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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/440/Add.9( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

  التنمية املستدامة للجبال  - ٦٦/٢٠٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 الـذي أعلنـت   ١٩٩٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٠ املـؤرخ  ٥٣/٢٤ إىل قرارها    إذ تشري   

 )١( بيـشكيك للجبـال  منهاجذا الصدد  سنة دولية للجبال، وإذ تالحظ يف ه ٢٠٠٢مبوجبه عام   

 تــشرين ٢٨ الفتــرة مــن  املعقــود يف بيــشكيك يفميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي للجبـال والوثيقـة اخلتا 

  ،٢٠٠٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١إىل  أكتوبر/األول

ــضا    ــشري أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٥٥/١٨٩ إىل قرارا ــانون األول٢٠ امل ــسمرب / ك  ٢٠٠٠دي

ــؤرخ ٥٧/٢٤٥ و ــانون٢٠ املـ ــسمرب / األول كـ ــؤرخ ٥٨/٢١٦  و٢٠٠٢ديـ ــانون ٢٣ املـ  كـ

 ٦٠/١٩٨  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٨  و٢٠٠٣ديــسمرب /األول

ــسمرب / األولكــانون ٢٢املــؤرخ  ــ٦٢/١٩٦  و٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول١٩ؤرخ  امل دي

  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٤/٢٠٥  و٢٠٠٧

 ومجيـع الفقـرات ذات   )٢(٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن     ١٣  الفـصل تعيـد تأكيـد  وإذ   

خطــة  ”(مــن خطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة         باملوضــوع  الــصلة 

_______________ 

)١( A/C.2/57/7املرفق ،.  

، الـد  ١٩٩٢يونيـه  /حزيـران  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،             )٢(
 ،١ ، القــرار) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ( القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر األول،
 .الثاين املرفق
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ــذ  ــسربغ للتنفي ــرة ســيما ال، و)٣()“جوهان ــة    ٤٢ الفق ــسياسة العام ــها، بوصــفهما إطــاري ال  من

  للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

مـن أجـل   الـشراكة  ”(راكة الدولية للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية     الش وإذ تالحظ   

 من الـدعم الـذي      االستفادةباليت استهلت خالل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة         ) “اجلبال

 تعهد به مخسون بلدا وست عـشرة منظمـة حكوميـة دوليـة ومائـة وثـالث عـشرة منظمـة مـن         

جا مهما ألصـحاب املـصلحة املتعـددين ملعاجلـة خمتلـف األبعـاد        اموعات الرئيسية، بوصفها    

  املترابطة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

 اململكـة   ، انعقاد املؤمتر املعين بالتغري العاملي وجبـال العـامل، يف بـريث            وإذ تالحظ أيضا    

 لعـــاملي للجبـــال يف واملـــؤمتر ا٢٠١٠ آيرلنـــدا الـــشمالية، يف عـــاماملتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و

ن املــؤمتر بـشأن التقــدم  مـ   اإلقليميـة املنبثقــة  التقيــيمتقـارير  و٢٠١١ سويـسرا، يف عــام  ،لوسـرن 

، النداء مـن أجـل العمـل الـصادر عنـه      و١٩٩٢احملرز يف جمال التنمية املستدامة للجبال منذ عام    

عـــام  كامتنــدو يف  يف ال املــؤمتر الــدويل لالقتــصاد األخــضر والتنميــة املــستدامة للجبــ       وانعقــاد 

٢٠١١،  

ــروإذ    ــة      ب تق ــاطق اجلبلي ــستدامة للمن ــة امل ــز التنمي ــدم احملــرز يف تعزي ــم التق ــه رغ ــإن أن  ف

  يف ال تزال مرتفعـة   ور البيئي   واإلقصاء االجتماعي والتده  الغذائي  دام األمن   معدالت الفقر وانع  

  هذه املناطق،

   املستدامة،أمهية مؤمتر األمم املتحدة املقبل للتنميةب  أيضاتقروإذ   

  ؛)٤( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  

 تزايد عـدد احلكومـات واملنظمـات واموعـات الرئيـسية          تالحظ مع التقدير    - ٢  

لقـضاء علـى   لواألفراد يف أحنـاء العـامل الـذين يـدركون أمهيـة التنميـة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة           

