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 الدورة الثانية والستون
   من جدول األعمال) ح (٥٤البند 

عــن  ارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــةتقريــر جملــس إد :التنميــة املــستدامة  
 دورته الرابعة والعشرين

 
 *الثانيةتقرير اللجنة   

 
 )جورجيا( تشيتانافا السيدة تامار :املقرر

 
 مقدمة -أوال  

نظـر  ا ( مـن جـدول األعمـال      ٥٤عقدت اللجنة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد              - ١
A/62/419ــرة ــد الفرعـــي   واُت). ٢ ، الفقـ ــشأن البنـ ــراء بـ ــذ إجـ ــستني ) ح(خـ  ٣٢  و٢١يف اجللـ

ويــرد ســرد لنظــر . ٢٠٠٧ ديــسمرب/كــانون األول ٧ و نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٥املعقــودتني يف 
 ).32 و A/C.2/62/SR.21(اللجنة يف البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة 

 
 A/C.2/62/L.18/Rev.1 و A/C.2/62/L.18 القرارين يالنظر يف مشروع -ثانيا  

إثيوبيـا  باسم  ،  سويسرانوفمرب، عرض ممثل    / تشرين الثاين  ٥ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة    - ٢
غنــدا رجنــتني وأرمينيــا وإريتريــا وإســبانيا وأفغانــستان وإكــوادور وأنــدورا وإندونيــسيا وأو  واأل

ــران   ــا وإيـ ــة (وأوكرانيـ ــالمية-مجهوريـ ــريو   )  اإلسـ ــا وبـ ــان وبوليفيـ ــستان وبوتـ ــا وباكـ وإيطاليـ
ــيالروس وتيمــور   ــة     -وب ــة الكونغــو الدميقراطي  ليــشيت واجلبــل األســود وجــزر القمــر ومجهوري

مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة وجورجيــا وســلوفينيا        و
ون وكرواتيـا   ريوسويسرا وطاجيكستان وغواتيماال والفلبني وقريغزستان وكازاخستان والكـام       

 

 .Add.1-9و ) اجلزآن األول والثاين( A/62/419حتت الرمز يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند   * 
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ــاييت        ــال وهـ ــسا ونيبـ ــالوي والنمـ ــسوتو ومـ ــشتاين وليـ ــان وليختنـ ــا ولبنـ ــتاريكا وكينيـ وكوسـ
ــا ) A/C.2/62/L.18 (“التنميـــة املـــستدامة للجبـــال ”بعنـــوان ، مـــشروع قـــرار وهنـــدوراس فيمـ

 :هنص يلي
 

 ،إن اجلمعية العامة”  
ــشري”   ــؤرخ ٥٣/٢٤ إىل قرارهــا إذ ت ــاين ١٠ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ١٩٩٨ن

  السنة الدولية للجبال،٢٠٠٢الذي أعلنت مبوجبه عام 
ديـسمرب  /ول كـانون األ   ٢٠ املـؤرخ    ٥٥/١٨٩ إىل قراراهتـا     وإذ تشري أيـضا   ”  

ــانون األول٢٠ املـــــؤرخ ٥٧/٢٤٥ ، و٢٠٠٠  ٥٨/٢١٦، و ٢٠٠٢ديـــــسمرب / كـــ
 كـــــانون ٢٢ املـــــؤرخ ٦٠/١٩٨ و ،٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٣املـــــؤرخ 

 ،٢٠٠٥ديسمرب /األول
، ومجيــع ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن     ١٣ الفـصل  ؤكـد مـن جديـد   وإذ ت”  

خطــة (املي للتنميــة املــستدامة الفقــرات ذات الــصلة مــن خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــ 
ــذ  ــسربغ للتنفي ــرة  )جوهان ــيما الفق ــاري     ٤٢، وال س ــا إط ــة، باعتبارمه ــذه اخلط ــن ه  م

 السياسة العامة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،
 إىل منــهاج بيــشكيك للجبــال، وهــو الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر قمــة  وإذ تــشري”  

ــذي عُ   ــال، ال ــاملي للجب ــشكيك الع ــرة مــن   قــد يف بي ــشكيك خــالل الفت ــشرين ٢٨بي  ت
، والذي مثل احلـدث اخلتـامي للـسنة      ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   /األول

 الدولية للجبال،
 إىل الــشراكة الدوليــة للتنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة   أيــضاوإذ تــشري”  

ي للتنميـة املـستدامة   ، اليت استهلت خالل مؤمتر القمـة العـامل    )من أجل اجلبال  الشراكة  (
عـشرة منظمـة حكوميـة      مخس  وأربعون بلدا، و  مثانية  باإلفادة من الدعم الذي تعهد به       

منظمة من اجملموعـات الرئيـسية، باعتبارهـا هنجـا مهمـا ملعاجلـة              ثالث ومثانون   دولية، و 
 خمتلف األبعاد املترابطة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

 ألعـضاء الـشراكة     ان العامليـ  ن االجتماعـا  اليت توصـل إليهـا     النتائج   روإذ تذكّ ”  
 تـشرين  ٦ و   ٥علـى التـوايل يف مريانـو، إيطاليـا، يـومي            اللـذان ُعقـدا     من أجل اجلبال،    

، بنــاء علــى دعــوة مــن حكومــة إيطاليــا، ويف كوســكو، بيـــرو،  ٢٠٠٣أكتــوبر /األول
 مة بيـرو،، بناء على دعوة من حكو٢٠٠٤أكتوبر / األولتشرين ٢٩ و ٢٨يومي 
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ــة     وإذ تــشري”   ــودين املعــين بالتنمي ــصادر عــن أعــضاء فريــق أديلب ــان ال  إىل البي
ي اجتمـع يف رومـا، يف الفتـرة مـن           الزراعية والريفيـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة، الـذ           

 ،٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ٣إىل  ١
 ؛“ة للجبالالتنمية املستدام” بتقرير األمني العام املعنون حتيط علما - ١”  
 وجود شبكة متنامية مـن احلكومـات واملنظمـات          تالحظ مع التقدير   - ٢”  

واجملموعات الرئيـسية واألفـراد يف أحنـاء العـامل تـدرك أمهيـة التنميـة املـستدامة للمنـاطق                 
 اجلبلية للقضاء على الفقر؛

ة  باألمهيـة العامليـة للجبـال باعتبارهـا املـصدر ملعظـم امليـاه العذبـ                تسلّم - ٣”  
ــة    علـــى األرض، وبوصـــفها مـــستودعات للتنـــوع البيولـــوجي الغـــين واملـــوارد الطبيعيـ
ــسياحة      األخــرى، مبــا فيهــا األخــشاب واملعــادن، وبوصــفها وجهــات لالســتجمام وال

، وبوصــفها منــاطق ذات أمهيــة مــن حيــث التنــوع الثقــايف واملعرفــة   عليهــا إقبــال كــبري 
 خارجية ذات شأن؛والتراث، وكلها يولّد عوامل اقتصادية إجيابية 

