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  الدورة الرابعة والستون
        من جدول األعمال) ح (٥٣البند 

  التنمية املستدامة للجبال: التنمية املستدامة    
  

  تقرير اللجنة الثانية    
  

  ) يرلنداأ (ديماكوالسيدة دنيس : ةاملقرر
  

  مقدمة   - أوال  
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال    ٥٣ اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد        أجرت  - ١

A/64/420 .(  البند الفرعي    ومت البت يف )٢٥ و   ١٠يف  املعقـودتني    ٣٧و   ٣٣ يف اجللـستني  ) ح 
احملـضرين املـوجزين     لنظر اللجنة يف البند الفرعي يف        ويرد وصف . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  ).37  وA/C.2/64/SR.33(صلة ذوي ال
  

  A/C.2/64/L.23/Rev.1 و A/C.2/64/L.23 مشروعي القرارينالنظر يف   - ثانيا  
ممثــل سويــسرا، باســم عــرض ، نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٠ يف املعقــودة ٣٣يف اجللــسة   - ٢

 أنــدورا وأملانيــا وألبانيــا وإكــوادور وأفغانــستان وأســبانيا وإريتريــا وأرمينيــاو األرجنــتنيوإثيوبيــا 
 بولنـدا  و البوسـنة واهلرسـك    و بوتـان  و بنمـا  و الربازيل و باكستان و إيطاليا و أوكرانيا و إندونيسياو
ــا و ــة (بوليفي ــات -دول ــريو و) املتعــددة القومي ــيالروس وب ــشيت-تيمــور  وب ــل األســود  و لي  اجلب
   رومانيـا  و روانـدا  و سـالفية الـسابقة   ومجهورية مقدونيا اليوغ   و مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   و
  

 
  

 .Add.1-9 و A/64/420 حتت الرمز نة بشأن هذا البند يف عشرة أجزاءتقرير اللجيصدر   *  
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 فييـت نـام    و الفلـبني  و فرنـسا  و غواتيمـاال  و طاجيكـستان  و صـربيا  و شيلي و سلوفينيا و سلوفاكياو
 لبنـــان وكينيـــا وكوســـتاريكا وكـــوت ديفـــوار  والكـــامريون وكازاخـــستان وقريغيزســـتانو
مــشروع ، هنــدوراس وهــاييت ونيبــال والنمــسا ومــالوي واملكــسيك ومدغــشقر وليختنــشتاينو

  :فيما يلي نصه) A/C.2/64/L.23(“ املستدامة للجبالالتنمية”قرار بعنوان 
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٠ املــؤرخ ٥٣/٢٤ إىل قرارهــا إذ تــشري”    

   سنة دولية للجبال،٢٠٠٢الذي أعلنت مبوجبه عام 
 / كـــــانون األول٢٠ املـــــؤرخ ٥٥/١٨٩ إىل قراراهتـــــا وإذ تـــــشري أيـــــضا”    

 ٢٠٠٢ديــــــــسمرب / كــــــــانون األول٢٠رخ  املــــــــؤ٥٧/٢٤٥  و٢٠٠٠ ديــــــــسمرب
ــؤرخ ٥٨/٢١٦ و  املـــــؤرخ ٥٩/٢٣٨ و ٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٣ املـــ

 ديـسمرب  / األولكـانون  ٢٢ املـؤرخ   ٦٠/١٩٨ ، و ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٢٢
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٢/١٩٦، و ٢٠٠٥

، ومجيــع ٢١ القـرن   مـن جـدول أعمـال   ١٣ الفـصل  وإذ تؤكـد مـن جديـد   ”    
ــة املــستدامة       ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــذ نت ــصلة مــن خطــة تنفي الفقــرات ذات ال

 مـن هـذه اخلطـة، بوصـفهما       ٤٢، وال سـيما الفقـرة       )“خطة جوهانسربغ التنفيذيـة   ”(
  إطاري السياسة العامة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

ــال، و وإذ تالحــظ”     ــهاج بيــشكيك للجب ــة ملــؤمتر قمــة    من هــو الوثيقــة اخلتامي
ــن        ــرة مـ ــشكيك يف الفتـ ــد يف بيـ ــذي عقـ ــال الـ ــاملي للجبـ ــشكيك العـ ــشرين ٢٨بيـ  تـ

 والـذي مثـل احلـدث اخلتـامي للـسنة           ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   /األول
  الدولية للجبال،

ــضا ”     ــة     وإذ تالحــظ أي ــاطق اجلبلي ــستدامة يف املن ــة امل ــة للتنمي ــشراكة الدولي  ال
اليت استهلت خالل مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة           ) يف املناطق اجلبلية  الشراكة  (

باإلفادة من الدعم الذي تعهد به مخـسون بلـدا وسـت عـشرة منظمـة حكوميـة دوليـة                    
وست وتسعون منظمة من اجملموعات الرئيـسية، بوصـفها هنجـا مهمـا تتخـذه أطـراف         

   املترابطة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،معنية متعددة ملعاجلة خمتلف األبعاد
النتائج اليت توصـل إليهـا االجتماعـان العامليـان ألعـضاء            وإذ تالحظ كذلك    ”    

 تــشرينالــشراكة يف املنــاطق اجلبليــة اللــذان عقــدا علــى التــوايل يف مريانــو، إيطاليــا، يف  
 ٢٠٠٤ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ويف كوســــكو، بيـــــرو، يف  ٢٠٠٣ر أكتــــوب/األول
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، املعقود يف سان ميغيـل توكومـان، األرجنـتني،          بادرة األنديز واجتماع األنديز األول مل   
  ،٢٠٠٧سبتمرب /يف أيلول

 نتائج اجتماع فريق أديلبودين املعـين بالتنميـة الزراعيـة والريفيـة             وإذ تالحظ ”    
 تــشرين ٣ إىل ١املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة الــذي عقــد يف رومــا، يف الفتــرة مــن        

  ،٢٠٠٧أكتوبر /األول
   بتقرير األمني العام عن التنمية املستدامة للجبال؛حتيط علما  - ١”    
 وجود شبكة متنامية مـن احلكومـات واملنظمـات          تالحظ مع التقدير    - ٢”    

واجملموعات الرئيـسية واألفـراد يف أحنـاء العـامل تـدرك أمهيـة التنميـة املـستدامة للمنـاطق                 
، وتـسلم باألمهيـة العامليـة للجبـال باعتبارهـا مـصدرا ملعظـم               اجلبلية للقـضاء علـى الفقـر      

امليــاه العذبــة علــى األرض، ومــستودعات للتنــوع البيولــوجي الغــين واملــوارد الطبيعيــة    
األخرى، مبا فيها األخـشاب واملعـادن، وباعتبارهـا منـاطق تـوفر بعـض مـصادر الطاقـة            

ــاطق ذ     ــسياحة، ومن ــث   املتجــددة، ومقاصــد شــعبية لالســتجمام وال ــن حي ــة م ات أمهي
  التنوع الثقايف واملعرفة والتراث، وكلها عناصـــر تعود بفوائد اقتصادية ال حتصى؛

 بأن اجلبال متثل مؤشرات عاليـة احلـساسية لـتغري املنـاخ العـاملي               تسلم  - ٣”    
 اجلبلية وتغـريات    اجلليدياتمن خالل ظواهر، مثل تغريات التنوع البيولوجي واحنسار         

الــيت قــد تــؤثر يف املــصادر الرئيــسية للميــاه العذبــة يف العــامل، وتؤكــد الــصرف املــومسي 
  احلاجة إىل اختاذ إجراءات للتقليل إىل أدىن حد من اآلثار السلبية هلذه الظواهر؛

بــأن التنميــة املــستدامة للجبــال عنــصر رئيــسي يف حتقيــق أيــضا  تــسلم  - ٤”    
  مل؛األهداف اإلمنائية لأللفية يف العديد من مناطق العا

 احلاجة إىل إدماج قضايا اجلبال علـى حنـو أفـضل يف املناقـشات        تؤكد  - ٥”    
احلكومية الدولية بشأن تغري املناخ، ونقص التنـوع البيولـوجي، ومكافحـة التـصحر يف               
سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلق بتغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة للتنـوع             

