
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال

  ٢٠١٠أيار /مايو ٢١-١٠ نيروبي،
  ∗من جدول األعمال المؤقت ١-١-٣البند 

 
  ذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبالاالستعراض المتعمق لتنفي

  مذكرة من األمين التنفيذي

  الموجز التنفيذي
وقد قرر مؤتمر . ٧/٢٧ بموجب المقرر ٢٠٠٤اعتُمد برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال في عام 

. ، وذلك في اجتماعه العاشرإجراء استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل ٨/١٠األطراف في المرفق الثاني بالمقرر 
واستنادا إلى التقارير الوطنية الواردة والمعلومات التي جمعتها المنظمات، أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة تيسيرا لعمل 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع عشر إلجراء االستعراض المتعمق قبل انعقاد 

  .جتماع العاشر لمؤتمر األطرافاال
وبصفة عامة، أحرزت عملية تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال على المستوى العالمي نجاحا تمثل 

منع اآلثار السلبية ألهم ُأحرز تقدم بين طفيف وجيد فيما يخص و. في تنسيق عمل الدوائر الدولية المعنية بالجبال وتحفيزها
استخدام التنوع تعزيز ، و)٢- ١الهدف (، وحماية التنوع البيولوجي للجبال )١-١الهدف (والتخفيف من حدتها التهديدات 

، وبلورة )١-٢الهدف (، من أجل تعزيز اإلطار القانوني والسياسي والمؤسسي )٣-١الهدف (البيولوجي بشكل مستدام 
نهوض بالبنى التحتية الالزمة إلجراء تقييم ورصد دقيقين ، وال)٢-٣الهدف (العمل بشأن تحديد التنوع البيولوجي للجبال 

، وتحسين مستوى البحث والتعاون )٣-٣الهدف (للتنوع البيولوجي للجبال وإعداد قواعد بيانات ذات الصلة بالموضوع 
- ١الهدف (رى األخ األهدافولم يحرز إال القليل فيما يخص تحقيق ). ٥-٣(التقني والعلمي بشأن التنوع البيولوجي للجبال 

-٢بشأن المعارف التقليدية، والهدف  ٢- ٢ي، والهدف وراثبشأن الحفاظ على التنوع ال ٥-١بشأن تبادل المنافع، والهدف  ٤
  ).بشأن تعزيز التكنولوجيات المالئمة الالزمة للنظم االيكولوجية للجبال ٦- ٣والهدف  عبر الوطنيبشأن التعاون  ٣

في المائة من  ١٠ي المائة من المجال األحيائي بالحماية متجاوزة نسبة ف ١٤.٤، حظيت نسبة ٢٠٠٩وفي عام 
وقد اكتست أهمية مشاركة المنظمات الدولية من قبيل . يالبيولوجهدف التغطية للخطة االستراتيجية في إطار اتفاقية التنوع 

االتحاد الدولي للتنمية ، وق الجبليةالمجلس الدولي للتنمية المتكاملة للمناطمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، و
، واالتفاقيات الدولية الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبليةالمستدامة لمنطقة األنديز اإليكولوجية، و

                                                        
∗   UNEP/CBD/SBSTTA/14/1. 

CBD 
 

  
Distr. 
GENERAL  
 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/2 
19 January 2010 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



 UNEP/CBD/SBSTTA/14/2 
 Page 2 
 

التقييم ة وكانت مساهم. مثل اتفاقيتي منطقة األلب والكاربات، التي حققت تقدما في مجال التنفيذ الوطني لبرنامج العمل
أما الشبكات مثل مبادرة أبحاث . للجبال كبيرة يالبيولوجفي تحديث حالة واتجاهات التنوع  العالمي للتنوع األحيائي للجبال

البحوث في مجال انتشار الجبال فتقوم بجمع  وشبكةالجبال والمبادرة العالمية ألبحاث المراقبة في بيئات جبال األلب، 
اليوم في االحتفال بكما يساهم . دات على األجل الطويل فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للجبالعن رصد التهدي المعلومات