 أن املنــاطق اجلبليــة تتــيح ثــروة مــن املــوارد احليويــة مثــل امليــاه    تؤكــد - ٤”  
واألخشاب واملعـادن ومـوارد الطاقـة، وال سـيما مـوارد الطاقـة املتجـددة، مثـل الطاقـة                

 ح والطاقة احلرارية األرضية؛اوطاقة الرياملائية 
 منـاخي عـاملي     ي تغـري  ت مبكرة عـن أ     بأن اجلبال تعطي مؤشرا    تسلّم - ٥”  

 ات التنوع البيولوجي؛احنسار اجلليديات وتغريقبيل من خالل ظواهر، من 
 أن سـكان املنـاطق اجلبليـة هـم يف أغلـب األحيـان       تالحظ مـع القلـق     - ٦”  

 وأنــه ال تــزال هنــاك حتــديات رئيــسية أمــام حتقيــق التنميــة  ،مــن أفقــر النــاس يف بلــداهنم
 يف املناطق اجلبلية؛ ومحاية النظم اإليكولوجية اجلبلية؛ والقضاء على الفقر ،املستدامة

ــسلّم - ٧”   ــستدامة     ت ــة امل ــه التنمي ــضطلع ب ــذي ت ــة ال ــدور احلاســم األمهي  بال
 للجبال يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

يــة بعيــدة املــدى وُنهــج مشوليــة،   احلكومــات علــى اعتمــاد رؤتــشجع - ٨”  
ات التنميـــة املـــستدامة يف النـــهج املتكاملـــة لـــسياساالســـتراتيجيات، وعلـــى تعزيـــز  يف

 اجلبلية؛ املناطق
 احلكومـات علـى إيـالء أولويـة عاليـة للمـسائل املتعلقــة       تـشجع أيـضا   - ٩”  

ــة، ســواء مــن خــالل إدمــاج      ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــر الــسياسات الوطني باجلبــال يف تقري
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العامة أو مـن خـالل سياسـات       املتطلبات اخلاصة باجلبال يف سياسات التنمية املستدامة        
 خاصة باجلبال؛

تزايد الطلب على املـوارد الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك امليـاه،               أن تالحظ - ١٠”  
واآلثــار املترتبــة علــى حتــات التربــة وإزالــة األحــراج وغــري ذلــك مــن أشــكال تــدهور     
ــة وكــذلك ارتفــاع معــدالت اهلجــرة      ــاه وحــدوث الكــوارث الطبيعي مــستجمعات املي

والضغوط النامجة عن الصناعة والنقل والسياحة والتعـدين والزراعـة، واآلثـار            النازحة،  
املترتبــة علــى تغــري املنــاخ العــاملي، هــي بعــض التحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه الــنظم     

حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقـر       وتقف يف وجه    اإليكولوجية اهلشة للجبال    
 اإلمنائية لأللفية؛يف اجلبال، مبا يتسق مع األهداف 

د ة ذوبان اجلليديات اجلبليـة، وتـشد      تسارع وتري  قلقمع ال تالحظ   - ١١”  
 عاجلــة للحفــاظ علــى اجلليــديات بوصــفها مــستودعات إجــراءاتعلــى ضــرورة اختــاذ 

 رئيسية للمياه يف العامل؛
ــد - ١٢”   ــى أن تكــون مبثابــة       تؤك ــال عل ــدرات اجلب ــز ق ــة تعزي ــى أمهي  عل

ذلك من خالل اإلدارة الفعالة واملستدامة للغابـات وجتنـب إزالـة            بالوعات للكربون، و  
 األحراج، وإحياء النظم اإليكولوجية احلراجية املستهلكة واملتردية للجبال؛

 املستدامة يف املناطق اجلبلية مهمـة حلمايـة البيئـة     الزراعة أن   تالحظ - ١٣”  
 اجلبلية وتعزيز االقتصاد الريفي؛

وتزايـد   إزاء تزايد عدد ونطاق الكوارث        العميق تعرب عن قلقها   - ١٤”  
األرواح وخلـف آثـارا     يف  كـبرية   خـسائر   تأثريها خالل السنوات األخرية، مما أدى إىل        

اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األجل يف اجملتمعـات الـضعيفة يف أحنـاء العـامل،               
 يت تقع يف البلدان النامية؛وخباصة يف املناطق اجلبلية، وال سيما املناطق اجلبلية ال

 احلكومات واجلهات األخرى املعنية صاحبة املصلحة علـى         تشجع - ١٥”  
ــوعي وحتــسني االســتعداد واهلياكــل األساســية ملواجهــة الكــوارث الــيت تقــع       إذكــاء ال
بانتظام يف املناطق اجلبلية، من مثل الفيضانات املفاجئـة، مبـا فيهـا الفيـضانات املتفجـرة                 

 ليدية واالهنياالت األرضية وتدفقات احلطام والزالزل؛للبحريات اجل
 األوســــاط العلميــــة واحلكومــــات واملنظمــــات الدوليــــة  تــــشجع - ١٦”  

احلكومية على التعاون مـع األوسـاط املعنيـة باجلبـال للقيـام علـى حنـو مـشترك بدراسـة                
وع البيولـوجي،   ومعاجلة اآلثار السلبية للتغري املناخي العاملي على البيئـات اجلبليـة والتنـ            
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تكيـف  وكذا الـشواغل احملـددة لألوسـاط املعنيـة باجلبـال، هبـدف وضـع اسـتراتيجيات                 
 مستدامة للتصدي لآلثار السلبية للتغري املناخي؛

ــ - ١٧”   ــوطين عامــل أساســي يف    شددت  علــى أن العمــل علــى املــستوى ال
ل الــسنوات حتقيـق التقـدم يف التنميـة املـستدامة للجبــال، وترحـب بتزايـده املطـرد خـال        

واألنشطة واملبـادرات، وتـدعو اجملتمـع الـدويل         املناسبات  العديد من   تنظيم  األخرية مع   
إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبـرامج تـشمل،              
عند االقتضاء، سياسات وقوانني مؤاتية من أجـل حتقيـق التنميـة املـستدامة للجبـال، يف          

 طط اإلمنائية الوطنية؛إطار اخل
 علــى مواصــلة إنــشاء جلــان أو ترتيبــات وآليــات مؤســسية  تــشجع - ١٨”  

مماثلـة تـضم العديـد مـن اجلهـات صـاحبة املـصلحة علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمــي           
ــا   ــاون فيمـ ــسيق والتعـ ــز التنـ ــني  لتعزيـ ــاتبـ ــن أالقطاعـ ــستدامة يف    مـ ــة املـ ــل التنميـ جـ

 اجلبلية؛ املناطق
 على زيادة مشاركة السلطات احمللية واجلهات املعنية        ضا أي تشجع - ١٩”  