ر، ومنتـدى األمــم املتحـدة املعــين   األمـم املتحــدة ملكافحـة التــصح  قيــة البيولـوجي، واتفا 
  بالغابات؛

 أنــه ال تــزال هنــاك حتــديات رئيــسية أمــام حتقيــق   تالحــظ مــع القلــق  - ٦”    
التنميــة املــستدامة والقــضاء علــى الفقــر يف املنــاطق اجلبليــة ومحايــة الــنظم اإليكولوجيــة  

 األحيـان مـن أفقـر النـاس يف أي بلـد      اجلبلية، وأن سكان املناطق اجلبليـة هـم يف أغلـب        
  من البلدان؛
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 احلكومـات علـى اعتمـاد رؤيـة بعيـدة املـدى وهنـج مشوليـة يف                  تشجع  - ٧”    
ــسياسات        ــة لل ــهج املتكامل ــز الن ــى تعزي ــستدامة، وعل ــة امل ــة بالتنمي اســتراتيجياهتا املتعلق

  املتصلة بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛
ومات على دمج التنمية املستدامة للجبال يف رسـم          احلك تشجع أيضا   - ٨”    

السياسات الوطنية واإلقليمية والعاملية واالستراتيجيات اإلمنائيـة، بوسـائل منـها إدمـاج             
املتطلبات اخلاصـة باجلبـال يف سياسـات التنميـة املـستدامة أو اعتمـاد سياسـات خاصـة                   

  باجلبال؛
عيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه، تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبي أن تالحــظ  - ٩”    

ــدهور        ــة الغابــات وغــري ذلــك مــن أشــكال ت ــة وإزال ــة علــى حتــات الترب ــار املترتب واآلث
ــدالت        ــاع مع ــة وشــدهتا، وكــذلك ارتف ــد الكــوارث الطبيعي ــاه وتزاي ــستجمعات املي م
اهلجرة النازحة، والضغوط النامجة عن الصناعة والنقـل والـسياحة والتعـدين والزراعـة،       

بة على تغري املناخ العاملي ونقص التنوع البيولوجي، هي بعض التحـديات            واآلثار املترت 
ــة املــستدامة      ــال يف حتقيــق التنمي ــة اهلــشة للجب ــنظم اإليكولوجي الرئيــسية الــيت تواجــه ال

  والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية، مبا يتسق مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛
ــربز  - ١٠”     ــستدا تـ ــة اإلدارة املـ ــات،    أمهيـ ــة الغابـ ــات وجتنـــب إزالـ مة للغابـ

وكــذلك إحيــاء الــنظم اإليكولوجيــة احلرجيــة املفقــودة واملتــدهورة للجبــال، مــن أجــل 
  تعزيز دور اجلبال بوصفها عناصر طبيعية لضبط الكربون واملياه؛

 أن الزراعة املستدامة يف املنـاطق اجلبليـة مهمـة حلمايـة البيئـة          تالحظ  - ١١”    
  قتصاد اإلقليمي؛اجلبلية وتعزيز اال

 بأن تغري املناخ يؤثر تـأثريا شـديدا علـى الزراعـة املـستدامة يف        تسلّم  - ١٢”    
املنــاطق اجلبليــة، وهتيــب باحلكومــات واجملتمــع الــدويل وســائر األطــراف املعنيــة القيــام   

  بوضع وتنفيذ تدابري ملعادلة آثاره السلبية؛
وارث الطبيعية وتأثريها   إزاء عدد ونطاق الك   تعرب عن بالغ قلقها       - ١٣”    

املتزايد خالل السنوات األخـرية، ممـا أدى إىل فقـد أعـداد كـبرية مـن األرواح وخلـف                   
جملتمعـات الـضعيفة يف أحنـاء       على ا آثارا اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األجل        

ة، وحتـث   العامل، وخباصة يف املناطق اجلبلية، وال سيما املنـاطق اجلبليـة يف البلـدان الناميـ               
على اختاذ خطوات ملموسة لدعم اجلهود الوطنيـة واإلقليميـة مـن أجـل               اجملتمع الدويل 

  كفالة التنمية املستدامة للجبال؛
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 احلكومــات واجملتمــع الــدويل وســائر األطــراف املعنيــة علــى  تــشجع  - ١٤”    
ــوعي وحتــسني االســتعداد واهلياكــل األساســية للحــد مــن أخطــار الكــوارث     إذكــاء ال

هة اآلثار املتزايدة للكـوارث يف املنـاطق اجلبليـة، مـن قبيـل الفيـضانات املفاجئـة،         وملواج
مبـــا فيهـــا الفيـــضانات املتفجـــرة للـــبحريات اجلليديـــة، وكـــذلك االهنيـــاالت األرضـــية   

هذا الـسياق، احتفـاء إجيابيـا مبوضـوع اليـوم            وتدفقات احلطام والزالزل، واالحتفاء يف    
إدارة أخطـــــار ”، وهــــو  ٢٠٠٩ديــــسمرب  /ل كـــــانون األو١١الــــدويل للجبــــال يف   

  ؛“الكوارث
 احلكومــات علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع األوســاط   أيــضا تــشجع  - ١٥”    

العلمية واجملتمعات اجلبلية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، عنـد االقتـضاء، وبغيـة تعزيـز                
 ذلـك  التنمية املستدامة للجبال، بدراسة الـشواغل اخلاصـة للمجتمعـات اجلبليـة، مبـا يف          

آثار تغري املناخ العاملي يف البيئات اجلبلية والتنـوع البيولـوجي، وذلـك هبـدف وضـع مث                  
  تنفيذ استراتيجيات تكيُّفّية مستدامة ملواجهة اآلثار الضارة لتغري املناخ؛

 على أن العمل على املستوى الوطين عامل أساسي يف حتقيـق            تشدد  - ١٦”    
ال، وترحـب بتزايـده املطـرد خـالل الـسنوات األخـرية             التقدم يف التنمية املستدامة للجب    

مع العديد من األحداث واألنشطة واملبادرات، وتدعو اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهـود      
اليت تبذهلا البلدان النامية لوضع وتنفيذ اسـتراتيجيات وبـرامج تـشمل، عنـد االقتـضاء،                 

للجبــال يف إطــار اخلطــط سياســات وقــوانني مؤاتيــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املــستدامة 
  اإلمنائية الوطنية؛

ــشاء جلــان أو ترتيبــات وآليــات مؤســسية    تــشجع  - ١٧”      علــى مواصــلة إن
ــد        ــوطين واإلقليمــي، عن ــصعيدين ال ــى ال ــة عل ــد مــن األطــراف املعني ــضم العدي ــة ت مماثل
االقتضاء، لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بـني القطاعـات مـن أجـل التنميـة املـستدامة يف                  

  ناطق اجلبلية؛امل
ــادة مــشاركة الــسلطات احملليــة، وكــذلك      تــشجع أيــضا   - ١٨”      علــى زي

األطراف املعنيـة األخـرى، وال سـيما سـكان األريـاف، والـشعوب األصـلية، واجملتمـع                  
اسـتغالل   املدين والقطاع اخلاص، يف وضـع وتنفيـذ الـربامج والترتيبـات املتعلقـة خبطـط          

  لة بالتنمية املستدامة يف اجلبال؛األرض وحيازة األرض واألنشطة املتص
 علـى احلاجـة إىل حتـسني إمكانيـة حـصول النـساء يف املنـاطق          تشدد  - ١٩”    

اجلبليــة علــى املــوارد، مبــا يف ذلــك األرض، وكــذلك احلاجــة إىل تعزيــز دور النــساء يف 
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 املنــاطق اجلبليــة يف عمليــات اختــاذ القــرارات الــيت تــؤثر يف جمتمعــاهتن احملليــة وثقافــاهتن  
  وبيئاهتن؛

