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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ط (١٩البند 

    التنمية املستدامة للجبال: التنمية املستدامة
  التنمية املستدامة للجبال    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة         ٦٤/٢٠٥أعد هذا التقرير استجابة لقرار اجلمعيـة العامـة            

 األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا إىل اجمللــس يف دورتــه الــسادسة والــستني بــشأن حالــة التنميــة إىل
ويـصف التقريـر حالـة التنميـة املـستدامة للجبـال علـى الـصعيدين                . املستدامة يف املنـاطق اجلبليـة     

الــوطين والــدويل، مبــا يف ذلــك حتليــل شــامل للتحــديات املاثلــة، ويقــدم اقتراحــات لتنظــر فيهــا   
عية العامـة بـشأن كيفيـة مواصـلة تعزيـز ودعـم التنميـة بـصورة فعالـة يف املنـاطق اجلبليـة يف                  اجلم

املعتمـد   ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ١٣العامل يف إطار السياسة احلالية، مبا يف ذلك الفصل          
تدامة وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـس       يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية،        

، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين               )“خطة جوهانـسربغ التنفيذيـة    ”(
هــذا التقريــر منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة وقــد أعــدت  .بالتنميــة املــستدامة املقبــل

  .بالتعاون مع احلكومات والوكاالت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة ومنظمات أخرى
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  املقدمة  -أوال   
 ٢٠٠٢ الذي أعلنـت فيـه سـنة         ٥٣/٢٤، اختذت اجلمعية العامة القرار      ١٩٩٨يف عام     - ١

وشجع القرار احلكومات ومنظومة األمـم املتحـدة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة              . سنة دولية للجبال  
ويف . األخرى على االستفادة من الـسنة الدوليـة لنـشر الـوعي بأمهيـة التنميـة املـستدامة للجبـال                   

جنـازات الـيت حتققـت    إلتقريراً عن امنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ، أعدت ٢٠٠٣عام  
  ).A/58/134(يف هذه السنة، أحاله األمني العام إىل اجلمعية العامة 

 مــن جــدول ١٣ اســتناداً إىل الفــصل ٢٠٠٢وأقيمــت الــسنة الدوليــة للجبــال يف عــام    - ٢
لـــى املـــسائل املتعلقـــة باجلبـــال، واملكـــرس حلمايـــة الـــنظم ، الـــذي يركّـــز ع٢١أعمـــال القـــرن 

وكانـت الـسنة الدوليـة للجبـال        . اإليكولوجية اجلبلية وحتسني األوضاع املعيشية لسكان اجلبال      
وحققـت الكـثري   لتنفيـذ الفـصل الثالـث عـشر،        حافزاً على اختاذ إجـراءات فعالـة طويلـة األجـل            

ورة حتسني البيئات اجلبلية واألحوال املعيشية لـسكان        زيادة التوعية بأمهية اجلبال للحياة، وضر     ب
 جلنـة وطنيـة للعمـل علـى املـستوى القطـري،       ٧٨، ودعمت أنشطة الـسنة إنـشاء     املناطق اجلبلية 

تـُـوِّجت بإعـالن الـشراكة الدوليـة     وعززت الشراكات مع املعنيني يف املسائل املتعلقة باجلبال، و        
يــــة يف مــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميــة املــستدامة املعقـــود يف     للتنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبل   

  .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦ جوهانسبـرغ جبنوب أفريقيا يف الفترة من
 ٥٧/٢٤٥كمــا أدى إعــالن الــسنة الدوليــة للجبــال إىل اعتمــاد اجلمعيــة العامــة القــرار   - ٣

ا دوليـا للجبـال وذلـك اعتبـارا مـن عـام             ديـسمرب يومـ   / كانون األول  ١١الذي حّددت فيـه يوم     
، وشجـع اجملتمع الدويل على أن ينظـم يف ذلك اليـوم مناسـبات علـى مجيـع املـستويات                   ٢٠٠٣

  .إلبـراز أمهية التنميـة املستدامة للجبال
يف   قــررت اجلمعيــة العامــة أن تنظــر٦٢/١٩٦ و ٦٠/١٩٨ و ٥٩/٢٣٨ويف قراراهتــا   - ٤

رابعــة والــستني، علــى التــوايل، حتــت بنــد جــدول األعمــال املعنــون دورتيهــا الثانيــة والــستني وال
ويف كــال الــدورتني . التنميــة املــستدامة للجبــاليف البنــد الفرعــي املتعلــق ب“ التنميــة املــستدامة”

 “التنميـة املـستدامة للجبـال   ” املذكورتني، قـدم األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا بعنـوان        
)A/60/309و  A/62/292   وA/64/222.(  
، الذي طلبت فيـه اجلمعيـة إىل        ٦٤/٢٠٥ويقدم هذا التقرير وفقا لقرار اجلمعية العامة          - ٥

األمني العام أن يقدم هلا تقريرا يف دورهتا السادسة والستني بشأن حالة تنفيـذ التنميـة املـستدامة             
بالتعـاون مـع   راعـة  منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والز        وقـد أعـدت التقريـر       . يف املناطق اجلبليـة   

  .احلكومات والوكاالت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات األخرى
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 معلومات أساسية والتحديات  -ثانيا   

هناك وعي متزايد بأن اجلبال هي ُنظـم بيئيـة هـشة ذات أمهيـة عامليـة بوصـفها مـصدرا                      - ٦
ــوجي ا    ــوع البيولـ ــستودعات للتنـ ــة، ومـ ــاه األرض العذبـ ــم ميـ ــعبية  ملعظـ ــات شـ ــوافر، ووجهـ لـ

ــراث       ــارف والت ــوع الثقــايف واملع ــة مــن حيــث التن ــاطق ذات أمهي ــسياحة، ومن ، لالســتجمام وال
وتوفر اجلبال اليت حتتل حوايل ربع مساحة اليابـسة يف العـامل، أساسـا لتـوفري دعـم مباشـر حليـاة                      

يـد علـى    يف املائة من سـكان العـامل، فـضال عـن تـوفري سـلع وخـدمات أساسـية ملـا يز                  ١٢زهاء  
ومــع ذلــك، يعــيش كــثري مــن أفقــر ســكان العــامل وأشــدهم افتقـــارا إىل األمــن . نــصف البــشرية

وتترتب على ذلك ضرورة كفالـة الـسالمة اإليكولوجيـة يف املنـاطق            . الغذائي يف املناطق اجلبلية   
اجلبلية وحتسني اجلوانـب االقتـصادية واالجتماعيـة فيهـا لـصاحل سـكان اجلبـال وسـكان املنـاطق                

  .نخفضة معاامل
زاد الوعـــي بأمهيـــة الــنظم اإليكولوجيــة واجملتمعــات اجلبليــة منــذ اعتمــاد جــدول  وقــد   - ٧

 الــذي ضــم ١٩٩٢يف عــام  مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة يف  ٢١أعمــال القــرن 
ــصالً بعنــوان  تعــزز و. )١(“التنميــة املــستدامة للجبـــال  : إدارة النـُّـــظم اإليكولوجيــة اهلــشـة  ” ف

ــال،         ــة للجب ــسنة الدولي ــال خــالل ال ــة للجب ــنظم اإليكولوجي ــد ال ــدعم وتأيي ــزام واإلرادة ب االلت
ــستويات       ــع امل ــى مجي ــال عل ــدة يف جــداول األعم ــة متزاي ــسب املوضــوع أمهي ــة . واكت ويف خط

، ٢٠٠٢يف عـام     مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة        التنفيذية، اليت اعتمدت يف      غجوهانسرب
، ٤٢جـــراءات الراميـــة إىل معاجلـــة التنميـــة املـــستدامة يف املنـــاطق اجلبليـــة يف الفقـــرة   وتـــرد اإل

، فإن هذه التدابري مبثابة إطـار الـسياسة         ٢١ من جدول أعمال القرن      ١٣وباإلضافة إىل الفصل    
  .لعامة للتنمية املستدامة للجبالا
ــال       - ٨ ــة باجلب ــد بالقــضايا املتعلق ــراف املتزاي ــرغم مــن االعت ونتائجهــا امللموســة،  وعلــى ال
تزال هناك عوائق هامة من أجل التخفيف من حدة الفقر، وتفادي التدهور البيئـي، وحتقيـق                 ال

  .التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، متشيا مع األهداف اإلمنائية لأللفية
. وبعد مرور تسع سنوات على السنة الدولية للجبـال، ال تـزال هنـاك حتـديات عديـدة                   - ٩

ال تزال اجملتمعات اجلبلية والبيئات احمليطة هبا تتأثر بتزايد الطلب على املياه واملـوارد الطبيعيـة        إذ  
األخــرى، ومنــو الــسياحة، وارتفــاع معــدالت اهلجــرة إىل اخلــارج، وازديــاد نــشوب الرتاعــات، 

__________ 
، ١، اجمللـد   ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣ ريو دي جـانريو،      ،ر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية     مؤمتتقرير    )١(  

ــؤمتر    ــذها امل ــيت اخت ــرارات ال ــع    (الق ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبE.93.I.8: من ــرار ) والت ، ١، الق
  .١٣، الفصل ١ املرفق
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وأدى التبـــاطؤ . والـــضغوط النامجـــة عـــن التعـــدين والـــصناعة والزراعـــة يف عـــامل يـــزداد عوملـــة 
قتصادي العاملي الذي رافقه ارتفاع كبري يف أسـعار املـواد الغذائيـة، إىل زيـادة عـدد اجلـائعني           اال

واملصابني بنقص التغذية زيادة كبرية، ويتعرض سكان املناطق اجلبلية إىل نقـص الغـذاء بـصورة                
ــدة وتتطلــب     . خاصــة ــة علــى تغــري املنــاخ حتــديات جدي وتــشكل التهديــدات والعواقــب املترتب

ومثة حاجة واضحة إىل احلـصول علـى مـستويات أعلـى مـن              . عاجال وجهودا متضافرة  اهتماما  
التمويل واالستثمار يف املنـاطق اجلبليـة، مـن أجـل تعزيـز التنـسيق والتعـاون، وهتيئـة بيئـة مواتيـة                       

  .أكثر من خالل وضع مزيد من القوانني والسياسات واملؤسسات الداعمة
مية املستدامة، الذي سيعقد يف ريـو دي جـانريو يف عـام      ويتيح مؤمتر األمم املتحدة للتن      - ١٠

، فرصــة هامــة لكفالــة أن حتظــى التنميــة املــستدامة للجبــال مبكانــة بــارزة علــى جــدول   ٢٠١٢
األعمال العاملي لتأمني جتديد االلتزام الـسياسي واسـتعراض جـدول أعمـال اجلبـال، مـع األخـذ            

يـة الراهنـة مثـل تغـري املنـاخ، وزيـادة الكـوارث              يف االعتبار التطورات األخرية والتحـديات العامل      
  .الطبيعية، وشح املياه، والتصحر، وأزمة الغذاء والطاقة

ويف سـياق   . ويزداد الطلب على السلع واخلدمات من املناطق اجلبليـة علـى حنـو مطـرد                - ١١
االقتصاد األخـضر، تـربز فـرص جديـدة لالسـتثمار، خاصـة خلـدمات الطاقـة املتجـددة والنظـام              

وتـوفر هـذه الفـرص جمـاال للتنميـة          ). مثل املياه العذبة، واحلفاظ على التنـوع البيولـوجي        (بيئي  ال
. االقتصادية، لكنها متارس أيضا ضغوطاً متزايدة على البيئـة اهلـشة بالفعـل، واملـوارد الـشحيحة                 

ي والبيئـي   ويعد تنفيذ الترتيبات املؤسسية اليت تكفل حتقيق التنمية املتوازنة لرأس املال االجتماع           
واالقتــصادي ضــرورياً لــضمان أن تــصبح هــذه الفــرص اجلديــدة مفيــدة ولكــي ال تــدمي تــدهور 

  .النظم االجتماعية وااليكولوجية يف املناطق اجلبلية
  

  اإلجراءات الوطنية  - ثالثا  
تشكل اإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين عامال أساسيا يف إحراز تقـدم يف جمـال                 - ١٢