 والقطــاع اخلــاص، يف وضــع وتنفيــذ    املــدينصــاحبة املــصلحة، مبــا يف ذلــك اجملتمــع     
ــة         ــصلة بالتنمي ــشطة املت ــازة األراضــي، واألن ــى حي ــشجيع عل ــك الت ــا يف ذل ــربامج، مب ال

 املستدامة يف اجلبال؛
ة وصــول املــرأة يف املنــاطق  علــى احلاجــة إىل حتــسني إمكانيــشددتــ - ٢٠”  

 وكذلك احلاجة إىل تعزيز دور املرأة يف املنـاطق اجلبليـة يف عمليـات    ،اجلبلية إىل املوارد  
  احمللية وثقافاهتن وبيئاهتن؛جمتمعاهتناختاذ القرارات اليت تؤثر يف 

، يف هذا الصدد، احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      تشجع - ٢١”  
ــعلـــى  ــدمج يف أنـ ــال   أن تـ ــة اجلبـ ــة بتنميـ ــشاريعها املتعلقـ ــا ومـ ــاد شطتها وبراجمهـ األبعـ

 مور، املؤشرات املوزعة على أساس نوع اجلنس؛ مجلة أ يف شاملةاجلنسانية،
ــدها    تؤكـــد - ٢٢”   ــلية وتقاليـ ــذ ثقافـــات الـــشعوب األصـ ــتعني أخـ ــه يـ  أنـ

ومعارفهـــا، مبـــا يف ذلـــك معارفهـــا يف جمـــال الطـــب، يف االعتبـــار الكامـــل واحترامهـــا 
 علـى   وتـشدد تشجيعها لدى وضـع الـسياسة اإلمنائيـة والتخطـيط يف املنـاطق اجلبليـة،                و

ــة وإشــراكها بــشكل كامــل يف اختــاذ      ــة اجلبلي ــة تــشجيع مــشاركة اجملتمعــات احمللي أمهي
القرارات اليت تـؤثر يف حياهتـا وعلـى أمهيـة إدمـاج معـارف الـشعوب األصـلية وتراثهـا                     

 وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛
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ــة  تــدرك - ٢٣”   ــدان النامي ــدان الــيت متــر   أن الكــثري مــن البل  ، وكــذلك البل
 حتتــاج إىل املــساعدة يف صــياغة وتنفيــذ االســتراتيجيات     ،اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة  

ن خـــــالل التعـــــاون الثنـــــائي والـــــربامج الوطنيـــــة للتنميـــــة املـــــستدامة للجبـــــال، مـــــ
ــوب، وكــذل    واملتعــدد ــدان اجلن ك مــن خــالل أشــكال النــهج   األطــراف وفيمــا بــني بل
 األخرى؛ التعاونية

 أن متويـــل التنميـــة املـــستدامة للجبـــال قـــد أصـــبح مـــسألة تالحـــظ - ٢٤”  
تزايــد  املتزايــد باألمهيــة العامليــة للجبــال واالعتــرافمتزايــدة األمهيــة، وخباصــة يف ضــوء 

 اجلبلية؛انتشار الفقر املدقع وانعدام األمن الغذائي واملشاق اليت تواجهها اجملتمعات 
 احلكومــات، ومنظومــة األمــم املتحــدة، واملؤســسات املاليــة  دعوتــ - ٢٥”  

الدوليــة، ومرفــق البيئــة العامليــة، ومجيــع اتفاقيــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة وآليــات    
التمويل التابعة هلا، إىل أن تقوم، ضمن والية كـل منـها، ومعهـا مجيـع اجلهـات املعنيـة                    

ملـدين والقطـاع اخلـاص، بـالنظر يف تـوفري الـدعم بطـرق،               صاحبة املصلحة من اجملتمـع ا     
منها تقدمي تربعات مالية للربامج واملشاريع احمللية والوطنيـة والدوليـة مـن أجـل التنميـة                 

 املستدامة يف املناطق اجلبلية؛
 على أمهية البحث عن جمموعة عريضة من مـصادر التمويـل            شددت - ٢٦”  

ن مثـل الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص،             لغرض التنمية املـستدامة للجبـال، مـ       
االئتمانـات الـصغرى     البـالغ الـصغر، مبـا يف ذلـك           التمويـل وزيادة فرص احلصول علـى      

ــالغ الــصغر، والقــروض الــصغرية الــيت تقــدم لغــرض الــسكن، وحــسابات     و التــأمني الب
 يف والتعلــيم والــصحة، وتقــدمي الــدعم إىل مباشــري األعمــال احلــرة الــراغبنياالدخــار، 

االضطالع باألعمال التجارية الصغرية واملتوسطة احلجـم، وعمليـات مقايـضة الـديون             
 بالتنمية املستدامة، على أساس كل حالة على حدة، حسب االقتضاء؛

 أنــه يــتعني إذكــاء وعــي اجملتمــع بأســره بــشأن دور اجلبــال  تالحــظ - ٢٧”  
 مثـل التنـوع البيولـوجي،       بوصفها مصدرا مهماً من مصادر اآلثـار اخلارجيـة اإلجيابيـة،          

 ومحاية التربة، وإمدادات امليـاه ونوعيتـها، وامتـصاص الكربـون،            الفيضانواحلماية من   
واحلماية من االهنيـارات الثلجيـة، واحلمايـة مـن احلرائـق، واملنـاظر الطبيعيـة احلـضارية،                  

 واالستجمام يف اهلواء الطلق، فضال عن التراث الثقايف؛
 النظر يف وضع سياسات وطنية ودولية وصـكوك          على أمهية  تؤكد - ٢٨”  

 لتعـويض اجملتمعـات الـسكانية للجبـال         ، االقتـضاء  حـسب للفقـراء،   مراعية  مالية وطنية   
 اإلجيابية؛اخلارجية نظري تقدمي اآلثار 
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 اعتمــاد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع  تالحــظ مــع االرتيــاح - ٢٩”  
ــوجي ــامج العمــل بــشأن التنــوع ال   البيول ــال، الــذي  لربن ــوجي للجب الغــرض يتمثــل بيول

 التنـوع البيولـوجي للجبـال حبلـول عـام           ان كـبرية مـن فقـد      بدرجـة احلد  يف  الشامل منه   
ــذه الــذي     ٢٠١٠  علــى كــل مــن الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين، وكــذلك تنفي

 يستهدف حتقيق إسهام كبري يف القضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية؛
سل اجلبال تكون عادة مشتركة بـني بلـدان عديـدة،            أن سال  تدرك - ٣٠”  

وتشجع، يف هذا السياق، تطبيق النهج التعاونية العابرة للحدود، حيثمـا توافـق الـدول              
  اجلبال وتبادل املعلومات يف هذا الصدد؛لسالسلاملعنية، على التنمية املستدامة 

