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       التنمية املستدامة
 التنمية املستدامة للجبـال    

  
 تقرير األمني العام    

  

  موجز  
الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة      ٦٢/١٩٦عد هذا التقرير استجابــة لقـرار اجلمعيـة العامـة       أُ  

ــة     العامــة إىل األمــني العــام  ــة التنمي ــرا يف دورهتــا الرابعــة والــستني عــن حال  أن يقــدم إليهــا تقري
 ينيويــبني التقريــر حالــة التنميــة املــستدامة للجبــال علــى املــستو  . املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــــة

تنظـر فيهـا    ل اقتراحات املقبلة، ويقدم     املرحلة  لتحديات  شامال  حتليال ويتضمنالوطين والدويل،   
 بـشكل فعــال يف املنـاطق اجلبليـة          وكفالة اسـتدامتها  فية مواصلة تعزيز التنميـة      كي بشأناجلمعية  

 مـن جـدول     ١٣يف مجيع أرجاء العامل يف سـياق الـسياسة العامـة القائمـة، مبـا يف ذلـك الفـصل                     
خطــة  ”(خطـة تنفيـذ مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة            أعمال القرن احلادي والعـشرين و     

  .واألهداف اإلمنائية لأللفيــة) “جوهانسربغ للتنفيذ
  
  

 
  

  *  A/64/150.  
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  مقدمة  -أوال   
 الـذي أعلنـت فيــه       ٥٣/٢٤اختذت اجلمعية العامة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني القـرار               - ١

وشـجع القـرار احلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة ومجيـع         . سـنة دوليـة للجبــال   ٢٠٠٢سنـة  
 بأمهيــة التنميــة الــوعي زيــادة الدوليــة يفلــسنة  الفاعلــة األخــرى علــى االســتفادة مــن ا العناصــر

وأعدت منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة تقريـرا عـن إجنـازات الـسنة               . املستدامة للجبال 
  ). A/58/134  الوثيقةانظر(أحاله األمني العام إىل اجلمعية العامة 

مـن جـدول    ١٣ علـى أسـاس الفـصل    ٢٠٠٢وقد قامت السنة الدولية للجبال يف عام         - ٢
 حلمايـــة الـــنظم وكرســـت ، الـــذي يركـــز علـــى املـــسائل املتعلقـــة باجلبـــال ٢١أعمـــال القـــرن 

وأدت الـسنة دور احملفـز علـى اختـاذ     .  سكان اجلبالأسباب معيشةاإليكولوجية اجلبلية وحتسني    
 الـوعي حققـت الكـثري عـن طريـق زيـادة           إذ  : ١٣إجراءات فعالة طويلـة األجـل لتنفيـذ الفـصل           

 معيشة سكان اجلبـال؛ ودعمـت       وأسبابل للحياة، وضرورة حتسني البيئات اجلبلية       بأمهية اجلبا 
ـــة للعمــل علــى املــستوى القطــري؛ وعــززت الــشراكات مــع أصــحاب     ٧٨إنــشـاء   جلنــة وطني

بإعــالن شـراكة اجلبـال يف مـؤمتر القمــة           كل ذلك   ـوِّج  تتـول،  ااملصلحة فيما يتصل مبسائل اجلب    
ــستدامة   ــة املـ ــاملي للتنميـ ــد ،العـ ــذي عقـ ــسبـر الـ ــن     يف جوهانـ ــرة مـ ــا يف الفتـ ــوب أفريقيـ غ جبنـ

  .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل /آب ٢٦
 الـذي حـّددت فيــه      ،٥٧/٢٤٥ اجلمعيـة العامـة القـرار         أن تتخذ   السنة أيضا إىل   توأد  - ٣

، وشجــعت اجملتمـع     ٢٠٠٣ اعتبارا من عام     ،ديسمرب يوما دوليا للجبال   / كانون األول  ١١يوم  
ى أن ينظـــم يف ذلــك اليــوم مناســبات علــى مجيــع املــستويات إلبـــراز أمهيــة التنميـــة   الــدويل علــ

وأوصـت اجلمعية العامة بإدراج تقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة إىل البلـدان اجلبليـة                .املستدامة للجبال 
 أيضا ضـرورة اعتبـار ختفيـف      تواقتـُـرح .الفقرية يف جدول أعمال اجلمعية العامة لتلك الدورة       

  . همـة حملاربة الفقر يف تلك املناطقملَديــن وسيلة عبء ا
بنـد  إطـار    يف   ،، قررت اجلمعية العامة أن تنظر يف دورهتا الـستني         ٥٩/٢٣٨ويف القرار     - ٤

تقدمي املـساعدة إىل البلـدان      ”يف بند فرعي معنون     “ التنمية املستدامة ”جدول األعمال املعنون    
ــة اجلبليــــة الفقــــرية للتغلــــب علــــى العقبــــات ال  ــة يف امليــــادين االجتماعيــ االقتــــصادية  - قائمــ

التنميـة املـستدامة     ”بعنـوان ، قدم األمني العـام تقريـرا        ٥٨/٢١٦لقرار  لفقا  وو. “واإليكولوجية
  .  الستنيهتادورإىل اجلمعية العامة يف  ،)A/60/309(“ للجبال

ــا   - ٥ ليهــا يف ، طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إ     ٦٠/١٩٨ويف قراراه
دورهتا الثانية والستني تقريرا عن حالة التنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة يف إطـار بنـد فرعـي              

عـد تقريـر معنـون      وأُ. “التنمية املـستدامة  ”من البند املعنون    “ التنمية املستدامة للجبال  ”معنون  
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 هتــا دور يفة العامــةجلمعيــإىل ا هقدمــاألمــني العــام و) A/62/292 (“التنميــة املــستدامة للجبــال”
  . الثانية والستني

 إىل األمـني    ه الـذي طلبـت فيـ      ٦٢/١٩٦ لقـرار اجلمعيـة العامـة        وفقاقدم هذا التقرير    وُي  - ٦
العـام أن يقــدم إليهــا يف دورهتــا الرابعــة والــستني تقريــرا عــن حالــة التنميــة املــستدامة يف املنــاطق  

ــة ــد  يف إطــار ،اجلبلي ــد تولــت إعــداده منظمــة   .ؤقــتمــن جــدول األعمــال امل ) ح (٥٥البن  وق
األغذية والزراعة بالتعاون مع احلكومات ووكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة ومنظمـات               

أن ات تقـدمي معلومـات عـن التقـدم احملـرز، إال             لبـ جل معدل مرتفع للـردود علـى ط       وُس .أخرى
 وهـي متاحـة   ،قيمة استيعاب مجيع املدخالت الحالت دونالقيود املفروضة على طول التقارير  

  ./http://www.fao.org/forestry/57504/enاآلن على املوقع 
  

  تحدياتالساسية واألعلومات امل  -ثانيا   
 أمهية عاملية بوصـفها مـصدرا ملعظـم    ذاتهناك وعي متزايد بأن اجلبال ُنظم بيئية هشة      - ٧

 لالســتجمام وبــةحمب، ووجهــات الــوافرميــاه األرض العذبــة، ومــستودعات للتنــوع البيولــوجي  
وتـوفر اجلبـال الـيت     . تـراث رف وال التنوع الثقايف واملع  من حيث ا  والسياحة، ومناطق ذات أمهية     

 يف املائـة  ١٢مباشـر حليـاة زهـاء       لتـوفري دعـم      أساسا   ،حتتل حوايل ربع مساحة اليابسة يف العامل      
ومـع  . يةملا يزيـد علـى نـصف البـشر        أساسية  من سكان العامل، فضال عن توفري سلع وخدمات         

 . افتقـارا إىل األمن الغذائي يف املنـاطق اجلبليـة  وأشدهم من أفقر سكان العامل    كثري يعيش   ،ذلك
 يف املنـاطق اجلبليـة وحتـسني اجلوانـب          اإليكولوجيـة  كفالـة الـسالمة      وتترتب على ذلك ضـرورة    

  . معا سكان اجلبال وسكان املناطق املنخفضةاالقتصادية واالجتماعية فيها لصاحل
 منــذ اعتمــاد للجبــالزاد الوعـــي بأمهيـــة الــنظم اإليكولوجيــة واجملتمعــات احملليــة   قــد و  - ٨

التنميـة   :إدارة النـُّــظم اإليكولوجيـة اهلـشـة      ” املعنــون    ٢١ من جدول أعمال القرن      ١٣الفصل  
 اإلرادة خــالل الــسنة الدوليــة للجبــال يف عــام  وكــذلكوتعـــزز االلتـــزام . “املــستدامة للجبـــال

ــد   لصــبحت ، وأ٢٠٠٢ ــارزة متزاي ـــة ب ــال مكان ــةلجب ــى   ة األمهي ــال عل كــل  يف جــداول األعم
وأسفـــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة عــــن اعتمــاد خطــــة جوهانــسربغ   . املــستويات

 منــها اإلجــراءات الالزمــة ملعاجلــة التنميــة املــستدامة للمنــاطق  ٤٢ الفقــرة توضــح الــيت ،للتنفيــذ
 ، مــن جـدول أعمـال القــرن احلـادي والعــشرين   ١٣ جانـب الفـصل    إىل،ي تــشكلهـ اجلبليـة، و 

  . اإلطار العام للسياسات املتعلقة بالتنميـة املستدامة للجبال
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 امللموسـة، مازالـت هنـاك       هـا د االعتـراف بالقـضايا املتعلقـة باجلبـال ونتائج         يـ زاترغم  بو  - ٩
ئــي وحتقيــق التنميــة معوقــات كــبرية يف طريــق التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتفــادي التــدهور البي 

  . املستدامة يف املناطق اجلبلية على حنـو يتفق واألهداف اإلمنائية لأللفية
زال العديـد مـن التحـديات        وبعد مرور سبع سنوات علـى الـسنة الدوليـة للجبـال، مـا               - ١٠
امليـاه  زال اجملتمعات احمللية اجلبلية والبيئات اليت تعيش فيها تتأثر بتزايد الطلب علـى              ال ت و. اقائم

معـدل  إفـراط    و ،واملوارد الطبيعية األخرى، ومنّو السياحة وزيـادة معـدالت اهلجـرة إىل اخلـارج             
التبـاطؤ  تسبب  و . وضغوط الصناعة والتعدين والزراعة يف عامل يزداد عوملة        ،نشوب الصراعات 

ــة    ــرن بارتفــاع أســعار األغذي ــادة كــبرية يف أ االقتــصادي العــاملي املقت د مــن اعــديف حــدوث زي
. االت نقـص األغذيـة    حلانون اجلوع ونقص التغذية، وسكان اجلبال معرضون بشكل خاص          يع

وتطرح التهديدات املرتبطة بـتغري املنـاخ العـاملي والنتـائج النامجـة عنـه حتـديات جديـدة للجبـال                     
وهنـاك حاجـة    .  تستلزم مواجهتها إيالء اهتمام عاجـل وبـذل جهـود متـضافرة            ،وسكّان اجلبال 

ويات التمويـل واالسـتثمار يف املنـاطق اجلبليـة، وتعزيـز التنـسيق والتعـاون،                واضحة لزيـادة مـست    
   . املزيد من القوانني والسياسات ومؤسسات الدعم إىل جانب،وهتيئة بيئــة مواتيـة أقـوى

  
  الوطنيةاإلجراءات   -ثالثا   

  علــى الــصعيد الــوطين عــامال أساســيا يف إحــراز التقــدم يفةتــشكل اإلجــراءات املتخــذ  - ١١
وشـهدت الــسنوات األخــرية زيـادة مطــردة يف األنــشطة واملبــادرات   . التنميـة املــستدامة للجبــال 

 سياسات الـتمكني     تنفيذ دعم من اجملتمع الدويل، مما عزز تنفيذ االستراتيجيات، مبا يف ذلك          الو
ــة    ــة الوطني ــار خطــط التنمي ــيت       . يف إط ــشطة ال ــل األن ــان جمم ــسع لبي ــر ال يت ــذا التقري ــا أن ه ومب

الـيت  إلجـراءات   مالمح رئيـسية ل    أمثلة خمتارة و   تتضمنعت هبا البلدان، فإن األجزاء التالية       اضطل
  .  على الصعيد الوطين من أجل حتقيق التنمية املستدامة للمناطق اجلبليةجيري اختاذها

  
  أفريقيا    

ــا متكــامال لتع       - ١٢ ــر هنجــا إداري ــسياحة يف اجلزائ ــة وال ــيم والبيئ ــة اإلقل ــز تنفــذ وزارة هتيئ زي
األنشطة االجتماعيـة االقتـصادية ومحايـة الـنظم اإليكولوجيـة اهلـشة يف منطقـة اهلـضاب العليـا،                    
والتــشجيع علــى ختطــيط األراضــي علــى حنــو مــستدام وإدارة املمــر الطبيعــي املمتــد مــن املنطقــة 