ومبا أن هذا التقرير ال يتسع لبيان جممـل األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا                 . ستدامة للجبال التنمية امل 
البلدان، فإن األجزاء التالية تتضمن أمثلة خمتارة ومالمح رئيسية لإلجراءات اليت جيـري اختاذهـا               

  .على الصعيد الوطين
  

  أفريقيا    
) إقلــيم ميــدلت( يف املغــرب، يقــدم مــشروع يف شــالالت أوطــاط يف األطلــس الكــبري    - ١٣

املساعدة إىل أصحاب املصلحة الرئيسيني يف جمال مكافحة التـصحر مـن خـالل إدارة أحـواض                 
وتقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة بتنفيــذ هــذا املــشروع بوصــفه عنــصرا مــن  . تــصريف األهنــار 
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ونفـذت حكومـة املغـرب، بـدعم مـن منظمـة األغذيـة              . الربنامج األقـاليمي الـذي متولـه إسـبانيا        
. الزراعة وأمانة شراكة اجلبال، مشروعا لتحـسني إنتـاج الزعفـران يف جبـال األطلـس الـصغري                 و

وأسـفر املـشروع عـن إتاحـة معلومـات قّيمـة حـول اجلوانـب التقنيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية            
  .لإلنتاج والتجهيز، فضال عن توفري نظرة شاملة ألمهية الزعفران

اإلقليمــي لــإلدارة املتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة يف      املــشروع  وتنــشط غينيــا يف تنفيــذ     - ١٤
وتستضيف غينيا وحـدة تنـسيق املـشروع        . مرتفعات فوتاجالون، الذي ميوله مرفق البيئة العاملية      

ووضعت دراسـة   .  يف البلد  ٢٩ مشروعا من املشاريع الرائدة البالغ عددها        ١٨اإلقليمي، ويقع   
األهنار لكافـة املواقـع التجريبيـة والتـدخالت     استقصائية أساسية وخطة إلدارة أحواض تصريف      

ذات الصلة بتحسني إدارة املوارد الطبيعية وتعزيز سبل العيش احمللية اليت ستبدأ يف خريـف عـام          
٢٠١١.  

  
  آسيا    

 ،بدعم من مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وجامعـة األمـم املتحـدة                   - ١٥
.  أالي-رة املـستدامة لألراضـي يف مرتفعـات بـامري وجبـال بـامري         تدير قريغيزستان مـشروع إدا    

وتلقــت اجملتمعــات احملليــة يف املنــاطق اجلبليــة منحــاً صــغرية للتخفيــف مــن حــدة الــضغوط علــى  
وتعمـل عـدة    . البيئة، مبا يف ذلك تدهور األراضي، وتآكـل التربـة، واحلفـاظ علـى احليـاة الربيـة                 

ع الـسلطات البلديـة احملليـة يف املنـاطق اجلبليـة لـدعم              منظمات دولية ومنظمات غري حكوميـة مـ       
  ).٢٠٠٩( الذي اعتمد مؤخراً “قانون املراعي”
، تنفـذ الـصني يف هـذه املنطقـة عـددا مـن خطـط وسياسـات التنميـة          ٢٠٠٩ومنذ عـام      - ١٦

املستدامة للجبال اليت أدرجت يف اخلطة اخلمسية الثانية عشرة لتنميـة الغابـات، الـيت هتـدف إىل           
ــ ــات     حتـ ــون يف الغابـ ــة الكربـ ــدرة بالوعـ ــات وقـ ــايت للغابـ ــاء النبـ ــط  . سني الغطـ ــشمل اخلطـ وتـ

واالستراتيجيات الوطنية الكـربى الـيت تـدعمها باالشـتراك مـع الـوزارات املختـصة والوكـاالت                
ــة ــة مشــال شــلربت      : احلكومي ــرامج تنمي ــة، ب ــة الغابــات الطبيعي ــامج محاي ــة مــن برن ــة الثاني املرحل

اة الربية، وبرنامج تنمية احلفاظ علـى الطبيعـة، وبرنـامج لتحويـل األراضـي               الثالث، ومحاية احلي  
  .الزراعية إىل غابات ومراعي، وبرنامج التنمية الزراعية املتكامل

واســتكمل بنجــاح مــشروع إعــادة تأهيــل ســبل املعيــشة املتوســطة األجــل يف املنــاطق       - ١٧
ــذه ه    ــزال يف باكــستان، الــذي تقــوم بتنفي ــزال وإعــادة   املتــضررة مــن الزل ــة إعــادة إعمــار الزل يئ

ــران      ــة والزراعــة، يف حزي ــه منظمــة األغذي ــل ســويدي ودعــم تقــين تقدم ــل، بتموي ــه /التأهي يوني
خطة إلعادة التأهيل وسبل العـيش يف اجملتمعـات احملليـة            ١ ٧٨٩وباإلضافة إىل وضع    . ٢٠١١

سـعة، طـور املـشروع      يف مجيع املنـاطق املتـضررة بـالزلزال فـضالً عـن أنـشطة بنـاء القـدرات املو                  
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ومشلـت  .  مستجمع ميـاه   ١٧يف   ونفذ خططاً متكاملة وتعاونية إلدارة أحواض تصريف األهنار       
األنشطة امليدانية اسـتقرار االهنيـاالت األرضـية، وإدارة املـوارد الطبيعيـة، وحتـسني سـبل العـيش                   

  .واالبتكار املؤسسي
ذي شرعت به حكومـة تركيـا يف   واكتمل بنجاح مشروع التنمية املستدامة للجبال، ال    - ١٨

ديــسمرب  / بــدعم مــايل وتقــين مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة، يف كــانون األول       ٢٠٠٨عــام 
ونتيجة لذلك، وضعت وثيقة استراتيجية لتعمـيم التنميـة املـستدامة للجبـال يف عمليـة                . ٢٠١٠

ي، يف إقلـيم    وعلى املستوى احمللي، مت تنفيذ مشروع جترييب يف جبال يونـداغ          . التخطيط الوطنية 
  .مانيسا لتجريب وعرض اجلهود املبذولة يف جمال التنمية املستدامة للجبال على حنو ملموس

  
  أوروبا    

ــستدامة        - ١٩ ــة امل ــوة يف جمــال التنمي ــا بق ــشاركتها والتزامه ــسرية م ــة السوي تواصــل احلكوم
ل ومبـادرة   مبا يف ذلـك مـن خـالل متويـل منتـدى اجلبـا      ،للجبال على الصعيدين الوطين والدويل    

ؤمتر ويف إطـار التحـضري ملـ   . وال تزال سويسرا املـانح الرئيـسي لـشراكة اجلبـال        . البحوث اجلبلية 
 بــإجراء تقييمــات إقليميــة ٢٠٠٢، شــرعت سويــسرا يف عــام األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة

. ١٩٩٢عـام  وعاملية عن التقدم احملرز يف جمال التنميـة املـستدامة للجبـال منـذ انعقـاد املـؤمتر يف         
، ٢٠١١أكتــوبر / يف تــشرين األول“مــؤمتر لوســرين العــاملي للجبــال ”وستستــضيف سويــسرا 

ســيتم خاللــه تقــدمي تقــارير ومناقــشة التحــديات والفــرص املــستقبلية بــشأن التنميــة املــستدامة     
وخالل رئاستها احلالية التفاقيـة جبـال األلـب، هتـدف سويـسرا إىل تعزيـز التعـاون يف                   . للجبال
. حنــاء جبــال األلــب عــن طريــق تنــاول القــضايا الــسياسية ذات الــصلة، وإثــارة النقــاش    مجيــع أ

وستطلق احلكومة شراكة مبتكرة للقطاعني العام واخلاص للتنمية املستدامة للجبال، من خـالل             
 يف أربــع ٢٠١١عقــد منتــدى جديــد لالحتفــال بــاليوم الــدويل للجبــال املزمــع إطالقــه يف عــام   

  .مال، مبا يف ذلك فريبري يف سويسرامناطق يف اجلنوب والش
ويف جبــال ســوديت يف بولنــدا، ونتيجــة للمــشاريع اهلامــة الــيت نفــذت خــالل الــسنوات    - ٢٠

اخلمــس أو الــست املاضــية، للتــرويج لفكــرة التنميــة املــستدامة للجبــال، وبتمويــل مــن منظمــة    
ـــ    ــية األوروبي ــامج املفوضـ ــة، وبرنـ ــة العامليـ ــق البيئـ ــة ومرفـ ــة والزراعـ وبعـــض  EQUALة األغذيـ

املؤسسات اخلاصة، واملنظمات غري احلكومية احمللية، أنشئ بنجاح حتالف حقيقـي للجبـال مـع               
عدد من الشركاء، يـضم حكومـات حمليـة وإقليميـة، وجامعـات زراعيـة، ومراكـز ثقافيـة تعـىن                     

ــة      ــة احملمي ــشاهد الطبيعي ــة وامل ــاطق الوطني ــال، وبعــض املن ــا    . باجلب ــذا التحــالف منوذج ــد ه ويع
  .مقاطعات اجلبلية األخرى يف بولندالل
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ويف إيطاليــا، أدى االســتخدام املتواصـــل لــصناديق االحتـــاد األورويب إىل تيــسري دعـــم       - ٢١
ــة واســعة مــن القــضايا،        ــشأن طائف ــة، العمــل ب ــاطق اجلبلي ــة يف املن ــشاريع التعاوني البحــوث وامل

ملـة للمخـاطر، والتخطـيط املكـاين     سيما آثار تغري املناخ، واملخـاطر الطبيعيـة، واإلدارة املتكا        ال
وعلــى الــصعيد   . يكولوجيــة والــسياحة املــستدامة   إلملقاومــة التقلبــات املناخيــة، والــشبكات ا    

الــدويل، تواصــل إيطاليــا املــشاركة يف أنــشطة الــشراكة مــن أجــل اجلبــال، وتقــدم الــدعم املــايل  
 املــشاريع يف املنــاطق وتــدعم املؤســسة اإليطاليــة للتعــاون مــن أجــل التنميــة عــددا مــن. ألمانتــها

الـذي ينفـذ    ،  “احملطات على ارتفاعات عالية للبحوث علـى البيئـة        ”اجلبلية، منها مثالً مشروع     
وتلتــزم . يطـايل إلباالشـتراك مـع برنــامج األمـم املتحـدة البيئــي وجلنـة اجمللـس الــوطين للبحـوث ا       

وليـة الرئيـسية، مبـا يف بعـد     إيطاليا بقوة لضمان أن تلقى اجلبال االهتمام الكايف يف العمليات الد      
  .مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةانعقاد 

  
  أمريكا الالتينية    

، تعمل جلنة التنمية املستدامة يف املنـاطق اجلبليـة يف األرجنـتني بنـشاط               ٢٠٠٩منذ عام     - ٢٢
ر فقد أنشئ منتدى وطـين وإقليمـي للجبـال إلجـراء حـوا            . تام، على الصعيدين الوطين والدويل    

وأطلقـت  . يف خمتلف املناطق اجلبلية، ومت حتسني احلوارات القائمة مع خمتلـف املنـاطق واألقـاليم            
نــديز ألاللجنــة جلــان حمليــة وجمــالس حمافظــات جبليــة قــادرة علــى إشــراك دول جنــوب جبــال ا  

، ٢٠١١يونيـه  /ويف حزيـران . وتعزيز االتصاالت اإلقليمية واألنشطة املشتركة مع األطر اجلبلية   
ت اللجنة باالشتراك مع أمانـة شـراكة اجلبـال، حلقـة عمـل دوليـة لبلـدان األنـديز اجلنوبيـة                      نظم

  .حبضور ممثلني عن كيانات أوروبية تعمل يف جمال التنمية املستدامة للجبال
وتستعد إكوادور لتنفيذ مشروع بـشأن تعزيـز اإلدارة التـشاركية للتنميـة املـستدامة يف                  - ٢٣

وع ميولــه مرفــق البيئــة العامليــة بــشأن إدارة املــوارد الطبيعيــة لربكــان  وبــدأ مــشر. نــديزألجبــال ا
، ووافقـت اللجنـة الوطنيـة ملرفـق البيئـة العامليـة مـؤخرا علـى               ٢٠١١يونيه  /مشبورازو يف حزيران  
ملشروع بشأن الكربون والتنوع البيولوجي يف النظم اإليكولوجية جلبـال           صيغة حتديد املشروع  
وال يـزال تنفيـذ مـشروع ملكافحـة         . حتاد التنمية املـستدامة ملنطقـة األنـديز       ااألنديز العالية، قدمه    