ال األلـب   ، يف هـذا الـسياق، اتفاقيـة محايـة جبـ           تالحظ مع التقدير   - ٣١”  
ل األلـب تنميـة متكاملـة مـستدامة،         االيت تشجع على اتباع هنج جديدة بناءة لتنمية جب        

ــا املواضــيعية   ــها بروتوكوالهت ــشأن بوســائل من ــة،  ملكــاينتخطــيط اال ب ، والزراعــة اجلبلي
وحفــظ الطبيعــة واملنــاظر الطبيعيــة، والغابــات اجلبليــة، والــسكان والثقافــة، والــسياحة، 

الطاقة والنقل، وترحب بانضمام االتفاقية مؤخرا إىل عضوية الـشراكة          و ومحاية التربة، 
 ؛من أجل اجلبالالدولية 

االتفاقية اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة جبـال         تالحظ أيضا مع التقدير      - ٣٢”  
عتـها بلـدان املنطقـة الـسبعة مـن       الكاربات وكفالة تنميتها املستدامة، اليت اعتمـدهتا ووقّ       

 الـسياسات الـشاملة لعـدة قطاعـات، ومنـهاج لوضـع             وتنسيقعاون  أجل توفري إطار للت   
استراتيجيات مـشتركة للتنميـة املـستدامة، ومنتـدى للحـوار بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة                   

 صاحبة املصلحة؛
 املركـــز الـــدويل للتنميـــة املتكاملـــة كـــذلك مـــع التقـــديرتالحـــظ  - ٣٣”  

 أعـضاء يف منطقـة      ةة بلـدان إقليميـ    للجبال، الذي يعزز التعاون العابر للحدود بني مثانيـ        
 مــن أجــل احلــّض علــى العمــل والتغــيري النتــشال ســكان  ويــةيمااليااهل كــوش -هنــدو 

 تعتريهم؛اجلبال من حالة الضعف االقتصادي واالجتماعي واملادي اليت 
لألغذيـة   املتحـدة    األمم إسهام مشروع منظمة     مع التقدير تالحظ   - ٣٤”  

التنمية الزراعيـة والريفيـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة وفريـق              املتعلق ب ) الفاو(والزراعة  
أديلبودين يف ترويج سياسات حمددة ومؤسـسات وعمليـات مالئمـة للمنـاطق اجلبليـة،               

 وما توفره من آثار خارجية إجيابية؛
 وتقويـة املؤسـسات وبـرامج التعلـيم مـن           القـدرات  أمهية بناء    تؤكد - ٣٥”  

الـــوعي إذكـــاء دامة للجبـــال علـــى مجيـــع املـــستويات، وأجـــل تـــشجيع التنميـــة املـــست
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يف جمــال التنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة وأفــضل املمارســات بالتحــديات القائمــة 
 وبطبيعة العالقات القائمة بني مناطق املرتفعات واملنخفضات األرضية؛

 علـى وضـع وتنفيـذ بـرامج اتـصال عامليـة وإقليميـة ووطنيـة             تشجع - ٣٦”  
لتغيري اللذين أوجدهتما الـسنة الدوليـة للجبـال ومـن     حنو ازخم  تفادة من الوعي وال   لالس

 من كل عام؛ديسمرب / األولكانون ١١الفرصة اليت يتيحها اليوم الدويل للجبال يف 
 الدول األعضاء على مجـع وتقـدمي معلومـات وإنـشاء            تشجع أيضا  - ٣٧”  

ــال مــن أجــل االســتفادة مــ      ــات مكرســة للجب ــدعم البحــوث  قواعــد بيان ــارف ل ن املع
 ولتحسني عملييت صنع القرار والتخطيط؛املتعددة التخصصات والربامج واملشاريع 

ــشجع كــذلك  - ٣٨”   ــم     ت ــة األم ــصلة يف منظوم ــات ذات ال ــع الكيان  مجي
املتحــدة علــى أن تقــوم، يف نطــاق واليــة كــل منــها، بزيــادة تعزيــز اجلهــود البنــاءة الــيت  

تحقيق زيـادة فعاليـة تنفيـذ الفـصول          ل الوكاالتن فيما بني    تبذهلا من أجل تقوية التعاو    
ــرن     ــن جــدول أعمــال الق ــصلة م ــك الفــصل   ٢١ذات ال ــا يف ذل ــرة١٣، مب  ٤٢  والفق

وسائر الفقرات ذات الصلة من خطة جوهانسربغ للتنفيـذ، آخـذة يف االعتبـار الفريـق                
ــادة مــشاركة منظ     ــال واحلاجــة إىل زي ومــة األمــم  املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باجلب

املتحدة، وال سيما منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة                   
للبيئة، وجامعة األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمـم املتحـدة             
للتربية والعلـم والثقافـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وكـذلك املؤسـسات املاليـة                   

  واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛الدولية
 جبهود الشراكة من أجل اجلبال املنفذة وفقـا لقـرار اجمللـس             تعترف - ٣٩”  

، وتـدعو اجملتمـع     ٢٠٠٣يوليـه   /متـوز  ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦١االقتصادي واالجتماعي   
اجملتمــع املــدين والقطــاع ا فيهــا الــدويل واجلهــات األخــرى املعنيــة صــاحبة املــصلحة، مبــ

 وزيــادة قيمتــها مــن أجــل اجلبــاليف الــشراكة بنــشاط النظــر يف املــشاركة ص، إىل اخلــا
، وتدعو أمانة الشراكة إىل تقدمي تقرير عن أنشطتها وإجنازاهتـا إىل جلنـة التنميـة       املضافة

ــُتعقد يف  املـــستدامة يف  ــا الـــسادسة عـــشرة الـــيت سـ ــام دورهتـ ــا يف ذلـــك ٢٠٠٨عـ ، مبـ
لتنميـــة الريفيـــة واألراضـــي   لزراعـــة واعلقـــة باجمموعـــة املـــسائل املواضـــيعية املت   عـــن

 ؛والتصحر واجلفاف
، يف هـذا الـسياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة مـن أجـل            تالحظ مع التقدير   - ٤٠”  

اجلبال للتعاون مع الصكوك املتعددة األطراف القائمة فيما يتعلق باجلبال، مثـل اتفاقيـة            
كافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين   التنــوع البيولــوجي، واتفاقيــة األمــم املتحــدة مل  
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أو التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة                /اجلفاف الشديد و  
املتعلقة بتغري املناخ، واالستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث، والـصكوك اإلقليميـة               

رية املتعلقة حبماية جبـال     محاية جبال األلب واالتفاقية اإلطا     املتعلقة باجلبال مثل اتفاقية   
 كاربات وكفالة تنميتها املستدامة؛

 بــالعرض املقــدم مــن حكومــة اجلمهوريــة القريغيزيــة  مــع التقــديرحتــيط علمــا - ٤١”  
، وبالـدعوة   ٢٠٠٩أكتـوبر   / األول تـشرين الستضافة مؤمتر قمة بيشكيك عاملي ثان يف        