 املــوارد الطبيعيــة ويتــسم بأمهيــة  يــشتمل علــى الكــثري مــن الــساحلية إىل الــسهول العليــا، الــذي  
  . صادية كبريةاقت
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 وكــاالت حكوميــة مــشروعا يف حــوض تــاتيوين يف إقلــيم   عــدة تــستهلويف املغــرب،   - ١٣
 ملساعدة أصحاب املصلحة الرئيسيني يف مكافحة التصحر عـن طريـق مـزارع الغابـات            ،خنيفرة

ويـشكل هـذا املـشروع الـذي تنفـذه منظمـة            . وتنفيذ هنج متكامل وتعاوين إلدارة مقاسم امليـاه       
وتنفــذ حكومــة املغــرب، . الزراعــة جــزءا مــن برنــامج أقــاليمي متولــه حكومــة إســبانيااألغذيــة و

يف (بدعم من برنامج التعاون التقين التابع ملنظمة األغذية والزراعة وبرنـامج املنتوجـات اجلبليـة                
يولـد هـذا   و .مشروعا لتشجيع إنتاج الزعفـران يف جبـال األطلـس الـصغري     )إطار شراكة اجلبال  

العمل يف إحدى املنـاطق األقـل تنميـة يف البلـد مـع املنظمـة غـري احلكوميـة            خالل  املشروع، من   
مـة عـن اجلوانـب      حركة الوجبات املتأنية، معلومـات قيِّ     منظمة   و ،احمللية املسماة اهلجرة والتنمية   

إلنتاج الزعفران وجتهيزه، فـضال عـن نظـرة عامـة علـى كامـل                التقنية واالجتماعية واالقتصادية  
  . طة املضيفة للقيمة املتصلة بالزعفرانسلسلة األنش

الربنــامج اإلقليمــي حلفــظ  ف. ويف أوغنــدا، جيــري تنفيــذ عــدة مــشاريع متــصلة باجلبــال    - ١٤
 الفقـر   حـدة  وختفيـف    أسباب املعيشة ىل حتسني   إرمي  ي  الذي جبل إلغون النظام اإليكولوجي يف    

 تغـري املنـاخ والتكيـف       آثـار  دمات البيئيـة يف سـياق ختفيـف       اخلـ  مقابـل     أمـوال  بإجياد فرص لدفع  
 هذا الربنامج اجلاري يف كينيا وأوغنـدا، االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد                  أعدوقد  . معه

ويساهم مشروع حفـظ جبـال    . وميول بشكل مشترك بني حكوميت النرويج والسويد  ،الطبيعية
 اإلدارة  كفالــة يف،ائيي متولــه الوكالــة النروجييــة للتعــاون اإلمنــ ذالــتــها، رويــرتوري وإدارة بيئي
 وحفـظ التنـوع البيولـوجي       ، واستخدام املوارد الطبيعية على حنو مـستدام       ،السليمة ملقاسم املياه  

  . ليلنظام اإليكولوجي اجلب هذا ايف
  

  آسيا    
 نظـام   ا جـذريا يف   رييغـ أحـدث ت  قانونـا جديـدا     ،  ٢٠٠٩ يف عـام     ،اعتمدت قريغيزستان   - ١٥

أنــشئت و. املــسؤولية عــن إدارة املراعــي إىل املــستخدمني احمللــيني  إدارة املراعــي يف البلــد بنقــل  
ــدعم مــن مــشروع   ــاإلدارة املــستدامة   منظمــة ب ــو املتعلــق ب  واملمــول مــن  للمراعــيكامــب أالت

، جلـان معنيـة بـاملراعي يف ثالثـة منـاطق إقليميـة جتريبيـة متمتعـة                  ةمؤسسة التعـاون الـتقين األملانيـ      
صريف ميـــاه هنـــري جريغيتـــال وأوتـــوك يف مشـــال  تـــيبـــاحلكم الـــذايت علـــى مـــستوى حوضـــ

  . قريغيزستان
 مشاريع عديدة حفظ امليـاه والتربـة يف املنـاطق اجلبليـة، مثـل مـشروع                تعاجلويف لبنان،     - ١٦

 أسـباب إدارة خمـاطر الفيـضانات ومجـع امليـاه السـتعادة           ”املتعلق بـ   شروع  املمقسم مياه القاع و   
 والـذي يرمـي إىل      ،لـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          الـذي ميو   ،“ احلرمـل  -العيش يف بعلبـك     
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اسـتعادة الغطـاء النبـايت      كذلك  وقف تدهور األراضي والتصحر عن طريق تقنيات مجع املياه، و         
  . وحتسني املمارسات املتعلقة بإدارة األراضي

ويف نيبــال، تنفــذ وزارة الزراعــة مــشروعا بــدعم مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لتعزيــز   - ١٧
 . املنــاخ يف القطــاع الزراعــيأخطــارقــدرات الوطنيــة واحملليــة علــى التأهــب للكــوارث وإدارة ال
إدارة غـراض   أماكن معينة أل  بات خاصة   ي تكنولوج عرض املشروع يف أربع مقاطعات وي     عملوي

  .  املناخ والكوارث على مستوى اجملتمعات احملليةأخطار
ــزال   األجــل املتوســط يف وتتواصــل جهــود اإلنعــاش يف   - ١٨ ــضررة مــن ال ــاطق املت زل يف  املن

 مــشروعا متولــه الوكالــة   مــثال،واإلنعــاش يف أعقــاب الزلــزال  تنفــذ هيئــة الــتعمري إذ . باكــستان
السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل بدعم تقين من منظمة األغذيـة والزراعـة، يركـز علـى حتـسني                  

 - األخطــار اهليدرولوجيــةعلــى  املعيــشة احملليــة، وبنــاء القــدرات املؤســسية، والــسيطرة أســباب
  .  املياه على صعيد القرىألحواض تصريفاجليولوجية عن طريق اإلدارة التعاونية 

 برناجمــا شــامال ،٢٠٠٧، يف عــام ويف الفلــبني، اســتهلت إدارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة  - ١٩
 الـدخل القائمـة    يربط األمـن الغـذائي واحلـد مـن الفقـر بأنـشطة توليـد             ،لتنمية األراضي املرتفعة  

 اخلــدمات يف، ٢٠٠٩يف عــام متثلــت بــؤرة التركيــز و. علــى املنتجــات اخلــشبية وغــري اخلــشبية 
  .  واملناطق احملمية،لمياه، وغابات احلماية ل احليوية توفرها أحواض التصريفالبيئية اليت

مـشروع جتـرييب تدعمـه منظمـة        على تنفيذ   ،  ٢٠٠٨ منذ عام    ، حكومة تركيا  عكفوت  - ٢٠
رمـي إىل بنـاء القـدرة يف جمـال النـهج احلديثـة للتنميـة املـستدامة للجبـال يف                  يذية والزراعـة،    األغ

جبـــال يونتـــداغي يف مقاطعـــة مانيـــسا، وتعمـــيم مراعـــاة التنميـــة املـــستدامة للجبـــال يف عمليـــة 
  .التخطيط الوطين

  
 أوروبا    

 “طبيعيـة الدائمـة   التقيـيم الزراعـي اإليكولـوجي للمـروج ال        ”دد مشروع   حييف إيطاليا،     - ٢١
 الروابط بني النظام اإليكولوجي للمروج الطبيعية، واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة           ،يف وادي فالتيلينا  

 االقتــصادية، مــن أجــل تقيــيم مــدى اســتدامة أنــشطة  - احملليــة وغريهــا مــن احملــاور االجتماعيــة
 ويــشجع االحتــاد .ط يف املــستقبلوالزراعــة احملليــة ومــا ســتتعرض لــه املــوارد الطبيعيــة مــن ضــغ  

عمـــل ال هتيئـــة فـــرص ،اجلبليـــةيف املنـــاطق يطـــايل للبلـــديات واجملتمعـــات احملليـــة والـــسلطات إلا
األعمال احلرة ومنـو االسـتثمارات يف جمـاالت مـن قبيـل الطاقـة املتجـددة                 مزاولة   و واالبتكارات

بعـة ملنظمـة األمـم      ، أعلنت جلنة التـراث العـاملي التا       ٢٠٠٩ويف عام   . يف اجملتمعات احمللية اجلبلية   
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ــة     ــم والثقاف ــة والعل ــسكو(املتحــدة للتربي ــب     ) اليون ــال األل ــة يف جب ــوميتيس، الواقع ــة دول منطق
 .لتراث العامليليطالية الشمالية، موقعا اإل

وتقـدم   .حتظى التنمية املستدامة للجبـال يف جنـوب بولنـدا، باهتمـام مـستمر ومتزايـد            و  - ٢٢
 مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، الــدعم وثيــقعــة، بتعــاون منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزرا

إدمــاج االحتياجــات والــشواغل املتعلقــة باجلبــال يف   يــربز حماســن ملــشروع يف جبــال ســودييت،
 .التخطيط االستراتيجي لتنمية املقاطعات اجلبلية الست يف بولندا

ويـسرية بنظـام    اليتسش يف جبـال األلـب الس  - يشتهر موقع التراث العاملي جونغفراو    و  - ٢٣
ويـشمل النظـام     . اقتـصادية وثقافيـة    -تـشمل بيانـات بيئيـة، واجتماعيـة         الـيت   للمعارف الشاملة   

مركـز إدارة املوقـع بـدعم مـن مركـز      ، أرسـاه  مفهوما لألحباث وعمليات الرصد طويلـة األجـل   
 . التنمية والبيئة التابع جلامعة برين

  
 أمريكا الالتينية    

علـى الـصعيدين    بنشاط كبري   ملستدامة للمناطق اجلبلية يف األرجنتني       ا التنميةجلنة  تعمل    - ٢٤
عـدد كـبري مـن الـوزارات واجلامعـات          ، وتـضم اللجنـة ممثلـي        ٢٠٠٥ منـذ عـام      الوطين والدويل 

مركزيــة   جلنــة الهتــدف إىل حتويلــها إىل ختــضع حاليــا لعمليــة   و ،واملنظمــات غــري احلكوميــة  
ــة يف سالســل جبــال األرجنــتني  تلــيب علــى حنــو فعــال احتياجــات خمتلــف ا   كــي ــاطق اجلبلي  .ملن
األنــشطة واملــشاريع الــيت ســيجري  لتحــدد وتنــاقش  ةمواضــيعيأفرقــة اللجنــة مــؤخرا شــكّلت و

 . وتوحيدهابال األنديزاضطلعت بدور نشط يف إطالق مبادرة شراكة ج كما .تنفيذها

برنـامج  ، ٢٠٠٨ يف عـام    ،البيئـة يف شـيلي    شـؤون   مكتب إدارة املنـاطق احملميـة و      أسس    - ٢٥
نــسبة شــيلي تــضم و. الغابــات الوطنيــةمؤســسة األهنــار اجلليديــة واجلبــال الــذي تتــوىل تنــسيقه  

 ٢٠٠٩وقـد وضـعت احلكومـة يف عـام          يف أمريكـا اجلنوبيـة،      يف املائة مـن األهنـار اجلليديـة          ٦٠
يات اجلليـد علـم   ، أنشأت املديرية العامة للمياه وحـدة        ٢٠٠٨ويف عام   . سياسة وطنية حلمايتها  

للدراسـات االستقـصائية والبحـوث ذات الـصلة، عـالوة           من أجل وضع برنامج وطين      الثلوج  و
 .مناطق األهنار اجلليديةعلى رصد 

، اعتمدت إكـوادور دسـتورا جديـدا يركـز علـى حفـظ البيئـة واملـوارد                  ٢٠٠٨يف عام     - ٢٦
وضــعت وزارة و. لوبـصفة خاصــة امليـاه والـنظم اإليكولوجيــة اهلـشة، مبـا فيهــا اجلبـا       الطبيعيـة، 

ــة      ــالنظم اإليكولوجي ــق ب ــة سياســات تتعل ــال  البيئ ــستنقعات جب ــديز، ومل ــة، أراضــيها األن الرطب
منظمـة األغذيـة والزراعـة دعـم        وطلبت احلكومة من    . للزراعة فيها والتنوع البيولوجي   غاباهتا  و

 “امليـاه  الفقر والتصحر اإلدارة املتكاملـة ألحـواض تـصريف        ”البدء يف املشروع املعنون     مرحلة  
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بغـرض  قاطعـة مانـايب،     بورتـو فييهـو مب    يف  ) سـبانيا إأحد عناصر برنامج أقـاليمي متولـه حكومـة          (
ــة ألحــواض تــصريف     ــرامج اإلدارة املتكامل ــاه توســيع نطــاق ب ــشة يف  املي وحتــسني أســباب املعي

منظمـة  وافقـت    وباإلضـافة إىل ذلـك،    . التجريبية املتأثرة بالتصحر والتـدهور    التصريف  أحواض  
لتعــاون الــتقين ألغــراض التنميــة املــستدامة املتكاملــة  لعلــى مــشروع برنــامج غذيــة والزراعــة األ