التصحر والتدهور مـن خـالل إدارة أحـواض تـصريف األهنـار، املكـون مـن الربنـامج األقـاليمي            
ــة والزراعــة       ــدعم تقــين مــن منظمــة األغذي ــايب ب ــيم مان ــه إســبانيا، قائمــا يف اقل ــذي متول ويف . ال

شروع املنفذ يف منطقة كوتوباكـسي، املمـول مـن منظمـة األغذيـة              ، متكن امل  ٢٠١١يوليه  /متوز
والزراعة بدعم من أمانة شراكة اجلبال، من وضع مناذج ملـزارع الزراعيـة املـستدامة يف املنـاطق                  

  .اجلبلية بنجاح، فضال عن خطط التنمية
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ــصغرية وزراعــ       - ٢٤ ــازات ال ــات وأصــحاب احلي ــرامج احلــوافز للغاب ــزز ب ة ويف غواتيمــاال، تع
الغابــات احلرجيــة آليــات للخــدمات البيئيــة والــسلع العامــة الــيت توفرهــا الغابــات اجلبليــة الطبيعيــة 

ــذ عــام  . واملزروعــة ــاراً مــن   ١٢ ٤٨٢، مت اإلشــراف علــى  ٢٠١٠ وحــىت عــام ٢٠٠٩ومن هكت
. هكتــاراً مــن الغابــات الطبيعيــة واعتمادهــا يف املنــاطق املرتفعــة        ٣٩ ٩١٩مــزارع الغابــات و   

 دوالر كحــوافز إلدارة الغابــات، واســتحدثت ٦ ٩٧٨ ١١٤واتيمــاال مبلغــاً قــدره واســتثمرت غ
وأيـد نائـب رئـيس      .  من جمتمعات الشعوب األصـلية     ٣٠٠ وظيفة مشلت حنو     ٤٨ ٠٠٠ أكثر من 

غواتيماال إنشاء جلنة مشتركة بني الوكاالت ملنع ومكافحة قطع األشجار غري املـشروع، وتنفيـذ               
  .تعزيز إدارة الغابات يف املناطق املرتفعة يف غواتيماالخطة عمل جتريبية هتدف إىل 

ويف بريو، بدأ الفريق العامل الوطين املعـين بـالنظم اإليكولوجيـة اجلبليـة، وهـو جمموعـة          - ٢٥
، وقام بتنفيذ العديـد مـن الـربامج    ٢٠١١من أصحاب املصلحة املتعددين مرحلته الثانية يف عام  

بيــورا وانكــاش وأبورميــاك   قــوم احلكومــات اإلقليميــة يف وت. علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل 
وكوزكــو بتنفيــذ بــرامج عــن التكيــف مــع تغــري املنــاخ، ويف بيــورا وأنكــاش وهوانوكــو، ينفــذ   

، واملــشروع يف عــني “غــران روتــا إنكــا ”برنــامج االســتخدام املــستدام للتنــوع البيولــوجي يف  
وباإلضــافة إىل إكــوادور . محاصــيلاملكــان الطويــل األجــل للحفــاظ علــى األصــناف احملليــة لل  

وكولومبيــا، تــشارك بــريو يف الربنــامج اإلقليمــي إلدارة الــنظم اإليكولوجيــة للغابــات يف جبــال  
  .األنديز يف مناطق أبورمياك وبيورا

وتقوم حكومة املكـسيك، مـن خـالل اللجنـة الوطنيـة للغابـات بتنفيـذ مـشروع بـدعم                      - ٢٦
 العامليــة لتحــسني فعاليــة الربنــامج الــوطين للــدفع مقابــل   مــايل مــن البنــك الــدويل ومرفــق البيئــة 

اخلدمات البيئية يف مـستجمعات امليـاه العلويـة واملنـاطق اجلبليـة، وزيـادة تـوفري خـدمات الـنظم                     
ويعزز هذا املـشروع أيـضا اآلليـات احملليـة ملـشروع            . يكولوجية اليت حتقق منافع حملية وعاملية     إلا

بدعم مايل مباشر من مستخدمي اخلدمات البيئيـة يف إطـار خطـة     الدفع مقابل اخلدمات البيئية،     
  .مماثلة للتمويل

ــسياحة          - ٢٧ ــة وال ــاه والطاق ــة للمي ــة اجلبلي ــنظم البيئي ــى ال ــادا كــبريا عل وتعتمــد شــيلي اعتم
ــشعوب األصــلية     ــل الكفــاف لل ــوفري موائ ــى ت ــادن، وعل ــة تعــىن    . واملع ــة وطني ــشاء جلن ــة إن وبغي

ــن وزارة ا   ــشجيع م ــال، بت ــة يف       باجلب ــل تدريبي ــة عم ــد حلق ــرر عق ــن املق ــة، م ــشؤون اخلارجي ل
ــول ــديز  ٢٠١١ســبتمرب /أيل ــدان منطقــة األن ــا املتعــددة القوميــات  األرجنــتني و( لبل ــة بوليفي  دول

وسـيتم التركيـز علـى قمـم        ). مجهورية فرتويال البوليفاريـة   وشيلي وكولومبيا وإكوادور وبريو و    
سياســات ملواجهــة اآلثــار البيئيــة واالقتــصادية ذوبــان الثلــوج والكتــل اجلليديــة وضــرورة وضــع 

 .النامجة عن تغري املناخ
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  العمل الدويل  - ابعار  
  املبادرات املواضيعية  -ألف   

  حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية اجلبلية    
برنامج عمل بـشأن    ، اعتمدت األمانة العامة التفاقية التنوع البيولوجي        ٢٠٠٤يف عام     - ٢٨

وأجرى مؤمتر األطراف لالتفاقية يف اجتماعه العاشر الـذي عقـد يف            . لالبيولوجي للجبا التنوع  
 الربنـامج جنـح يف      )أ(: ، استعراضا متعمقا حلالـة الربنـامج، وأشـار إىل أن          ٢٠١٠اليابان يف عام    

اجلمع بني اجملتمع الدويل املعين باجلبال وحتـسني قـدرات املؤسـسات واملنظمـات لتعزيـز احلفـظ                  
ــوجي واالســت ــارا مــن عــام  )ب( ؛خدام املــستدام للتنــوع البيول ــة  ٢٠٠٩ اعتب ــة قراب ، متــت محاي
 االحتفـال بـاليوم الـدويل للجبـال         )ج( ؛ يف املائة مـن املنـاطق األحيائيـة اجلبليـة املختلطـة            ١٤,٤

ــوع        ــة التنــ ــوعي بأمهيــ ــشر الــ ــى نــ ــة علــ ــة واحملليــ ــادرات اإلقليميــ ــن املبــ ــد مــ ــل العديــ وتعمــ
  . للجبال البيولوجي

الربوتوكــول املتعلـق حبفـظ التنــوع البيولـوجي وتنـوع املنــاظر     ، دخـل  ٢٠١٠ويف عـام    - ٢٩
 حيـز   لالتفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة التنميـة املـستدامة جلبـال كربـات              الطبيعية واستغالهلما املستدام  

ــاذ ــشروع      . النف ــى م ــة عل ــذ الربوتوكــول، متــت املوافق ــدعم تنفي ــال   ”ول ــة جلب ــة اإلحيائي املنطق
مكتــب برنــامج األمــم إن . طــار برنــامج جنــوب شــرق أوروبــا لالحتــاد األورويب يف إ“كربــات

األمانة املؤقتة التفاقية جبال كاربات، شـريك يف املـشروع عـرب احلـدود              املتحدة للبيئة يف فيينا،     
، الذي يهدف إىل إعـادة بنـاء املمـر          “ممر جبال كاربات وجبال األلب    ”النمساوية السلوفاكية   

  .أللب والكارباتالبيئي بني جبال ا
ويسهم برنامج تقييم التنوع البيولوجي للجبـال علـى الـصعيد العـاملي، التـابع للربنـامج               - ٣٠

الـــدويل للبحـــوث يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي يف وضـــع الـــسياسات املتعلقـــة حبفـــظ التنـــوع  
 ، أطلــق الربنــامج٢٠١٠ويف عــام . البيولــوجي للمنــاطق اجلبليــة واالنتفــاع هبــا بــشكل مــستدام

بوابتــه حــول التنــوع البيولــوجي للجبــال، للــسماح باحلــصول علــى بيانــات التنــوع البيولــوجي  
األمهيــة ”، نظــم الربنــامج مــؤمتراً دوليــاً حــول ٢٠١٠يوليــه /ويف متــوز. األوليــة علــى حنــو حمــدد

ــوجي اجلبلــي   ــوع البيول ــة للتن ــسرا“الوظيفي ــة   .  يف سوي ــسرية للتنمي ــة السوي ــدعم مــن الوكال وب
 لالجتمــاع “التنــوع البيولــوجي للجبــال والــتغري العــاملي ”د الربنــامج كتيبــاً عــن والتعــاون، أعــ

  .العاشر ملؤمتر األطراف التفاقية التنوع البيولوجي
وخالل االجتماع العاشر ملؤمتر األطـراف، نظمـت أمانـة شـراكة اجلبـال حـدثا جانبيـا                    - ٣١

ونظـم  . نـوع البيولـوجي للجبـال     الستكشاف املزيد من التنفيذ الفعال لربنـامج العمـل بـشأن الت           
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ــوان     ــال حــدثني جــانبني بعن ــة للجب ــة املتكامل ــدويل للتنمي يف مواجهــة حتــديات  ”) أ(: املركــز ال
ــدو      ــة هن ــاخ يف منطق ــال واإلدارة يف تغــري املن ــوجي للجب ــوع البيول ــى التن  كــوش - احلفــاظ عل

ية حنو هنج للنظـام     استراتيج: التعاون عرب احلدود حلفظ التنوع البيولوجي     ”) ب(  و ؛“ياهيماال
  .“اإليكولوجي التفاقية التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري املناخ

التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية ”وأطلقــت جلنــة املــوارد الطبيعيــة بنجــاح مــشروعها    - ٣٢
، يف مشال باكـستان، بتمويـل مـن         “الوطنية املركزية واملنطقة العازلة   كاراكوروموالبيئية حلديقة   

ويهدف املـشروع إىل دعـم الـسلطات احملليـة وأصـحاب املـصلحة              . يطاليا وباكستان إحكوميت  
يف بناء القدرات يف جمال إدارة املوارد الطبيعية يف احلديقة ومنطقتها العازلـة، مـع التركيـز علـى                   

وتتعــاون اللجنــة الدوليــة مــع جامعــة كــاراكوروم الدوليــة، واملؤســسة العامليــة . احلــد مــن الفقــر
ــاة الرب ــة         للحي ــري احلكومي ــات غ ــن املنظم ــد م ــي، والعدي ــدعم الريف ــا خــان لل ــامج آغ ــة، وبرن ي

  .والوطنية احمللية
 التـابع ملنظمـة     ربنـامج اإلنـسان واحملـيط احليـوي       ، انضم فريـق اجلبـال ل      ٢٠١٠ويف عام     - ٣٣

 الذي يستضيفه معهـد اجلغرافيـا يف األكادمييـة        ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      
الروسية للعلوم، حممية كاتنـسكي للمحـيط احليـوي، واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة، واللجنـة            

تغـري  ”العاملية للمناطق احملمية، وشبكة اجلبال احملمية، لعقد حلقة عمل دوليـة يف ألتـاي بعنـوان                 
واعتمــدت حلقــة . “املنــاخ واحلفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي يف املنطقــة البيئيــة ألتــاي ســايان   

االحتــاد (بايكــال العــابرة للحــدود   - ســايان - العمــل خطــة عمــل ملبــادرة إدارة حفــظ ألتــاي  
  ).الروسي وكازاخستان والصني ومنغوليا