 اإلدارةديسمبر ومبادرات إقليمية ومحلية عديدة مثل عدة أمور من ضنها /كانون األول ١١الدولي للجبال الذي يصادف 
الوعي بالحاجة إلى صون التنوع البيولوجي للجبال  في إذكاء ساتوياما المستدامة للمناظر الطبيعية اليابانية في منطقة

  . واستخدامها باستدامة، وفي عرض التحسينات المتعلقة باألراضي المرتفعة والمنخفضة
وتتضمن القيود المفروضة على التنفيذ الوطني لبرنامج العمل تطويرا محدودا على المستويين المؤسسي 

أو التعاون /لمالية، ونقص المساهمات العلمية، وقلة الشبكات الفعالة والشراكات ووالموارد ا القدراتوالسياسي، وعدم كفاية 
بين جميع الجهات المعنية، وقلة الوعي بالمجتمعات الجبلية والجهات المعنية األخرى ومشاركتها، وعدم إدراك آثار التغير 

الستراتيجيات المقترحة الرامية إلى معالجة هذه وتشمل ا. العالمي بما في ذلك تغير المناخ بشأن التنوع البيولوجي للجبال
القيود عدة أمور من ضمنها، تعزيز الرغبة وااللتزام السياسيين من خالل تجديد الزخم الذي أفرزته السنة العالمية للجبال 

للمنظمات ؛ مما يساعد على تمكين اآلليات المؤسسية؛ وتنفيذ النهج اإلقليمية فيما يخص المشاركة الفعالة ٢٠٠٢لعام 
؛ وإقامة ممرات للصيانة والمناطق المحمية التي تدار بفعالية؛ وتعزيز التعاون بين المناطق الجبلية اإلقليميةواالتفاقيات 

  .وتبادل المعارف؛ وتنسيق الدعم التقني، وحشد التمويل اإلضافي

  التوصيات المقترحة
باعتماد قرار على  األطراففي توصية مؤتمر  لوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنوقد ترغب 

  :غرار ما يلي
  إن مؤتمر األطراف،

 ٢٠٠٥ديسمبر /كانون األول ٢٢الصادر عن الجمعية العامة المؤرخ  ١٩٨/٦٠من القرار  ١٦رة قبالف إذ يذكر
امة، حيث الحظت ، حيث الحظت الجمعية الع٢٠٠٧ديسمبر /كانون األول ١٩المؤرخ  ٦٢/١٩٦من القرار  ٢٦والفقرة 
  برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي؛ تعتمدبارتياح 

ديسمبر /كانون األول ٢١الصادر عن الجمعية العمومية المؤرخ  ٦٤/٢٠٥من القرار  ٢٣أيضا بالفقرة  إذ يذكر
بشأن التنوع  العملبرنامج  تنفيذية األخرى إلى تعزيز ، الذي دعت بموجبه الجمعية العامة الدول والجهات المعن٢٠٠٩

مؤسسية متعددة  وآلياتووضع ترتيبات  السياسيالبيولوجي للجبال بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي بواسطة تجديد االلتزام 
  .الجهات

  مركز واتجاهات التنوع البيولوجي للجبال 
للتنوع البيولوجي للجبال وبرنامج التنوع فيما يخص، وذلك بالتقدم الذي أحرزه التقييم العالمي  ذ يرحبإ  - ١

بالتعاون مع المرفق العالمي للمعلومات عن التنوع البيولوجي، وضع مدخل مواضيعي للجبال إلى قواعد البيانات ذات 
في سياق يخص الجبال  المتعلقة بالتنوع البيولوجي األوليةوإجراء بحوث بشأن البيانات  باأللغامالمرجعية الجغرافية المتعلقة 

ذات الصلة إلى المواظبة على تحديث المدخل  األخرىالتقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال والمنظمات  ويدعو تحديدا
  مختلفة؛ أشكالهالمواضيعي وإتاحة المعلومات على نطاق واسع ضمن 
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مجتمعات المحلية والمنظمات األطراف، والحكومات األخرى، ومجتمعات الشعوب األولية وال إذ يدعوو  - ٢

