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التنمية املستدامة للجبال - ٦٤/٢٠٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الـذي أعلنـت١٩٩٨نـوفمرب/ تـشرين الثـاين١٠ املؤرخ٥٣/٢٤ إىل قرارهاإذ تشري 

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

ــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٣٨  و٢٠٠٣ديــسمرب/األول  ٦٠/١٩٨  و٢٠٠٤دي
ــسمرب/ األولكــانون ٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ل كــانون األو١٩ املــؤرخ٦٢/١٩٦  و٢٠٠٥دي
٢٠٠٧، 

 ومجيـع الفقـرات)١(٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن١٣ الفـصلوإذ تؤكد من جديـد 
خطـة جوهانـسربغ”(ذات الصلة من خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة

 منها، بوصـفهما إطـاري الـسياسة العامـة للتنميـة املـستدامة٤٢ الفقرةسيما ال، و)٢()“للتنفيذ
 ناطق اجلبلية،يف امل

_______________

، الـد١٩٩٢يونيـه/حزيـران ١٤-٣رير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،تق )١(
،١، القــرار) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمـم املتحــدة، رقــم املبيـع ( القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتراألول،
 .الثاين املرفق

ــة املــســـ )٢(  -أغــسطس/آب ٢٦ـتدامة، جوهانــســــــربغ، جنــوب أفريقيــا،تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي
، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق٢ القرار
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، وهـو الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر قمـة بيـشكيك)٣( منـهاج بيـشكيك للجبـالوإذ تالحظ 
 تـشرين١أكتـوبر إىل/ تشرين األول٢٨ الذي عقد يف بيشكيك يف الفترة من،العاملي للجبال

  والذي مثل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال،٢٠٠٢نوفمرب/الثاين
مـنالـشراكة”(اكة الدولية للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية الشروإذ تالحظ أيضا 

اليت استهلت خـالل مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة باإلفـادة مـن الـدعم)“أجل اجلبال
الذي تعهد به مخسون بلدا وست عشرة منظمة حكوميـة دوليـة وسـت وتـسعون منظمـة مـن

 ملعاجلـة خمتلـف األبعـادألصحاب املـصلحة املتعـددين اموعات الرئيسية، بوصفها جا مهما
 املترابطة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

ــان ألعــضاء االســتنتاجاتوإذ تالحــظ كــذلك  الــيت توصــل إليهــا االجتماعــان العاملي
رأكتـوب/ األولتـشرين اللذان عقدا على التوايل يف مريانو، إيطاليـا يفمن أجل اجلبال،الشراكة
بـادرة واجتمـاع األنـديز األول مل٢٠٠٤أكتـوبر/ األولتـشرين ويف كوسكو، بيـرو يف٢٠٠٣
 ،٢٠٠٧سبتمرب/، املعقود يف سان ميغيل توكومان، األرجنتني يف أيلولاألنديز

 نتائج اجتماع فريق أديلبودين املعـين بالتنميـة الزراعيـة والريفيـة املـستدامةوإذ تالحظ 
 ،٢٠٠٧أكتوبر/ األولتشرين ٣ إىل١ي عقد يف روما يف الفترة من الذ،يف املناطق اجلبلية

 ؛)٤( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 احلكومـات واملنظمـات واموعـات الرئيـسيةتزايد عدد تالحظ مع التقدير - ٢ 

لـىأمهيـة التنميـة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة للقـضاء ع الـذين يـدركونواألفراد يف أحناء العـامل
 ا ملعظــم امليــاه العذبــة علــى األرضباألمهيــة العامليــة للجبــال باعتبارهــا مــصدر ويــسلمونالفقــر

ومستودعات للتنوع البيولوجي الغين واملوارد الطبيعية األخرى، مبـا فيهـا األخـشاب واملعـادن،
 لالسـتجمام والـسياحةكن يقـصدها الكـثريوناوأممناطق توفر بعض مصادر الطاقة املتجددةو

ناطق ذات أمهية من حيث التنـوع الثقـايف واملعرفـة والتـراث، وكلـها عناصــــر تعـود بفوائـدوم
 حتصى؛ الاقتصادية