  
  تغري املناخ    

ــال           - ٣٤ ــد اجلب ــامل، تع ــاء الع ــع أحن ــة يف مجي ــار اجلليدي ــسريع لألهن ــا كــشف التراجــع ال كم
سة ورصـد الـصحة البيولوجيـة والفيزيائيـة         ومن األمهية مبكان درا   . مؤشرات مبكرة لتغري املناخ   

والبيئية للجبال يف حماولة لفهم اآلثار السلبية لتغري املناخ وإدارهتا والتخفيف من حـدهتا بـشكل                
  .أفضل
وأطلقت جلنة املوارد البيئيـة مـشروع إقامـة حمطـات علـى علـو شـاهق للبحـوث البيئيـة                - ٣٥

 موقعـا يف خمتلـف      ١٤تشمل شبكة الرصد للمشروع     و. لدراسة املناخ والبيئة يف املناطق اجلبلية     
إن تركيـب أعلـى حمطـة أرصـاد جويـة أوتوماتيكيـة يف يف جبـال إيفرسـت جنـوب                     . أحناء العامل 

متـر   ٥ ٧٠٠وحمطات األرصاد اجلوية فوق اجلليديـة اآلليـة علـى ارتفـاع             ) متر ٨ ٠٠٠(كول  
 التــأثريات املناخيــة علــى علــى جبــال شــانغري نــوب اجلليــدي يف جبــال اهليمااليــا عــزز دراســة 



A/66/294  
 

11-45089 11 
 

الديناميات اجلليدية، مبا يف ذلك آثار الكربون األسود يف اجلو احملـيط، مبـا يف ذلـك آثـاره علـى                     
  .عملية ذوبان الثلوج واجلليد

، شــاركت مبــادرة حبــوث اجلبــال ومعهــد جريمــان ووتــش ٢٠٠٩يونيــه /ويف حزيــران  - ٣٦
ة حــدث هامــشي يف االجتمــاع الــذي نظمتــه أمانــة والوكالــة الفيدراليــة األملانيــة للبيئــة يف رعايــ

: التكيـف يف املنـاطق اجلبليـة      ”اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ يف بـون حـول                  
وتعـاون  . “التوجهات احلالية واالحتياجات البحثية للتكيف مـع تغـري املنـاخ يف املنـاطق اجلبليـة               

 والوكالـة األملانيـة للتنميـة والتعـاون، يف تنظـيم            املعهد مع شراكة اجلبال، وحكومة ليختنـشتاين      
حدث هامشي يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف لالتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ                  

  .لتسليط الضوء على التحديات اليت يشكلها تغري املناخ على املناطق اجلبلية
لربنامج الـدويل للبحـوث      التابع ل  الالتقييم العاملي للتنوع البيولوجي للجب    وأعد برنامج     - ٣٧

 تقريرا عن آثار تغري املناخ على التنوع البيولوجي للجبال يف أوروبـا             يف جمال التنوع البيولوجي   
ويعرض التقرير حملة عامة عن األدبيات احلديثة عن التغريات املناخيـة املتوقعـة يف              . جمللس أوروبا 

وع البيولــوجي للجبــال ويقــدم توصــيات حــول  املــستقبل، وينــاقش آثــار تغــري املنــاخ علــى التنــ 
  .التكيف تدابري
 إىل إقامـة وصـيانة شـبكة     املراقبـة العامليـة يف بيئـات جبـال األلـب       حبـوث مبـادرة   هتدف    - ٣٨

ميدانية ملراقبة تأثري آثـار تغـري املنـاخ علـى الـنظم االيكولوجيـة اهلـشة يف جبـال األلـب والتنـوع                        
وتنـشط املبـادرة    . ليـة يف مجيـع أحنـاء العـامل يف األجـل الطويـل             البيولوجي يف املنـاطق اجلبليـة العا      

بشكل خاص يف منطقة جبال األنديز، وتدعم نظام الرصد اإلقليمي لعشرة مواقـع لتقيـيم آثـار                 
  .تغري املناخ على التنوع البيولوجي يف جبال األنديز العالية

فضل بـشأن التهديـدات     وتعمل أمانة شراكة اجلبال بنشاط على نشر الوعي على حنو أ            - ٣٩
وأعـدت  . اليت يشكلها تغري املناخ علـى املنـاطق اجلبليـة وتيـسري عمـل أعـضائها يف هـذا الـصدد              

الوكالة األملانيـة وثيقـة للـدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف لالتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن تغـري                       
وخـالل  . “ىل العمـل   مـن الفهـم إ     -اجلبال وتغـري املنـاخ      ”املناخ يف سياق شراكة اجلبال بشأن       

الدورة السادسة عشرة ملـؤمتر األطـراف لالتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ، نظمـت األمانـة                     
التكيف مع تأثريات تغـري املنـاخ يف        ) أ(باالشتراك مع البلدان األعضاء، حدثني هامشيني بشأن        

ج اإلقليميـة للتكيـف     النـه ) ب (؛أساليب مبتكرة على الصعيدين احمللي والوطين     : املناطق اجلبلية 
  .مع تغري املناخ يف املناطق اجلبلية

، نظمــت منظمــة األغذيــة والزراعــة وأمانــة شــراكة اجلبــال ٢٠١١يونيــه /ويف حزيــران  - ٤٠
ــسوتو واملغــرب        ــا وقريغيزســتان ولي ــان وكولومبي ــنغالديش وبوت ــا وب ــشاركة أرميني ــاً مب اجتماع
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وأمانـة اتفاقيـة    ويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال   املركز الدونيبال وبريو وسلوفينيا وطاجيكستان، و
مبــادرة اجلبــال حلكومــة ”: األمــم املتحــدة اإلطاريــة ملناقــشة مبــادرتني رئيــسيتني حــول اجلبــال  

 يف الــدورة اخلامــسة عــشرة ملــؤمتر ٢٠٠٩ الــيت أعلــن عنــها رئــيس وزراء نيبــال يف عــام “نيبــال
 تأييـد سياسـي لقـضايا اجلبـال يف اتفاقيـة        األطراف لالتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ حلـشد            

األمــم املتحــدة اإلطاريــة، وجمموعــة البلــدان غــري الــساحلية اجلبليــة الناميــة الــيت أســستها رمسيــا    
  .حكومات أرمينيا وطاجيكستان وقريغيزستان

املركـــز الـــدويل للتنميـــة ، تلقـــت أمانـــة شـــراكة اجلبـــال و٢٠١١يونيـــه /ويف حزيـــران  - ٤١
منحـة مـن البنـك الـدويل لـدعم املبـادرة االسـتراتيجية بـشأن تـأثري تغـري املنـاخ             املتكاملة للجبال

وسـتركز هـذه املبـادرة علـى زيـادة الـوعي بـشأن العالقـة               . والتكيف والتنمية يف املناطق اجلبليـة     
بــني تغــري املنــاخ واجلبــال ألعــضاء الوفــود الوطنيــة يف الــدورة اخلامــسة عــشرة ملــؤمتر األطــراف   

وســتمكن املبــادرة . ريــة والــسياسيني والعلمــاء واملمارســني يف جمــال تغــري املنــاخ لالتفاقيــة اإلطا
الوفــود الوطنيــة واخلــرباء مــن التفــاوض وحــشد الــدعم الــدويل لتعزيــز التكيــف مــع تغــري املنــاخ 

  .بالنسبة للنظم اإليكولوجية اجلبلية
يئة ومحايـة الطبيعـة   ، أعلنت وزارة أملانيا االحتادية للب٢٠١٠ديسمرب /ويف كانون األول    - ٤٢

ــة تقــدمي   ــة وبرنــامج األمــم    ١٠والــسالمة النووي  ماليــني يــورو إىل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئ
وبرنامج التكيف القائم على النظام اإليكولـوجي، مبـا يف ذلـك            االحتاد العاملي   املتحدة اإلمنائي و  

جلبليـة يف   ربنامج على املناطق ا   وستركز املرحلة التجريبية لل   . املشروع املشترك يف املناطق اجلبلية    
  ).٢٠١٤-٢٠١١(رة أربع سنوات نيبال وأوغندا وبريو لفت

  
  التصحر    

يكولوجية لألراضي اجلافة اجلبلية أكثر من ثلث مجيع اجلبال وتوفر حـىت            إلمتثل النظم ا    - ٤٣
ن الغـذائي   ويبدو أن الفقر وانعـدام األمـ      .  من إمدادات املياه العذبة يف تلك املناطق       ة يف املائ  ٩٠

باإلضافة إىل ذلك، يقع أكثر من ربع بـؤر التنـوع    . يتفاقمان ال سيما يف املناطق اجلبلية القاحلة      
ــاطق   ــوجي يف العــامل يف هــذه املن ــة األمــم املتحــدة    . البيول ــال، واتفاقي ــة شــراكة اجلب وتقــوم أمان

ــشترك         ــشور م ــداد من ــاون بإع ــة والتع ــسرية للتنمي ــة السوي ــصحر، والوكال ــوان ملكافحــة الت بعن
 جللـب مزيـد مـن       “اجلبال، مـصدرا للمرونـة يف املنـاطق القاحلـة         : املرتفعات واألراضي اجلافة  ”

االهتمام ووضع جدول أعمال للتنمية املستدامة للجبال يف هذه النظم البيئيـة اهلـشة واألراضـي                
  .القاحلة
ــضم  ) DESIRE(وطــور مــشروع البحــث املتكامــل     - ٤٤ ــذي ي ــه ٢٦ال ــاً ميول   شــريكاً دولي

ــسادس    ــامج االحتــاد األورويب اإلطــاري ال ــرب اســتراتيجيات إدارة  )٢٠١٢-٢٠٠٧(برن ، واخت
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 موقعــاً مــن مواقــع املــشروع البــالغ ١١ويقــع . األراضــي املــستدامة للمنــاطق املعرضــة للتــصحر
وعــرب العــامل، يف البيئــات اجلبليــة والــتالل حيــث تتفــاقم  يف منطقــة البحــر املتوســط ١٦عــددها 

ويف إطار املشروع، وضع مركـز التنميـة والبيئـة          . لتصحر وتدهور التربة واجنرافها   التهديدات با 
يف جامعة برن منهجية تشاركية لتحديد وتقييم واختيـار أكثـر اسـتراتيجيات اإلدارة املـستدامة                

  . لألراضي الواعدة القائمة على السياقات احمللية
  

  املياه يف اجلبال    
بليــة إىل ضـغط متزايــد، مــع تــداعيات خطـرية علــى كــل مــن   تتعـرض املــوارد املائيــة اجل   - ٤٥

ويتم إيالء مزيـد مـن االهتمـام هلـذه القـضية احلـساسة مـن                . املناطق اجلبلية واألراضي املنخفضة   
خالل عقد اجتماعات، وإصدار منشورات علمية وإجراء برامج حبثيـة يف خمتلـف أحنـاء العـامل،        

ملتضافرة ملواجهة التحديات املتزايدة لنوعيـة امليـاه        لكن احلاجة تدعو إىل بذل مزيد من اجلهود ا        
  .الكافية وإمدادها

كمركـز    املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبالوعّين منتدى آسيا للمياه احمليط اهلادئ  - ٤٦
واملركـز أيـضاً    . للمعارف يف آسيا واحمليط اهلادئ احملور إلدارة املياه يف املناطق اجلبلية اآلسـيوية            

وبـدعم مـن    . للمعارف يف منتدى حوار أبو ظيب بشأن منتدى املياه يف جبـال اهليمااليـا             شريك  
البنك الدويل، أطلـق املركـز برنـامج حبـوث للمـنح الـصغرية مـن أجـل تقاسـم املنـافع مـن إدارة                         

  .املياه من أهنار منطقة اهليمااليا الكربى
  

  إدارة أحواض تصريف األهنار     
ابعــة االسـتعراض الـذي جتريــه منظمـة األغذيـة والزراعــة     ، حظيـت مت ٢٠٠٩منـذ عـام     - ٤٧

وســيتم نــشر كتــاب املــوارد التقنيــة  . اهتمامــا كــبريا لتجــارب إدارة أحــواض تــصريف األهنــار 
، ووثيقة السياسات العامـة     اجليل اجلديد لربامج ومشاريع إدارة أحواض تصريف األهنار       بعنوان  
وجيـري تطبيـق    .  علـى نطـاق واسـع      “ألهنـار؟ ملاذا تستثمر يف إدارة أحواض تـصريف ا       ”بعنوان  