، يف هذا الـصدد، احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة         تشجع  - ٢٠”    
على إدماج البعد اجلنساين، مبا يف ذلك بوسائل منـها املؤشـرات املوزعـة حـسب نـوع                

  اجلنس، يف أنشطة وبرامج ومشاريع تنمية اجلبال؛
ــد  - ٢١”     ــدها     تؤكـ ــلية وتقاليـ ــشعوب األصـ ــات الـ ــذ ثقافـ ــتعني أخـ ــه يـ  أنـ
معارفهــا، مبــا يف ذلــك يف ميــدان الطــب، يف االعتبــار الكامــل واحترامهــا وتــشجيعها  و

لدى وضع السياسة اإلمنائية والتخطيط يف املناطق اجلبلية، وتشدد علـى أمهيـة تـشجيع                
مشاركة اجملتمعات احمللية اجلبلية وإشراكها بشكل كامل يف اختاذ القـرارات الـيت تـؤثر               

ف الشعوب األصـلية وتراثهـا وقيمهـا يف مجيـع املبـادرات             فيها وعلى أمهية إدماج معار    
  اإلمنائية؛

 مــع االرتيــاح إىل اعتمــاد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوُّع   تــشري  - ٢٢”    
التنوع البيولوجي للجبال، مقـصده العـام هـو احلـد مـن             بشأن  البيولوجي برنامج عمل    

عيد العـاملي واإلقليمـي      علـى الـص    ٢٠١٠نقص التنوع البيولـوجي للجبـال حبلـول عـام           
والوطين، وتنفيـذه هبـدف اإلسـهام إسـهاما ملموسـا يف القـضاء علـى الفقـر يف املنـاطق                    

  .اجلبلية
ــة التنــوع    تــشدد  - ٢٣”      علــى ضــرورة مراعــاة املــواد ذات الــصلة مــن اتفاقي

  البيولوجي؛
 الدول وسائر األطراف املعنية إىل تعزيز تنفيـذ برنـامج العمـل             تدعو  - ٢٤”    
ــق بــ امل ــسياسي اجملــدَّد، ووضــع       تعل ــزام ال ــن خــالل االلت ــال، م ــوجي للجب التنوع البيول

، وتالحظ يف هذا الـصدد، مـع        املالئمة ؤسسية املتعددة األطراف  الترتيبات واآلليات امل  
االرتيــاح، التعــاون القــائم بــني أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، والــشراكة يف املنــاطق  

ــة علــى املزيــد مــن    اجلبليــة، ومنتــدى اجلبــال حل  فــز احلكومــات وســائر األطــراف املعني
  التعاون الفعال، واملساعدة يف بناء القدرة على تنفيذ برنامج العمل؛

 أن الكــثري مــن البلــدان الناميــة وكــذلك البلــدان الــيت متــر        تــدرك  - ٢٥”    
اقتـــصاداهتا مبرحلـــة انتقاليـــة حتتـــاج إىل املـــساعدة يف صـــياغة وتنفيـــذ االســـتراتيجيات  
والــربامج الوطنيــة للتنميــة املــستدامة للجبــال، مــن خــالل التعــاون الثنــائي واملتعــدد          
ــة       األطــراف وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، وكــذلك مــن خــالل أشــكال النــهج التعاوني

  األخرى؛
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 الــدول األعــضاء وســائر املنظمــات املعنيــة إىل وضــع وتنفيــذ   تــدعو  - ٢٦”    
ن اجلنـوب وبـني بلـدان اجلنـوب والـشمال،           برامج تعاونية ذات صلة باجلبـال بـني بلـدا         

وبرامج للتعاون الثالثي لتبادل أفضل املمارسات واملعلومات والتكنولوجيـات املالئمـة           
  والسليمة بيئيا؛

 أن متويل التنمية املستدامة للجبال قد أصبح مـسألة متزايـدة            تالحظ  - ٢٧”    
مليـة للجبـال وارتفـاع مـستوى        األمهية، وخباصة يف ضوء االعتراف املتزايد باألمهيـة العا        

  الفقر املدقع وانعدام األمن الغذائي واملشاق اليت تواجهها اجملتمعات اجلبلية؛
 احلكومـــات ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملؤســـسات املاليـــة  تـــدعو  - ٢٨”    

ــات         ــصلة وآلي ــم املتحــدة ذات ال ــات األم ــع اتفاقي ــة ومجي ــة العاملي ــق البيئ ــة ومرف الدولي
هلا إىل أن تقوم، ضمن والية كـل منـها، ومعهـا مجيـع األطـراف املعنيـة               التمويل التابعة   

من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، بالنظر يف توفري الـدعم، مبـا يف ذلـك بوسـائل منـها                   
احملليــة والوطنيــة والدوليــة مــن أجــل التنميــة   تقــدمي تربعــات ماليــة، للــربامج واملــشاريع 

  ة يف البلدان النامية؛املستدامة يف املناطق اجلبلية، وخباص
 على أمهية البحث عن جمموعة عريـضة مـن مـصادر التمويـل              تشدد  - ٢٩”    

من أجل التنمية املستدامة للجبال، من قبيل الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص،                
وزيادة فرص احلصول على التمويل البالغ الـصغر، مبـا يف ذلـك االئتمـان البـالغ الـصغر               

لــصغر، وقــروض اإلســكان الــصغرية، وحــسابات التــوفري والتعلــيم       والتــأمني البــالغ ا 
والصحة، وتقدمي الدعم إىل مباشـري األعمـال احلـرة الـراغبني يف االضـطالع بأعمـال                 
جتارية صـغرية ومتوسـطة احلجـم، والقيـام، حـسب االقتـضاء وعلـى أسـاس كـل حالـة                    

  على حدة، بعمليات مقايضة الديون بالتنمية املستدامة؛
 على مواصلة إقامة سالسل من األنشطة الزراعيـة املـستدامة           تشجع  - ٣٠”    

املضيفة للقيمة، وحتسني إمكانية وصول املـزارعني باملنـاطق اجلبليـة ومـشاريع الـصناعة               
سـيما صـغار     الزراعية إىل األسواق واملـشاركة فيهـا، بغيـة زيـادة دخـل املـزارعني، وال               

  ؛واألسر املزارعةاملزارعني، 
أن املناطق اجلبلية تتـيح فرصـا خمتلفـة للـسياحة، وتالحـظ أن                تؤكد  - ٣١”    

  طلب املستهلكني يتجه بصورة متزايدة حنو السياحة املسؤولة واملستدامة؛
 باإلســهام املتزايــد ملبــادرات الــسياحة املــستدامة يف املنــاطق  بترحــ  - ٣٢”    

ــة واملنــافع االجتماعيــة    دية للمجتمعــات  االقتــصا-اجلبليــة كوســيلة لتعزيــز محايــة البيئ
  احمللية؛
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 أن مثـة حاجـة إىل إذكــاء الـوعي العـام بالفوائـد االقتــصادية      تالحـظ   - ٣٣”    
ــال، ال للمجتمعــات املقيمــة يف املرتفعــات      ــة الــيت ال حتــصى والــيت تتيحهــا اجلب اإلجيابي
فحــسب، بــل أيــضا لنــسبة كــبرية مــن ســكان العــامل الــذين يعيــشون يف املنخفــضات،   

استدامة النظم اإليكولوجية الـيت تـوفر املـوارد واخلـدمات الـضرورية             تربز أمهية تعزيز    و
لرفـاه اإلنـسان والنـشاط االقتــصادي وأمهيـة اسـتحداث وســائل متويـل مبتكـرة لغــرض        

  محاية هذه النظم؛
 أن سالســل اجلبــال تكــون عــادة مــشتركة بــني عــدة بلــدان، تــدرك  - ٣٤”    

نيـة العـابرة للحـدود، حيثمـا توافـق          وتشجع، يف هذا السياق، على تطبيق النـهج التعاو        
ــذا         ــات يف ه ــادل املعلوم ــال وتب ــسالسل اجلب ــستدامة ل ــة امل ــى التنمي ــة، عل ــدول املعني ال