  بأن اجلبال توفر مؤشرات حساسة عـن تغـري املنـاخ مـن خـالل ظـواهرتسلم - ٣ 
 مثل تغـريات التنـوع البيولـوجي واحنـسار اجلليـديات اجلبليـة وتغـريات الـصرف املـومسي،معينة
 اختـاذ إجـراءات للتقليـلضـرورةتؤثر يف املصادر الرئيسية للمياه العذبة يف العـامل، وتؤكـداليت

 إىل أدىن حد من اآلثار السلبية هلذه الظواهر وتعزيز تدابري التكيف؛
_______________

)٣( A/C.2/57/7املرفق ،. 
)٤( A/64/222. 
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بأن التنمية املـستدامة للجبـال عنـصر رئيـسي يف حتقيـق األهـدافأيضا تسلم - ٤ 
 ق العامل؛اإلمنائية لأللفية يف العديد من مناط

ــان النظـــر يفتـــشجع - ٥  ــى إمعـ ــسائلعلـ ــالل مـ ــال خـ ــستدامة للجبـ ــة املـ التنميـ
التنوع البيولـوجي ومكافحـة التـصحر يف وفقداناملناقشات احلكومية الدولية بشأن تغري املناخ

ــاخ ــتغري املن ــة املتعلقــة ب ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــوجي)٥(ســياق اتفاقي ــوع البيول ــة التن  )٦( واتفاقي
أو مـن/قية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد وواتفا

  ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات؛)٧(التصحر، وخباصة يف أفريقيا
ــاك  ال أنــهتالحــظ مــع القلــق - ٦  ــزال هن ــةحتــدياتت  رئيــسية أمــام حتقيــق التنمي

اجلبلية ومحاية النظم اإليكولوجية اجلبلية، وأن سـكاناملستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق
 املناطق اجلبلية هم يف أغلب األحيان من أفقر الناس يف أي بلد من البلدان؛

يف استراتيجياا كلية احلكومات على اعتماد رؤية بعيدة املدى وجتشجع - ٧ 
اسات املتصلة بالتنمية املـستدامة يفاملتعلقة بالتنمية املستدامة، وعلى تعزيز النهج املتكاملة للسي

 املناطق اجلبلية؛
 احلكومات على دمج التنمية املـستدامة للجبـال يف عمليـة رسـمتشجع أيضا - ٨ 

السياسات الوطنية واإلقليمية والعاملية واالستراتيجيات اإلمنائية، بوسائل منها إدماج املتطلبـات
  أو اعتماد سياسات خاصة باجلبال؛اخلاصة باجلبال يف سياسات التنمية املستدامة

تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه، واآلثــار أن تالحــظ - ٩ 
وتدهور مستجمعات املياه وتـواتر الكـوارث الطبيعيـة األحراجاملترتبة على حتات التربة وإزالة

ن الـصناعة والنقـل، والـضغوط النامجـة عـالنازحـةونطاقها، وكذلك ارتفـاع معـدالت اهلجـرة
التنـوع البيولـوجي، هـي وفقـدانوالسياحة والتعدين والزراعة، واآلثار املترتبة على تغري املنـاخ

 الــنظم اإليكولوجيـة اهلــشة للجبـال يف حتقيــق التنميــةهـابعـض التحــديات الرئيـسية الــيت تواجه
  اإلمنائية لأللفية؛املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية، مبا يتسق مع األهداف

 وإحيـاء الـنظماألحـراجأمهيـة اإلدارة املـستدامة للغابـات وجتنـب إزالـة تؤكد - ١٠ 
اإليكولوجية احلرجية املفقودة واملتدهورة للجبال من أجل تعزيـز دور اجلبـال بوصـفها عناصـر

 طبيعية لضبط الكربون واملياه؛
_______________

 .٣٠٨٢٢رقمال،١٧٧١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
 .٣٠٦١٩رقمال،١٧٦٠املرجع نفسه، الد )٦(
 .٣٣٤٨٠رقمال،١٩٥٤املرجع نفسه، الد )٧(
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بليــة مهمــة حلمايــة البيئــة اجلبليــة أن الزراعــة املــستدامة يف املنــاطق اجلتالحــظ - ١١ 
 وتعزيز االقتصاد اإلقليمي؛

إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة وتأثريهـا املتزايـدتعرب عن بالغ قلقها - ١٢ 
ــا أدى إىل ــةخــسائر فادحــة يفخــالل الــسنوات األخــرية، مم ــارا اجتماعي ــف آث  األرواح وخل

جتمعات الضعيفة يف أحناء العـامل، وخباصـة يفلمل بالنسبةواقتصادية وبيئية سلبية طويلة األجل
علـى اختـاذ  املناطق اجلبليـة يف البلـدان الناميـة، وحتـث اتمـع الـدويلسيما الاملناطق اجلبلية، و

 خطوات ملموسة لدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية من أجل كفالة التنمية املستدامة للجبال؛
 علـىحاب املصلحة املعنيني اآلخـرينوأص احلكومات واتمع الدويلتشجع - ١٣ 

وحتــسني االســتعداد واهلياكــل األساســية للحــد مــن أخطــار الكــوارث وملواجهــة إذكـاء الــوعي
اآلثـار الـضارة املتزايــدة للكـوارث يف املنــاطق اجلبليـة، مـن قبيــل الفيـضانات املفاجئــة، مبـا فيهــا

ألرضــية وتــدفقات احلطــامالفيــضانات املتفجــرة للــبحريات اجلليديــة، وكــذلك االيــاالت ا
اليوم الـدويل للجبـالاالحتفال بهذا الصدد، باغتنام الفرص اليت يتيحها والزالزل، والقيام، يف

 ؛دارة أخطار الكوارث، املكرس إل٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول١١ يف
احلكومات أن تقوم، بالتعاون مع األوساط العلمية واتمعات اجلبليـةب يب - ١٤ 

ت احلكومية الدوليـة، عنـد االقتـضاء وبغيـة تعزيـز التنميـة املـستدامة للجبـال، بدراسـةواملنظما
الشواغل اخلاصة للمجتمعات اجلبلية، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لتغري املنـاخ يف البيئـات اجلبليـة

ــتراتيجيات ــدف وضــع اس  ،ــوجي ــوع البيول ــة تكيــفوالتن ــدابري مالئم ــذ ت ــستدامة مث تنفي م
 ثار الضارة لتغري املناخ؛ملواجهة اآل

 على أن العمل علـى املـستوى الـوطين عامـل أساسـي يف حتقيـق التقـدمتشدد - ١٥ 
يف التنمية املستدامة للجبال، وترحب بتزايده املطـرد خـالل الـسنوات األخـرية مـع العديـد مـن

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

 أجل حتقيق التنمية املستدامة للجبال يف إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية؛
 على مواصـلة إنـشاء جلـان أو ترتيبـات وآليـات مؤسـسية مماثلـة تـضمتشجع - ١٦ 

 الصعيدين الوطين واإلقليمي، عنـد االقتـضاء، لتعزيـز التنـسيق علىأصحاب املصلحة املتعددين
 والتعاون فيما بني القطاعات من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

أصــحاب علــى زيــادة مــشاركة الــسلطات احملليــة، وكــذلكتــشجع أيــضا - ١٧ 
تمع املدين والقطـاع والشعوب األصلية واالريف سكانسيما ال، واملصلحة املعنيني اآلخرين

ــات املتعلقــة بتخطــيط ــربامج والترتيب ــذ ال ــازةحبواســتغالل األراضــي اخلــاص، يف وضــع وتنفي ي
 واألنشطة املتصلة بالتنمية املستدامة يف اجلبال؛ األراضي
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 حتـسني إمكانيـة حـصول النـساء يف املنـاطق اجلبليـة علـىضـرورة علىتشدد - ١٨ 
 تعزيز دور النساء يف املناطق اجلبليـة يف عمليـاتضرورةلكاملوارد، مبا يف ذلك األرض، وكذ

 اختاذ القرارات اليت تؤثر يف جمتمعان احمللية وثقافان وبيئان؛
 احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية على إدمـاج البعـد اجلنـساين،تشجع - ١٩ 