 .للمناطق اجلبلية اليت تديرها جمتمعات حملية

برنامج الغابات التحفيزي والربنامج التحفيزي املهـين ألصـحاب         يعمل  ويف غواتيماال،     - ٢٧
آليـات اخلـدمات البيئيـة واملنـافع        زيـز   من األحراج ومزارع الغابـات، علـى تع       احليازات الصغرية   

 مليون مـن    ١٢وقد مكن استثمار مبلغ     . العامة اليت تقدمها األحراج اجلبلية الطبيعية واملزروعة      
واحلفـاظ  اجلـرداء  دوالرات الواليات املتحدة مـن إعـادة زراعـة الغابـات يف املنحـدرات اجلبليـة         

ملعهـد الـوطين للغابـات، بالتعـاون مـع          وينفـذ ا  . شخص ألف   ٣٥٠ملنفعة  على الغابات الطبيعية    
يرمـي إىل   يف مناطق اجملالس البلدية واجملتمعات احمللية،       عدة بلديات، مشروعا لتشجيع احلراجة      

تـضم  حتقيق ال مركزية إدارة وتنظيم موارد الغابات اجلبلية، وتشجيع العمليات التشاركية اليت             
 .اجملتمعات احمللية واحلكومة

 مـشروعا ميولـه البنـك       ،كـسيك، عـن طريـق اللجنـة الوطنيـة للغابـات           تنفذ حكومة امل  و  - ٢٨
الغابات على الـصعيدين احمللـي      توفرها  الدويل ومرفق البيئة العاملية لتحسني اخلدمات البيئية اليت         

 عن طريق تعزيـز مـشاريع       ،)حفظ التنوع البيولوجي وعزل الكربون    (والعاملي  ) إمدادات املياه (
 ويف عـام    .آليـات حمليـة جديـدة     جيـري تنفيـذها حاليـا، وإعـداد         ة الـيت    مدفوعات اخلدمات البيئي  

 هكتــار مــن الغابــات واملرتفعــات حتــت إدارة محائيــة، ويعــود ٢٥ ٠٠٠جــرى وضــع  ،٢٠٠٨
 مليـون بيـسو     ٣٦ مليـون بيـسو دفعـه املـستفيدون مـن اخلدمـة ومبلـغ                ٣٦الفضل يف ذلك ملبلغ     

 .دفعته اللجنة الوطنية للغابات

. ي مجيـع املـستويات    لـ ريو بذل جهودها لتعزيز التنميـة املـستدامة للجبـال ع          واصلت ب و  - ٢٩
وجـرى يف   .٢٠٠٨واضـطلعت بـدور رئيـسي يف االحتفـال بالـسنة الدوليـة للبطـاطس يف عـام         

علــوم البطــاطس مــن أجــل  ”بــشأن موضــوع يف كوســكو،  تنظــيم مــؤمتر عــاملي ،٢٠٠٨عــام 
 تعزيـز الزراعـة واالقتـصاد واألمـن الغـذائي،      البطـاطس يف  مزايـا   ، هبدف االستفادة من     “الفقراء

تطـوير  تـشجيع   بـريو باالشـتراك مـع األرجنـتني علـى           عملـت   و. وال سيما يف أفقر بلـدان العـامل       
  .األنديزمبادرة شراكة جبال 
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 العمل الدويل  - رابعا  
 املبادرات املواضيعية  - لفأ  

 حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية للجبال    

، اعتمــدت اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي برنــامج عمــل بــشأن التنــوع        ٢٠٠٤ عــام يف  - ٣٠
مـــن فقـــدان التنـــوع البيولـــوجي للجبـــال حبلـــول  بدرجـــة كـــبرية البيولـــوجي للجبـــال، للحـــد 

ويعــزز برنــامج العمــل قــدرة الــنظم  .  علــى الــصعد العامليــة، واإلقليميــة والوطنيــة ،٢٠١٠ عــام
، وختفيـف وطـأة     اإلنـسان واخلـدمات الـضرورية لرفـاه       ع  البضائ للجبال على توفري     ةاإليكولوجي

 البـالغ  ، بلدا مـن البلـدان الـيت قـدمت تقـارير     ٧٣وأبلغ  .الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
 عن اختاذ خطوات ملنع اآلثار السلبية للمهـددات الرئيـسية للتنـوع البيولـوجي       ، بلدا ٩٨عددها  

األلــب محايــة جبــال مــذكرة تعــاون بــني اتفاقيــة علــى  توقيــعالجــرى و. للجبــال والتقليــل منــها
ترمي إىل تنفيذ برنامج عمل اتفاقيـة التنـوع      كاربات واتفاقية التنوع البيولوجي،   جبال  واتفاقية  

 . البيولوجي املتعلق بالتنوع البيولوجي للجبال

اإليكولوجيــة ، ســتة مــن بلــدان منطقــة القــوس الــديناريكي  ٢٠٠٨تكاتفــت يف عــام و  - ٣١
محايـة  مـن أجـل     ) والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وسـلوفينيا، وصـربيا، وكرواتيـا          لبانيا،أ(

ومتثل مـصدر هـذا االلتـزام الرئيـسي          .تراثها الثقايف عن طريق إقامة شبكة فعالة للمناطق احملمية        
ة يف االعتراف بـأن الثـروة الطبيعيـة والثقافيـة للمنطقـة الديناريكيـة تـشكل أحـد األصـول البالغـ                     

الثـروة  إدراك أن محايـة هـذه       األمهية اليت ميكن أن تقوم عليها التنمية االجتماعية واالقتصادية، و         
 .الطبيعية والثقافية ال ميكن حتقيقها إال بالتعاون الوثيق فيما بني البلدان الديناريكية

نـامج   للرب علـى الـصعيد العـاملي، التـابع     لتنوع البيولوجي للجبـال   ا تقييم    برنامج يسهمو  - ٣٢
الـــسياسات املتعلقـــة حبفـــظ التنـــوع وضـــع الـــدويل للبحـــوث يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي يف 

، بالتعاون مـع املرفـق     الربنامج ويشجع. البيولوجي للمناطق اجلبلية واالنتفاع به بشكل مستدام      
للتنــوع قواعــد بيانــات إنــشاء هبــدف جهــود عامليــة ، بــذل العــاملي ملعلومــات التنــوع البيولــوجي

اجلبلية، من أجل التوصل إىل فهم أفضل للتنـوع البيولـوجي للجبـال             احلية  كائنات  لللوجي  البيو
لتنـوع البيولـوجي    اتقيـيم   برنـامج   ، نظـم    ٢٠٠٨ويف عـام    . ا سـيطرأ عليـه مـن تغـريات        التنبؤ مب و

الجتاهـات  املتعلقـة با  التنقيـب عـن البيانـات       ”حلقـة عمـل بـشأن موضـوع         على الصعيد العـاملي     
 وحلقة عملة مشتركة مـع املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة              ،“ع البيولوجي للجبال  العاملية للتنو 

ربط البيانات اجليوديـسية مـع معلومـات التنـوع البيولـوجي يف جبـال               ”للجبال بشأن موضوع    
لتجــارب امليدانيــة بــشأن اســتغالل األراضــي   وينــسق الربنــامج أيــضا شــبكة عامليــة ل .“اهلماليــا

 وجيري حاليـا تنفيـذ مـشاريع يف جبـال           .املناطق اجلبلية الشديدة االحندار   والتنوع البيولوجي يف    
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فرنـسا وسويـسرا   (، وجبال األلب األوروبية )جورجيا(وسط القوقاز جبال التيبالنو ببوليفيا، و 
  ).الصني(وجبال اهلماليا ) والنمسا

 :عـامل اجلبـال يف ال   ”  مؤمتر دويل بشأن موضـوع     ،٢٠٠٨عقد يف سلطنة عمان يف عام         - ٣٣
ومتخض املؤمتر عن جمموعـة مـن التوصـيات الختـاذ           . “اإليكولوجيا، واحلفظ والتنمية املستدامة   

ــة       ــة وشــبه اجلاف ــة اجلاف ــاطق اجلبلي ــة يف املن ــالنظم اإليكولوجي ــق ب ــشديدة إجــراءات فيمــا يتعل ال
مـع  بنـشاط   مبنظمـة األغذيـة والزراعـة        وتعمـل أمانـة شـراكة اجلبـال          .األمهيـة البالغة  احلساسية و 

متابعـة توصـيات    علـى   ، مبا فيهم أمانة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر،                املنظمة أعضاء
 .تعلق باملناطق اجلبلية اجلافةيبرنامج التعاون يف العمل للتشجيع على إعداد املؤمتر وتيسري 

  
 تغري املناخ    

لتراجـع الـسريع لألهنـار       مثلما يبـدو جلّيـا مـن ا        لتغري املناخ باكرة  اجلبال مؤشرات   متثل    - ٣٤
مـن  و ،ويف سـبيل فهـم آثـار تغـري املنـاخ، وإدارهتـا والتقليـل منـها          . اجلليدية يف مجيع أحناء العـامل     

ترصد، يف سـبيل فهـم آثـار        البيولوجية، واملادية والبيئية للجبال و    أن تدرس احلالة    األمهية مبكان   
 . تغري املناخ وإدارهتا وختفيفها بشكل أفضل

شــراكة مــع يف مــم املتحــدة للبيئــة يف فيينــا، أل، نظــم مكتــب برنــامج ا٢٠٠٨ يف عــامو  - ٣٥
اجلبـال بوصـفها    ”يطالية، مؤمترا بـشأن موضـوع       العديد من املؤسسات وبدعم من احلكومة اإل      

 .٢٠٠٩يف عام  املؤمتر ونشرت نتائج. “لتغري املناخباكرة مؤشرات 

ميدانيـة   إىل إقامـة شـبكة       ،األلـب جبـال    هتدف مبادرة حبوث املراقبة العاملية يف بيئات      و  - ٣٦
تغري املناخ على النظم اإليكولوجيـة اهلـشة يف جبـال األلـب والتنـوع البيولـوجي يف                  تأثري  ملراقبة  

مـن خـالل املراقبـة لفتـرات متتـد          ميكـن   و . يف األجل الطويل   اجلبال املرتفعة حول العامل   سالسل  
ــربط بــشكل مباشــر بــني ا    ــتغريات يف مــد مــن مخــسة إىل عــشرة أعــوام، ال ــواع انتــشار ىل  األن

 حاليـا مـن أكثـر    الـشبكة  وتتـألف  .درجات احلرارةالقياسات املستمرة لسلسلة بني  وتكوينها و 
 املنهجيـة املوحـدة     وتـضع .  جبلية موزعة على مخـس قـارات       منطقة ٧٠يف  تعمل   فريقا   ٥٠من  

 لفقـدان التنـوع     امليعـ مؤشـر   ، أساس   عدد مواقع املراقبة  النمو السريع يف    على الصعيد الدويل و   
 .نتيجة االحترارالبيولوجي يف بيئات جبال األلب 

يطايل الـوطين للبحـوث، الـيت       التابعة للمجلس اإل   EV-K2أجرت جلنة املوارد الطبيعية     و  - ٣٧
تفــاوت مــساحات أســطح تــشجع البحــوث العلميــة والتقنيــة يف املنــاطق اجلبليــة، حبوثــا بــشأن   

 عـن طريــق  ،يت خـالل النــصف الثـاين مــن القـرن العــشرين   يفرســإاجلليديـة حــول جبـل   األهنـار  
ــة   ــة بــني اخلــرائط التارخيي ــة  . املقارن ــار   حــدوث وأظهــرت املقارن نقــصان عــام يف مــساحة األهن
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ــة  ــسبة (اجلليدي ــة٥بن ــيت     ) يف املائ ــساحة ال ؛ وهــي نتيجــة تتماشــى مــع حــاالت النقــصان يف امل
ويـشجع مـشروع حمطـات البحـوث      . اجلليديـة يف آسـيا    لألهنـار توصلت إليها دراسـات أخـرى       

 التابعــة للمجلــس EV-K2جلنــة املــوارد الطبيعيــة الــذي أطلقتــه  ،املقامــة علــى علــو شــاهقالبيئيــة 
 ،أنشطة البحوث املتعـددة االختـصاصات املتعلقـة بـتغري املنـاخ           ، تنفيذ   الوطين للبحوث اإليطايل  

ــا      ــة ودورة املي ــديات، والطاق ــم اجللي ــة،   يف جمــاالت الغــالف اجلــوي، وعل ــاه العذب ــم املي ه، وعل
 .والتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، والطب

ديناميــة املعنيــة بــالظواهر الشبكة الــتــدعم مبــادرة حبــوث اجلبــال اجلهــود الــيت تبــذهلا   و  - ٣٨
املبـادرة  نظمـت   و .غابـات هـذه ال  من أجل فهم آثار تغري املنـاخ علـى          السالسل اجلبلية،   غابات  ل