  :ذات الصلة إلى جمع وتحديث المعلومات بشكل دوري، ورصد التغييرات ونشر المعلومان عما يلي
التنوع البيولوجي للجبال بما في ذلك عن المواقع ذات األهمية البيولوجية وااليكولوجية واالجتماعية   )أ(

ة وراثية بما في ذلك الموارد الوراثيوالمستوطنة، وعن الموارد الواالقتصادية، وعن األنواع المهددة بخطر االنقراض 
  الخاصة باألغذية والزراعة تحديدا؛

  المعارف التقليدية ذات الصلة والبعد الثقافي لحالة التنوع البيولوجي؛  )ب(
، بوجه العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تحرك التغيير في التنوع البيولوجي للجبال، بما في ذلك  )ج(

  .ةاألراضي، والسياحة والرياضخاص، المبادرات المتعلقة بتغير المناخ، والتغييرات في استخدام 
  المباشرة لصون التنوع البيولوجي واستخدامه باستدامة وتقاسم منافعه اإلجراءات: ١رقم  يعنصر البرنامجال
المجتمعات المحلية، والمنظمات و األصليةاألطراف، والحكومات األخرى، ومجتمعات الشعوب  إذ يدعو  - ٣

ذات الصلة إلى إنشاء مناطق محمية تدار بشكل فعال ومالئم وفقا لمتطلبات برنامج العمل بشأن المناطق المحمية من اجل 
    ؛للجبالحماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ذات األولية القصوى في النظم االيكولوجية 

ألخرى إلى وضع، مع مراعاة واحترام الخطة االستراتيجية للفترة األطراف والحكومات ا إذ يدعوو  - ٤
 لفقدانوضمن استراتيجياتها وخطط أعمالها الوطنية للتنوع البيولوجي، أهدف تتناول العوامل المباشرة  ٢٠١٠-٢٠١١

غالل، والتلوث، التنوع البيولوجي، من أجل خفض الضغط على التنوع البيولوجي نتيجة تغير الموائل، واإلفراط في االست
واألنواع الغريبة الدخيلة وتغير المناخ، ومن أجل حماية وصيانة التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية ذات الصلة، 

  ؛األهدافوالمساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك المؤشرات المرتبطة بتقييم التقدم نحو تحقيق هذه 
والمجتمعات المحلية، والمنظمات  األصلية، والحكومات األخرى، ومجتمعات الشعوب فاألطرا إذ يدعوو  - ٥

ذات الصلة إلى تناول قضايا التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، تمشيا مع القرارات المتعلقة باالستعراض المتعمق 
  :من بخالل القيام بما يلي) UNEP/CBD/SBSTTA/14/6انظر (للعمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

ة واألنواع داخل مواقعها، وعند الضرورة، خارجها، وراثيإعداد وتنفيذ تدابير تتعلق بصون الموارد ال  )أ(
  والتي تتعرض حاليا أو يحتمل أن تتعرض لخطر االنقراض بسبب تغير المناخ وداخل المواقع، وعند الضرورة، وخارجها؛ 

المتعلقة بالمناطق الجبلية  عبر الوطنية، والنظم والتوصيلة يانة،وضع، بشكل خاص، ممرات الص  )ب(
  نطاقا؛ األوسعإدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية  إلىفي االعتبار الحاجة  األخذالمحمية مع 
بغية  ةتدهوراتخاذ التدابير الالزمة للحد من إزالة الغابات وصيانة النظم االيكولوجية الحرجية الجبلية الم  )ج(

  تعزيز دور الجبال كعناصر تنظيمية للكربون الطبيعي والمياه؛
ة واستخدامها باستدامة والمعارف التقليدية ذ سياسات مواتية لصون الموارد الوراثيوضع وتعزيز وتنفي  )د(

  الغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ؛ واألمنذات الصلة لتعزيز القدرة على المواجهة 
ت والمبادرات ذات الصلة على سبيل المثال وليس الحصر برنامج المناطق البيولوجية يدعو المنظما  - ٦