التوصيات الصادرة عن االستعراض العـاملي كجـزء مـن املـشاريع امليدانيـة يف باكـستان وغـرب                
  .أفريقيا وإكوادور وغواتيماال واملغرب وموريتانيا

ــسابعة والعــشرين ل    - ٤٨ ــدورة ال ــة     وعقــدت ال ــة األغذي ــني منظم ــشتركة ب ــة امل ــة العامل لفرق
أحـــواض تـــصريف األهنـــار اجلبليـــة يف املعنيـــة بـــإدارة  نـــة األوروبيـــة للغابـــاتوالزراعـــة واللج

إدارة الغابــات وامليــاه املتكاملــة يف  ” املعنونــة ٢٠١٠أبريــل /اجلمهوريــة الــسلوفاكية يف نيــسان 
وســـتعقد الـــدورة الثامنـــة . “اخلـــربات ووجهـــات النظـــر: أحـــواض تـــصريف األهنـــار اجلبليـــة 
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امليـاه مـن أجـل    ” يف تركيـا حـول موضـوع    ٢٠١١سـبتمرب  /لـول للفريق العامل يف أي  والعشرين
  .“ الغابات من أجل املياه-الغابات 

 علـى بنـاء القـدرات مـن أجـل ممارسـات       املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال    ويركز    - ٤٩
وتعقـد بانتظـام    . اليـا امييف منطقة هندو كوش يف اهل      اإلدارة املتكاملة ألحواض تصريف األهنار    

ت تدريبيــة دوليــة حــول اإلدارة التــشاركية املتكاملــة ألحــواض تــصريف األهنــار ويــتم         دورا
ومت تنفيذ خطط وقاية اجملتمعـات احملليـة        . مالئمتها باستمرار إلدماج القضايا املوضوعية الناشئة     

من املناخ ألحواض تصريف األهنار مع التركيز على ارتفاعات عاليـة لتنميـة األعمـال التجاريـة          
مــارس /ذارآويف . ة الــيت تــربط املمارســات اجليــدة مــن أجــل تطــوير االقتــصاد األخــضر الزراعيــ
 ، نظم املركز ومنظمة األغذيـة والزراعـة حلقـة عمـل ملناقـشة الربنـامج الطويـل األجـل                     ٢٠١١

لتنفيــذ اجليــل اجلديــد مــن إدارة أحــواض تــصريف األهنــار يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ           
  .واختبارها ميدانياً

إىل  شـبكة التعـاون الـتقين ألمريكـا الالتينيـة املعنيـة بـإدارة املـستجمعات املائيـة         وهتدف   - ٥٠
والتركيز علـى تبـادل اخلـربات، وإدارة         زيادة القدرات التقنية يف إدارة أحواض تصريف األهنار       

وال تزال الـشبكة تـؤدي دورا رئيـسيا يف رصـد وتعزيـز              . املعارف والتعاون عرب احلدود الوطنية    
  .اءات التعاون وتبادل اخلربات يف أمريكا الالتينيةإجر
  

  إدارة خماطر الكوارث     
حتظــى إدارة خمــاطر الكــوارث يف املنــاطق اجلبليــة باهتمــام متزايــد، ال ســيما يف ســياق      - ٥١

ــار النامجــة عــن تغــري املنــاخ   ــبحرية    . اآلث وإن خمــاطر الفيــضانات املتزايــدة النامجــة عــن ثــوران ال
 اهليمااليــا واالهنيــارات الــصخرية يف جبــال األلــب ليــستا ســوى مثــالني علــى اجلليديــة يف جبــال

  .ذلك
وأتاح مشروع اإلدارة املتكاملة ملخاطر الكوارث الطبيعية الذي نفذتـه شـراكة اجلبـال            - ٥٢

اآلسيوية يف قريغيزستان، للمجتمعات اجلبلية الـيت تعـيش يف قـرى منوذجيـة إمكانيـة االسـتعداد                  
ة الكوارث الطبيعية، واكتساب معـارف ومهـارات جديـدة لبنـاء اجلـسور      بشكل أفضل ملواجه  
  .والسدود اجلديدة

، الـذي ينظمـه االحتـاد الـدويل          العاملي املعـين باالهنيـاالت األرضـية        الثاين املنتدىسيعقد    - ٥٣
 يف مقـر منظمـة األغذيـة        ٢٠١١أكتوبر  /املعين باالهنياالت األرضية وشركائه، يف تشرين األول      

وسيكون التركيـز يف هـذا احلـدث العـاملي         .  جلسة موضوعية  ٢٥عة، ويف جدول أعماله     والزرا
  .“وضع العلم موضع التطبيق”اهلام 
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املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة     وبالتعاون مع املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، أطلـق             - ٥٤
ــال ــامج نظــام املعلومــات اإلقليمــي عــن الفيــضانات، هبــدف التقليــ    للجب ل مــن اخلــسائر يف   برن

ويعمــل . األرواح واملمتلكــات عــن طريــق احلــد مــن التعــرض للفيــضانات يف منطقــة اهليمااليــا  
املركز واملنظمة معا من أجل حتسني نوعية البيانات ومجع البيانـات ونـشرها بفعاليـة، والتعـاون                 

  .اإلقليمي
  

  قضايا الشعوب األصلية    
 املنـاطق فقــراً، مثــل اجلبـال، مــن بــني أشــد   تعـد الــشعوب األصــلية الـيت تعــيش يف أشــد    - ٥٥

وميكـن اسـتخالص    . الناس فقراً يف العامل بسبب التهميش االجتمـاعي واالقتـصادي والـسياسي           
يكولوجيــة إلالعديــد مــن الــدروس مــن هنــج هــذه الــشعوب وخرباهتــا يف إدارة وحفــظ الــنظم ا   

  .اجلبلية
وت ســكان اجلبــال وإبــراز   وهتــدف الرابطــة العامليــة لــسكان اجلبــال إىل إيــصال صــ        - ٥٦

ــال وواضــعي     . احتياجــاهتم ــة للتفاعــل والتعــاون بــني ســكان اجلب وتقتــرح إنــشاء مراكــز إقليمي
وتعمـل الرابطـة علـى وضـع     . السياسات الوطنية ووكـاالت التمويـل واجلهـات الفاعلـة الدوليـة      

نـشطة، وجتـري    ميثاق عـاملي للمجتمعـات احملليـة، واألقـاليم وإدارة املـوارد الطبيعيـة، وإدارة األ               
 مـن أجـل   ٢١تقييما عن التقدم احملرز فيما يتعلـق باألهـداف الـواردة يف جـدول أعمـال القـرن             

  .٢٠١٢ يف عام ؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةاإلعداد مل
وتركــز ياشــاي واســي، املنظمــة غــري احلكوميــة الــيت يقــع مقرهــا يف بــريو، علــى محايــة    - ٥٧

. ل األنـديز، وهتـدف إىل إيـصال صـوت الـشعوب األصـلية إىل العـامل           التنوع البيولوجي يف جبـا    
، بعد االنتهاء من املرحلة األوىل من مشروع اإلنعاش البيئـي لـدائرة الـبحريات       ٢٠٠٨ويف عام   

محلــــة املليــــون شــــجرة ”وكانــــاس، أطلقــــت ياشــــاي واســــي   األربــــع يف أقــــاليم أكومــــايو
  . “احملليني للسكان

  
  اجلنسانية    

ملرأة يف املناطق اجلبلية العديد من الصعوبات اليت تواجهها املرأة يف مجيـع أحنـاء               تواجه ا   - ٥٨
  .بلدان العامل النامية، لكن االرتفاع والتضاريس احلادة والعزلة تفاقم هذه الصعوبات

 التنظــيم النــسائي مــن أجــل التغــيري يف جمــايل الزراعــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة        ونفــذ   - ٥٩
 لتعزيــز دور وصــوت القيــادات النــسائية يف املنظمــات “يــادة املــرأة الريفيــةق”مــشروعا بعنــوان 

ــز مــشاركة ممــثالت عــن منظمــات املزارعــات يف حــوار       ــع املــستويات وتعزي ــة علــى مجي الريفي
وحـىت  . السياسات االستراتيجية وساحة التفاوض على املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة            
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 امـرأة قياديـة يف الفلـبني    ٣٠ امـرأة قياديـة يف نيبـال و    ٣٥ر من   اآلن، قام املشروع بتدريب أكث    
  . امرأة ريفية٢٠٠الاليت قمن بتدريب أكثر من 

عــددا مــن الفعاليــات بــشأن جمموعــة   املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال ونظــم   - ٦٠
مثــل إحــدى وتت. متنوعــة مــن القــضايا املتعلقــة باجلنــسانية، والتكيــف مــع تغــري املنــاخ والتنميــة  

املشاكل الرئيسية يف منطقة اهليمااليا بتزايد تأنيث الزراعة اجلبليـة بـسبب هجـرة الـذكور علـى                 
  .نطاق واسع، مما زاد من عبء عمل املرأة وشقائها

  
  الدفع مقابل اخلدمات البيئية    

ج تتوفر يف املناطق اجلبلية إمكانات كبرية لنشر آليات متويـل مبتكـرة مبـا يف ذلـك بـرام                   - ٦١
  .الدفع لقاء اخلدمات البيئية، بسبب األمهية العاملية ملواردها

يف الواليـات املتحـدة،    الصندوق العاملي لألحياء الربيـة ، بالتعاون مع ٢٠٠٩ومنذ عام   - ٦٢
 إىل تقيــيم غــور ألــربتوجامعــة كــامربدج وعــدد مــن املؤســسات احملليــة، تــسعى مجعيــة حفــظ  

القادمـة مـن منطقـة فريونغـا الكـربى، وهـي منطقـة عـرب          املخزون مـن الـسلع واخلـدمات البيئيـة          
ــدا     ــة وروان ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدا ومجهوري ــسلة مــن   . احلــدود بــني أوغن ــق سل وأصــدر الفري

مــردود : اخلــرائط الــيت تــصور توزيــع وأمهيــة أربــع خــدمات للــنظم اإليكولوجيــة الرئيــسية هــي 
وتظهـر  . ري اخلـشبية، والـسياحة    املياه، وامتصاص الكربون، واألخشاب، ومنتجات الغابـات غـ        

النتائج بوضوح األمهيـة الرئيـسية للـنظم البيئيـة الطبيعيـة يف املنـاطق املرتفعـة يف منطقـة فريوجنـا،                      
  .يف ذلك براكني فريونغا وجبال رويرتوري، لتوفري الفوائد البيئية يف املناطق املنخفضة مبا
 قرغيزسـتان، أداة مبتكـرة للـدفع        وتشكل تذكرة املراعـي، الـيت بـدأ تطبيقهـا حـديثا يف              - ٦٣

الــيت اســتبدلت بنظــام تــأجري املراعــي، حيــث يــتم حاليــا الــدفع لقــاء    . مقابــل اخلــدمات البيئيــة 
ومتثـل تـذكرة املراعـي أداة       . استخدام املراعي يف وحدات الثروة احليوانيـة بـدال مـن اهلكتـارات            

ية املومسية، وبالتايل احلمايـة مـن       اقتصادية للمزارعني لتنظيم أعداد املاشية حسب احلمولة الرعو       
  .تدهور املراعي

  
  منتجات اجلبال العالية اجلودة    

بدأ تعزيز وجتهيز وتسويق املنتجات اجلبليـة ذات اجلـودة العاليـة حيظـى بأمهيـة متزايـدة                    - ٦٤
  .لتحسني سبل العيش يف اجملتمعات اجلبلية يف خمتلف أحناء العامل

األغذية والزراعة باالشتراك مع أمانـة شـراكة اجلبـال          ، نشرت منظمة    ٢٠١١ويف عام     - ٦٥
كتيبــاً عــن إنتــاج احملاصــيل العــضوية يف منــاطق األنــديز، وذلــك يف ســياق مــشروع يف منطقــة    
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كوتوباكسي يف إكوادور، يقدم معلومات فنيـة حـول تقنيـات الزراعـة التقليديـة واملبتكـرة مـن                   
ع علـى أن هـذه املنتجـات اجلبليـة التقليديـة            ويدل هـذا املـشرو    . دون استخدام املواد الكيميائية   