إرشـادات  ري املناخ على إدارة مـوارد امليـاه لترمجـة نتـائج األحبـاث إىل      تغتأثري حلقة عمل بشأن    
علـى  ) NET-DYNAMO( دينامو   - مشروع نت أيضا  واقترحت  . بإدارة شؤون املياه  للقائمني  

ــوم   ــة للعل ــستجمعات    ، بغــرض املؤســسة األوروبي ــاخ يف م ــري املن ــيم تغ ــاه تطــوير أدوات تقي املي
 يف مـؤمتري االحتـاد      ، اجلبليـة  املنـاطق الـتغري العـاملي يف       كما نظمت حلقات عمل بـشأن        ،اجلبلية

 . األمريكي للجيوفيزياء واالحتاد األورويب للعلوم األرضية

 حلقة عمـل بـشأن تراجـع األهنـار اجلليديـة املداريـة              ٢٠٠٩نظم معهد اجلبال يف عام      و  - ٣٩
 ،“اجلليديـة التكيـف مـع عـامل خـايل مـن األهنـار             ”،  موضوع حلقة العمل  استكشف  و. يف بريو 

االحتـرار العـاملي علـى      تـأثري   تراجـع األهنـار اجلليديـة يف األجلـني القـصري والطويـل و             أبعاد تـأثري    
 . يف جماري األهنار السفلىسكان املناطق الريفية واحلضرية 

  
  مياه اجلبال    

خطـري  تـأثري   مع ما يترتب على ذلك مـن  ،مياه اجلبالله تتعرض ويتزايد الضغط الذي      - ٤٠
هــذه املــسألة البالغــة األمهيــة  حتظــى و. نــاطق اجلبــال واألراضــي املنخفــضة علــى الــسواء علــى م

 العـامل، علـى نطـاق    امج البحـوث    وبـر كرب مـن خـالل املناسـبات واملنـشورات العلميـة            أاهتمام  ب
نوعيـة  املتعلقـة ب   حاجة لبـذل املزيـد مـن اجلهـود املتـضافرة ملواجهـة التحـديات املتناميـة                   مثةلكن  
 . اداهتا املناسبةإمداملياه و

ن أ، عقــد املنتــدى العــاملي اخلــامس للميــاه مناســبة جانبيــة بــش ٢٠٠٩مــارس /يف آذارو  - ٤١
 الـيت نظمـت باالشـتراك مـع         ،“أبراج ميـاه للقـرن احلـادي والعـشرين؟        : جبال العامل ”موضوع  

يف نيبـال   الدويل للتنمية املتكاملـة للجبـال وهيئـة حفـظ امليـاه              ، واملركز منظمة األغذية والزراعة  
أن ميـاه اجلبـال    : عن املناسبة رسالة هامة مفادهاصدرتو. واملعهد اجلغرايف التابع جلامعة برين   

تبــاع هنــج مبتكــرة إلدارة تتطلــب امواجهــة حتــديات املــستقبل أن ؛ وةتتعــرض لــضغوط متزايــد
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ف تستـشر قـرارات سياسـية   اختاذ آليات مؤسسية شاملة للعديد من القطاعات، وإنشاء املياه، و 
 . املستقبل

اإلفــراط يف حجــم نتــائج البحــوث الــيت أجراهــا مــؤخرا املعهــد اجلغــرايف   ويتــضح مــن   - ٤٢
وتتــراوح نــسبة . الــواردة مــن املنــاطق اجلبليــة إىل األراضــي املنخفــضة اجملــاورة  املائيــة املــسامهة 

وهدت، شـ  يف املائة من جمموع املسامهات اليت        ٥٠  و ٢٠بني   مسامهة اجلبال يف املناطق الرطبة    
ــة بــني    بينمــا  ــة والقاحل ــاطق شــبه القاحل ــال يف املن ــة، ٩٠  و٥٠تراوحــت مــسامهة اجلب  يف املائ

 يف املائــة مــن املنــاطق اجلبليــة تقريبــا  ٤٤نــسبة تــوفر و.  يف املائــة يف حــاالت شــاذة٩٥وفاقــت 
 .“أبـراج للميـاه   ”موارد مياه داعمة أو أساسية للمقيمني يف األراضي املنخفـضة وتعمـل مبثابـة               

الـشرق  جبال  جبال الروكي واألنديز، و    ذات األمهية احلامسة يف      األنظمة اجلبلية الكبرية   وتوجد
وقـد تتـأثر   . آسيا الوسطى واهلماليا الـشرقية والغربيـة   جبال  ، و أفريقيااألوسط وشرق وجنوب    

 التصريف من اجلبال وزيادة الطلـب علـى امليـاه ألغـراض إنتـاج الغـذاء منـاطق                   أمناطبتغري  سلبا  
 .األراضي املنخفضة اليت تعتمد حاليا على موارد املياه اجلبلية بشكل كبري

 للميــاه، تبوصــفها مــستودعا املرتفعــة،  األراضــي الرطبــة  بأمهيــةتزايــد االعتــراف  و  - ٤٣
منطقـة  أحنـاء  آلالف مـن أسـباب املعيـشة يف مجيـع     تـوفر الـدعم    الفيـضانات، و  أثـر مـن وختفـف  

أنـشأ املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال قاعـدة               و .ااهلماليـ سلـسلة   كوش يف    جبال هندو 
 . ذا املورداملتعلقة هبلتلبية الطلب على املعلومات املرتفعة عن األراضي الرطبة بيانات 

 ،اجلبـال وامليـاه  عـن   عـددا مـن املنـشورات    ،أصدر معهـد اجلبـال يف شـامربي، فرنـسا         و  - ٤٤
 يف “املنــاخ يف املنــاطق اجلبليــةلــوم امليــاه وع ”وضــوعمثــل اجللــسة اخلاصــة مبونظــم مناســبات 

وضــوع مباصــة اخللــسة اجل و،٢٠٠٨اجتمــاع االحتــاد األورويب لعلــوم األرض، املعقــود يف عــام 
  .فرنساب، مونتبيلييه يف املؤمتر العاملي الثالث عشر للمياه، املعقود يف “املياه يف اجلبال”
  

  إدارة أحواض تصريف املياه    
ــج اإل   - ٤٥ ــز     جتمــع ُنُه ــة وتعزي ــاه بــني اإلجــراءات املادي ــصريف املي ــة ألحــواض ت دارة احلالي

أسباب املعيشة املستدامة، وذلك بقصد عكس اجتـاه التـدهور يف املـوارد الطبيعيـة والوقايـة مـن                   
  .اآلثار السلبية للتغري االجتماعي االقتصادي

مليــاه الــذي وقــد حظيــت متابعــة االســتعراض العــاملي خلــربات إدارة أحــواض تــصريف ا  - ٤٦
اجليـل  ”فالنشرة التقنيـة املعنونـة      . ٢٠٠٧تقوده منظمة األغذية والزراعة باهتمام كبري منذ عام         

ملـاذا  ”، ووثيقـة الـسياسات املعنونـة    “اجلديد من برامج ومشاريع إدارة أحواض تـصريف امليـاه     
توصـيات  أمـا ال . قد مت نـشرمها علـى نطـاق واسـع    “ االستثمار يف إدارة أحواض تصريف املياه؟   
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ــة، مثــل        ــد مــن املــشاريع امليداني ــد التطبيــق يف العدي ــصادرة عــن االســتعراض العــاملي فهــي قي ال
  .املشاريع يف الباكستان وطاجيكستان وغرب أفريقيا

وعقدت الـدورة الـسادسة والعـشرين للفريـق العامـل التـابع للجنـة احلراجـة األوروبيـة                     - ٤٧
، وكـان   ٢٠٠٨بال، يف مدينة أولو بفنلندا، يف عـام         واملعين بإدارة أحواض تصريف املياه يف اجل      

الغابات واملياه وتغري املناخ يف أحواض تصريف املياه يف املنـاطق املرتفعـة             ”موضوع الدورة هو    
  .“وخطوط العرض العليا

وينصب اهتمام املركز الدويل للتنمية املتكاملة يف اجلبال على بنـاء القـدرات مـن أجـل        - ٤٨
وقـد ُعقـدت ثـالث دورات تدريبيـة دوليـة           . ملتكاملة ألحواض تصريف املياه   ممارسات اإلدارة ا  

، يف كامتانــدو، جبانــب عقــد دورات تدريبيــة حــددت   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ ، و٢٠٠٧يف أعــوام 
  . مواصفاهتا حسب احلاجة، يف التيبت وأفغانستان

ف امليـاه  وهتدف شـبكة التعـاون الـتقين ألمريكـا الالتينيـة املعنيـة بـإدارة أحـواض تـصري                  - ٤٩
(REDLACH)          ،إىل زيادة القـدرات التقنيـة يف إدارة األحـواض، بـالتركيز علـى تبـادل اخلـربات 

وما برحت هـذه الـشبكة تقـوم بـدور رئيـسي يف جمـايل               . وإدارة املعارف، والتعاون عرب الوطين    
اصـل  الرصد وتعزيز اإلجراءات التعاونية يف أمريكا الالتينية، عالوة على جماالت معلومـات التو   

واخلربات املتصلة باإلدارة املتكاملة ألحواض تصريف امليـاه، مـن خـالل املنتـديات اإللكترونيـة                
  .ونشر صحيفة أو جملة دورية

  
  إدارة أخطار الكوارث    

حتظــى إدارة أخطــار الكــوارث يف املنــاطق اجلبليــة باهتمــام متزايــد، وال ســيما يف إطــار   - ٥٠
ليس تزايـد أخطـار انـدفاعات الفيـضانات النامجـة عـن حبـريات               و. اآلثار املترتبة على تغري املناخ    

 النــاجم عــن احلركــة    -اجلليــديات يف جبــال اهليماليــا وتــساقط الــصخور يف جبــال األلــب       
 الــذي يهــدد الطــرق االســتراتيجية والــسكك احلديديــة، ســوى       -الــصاعدة للجليــد الــدائم   

  .فقط مثالني
ــار     - ٥١ ــدويل املعــين باالهني ــم االحتــاد ال ــام (ICL)ات األرضــية ونظّ ــدى ٢٠٠٨، يف ع ، املنت

ــارات األرضــية   ــة والزراعــة يف دورة   . العــاملي األول املعــين باالهني كمــا ســامهت منظمــة األغذي
، “أحـواض تـصريف امليـاه وإدارة الغابـات بقـصد احلـد مـن األخطـار                ”خاصة بشأن موضوع    

 واملناظر الطبيعيـة، وسـبل      حيث وضعت الدورة االهنيارات األرضية يف إطار األخطار املتعددة،        
  .املعيشة، واألمن الغذائي
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وأعــد املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة يف اجلبــال دلــيال تــدريبيا إلدارة الفيــضانات           - ٥٢
ــال       ــة يف جبـ ــورة احملتملـ ــة ذات اخلطـ ــبحريات اجلليديـ ــة الـ ــتكمال قائمـ ــوم باسـ ــة، ويقـ املفاجئـ

يـضانات اإلقليميـة، وضـع املركـز املـذكور          ومن ناحيـة الف   . هندوكوش بسلسلة جبال اهليمااليا   
. نظامــا مــستندا إىل اإلنترنــت لتبــادل املعلومــات املتعلقــة هبطــول األمطــار والثلــوج وتــصريفها   

وللتغلب علـى عـدم إمكانيـة احلـصول علـى املعلومـات، يقـوم املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة                       
بنية على أساس معلومـات الـسواتل،   للجبال بسرب إمكانية استخدام تقديرات هطول األمطار امل       

  .باعتبارها عنصراً يف أنظمة اإلنذار املبكر بالفيضانات والفيضانات املفاجئة
  

  املسائل املتعلقة بالشعوب األصلية    
تعد جمموعات الشعوب األصـلية الـيت تعـيش يف املنـاطق القليلـة اخلطـوة، مثـل اجلبـال،                      - ٥٣

ومــع .  االجتمــاعي والــسياسي-ميش االقتــصادي ضــمن أفقــر الــسكان يف العــامل بــسبب التــه 
ذلــك، ميكــن تعلّــم الكــثري مــن الــدروس مــن هــذه الــشعوب وخرباهتــا يف إدارة وحفــظ الــنظم    

  .اإليكولوجية اجلبلية
ــة للجبــال، باالشــتراك مــع مؤســسة تبتيبــا             - ٥٤ وقــد قــام املركــز الــدويل للتنميــة املتكامل

 الـــدويل األول للـــشعوب األصـــلية يف العـــامل يف  ، بـــإجراء حتليـــل إلجنـــازات العقـــد )الفلبينيـــة(
وتبني نتائج ذلك التحليـل أن      . بلدان آسيوية، مع التركيز بوجه خاص على املناطق اجلبلية         ١٠

ــة،       ــشعوب األصــلية يف دســاتريها الوطني ــا كــامال بال معظــم احلكومــات ال تعتــرف بعــد اعتراف
  . الطبيعيةوخباصة االعتراف حبقها يف احلصول على األرض واملوارد 