  الصدد؛
 ، يف هذا السياق، أن اتفاقية محاية جبال األلـب         تالحظ مع التقدير    - ٣٥”    

تــشجع علــى اتبــاع هنــج جديــدة بنــاءة لتنميــة جبــال األلــب تنميــة متكاملــة مــستدامة،  
بوسائل منها بروتوكوالهتا املواضيعية بشأن التخطيط املكاين والزراعـة اجلبليـة وحفـظ             
الطبيعــة واملنــاظر الطبيعيــة والغابــات اجلبليــة والــسياحة ومحايــة التربــة والطاقــة والنقــل، 
ــاخ        ــوقّي تغــري املن ــشأن ت ــها ب ــة، وخطــة عمل ــسكان والثقاف ــشأن ال ــا ب وكــذلك إعالهن

 األلـب، وتعاوهنـا مـع سـائر االتفاقيـات بـشأن املواضـيع               والتكيف معه يف منطقة جبال    
  ذات الصلة؛

 االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة جبـال           تالحظ أيضا مع التقـدير      - ٣٦”    
الـيت اعتمـدهتا ووقعتـها بلـدان املنطقـة الـسبعة مـن               الكاربات وكفالة تنميتها املـستدامة    

لة لعـدة قطاعـات، ومنـهاج لوضـع         أجل توفري إطار للتعاون وتنسيق الـسياسات الـشام        
  استراتيجيات مشتركة للتنمية املستدامة، ومنتدى للحوار بني مجيع األطراف املعنية؛

املركز الدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال      مع التقدير    تالحظ كذلك   - ٣٧”    
 -الذي يعزز التعاون العابر للحدود بني مثانيـة بلـدان إقليميـة أعـضاء يف منطقـة هنـدو         

وش يف اهليمااليا من أجـل احلـض علـى العمـل والتغـيري للتغلـب علـى حالـة الـضعف           ك
  االقتصادي واالجتماعي واملادي اليت يعانيها سكان اجلبال؛

 ما أسهم بـه مـشروع التنميـة الزراعيـة والريفيـة      تالحظ مع التقدير    - ٣٨”    
ية والزراعـة، وبيـان فريـق    املستدامة يف املناطق اجلبلية التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذ        

أديلبودين يف الترويج لسياسات حمددة ومؤسسات وعمليات مالئمة للمناطق اجلبليـة،           
  وما يوفرانه من فوائد اقتصادية ال حتصى؛
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 أمهية بناء القدرات وتقوية املؤسسات وتعزيـز بـرامج التعلـيم            تؤكد  - ٣٩”    
ملــستويات، وإذكــاء الــوعي مــن أجــل تــشجيع التنميــة املــستدامة للجبــال علــى مجيــع ا  

بالتحــديات القائمــة وأفــضل املمارســات يف جمــال التنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة  
  وفيما يتعلق بطبيعة العالقات القائمة بني مناطق املرتفعات واملنخفضات األرضية؛

 أمهية التعلـيم العـايل يف املنـاطق اجلبليـة ومـن أجلـها، مـن أجـل                   تربز  - ٤٠”    
الفــرص، وتــشجيع اســتبقاء ذوي املهــارات، مبــن فــيهم الــشباب، يف املنــاطق        تعزيــز 

اجلبليــة، وتــسلّم يف هــذا الــسياق باملبــادرات املهمــة الــيت اختــذت مــؤخرا علــى الــصعيد  
ــة   ــامعي يف كــــل مــــن  اإلقليمــــي، مثــــل إقامــ ــتان وكازاخــــستان حــــرم جــ قريغيزســ

بـذل جهـود مماثلـة يف     وطاجيكستان، وإنشاء احتـاد اهليمااليـا اجلـامعي، وتـشجع علـى             
  سائر املناطق اجلبلية حول العامل؛

 علــى وضــع وتنفيــذ بــرامج اتــصال عامليــة وإقليميــة ووطنيــة  تــشجع  - ٤١”    
الــسنة الدوليــة للجبــال يف عــن الناشــئني لالســتفادة مــن الــوعي والقــوة الدافعــة للتغــيري 

 نكـــانو  ١١ ومـــن الفرصـــة الـــيت يتيحهـــا اليـــوم الـــدويل للجبـــال يف        ٢٠٠٢ عـــام
  من كل عام؛ديسمرب /األول

 الدول األعـضاء علـى مجـع وتقـدمي معلومـات وإنـشاء              تشجع أيضا   - ٤٢”    
ــدعم البحــوث         ــارف ل ــال مــن أجــل االســتفادة مــن املع ــات مكرســة للجب قواعــد بيان
ــني التخصــصات،        ــشتركني ب ــددة التخصــصات وامل ــة املتع ــشاريع اإلمنائي ــربامج وامل وال

تخطـيط، وإقامــة نظـم للرصـد طويلــة األجـل معنيــة     ولتحـسني عملـييت صــنع القـرار وال   
باآلثــار الفيزيائيــة البيولوجيــة واالجتماعيــة االقتــصادية، مــن أجــل إرســاء أســاس ســليم 
ــة         ــاة نظــم الرصــد القائم ــع مراع ــستقبل، م ــرارات يف امل ــسياسات وصــنع الق لرســم ال

  التفاقيات ريو؛
مــم املتحــدة  مجيــع الكيانــات املعنيــة يف منظومــة األ تــشجع كــذلك  - ٤٣”    

على أن تقوم، يف نطاق والية كل منها، مبواصلة تعزيز اجلهـود البنـاءة الـيت تبـذهلا مـن                    
بـني الوكـاالت لزيـادة فعاليـة تنفيـذ الفـصول ذات الـصلة مـن              أجل تقوية التعاون فيما   

 وسـائر الفقـرات ذات      ٤٢ والفقـرة    ١٣يف ذلك الفصل     ، مبا ٢١ جدول أعمال القرن  
، آخذة يف االعتبـار جهـود الفريـق املـشترك بـني             التنفيذيةسربغ  الصلة من خطة جوهان   

الوكاالت املعين باجلبال واحلاجة إىل تعزيز مـشاركة منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة                
منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وجامعـة األمـم                   

ظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومن     
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ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وكذلك املؤسسات املالية الدولية واملنظمـات الدوليـة            
  األخرى ذات الصلة؛

 جبهود الشراكة يف املناطق اجلبلية املنفذة وفقا لقـرار اجمللـس            تعترف  - ٤٤”    
، وتـدعو اجملتمـع     ٢٠٠٣يوليـه   /متـوز  ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦١االقتصادي واالجتماعي   

الدويل وسائر األطراف املعنية، مبا فيهـا اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، إىل النظـر يف                   
إىل الشراكة يف املنـاطق اجلبليـة لزيـادة قيمتـها املـضافة، وتـدعو أمانـة                 االنضمام بنشاط   

ستدامة يف دورهتـا     عن أنـشطتها وإجنازاهتـا إىل جلنـة التنميـة املـ            الشراكة إىل تقدمي تقرير   
يف ذلــك عــن املــسائل املواضــيعية املتعلقــة بالزراعــة   ، مبــا٢٠١٠الثامنــة عــشرة يف عــام 

  والتنمية الريفية واألرض واجلفاف والتصحر وأفريقيا؛
، يف هـذا الـسياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة        تالحظ مع التقدير    - ٤٥”    

دة األطراف القائمـة فيمـا يتعلـق باجلبـال،     يف املناطق اجلبلية للتعاون مع الصكوك املتعد  
مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت                

ــشديد و   ــاف ال ــن اجلف ــاين م ــا  /تع ــصحر، وخباصــة يف أفريقي ــن الت ــم   أو م ــة األم واتفاقي
ــاخ    ــتغري املن ــة ب ــة املتعلق ــة ل  املتحــدة اإلطاري ــن الكــوارث   واالســتراتيجية الدولي لحــد م

ــال األلــب واالتفاقيــة          ــة محايــة جب ــة باجلبــال، مثــل اتفاقي ــصكوك اإلقليميــة املتعلق وال
  املستدامة؛ اإلطارية املتعلقة حبماية جبال كاربات تنميتها