باعتبارهـا مـصدرا ملعظـم امليـاه العذبـة علـى             علـى الـصعيد العـاملي     جلبـال   اأمهيـة   وتـسلم ب  الفقر،  

األرض ومستودعات للتنوع البيولـوجي الغـين واملـوارد الطبيعيـة األخـرى، مبـا فيهـا األخـشاب                

واملعادن، ومناطق توفر بعض مصادر الطاقة املتجـددة وأمـاكن يقـصدها الكـثريون لالسـتجمام       

_______________ 

 -أغـــسطس /آب ٢٦ربغ، جنـــوب أفريقيـــا، تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــسـتدامة، جوهانـــس  )٣(
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــع     (٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق٢ القرار

)٤( A/66/294.  
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 والتـراث، وكلـها عناصـر تعـود     فـة عروالسياحة ومناطق ذات أمهية من حيث التنوع الثقايف وامل  

  حتصى؛ البفوائد اقتصادية 

 املنـاخ مـن خـالل ظـواهر     تغـري  بأن اجلبال توفر مؤشرات حـساسة عـن        تسلم  - ٣  

يف جريـان ميـاه   تغريات الـ  التنـوع البيولـوجي واحنـسار اجلليـديات اجلبليـة و     اتمعينة، مثـل تغـري   

للميـاه العذبـة يف العـامل، وتؤكـد ضـرورة اختـاذ        اليت تـؤثر يف املـصادر الرئيـسية         ة املومسي األمطار

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

بأن التنمية املـستدامة للجبـال عنـصر رئيـسي يف حتقيـق األهـداف               أيضا   تسلم  - ٤  

  اإلمنائية لأللفية يف العديد من مناطق العامل؛

ــى إ تـــشجع  - ٥   ــال   علـ ــستدامة للجبـ ــة املـ ــسائل التنميـ ــر يف مـ ــان النظـ ــاللمعـ  خـ

فقـدان التنـوع البيولـوجي ومكافحـة التـصحر          واملناقشات احلكومية الدوليـة بـشأن تغـري املنـاخ           

ــيت جتــرى يف   ــة   ســياقال ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــشأن  اتفاقي ــاخ ب ــري املن ــوع  )٥(تغ ــة التن  واتفاقي

كافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الـشديد           واتفاقية األمم املتحدة مل    )٦(البيولوجي

   ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات؛)٧(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/و

ــهتالحــظ مــع القلــق   - ٦   ــاك    ال أن ــزال هن ــة  حتــدياتت ــق التنمي  رئيــسية أمــام حتقي

 اإليكولوجية اجلبليـة، وأن سـكان   املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية ومحاية النظم     

  املناطق اجلبلية يف أي بلد من البلدان هم يف أغلب األحيان من أفقر الناس؛

اسـتراتيجياا    احلكومات على اعتماد رؤية بعيدة املدى وج كلية يف         تشجع  - ٧  

ة املـستدامة يف  املتعلقة بالتنمية املستدامة، وعلى تعزيز النهج املتكاملة للسياسات املتصلة بالتنميـ   

  املناطق اجلبلية؛

ــضا   - ٨   ــشجع أي ــات ت ــى  احلكوم ــاجعل ــال يف  إدم ــستدامة للجب ــة امل رســم   التنمي

ــاج        ــها إدم ــة، بوســائل من ــة ويف االســتراتيجيات اإلمنائي ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــسياسات الوطني ال

  ة باجلبال؛املتطلبات اخلاصة باجلبال يف سياسات التنمية املستدامة أو اعتماد سياسات خاص

تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه، واآلثــار    أن تالحــظ  - ٩  

املترتبة على حتات التربة وإزالة األحـراج وتـدهور مـستجمعات امليـاه وتـواتر وقـوع الكـوارث                   

الطبيعية ونطاقها وارتفاع معدالت اهلجرة إىل اخلارج والـضغوط النامجـة عـن الـصناعة والنقـل                 
_______________ 

  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، الد عاهداتجمموعة املاألمم املتحدة،  )٥(

  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )٦(

  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤املرجع نفسه، الد  )٧(
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 املنـاخ وفقـدان التنـوع البيولـوجي، هـي          واآلثار املترتبة علـى تغـري      دين والزراعة سياحة والتع وال

بعــض التحــديات الرئيــسية الــيت تواجههــا الــنظم اإليكولوجيــة اهلــشة للجبــال يف حتقيــق التنميــة 