  تنمية اجلبال؛، يف أنشطة وبرامج ومشاريع حسب اجلنساملصنفة املؤشراتمبا يف ذلك
 أنه يتعني أخـذ ثقافـات الـشعوب األصـلية وتقاليـدها ومعارفهـا، مبـا يفتؤكد - ٢٠ 

ذلك يف ميدان الطب، يف االعتبار الكامل واحترامها وتشجيعها لـدى وضـع الـسياسة اإلمنائيـة
والتخطـيط يف املنـاطق اجلبليــة، وتـشدد علــى أمهيـة تــشجيع مـشاركة اتمعــات احملليـة اجلبليــة
وإشراكها بشكل كامل يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيها وعلى أمهية إدماج معـارف الـشعوب

 األصلية وتراثها وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛
 ؛)٦( ضرورة مراعاة املواد ذات الصلة يف اتفاقية التنوع البيولوجيعلىتشدد - ٢١ 
اف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي إىل اعتمـاد مـؤمتر األطـرمع االرتيـاح تشري - ٢٢ 

مـنبدرجـة كـبرية احلـدالغـرض منـه عمومـا،)٨(برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال
د العـاملي واإلقليمـييالـصعكـل مـن علـى٢٠١٠التنوع البيولوجي للجبال حبلول عـام فقدان

 ملناطق اجلبلية؛ يف القضاء على الفقر يف ادف اإلسهام بشكل ملموس هوالوطين، وتنفيذ
ــز تنفيــذ برنــامج العمــلوأصــحاب املــصلحة اآلخــرين الــدولتــدعو - ٢٣   إىل تعزي

التنوع البيولوجي للجبال، من خالل االلتزام السياسي املتجدد ووضع ترتيبـات وآليـات بشأن
يف هـذا الـصدد، ،مـع االرتيـاح، وتالحـظأصحاب املصلحةتضم العديد من مؤسسية مالئمة

 ومنتـدى اجلبـالمـن أجـل اجلبـالائم بني أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي والـشراكةالتعاون الق
ــل وأصـــحاب املـــصلحة اآلخـــريناحلكومـــات املعنيـــةلتعبئـــة ــة مـــن أجـ ــاونزيـــادة فعاليـ    التعـ

 يف بناء القدرة على تنفيذ برنامج العمل؛ وللمساعدة
ــةتــدرك - ٢٤  ــدان النامي ــدان، أن الكــثري مــن البل ــصاداا وكــذلك البل ــيت متــر اقت ال

 حتتاج إىل املساعدة يف صياغة وتنفيذ االستراتيجيات والـربامج الوطنيـة للتنميـة،مبرحلة انتقالية
 األطــراف وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوباملــستدامة للجبــال، مــن خــالل التعــاون الثنــائي واملتعــدد

 النهج التعاونية األخرى؛و

_______________

)٨( UNEP/CBD/COP/7/21املرفق٧/٢٧، املرفق، املقرر ،. 
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أمهيــة تبــادل أفــضل املمارســات واملعلومــات والتكنولوجيــات علــى تــشدد - ٢٥ 
املنظمـاتواملالئمة والسليمة بيئيا من أجل التنمية املستدامة للجبال، وتشجع الدول األعـضاء

 ؛على القيام بذلكاملعنية
 أن متويل التنمية املستدامة للجبال قـد أصـبح مـسألة متزايـدة األمهيـة،تالحظ - ٢٦ 

ــة للجبــال وارتفــاع مــستوى الفقــر املــدقعوخباصــة يف ضــوء ا ــة العاملي العتــراف املتزايــد باألمهي
 وانعدام األمن الغذائي واملشاق اليت تواجهها اتمعات اجلبلية؛

 احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة ومرفـقتدعو - ٢٧ 
صلة وآليــات التمويــل التابعــة هلــا إىل أنالبيئــة العامليــة ومجيــع اتفاقيــات األمــم املتحــدة ذات الــ