ــني املؤســسات     تؤكــد  - ٤٦”     ــتراتيجي ب ــاون االس ــة إىل حتــسني التع  احلاج
ى اجلبـال، والـشراكة يف املنـاطق اجلبليـة،         واملبادرات املعنية بالتنميـة اجلبليـة، مثـل منتـد         

ومبادرة حبوث اجلبـال، واجلمعيـة الدوليـة للجبـال، وحتـيط علمـا مـع التقـدير بـاجلهود                    
اليت بذلت مؤخرا لدمج هذه املنظمات من أجـل التنـسيق والتعـاون والتـأثري علـى حنـو                   

  أفضل؛
 دورهتـــا  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يفتطلـــب  - ٤٧”    

التنميـة  ”السادسة والـستني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار بنـد فرعـي بعنـوان                       
  “.“التنمية املستدامة”من البند املعنون “ املستدامة للجبال

نـوفمرب، كـان معروضـا علـى اللجنـة          /تشرين الثـاين   ٢٥يف  املعقودة  ،  ٣٧ جلستهايف  و  - ٣
ممثـل  قدمـه   ،  )A/C.2/64/L.23/Rev.1 (“امة للجبـال  التنميـة املـستد   ”مشروع قرار منقح بعنوان     

 أفغانـستان  و إسـتونيا  و أسـبانيا  و إريتريـا  و أرمينيـا  و األرجنـتني  و أذربيجان و  إثيوبيا باسم سويسرا
 بنمـا و الربازيـل  و باكـستان  و إيطاليـا  و أوكرانيـا  و إندونيـسيا  و أنـدورا  و أملانيا و ألبانيا و إكوادورو
 بـريو  و ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (بوليفيـا    و بولنـدا و البوسـنة واهلرسـك   و بورونـدي و بوتانو
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 مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة      و اجلمهورية الدومينيكية  و اجلبل األسود  و  ليشيت -تيمور   و بيالروسو
 رومانيـا  و روانـدا  و مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة      و مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   و
 الفلــبني وفرنــسا وغواتيمــاال وطاجيكــستان وصــربيا وشــيلي وسيــشيل وســلوفينيا وســلوفاكياو
ــام و ــت نـ ــتان وفييـ ــستان وقريغيزسـ ــامريون وكازاخـ ــا والكـ ــدا وكرواتيـ ــوار  وكنـ ــوت ديفـ  كـ
ــا وكوســتاريكاو ــان وكيني ــشتاين ولبن ــال والنمــسا ومــالوي واملكــسيك ومدغــشقر وليختن  نيب
  . ، انضمت إسرائيل إىل مقدمي مشروع القراروالحقا. هندوراس وهاييتو
 مـشروع القـرار آثـار يف امليزانيـة         ه ال تترتب على   بلغت اللجنة بأن  ويف اجللسة نفسها، أُ     - ٤

  .الربناجمية
ــضا،  ويف   - ٥ ــسة نفــسها أي ــان و أدىلاجلل ــسرا ببي  مــن ٣شــفويا الفقــرة  صــّوب  ممثــل سوي

  .“مؤشراتتوفر ” بعد عبارة “حساسة” كلمة بإدراجمنطوق مشروع القرار 
 بــصيغته A/C.2/64/L.23/Rev.1، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار ويف اجللــسة نفــسها  - ٦

  ). ٧انظر الفقرة (املصوبة شفويا 
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  توصية اللجنة الثانية  - ثالثا  
  :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ٧
  

 التنمية املستدامة للجبال    
  ،إن اجلمعية العامة  
 الـذي أعلنـت     ١٩٩٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٠ املؤرخ   ٥٣/٢٤ إىل قرارها    إذ تشري   

   سنة دولية للجبال،٢٠٠٢مبوجبه عام 
ــضا    ــشري أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٥٥/١٨٩ إىل قراراهت ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل  ٢٠٠٠دي

ــؤرخ ٥٧/٢٤٥ و ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٨/٢١٦ و ٢٠٠٢ديـ ــانون ٢٣ املـ  كـ
، ٢٠٠٤ديـــــــسمرب  / كـــــــانون األول٢٢  املـــــــؤرخ٥٩/٢٣٨ و ٢٠٠٣ديـــــــسمرب / األول

 كـــانون ١٩ املـــؤرخ ٦٢/١٩٦، و ٢٠٠٥ديـــسمرب / األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٦٠/١٩٨ و
  ،٢٠٠٧ديسمرب /األول

 ومجيـع الفقـرات     )١(٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ١٣ الفـصل    وإذ تؤكد من جديـد      
 جوهانـسربغ   خطـة ”(ذات الصلة من خطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة                 

 بوصفهما إطاري السياسة العامـة للتنميـة املـستدامة          ها، من ٤٢، وال سيما الفقرة     )٢()“التنفيذية
  يف املناطق اجلبلية،

، وهـو الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر قمـة بيـشكيك             )٣( منـهاج بيـشكيك للجبـال      وإذ تالحظ   
 تـشرين   ١كتـوبر إىل    أ/ تـشرين األول   ٢٨العاملي للجبال الذي عقد يف بيشكيك يف الفتـرة مـن            

   والذي مثل احلدث اخلتامي للسنة الدولية للجبال،٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
يف الـشراكة  ”( الشراكة الدولية للتنمية املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة    وإذ تالحظ أيضا    

 اليت استهلت خالل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة باإلفـادة مـن الـدعم             ) “املناطق اجلبلية   
الذي تعهد به مخسون بلدا وست عشرة منظمـة حكوميـة دوليـة وسـت وتـسعون منظمـة مـن                     

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

، ١، القـرار  ) والتـصويب A.93.I.8منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      (راألول، القرارات اليت اختذها املؤمت  
  .الثاين املرفق

ــا،         )٢(   ــوب أفريقي ــســــــربغ، جن ــســــتدامة، جوهان ــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــر م  ‐أغــسطس /آب ٢٦تقري
، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

  .، املرفق٢ القرار
  )٣(  A/C.2/57/7املرفق ،.  
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 متعـددة ملعاجلـة خمتلـف األبعـاد     مـؤثرة اجملموعات الرئيسية، بوصفها هنجا مهما تتخذه أطـراف       
  املترابطة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

العامليـان ألعـضاء الـشراكة    النتـائج الـيت توصـل إليهـا االجتماعـان        وإذ تالحظ كذلك      
 ٢٠٠٣ر أكتـوب / األولتـشرين يف املناطق اجلبلية اللذان عقدا على التوايل يف مريانو، إيطاليا، يف    

، بادرة األنـديز   واجتماع األنديز األول مل    ٢٠٠٤أكتوبر  / األول تشرينويف كوسكو، بيـرو، يف     
  ،٢٠٠٧سبتمرب /املعقود يف سان ميغيل توكومان، األرجنتني، يف أيلول

 نتائج اجتماع فريق أديلبودين املعـين بالتنميـة الزراعيـة والريفيـة املـستدامة               وإذ تالحظ   
  ،٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ٣ إىل ١يف املناطق اجلبلية الذي عقد يف روما يف الفترة من 

  ؛)٤( بتقرير األمني العام عن التنمية املستدامة للجبالحتيط علما  - ١  
ــ  - ٢    وجـــود شـــبكة متناميـــة مـــن احلكومـــات واملنظمـــات  ديرتالحـــظ مـــع التقـ

واجملموعــات الرئيــسية واألفــراد يف أحنــاء العــامل تــدرك أمهيــة التنميــة املــستدامة للمنــاطق اجلبليــة  
للقضاء على الفقر، وتسلم باألمهية العاملية للجبـال باعتبارهـا مـصدرا ملعظـم امليـاه العذبـة علـى                    

 الغين واملـوارد الطبيعيـة األخـرى، مبـا فيهـا األخـشاب              األرض، ومستودعات للتنوع البيولوجي   
واملعادن، وباعتبارها مناطق توفر بعض مـصادر الطاقـة املتجـددة، ومقاصـد شـعبية لالسـتجمام          
والــسياحة، ومنــاطق ذات أمهيــة مــن حيــث التنــوع الثقــايف واملعرفــة والتــراث، وكلــها عناصـــــر 