  األهداف اإلمنائية لأللفية؛ املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق اجلبلية، مبا يتسق مع

أمهيــة اإلدارة املــستدامة للغابــات وجتنــب إزالــة األحــراج وإحيــاء علــى  تــشدد  - ١٠  

النظم اإليكولوجية احلرجية املفقودة واملتدهورة للجبـال مـن أجـل تعزيـز دور اجلبـال بوصـفها                  

عناصر طبيعية لضبط الكربون واملياه، وتالحظ أنه جرى تكريس اليوم الدويل للجبـال يف عـام           

 بالــسنة الدوليــة ٢٠١١ام ، كإســهام يف االحتفــال يف غــ“اتبــال والغابــاجل”وع  ملوضــ٢٠١١

  للغابات؛

 أن الزراعــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة مهمــة حلمايــة البيئــة اجلبليــة   تالحــظ  - ١١  

  بــه منظمــة األمــمتــضطلع الــذي املهــم وتعــرب عــن تقــديرها للــدور ،احمللــيوتعزيــز االقتــصاد 

إطــار منظومــة األمــم املتحــدة لتعزيــز التنميــة الزراعيــة املــستدامة  املتحــدة لألغذيــة والزراعــة يف 

ــة    يفواحلراجــة املــستدامة وأثرمهــا املفيــد   ــال مــن خــالل براجمهــا امليداني ــة املــستدامة للجب  التنمي

  وأنشطتها املعيارية والدعم الذي تقدمه إىل العمليات الدولية؛

لطبيعيـة وتأثريهـا املتزايـد      إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث ا       تعرب عن بالغ قلقها       - ١٢  

يف الـــسنوات األخـــرية، ممـــا أدى إىل خـــسائر فادحـــة يف األرواح وخلـــف آثـــارا اجتماعيـــة        

 أحنــاء العــامل،  مجيــعواقتــصادية وبيئيــة ســلبية طويلــة األجــل بالنــسبة للمجتمعــات الــضعيفة يف  

وحتـــث اتمـــع  املنـــاطق اجلبليـــة يف البلـــدان الناميـــة، ســـيما الوخباصـــة يف املنـــاطق اجلبليـــة، و

على اختاذ خطوات ملموسة لـدعم اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة مـن أجـل كفالـة التنميـة                     الدويل

 املنتــدى العــاملي الثــاين املعــين  مــع التقــدير انعقــاد الــصدداملــستدامة للجبــال، وتالحــظ يف هــذا  

نظمـة األمـم     االحتاد الـدويل لاليـاالت األرضـية واستـضافته م           الذي نظمه  الياالت األرضية با

، والدورة الدراسية للربنـامج الـدويل   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  املتحدة لألغذية والزراعة يف   

جمال اإلدارة املستدامة للمناطق اجلبليـة بـشأن إدارة أخطـار الكـوارث يف               للبحث والتدريب يف  

  ليا؛املناطق اجلبلية اليت نظمتها أمانة الشراكة من أجل اجلبال وجامعة تورين بإيطا

ــدويل و تــشجع  - ١٣   ــة  احلكومــات واتمــع ال  علــى وضــع   األخــرىاجلهــات املعني

ــار الكــوارث   ــدة     أو حتــسينهااســتراتيجيات إلدارة أخط ــضارة املتزاي ــار ال ــة اآلث  ــدف مواجه

ــة، مبــا فيهــا الفيــضانات املتفجــرة       ــضانات املفاجئ ــل الفي ــة، مــن قبي ــاطق اجلبلي للكــوارث يف املن

  الياالت األرضية وتدفقات احلطام والزالزل؛ وابحريات اجلليديةلل

باحلكومات أن تقوم، بالتعاون مع األوساط العلمية واتمعـات اجلبليـة           يب    - ١٤  

واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد االقتــضاء بغيــة تعزيــز التنميــة املــستدامة للجبــال، بدراســة   
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 املنـاخ يف البيئـات اجلبليـة         الضارة لتغري  مبا يف ذلك اآلثار   الشواغل اخلاصة للمجتمعات اجلبلية،     

ــدابري مالئ        ــذ ت ــستدامة مث تنفي ــف م ــتراتيجيات تكي ــدف وضــع اس  ،ــوجي ــوع البيول ــة والتن م