ــة    ــدول األعــضاء ومنظوم ــة إىل ال ــماملوجه ــيني  وأصــح املتحــدة األم ــصلحة املعن اب امل
 اآلخرين لالشتراك يف مؤمتر القمة املذكور؛

 العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني       األمني إىل   تطلب - ٤٢”  
 مـن  ‘التنميـة املـستدامة للجبـال   ’تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار بند فرعي معنـون      

 .“‘التنمية املستدامة’البند املعنون 
 
كـــانون  ٧الـــثالثني املعقـــودة يف الثانيـــة ووكـــان معروضـــا علـــى اللجنـــة يف جلـــستها  - ٣

 “التنميـــــــة املـــــــستدامة للجبـــــــال” بعنـــــــوان  مـــــــنقح مـــــــشروع قـــــــرارديـــــــسمرب/األول
)A/C.2/62/L.18/Rev.1( رجنـتني وأرمينيـا    سرا، باسـم إثيوبيـا وأذربيجـان واأل       سويـ  ممثـل مه  ، قد

غنـدا وأوكرانيـا وإيـران      وإكوادور وأملانيا وأندورا وإندونيسيا وأو    وإريتريا وإسبانيا وأفغانستان    
وإيطاليا وباكستان والربازيل وبنما وبوتان وبوليفيـا وبـريو وبـيالروس           )  اإلسالمية -مجهورية  (

 ليشيت واجلبل األسود وجزر القمر ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة ومجهوريـة ترتانيـا        -وتيمور  
الدميقراطية الشعبية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة وجورجيـا         املتحدة ومجهورية الو    

ــبني وفي      ــسا والفلـ ــاال وفرنـ ــستان وغواتيمـ ــربيا وطاجيكـ ــسرا وصـ ــلوفينيا وسويـ ــوسـ ــام يـ ت نـ
ــا ولبنــان وليختنــشتاين     ــا وكوســتاريكا وكيني وقريغزســتان وكازاخــستان والكــامرون وكرواتي

 ويف وقـت الحـق،      .النمسا ونيبال وهاييت وهنـدوراس واليونـان      وليسوتو واملكسيك ومالوي و   
انضمت إسرائيل وألبانيا والبوسـنة واهلرسـك واجلزائـر وسـلوفاكيا وسـرياليون وشـيلي وصـربيا                

ــرار         ــشروع الق ــدمي م ــاييت إىل مق ــاراغوا وه ــشقر ونيك ــوار ومدغ ــدا وكــوت ديف ــر (وكن انظ
A/C.2/62/SR.32.( 

للجنة أن مشروع القرار ال تترتـب عليـه نتـائج يف امليزانيـة            أُبلغت ا ويف اجللسة نفسها،     - ٤
 ).A/C.2/62/SR.32نظر ا (الربناجمية

ــسة  - ٥ ــضا، أدىل  ٣٢ويف اجلل ــى      أي ــفوية عل ــصويبات ش ــان وأجــرى ت ــسرا ببي ــل سوي ممث
 ).A/C.2/62/SR.32نظر ا (مشروع القرار

 بــصيغته A/C.2/62/L.18/Rev.1اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار ويف اجللــسة نفــسها،  - ٦
 ).٧انظر الفقرة  (املصوبة شفويا
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 توصية اللجنة الثانية -ثالثا  
 :اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل توصي اللجنة الثانية - ٧

 
 التنمية املستدامة للجبال  

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

  السنة الدولية للجبال،٢٠٠٢مبوجبه عام 
، ٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٨٩ إىل قراراهتــا وإذ تــشري أيــضا 

 كـــانون ٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٦، و ٢٠٠٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٤٥ و
 ،٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٢ املؤرخ ٦٠/١٩٨، و ٢٠٠٣ديسمرب /األول

، ومجيـع الفقـرات   )١(٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن      ١٣ الفصل    تؤكد من جديد   وإذ 
ــستدامة       ــة امل ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــذ مل ــصلة مــن خطــة التنفي ــسربغ  ”(ذات ال خطــة جوهان

 من هذه اخلطة، باعتبارمهـا إطـاري الـسياسة العامـة للتنميـة             ٤٢، وال سيما الفقرة     )٢()“للتنفيذ
 لية،املستدامة يف املناطق اجلب

، وهـو الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر قمـة بيـشكيك       )٣( إىل منهاج بيشكيك للجبال  وإذ تشري  
تـشرين   ١أكتـوبر إىل    / تـشرين األول   ٢٨العاملي للجبال، الذي عقد يف بيشكيك يف الفترة من          

 ، والذي مثل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال،٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
الـشراكة  ”( الدوليـة للتنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة       إىل الـشراكة   وإذ تشري أيضا   

، الــيت اســتهلت خــالل مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة باإلفــادة مــن )“مــن أجــل اجلبــال
الــدعم الــذي تعهــد بــه مثانيــة وأربعــون بلــدا، ومخــس عــشرة منظمــة حكوميــة دوليــة، وثــالث   

تبارها هنجـا مهمـا ملعاجلـة خمتلـف األبعـاد املترابطـة             ومثانون منظمة من اجملموعات الرئيسية، باع     
 للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

__________ 
 اجمللــد ،١٩٩٢يونيــه /حزيـران  ١٤-٣ ،مــؤمتر األمــم املتحـدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانريو  تقريـر   )١( 

، ١، القـرار    )، والتـصويب  A.93.I.8يـع   بمنشورات األمم املتحدة، رقم امل     (القرارات اليت اختذها املؤمتر    ،األول
 .الثاين املرفق

ــر )٢(  ــا،        تقريـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــسطس /آب ٢٦مـ  ‐أغـ
، الفـصل األول،   )، والتـصويب  A.03.II.A.1بيـع   منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم امل         (٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلول ٤

 .، املرفق٢ القرار
 )٣( A/C.2/57/7املرفق ،. 