 املنبثقــة عــن اختــاذ قــرار جبعــل (WMPA)وتقتــرح اآلن الرابطــة العامليــة لــسكان اجلبــال   - ٥٥
صــوت شــعوب اجلبــال مــسموعا وإبــراز احتياجاهتــا، إنــشاء مراكــز إقليميــة مــن أجــل التفاعــل  
والتعاون بني سكان اجلبال وواضعي السياسات الوطنية ووكـاالت التمويـل الوطنيـة واجلهـات             

  ).املنظمات غري احلكومية، احمللية والدولية(لة الدولية الفاع
وكان الدور املتزايد الذي تقوم به الشعوب األصلية يف عملية اختـاذ القـرارات املتعلقـة                  - ٥٦

بعمليات التنمية واضحا يف مؤمتر القمة العاملي للشعوب األصلية املعين بتغري املناخ، الذي ُعقـد               
 فقــد مكَّــن مــؤمتر القمــة الــشعوب . ٢٠٠٩يف آالســكا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة يف عــام  

األصلية يف مجيـع أحنـاء العـامل مـن تبـادل املعلومـات واخلـربات يف جمـال التكيـف مـع آثـار تغـري                           
املنــاخ، وصــياغة رســائل وتوصــيات هامــة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة   

وقــّدمت . ٢٠٠٩ديــسمرب /املعنيــة بــتغري املنــاخ، املقــرر عقــده يف كوبنــهاغن، يف كــانون األول
 شراكة اجلبال عرضا بشأن كيفية متكّن الشراكة من املساعدة يف دفع هذه املـسائل اهلامـة             أمانة

  .إىل األمام يف املناطق اجلبلية، وسربت سبل حتقيق ذلك
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  املسائل اجلنسانية    
تواجه نساء اجلبال الكثري من التحديات ذاهتا اليت تواجهها النساء يف مجيع أحناء العـامل               - ٥٧

  . ذه التحديات تزيد حدة بسبب االرتفاع واحندار األرض والُعزلةالنامي، لكن ه
وهـو الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر النـساء      (وتلبية إلعالن أورمي الصادر عن النـساء اجلبليـات          - ٥٨

 روســيا، يف أورمي - جامعــة وادي يوتــا، ومعهــد يوتــا  ٢٠٠٧اجلبليــات الــذي نظمتــه يف عــام  
ــا، يف الواليــات املتحــد  ــة يوت ــةبوالي ــال   ). ة األمريكي ــدة يف واليــات جب قامــت مؤســسات عدي

الروكي يف أمريكـا الـشمالية بإنـشاء شـبكة إقليميـة معنيـة بالتنميـة املـستدامة للجبـال واملـسائل                      
الربملـان يف واليـات   /وأدى هذا إىل قيام عمليات تبـادل بـني األجهـزة التـشريعية     . اجلنسانية فيها 

، وهـي  ٣٦٠ الوسطى؛ ومشل ذلك دعـم مبيعـات فيـستا    جبال الروكي والدول اجلبلية يف آسيا    
منظمة غري حكومية يوجد مقرها يف الواليات املتحـدة، مـن املـصنوعات اليدويـة احملليـة جلبـال                    

  .آسيا الوسطى يف الواليات املتحدة، ومتويل عمليات التبادل الثقايف
وحلقات عمل وزيـارات    ونظّم املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال دورات تدريبية           - ٥٩

ــسانية والتأهــب للكــوارث علــى صــعيد اجملتمــع بأســره، وتعمــيم       ــة بــشأن املــسائل اجلن اطالعي
املــسائل اجلنــسانية يف جمــال الطــب والعطــارة؛ وتنظــيم زيــارات اطالعيــة للمهنيــات األفغانيــات  

لمــسائل كمــا نفــذ عمليــات تقيــيم ل. ليــشاهدن املــشاريع الــصغرية الــيت تــديرها املــرأة يف نيبــال 
ــال، وذلــك هبــدف رســم سياســات       ــد ونيب اجلنــسانية املتــصلة مبــشاريع احلــد مــن الفقــر يف اهلن

  .وممارسات جبلية تراعي املسائل اجلنسانية
وقامت منظمة املرأة من أجل التغيري يف الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية بتنفيذ املـشروع          - ٦٠

ع املــسائل اجلنــسية يف املؤســسات مــن خــالل إدخــال البحــث والتطــوير املتجــاوبني مــ”املعنــون 
  . وذلك مع شركاء يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية واهلند ونيبال“الشبكات النسائية

  
  دفع األموال لقاء اخلدمات البيئية    

متلك املناطق اجلبلية إمكانيات كـبرية يف جمـال نـشر آليـات متويـل مبتكـرة مثـل خطـط                       - ٦١
امليـاه،  (ات البيئية نظرا إىل أمهية موارد هذه املناطق علـى الـصعيد العـاملي               دفع أموال لقاء اخلدم   

  ).التنوع البيولوجي، الطاقة إىل جانب موارد أخرى
ــه         - ٦٢ ــذي متول ــة، ال ــاطق اجلبلي ــة يف املن ــة الريفي ــستدامة والتنمي ــة امل ــشروع الزراع ــشر م ون

سياسات، تطـرح نظـرة   ، ورقـة نقـاش موجهـة إىل واضـعي الـ     ٢٠٠٧سويـسرا وفرنـسا يف عـام    
ــة         ــا الطبيعي ــعار للمزاي ــد أس ــي إىل حتدي ــة، وترم ــاليب واألدوات الراهن ــن األس ــة ع ــة مقارن عام

  .للجبال، وحشد عناصر النجاح لتنفيذ خطط دفع أموال لقاء اخلدمات البيئية
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  املنتجات اجلبلية العالية اجلودة    
 املتزايـدة وسـيلة لتحـسني أسـباب     أصبحت املنتجات اجلبلية العالية اجلودة ذات األمهية        - ٦٣

  .املعيشة يف اجملتمعات اجلبلية يف مجيع أحناء العامل
ويعمل برنامج املنتجات اجلبلية التـابع ملنظمـة األغذيـة والزراعـة، الـذي ينفـذ يف إطـار                     - ٦٤

عـن  ) يف املغـرب مـثال  (شراكة اجلبال، على حتسني طرائق إنتاج وتسويق البضائع احمللية اجليـدة           
 تزويد سكان اجلبال باملهارات التنظيمية، والصالت باألسواق، والتكنولوجيـا، والدرايـة            طريق

  .الضرورية
، وخــالل مهرجــان الــشراكات الــذي أقامتــه جلنــة التنميــة املــستدامة، ٢٠٠٩ويف عــام   - ٦٥

عرض العديد من أعضاء شراكة اجلبال أعماهلم املتعلقة باملنتجات العاليـة اجلـودة، مبـا يف ذلـك                  
عمال معهد اجلبال املتعلقة بالنباتات الطبيـة والعطريـة يف شـرق نيبـال، ودعـم املعهـد لـصانعي                    أ

 “براكتيكـال أكـشن   ”األواين الفخارية من طائفة نكيسي يف التبت بالصني، ومساعدة منظمة           
(Practical Action)        للمزارعني يف بريو ونيبال مـن أجـل حتـسني سلـسلة قيمـة منتجـات األلبـان 

حلليب واألجبان باستخدام هنج مبتكر ملسح األسواق املشاركة، العمل الـذي تقـوم بـه               إلنتاج ا 
شركة دين إلنتاج النب باستخدام األمسدة العضوية مع مزارعي النب اإلثيـوبيني، بغـرض ضـمان                

  .إنتاج عايل اجلودة ُيباع بأسعار جتارية جمزية
  

  السياحة    
مـصادر الـدخل احملتملـة الطويلـة األجـل، وتنـتج       متثل الـسياحة يف املنـاطق اجلبليـة أحـد        - ٦٦

عنها آثار محيدة ميكن توجيهها حنو احلفـاظ علـى الطبيعـة واقتـسام املنـافع، أذا أديـرت حبـصافة            
  .وعلى حنو جيد

وتصدى برنامج األمم املتحدة للبيئة للـدفاع عـن عـدد مـن املبـادرات املـصممة لتعزيـز            - ٦٧
ــسياحة ا   ــشطة ال ــون      االســتدامة يف جمــال أن ــدة املعن ــل املمارســات اجلي ــك دلي ــا يف ذل ــة، مب جلبلي

 “املساعدة يف التـسويق مـن أجـل سـياحة مـستدامة يف نيبـال              ”، ومشروع   “السياحة واجلبال ”
(MAST NIPAL)      ومها مبادرتان توىل برنامج األمم املتحـدة للبيئـة تنـسيقهما مـؤخرا، بغـرض ،

 املساعدة يف التسويق من أجـل سـياحة   ومشروع. دعم اجلهات اليت يقصدها السياح يف اجلبال     
مستدامة يف نيبال هو مشروع مدته سـنتان ميولـه برنـامج االسـتثمار يف آسـيا التـابع للمفوضـية                     
األوروبيــة، ويتمثــل القــصد منــه يف مــساعدة شــركات الــسياحة يف نيبــال علــى صــنع وتــسويق  

  .املنتجات السياحية على حنو أكثر استدامة
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سياحة العامليــة التابعــة لألمــم املتحـدة جمموعــة مــن املؤشــرات،  وقـد وضــعت منظمــة الـ    - ٦٨
كفالة استنارة املديرين عند اختاذ قراراهتم بشأن املسائل اليت هتم البيئـات اجلبليـة بوجـه خـاص،               
مثل فقدان أو تدهور النباتات واحليوانات الربيـة، وحتـات التربـة، وتـأثري األنـشطة علـى جـودة                    

  .لسياحي وفوائده االقتصاديةاملياه، ومومسية النشاط ا
  

  السياسة والقانون    
يهدف مشروع الزراعة املستدامة والتنمية الريفيـة يف املنـاطق اجلبليـة إىل تقيـيم عناصـر            - ٦٩

القوة والضعف يف السياسات واملؤسسات والعمليات املتعلقة باجلبال، يف جوانبـها االجتماعيـة             
 تقيـيم سـريعة يف جبـال األنـدز، وجبـال كربـات،              وقـد أجريـت عمليـات     . واالقتصادية والبيئية 

وجبال أمريكا الوسطى، وجبال هندوكوش بسلسلة اهليمااليا، وجبـال حـوض البحـر األبـيض             
ويتـضمن تقريـر املـشروع الـشامل، املنـشور يف           . املتوسط وجنوب شرق أوروبا وغرب أفريقيا     

 تعمـيم التنميـة املـستدامة للجبـال         ، حتليال للنتائج الرئيسية واملعارف املتعلقة بكيفيـة       ٢٠٠٧عام  
  .يف عملية وضع السياسات الوطنية واإلقليمية

واملشروع اإلقليمي لإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية يف مرتفعـات فوتاجـالون، الـذي               - ٧٠
، ويـشترك يف    ٢٠٠٩ سـنوات بـدأ تنفيـذه يف عـام           ١٠ميوله مرفق البيئة العاملية، مشروع مدتـه        

ويـشمل هـذا    .  األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة           التنفيذ االحتاد 
 بيـــساو، ومـــايل، -املـــشروع مثانيـــة بلـــدان يف غـــرب أفريقيـــا، هـــي غامبيـــا، وغينيـــا، وغينيـــا  

ومثـة عنـصر هـام يف املـشروع، هـو التخفيـف مـن               . وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وسرياليون   
آثاره السلبية، من خالل إنشاء إطار قانوين مؤسـسي إقليمـي وتـوفري           أسباب تدهور األراضي و   

وســيوفر هــذا املــشروع . الــدعم للتعــاون اإلقليمــي يف جمــال إدارة املــوارد البــشرية عــرب احلــدود 
  .الدعم للبلدان املشاركة الثمانية بغرض تكييف قوانينها املتعلقة حبفظ البيئة والتوفيق بينها

 األوروبية للممـثلني املنتخـبني مـن املنـاطق اجلبليـة يف صـياغة رأي                وقد سامهت الرابطة    - ٧١
 حنـو سياسـة لالحتـاد األورويب مـن أجـل      -من أجل ورقـة خـضراء     ”مببادرة ذاتية، حتت عنوان     

اعتمـدهتا جلنـة املنـاطق باإلمجـاع يف          ،“رؤية أوروبية من أجل املنـاطق املرتفعـة       : املناطق املرتفعة 
  .٢٠٠٨عام 

  
  التعليم    

مت وضع وتنظيم الربنامج الـدويل للبحـث والتـدريب بـشأن اإلدارة املـستدامة للمنـاطق           - ٧٢
 من قبـل أمانـة الـشراكات اجلبليـة، واليونـسكو، وكليـة الزراعـة يف                 ٢٠٠٧اجلبلية يف هناية عام     