 مـن اتمـع املـدين والقطـاعأصحاب املـصلحة املعنـينيتقوم، كل ضمن واليتها، ومعها مجيع
احملليـة اخلاص بالنظر يف توفري الـدعم، بوسـائل منـها تقـدمي تربعـات ماليـة، للـربامج واملـشاريع

 ناطق اجلبلية، وخباصة يف البلدان النامية؛والوطنية والدولية من أجل التنمية املستدامة يف امل
 على أمهية البحث عن جمموعة عريضة مـن مـصادر التمويـل مـن أجـلتشدد - ٢٨ 

التنميـة املـستدامة للجبـال، مـن قبيـل الــشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، وزيـادة فــرص
التـأمني البـالغ الـصغر،احلصول على التمويل البالغ الصغر، مبا يف ذلك االئتمان البالغ الـصغر و

والتعليم والـصحة، وتقـدمي الـدعم إىل مباشـري التوفريوقروض اإلسكان الصغرية، وحسابات
 عنـداألعمال احلرة الراغبني يف االضطالع بأعمال جتاريـة صـغرية ومتوسـطة احلجـم، والقيـام،

 تدامة؛املس  بعمليات مقايضة الديون بالتنميةاالقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة،
ــة سالســلتــشجع - ٢٩  ــى مواصــلة إقام ــضيفةل عل ــستدامة امل ــة امل ــشطة الزراعي ألن

املنـاطق اجلبليـة ومـشاريع الـصناعة الزراعيـة إىليفللقيمة، وحتسني إمكانيـة وصـول املـزارعني
ــزارعني، و ــادة كــبرية يف دخــل امل ــا، بغيــة حتقيــق زي  صــغارســيما الاألســواق واملــشاركة فيه

 سر املزارعة؛املزارعني، واأل
 باإلســهام املتزايــد ملبــادرات الــسياحة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــةترحــب - ٣٠ 

االقتصادية للمجتمعـات احملليـة وبتوجـه طلـبوكوسيلة لتعزيز محاية البيئة واملنافع االجتماعية
 املستهلكني بصورة متزايدة حنو السياحة اليت تتسم باملسؤولية واالستدامة؛

  أن مثـــة حاجـــة إىل إذكـــاء الـــوعي العـــام بالفوائـــد االقتـــصادية الـــيتظتالحـــ - ٣١ 
للمجتمعــات املقيمــة يف املرتفعــات فحــسب، بــل أيــضا لــيس حتــصى والــيت تتيحهــا اجلبــال، ال

أمهيـة تعزيـز اسـتدامة وتؤكـدلنسبة كـبرية مـن سـكان العـامل الـذين يعيـشون يف املنخفـضات،
اخلدمات الـضرورية لرفـاه اإلنـسان والنـشاط االقتـصاديالنظم اإليكولوجية اليت توفر املوارد و

 وأمهية استحداث وسائل متويل مبتكرة لغرض محاية هذه النظم؛



A/RES/64/205

7

 أن سالسل اجلبال تكون عادة مشتركة بني عـدة بلـدان، وتـشجع، يفتدرك - ٣٢ 
لـىهذا السياق، على تطبيـق النـهج التعاونيـة العـابرة للحـدود، حيثمـا توافـق الـدول املعنيـة، ع

 التنمية املستدامة لسالسل اجلبال وتبادل املعلومات يف هذا الصدد؛
تـشجع )٩(، يف هذا السياق، أن اتفاقية محاية جبال األلـبتالحظ مع التقدير - ٣٣ 

ــها ــال األلــب تنميــة متكاملــة مــستدامة، بوســائل من علــى اتبــاع ــج جديــدة بنــاءة لتنميــة جب
ــشأن التخطــيط ــاظربروتوكوالــا املواضــيعية ب ــة واملن ــة وحفــظ الطبيع  املكــاين والزراعــة اجلبلي

الطبيعية والغابـات اجلبليـة والـسياحة ومحايـة التربـة والطاقـة والنقـل، وكـذلك اإلعـالن املتعلـق
  والتعـاون مـع اهليئـات)١١( وخطة العمل بشأن تغري املناخ يف جبال األلب)١٠(بالسكان والثقافة