A/62/419/Add.8  
 

07-64061 11 
 

النتائج اليت توصلت إليها االجتماعات العاملية ألعضاء الـشراكة          إىلتشري كذلك   وإذ   
ــا، يف         ــو، إيطالي ــوايل يف مريان ــى الت ــدت عل ــيت ُعق ــال، ال ــن أجــل اجلب ــشرينم ــوب/ األولت ر أكت

، واجتمـــاع األنـــديز األول ٢٠٠٤أكتـــوبر / األولتـــشرينكوســـكو، بيــــرو، يف ، ويف ٢٠٠٣
 ،٢٠٠٧سبتمرب / املعقود يف سان ميغيل توكومان، األرجنتني، يف أيلولبادرة األنديزمل

نتائج اجتماع فريق أديلبودين املعين بالتنمية الزراعية والريفيـة املـستدامة            إىلتشري  وإذ   
 ،٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ٣ إىل ١د يف روما، يف الفترة من يف املناطق اجلبلية، الذي عق

 ؛)٤( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 وجـــود شـــبكة متناميـــة مـــن احلكومـــات واملنظمـــات  تالحـــظ مـــع التقـــدير - ٢ 

واجملموعــات الرئيــسية واألفــراد يف أحنــاء العــامل تــدرك أمهيــة التنميــة املــستدامة للمنــاطق اجلبليــة  
لى الفقر، وتسلم باألمهية العامليـة للجبـال باعتبارهـا مـصدر معظـم امليـاه العذبـة علـى                    للقضاء ع 

األرض، وبوصــفها مــستودعات للتنــوع البيولــوجي الغــين واملــوارد الطبيعيــة األخــرى، مبــا فيهــا 
األخشاب واملعادن، وبوصفها مناطق توفر بعـض مـصادر الطاقـة املتجـددة، وبوصـفها جهـات             

لـسياحة، وبوصـفها منـاطق ذات أمهيـة مـن حيـث التنـوع الثقـايف واملعرفـة          شعبية لالستجمام وا 
 والتراث، وكلها عناصر تعود بفوائد اقتصادية غري حمصورة؛

 بأن اجلبال تعطي مؤشرات عن تغّير املنـاخ العـاملي مـن خـالل ظـواهر،                 تسلّم - ٣ 
لصرف املومسي الـيت قـد      منها تغريات التنوع البيولوجي، واحنسار اجلليديات اجلبلية، وتغريات ا        

تؤثر يف املصادر الرئيسية للمياه العذبة يف العامل، وتؤكد احلاجة إىل اختاذ إجـراءات للتقليـل إىل            
 أدىن حد من اآلثار السلبية هلذه الظواهر؛

 بأن التنمية املستدامة للجبال عنـصر رئيـسي لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة         متسلّ - ٤ 
  العامل؛لأللفية يف العديد من مناطق

ــة    تالحــظ مــع القلــق  - ٥  ــزال هنــاك حتــديات رئيــسية أمــام حتقيــق التنمي  أنــه ال ت
املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية ومحاية النظم اإليكولوجية اجلبليـة، وأن سـكان               

 املناطق اجلبلية هم يف أغلب األحيان من أفقر الناس يف بلداهنم؛
ــشجع - ٦  ــى اعت تـ ــات علـ ــدى وُنُهـــ    احلكومـ ــدة املـ ــة بعيـ ــاد رؤيـ ــة يف مـ ج مشوليـ

استراتيجياهتا لتحقيق التنمية املستدامة، وعلى تعزيز النهج املتكاملة للسياسات املتـصلة بالتنميـة         
 املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

__________ 
 )٤( A/62/292. 
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 رســـم احلكومـــات علـــى دمـــج التنميـــة املـــستدامة للجبـــال يف تـــشجع أيـــضا - ٧ 
 إدمـاج املتطلبـات     بطـرق منـها   عاملية واالستراتيجيات اإلمنائية،    السياسات الوطنية واإلقليمية وال   

 اخلاصة باجلبال يف سياسات التنمية املستدامة أو اعتماد سياسات خاصة باجلبال؛
تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه، واآلثــار    أن تالحــظ - ٨ 

 مـن أشـكال تـدهور مـستجمعات امليـاه      املترتبة علـى حتـات التربـة وإزالـة األحـراج وغـري ذلـك              
وحدوث الكوارث الطبيعية وكذلك ارتفاع معدالت اهلجرة النازحـة، والـضغوط النامجـة عـن              

 تبـة علـى تغـري املنـاخ العـاملي، هــي     الـصناعة والنقـل والـسياحة والتعـدين والزراعـة، واآلثـار املتر      
ــة اهلــشة ل     ــنظم اإليكولوجي ــيت تواجــه ال ــسية ال ــة  بعــض التحــديات الرئي ــق التنمي ــال يف حتقي لجب

 املستدامة والقضاء على الفقر يف اجلبال، مبا يتسق مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 املـستدامة للغابـات وجتنـب إزالـة األحـراج، وإحيـاء             اإلدارة علـى أمهيـة      تؤكد - ٩ 

بـال  النظم اإليكولوجية احلرجية املفقودة واملتـدهورة يف اجلبـال أيـضا، مـن أجـل تعزيـز دور اجل               
 ؛باعتبارها عناصر طبيعية لضبط الكربون واملياه

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

إزاء تزايــد عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وزيــادة  تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  - ١١ 
ا أدى إىل فقــد أعــداد كــبرية مــن األرواح وخلــف آثــارا  تأثريهــا خــالل الــسنوات األخــرية، ممــ 

اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األجل يف اجملتمعات الـضعيفة يف أحنـاء العـامل، وخباصـة                 
ان الناميــة، وحتــث اجملتمــع   يف املنــاطق اجلبليــة، وال ســيما املنــاطق اجلبليــة الــيت تقــع يف البلــد       

 مـن أجـل كفالـة التنميـة         دعم اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة      على اختاذ خطوات ملموسة لـ      الدويل
 للجبال؛ املستدامة
 احلكومات، واجملتمع الدويل، واجلهات املعنية ذات املـصلحة األخـرى           تشجع - ١٢ 

على إذكاء الوعي وحتسني االستعداد واهلياكل األساسية ملواجهة اآلثـار املتزايـدة للكـوارث يف               
فيضانات املفاجئة، مبا فيهـا الفيـضانات املتفجـرة للـبحريات اجلليديـة             املناطق اجلبلية، من قبيل ال    

 واالهنياالت األرضية وتدفقات احلطام والزالزل؛
 احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع األوساط العلميـة، واجملتمعـات            تشجع - ١٣ 

تدامة للجبــال اجلبليــة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد االقتــضاء، بغيــة تعزيــز التنميــة املــس  
بدراسة الشواغل اخلاصة باجملتمعات اجلبلية، مبا يف ذلك آثـار تغـري املنـاخ العـاملي علـى البيئـات                    
اجلبلية والتنوع البيولوجي، وذلك هبدف وضع اسـتراتيجيات تكيـف مـستدامة ملواجهـة اآلثـار                

 الضارة لتغري املناخ؛
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سـي يف حتقيـق التقـدم     على أن العمـل علـى املـستوى الـوطين عامـل أسا            تشدد - ١٤ 
يف التنمية املستدامة للجبال، وترحب بتزايده املطـرد خـالل الـسنوات األخـرية مـع العديـد مـن                    
األحــداث واألنــشطة واملبــادرات، وتــدعو اجملتمــع الــدويل إىل دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان 

 وانني مؤاتية مـن   قتضاء، سياسات وق  النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند اال       
 أجل حتقيق التنمية املستدامة للجبال، يف إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية؛