   ال حتصى؛ إجيابيةتعود بفوائد اقتصادية
 تغـري املنـاخ العـاملي مـن خـالل           حـساسة عـن    مؤشرات   توفر بأن اجلبال    تسلم  - ٣  

 اجلبليـة وتغـريات الـصرف املـومسي     اجلليـديات ظواهر مثل تغـريات التنـوع البيولـوجي واحنـسار        
اليت قد تؤثر يف املـصادر الرئيـسية للميـاه العذبـة يف العـامل، وتؤكـد احلاجـة إىل اختـاذ إجـراءات                        

  ؛ وتعزيز تدابري التكيف من اآلثار السلبية هلذه الظواهرللتقليل إىل أدىن حد
بأن التنمية املـستدامة للجبـال عنـصر رئيـسي يف حتقيـق األهـداف               أيضا   تسلم  - ٤  

  اإلمنائية لأللفية يف العديد من مناطق العامل؛
املناقـشات  التنمية املستدامة للجبـال خـالل   قضايا إمعان النظر يف  علىتشجع    - ٥  

لدولية بشأن تغـري املنـاخ، ونقـص التنـوع البيولـوجي، ومكافحـة التـصحر يف سـياق                   احلكومية ا 
، واتفاقيـة   )٦(لتنـوع البيولـوجي   ا، واتفاقيـة    )٥( بـتغري املنـاخ    ةاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـ     

_________________ 
  )٤(  A/64/222.  
  .٣٠٨٢٢، رقم ١٧١١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  
  .٣٠٦١٩، رقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )٦(  
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أو مـن التـصحر،   / يف البلدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و     األمم املتحدة ملكافحة التصّحر   
  ، ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات؛)٧(صة يف أفريقياوخبا

ــزال هنــاك  تالحــظ مــع القلــق   - ٦   ــه ال ت ــة  حتــديات أن  رئيــسية أمــام حتقيــق التنمي
املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية ومحاية النظم اإليكولوجية اجلبليـة، وأن سـكان               

  قر الناس يف أي بلد من البلدان؛املناطق اجلبلية هم يف أغلب األحيان من أف
ــشجع  - ٧   ــدى ونُ    تـ ــدة املـ ــة بعيـ ــاد رؤيـ ــى اعتمـ ــات علـ ــة يف   احلكومـ ــج مشوليـ هـ

ــصلة         ــسياسات املت ــة لل ــهج املتكامل ــز الن ــى تعزي ــستدامة، وعل ــة امل ــة بالتنمي اســتراتيجياهتا املتعلق
  بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

رسـم  عمليـة   ميـة املـستدامة للجبـال يف         احلكومات على دمج التن    تشجع أيضا   - ٨  
السياسات الوطنية واإلقليمية والعاملية واالستراتيجيات اإلمنائية، بوسائل منها إدماج املتطلبـات           

  اخلاصة باجلبال يف سياسات التنمية املستدامة أو اعتماد سياسات خاصة باجلبال؛
لــك امليــاه، واآلثــار تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذ  أن تالحــظ  - ٩  

 الكـوارث الطبيعيـة   وتـواتر تـدهور مـستجمعات امليـاه    واملترتبة على حتات التربة وإزالة الغابات    
، والـضغوط النامجـة عـن الـصناعة والنقـل           اخلارجـة ، وكذلك ارتفاع معـدالت اهلجـرة        ونطاقها

ع البيولـوجي، هـي     والسياحة والتعدين والزراعة، واآلثار املترتبة على تغـري املنـاخ ونقـص التنـو             
ــة        ــال يف حتقيــق التنمي ــة اهلــشة للجب ــنظم اإليكولوجي ــيت تواجــه ال ــسية ال بعــض التحــديات الرئي

  املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية، مبا يتسق مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛
لــنظم إحيــاء او أمهيــة اإلدارة املــستدامة للغابــات وجتنــب إزالــة الغابــات،  تــربز  - ١٠  

اإليكولوجية احلرجية املفقودة واملتدهورة للجبال من أجل تعزيـز دور اجلبـال بوصـفها عناصـر                
  طبيعية لضبط الكربون واملياه؛

 أن الزراعــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة مهمــة حلمايــة البيئــة اجلبليــة   تالحــظ  - ١١  
  وتعزيز االقتصاد اإلقليمي؛

 ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة وتأثريهـا املتزايـد           إزاء عـدد  تعرب عن بالغ قلقها       - ١٢  
خالل السنوات األخرية، ممـا أدى إىل فقـد أعـداد كـبرية مـن األرواح وخلـف آثـارا اجتماعيـة                      

جملتمعــات الــضعيفة يف أحنــاء العــامل، وخباصــة يف  علــى اواقتــصادية وبيئيــة ســلبية طويلــة األجــل  
علـى اختـاذ     دان الناميـة، وحتـث اجملتمـع الـدويل        املناطق اجلبلية، وال سيما املنـاطق اجلبليـة يف البلـ          

  خطوات ملموسة لدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية من أجل كفالة التنمية املستدامة للجبال؛
_________________ 

  .٣٣٤٨٠، رقم ١٩٥٤املرجع نفسه، اجمللد   )٧(  
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ــشجع  - ١٣   ــدويل وســائر األطــراف    ت ــات واجملتمــع ال ــؤثرة احلكوم ــى إذكــاء  امل  عل
 وملواجهــة اآلثــار وحتــسني االســتعداد واهلياكــل األساســية للحــد مــن أخطــار الكــوارث  الــوعي

املتزايدة للكوارث يف املناطق اجلبلية، من قبيل الفيضانات املفاجئة، مبا فيهـا الفيـضانات        الضارة  
والقيـام،  املتفجرة للبحريات اجلليدية، وكذلك االهنياالت األرضية وتدفقات احلطام والزالزل،          

 كـانون   ١١الـذي يـصادف     اليـوم الـدويل للجبـال       باغتنام الفـرص الـيت يتيحهـا        ،  الصددهذا   يف
  ؛دارة أخطار الكوارثواملكرس إل، ٢٠٠٩ديسمرب /األول

احلكومــات أن تقــوم، بالتعــاون مــع األوســاط العلميــة واجملتمعــات تطلــب إىل   - ١٤  
اجلبلية واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، عنـد االقتـضاء، وبغيـة تعزيـز التنميـة املـستدامة للجبـال،                     

تغري املناخ يف البيئـات     الضارة ل ثار  اآلمعات اجلبلية، مبا يف ذلك      بدراسة الشواغل اخلاصة للمجت   
 مث تنفيـذ التـدابري      اجلبلية والتنوع البيولوجي، وذلك هبدف وضع استراتيجيات تكيُّفّية مستدامة        

   ملواجهة اآلثار الضارة لتغري املناخ؛املالئمة
قيـق التقـدم    على أن العمـل علـى املـستوى الـوطين عامـل أساسـي يف حت             تشدد  - ١٥  

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 

اتية مـن   النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند االقتضاء، سياسات وقوانني مؤ          
  أجل حتقيق التنمية املستدامة للجبال يف إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية؛

 علـى مواصـلة إنـشاء جلـان أو ترتيبـات وآليـات مؤسـسية مماثلـة تـضم                    تشجع  - ١٦  
 على الصعيدين الوطين واإلقليمـي، عنـد االقتـضاء، لتعزيـز التنـسيق              املؤثرةالعديد من األطراف    

  ت من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛والتعاون فيما بني القطاعا
 املـؤثرة  على زيادة مشاركة السلطات احمللية، وكذلك األطراف         تشجع أيضا   - ١٧  

األخرى، وال سيما سكان األرياف، والشعوب األصلية، واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص، يف         
ــة    ــات املتعلق ــربامج والترتيب ــذ ال ــشطة هتــايازحب وألراضــيااســتغالل  بتخطــيطوضــع وتنفي  واألن