لمساعدة  اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحميةو مركز القانون البيئي لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعيةالجبلية المشترك بين 
  .المرتبطة بتغير المناخ اومشاريعهالبلدان على تنفيذ برامجها 
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  المباشرة لصون التنوع البيولوجي واستخدامه باستدامة وتقاسم منافعه اإلجراءات: ١رقم  يعنصر البرنامجلا
ة تتعلق بصون كليهج الطويل ونُ األجلإلى اعتماد رؤية على  األخرىاألطراف والحكومات  يدعوإذ   - ٧

وتحديد احتياجات الجدول الزمنية وبناء  التنوع البيولوجي للجبال واستخدامه باستدامة من خالل وضع تدابير محددة،
الوطنية  األعمالالقدرات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال وإدراجها في االستراتيجيات وخطط 

المناطق المستدامة في  ةبالتنميالمنقحة للتنوع البيولوجي وفقا لخطة العمل المنقحة، وكذلك االستراتيجيات الكلية الخاصة 
  الجبلية؛ 

األطراف على إنشاء لجان وطنية ووضع ترتيبات وآليات مؤسسية متعددة الجهات على  يحثوإذ   - ٨
بين القطاعات والتعاون على التنمية المستدامة للجبال على النحو كما تدعو إلى  للتنسيقالمستويين الوطني والمحلي تعزيزا 

ن الجمعية العامة وربطها بتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الصادر ع ٦٢/١٩٦من القرار  ١٥ذلك الفقرة 
  .للجبال

بمساعدة  إقليميةاألطراف على، كلما أمكن، على وضع استراتيجيات وخطط أعمال تعاونية  يحثوإذ   - ٩
  ؛في إنجاح عملية التنفيذ اإلقليميعند الضرورة، نظرا ألهمية التعاون  واإلقليميةالمنظمات الدولية 

والمنظمات ذات الصلة إلى وضع وعرض الروابط بين  األخرىاألطراف، والحكومات  إذ يدعوو  -١٠
تعزيز هذه الروابط تحقيقا  إلىياه، وكذلك الحاجة واضحة للمحالة الالالمنخفضة، ال سيما في  واألراضيالمرتفعة  األراضي

  .طة في تقديم خدمات النظم االيكولوجية دون توقفالمنخفضة بواس األراضيمناطق  وخاصة التي تسكنلرفاهية الشعوب 
اتحاد التنمية المستدامة في اإلقليم اإليكولوجي و المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية وإذ يدعو  -١١

جيات تعزيز مشاركتها في وضع استراتي إلىذات الصلة  األخرىلب والكاربات، والمبادرات واتفاقيتي منطقة األ لألنديز
  .، للعمل عن كتب مع البلدان والمساعدة على تنفيذ برنامج العمل بشان التنوع البيولوجي للجبالإقليمية

 األخرىوالمبادرات  التقييم العالمي للتنوع األحيائي للجبالمن الشراكة المعنية بالجبال، و وإذ يطلب  -١٢
 األطرافالبيولوجي للجبال وذلك بالتعاون الوثيق مع  الرامية التشجيع على تعزيز تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع

  الصادر عن الجمعية العامة؛ ٦٤/٢٠٥من القرار  ٢٣في االعتبار الفقرة  األخذوالمنظمات مع 
من لشعوب الجبال األصليين ة النباتية والحيوانية تفعيل وإثراء الموارد الوراثي إلى األطراف يدعو إذو  -١٣

  ستفادة من الفرص المتاحة لصون التنوع البيولوجي للجبال واستخدامه بشكل مستدام؛خالل تقديم الحوافز واال
  المباشرة لصون التنوع البيولوجي واستخدامه باستدامة وتقاسم منافعه اإلجراءات: ١رقم  يعنصر البرنامجال

 وإقليميةوطنية وتنفيذ برامج  إعداد إلىوالمنظمات ذات الصلة  األخرىاألطراف، والحكومات  إذ يدعو  -١٤
وااليكولوجية واالجتماعية لصون التنوع البيولوجي للجبال  االقتصاديةتبرز المنافع  االتصاالتوعالمية في مجال 

المناطق الجبلية ومجتمعات  سكان إلىوتقديم خدمات النظم االيكولوجية  ناسواستخدامه بشكل مستدام تحقيقا لرفاهية ال
  .المناطق المنخفضة