   املناخ؛ملواجهة اآلثار الضارة لتغري

  على أن العمل على الصعيد الوطين عامـل أساسـي يف حتقيـق التقـدم يف          تشدد  - ١٥  

بتزايـده املطـرد خـالل الـسنوات األخـرية يف شـكل انعقـاد              التنمية املـستدامة للجبـال، وترحـب        

العديد من املناسبات واألنشطة واملبادرات، وتدعو اتمع الدويل إىل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا                

البلدان النامية لوضع وتنفيذ اسـتراتيجيات وبـرامج تـشمل، عنـد االقتـضاء، سياسـات وقـوانني                  

  مة للجبال يف إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية؛مؤاتية من أجل حتقيق التنمية املستدا

 علـى مواصـلة إنـشاء جلـان أو ترتيبـات وآليـات مؤسـسية مماثلـة تـضم                    تشجع  - ١٦  

أصحاب املصلحة املتعددين على الصعيدين الوطين واإلقليمـي، عنـد االقتـضاء، لتعزيـز التنـسيق       

  طق اجلبلية؛والتعاون فيما بني القطاعات من أجل التنمية املستدامة يف املنا

ــشجع أيــضا   - ١٧   ــى زيــادة مــشاركة الــسلطات احملليــة، وكــذلك أصــحاب       ت  عل

 سكان الريف والشعوب األصلية واتمع املدين والقطـاع       سيما الاملصلحة املعنيني اآلخرين، و   

ــات املتعلقــة بتخطــيط    ــربامج والترتيب ــذ ال ــازة   اخلــاص، يف وضــع وتنفي اســتغالل األراضــي وحي

  املتصلة بالتنمية املستدامة يف اجلبال؛األراضي واألنشطة 

 علـى ضـرورة حتـسنب إمكانيـة حـصول النـساء يف املنـاطق اجلبليـة علـى                تشدد  - ١٨  

يف ذلك األرض، وكذلك ضرورة تعزيز دور النساء يف املنـاطق اجلبليـة يف عمليـات               املوارد، مبا 

 وتـــشجع احلكومـــات ن،حملليـــة وثقافـــان وبيئـــااختـــاذ القـــرارات الـــيت تـــؤثر يف جمتمعـــان ا 

واملنظمات احلكومية الدولية علـى إدمـاج البعـد اجلنـساين، مبـا يف ذلـك البيانـات املـصنفة علـى                      

  أساس نوع اجلنس، يف األنشطة والربامج واملشاريع املتعلقة بالتنمية اجلبلية؛

 يف  أنه يتعني أخـذ ثقافـات الـشعوب األصـلية وتقاليـدها ومعارفهـا، مبـا                 تؤكد  - ١٩  

 ميــدان التطبيــب، يف االعتبــار الكامــل واحترامهــا وتــشجيعها عنــد وضــع الــسياسات   ذلــك يف

اإلمنائية يف املنـاطق اجلبليـة، وتـشدد علـى أمهيـة تـشجيع مـشاركة اتمعـات               واخلطط  والربامج  

احمللية اجلبلية وإشراكها بشكل كامل يف اختاذ القرارات اليت تـؤثر فيهـا وأمهيـة إدمـاج معـارف                    

  ة وتراثها وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛الشعوب األصلي

 إىل اعتمــاد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  تــشري مــع التقــدير  - ٢٠  

  ؛)٨(برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال
_______________ 

)٨( UNEP/CBD/COP/7/21 ، ٧/٢٧، املقرر املرفق. 
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 الــدول وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين إىل تعزيــز تنفيــذ برنــامج العمــل    تــدعو  - ٢١  

للجبال، بوسائل منها وضع ترتيبات مؤسسية مالئمـة تـضم أصـحاب            بشأن التنوع البيولوجي    

  ؛ املتعددين، ووضع آلية مؤسسية مالئمة تضم أصحاب املصلحة املتعدديناملصلحة

البلدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة            و أن الكثري من البلدان النامية    ب تقر  - ٢٢  

ــاج إىل  ساعدة يف صــياغة وتنفيــذ االســتراتيجيات والــربامج الوطنيــة للتنميــة املــستدامة       املــحيت

للجبال، من خالل التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ومـن خـالل               

  ج التعاون األخرى؛

علــى أمهيــة تبــادل أفــضل املمارســات واملعلومــات والتكنولوجيــات        تــشدد  - ٢٣  