 علـى مواصـلة إنـشاء جلـان أو ترتيبـات وآليـات مؤسـسية مماثلـة تـضم                    تشجع - ١٥ 
العديد من اجلهات صاحبة املصلحة على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي، عنـد االقتـضاء، لتعزيـز         

 بني القطاعات من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ ماالتنسيق والتعاون في
 على زيادة مشاركة السلطات احمللية وغريها من اجلهـات املعنيـة            تشجع أيضا  - ١٦ 

اص، يف وضـــع وتنفيـــذ الـــربامج، ذات املـــصلحة، مبـــا يف ذلـــك اجملتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــ 
ة املتـصلة بالتنميـة املـستدامة       بـات واألنـشط   استغالل األراضي وحيازة األراضي، والترتي     وخطط

 اجلبال؛ يف
 على احلاجة إىل حتسني إمكانيـة حـصول املـرأة يف املنـاطق اجلبليـة علـى             تشدد - ١٧ 

املــوارد، ومنــها األرض، وكــذلك احلاجــة إىل تعزيــز دور املــرأة يف املنــاطق اجلبليــة يف عمليــات  
  وثقافاهتن وبيئاهتن؛اختاذ القرارات اليت تؤثر يف جمتمعاهتن احمللية

، يف هذا الصدد، احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية على إدمـاج           تشجع - ١٨ 
ــرامج           ــشطة وب ــوع اجلــنس، يف أن ــة حــسب ن ــك املؤشــرات املوزع ــا يف ذل ــساين، مب ــد اجلن البع

 ومشاريع تنمية اجلبال؛
 يف  مبـا  صـلية وتقاليـدها ومعارفهـا،      أنه يتعني أخـذ ثقافـات الـشعوب األ         تؤكد - ١٩ 

 الطب، يف االعتبار الكامل واحترامها وتشجيعها لـدى وضـع الـسياسة             ميدانذلك معارفها يف    
اإلمنائية والتخطـيط يف املنـاطق اجلبليـة، وتـشدد علـى أمهيـة تـشجيع مـشاركة اجملتمعـات احملليـة                      
 اجلبليــة وإشــراكها بــشكل كامــل يف اختــاذ القــرارات الــيت تــؤثر يف حياهتــا وعلــى أمهيــة إدمــاج  

 معارف الشعوب األصلية وتراثها وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛
 ؛)٥( ضرورة مراعاة املواد ذات الصلة من اتفاقية التنوع البيولوجيتؤكد - ٢٠ 
 أن الكثري من البلدان النامية وكذلك البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة              تدرك - ٢١ 

تنفيذ االستراتيجيات والربامج الوطنية للتنميـة املـستدامة        يف صياغة و  مساعدة  انتقالية حتتاج إىل    

__________ 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥( 
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للجبال، من خالل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وكـذلك مـن                  
 خالل أشكال النهج التعاونية األخرى؛

 أن متويل التنمية املستدامة للجبـال قـد أصـبح مـسألة متزايـدة األمهيـة،            تالحظ - ٢٢ 
يف ضوء االعتراف املتزايد باألمهية العاملية للجبال وازدياد انتشار الفقـر املـدقع وانعـدام     وخباصة  

 األمن الغذائي واملشاق اليت تواجهها اجملتمعات اجلبلية؛
ــدعو - ٢٣  ــة،      ت ــة الدولي ــم املتحــدة، واملؤســسات املالي ــة األم ــات، ومنظوم  احلكوم

ملتحـدة ذات الـصلة وآليـات التمويـل التابعـة هلـا،             ومرفق البيئة العاملية، ومجيع اتفاقيـات األمـم ا        
، ومعها مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة من اجملتمـع املـدين            تهضمن والي كل  إىل أن تقوم،    

ــرق    ــدعم بطـ ــوفري الـ ــالنظر يف تـ ــاص، بـ ــاع اخلـ ــدمي ،والقطـ ــها تقـ ــربامج   منـ ــة للـ ــات ماليـ  تربعـ
نـاطق اجلبليـة، وخباصـة يف     املـستدامة يف امل احمللية والوطنيـة والدوليـة مـن أجـل التنميـة          واملشاريع
 النامية؛ البلدان

 علـى أمهيـة البحـث عـن جمموعـة عريـضة مـن مـصادر التمويـل لغـرض                     تشدد - ٢٤ 
 الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص، وزيــادة فــرص قبيــلالتنميــة املــستدامة للجبــال، مــن 

التـأمني البـالغ الـصغر،    و  البـالغ الـصغر   االئتماناحلصول على التمويل البالغ الصغر، مبا يف ذلك    
، والتعلـيم والـصحة، وتقـدمي       التـوفري والقروض الصغرية اليت تقـدم لغـرض الـسكن، وحـسابات            

الـــدعم إىل مباشـــري األعمـــال احلـــرة الـــراغبني يف االضـــطالع باألعمـــال التجاريـــة الـــصغرية   
  أسـاس كـل حالـة علـى    املـستدامة، علـى  واملتوسطة احلجم، وعمليات مقايضة الـديون بالتنميـة       

 حدة، حسب االقتضاء؛
 ئد االقتصادية غري احملصورة الـيت      أن مثة حاجة إىل التوعية العامة بالفوا       تالحظ - ٢٥ 

ــال، و  ــا اجلب ــوارد        تتيحه ــوفر امل ــيت ت ــة ال ــنظم اإليكولوجي ــتدامة ال ــز اس ــة تعزي ــى أمهي ــشدد عل ت
ســتحداث أســاليب متويــل واخلــدمات الــضرورية لرفــاه اإلنــسان والنــشاط االقتــصادي، وعلــى ا

 مبتكرة لغرض محايتها؛
  اعتمــاد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي تالحــظ مــع االرتيــاح - ٢٦ 
ام منـه إىل احلـد بدرجـة        ينـصرف الغـرض العـ     عمـل بـشأن التنـوع البيولـوجي للجبـال،           لربنامج  

 العـاملي واإلقليمـي      علـى الـصعد    ٢٠١٠ التنوع البيولوجي للجبال حبلول عـام        انكبرية من فقد  
 هام كــبري يف القــضاء علــى الفقــر يفوالــوطين، وكــذلك إىل تنفيــذه الــذي يــستهدف حتقيــق إســ

 املناطق اجلبلية؛
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 أن سالسل اجلبال تكون عـادة مـشتركة بـني بلـدان عديـدة، وتـشجع،                تدرك - ٢٧ 
 عنيــة، علــى حيثمــا توافــق الــدول امليف هــذا الــسياق، تطبيــق النــهج التعاونيــة العــابرة للحــدود، 

 التنمية املستدامة لسالسل اجلبال وتبادل املعلومات يف هذا الصدد؛
 الـيت تـشجع     )٦(، يف هذا السياق، باتفاقية محاية جبال األلـب         مع التقدير  تنوه - ٢٨ 
ــها    بــاع هنــج جديــدة بنـّـ علــى ات ــة جبــال األلــب تنميــة متكاملــة مــستدامة، بوســائل من اءة لتنمي