ويوفر التمويل للربنامج إقليم بيـدمونت، والـسلطات احملليـة، ومجاعـات            . جامعة تورين بإيطاليا  
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، واالحتـاد   (INWENT)املنظمة األملانيـة الدوليـة لبنـاء القـدرات          (جبانب منظمات دولية    خاصة،  
ــة      ــدز اإليكولوجي ــة األن ــستدامة ملنطق ــة امل ــدويل للتنمي ــام ). ال ــدورة  ٢٠٠٨ويف ع ، ركــزت ال

إجيـاد الفـرص    ” علـى    ٢٠٠٩، وركـزت يف عـام       “البيئة اجلبلية والـتغري العـاملي     ”التدريبية على   
  .“جل املناطق اجلبليةاالقتصادية من أ

وتقــوم اليونــسكو حاليــا، بإعــداد جمموعــة مــوارد تعليميــة مــن أجــل البلــدان اجلبليــة،       - ٧٣
ــا   ــبانية، بتمويـــل مـــن احلكومـــة الفلمنكيـــة يف بلجيكـ . باللغـــات اإلنكليزيـــة والفرنـــسية واإلسـ

 أحنــاء وتــستهدف هــذه املــوارد أســاتذة وطــالب املــدارس الثانويــة يف البلــدان اجلبليــة يف مجيــع   
وهـي تطـرح هنجـا خالقـا        . ٢٠١٠ وأوائـل عـام      ٢٠٠٩العامل، وسيتم توزيعها يف أواخـر عـام         

للتعليم املتعلق بالبيئـة، وقـد صـممت السـتثارة الفـضول لـدى الطـالب والـسماح بنقـل أفـضل                      
  .املعلومات العلمية واملعارف البيئية

ني يف جمـال التعلـيم املتعلـق    أما برنامج التحرك من أجل الطبيعة اخلـاص بتـدريب املعلمـ        - ٧٤
بالتنميــة املــستدامة يف جبــال كربــات، فيعمــل علــى إعــداده حاليــا مركــز املراجــع البيئيــة التــابع  
ألمانة شراكة اجلبال مبكتب برنامج األمم املتحدة للبيئة يف فيينا، باالشـتراك مـع شـبكة التنميـة                  

 إدخــال موضــوع محايــة جبــال  ويهــدف هــذا الربنــامج التــدرييب إىل . املــستدامة جببــال كربــات
  .كربات وتنميتها املستدامة يف مؤسسات التعليم اإلقليمية

ومتثل جامعـة آسـيا الوسـطى إحـدى املؤسـسات القليلـة يف العـامل املكرسـة علـى وجـه                        - ٧٥
 ٢٠٠٠وقـد قامـت اجلامعـة، الـيت أسـستها يف عـام              . التحديد للبحث والتنمية املتعلقني باجلبال    

وقريغيزســتان وطاجيكــستان باالشــتراك مــع مســو اآلغــا خــان، بتوقيــع  حكومــات كازاخــستان 
وتـشمل املـذكرات    . سلسلة من مذكرات التفاهم مع اجلامعات الشريكة يف مجيـع أحنـاء العـامل             

بناء قدرات هيئة التدريس، جبانب مبادرات لألحباث املشتركة، تشمل برناجما من أجل الرصـد              
ــال آســيا الوســطى    ــل األجــل يف جب ــة   . الطوي ــة دورات تدريبي ــدم اجلامع ويف طاجيكــستان، تق

  .ملوظفي الدولة ومنظمات اجملتمع املدين يف أفغانستان
  

  البحوث    
، حلقـة عمـل مـن أجـل حتديـد وسـائل             ٢٠٠٨نظمت أمانـة شـراكة للجبـال، يف عـام             - ٧٦

 علـى  لتحسني تبادل املعلومات وتنسيق املناسبات العلميـة واملـشاريع املتـصلة باجلبـال واالتفـاق            
هذه الوسائل، هبدف تعزيز التعـاون يف جمـال أنـشطة البحـوث الـيت يتركـز االهتمـام فيهـا علـى                       

ونتيجة لـذلك، جيـري العمـل علـى وضـع           . اجلبال، وتيسري مجع األموال ملشاريع حبوث جديدة      
نظام جديد لالتصاالت، يـشتمل علـى منتـدى إلكتـروين للمناقـشة وجـدول زمـين للمناسـبات                   

  . اجلبالاملتصلة ببحوث 
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الـتغريات العامليـة يف     ”وعالوة على ذلك، واصـلت منظمـة اليونـسكو التـرويج ملبـادرة                - ٧٧
وانعقـدت يف املركـز الـدويل       . ، اليت أعدهتا باالشتراك مع مبادرة حبـوث اجلبـال         “املناطق اجلبلية 

يـوي  ، حلقة عمل نظمها برنـامج اإلنـسان واحملـيط احل          ٢٠٠٨للتنمية املتكاملة للجبال، يف عام      
 يف حمميـات    ات العامليـة  اسـتراتيجية البحـوث املتعلقـة بـالتغري       ”التابع لليونسكو، بشأن موضوع     

، مبناســبة انعقــاد املــؤمتر الــدويل للتنــوع البيولــوجي للجبــال، الــذي اشــترك يف  “احملــيط احليــوي
رد الطبيعيـة  رعايته املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوا      

وقـام املـشاركون يف حلقـة العمـل بـصقل منـاذج تنفيـذ اسـتراتيجية حبـوث مبـادرة                     . واليونسكو
التغريات العاملية يف املناطق اجلبلية، بغرض تفعيلها يف حمميـات احملـيط احليـوي للجبـال واملنـاطق           

 ، بــدأت عــشر حمميــات للمحــيط احليــوي تنفيــذ     ٢٠٠٩ويف عــام . اجلبليــة احملميــة األخــرى  
يف االحتاد الروسي وإسبانيا وأملانيا وبـريو وسويـسرا والـصني واهلنـد     (استراتيجية حبوث املبادرة    

  ). والواليات املتحدة األمريكية
ويتوىل مركز حبوث اجلبـال، يف جامعـة بـريث، بـسكوتالندا، تنـسيق التقيـيم املتكامـل                    - ٧٨

املــشروع املتعلــق (روع كليماتيــك للمنــاطق اجلبليــة يف أوروبــا للوكالــة األوروبيــة للبيئــة ومــش  
ــة      ــشمالية النائي ــاطق ال ــاخ يف املن ــة مــع تغــريات املن وجيمــع مــشروع  ). بتكيــف اجملتمعــات احمللي

كليماتيك بني املعارف واخلربات اجلديدة واملعـارف واخلـربات املتـوفرة حاليـاً عـن الـسبل الـيت                   
لية النائية يف أوروبا حتـسني تعزيـز        تستطيع من خالهلا اجملتمعات احمللية على نطاق املناطق الشما        

وأسـست  . قدرهتا على اختاذ القرارات املتعلقة بالتكّيف مع تغّيـر املنـاخ وتنفيـذ تلـك القـرارات                
اليونيسكو كرسياً للتنميـة املـستدامة للجبـال، يف مركـز جامعـة بـريث، مـن أجـل تـوفري الـدعم                   

ة وتبادل النـهج االبتكاريـة الـيت يـستحدثها     لتطوير البحوث املتعلقة بتغري املناخ يف املناطق اجلبلي  
املركـــز مــــع املؤســــسات يف آســــيا وأمريكــــا الالتينيـــة، مــــن أجــــل إعــــداد دراســــاٍت علــــى   

  .املاجستري مستوى
، انعقــدت حلقــة عمــل اســتراتيجية للتعــاون األورويب يف جمــال العلــم  ٢٠٠٨ويف عــام   - ٧٩

، نظمهـا   “ة املستدامة يف املناطق اجلبلية    التغريات العاملية والتنمي  ”والتكنولوجيا، بشأن موضوع    
املركــز االحتــادي النمــساوي للبحــث والتــدريب املــتعلقني بالغابــات وأخطــار الطبيعــة واملنــاظر   

ــال     ــادرة حبــوث اجلب ــع مب ــة باالشــتراك م ــار     . الطبيعي ــى اآلث ــة العمــل عل ــام حلق ــصب اهتم وان
 االقتـصادية فيمـا يتعلـق    -تماعيـة  والتحديات النامجة عن تغري املناخ والتغريات الـسياسية واالج     

  . مبستقبل تنمية املناطق اجلبلية
وأسست مبادرة حبوث اجلبال شبكة جنـوب شـرق أوروبـا لبحـوث اجلبـال مـن أجـل                     - ٨٠

. تنظيم البحوث املتعلقـة بـالتغريات العامليـة يف املنـاطق اجلبليـة لتركيـا واليونـان ومنطقـة البلقـان                    
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لوم جلبال كاربات مـن أجـل مواصـلة حبـوث الـتغريات العامليـة               وأنشأت املبادرة أيضاً شبكة الع    
يف منطقـــة جبـــال كاربـــات، وتنظـــيم مـــؤمترٍ مـــشترٍك بـــني سويـــسرا وجنـــوب أفريقيـــا بـــشأن  
ــشبكة       ــدّبر لـ ــيس املُـ ــشمل التأسـ ــاوٍن دويلٍ يـ ــاد تعـ ــال، هبـــدف إجيـ ــة باجلبـ ــات املتعلقـ املالحظـ

ويف عــام . بــال اجلنــوب األفريقــي   اإليكولوجيــة الدائمــة يف ج -للمــشاهدات اهليدرولوجيــة  
، أُطلقت شبكة حبوث الـتغريات العامليـة يف املنـاطق اجلبليـة األفريقيـة بـدعمٍ مـن مبـادرة                ٢٠٠٧

ــال  ــشبكة  . حبــوث اجلب ــة عمــلٍ للتخطــيط، يف عــام    ٤٥٠وتــضم ال ــد نظمــت حلق  عــضواً، وق
ليــٍة يف  إنــشاء نظــمٍ ملراقبــة الظــواهر املناخيــة علــى ارتفاعــاٍت عا      ”، بــشأن موضــوع  ٢٠٠٨
  .“اإلثيوبية اهلضبة

  
  االتصاالت وإنشاء الشبكات    

تغـري املنـاخ يف املنـاطق       : مواجهـة الـتغري   ”سلط موضوع اليوم الدويل للجبال، املعنـون          - ٨١
، على اآلثار املترتبة على تغّيـر املنـاخ يف املنـاطق اجلبليـة وعلـى                ٢٠٠٧ الضوء، يف عام     “اجلبلية

، كـان موضـوع اليـوم الـدويل         ٢٠٠٨ويف عـام    . نـاطق اجلبليـة   األنشطة البشرية خارج نطاق امل    
، وشـكّل فرصـة سـاحنةً للتفكـر يف          “حـان وقـت العمـل     : األمن الغذائي يف اجلبال   ”للجبال هو   

وسينـصب اهتمـام موضـوع      . مدى صعوبة حصول شعوب اجلبال على املـواد الغذائيـة املناسـبة           
  . ر الكوارث يف املناطق اجلبلية، على إدارة أخطا٢٠٠٩اليوم الدويل للجبال يف عام 

وميثل منتدى اجلبـال شـبكة عامليـة تـضم شـبكات تعمـل علـى تعزيـز التنميـة املـستدامة                        - ٨٢
ويـضم منتـدى اجلبـال      . للجبال من خالل اقتسام املعلومات والدعم املتبادل والتوعيـة والـدعوة          

ــاء    ــت احلــايل زه ــردا٥ ٥٠٠يف الوق ــام  .  ف ــة مــ  ٢٠٠٨وشــهد ع ــاد مثاني ــٍة  انعق ؤمتراٍت إقليمي
ومــؤمترين دولــيني للمناقــشة اإللكترونيــة بــشأن موضــوعاٍت أساســيٍة مــن قبيــل اســتخدام نظــم   

وأسـفرت األنـشطة املؤسـسية لرسـم      . املعلومات اجلغرافية واستراتيجيات التعايف مـن الكـوارث       
، عـن إعـداد نبـذات تعريفيـٍة عـن أكثـر مـن               ٢٠٠٨-٢٠٠٧اخلرائط، اليت ُنفـذت خـالل فتـرة         

ــاء     ٨٠٠ ــم الـــشبكات وبنـ ــال، مـــن أجـــل دعـ ــسائل اجلبـ ــشتغلة مبـ ــة مـــن املنظمـــات املـ  منظمـ
  .االستراتيجية التحالفات

وظلت شبكة إنفوأندينا منـذ إنـشائها تـؤدي دور تـوفري االتـصاالت ونـشر املعلومـات                    - ٨٣
اد وقـد ركـزت جهودهـا جتـاه إجيـ         . لالحتاد الدويل للتنمية املستدامة ملنطقة األنديز اإليكولوجية      

املعارف اليت تعكس عمليات التفكري املتمعن وتيـسر عمـل الـشركاء املتعلـق بالتنميـة املـستدامة                  
  .للجبال يف أمريكا الالتينية