الوعي  إلذكاءوضع برامج تعليمية  إلىوالمنظمات ذات الصلة  األخرىاألطراف، والحكومات  وإذ يدعو  -١٥
  .بالتنوع البيولوجي للجبال

وضع وتنفيذ برامج التعاون بين  إلىوالمنظمات ذات الصلة  األخرىاألطراف، والحكومات  إذ يدعوو  -١٦
  .المعلومات والتكنولوجيات المالئمة المناطق الجبلية لتبادل أفضل الممارسات، والخبرات، وتبادل



UNEP/CBD/SBSTTA/14/2 
Page 5 

 
تعاون مع الدوائر العلمية،  إقامةوالمنظمات ذات الصلة، مع  األخرىوالحكومات  األطراف يحثوإذ   -١٧

تغير المناخ على  آثار، إلى دراسة الجبليةالمناطق  التي تسكنوالمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة والمجتمعات المحلية 
المناوئة  لآلثارة والتنوع البيولوجي، من اجل وضع تفاصيل استراتيجيات التكييف المستدامة بهدف التصدي البيئات الجبلي
  لتغير المناخ؛
  

  ::العام القيام ما يلي األمين إلى يطلبوإذ  -١٨
في سياق  لألطرافدعما  اإلقليميةشراكة مع المنظمات، والمبادرات، واالتفاقيات  وإقامةتوطيد التعاون   ) أ(

  ذات الصلة؛ توالقرارالبرنامج العمل بشان التنوع البيولوجي للجبال  تنفيذها
والموارد المتعلقة بالتنوع البيولوجي للجبال بواسطة آلية  واألدواتالممارسات،  وأفضلنشر المعلومات،   ) ب(

  .األخرىغرفة المقاصة والوسائل 

  المقدمة -أوال 
 األطراف مؤتمروطلب . ٧/٢٧بموجب القرار  ٢٠٠٤في عام  اعتمد برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال  - ١

 األخرىمن هذا القرار أن يقوم األمين التنفيذ بجمع المعلومات الواردة من األطراف، والحكومات ) ب( ١٠في الفقرة 
عن  ٨/١٥من القرار  ٩في الفقرة  األطرافوأعرب مؤتمر . والمنظمات والهيئات ذات الصلة، عن تنفيذ برنامج العمل

البيولوجي للجبال،  عالتنوتحقيق النتائج العالمية المدرجة في برنامج العمل بشأن  إلىتأييده لألهداف واألغراض التي ترمي 
وقرر مؤتمر . الوطنية في مجال التنوع البيولوجي األعمالتسترشد بها في تنفيذ االستراتيجيات وخطط  األطرافوالحظ أن 

االستعراض المتعمق للبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال في  إجراء ٨/١٠القرار في المرفق الثاني من  األطراف
تنظر في اجتماعها الرابع  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةوبناء عليه، فإن . اجتماعه العاشر المقبل

لبيولوجي للجبال، قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر عشر في االستعراض لمتعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع ا
  .األطراف

طوعي، إلى تقديم معلومات يمكن  بشكل، ٨/١٤من المقرر  ٩في الفقرة  الدول األطرافودعا مؤتمر االطراف   - ٢
لمؤتمر تكون مفيدة في عملية االستعراض المتعمق للبرامج المواضيعية الواردة في برنامج العمل متعدد السنوات  أن

) ٢٠٠٨يوليه /تموز ٢٣، مؤرخا ٩٠- ٢٠٠٨رقم (بالغا  يالتنفيذ األمينوبناء عليه، أرسل . ٢٠١٠غاية عام  إلى األطراف
تقديم معلومات عن تنفيذ برنامج العمل بشان التنوع  إلىوالمنظمات ذات الصلة يدعوها  األخرى، والحكومات األطرافإلى 

بخصوص برنامج العمل  ٨/١٥تحقيق النتائج المتفق عليها في المقرر  إلىالرامية  األهدافالبيولوجي للجبال مع مراعاة 
كرد تقارير من الصين، وشيلي، ومصر، والهند، وإيران،  األمانةوفي المقابل، تلقت . بشأن التنوع البيولوجي للجبال