يع ذات الــصلة واألنــشطة املــضطلع ــا يف ســياق املنــشأة باتفاقيــات بــشأن املواضــاألخــرى
 ؛من أجل اجلبالالشراكة

ــة جبـــالأن تالحـــظ أيـــضا مـــع التقـــدير - ٣٤  ــة املتعلقـــة حبمايـ االتفاقيـــة اإلطاريـ
 ا إطـارتـوفراليت اعتمدا ووقعتها بلدان املنطقة الـسبعة )١٢(الكاربات وكفالة تنميتها املستدامة
 لوضــع اســتراتيجيات مــشتركةالة لعــدة قطاعـات ومنــهاجللتعـاون وتنــسيق الــسياسات الــشام

 ؛أصحاب املصلحة املعنينيللتنمية املستدامة ومنتدى للحوار بني مجيع
املركـز الـدويل للتنميـةالعمـل الـذي يـضطلع بـه مـع التقـدير تالحظ كـذلك - ٣٥ 

منطقــة هنــدو التعــاون العــابر للحــدود بـني مثانيــة بلــدان أعــضاء يفيف تعزيــزاملتكاملـة للجبــال
كوش يف اهليمااليا من أجل احلض على العمل والتغيري للتغلب على حالة الـضعف االقتـصادي

 واالجتماعي واملادي اليت يعانيها سكان اجلبال؛
أسهم به مـشروع التنميـة الزراعيـة والريفيـة املـستدامة  ماتالحظ مع التقدير - ٣٦ 

ــان فريــق أديلبــودين يفيف املنــاطق اجلبليــة التــابع ملنظمــة األمــم املت حــدة لألغذيــة والزراعــة وبي
 وما يوفرانه مـن فوائـد وعمليات مالئمة للمناطق اجلبليةالترويج لسياسات حمددة ومؤسسات

 حتصى؛ ال اقتصادية
 أمهية بناء القدرات وتقوية املؤسسات وتعزيـز بـرامج التعلـيم مـن أجـلتؤكد - ٣٧ 

يــع املــستويات وإذكــاء الــوعي بالتحــديات القائمــةتــشجيع التنميــة املــستدامة للجبــال علــى مج
_______________

 .٣٢٧٢٤رقمال،١٩١٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٩(
 .www.alpconv.org/theconvention/index_en:متاح على )١٠(
 .www.alpconv.org/climate/index_en:متاحة على )١١(
 .www.carpathianconvention.org/text :علىمتاحة )١٢(

www.alpconv.org/theconvention/index_en
www.alpconv.org/climate/index_en
www.carpathianconvention.org/text
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وأفضل املمارسات يف جمال التنمية املستدامة يف املنـاطق اجلبليـة وفيمـا يتعلـق بطبيعـة العالقـات
 القائمة بني مناطق املرتفعات واملنخفضات األرضية؛

فـرصأمهية التعليم العايل يف املناطق اجلبليـة ومـن أجلـها، بغيـة تعزيـز ال تؤكد - ٣٨ 
ــة، ــاطق اجلبلي ــشباب، يف املن ــيهم ال ــذا،وتنــوهوتــشجيع اســتبقاء ذوي املهــارات، مبــن ف  يف ه

ماحـرثالثـة أ باملبادرات املهمة اليت اختـذت مـؤخرا علـى الـصعيد اإلقليمـي مثـل إقامـة،السياق
 يف طاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان وإنشاء احتـاد اهليمااليـا اجلـامعي، وتـشجعةجامعي
  يف العامل؛ األخرىذل جهود مماثلة يف املناطق اجلبليةعلى ب

 على وضع وتنفيذ برامج اتصال عاملية وإقليمية ووطنية لالستفادة منتشجع - ٣٩ 
 ومــن٢٠٠٢ الــسنة الدوليــة للجبــال يف عــاماللــذين أوجــدماالــوعي والقــوة الدافعــة للتغــيري

مـــنديــسمرب/ األولكـــانون ١١ يفاليوم الـــدويل للجبــالاالحتفـــال بــالفرصــة الـــيت يتيحهــا
 عام؛ كل