وتعترب جملة حبوث وتنمية اجلبال اجمللـة الدوليـة الوحيـدة اخلاضـعة السـتعراض األقـران،                   - ٨٤
تعلقـة باملنـاطق اجلبليـة علـى نطـاق      اليت تعـاجل مـسائل البحـوث عـالوة علـى املـسائل التنمويـة امل         
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، مــسامهات تتعلــق مبــسائل مــن قبيــل   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وقــدمت اجمللــة، خــالل عــامي  . العــامل
اهلجرة وقابلية التأثر، والـسياسات واملؤسـسات املتعلقـة بتنميـة اجلبـال، ومـسائل تنميـة املنـاطق                   

  . منشور إلكتروين، حتولت اجمللة إىل٢٠٠٩ويف عام . الريفية اجلبلية يف وجه العوملة
  

  الشراكات والتعاون العابر للحدود وآليات التمويل  -باء   
  الشراكات    

 عـضواً، وتـشمل عـضويتها    ١٦٠يتواصل منو شراكة اجلبال، اليت تضم حالياً أكثر من       - ٨٥
وخــضعت أمانــة شــراكة اجلبــال، . حكومــات ومنظمــات حكوميــة دوليــة وجمموعــات رئيــسية

مليـة هتـدف إىل إلغـاء املركزيـة فيهـا، هبـدف زيـادة فعاليـة اخلـدمات                   ، لع ٢٠٠٨ابتداًء من عام    
وتتكـون األمانـة اآلن مـن حمـاور مركزيـة           . اليت تقدمها والدعم الـذي تـوفره ألعـضاء الـشراكة          

وأخرى ال مركزية تستـضيفها علـى التـوايل منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة يف رومـا                      
ــة  )حمــور أمريكــا الــشمالية  (ومركــز بــانف يف كنــدا ) حمــور مركــزي( ، واالحتــاد الــدويل للتنمي

، واملركـز الـدويل للتنميـة    )حمور أمريكا الالتينية  (املستدامة ملنطقة األنديز اإليكولوجية، يف بريو       
، عـالوة علـى املركـز املرجعــي    )منطقـة احملـيط اهلــادئ  /حمــور آسـيا (املتكاملـة للجبـال، يف نيبـال    

وأطلقـت األمانـة، خـالل الفتـرة        . ألمـم املتحـدة للبيئـة، يف فيينـا        البيئي الذي يستضيفه برنـامج ا     
، مبادرات مواضيعية حمددة، بسبيل االستجابة ملسائل ناشئة واحتياجـات ذات           ٢٠٠٨/٢٠٠٩
ــة ــة        . أولوي ــن أجــل التنمي ــشاركية م ــز اإلدارة الت ــق بتعزي ــشروع إقليمــي يتعل ــداد م وجيــري إع

وعقدت مناقشات مـع    . مع حكوميت األرجنتني وبريو   املستدامة ملنطقة األنديز، يف تعاون وثيق       
وبـدأ  . مؤسسة روكفلر بغرض استكشاف إمكانيات التعاون يف جمال التكيـف مـع تغـري املنـاخ             

التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل املـساعدة يف تنفيـذ ورقـة العمـل املتعلقـة بـالتنوع               
احمليط اهلـادئ دورات للتـرويج   /عقد حمور آسيا، ٢٠٠٩ويف عام . البيولوجي يف املناطق اجلبلية  

وألغراض رفع درجة الوعي مبـسائل التنميـة        . للتدريب عن طريق اإلنترنت وسط أعضاء احملور      
املستدامة للجبال، بدأ احملـور أيـضا برناجمـا إرشـادياً ملنطقـة وسـط آسـيا، يتـضمن حلقـات بـث                 

. تان وطاجيكـستان وقريغيزســتان إذاعـي وتغطيـات صــحفية منتظمـة باللغـات احملليــة ألوزبكـس     
التحـديات  : أزمـة األغذيـة  ”وعقد حمور أمريكا الالتينية مؤمترات إلكترونية بـشأن موضـوعات       

ــديز   ــة األنـ ــرص يف منطقـ ــديز   ”، و “والفـ ــة األنـ ــة يف منطقـ ــة البيئيـ ــدمات اهليدرولوجيـ ، “اخلـ
  .“ة األنديزتأمالت يف منطق: التنمية األقاليمية الريفية وإدارة املوارد الطبيعية” و
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  التعاون العابر للحدود    
اتسع اإلطار القانوين للتنمية املتكاملة واملـستدامة جلبـال األلـب، الـذي تـوفره معاهـدة                   - ٨٦

. محاية جبال األلب، جراء اعتماد خطة عمل تتعلق بتخفيف آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معهـا                  
 املتعاقــدة واملــراقبني، أنــشطة تتــصل  ونفــذت األفرقــة العاملــة واملنتــديات، الــيت متثــل األطــراف  

بالنقــل، ونفــذ مركــز التــراث العــاملي التــابع لليونيــسكو أنــشطة تتــصل باألخطــار الطبيعيـــة           
وأُسـست أفرقـة عاملـة ومنتـديات جديـدة مـن أجـل معاجلـة مـسائل             . والشبكات اإليكولوجيـة  

وباإلضـافة إىل  . جبـال األلـب  إدارة املياه وتغريات احلياة الربّية والـتغريات الدميغرافيـة يف منطقـة             
ذلك، نظمـت حلقـات دراسـية عـن تنفيـذ اإلعـالن الـوزاري بـشأن الـسكان والثقافـة، هبـدف                       

وواصلت معاهـدة محايـة جبـال األلـب         . تعزيز التعاون العابر للحدود بني سكان املناطق اجلبلية       
  . اأنشطتها التعاونية يف مناطق جبال كربات والبلقان والقوقاز ومناطق وسط آسي

أوكرانيـا وبولنـدا واجلمهوريـة التـشيكية        : وأقرت بلدان منطقة كربات السبعة مجيعهـا        - ٨٧
ــال        ــستدامة جلب ــة امل ــة التنمي ــة حلماي ــة اإلطاري ــا، االتفاقي ــا وســلوفاكيا وصــربيا وهنغاري وروماني

ــات ــام       . كرب ــد يف ع ــذي عق ــة، ال ــاين لألطــراف يف االتفاقي ــاع الث  يف ٢٠٠٩ومبناســبة االجتم
، جـرى التوقيـع علـى بروتوكـول محايـة التنـوع البيولـوجي وتنـوع املنـاظر الطبيعيـة                     بوخارست

جمــال ”وعــالوة علــى ذلــك، دعــا الــوزراء إىل تأســيس . واســتخداماهتا املــستدامة بعــد اعتمــاده
، ليكون أداة مالية مقترحة لتعزيز ومحايـة التنميـة اإلقليميـة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة                  “كربايت

  .ب أوروبااهلامة يف قل
وجيــري إعــداد عمليــة حكوميــة دوليــة للتنميــة املــستدامة يف منطقــة جبــال القوقــاز، يف    - ٨٨

فيينـا، واملركـز البيئـي اإلقليمـي ملنطقـة القوقـاز واالحتـاد              /شراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة     
ء ، انعقــد اجتمــاع ضــم وزرا٢٠٠٧ويف عــام . الروســي، بــدعم مــايل مــن اجلماعــة األوروبيــة 

االحتـاد الروسـي وأذربيجـان وأرمينيـا وإيـران      (وممثلني رفيعي املستوى من بلدان منطقة القوقاز  
وتركيـا وجورجيـا، يف فـادوز، ليختنـشتاين، متثلـت نتيجتـه يف إطـالق          )  اإلسالمية -مجهورية  (

، نداء لتعزيز الـشراكات مـن أجـل محايـة املنـاطق اجلبليـة يف منطقـة القوقـاز وتنميتـها املـستدامة             
. وتقدمي طلب إىل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة كـي يعـد مقترحـاً خلارطـة طريـق هلـذه العمليـة                     

، جمـاالت مواضـيعية حمـددة       ٢٠٠٩واقترح ممثلو احلكومات، يف اجتماع متابعـة انعقـد يف عـام             
  . للتعاون على الصعيد احلكومي الدويل

رب مشروع سويسري خـالل     وتطورت شراكة اجلبال ملنطقة وسط آسيا، اليت مولت ع          - ٨٩
، لتــصبح منظمــة غــري حكوميــة، تعــرف باســم كامــب آالتــو،    ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠١الفتــرة مــن 

تشتغل اآلن بإدارة املراعي اجلبليـة وكفـاءة الطاقـة والتنميـة اجملتمعيـة وإدارة أخطـار الكـوارث،           
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 بـشأن   ‘اجلـرأة علـى املـشاركة     ’وكانت اجلهة الرئيسية الـيت نظمـت املعـرض اإلقليمـي املـسمى              
  .، يف دوشانيب٢٠٠٨تنمية املناطق اجلبلية والتعلم من أجل االستدامة، يف عام 

 منظمـة  ٤١ويعمل حتالف اجملتمعات احمللية اجلبلية آلسيا الوسـطى، وهـي رابطـة تـضم                - ٩٠
مرتكزة إىل اجملتمعات احمللية من طاجيكـستان وقريغيزسـتان وكازاخـستان، علـى تيـسري تبـادل                 

وينفـذ  . مات، من خالل عقد منتديات عاملية لـسماع صـوت اجملتمعـات احملليـة             اخلربات واملعلو 
التحــالف عــددا مــن املــشاريع املتعلقــة بكفــاءة الطاقــة وإنتــاج مواقــد تتــسم بكفــاءة اســتخدام     
الوقود، نالت موافقة احلكومة على توسيع نطاق تطبيقها، استناداً إىل ما حظيت بـه مـن جنـاح                  

  .وتقدير على الصعيد احمللي
، برناجمــاً جديــداً ربــاعي   ٢٠٠٩وســيبدأ مركــز التنميــة والبيئــة وشــركاؤه، يف عــام        - ٩١

 آالي يف  -السنوات، يتعلق باإلدارة املستدامة لألراضـي يف منـاطق بـامري العاليـة وجبـال بـامري                  
وسط آسيا، مستفيدين يف ذلك من مـشروع اسـتراتيجية بـامري، الـذي نفـذ بتمويـل سويـسري          

ريسخ الربنامج املمارسات اليت تبدت جودهتا، من خالل هنـج تـشاركي            س). ٢٠٠٣-٢٠٠١(
  . عابر للحدود جتاه اإلدارة املستدامة والعادلة للموارد الطبيعية يف املنطقة

وتعمــل شــبكة أغــا خــان اإلمنائيــة علــى إجيــاد روابــط بــني اجملتمعــات احملليــة يف املنــاطق   - ٩٢
بدخـشان يف أفغانـستان، ضـمن برنـامج تعـاون           اجلبلية يف جنوب شـرق طاجيكـستان وحمافظـة          

وعلى وجه اخلصوص، تعمل الشبكة مع مؤسسة نظرية يف أفغانستان، مـن أجـل              . إقليمي أمشل 
  . تنفيذ برنامج لتدريب املعلمني يهدف إىل توسيع نطاق عمليات التبادل التعليمية عرب احلدود

 التغلـب علـى احلـواجز الرئيـسية         وميثل مشروع بارامو أندينو مبادرة إقليميـة تـسهم يف           - ٩٣
وميـول املـشروع    . اليت تواجه احملافظة على التنوع البيولوجي ومحاية النظام املائي ملنطقـة بـارامو            

مرفق البيئة العاملية، وينفذه علـى الـصعيد اإلقليمـي االحتـاد الـدويل للتنميـة املـستدامة يف منطقـة                     
وتتمثـل نتـائج املـشروع املتوقعـة        .  خمتلفـون  األنديز اإليكولوجية، وعلى الصعيد الوطين شـركاء      

يف وضع خطط للتعويض يف جمال العمل، تتم فيها مكافأة اجلهود الـيت تـسهم يف احملافظـة علـى           
  .النظام اإليكولوجي ملنطقة بارامو، وتعميم السياسات ذات الصلة على مستويات خمتلفة

يض املتوسـط التـابع لالحتـاد        عقد مركز التعاون يف منطقـة البحـر األبـ          ٢٠٠٧ويف عام     - ٩٤
الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعيـة، اجتماعـاً ضـم املنظمـات األعـضاء يف املركـز واخلـرباء،                
من أجل حتليل دراسات احلالـة اإلفراديـة الناجحـة ومناقـشة جمـاالت العمـل ذات األولويـة مـن                     

وبـسبيل  .  تنميتـها املـستدامة    أجل احملافظة على اجلبال يف منطقة البحر األبيض املتوسط وحتقيـق          
، ٢٠٠٩متابعــة حلقــة العمــل، عقــد احملــور املركــزي ألمانــة شــراكة اجلبــال يف رومــا، يف عــام   

اجتماعاً حتضريياً مع ممثلني لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، وممثلني لعدة منـاطق              
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لــق جببــال منطقــة البحــر إيطاليــة ومنظمــات بيئيــة، مــن أجــل مناقــشة وضــع جــدول أعمــال يتع 
ــادة هــذه      . األبــيض املتوســط  ــة علــى قي ــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعي ووافــق االحتــاد ال