  املتصلة بالتنمية املستدامة يف اجلبال؛
 على احلاجة إىل حتسني إمكانية حصول النساء يف املنـاطق اجلبليـة علـى               تشدد  - ١٨  

ــة يف        ــاطق اجلبلي ــساء يف املن ــز دور الن ــك األرض، وكــذلك احلاجــة إىل تعزي ــا يف ذل ــوارد، مب امل
   جمتمعاهتن احمللية وثقافاهتن وبيئاهتن؛عمليات اختاذ القرارات اليت تؤثر يف

، يف هذا الصدد، احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية على إدمـاج           تشجع  - ١٩  
، يف أنــشطة وبــرامج املــصنفة جنــسانياالبعــد اجلنــساين، مبــا يف ذلــك بوســائل منــها املؤشــرات    

  ومشاريع تنمية اجلبال؛
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صـلية وتقاليـدها ومعارفهـا، مبـا يف          أنه يتعني أخـذ ثقافـات الـشعوب األ         تؤكد  - ٢٠  
ذلك يف ميدان الطب، يف االعتبار الكامل واحترامها وتشجيعها لـدى وضـع الـسياسة اإلمنائيـة                 
والتخطــيط يف املنــاطق اجلبليــة، وتــشدد علــى أمهيــة تــشجيع مــشاركة اجملتمعــات احملليــة اجلبليــة  

أمهية إدماج معـارف الـشعوب      وإشراكها بشكل كامل يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيها وعلى           
  األصلية وتراثها وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛

  ؛)٦( ضرورة مراعاة املواد ذات الصلة يف اتفاقية التنوع البيولوجيتشدد على  - ٢١  
 مــع االرتيــاح إىل اعتمـاد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيـة التنــوُّع البيولــوجي   تـشري   - ٢٢  

، مقـصده العـام هـو احلـد مـن نقـص التنـوع        )٨(لبيولـوجي للجبـال  التنـوع ا بـشأن  برنـامج عمـل   
 على الصعد العاملي واإلقليمي والـوطين، وتنفيـذه هبـدف           ٢٠١٠البيولوجي للجبال حبلول عام     

  اء على الفقر يف املناطق اجلبلية؛اإلسهام إسهاما ملموسا يف القض
املتعلـق  امج العمـل     إىل تعزيـز تنفيـذ برنـ       املـؤثرة  الدول وسـائر األطـراف       تدعو  - ٢٣  

، ووضـع الترتيبـات واآلليـات    املتجـدد التنوع البيولوجي للجبال، من خالل االلتـزام الـسياسي       ب
، وتالحظ يف هذا الصدد، مع االرتياح، التعاون القائم بـني           املالئمةاملؤسسية املتعددة األطراف    

دى اجلبـال حلفـز احلكومـات    أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والشراكة يف املناطق اجلبلية، ومنتـ     
 على املزيد من التعـاون الفعـال، واملـساعدة يف بنـاء القـدرة علـى                 املؤثرةوسائر األطراف   املعنية  

  تنفيذ برنامج العمل؛
 أن الكثري من البلدان النامية وكذلك البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة              تدرك  - ٢٤  

ذ االستراتيجيات والربامج الوطنية للتنمية املـستدامة       انتقالية حتتاج إىل املساعدة يف صياغة وتنفي      
للجبال، من خالل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وكـذلك مـن                  

  خالل أشكال النهج التعاونية األخرى؛
أمهيــة تبــادل أفــضل املمارســات واملعلومــات والتكنولوجيــات املالئمــة    تؤكــد  - ٢٥  

  ؛ن أجل التنمية املستدامة للجبال، وتشجع الدول األعضاء على القيام بذلكوالسليمة بيئيا م
 أن متويل التنمية املستدامة للجبـال قـد أصـبح مـسألة متزايـدة األمهيـة،            تالحظ  - ٢٦  

وخباصــة يف ضــوء االعتــراف املتزايــد باألمهيــة العامليــة للجبــال وارتفــاع مــستوى الفقــر املــدقع     
  شاق اليت تواجهها اجملتمعات اجلبلية؛وانعدام األمن الغذائي وامل

 احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة ومرفـق              تدعو  - ٢٧  
البيئــة العامليــة ومجيــع اتفاقيــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة وآليــات التمويــل التابعــة هلــا إىل أن    

_________________ 
  )٨(  UNEP/CBD/COP/7/21املرفق٧/٢٧رر ، املرفق، املق ،.  
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مـع املـدين والقطـاع اخلـاص،        مـن اجملت  املـؤثرة   ، ومعها مجيـع األطـراف       كل ضمن واليتها  تقوم،  
احملليـة   بالنظر يف توفري الدعم، مبا يف ذلك بوسائل منها تقدمي تربعات مالية، للربامج واملـشاريع              
  والوطنية والدولية من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، وخباصة يف البلدان النامية؛

در التمويـل مـن أجـل        على أمهية البحث عن جمموعة عريـضة مـن مـصا           تشدد  - ٢٨  
التنميــة املــستدامة للجبــال، مــن قبيــل الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص، وزيــادة فــرص 
احلصول على التمويل البالغ الصغر، مبا يف ذلك االئتمان البـالغ الـصغر والتـأمني البـالغ الـصغر،          

 إىل مباشـري     والتعليم والصحة، وتقدمي الدعم    االدخاروقروض اإلسكان الصغرية، وحسابات     
ــام،        ــة صــغرية ومتوســطة احلجــم، والقي ــراغبني يف االضــطالع بأعمــال جتاري األعمــال احلــرة ال
ــة          ــديون بالتنمي ــضة ال ــات مقاي ــى حــدة، بعملي ــة عل ــى أســاس كــل حال ــضاء وعل حــسب االقت

  املستدامة؛
 على مواصلة إقامـة سالسـل مـن األنـشطة الزراعيـة املـستدامة املـضيفة                 تشجع  - ٢٩  

سني إمكانيــة وصــول املــزارعني باملنــاطق اجلبليــة ومــشاريع الــصناعة الزراعيــة إىل    للقيمــة، وحتــ
ــة    ــا، بغي ــشاركة فيه ــق األســواق وامل ــادة حتقي ــزارعني، وال كــبرية يف زي ســيما صــغار   دخــل امل

  ؛واألسر املزارعةاملزارعني، 
 باإلســهام املتزايــد ملبــادرات الــسياحة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة       ترّحــب  - ٣٠  

 وبتوجـه طلـب      االقتصادية للمجتمعات احمللية   -كوسيلة لتعزيز محاية البيئة واملنافع االجتماعية       
  ؛املستهلكني بصورة متزايدة حنو السياحة اليت تتسم باملسؤولية واالستدامة

 أن مثة حاجة إىل إذكاء الوعي العام بالفوائد االقتصادية اإلجيابيـة الـيت              تالحظ  - ٣١  
يحها اجلبال، ال للمجتمعات املقيمة يف املرتفعـات فحـسب، بـل أيـضا لنـسبة                ال حتصى واليت تت   

تــربز أمهيــة تعزيــز اســتدامة الــنظم  كــبرية مــن ســكان العــامل الــذين يعيــشون يف املنخفــضات، و  
اإليكولوجية اليت توفر املوارد واخلدمات الضرورية لرفاه اإلنسان والنـشاط االقتـصادي وأمهيـة              

  تكرة لغرض محاية هذه النظم؛استحداث وسائل متويل مب
 أن سالسل اجلبال تكون عادة مشتركة بـني عـدة بلـدان، وتـشجع، يف                تدرك  - ٣٢  

هذا السياق، علـى تطبيـق النـهج التعاونيـة العـابرة للحـدود، حيثمـا توافـق الـدول املعنيـة، علـى               
  التنمية املستدامة لسالسل اجلبال وتبادل املعلومات يف هذا الصدد؛

تـشجع   )٩(، يف هذا السياق، أن اتفاقية محاية جبال األلـب         مع التقدير تالحظ    - ٣٣  
ــها       ــة متكاملــة مــستدامة، بوســائل من ــال األلــب تنمي ــة جب ــاءة لتنمي علــى اتبــاع هنــج جديــدة بن