تــسهم يف حتقيــق األمــن الغــذائي لألســرة، والــصحة واتبــاع نظــام غــذائي متــوازن فحــسب،   ال
ويف املغـرب، صـدر     . ميكنها أيضا زيادة دخل األسرة كثرياً إذا مت بيعها يف األسواق املناسبة            بل

تيجـة املـشروع املـشترك بـني منظمـة       دليل تقـين حـول املمارسـات اجليـدة يف زراعـة الزعفـران ن              
  .األغذية والزراعة وأمانة شراكة اجلبال بشأن سلسلة القيمة حملصول الزعفران

  
  السياحة    

تنطوي السياحة يف املناطق اجلبلية على إمكانيات طويلـة األجـل ملـصدر الـدخل الـذي              - ٦٦
ــظ وتقا         ــضاً حنــو احلف ــار إجيابيــة وميكــن توجيهــه أي ــسفر عــن آث ــافع علــى   ميكــن أن ي ســم املن

  .سواء حد
ووضعت منظمة السياحة العاملية جمموعة مـن املؤشـرات ملـساعدة املـديرين علـى اختـاذ                   - ٦٧

قرارات مستنرية بشأن القضايا ذات األمهية اخلاصة بالبيئات اجلبلية، مبـا يف ذلـك فقـدان احليـاة                  
  .فوائد االقتصادية للسياحةالنباتية واحليوانية أو تدهورها، وتآكل التربة، وجودة املياه، وال

، وضع نص مشروع بروتوكول بـشأن الـسياحة املـستدامة يف اتفاقيـة              ٢٠١١ويف عام     - ٦٨
الكاربات مبساعدة منظمة التجارة العاملية واعتمد ووقـع علـى هـامش االجتمـاع الثالـث ملـؤمتر              

  .األطراف يف اتفاقية الكاربات
  

  السياسات والقانون    
شروع اإلدارة املتكاملة للمـوارد الطبيعيـة يف مرتفعـات فوتاجـالون،            يشارك يف تنفيذ م     - ٦٩

الــذي ميولــه مرفــق البيئــة العامليــة، االحتــاد األفريقــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنــامج األمــم  
ــة ــا    . املتحــدة للبيئ ــا، هــي غامبي ــة بلــدان يف غــرب أفريقي ــا، ويــشمل هــذا املــشروع مثاني ، وغيني

ومثــة عنــصر هــام يف  . موريتانيــا، والنيجــر، والــسنغال، وســرياليون  بيــساو، ومــايل، و- وغينيــا
املشروع، هو التخفيف من أسـباب تـدهور األراضـي وآثـاره الـسلبية، مـن خـالل إنـشاء إطـار                   
قــانوين مؤســسي إقليمــي وتــوفري الــدعم للتعــاون اإلقليمــي يف جمــال إدارة املــوارد البــشرية عــرب   

  .ظ البيئة والتوفيق بينها وتكييف قوانينها املتعلقة حبف،احلدود
، شجعت الرابطـة األوروبيـة للممـثلني املنتخـبني مـن املنـاطق اجلبليـة               ١٩٩١ومنذ عام     - ٧٠

ــة بــشأن القــضايا       ــصانعي القــرار يف صــياغة سياســة أوروبي ــة ل ــة واحمللي علــى املــشاركة اإلقليمي
دفها الرئيـسي يف ضـمان   ويتمثـل هـ  . اجلبلية، ال سيما ما يتصل باملسائل البيئية اإلقليمية والنقـل    

وتــضم الرابطــة حاليــا    . أن تــرد خــصوصيات املنــاطق اجلبليــة يف سياســات االحتــاد األورويب      
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وتــشارك .  عــضوا وطنيــا١١ منطقــة مــن ٥٠ إقلــيم و ١٠٠ عــضو مــن البلــديات و ١٠ ٠٠٠
  .الرابطة أيضا يف عدد من املشاريع األوروبية

  
  التعليم    

ة، واليونـــسكو، وكليـــة الزراعـــة يف جامعـــة تـــورين أطلقـــت أمانـــة الـــشراكات اجلبليـــ  - ٧١
بإيطاليا، الربنـامج الـدويل للبحـث والتـدريب بـشأن اإلدارة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة يف عـام                     

احتاد التنمية املـستدامة يف اإلقلـيم   وتقوم حكومة إقليم بيدمونت، والسلطات احمللية، و      . ٢٠٠٧
الوكالـة السويـسرية للتنميـة     ، و ميـة املتكاملـة للجبـال     املركـز الـدويل للتن    ز، و اإليكولوجي لألندي 

، ركــزت الــدورة التدريبيــة علــى محايــة التنــوع  ٢٠١٠ويف عــام . ، بتمويــل الربنــامجوالتعــاون
ويف .  حــول األخطــار الطبيعيــة وإدارة الكــوارث املخــاطر٢٠١١البيولــوجي للجبــال ويف عــام 
  .مية خبريا من البلدان النا٣٠كل عام، يتم تدريب حوايل 

وتقــوم اليونــسكو بإعــداد جمموعــة مــن املــوارد التعليميــة للبلــدان اجلبليــة بتمويــل مــن       - ٧٢
وتــستهدف اجملموعــة معلمــي املــدارس والطــالب يف املــدارس  . احلكومــة الفلمنكيــة يف بلجيكــا

ىل وتقدم هنجا مبتكـراً للتثقيـف بـشأن البيئـة وهتـدف إ     . الثانوية يف البلدان اجلبلية يف أحناء العامل 
  .حفز فضول الطالب وإتاحة إمكانية حتسني نقل املعلومات واملعارف العلمية البيئية

وأنشأت جامعة آسيا الوسطى مركز حبوث جمتمعات اجلبـال، الـذي يهـدف إىل دعـم                  - ٧٣
وتعزيز الصمود ونوعيـة احليـاة يف اجملتمعـات اجلبليـة مـن خـالل إجـراء البحـوث حـول التنميـة                        

ويقوم برنـامج مركـز مـنح       . صول املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية    املستدامة وإدارة األ  
الزمالة ببناء القدرات يف آسيا الوسطى إلجـراء البحـوث لتوجيـه الـسياسات واملمارسـات الـيت                  

  .تعزز التنمية املستدامة للجبال
ذ عـام   وجيري مركز الدراسات اجلبلية يف كلية بريث يف اسكتلندا، الذي يستضيف من             - ٧٤

نترنـت للعلـوم   إل كرسي لليونسكو يف التنمية املستدامة للجبال، برنامج ماجستري على ا     ٢٠٠٩
وبنــاء علــى هــذه التجربــة، يــدير املركــز  . ٢٠٠٤يف إدارة التنميــة املــستدامة للجبــال منــذ عــام  

  .دورات على مستوى املاجستري بالتعاون مع مؤسسات يف آسيا
  

  البحوث    
لتعاون مـع أمانـة شـراكة اجلبـال، عـزز معهـد حبـوث اجلبـال تطـوير               ، با ٢٠١١يف عام     - ٧٥

ودعم شبكة من العلماء تركز علـى تغـيري البحـوث العامليـة يف جبـال أفريقيـا جنـوب الـصحراء                  
الكربى وتساهم يف األنشطة املفضية إىل إعداد تقرير التقيـيم اخلـامس للهيئـة احلكوميـة الدوليـة       

ومــؤمترات األطــراف يف اتفاقيــة  ألمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة؛مــؤمتر ااملعنيــة بــتغري املنــاخ، و
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وبــدعم مــن . األمــم املتحــدة اإلطاريــة التفاقيــة التنــوع البيولــوجي، واتفاقيــة مكافحــة التــصحر 
الوكالــة السويــسرية، توســط معهــد حبــوث اجلبــال لعقــد اتفــاق بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة  

  .لشبكة حبوث التغري العاملي للجبال يف أفريقياوجامعة بريتوريا إلنشاء وحدة تنسيق 
ومن خالل برنـامج اإلنـسان واحملـيط احليـوي، تواصـل اليونـسكو تنفيـذ مـشروعها يف                     - ٧٦

 وضــع اســتراتيجيات التكيــف يف حمميــات -الــتغريات العامليــة يف املواقــع اجلبليــة ”أحنــاء العــامل 
ئيسية وتـأثريات الـتغريات العامليـة، مبـا يف     ويدرس املشروع العوامل الر  . “بالجاحمليط احليوي لل  

ذلك تغري املناخ، يف جماالت التنوع البيولوجي، وتوافر املوارد املائية، وتغري استخدام األراضـي              
إال أن النتائج تقدم فهمـا أفـضل حـول كيفيـة تـأثري التغـيري علـى البيئـات                    . واالقتصادات اجلبلية 
  .اجلبلية وسبل العيش

اسات اجلبال دراسة تقييم متكاملة للمنـاطق اجلبليـة يف أوروبـا لـصاحل              ونسق مركز در    - ٧٧
ونظــم املركــز مــؤمترا دوليــا حــول . ٢٠١٠ســبتمرب /وكالــة البيئــة األوروبيــة، نــشرت يف أيلــول

.  بلـدا ومخـس قـارات   ٦٠ مـشاركا مـن   ٤٥٠التغري العاملي وجبال يف العامل يف اسكتلندا، ضم   
ــة مبــشروع    ويــضطلع املركــز كــذلك مبــسؤولية اإل   ــال املتعلق بــالغ عــن اجلوانــب املتعلقــة باجلب

 ملـدة سـنتني، بتمويـل مـن شـبكة املراقبـة       “اخلصائص اجلغرافية وتنمية اإلمكانيـات يف أوروبـا      ”
األوروبيــة للتنميــة اإلقليميــة والتماســك الــذي يهــدف إىل تــوفري إطــار متماســك لتوصــيف          

ملــستقبل للخــصائص اجلغرافيــة للــسياسة    االجتاهــات املاضــية وحتديــد التطــورات احملتملــة يف ا    
  .اإلقليمية والتنمية اإلقليمية

وأقامت مبادرة حبوث اجلبال حلقـْيت عمـل، واحـدة بـشأن تغـري املنـاخ واملـوارد املائيـة                      - ٧٨
وتعقـد حلقـات العمـل هـذه        . اجلبلية، واألخرى بشأن عوامل األمن الغذائي يف املنـاطق اجلبليـة          

ناقــشات بــشأن النمــو احلــضري يف املنــاطق اجلبليــة؛ وبنــاء املرونــة  حتــضرياً إلجــراء مزيــد مــن امل
املقترنة بالنظم البشرية الطبيعية يف اجلبال، ونقاط الضعف وإدارة خدمات الـنظم اإليكولوجيـة              

  .يف اجلبال
ــشروع         - ٧٩ ــوم م ــصينية للعل ــة ال ــال، وضــعت األكادميي ــادرة حبــوث اجلب وباإلضــافة إىل مب
هــو مــشروع دويل يركــز علــى التحقيــق يف طبيعــة وآثــار الــتغريات   ، و“قطــب البيئــة الثالــث”

، نظمــت األكادمييــة ٢٠٠٩ومنــذ عــام . العامليــة يف هــضبة التبــت واملنــاطق اجلبليــة احمليطــة هبــا  
حلقات عمل سنوية لوضع خطة علمية استراتيجية لتنظيم اجلهـود البحثيـة مـن قبـل جمموعـات                  

  .من مجيع البلدان يف املنطقة وأوروبا
ــابع ل  ٢٠١٠ويف عــام   - ٨٠ ــال الت ــدأ فريــق اجلب ــابع   ، ب ــسان واحملــيط احليــوي الت ــامج اإلن ربن

ــية،   لليونـــسكو  جمموعـــة مـــن املؤســـسات البحثيـــة يف فـــرع ســـيبرييا ألكادمييـــة العلـــوم الروسـ
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واجلامعــات الــشريكة، وحمميــات احملــيط احليــوي، هبــدف وضــع اســتراتيجية للتنميــة املــستدامة    
 بايكـال البيئيـة العـابرة للحـدود     -سـايان    -طبيعي عرب منطقـة ألتـاي       وحفظ التنوع للمشهد ال   

