـال والفـرص الـيت يتيحهـا سـنويا اليـوم الـدويل                 

 ؛ديسمرب/ كانون األول١١للجبال الذي حددته األمم املتحدة يف 
دعم بـرامج التعلـيم واخلـدمات اإلرشـادية وبنـاء القـدرات، وال سـيما يف                  )و( 

ــز الت     ــل تعزيـ ــن أجـ ــة مـ ــة احملليـ ــات اجلبليـ ــاط اجملتمعـ ــى   أوسـ ــستدامة علـ ــة املـ ــة اجلبليـ نميـ
 ؛املستويات مجيع

إذكاء الوعي بآثـار تغـري املنـاخ، وكـذلك باألخطـار واملخـاطر، يف املنـاطق                 )ز( 
 ؛تكيف والنهج والسياسات لتخفيف اآلثار وإدارهتااجلبلية وإعداد تدابري ال

مواصـــلة تعزيـــز دور املـــرأة الـــيت تقطـــن يف املنـــاطق اجلبليـــة يف التخطـــيط  )ح( 
ــا ا      ــى جمتمعاهتـ ــؤثر علـ ــيت تـ ــرار الـ ــنع القـ ــات صـ ــسب    وعمليـ ــبل كـ ــا وسـ ــة وثقافاهتـ حملليـ

 ؛وبيئاهتا رزقها
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ة املـستدامة يف    التشجيع علـى زيـادة معـدالت االسـتثمار والتمويـل للتنميـ             )ط( 
مناطق اجلبال على املستويات العاملي واإلقليمي والـوطين واحمللـي، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                   
اآلليات والنهج املالية املبتكرة مثل مقايضة الديون بتدابري حلفظ الطبيعة ودفع أموال لقـاء              

 ؛خدمات بيئية وفرص التمويل البالغ الصغر
األصلية وتقاليدها ومعارفها يف سياسة ضمان االعتراف بثقافات الشعوب  )ي( 

التنمية والتخطيط يف املناطق اجلبليـة، وبـصفة خاصـة ضـمان مـشاركة اجملتمعـات األصـلية                  
 ؛بشكل مباشر يف القرارات واإلجراءات اليت متس حياهتم

النهوض مببادرات مـن أجـل التعـاون املتكامـل العـابر للحـدود فـضال عـن                   )ك( 
ــهج امل  ــتراتيجيات والن ــق      االس ــة، عــن طري ــسالسل اجلبلي ــستدامة يف ال ــشطة امل ــة باألن تعلق

الترتيبات املتفق عليها اتفاقا متبادال بني الدول املعنيـة وعـن طريـق التعـاون داخـل املنـاطق                   
 ؛بينها وعن طريق االتفاقيات اإلقليمية ودون اإلقليمية اخلاصة بكل منها اجلبلية يف ما

ستويات العـاملي واإلقليمـي واحمللـي مـن         دعم اجلهود املضطلع هبـا علـى املـ         )ل( 
أجــل إدراج االعتبــارات اإلداريــة، مبــا يف ذلــك التنــوع البيولــوجي يف اجلبــال، وحفــظ         
مستجمعات املياه، على حنو فعال يف هنـج الـسياسات الـشاملة مـن أجـل التنميـة املـستدامة              

 .للمناطق اجلبلية
 