املبــادرة، الــيت ســتعزز اقتــسام املعلومــات وأفــضل املمارســات واملعــارف وتبادهلــا، عــالوة علــى  
ة وحتقيـق تنميتـها   توفري الدعم التقين وتعزيز القـدرات مـن أجـل احملافظـة علـى اجلبـال يف املنطقـ            

  .املستدامة
  

  آليات التمويل    
ــدويل امل     - ٩٥ ــك الـ ــتثمارات البنـ ــة اسـ ــل أويل حلافظـ ــشري حتليـ ــستدامة  يـ ــة املـ ــصلة بالتنميـ تـ

 مليـــون دوالر يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل، للفتـــرة ٣٤٤إىل وجـــود اســـتثمارات حبـــوايل  للجبـــال،
يف جمـال التنميـة املـستدامة       ومن حيث التركيز اإلقليمي، حتتـل االسـتثمارات         . ٢٠٠٩-٢٠٠٧

 مليـون دوالر، تليهـا     ٩٣للجبال يف منطقة أمريكا الالتينية مركز الصدارة، إذ تصل إىل حوايل            
وحـصلت منطقـة   .  مليـون دوالر ٦٣منطقة أوروبا الشرقية ووسط آسيا مببلغ يصل إىل حوايل          

 مليـون دوالر  ٤٠الشرق األوسط ومشال أفريقيا علـى اسـتثمارات يف منـاطق اجلبـال تـصل إىل           
تقريبــاً، بينمــا مل حتــصل أفريقيــا وجنــوب آســيا إال علــى مبــالغ صــغرية مرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً  

واسـتحدث يف الـسنوات األخـرية الكـثري مـن مـشاريع ختفيـف آثـار                 . بالتنمية املستدامة للجبال  
ل الـسنوات  تغري املنـاخ والتكّيـف معـه، ويتوقـع أن يـستمر منـو هـذا اجملـال مـن االسـتثمار خـال                      

ويتوقــع أيــضاً أن يــزداد تــوافر اســتثماراٍت إضــافية للمنــاطق اجلبليــة مــن آليــات متويــل    . املقبلــة
  .جديدة وابتكارية مثل مشاريع مبادلة الكربون

ويـــشكل متويـــل النمـــو االقتـــصادي والـــتمكني الـــسياسي واملـــساواة يف حـــق املواطنـــة   - ٩٦
 معظمهـم إىل الـشعوب األصـلية واملهمـشة يف     وختفيف حدة الفقر لسكان اجلبال، الذين ينتمي    

. جمال تعميم االستثمار وترتيبـات التنميـة، جـزءا مـن واليـة الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة                 
وماليـة، مثـل آليـة متويـل للتحـويالت،      ) ريفيـة (ويدعم هذا الـصندوق إجيـاد خـدماٍت ابتكاريـة         

خلـدمات ذات الـصلة الـيت جيـري         ونظام تـأمني ضـد تقلبـات الطقـس، يقـوم علـى املؤشـرات وا               
  .جتريبها حالياً يف املناطق اجلبلية

وقد أثرت مؤسسة اغاخان تـأثرياً كـبرياً علـى ختفيـف حـدة الفقـر، مـن خـالل العمـل                        - ٩٧
جبد على ربط اجملتمعات احمللية يف البالد مبقدمي اخلدمات وتيـسري تـوفري الـدعم يف حالـة عجـز        

  . اخلدماتاجملتمعات احمللية عن احلصول على
 على بنـاء قـدرة مؤسـسات التمويـل     (PlaNet Finance)وتعمل منظمة بالنيت فاينانس   - ٩٨

ــساعد          ــا ت ــال، كم ــاطق اجلب ــا يف من ــك توفريه ــا يف ذل ــوفري اخلــدمات، مب ــى ت ــصغر عل ــالغ ال الب
ويف منطقـة يونغـوس بـاألرجنتني، أجـرت         . عمالءها على استحداث أنشطة اقتصادية مستدامة     
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ويف نيبال، تقترح املنظمة مـساعدة      . ة جدوى ألنشطة السياحة غري الضارة بالبيئة      املنظمة دراس 
أصحاب األعمال احلرة الـصغرية علـى التحـول إىل ممارسـات مـستدامة إلدارة األعمـال، بينمـا                   
جيري إعداد بـرامج للـسياحة الثقافيـة لـصاحل شـعب كـارين يف مشـال شـرق تايلنـد ويف سـفوح                    

  .الفلبنيجبل باناهاوا املقدس يف 
  التوصيات  - اخامس 

شهدت الفترة اليت أعقبـت تقـدمي آخـر تقريـر لألمـني العـام عـن موضـوع التنميـة                       - ٩٩
املستدامة للجبال إىل اجلمعية العامة، إحراز تقدم كبري يف عدة مـسائل تتـراوح مـن إذكـاء                  

ى الــوعي بــشأن األمهيــة العامليــة للجبــال وتــصل إىل تعزيــز ووضــع ترتيبــاٍت مؤســسية علــ    
ــد مــن اإلجــراءات       ــدويل مبزي ــدويل واضــطالع اجملتمــع ال ــوطين واإلقليمــي وال املــستوى ال

ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام        . التعاونية ملعاجلة قضايا حمددة ختص اجلبال     
به، وخاصةً بشأن التأثري السريع والشديد يف أغلب األحيان، الـذي يلحـق مبنـاطق اجلبـال                 

املناخ وارتفاع أسعار األغذية واهلجرة إىل األماكن احلضرية وغريها من املسائل جّراء تغري 
وقـد ترغـب اجلمعيـة العامـة، وهـي تـسعى إىل معاجلـة تلـك                 . االهتمام العاجـل  تتطلب  اليت  

، وخطــة ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن    ١٣التحــديات علــى حنــو يتــسق مــع الفــصل      
فية، يف أن تعيد التأكيـد علـى بعـض مـسارات            جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لألل    

  :العمل اليت ميكن أن تضطلع هبا احلكومات مثل
تــشجيع اســتمرار اللجــان الوطنيــة أو الترتيبــات املؤســسية، أو اهليئــات         )أ(  

واآلليات القائمة، أو إنـشاء جلـان وطنيـة جديـدة أو ترتيبـات مؤسـسية، وهيئـات وآليـات                    
ك بــني القطاعــات والتعــاون مــن أجــل التنميــة املــستدامة يف  مماثلــة، لتعزيــز التنــسيق املــشتر

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

صياغة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية مـن أجـل التنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة                  
ملتعـددة األطـراف والتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،         عن طريق قنوات التعاون الثنائية وا     

  وكذلك عن طريق ترتيبات غري تقليدية مثل التعاون ذي الطابع الالمركزي؛
تــشجيع إنــشاء آليــات إقليميــة لتنــسيق التعــاون العــابر للحــدود مــن أجــل   )ج(  

لـب واتفاقيـة    التنمية املستدامة للجبال وتعزيز اآلليات القائمة، مثل اتفاقية محايـة جبـال األ            
  تبادل فرص التعلم فيما بني هذه اآلليات، حسب االقتضاء؛الجبال كاربات، وعمليات 
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التــشجيع علــى زيــادة مــشاركة اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص يف إعــداد   )د(  
  وتنفيذ الربامج ذات الصلة بالتنمية املستدامة للجبال؛

بــال وتــشجيع مــشاركة   دعــم اجلهــود التعاونيــة الــيت تبــذهلا شــراكة اجل       )هـ(  
املؤسسات احلكومية املعنية، ومؤسسات اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص يف هـذا التحـالف                

  الطوعي املتنامي، على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛
دعم استمرار إعداد وتنفيذ برامج االتصاالت والـدعوة مـن أجـل التنميـة        )و(  

ستفادة من الفرص اليت يتيحهـا سـنويا اليـوم    املستدامة للجبال على مجيع املستويات مع اال      
  ديسمرب؛/ كانون األول١١الدويل للجبال، يف 

دعم بـرامج التعلـيم واخلـدمات اإلرشـادية وبنـاء القـدرات، وال سـيما يف                   )ز(  
أوســاط اجملتمعــات اجلبليــة احملليــة مــن أجــل تعزيــز التنميــة املــستدامة للجبــال علــى مجيــع      

  املستويات؛
ود، يف ضـوء املعـدل الـسريع للتغّيـر وشـدة التـأثري، مـن أجـل                  تسريع اجله   )ح(  

رفــع درجــة الــوعي بآثــار تغّيــر املنــاخ، فــضالً عــن املخــاطر واألخطــار، يف منــاطق اجلبــال،  
  ووضع تدابري وهنج وسياسات للتكيف من أجل ختفيف هذه اآلثار ومعاجلتها؛

يات من أجـل    دعم زيادة جهود البحث وحتسني تنسيقها على مجيع املستو          )ط(  
التوصل إىل فهمٍ أفضل للعوامل الكامنـة وراء الـتغريات البيئيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة                
اليت تؤثر علـى منـاطق اجلبـال، وتـشجيع مجـع بيانـاٍت مـصنفة مـن منـاطق اجلبـال كأسـاسٍ                        

  الختاذ قراراٍت مستنرية من أجل إعداد سياساٍت وبرامج مناسبة؛
اجلبال يف التخطيط وعمليات صـنع القـرار الـيت          مواصلة تعزيز دور نساء       )ي(  

  تؤثر على جمتمعاهتن احمللية وثقافاهتن وأسباب معيشتهن وبيئتهن؛
زيــادة معــدالت االســتثمار والتمويــل للتنميــة املــستدامة يف منــاطق اجلبــال    )ك(  

على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي، مبا يف ذلك مـن خـالل آليـات وهنـج ماليـة            
بتكرة مثل مقايضة الديون بتدابري حلفظ الطبيعة ودفع أموال لقاء خـدمات بيئيـة وفـرص                م

  التمويل البالغ الصغر؛
تشجيع وهتيئة بيئة موائمة وداعمة السـتحداث خـدمات ومنتجـات عاليـة               )ل(  

اجلودة من منـاطق اجلبـال كوسـيلة لتحـسني أسـباب املعيـشة ومحايـة بيئـة اجلبـال وتـشجيع              
ة النشطة من جانب القطاع اخلاص يف مجيع أجزاء سلـسلة األنـشطة املولـدة               زيادة املشارك 

  ؛للقيمة من أجل كفالة منتجات جبلية ذات جودة عالية



A/64/222
 

28 09-43920 
 

كفالــة االعتــراف الكامــل بثقافــات وتقاليــد ومعــارف الــشعوب األصــلية      )م(  
يف وإدراجها يف سياسـة التنميـة والتخطـيط يف منـاطق اجلبـال مـن خـالل املـشاركة الفعالـة                      

عملية صنع القرار، وضمان احلـصول علـى األراضـي واملـوارد الطبيعيـة واحتـرام احلقـوق                  
  املتفق عليها يف هذا اجملال؛

تــشجيع احلفــظ واالســتخدام املــستدام للمــوارد املائيــة املتزايــدة الــشح يف    )ن(  
للحـدود  املناطق اجلبلية عن طريق ُنهج إدارية ابتكارية، وحتسني اآلليات املؤسسية العـابرة         

ــة مــن أجــل        ــوارد املائي ــصون امل ــستقبل ل ــراراٍت سياســية تستــشرف امل ــة، واختــاذ ق اإلداري
  ؛املقبلة األجيال
 والـربامج مـن أجـل التـصدي علـى حنـوٍ مناسـبٍ               تكفالة إعمال السياسيا    )س(  

وعاجل لألسعار املرتفعة لألغذيـة والتحـديات ذات الـصلة الـيت تواجـه جمتمعـات اجلبـال،                  
  ؛لبية اجلهات املتضررة تضررا بالغا يف معظم األحياناليت تشكل غا

تشجيع التعاون فيما بني أصحاب املصلحة املتعـددين، مـن خـالل شـراكة                )ع(  
اجلبال وغريها من اآلليات األخرى، من أجل التنفيذ الفعال لربنامج العمل املعـىن بـالتنوع               

خباصة يف ضوء االستعراض الذي     البيولوجي يف اجلبال التابع التفاقية التنوع البيولوجي، و       
  ؛٢٠١٠سيقوم به مؤمتر األطراف يف عام 

دعم حتسني إدماج القضايا املتعلقة باجلبال يف املناقشات احلكومية الدولية            )ف(  
بشأن تغّير املناخ ومكافحة التصّحر يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغّيـر                

  ؛دة ملكافحة التصّحراملناخ واتفاقية األمم املتح
جتديد اجلهود لكفالة تعميم القضايا املتعلقة باجلبال تعميمـاً فعـاالً وضـمان               )ص(  

حصوهلا على أولوية متقدمة يف بـرامج وعمليـات التنميـة الـيت تعـاجل مـسائل ختفيـف حـدة                     
لتنميـة  الفقر واألمن الغذائي وتغّير املناخ وغريها من املسائل ذات األمهية احلامسة بالنسبة ل            

  .املستدامة يف املناطق اجلبلية
  
  