ــات وإنــشاء نظــم رصــدتــشجع - ٤٠  ــى مجــع وتقــدمي معلوم ــدول األعــضاء عل ال
االقتصادية مكرسة للجبال من أجل االستفادة منوللبيانات الفيزيائية البيولوجية واالجتماعية

نع ولتحــسني عملــييت صــالبحــوث املتعــددة التخصــصاتبــرامج ومــشاريعاملعــارف لــدعم
 والتخطيط؛ القرار

مجيع الكيانات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تقـوم، كـلتشجع - ٤١ 
بـني يف نطاق واليتها، مبواصلة تعزيز اجلهـود البنـاءة الـيت تبـذهلا مـن أجـل تقويـة التعـاون فيمـا

،)١(٢١زيادة فعالية تنفيـذ الفـصول ذات الـصلة مـن جـدول أعمـال القـرنتحقيقالوكاالت ل
 ذات الـصلة مـن خطـة جوهانـسربغ األخـرىالفقـراتو ٤٢ والفقـرة١٣يف ذلك الفـصل مبا

، آخذة يف االعتبار جهود الفريق املشترك بـني الوكـاالت املعـين باجلبـال واحلاجـة إىل)٢(للتنفيذ
ــة ــة والزراع ــة األمــم املتحــدة، وخباصــة منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــشاركة منظوم ــز م تعزي

مم املتحدة للبيئة وجامعـة األمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـةوبرنامج األ
األمـم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، وكــذلك املؤســسات

 املالية الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛
 املنفـذة وفقـا لقـرارمـن أجـل اجلبـال الـشراكةاملبذولـة يف إطـارهوداجلب تنوه - ٤٢ 

، وتـدعو اتمـع٢٠٠٣يوليـه/متـوز ٢٥ املـؤرخ٢٠٠٣/٦١الس االقتـصادي واالجتمـاعي
 اتمـع املــدين والقطـاع اخلــاص، إىلمبــن فـيهم،وأصـحاب املــصلحة املعنـيني اآلخـرينالـدويل

، وتـدعو أمانـة الـشراكةايـادة قيمتـه لزمن أجل اجلبـالالنظر يف االنضمام بنشاط إىل الشراكة
إىل تقدمي تقرير عن أنشطتها وإجنازاـا إىل جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورـا الثامنـة عـشرة يف
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ــام ــا٢٠١٠ع ــة وإدارة ، مب ــواد الكيميائي ــل وامل ــة بالنق ــسائل املواضــيعية املتعلق ــك عــن امل يف ذل
 بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاجالنفايــات والتعــدين وعــن إطــار الــسنوات العــشر للــربامج املتعلقــة

 املستدامة؛
مـن أجـل، يف هـذا الـسياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكةتالحظ مع التقدير - ٤٣ 

 للتعاون مع الصكوك املتعددة األطراف القائمة فيما يتعلق باجلبـال، مثـل اتفاقيـة التنـوعاجلبال
بلدان اليت تعاين من اجلفاف الـشديد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف ال)٦(البيولوجي

 )٥( واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة بـتغري املنـاخ)٧(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/و
واالستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث والـصكوك اإلقليميـة املتعلقـة باجلبـال، مثـل اتفاقيـة

كاربــــات وكفالــــةالتعلقــــة حبمايـــة جبــــال واالتفاقيـــة اإلطاريــــة امل)٩(محايـــة جبــــال األلــــب
 ؛)١٢(املستدامة تنميتها

 اجلهود اجلاريـة لتحـسني التعـاون االسـتراتيجي بـنيتالحظ أيضا مع التقدير - ٤٤ 
 مــن أجــل اجلبــال مثــل منتــدى اجلبــال والــشراكةبتنميــة اجلبــالاملؤســسات واملبــادرات املعنيــة

 ل؛ومبادرة حبوث اجلبال واجلمعية الدولية للجبا
 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الــسادسةتطلــب - ٤٥ 

“التنمية املستدامة للجبـال”والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند الفرعي املعنون
 .“التنمية املستدامة”من البند املعنون

 ٦٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١

 