ة بيئيا من أجل التنمية املستدامة للجبال، وتشجع الـدول األعـضاء واملنظمـات       املالئمة والسليم 

  املعنية على القيام بذلك؛

ــة،    تالحــظ  - ٢٤   ــة املــستدامة للجبــال أصــبح مــسألة متزايــدة األمهي  أن متويــل التنمي

وارتفـاع مـستوى الفقـر    علـى الـصعيد العـاملي    جلبـال  اوخباصة يف ضوء االعتراف املتزايد بأمهية  

اجلبليــة واملــشاق الــيت تواجههــا، ويف هــذا  احملليــة اتمعــات  يفوانعــدام األمــن الغــذائي  ملــدقع ا

اخلصوص تدعو احلكومات ومنظومـة األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة ومرفـق البيئـة                  

 أن  وآليات التمويـل التابعـة هلـا إىل      باملوضوع العاملية ومجيع اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة      

، ومعهــا مجيـع أصــحاب املــصلحة املعنـيني مــن اتمــع املــدين   يف نطــاق واليــة كـل منــها تقـوم،  

 والقطاع اخلاص بالنظر يف توفري الدعم، بوسائل منـها تقـدمي تربعـات ماليـة للـربامج واملـشاريع           

 البلـدان  احمللية والوطنية والدولية من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، وخباصة يف        

  النامية؛

 على أمهية استكـشاف جمموعـة كـبرية مـن مـصادر التمويـل، مـن قبيـل             تشدد  - ٢٥  

الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص وزيـادة فـرص احلـصول علـى التمويـل البـالغ الـصغر،             

ذلك االئتمان البالغ الصغر والتأمني البالغ الصغر وقروض اإلسـكان الـصغرية وحـسابات          يف مبا

ــوف ــصحة الت ــيم وال ــدعم إىل  ،ري والتعل ــدمي ال ــة   أصــحاب وتق ــراغبني يف مزاول ــال احلــرة ال  األعم

جم واملتوسطة احلجم والقيـام، عنـد االقتـضاء وعلـى أسـاس كـل          األعمال التجارية الصغرية احل   

  املستدامة؛ بادالت الديون ألغراض التنميةمبدة، حالة علـى ح

 الزراعية املستدامة املضيفة للقيمـة   على مواصلة إقامة سالسل األنشطة    تشجع  - ٢٦  

وحتسني إمكانية وصول املزارعني يف املناطق اجلبلية ومشاريع الصناعات الزراعية إىل األسـواق              

  صــغار املــزارعنيســيما الواملــشاركة فيهــا، بغيــة حتقيــق زيــادة كــبرية يف دخــول املــزارعني، و   

  واألسر املزارعة؛
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ات الــسياحة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة     باإلســهام املتزايــد ملبــادر  ترحــب  - ٢٧  

 كمـا ترحـب   ،كوسيلة لتعزيز محاية البيئة واملنافع االجتماعيـة واالقتـصادية للمجتمعـات احملليـة      

  باجتاه طلب املستهلكني بصورة متزايدة حنو السياحة اليت تتسم باملسؤولية واالستدامة؛

 الـيت   الكـثرية لفوائـد االقتـصادية      أن مثة حاجة إىل إذكاء الوعي العام با        تالحظ  - ٢٨  

، بـل أيـضا لنـسبة كـبرية مـن        فحـسب  تتيحها اجلبـال، لـيس للمجتمعـات املقيمـة يف املرتفعـات           

 أمهيـــة تعزيـــز اســـتدامة الـــنظم ســكان العـــامل الـــذين يعيـــشون يف املنـــاطق املنخفـــضة، وتؤكـــد 

ط االقتـصادي وأمهيـة     اإليكولوجية اليت توفر املوارد واخلدمات الضرورية لرفاه اإلنسان والنـشا         

  استحداث وسائل متويل مبتكرة حلماية هذه النظم؛

 مـشتركة بـني عـدة بلـدان، وتـشجع يف          عـادة    أن سالسل اجلبال تكون      تدرك  - ٢٩  

 حتقيـق  حيثمـا تتفـق الـدول املعنيـة علـى      للحـدود  ةهذا السياق علـى تطبيـق ـج التعـاون العـابر      