أن التخطــيط املكــاين، والزراعــة اجلبليــة، وحفــظ الطبيعــة واملنــاظر بروتوكوالهتــا املواضــيعية بــش
وكـذا إعالهنـا بـشأن    والـسياحة، ومحايـة التربـة، والطاقـة، والنقـل،         الطبيعية، والغابات اجلبليـة،     

 السكان والثقافة؛
تفاقيــة اإلطاريــة املتعلقــة حبمايــة جبــال الكاربــات باال  أيــضا مــع التقــديرتنــوه - ٢٩ 

، اليت اعتمدهتا ووقعتها بلدان املنطقة الـسبعة مـن أجـل تـوفري إطـار                )٧( املستدامة وكفالة تنميتها 
للتعــاون وتنــسيق الــسياسات الــشاملة لعــدة قطاعــات، ومنــهاج لوضــع اســتراتيجيات مــشتركة 

 للتنمية املستدامة، ومنتدى للحوار بني مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛
كز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، الـذي يعـزز         باملرمع التقدير    ه كذلك تنو - ٣٠ 

 كـوش يف اهليمااليـا      -يف منطقـة هنـدو       أعـضاء    ةالتعاون العابر للحدود بني مثانية بلـدان إقليميـ        
أجــل احلــّض علــى العمــل والتغــيري النتــشال ســكان اجلبــال مــن حالــة الــضعف االقتــصادي  مــن

 واالجتماعي واملادي اليت حتدق هبم؛
ــّوه مــ  - ٣١  ــديرتن ــةا بإســهام مــشروع  ع التق ــستدامة يف لتنمي ــة امل ــة والريفي   الزراعي

تـرويج  ال التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبيان فريق أديلبـودين يف          املناطق اجلبلية   
ا توفره من فوائـد اقتـصادية       ملسياسات حمددة ومؤسسات وعمليات مالئمة للمناطق اجلبلية، و       ل

 غري حمصورة؛
 أمهية بناء القدرات وتقوية املؤسسات وتعزيـز بـرامج التعلـيم مـن أجـل                تؤكد - ٣٢ 

تـشجيع التنميــة املـستدامة للجبــال علـى مجيــع املـستويات، وإذكــاء الـوعي بالتحــديات القائمــة      
واملمارسات الفضلى يف جمال التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية وبطبيعة العالقات القائمـة بـني           

 ات واملنخفضات األرضية؛مناطق املرتفع

__________ 
 .٣٢٧٢٤، الرقم ١٩١٧املرجع نفسه، اجمللد  )٦( 
 .www.carpathianconvention.org/text.htm: متاح على )٧( 
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 ستفادة مـن   على وضع وتنفيذ برامج اتصال عاملية وإقليمية ووطنية لال         تشجع - ٣٣ 
 ومـن الفرصـة الـيت       ٢٠٠٢لتغيري اللذين أوجدهتما السنة الدولية للجبال يف عـام          ازخم  الوعي و 

 من كل عام؛ديسمرب / األولكانون ١١يتيحها اليوم الدويل للجبال يف 
 الــدول األعــضاء علــى مجــع وتقــدمي معلومــات وإنــشاء قواعــد   يــضاتــشجع أ - ٣٤ 

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

تقوم، تحدة على أن     يف منظومة األمم امل    املعنية مجيع الكيانات    تشجع كذلك  - ٣٥ 
، بزيادة تعزيز اجلهود البناءة اليت تبـذهلا مـن أجـل تقويـة التعـاون فيمـا بـني                    كل يف نطاق واليته   

، )١(٢١الوكاالت لتحقيق زيادة فعاليـة تنفيـذ الفـصول ذات الـصلة مـن جـدول أعمـال القـرن              
ــسربغ    ٤٢  والفقــرة١٣يف ذلــك الفــصل   مبــا ــصلة مــن خطــة جوهان  وســائر الفقــرات ذات ال

الفريق املشترك بـني الوكـاالت املعـين باجلبـال واحلاجـة إىل             جهود  ، آخذة يف االعتبار     )٢(للتنفيذ
زيــادة مــشاركة منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة،  
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجامعة األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمـة             

م املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وكـذلك املؤسـسات                األم
 املالية الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛

 جبهود الشراكة من أجل اجلبال املنفذة وفقا لقرار اجمللـس االقتـصادي             تعترف - ٣٦ 
دعو اجملتمــع الــدويل واجلهــات  ، وتــ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ٢٥ املــؤرخ ٢٠٠٣/٦١واالجتمــاعي 

ــيهم اجملتمــع املــ     ــة صــاحبة املــصلحة، مبــن ف  دين والقطــاع اخلــاص، إىل النظــر يف األخــرى املعني
يف الشراكة من أجل اجلبال وزيادة قيمتها املضافة، وتدعو أمانـة الـشراكة إىل   االشتراك بنشاط  

عـام   يف دورهتا السادسة عـشرة يف  تقدمي تقرير عن أنشطتها وإجنازاهتا إىل جلنة التنمية املستدامة     
، مبـــا يف ذلـــك عـــن جمموعـــة املـــسائل املواضـــيعية املتعلقـــة بالزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة    ٢٠٠٨

 واألراضي واجلفاف والتصحر وأفريقيا؛
، يف هـذا الـسياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة مـن أجـل            تالحظ مع التقدير   - ٣٧ 

طراف القائمة فيما يتعلـق باجلبـال، مثـل اتفاقيـة التنـوع      اجلبال للتعاون مع الصكوك املتعددة األ     
البيولــوجي، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين اجلفــاف الــشديد  

، )٩(، واتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ      )٨(أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا    /و

__________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤ اجمللد ،املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )٨( 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١املرجع نفسه، اجمللد  )٩( 
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 د مـن الكـوارث، والـصكوك اإلقليميـة املتعلقـة باجلبـال مثـل اتفاقيـة                واالستراتيجية الدولية للحـ   
 محاية جبال األلب واالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية جبال كاربات وكفالة تنميتها املستدامة؛

 الستـضافة  سـتان  بـالعرض املقـدم مـن حكومـة قريغيز    حتيط علماً مـع التقـدير      - ٣٨ 
 ، وبالـدعوة املوجهـة إىل الـدول      ٢٠٠٩أكتوبر  / األول ينتشرمؤمتر قمة بيشكيك عاملي ثان يف       

 مــؤمتر حة املعنــيني اآلخــرين لالشــتراك يف وأصــحاب املــصل املتحــدة األمــماألعــضاء ومنظومــة 
 املذكور؛ القمة

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني         تطلب - ٣٩ 
مـن البنـد   “ التنميـة املـستدامة للجبـال    ”طار بنـد فرعـي معنـون        تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إ      

 .“التنمية املستدامة”املعنون 
 