_________________ 
  .٣٢٧٢٤، رقم ١٩١٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩(  
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ــاظر       ــة وحفــظ الطبيعــة واملن بروتوكوالهتــا املواضــيعية بــشأن التخطــيط املكــاين والزراعــة اجلبلي
  اإلعـالن املتعلـق    ياحة ومحايـة التربـة والطاقـة والنقـل، وكـذلك          الطبيعية والغابـات اجلبليـة والـس      

مـع سـائر   والتعـاون   بشأن تغري املناخ يف منطقة جبـال األلـب،      العملالسكان والثقافة، وخطة    ب
، واألنــشطة املــضطلع هبــا يف ســياق    اتفاقيــات بــشأن املواضــيع ذات الــصلة   اهليئــات املنــشأة ب 

  ؛الشراكة يف املناطق اجلبلية
 االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة جبـال الكاربـات             الحظ أيضا مع التقدير   ت  - ٣٤  

اليت اعتمدهتا ووقعتها بلدان املنطقـة الـسبعة مـن أجـل تـوفري إطـار                 )١٠(وكفالة تنميتها املستدامة  
للتعــاون وتنــسيق الــسياسات الــشاملة لعــدة قطاعــات، ومنــهاج لوضــع اســتراتيجيات مــشتركة 

  ؛املؤثرةنتدى للحوار بني مجيع األطراف للتنمية املستدامة، وم
املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال الذي يعزز       مع التقدير    تالحظ كذلك   - ٣٥  

 كـوش يف اهليمااليـا      -التعاون العابر للحدود بني مثانية بلـدان إقليميـة أعـضاء يف منطقـة هنـدو                 
القتــصادي واالجتمــاعي مــن أجــل احلــض علــى العمــل والتغــيري للتغلــب علــى حالــة الــضعف ا  

  واملادي اليت يعانيها سكان اجلبال؛
 ما أسهم بـه مـشروع التنميـة الزراعيـة والريفيـة املـستدامة        تالحظ مع التقدير    - ٣٦  

يف املنــاطق اجلبليــة التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وبيــان فريــق أديلبــودين يف   
 مالئمة للمناطق اجلبلية، وما يوفرانه من فوائـد         الترويج لسياسات حمددة ومؤسسات وعمليات    

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

تـشجيع التنميــة املـستدامة للجبــال علـى مجيــع املـستويات، وإذكــاء الـوعي بالتحــديات القائمــة      
تدامة يف املنـاطق اجلبليـة وفيمـا يتعلـق بطبيعـة العالقـات       وأفضل املمارسات يف جمال التنمية املـس      

  القائمة بني مناطق املرتفعات واملنخفضات األرضية؛
 تعزيـز الفـرص    بغيـة  أمهيـة التعلـيم العـايل يف املنـاطق اجلبليـة ومـن أجلـها،                 تربز  - ٣٨  

هذا الـسياق   وتشجيع استبقاء ذوي املهارات، مبن فيهم الشباب، يف املناطق اجلبلية، وتسلّم يف             
حرم جامعي يف كـل مـن       باملبادرات املهمة اليت اختذت مؤخرا على الصعيد اإلقليمي مثل إقامة           

قريغيزستان وكازاخستان، وإنشاء احتاد اهليمااليا اجلـامعي، وتـشجع علـى بـذل             وطاجيكستان  
   العامل؛يفجهود مماثلة يف سائر املناطق اجلبلية 

_________________ 
  .www.carpathianconvention.org/text.htm متاحة يف املوقع  )١٠(  
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تصال عاملية وإقليمية ووطنية لالستفادة مـن        على وضع وتنفيذ برامج ا     تشجع  - ٣٩  
 ومـن الفرصـة     ٢٠٠٢الـسنة الدوليـة للجبـال يف عـام          الناشئني عن   الوعي والقوة الدافعة للتغيري     

  من كل عام؛ديسمرب / األولكانون ١١اليت يتيحها اليوم الدويل للجبال يف 
ــشجع   - ٤٠   ــشاء     ت ــى مجــع وتقــدمي معلومــات وإن ــدول األعــضاء عل  نظــم رصــد ال

مكرسـة للجبـال مـن أجـل االسـتفادة           االقتـصادية    - الفيزيائية البيولوجية واالجتماعية     بياناتلل
، ولتحـسني عملـييت صـنع       املتعددة التخصصات من املعارف لدعم البحوث والربامج واملشاريع       

  القرار والتخطيط؛
 كـل مجيع الكيانات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تقـوم،                 تشجع    - ٤١  

بـني   ، مبواصلة تعزيـز اجلهـود البنـاءة الـيت تبـذهلا مـن أجـل تقويـة التعـاون فيمـا                   يف نطاق واليتها  
يف  ، مبــا)١(٢١الوكـاالت لزيـادة فعاليـة تنفيــذ الفـصول ذات الـصلة مـن جــدول أعمـال القـرن         

، )٢(التنفيذيـة  وسائر الفقرات ذات الصلة من خطة جوهانـسربغ          ٤٢ والفقرة   ١٣ذلك الفصل   
االعتبــار جهــود الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باجلبــال واحلاجــة إىل تعزيــز     آخــذة يف 

مــشاركة منظومــة األمــم املتحــدة، وخباصــة منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة وبرنــامج  
األمــم املتحــدة للبيئــة وجامعــة األمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم   

ة والعلــم والثقافــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، وكــذلك املؤســسات املاليــة  املتحــدة للتربيــ
  الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛

ــرف  - ٤٢   ــرار اجمللـــس     تعتـ ــا لقـ ــذة وفقـ ــة املنفـ ــاطق اجلبليـ ــشراكة يف املنـ ــود الـ  جبهـ
الـدويل  ، وتـدعو اجملتمـع   ٢٠٠٣يوليـه   /متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٦١االقتصادي واالجتمـاعي    

، مبــا فيهــا اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص، إىل النظــر يف  املــؤثرة ذات الــصلةوســائر األطــراف 
إىل الشراكة يف املناطق اجلبلية لزيـادة قيمتـها املـضافة، وتـدعو أمانـة الـشراكة                 االنضمام بنشاط   

الثامنـة عـشرة يف      عن أنـشطتها وإجنازاهتـا إىل جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورهتـا                 إىل تقدمي تقرير  
ــا٢٠١٠عــام  ــة     ، مب ــسائل املواضــيعية املتعلق ــك عــن امل ــة وإدارة  يف ذل ــواد الكيميائي بالنقــل وامل

النفايــات والتعــدين وعــن إطــار الــسنوات العــشر للــربامج املتعلقــة بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج   
  ؛املستدامة
شراكة يف املنـاطق    ، يف هذا السياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـ           تالحظ مع التقدير    - ٤٣  

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

 )٥( اإلطارية املتعلقـة بـتغري املنـاخ     واتفاقية األمم املتحدة   )٧(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا     /و
واالستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث والـصكوك اإلقليميـة املتعلقـة باجلبـال، مثـل اتفاقيـة                    
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ــة جبــــال كاربــــات   )٩(محايــــة جبــــال األلــــب  ــة حبمايــ ــة املتعلقــ ــة اإلطاريــ ــة و واالتفاقيــ كفالــ
  ؛)١٠(املستدامة تنميتها

تحـسني التعـاون االسـتراتيجي بـني        اريـة ل  اجلهود اجل  مع التقدير تالحظ أيضا     - ٤٤  
 والـشراكة يف املنـاطق اجلبليـة    بادرات املعنيـة بالتنميـة اجلبليـة مثـل منتـدى اجلبـال           املؤسسات وامل 
  ؛جلبال واجلمعية الدولية للجبالومبادرة حبوث ا

 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الـــسادسة تطلـــب  - ٤٥  
“ التنمية املـستدامة للجبـال    ” املعنونفرعي  البند  اليرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار        والستني تقر 

  .“التنمية املستدامة”من البند املعنون 
  