وجيـري البحـث يف إطـار ترتيبـات الـشراكة مـع املؤسـسات               . يف سياق التغريات العاملية الراهنـة     
البحثيـة اإلقليميـة يف كازاخــستان والـصني ومنغوليـا وعــدة مؤسـسات دوليـة، مبــا فيهـا برنــامج        

  .االحتاد العاملي حلفظ الطبيعةو ،لز الدويل للتنمية املتكاملة للجبااملركاألمم املتحدة اإلمنائي و
  

  االتصاالت وإقامة الشبكات    
 من خـالل    التنمية املستدامة للجبال  إن منتدى اجلبال هو شبكة عاملية هتدف إىل تعزيز            - ٨١

 فوآنـدينا، إنآسـيا واحملـيط اهلـادئ، و     (وبدعم من شبكاهتا اإلقليميـة      . تبادل املعلومات واملعارف  
عــضو مـن األفـراد، وميكّــن    ٧ ٠٠٠خيـدم املنتــدى حاليـا أكثـر مـن     ) املنتـدى األورويب للجبـال  

ويـدعم املنتـدى أيـضا اجملتمـع اجلبلـي          .  فرد مـن الوصـول إىل املـوارد الرقميـة          ٥ ٦٠٠ أكثر من 
العـــاملي التـــابع لـــه مـــن خـــالل العمـــل كآليـــة لتبـــادل املعلومـــات وتـــوفري منـــابر للحـــوار بـــني  

وتتعلــق أحــدث املنتــديات اإللكترونيــة بآليــات تقاســم املنــافع للخــدمات البيئيــة   . خدميهامــست
احتـــاد التنميـــة املـــستدامة يف اإلقلـــيم اإليكولـــوجي ويـــدعم برنـــامج . نـــديزألاملائيـــة يف جبـــال ا

، حاليا تنفيـذ العديـد مـن احلـوارات املتعلقـة بالـسياسات بـشأن تغـري املنـاخ،                    إنفوآندينا/لألنديز
  .ة املياه يف املناطق الريفية واالبتكاروإدار
األقليــات والــشعوب األصــلية ”، أبــرز شــعار اليــوم الــدويل للجبــال،  ٢٠١٠ويف عــام   - ٨٢

، التهديدات اليت تواجههـا هـذه اجملتمعـات، لكنـه أقـّر أيـضا باملـسامهات الـيت ال تقـدر                    “اجلبلية
يــة للجــوع وســوء التغذيــة،  بــثمن والــيت تقــدمها هــذه الــشعوب للتغلــب علــى التحــديات العامل  

 علــى ٢٠١١وســريكز اليــوم الــدويل للجبــال لعــام   . وفقــدان التنــوع البيولــوجي وتغــري املنــاخ  
  .٢٠١١الغابات اجلبلية، وسريتبط بالسنة الدولية للغابات لعام 

 املعــارف البحــوث والتنميــة للجبــالوتعـزز اجمللــة الفــصلية الدوليــة الســتعراض األقـران     - ٨٣
ــسية لاملتعلقــة باملــ  ــال سائل الرئي ــة املــستدامة للجب ــائج البحــوث    لتنمي  مــن خــالل اجلمــع بــني نت

نترنـت  إل، أصـبحت اجمللـة متاحـة علـى ا         ٢٠٠٩ومنذ عـام    . والتحقق من اخلربة يف جمال التنمية     
وأصـدرت اجمللـة أيـضا أعـداداً خاصـة، حـول مواضـيع الغابـات اجلبليـة يف                   . جلميع املستخدمني 

ويــشكل . بيولــوجي الزراعــي، وأدوات وأســاليب إدارة املنــاطق احملميــةعــامل مــتغري، والتنــوع ال
  .مكتب حترير اجمللة جزءاً من مركز التنمية والبيئة يف جامعة برين

، لتبـادل الـتعلم واملعـارف       ٢٠١٠وعقد منتدى آسيا الوسطى لشراكة اجلبـال يف عـام             - ٨٤
التحديات العامليـة   :  دعوة إىل العمل   -اجملتمعات اجلبلية يف آسيا الوسطى وتغري املناخ        ”بعنوان  

وضـم املنتـدى أكثـر مـن        .  يف كازاخـستان   ٢٠١٠نـوفمرب   /، يف تشرين الثـاين    “يف اآلفاق احمللية  
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 مشارك من آسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا الالتينية، ميثلون طائفة متنوعة مـن أصـحاب               ١٠٠
  .املصاحل

  
  ويلالشراكات والتعاون عرب احلدود وآليات التم  - باء  

  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    
يعمل أعضاء الشراكة اجلبلية، مبن فيهم حكومتـا إيطاليـا وسويـسرا، ومنظمـة األغذيـة                - ٨٥

املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة  والزراعــة، والبنــك الــدويل، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، و  
ة اجلبلية، ووجهـات نظـر الـشعوب الـيت تقطـن            ، معا جللب االهتمام بالنظم اإليكولوجي     للجبال

وشـكلت هـذه املنظمـات حتالفـاً        . مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة        يف اجلبال يف عمليات     
اســتراتيجياً العتبــار شــراكة اجلبــال مبثابــة عامــل للتحــول حنــو النمــو األخــضر وضــمان جتديــد    

وســـيتم توجيـــه النتـــائج اإلقليميـــة  . االلتـــزام الـــسياسي مـــن أجـــل التنميـــة املـــستدامة للجبـــال  
مــؤمتر األمــم املتحــدة والتقييمــات العامليــة عــن التقــدم احملــرز يف التنميــة املــستدامة للجبــال منــذ  

مـؤمتر العـاملي   ”، الذي شـرعت بـه حكومـة سويـسرا، ونتـائج             ١٩٩٢ يف عام    للتنمية املستدامة 
  . يف عمليات التحضري للمؤمتر“لوسرين ماوننت

  
  الشراكات    

ــر مــن        - ٨٦ ــا أكث ــضم حالي ــامى وت ــال تتن ــزال شــراكة اجلب ــك   ١٨٠ال ت ــا يف ذل  عــضوا، مب
، بـدأت أمانـة     ٢٠٠٨ويف عـام    . احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملموعات الرئيسية     

ــدعم إىل أعــضائها       ــة وال ــد مــن اخلــدمات الفعال ــوفري املزي ــة لت ــة المركزي ــال عملي . شــراكة اجلب
ن حماور مركزية والمركزيـة، تستـضيفها علـى التـوايل، منظمـة األغذيـة               وتتألف األمانة حالياً م   

يف  احتاد التنمية املستدامة يف اإلقلـيم اإليكولـوجي لألنـديز   و) احملور املركزي(والزراعة يف روما 
حمـور آسـيا   (يف نيبـال   املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال     ، و)حمـور أمريكـا الالتينيـة   (بريو 

، فــضال عــن )حمــور آســيا الوســطى(، وجامعــة آســيا الوســطى يف قريغيزســتان )دئواحملــيط اهلــا
  .املركز املرجعي البيئي الذي يستضيفه برنامج األمم املتحدة للبيئة يف فيينا

  
  التعاون العابر للحدود    

، أسـس حتـالف اجملتمعـات اجلبليـة آلسـيا الوسـطى، وهـو رابطـة مؤلفـة          ٢٠٠٣يف عام    - ٨٧
ــة جبليــة٤١مــن  ــة    قري ــسنة الدولي  يف قرغيزســتان وطاجيكــستان وكازاخــستان، يف أعقــاب ال

ويهـدف التحـالف إىل حتـسني سـبل العـيش يف            . للجبال، ومؤمتر القمة العاملية جلبال البيشكيك     
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املناطق اجلبلية من خالل تنميـة القـدرات وتبـادل اخلـربات فيمـا بـني أعـضائه وضـمن شـبكات                      
  .ع أحناء العاملاجملتمع يف املناطق اجلبلية يف مجي

وانضمت األرجنتني وشيلي وكولومبيا وإكوادور وبريو لتعزيز النهج اإلقليمـي لتنميـة              - ٨٨
ــديزألمنطقــة ا ــال    . ن ــديز يف ســياق شــراكة اجلب ــادرة األن ويعــد . وأقامــت هــذه البلــدان معــاً مب

ل مـن  مشروع أنـدينو بـارامو مبـادرة إقليميـة مـن فرتويـال وكولومبيـا وإكـوادور وبـريو، بتمويـ           
ويهـدف  . احتـاد التنميـة املـستدامة يف اإلقلـيم اإليكولـوجي لألنـديز            مرفق البيئـة العامليـة وينفـذه        

املشروع إىل التغلب على العقبات الرئيـسية حلفـظ التنـوع البيولـوجي ومحايـة اهليـدرولوجيا يف                  
 إىل وهتــدف مبــادرة الرصــد اهليدرولوجيــة للــنظم اإليكولوجيــة جلبــال األنــديز  . منطقــة بــارامو

  .توليد وحتسني وتبادل املعلومات املتعلقة هبيدرولوجيا األنديز وتأثريات تغري املناخ العاملي
ــذ عــام    - ٨٩ ــدعم     ٢٠٠٩ومن ــدوليني ب ــيني وال ــة وشــركائه احملل ــة والبيئ ، يقــوم مركــز التنمي

ل غيزستان يف املبادرة العابرة للحدود بشأن إدارة األراضي املـستدامة يف جبـا            ريطاجيكستان وق 
وهتدف هذه املبادرة اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية إىل معاجلة املـشاكل املتداخلـة         .  آالي -بامري  

ــؤر       ــطى، وبـ ــيا الوسـ ــة يف آسـ ــاه العذبـ ــصادر امليـ ــم مـ ــد أهـ ــر يف أحـ ــي والفقـ ــدهور األراضـ لتـ
  .البيولوجي التنوع
 اخلـربات يف جبـال      ويواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة قيادة مبادرة تقـوم علـى تبـادل              - ٩٠

منطقــة القــوس األلــب واتفاقيــة الكاربــات مــع منــاطق جبليــة أخــرى، مثــل القوقــاز والبلقــان و  
ويف إطار مبادرة البيئـة واألمـن، يـدعم         . لتيسري وضع إطار قانوين للتعاون اإلقليمي     الديناريكي  

نـاطق احلدوديـة ملنطقـة    برنامج األمم املتحدة للبيئة التعاون عـرب احلـدود يف املنـاطق اجلبليـة يف امل      
كمـا ييـسر برنـامج      . ويسهم هذا العمل يف حتقيق االسـتقرار يف املنطقـة وحتـسني البيئـة             . البلقان

نطقــــة األمــــم املتحــــدة للبيئــــة املفاوضــــات الراميــــة إىل التوصــــل إىل اتفــــاق ملــــزم قانونــــا مل  
  .الديناريكي القوس
 ز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال        املركـ وبدعم من برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، بـدأ              - ٩١

ووضـع إطـار مـشروع التعـاون        . املبادرة اإلقليمية حلفظ املشاهد الطبيعية جلبل كايالش املقدس       
اإلقليمي من أجل تنفيذ أنشطة إدارة النظم اإليكولوجية واحلفظ ضمن مبـادرة حفـظ املـشاهد         

ومت تنفيـذ هنـج مبتكـرة    . ند ونيبـال الطبيعية العابرة للحدود جلبل كايالش املقدس يف الصني واهل 
  .وتشاركية لتهيئة بيئة سياسية مواتية، وشبكات مؤسسية والقاعدة املعرفية للتعاون اإلقليمي
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  آليات التمويل    
يشري حتليل أويل حملفظة استثمارات البنك الدويل يف جمال التنمية املستدامة للجبـال إىل                - ٩٢

إن . ٢٠١٠-٢٠٠٠علــــى مــــستوى العــــامل للفتــــرة دوالر   بليــــون٦٦اســــتثمارات حبــــوايل 
االستثمارات يف جمال التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية بقيـادة أوروبـا الـشرقية وآسـيا الوسـطى                 

دوالر لكـل منـها، تليهـا مباشـرة اسـتثمارات بنحـو               بليون ١٦وأمريكا الالتينية، البالغة حوايل     
وتلقـت أفريقيـا وجنـوب آسـيا اسـتثمارات يف         .  بليون دوالر يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ       ١٣