  ؛يف هذا الصددعلومات التنمية املستدامة لسالسل اجلبال وتبادل امل

ــسياق،  مــع التقــدير تالحــظ  - ٣٠   ــب   ، يف هــذا ال ــال األل ــة جب ــة محاي ــيت  )٩(اتفاقي ال

تشجع على اتباع ج بناءة جديدة لتنمية جبال األلب تنمية متكاملة مـستدامة، بوسـائل منـها          

ــاظر بروتوكوالــا املواضــيعية بــشأن التخطــيط املكــاين والزراعــة اجلبليــة وحفــظ الطبيعــة وامل     ن

الطبيعية والغابـات اجلبليـة والـسياحة ومحايـة التربـة والطاقـة والنقـل، وكـذلك اإلعـالن املتعلـق                 

 والتعـاون مـع اهليئـات       )١١( وخطة العمل بشأن تغري املناخ يف جبال األلب        )١٠(بالسكان والثقافة 

سـياق  املـضطلع ـا يف       األخرى املنشأة مبوجب اتفاقيات بشأن املواضيع واألنشطة ذات الصلة        

  الشراكة من أجل اجلبال؛

 االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة جبـال الكاربـات              أيضا مع التقدير   تالحظ  - ٣١  

تـوفر إطـارا للتعـاون    لاليت اعتمدا ووقعتـها بلـدان املنطقـة الـسبعة           )١٢(وكفالة تنميتها املستدامة  

 مــشتركة للتنميــة وتنــسيق الــسياسات الــشاملة لعــدة قطاعــات ومنــهاجا لوضــع اســتراتيجيات  

  املستدامة ومنتدى للحوار بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛

 العمـل الـذي يـضطلع بـه املركـز الـدويل للتنميـة               مـع التقـدير     كـذلك  تالحظ  - ٣٢  

عــضاء يف منطقــة الثمانيــة األبلــدان ال التعــاون العــابر للحــدود بــني تــشجيعاملتكاملــة للجبــال يف 

_______________ 

  .٣٢٧٢٤، الرقم ١٩١٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٩(

 .www.alpconv.org/theconvention/index_en: متاح على )١٠(

 .www.alpconv.org/climate/index_en: متاحة على )١١(

  .www.carpathianconvention.org/text: متاحة على )١٢(
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زيز العمل والتغيري من أجل التغلب على حالة الـضعف االقتـصادي      اهلندوكوش يف اهليمااليا لتع   

  واالجتماعي واملادي اليت يعانيها سكان اجلبال؛

أسهم بـه مـشروع التنميـة الزراعيـة والريفيـة املـستدامة           ما تالحظ مع التقدير    - ٣٣  

 ديلبــودين يفيف املنــاطق اجلبليــة التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وبيــان فريــق أ 

الترويج لسياسات حمددة ومؤسسات وعمليات مالئمة للمناطق اجلبلية وما يوفرانـه مـن فوائـد             

  حتصى؛  الاقتصادية إجيابية

 أمهيــة بنــاء القــدرات وتقويــة املؤســسات وتعزيــز بــرامج التعلــيم العــايل  تؤكــد  - ٣٤  

ــادة ال       ــة باجلبــال، مــن أجــل زي ــيم املــستمر يف املواضــيع املتعلق فــرص املتاحــة وتــشجيع   والتعل

 أيــضا تؤكــداالحتفــاظ باألشــخاص ذوي املهــارات، مبــن فــيهم الــشباب، يف املنــاطق اجلبليــة، و

 مـن أجـل تـشجيع التنميـة املـستدامة للجبـال علـى        بـرامج الـدعوة  أمهية تعزيز الربامج التثقيفية و  

 وبطبيعـة العالقـات   ليـة ية املستدامة يف املنـاطق اجلب  التنممبسائلمجيع املستويات، وزيادة التوعية     

الفـرص الـيت     القائمة بـني املنـاطق املرتفعـة واملنـاطق املنخفـضة، وحتقيـق االسـتفادة الكاملـة مـن                  

مـن  ديـسمرب  / كانون األول١١يتيحها سنويا يف هذا الصدد االحتفال باليوم الدويل للجبال يف    

  كل عام؛

الــوطين ولــي الــصعيد احملكــل مــن الــدول األعــضاء علــى القيــام، علــى تــشجع   - ٣٥  