ــة حنــو    بليــون دوالر علــى التــوايل، يف حــني ارتبطــت   ٨,٣ بليــون دوالر و ٨,٨املنــاطق اجلبلي
مبــــالغ صــــغرية فقــــط مباشــــرة بالتنميــــة املــــستدامة للمنــــاطق اجلبليــــة يف الــــشرق األوســــط   

  .أفريقيا ومشال
سي، واملـساواة بـني املواطنـة، واحلـد         ويشكل متويل النمو االقتصادي، والتمكني الـسيا        - ٩٣

ويدعم الـصندوق   . من الفقر للشعوب اجلبلية جزءا من والية الصندوق الدويل للتنمية الزراعية          
تطوير اخلدمات املالية املبتكرة يف املناطق الريفية، مثل مرفق متويل التحـويالت وتطـوير التـأمني            

لــيت جيــري جتريبــها واختبارهــا، تبطــة هبــا، ااملــستندة إىل مؤشــر األحــوال اجلويــة واخلــدمات املر 
  .يف ذلك يف املناطق اجلبلية مبا
  

  التوصيات  -خامسا  
منذ صدور التقرير األخري لألمـني العـام عـن موضـوع التنميـة املـستدامة للجبـال،                    - ٩٤

ــز املؤســسات والتعــاون       ــادة الــوعي وتعزي ــز وزي أحــرز تقــدم كــبري يف جمــال التنفيــذ وتعزي
ه ال يــزال هنــاك الكـثري الــذي يــتعني القيــام بـه، ال ســيما يف ظــل التحــديات   إال أنــ. الـدويل 

العاملية الراهنة، مبا يف ذلـك تغـري املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة واألزمـات الغذائيـة والطاقـة،           
. وشــح امليــاه، والتــصحر، وتــدهور النظــام البيئــي، وفقــدان التنــوع البيولــوجي، واهلجــرة   

ية وسكاهنا بشكل غـري متناسـب مـن خـالل هـذه التحـديات، قـد                 وبينما تتأثر املناطق اجلبل   
وتــشكل نظــم اجلبــال كتــل بنــاء . تكــون هنــاك أيــضا فــرص كــبرية يف البحــث عــن حلــول

أساســية للتنميــة املــستدامة الطويلــة األجــل، وللتخفيــف مــن حــدة الفقــر، والتحــول حنــو     
إىل التــصدي هلــذه وقــد ترغــب اجلمعيــة العامــة، يف جهودهــا الراميــة  . االقتــصاد األخــضر

، وخطـــة ٢١ مـــن جـــدول أعمـــال القـــرن ١٣التحـــديات علـــى حنـــو يتفـــق مـــع الفـــصل 
 التنفيذية، واألهداف اإلمنائية لأللفية، أن تكرر بعض مسارات العمل املمكنة          غجوهانسرب

  :للحكومات كتلك الواردة أدناه
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  التوصيات ذات الصلة بالعمليات الدولية  -  ١  
ــد اجلهــود الرام   )أ(   ــة ضــمن خطــط    جتدي ــة القــضايا اجلبلي ــة إىل ضــمان أولوي ي

التنمية والعمليات اليت تعاجل احلـد مـن الفقـر، واألمـن الغـذائي، وتغـري املنـاخ وغريهـا مـن                      
  القضايا اليت تعترب حيوية لتحقيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

 للتعـاون  تعزيز، حسب االقتضاء، إنشاء آليـات إقليميـة منـسقة ومتكاملـة            )ب(  
عرب احلـدود للتنميـة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة، وتعزيـز اآلليـات القائمـة، مثـل اتفاقيـات                     

  جبال األلب والكربات، وتعزيز تبادل اخلربات والدروس املستفادة؛
ــة        )ج(   ــشاركة الفعالـ ــشجيع املـ ــال وتـ ــشراكة اجلبـ ــة لـ ــود التعاونيـ ــم اجلهـ دعـ

ــع املـــ    ــة، واجملتمـ ــة املعنيـ ــسات احلكوميـ ــصعيدين    للمؤسـ ــى الـ ــاص علـ ــاع اخلـ دين، والقطـ
  واإلقليمي؛ الوطين

زيادة اجلهود الرامية إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي يف املناطق اجلبليـة              )د(  
وتشجيع التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين لزيـادة فعاليـة تنفيـذ خطـة العمـل بـشأن                  

  وع البيولوجي؛التنوع البيولوجي للجبال التابعة ألمانة اتفاقية التن
دعم تكامل أفضل لقضايا اجلبال يف املناقشات احلكومية الدولية، ال سيما   )هـ(  

يف املناقشات بشأن تغري املناخ ومكافحة التصحر يف سياق اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة                
بــشأن تغــري املنــاخ، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر، واالســتفادة مــن إمكانــات   

 اجلبــال لتخــزين الكربــون وعزلــه، والنظــر يف خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة غابــات
  الغابات وتدهورها، وبرامج إزالة الغابات وتدهورها زائد؛

إدراج التنمية املـستدامة للجبـال يف االسـتراتيجيات املوجهـة حنـو اقتـصاد                 )و(  
لية إمكانية االستفادة   أخضر وضمان وضع الترتيبات املؤسسية اليت تتيح للمجتمعات اجلب        
  من هذه الفرص الناشئة ومحاية املوارد اجلبلية من الطلب املتزايد؛

تعزيز التبادل والتعاون بني احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غـري            )ز(  
احلكومية واملؤسسات البحثية واجملتمع املـدين لـضمان أن حتظـى التنميـة املـستدامة للجبـال        

  دول أعمال مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة؛مكانة بارزة يف ج
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  توصيات السياسات  -  ٢  
تشجيع استمرار اللجان الوطنية القائمة أو إنشاء جلان جديدة أو ترتيبات   )ح(  

مؤسسية مماثلة، وهيئات وآليات لتعزيز التنسيق بني القطاعات والتعاون مـن أجـل التنميـة     
  ية؛املستدامة يف املناطق اجلبل

تشجيع زيادة مـشاركة اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص يف التنميـة وتنفيـذ              )ط(  
  الربامج املتعلقة بالتنمية املستدامة يف اجلبال؛

تشجيع صياغة وتنفيذ استراتيجيات الـسياسات والـربامج والقـوانني الـيت              )ي(  
ــة ملواجهــة       ــوفري اســتجابة عاجل ــال وت ــضايا اجلب ــد ق ــاول علــى وجــه التحدي التحــديات تتن

الراهنـة، مبـا يف ذلــك تغـري املنـاخ، وارتفــاع أسـعار املـواد الغذائيــة، ودعـم البلـدان الناميــة         
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مـن خـالل التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف                  
فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب، وكـــذلك مـــن خـــالل ترتيبـــات غـــري تقليديـــة، مثـــل التعـــاون 

  كزي؛الالمر
وضع استراتيجيات للتكيـف والتخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ الـيت تأخـذ                    )ك(  

بعني االعتبار احلالة اخلاصة للبيئات اجلبلية واجملتمعات احمللية؛ ودمج تلك االسـتراتيجيات           
يف بـــرامج التكيـــف الوطنيـــة لعمليـــة إجـــراءات اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بـــشأن   

  املناخ؛ تغري
ز االهتمام بـإدارة خمـاطر الكـوارث يف املنـاطق اجلبليـة، ال سـيما فيمـا                  تعزي  )ل(  

ــة،        ــبحريات اجلليديـ ــضانات الـ ــة وفيـ ــارات الثلجيـ ــصخرية واالهنيـ ــارات الـ ــق باالهنيـ يتعلـ
  واالهنياالت األرضية، والتأثريات النامجة عن تغري املناخ؛

متزايد مـن  تعزيز احلفظ واالستعمال املستدام للموارد الشحيحة على حنو      )م(  
املناطق اجلبلية، ال سيما املياه، من خالل هنـج اإلدارة املبتكـرة وحتـسني اآلليـات املؤسـسية                  
اليت تعرب احلدود اإلدارية، فضال عن القرارات السياسية التطلعية اليت حتمـي تلـك املـوارد                

  لألجيال القادمة؛
 املنـاطق   وضع استراتيجيات وبرامج وسياسات لتحقيق األمـن الغـذائي يف           )ن(  

اجلبليــة، والــسماح لالســتجابة الــسريعة الرتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة والتحــديات ذات  
  الصلة، اليت تؤثر بشكل غري متناسب على اجملتمعات اجلبلية؛

تعزيز اخلدمات العامة، ال سيما يف قطاعي الصحة والتعليم، وحتسني البىن             )س(  
  بلية؛التحتية للنقل واالتصاالت يف املناطق اجل
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دعـم التعلــيم، وبــرامج اإلرشــاد وبنــاء القــدرات، ال ســيما بــني اجملتمعــات    )ع(  
  احمللية اجلبلية، لتحسني التنمية املستدامة للجبال على مجيع املستويات؛

كفالــة، مــن خــالل املزيــد مــن املــشاركة الفعالــة يف عمليــة صــنع القــرار،       )ف(  
ليــدها ومعارفهــا وإدراجهــا يف سياســات االعتــراف التــام بثقافــات الــشعوب األصــلية، وتقا

التنمية والتخطيط يف املنـاطق اجلبليـة، واحتـرام حقـوق األراضـي واملـوارد الطبيعيـة املتفـق                   
  عليها والوصول إليها؛

توطيــد تعزيــز دور املــرأة يف املنــاطق اجلبليــة يف عمليــات التخطــيط وصــنع   )ص(  
  لعيش والبيئات؛القرار اليت تؤثر على جمتمعاهتن وثقافاهتن، وسبل ا

  
  التوصيات املتعلقة باآلليات املالية  -  ٣  

حتسني مستويات االستثمار والتمويل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للجبـال            )ق(  
ــات          ــن خــالل اآللي ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــة واجملتمعي ــة والوطني ــة واإلقليمي ــصعد العاملي ــى ال عل

مات البيئيـة، والفـرص الـيت يتيحهـا         واألساليب املالية املبتكرة، مثل املدفوعات مقابل اخلـد       
  االقتصاد األخضر؛

ــة        )ر(   ــة لتطــوير منتجــات وخــدمات عالي ــة داعمــة ومواتي ــوفري بيئ ــشجيع وت ت
اجلودة من املناطق اجلبلية كوسيلة لتحسني سبل املعيشة، ومحاية البيئات اجلبلية، وتشجيع            

ة اإلمجاليـة لالرتفـاع   مزيد من املشاركة النشطة من جانب القطاع اخلاص يف سلسلة القيمـ    
منتجــات ذات جــودة اجلبليــة وحتــسني فــرص الوصــول للمجتمعــات اجلبليــة إىل األســواق  

  الوطنية والدولية؛
  

  توصيات لنشر الوعي  -  ٤  
دعم مواصلة تطوير وتنفيذ االتصاالت، وبنـاء القـدرات وبـرامج الـدعوة               )ش(  

السـتفادة الكاملـة مـن الفـرص     من أجل التنمية املستدامة للجبال علـى مجيـع املـستويات وا      
  ديسمرب؛/ كانون األول١١املتاحة سنويا يف اليوم الدويل للجبال يف 

زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز الوعي باآلثار النامجة عن تغري املناخ، فضال           )ت(  
  عن املخاطر واألخطار اليت تواجهها املناطق اجلبلية؛
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  توصيات من أجل البحوث  -  ٥  
ادة وحتسني تنسيق اجلهود البحثية على مجيـع املـستويات للتوصـل            دعم زي   )ث(  

إىل فهم أفضل للعوامل البيئية واالقتصادية واالجتماعية اليت تؤثر على تغري املناطق اجلبلية            
ــستنرية         ــرارات امل ــة كأســاس الختــاذ الق ــاطق اجلبلي ــن املن ــصنفة م ــات امل ــز مجــع البيان وتعزي

  لسياسات وبرامج مناسبة؛
سياق تغري املناخ، زيادة اجلهود املبذولة ملراقبة األهنـار اجلليديـة وأمنـاط             يف    )خ(  

االجنراف يف املناطق اجلبليـة يف املـستقبل مـن أجـل تقيـيم مـدى تـوافر امليـاه وإيـالء اهتمـام                 
  .خاص آلثار تغري املناخ اهليدرولوجية يف النظم اإليكولوجية اجلبلية يف املناطق اجلافة

  