واإلقليمي، حسب االقتضاء، جبمع بيانات علمية مصنفة عن املناطق اجلبلية عـن طريـق الرصـد        

، مـن    باملوضوع  من تغيريات، استنادا إىل املعايري ذات الصلة       حيدثحيرز من تقدم و    املنهجي ملا 

ــة املتعــددة التخصــصات وحتــسني عمليــات صــنع القــر     ار أجــل دعــم الــربامج واملــشاريع البحثي

  والتخطيط؛

مجيــع الكيانــات املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة علــى أن تقــوم، يف  تــشجع   - ٣٦  

 من أجل تقوية التعاون فيما بـني  اليت تبذهلا، مبواصلة تعزيز اجلهود البناءة     ية كل منها  نطاق وال 

ن من جـدول أعمـال القـر   باملوضوع زيادة فعالية تنفيذ الفصول ذات الصلة       لتحقيق  الوكاالت  

مــن باملوضــوع  والفقــرات األخــرى ذات الــصلة ٤٢ والفقــرة ١٣ذلــك الفــصل  يف ، مبــا)٢(٢١

، آخــذة يف االعتبــار ضــرورة زيــادة مــشاركة منظومــة األمــم       )٣(خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ  

املتحدة، وخباصة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة وجامعـة              

فـة  وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقا            األمم املتحدة   

  ؛ املعنية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية األخرىومنظمة األمم املتحدة للطفولة

 وفقـا لقـرار     املنفـذة  باجلهود املبذولـة يف إطـار الـشراكة مـن أجـل اجلبـال                تنوه  - ٣٧  

، وتـدعو اتمـع     ٢٠٠٣يوليـه   /متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٦١دي واالجتمـاعي    الس االقتـصا  
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الدويل وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخـرين، مبـا يف ذلـك اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، إىل               

، وتـدعو أمانـة الـشراكة    قيمتـها  النظر يف املشاركة بنشاط يف الشراكة مـن أجـل اجلبـال لزيـادة             

ن يف عـام  نـة التنميـة املـستدامة يف دورـا العـشري     ها وإجنازاـا إىل جل   إىل تقدمي تقرير عن أنـشطت     

ــيت ســيكون فيهــا موضــوع   ٢٠١٣ ــال”، ال ــيت ســيجري    “ اجلب أحــد اموعــات املواضــيعية ال

  استعراضها؛

، يف هـذا الـسياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة مـن أجـل                تالحظ مع التقدير    - ٣٨  

املتعـددة األطـراف املتـصلة باجلبـال، مثـل اتفاقيـة التنـوع        اجلبـال للتعـاون مـع الـصكوك القائمـة      

 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الـشديد              )٦(البيولوجي

 )٥(تغـري املنـاخ   بـشأن   ملتحـدة اإلطاريـة      واتفاقيـة األمـم ا     )٧(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا     /و

واالستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث، والـصكوك اإلقليميـة املتعلقـة باجلبـال، مثـل اتفاقيـة         

ــال األلــب  ــال الكاربــات وكف  )٩(محايــة جب ــة اإلطاريــة املتعلقــة حبمايــة جب ــة تنميتــها  واالتفاقي ال

  ؛)١٢(املستدامة

اجلاريــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  التحــضريية العمليــة إىل  تــشري  - ٣٩  

  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠يف الفترة من ،  يف ريودي جانريو، الربازيلر عقدهاملقر

لتحــسني التعــاون االســتراتيجي بــني     اجلهــود اجلاريــة  تالحــظ مــع التقــدير    - ٤٠  

 مثــل منتـدى اجلبــال والــشراكة مـن أجــل اجلبــال   ،املؤسـسات واملبــادرات املعنيــة بتنميـة اجلبــال  

ومبــادرة حبــوث اجلبــال واجلمعيــة الدوليــة للجبــال والتقيــيم العــاملي للتنــوع البيولــوجي للجبــال  

ــاد التنميـــــة املـــــ       ــة للجبـــــال واحتـــ ــدويل للتنميـــــة املتكاملـــ ــز الـــ  املنطقـــــةستدامة يف واملركـــ

  لألنديز؛ ةاإليكولوجي

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ٤١  

من البنـد  “ التنمية املستدامة للجبال  ”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند الفرعي املعنون           

  .“التنمية املستدامة”املعنون 

  ٩١اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢٢

  