المركز الدولي للتنمية معلومات من كما وردت . وموريشيوس، والمكسيك، وبولندا، وترينيداد وتوباغو، والمملكة المتحدة
المعنية بالجبال ، والشراكة التقييم العالمي للتنوع األحيائي للجبال، واتفاقية منطقة الكاربات، والمتكاملة للمناطق الجبلية

  .ن الجبالوالمنتدى بشأ
، بإرفاق تقارير الوطنية الثالثةال تقريرا من ١٣٠معلومات ترد في  إلى األول، استنادا في المقام يالتنفيذ األمينقام   -٣

تقريـرا   ٦٤أعاله، بمعلومات ترد في  ٢والمنظمات الواردة في الفقرة  اإلطرافالمعلومات الواردة في التقارير الواردة من 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، واعد هذه المذكرة، لتعرض على نظر ٢٠٠٩سبتمبر /في أيلولة الرابعة وطنيمن التقارير ال

ويتضمن الفصل الثاني مجموعة من المعلومات عن التقدم المحـرز نحـو   . في اجتماعها الرابع عشر والتقنية والتكنولوجية



 UNEP/CBD/SBSTTA/14/2 
 Page 6 
 

وصفا عن أهم العراقيل التي توجهها البلدان في تنفيذ برنـامج العمـل،   فيقدم الفصل الثالث  أما. أهداف برنامج العملتحقيق 
  .لسبل المطروحة لتعزيز التنفيذعاما عن التقدم المحرز وبعض ا اوتقييم

كانون  ٣٠نوفمبر إلى /تشرين الثاني ١٧نُشرت مسودة من هذه المذكرة في وقت سابق بغرض استعراضها من   - ٤
  .، وأدرجت التعليقات الواردة، حسب االقتضاء١٥٦- ٢٠٠٩وفقا للبالغ رقم  ٢٠٠٩ديسمبر /األول

  التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل –ثانيا 
 إلىالمقدم  ١٣٠أن النسب المئوية المستخدمة في هذا التقرير ترتبط بالتقرير الوطني الثالث رقم  إلى اإلشارةتجدر   - ٥

، )تقدم ممتاز( األقلفي المائة على  ٩٠إلى " تقريبا جميع"التقدم المحرز، تشير العبارة  وصفوفي ضوء . التنفيذي األمين
إلى نسبة " بعض"، وتشير عبارة )تقدم جيد(في المائة  ٩٠في المائة و  ٧٠ين نسبة تتراوح ب إلى" معظم"وتشير عبارة 

). تقدم جد طفيف(في المائة  ١٥اقل من  إلى" قليل"وتشير عبارة ) بعض التقدم(في المائة  ٤٠في المائة و  ١٥تتراوح بين 
 ٤/١٥ذات الصلة المعتمدة في المرفق  فاألهدافي االعتبار  األخذويقدم الجدول التالي نبذة شاملة عن التقدم المحرز مع 

  .باعتبارها قضايا رئيسية تؤخذ بعين االعتبار لتقييم التقدم المحرز
  .برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال غراضوأ أهدافالتقدم العالمي المحرز في تحقيق : الجدول  - ٦

مراعاتھا في تقییم التقدم  يینبغالعناصر التي  الھدف
ذات  األھداففي االعتبار  األخذمع المحرز، 

 ٨/١٥من القرار  ٤الصلة الواردة في المرفق 

مستوى التقدم 
 المحرز

منع وخفض اآلثار السلبية من أجل : ١- ١الهدف 
 .للتهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي للجبال

التهديدات الرئيسية المحددة، والتدابير المتخذة 
الخاصة  ريةاإلدا، والخطط )١- ٥الهدف رقم (

، )٢-٦الهدف رقم (باألنواع الغريبة الدخيلة 
الهدف رقم (وآليات معالجة آثار تغير المناخ 

٢- ٧ .( 

 تقدم جيد

حماية واسترداد وصيانة من أجل : ٢-١الهدف 
 .التنوع البيولوجي للجبال

 ١- ١الهدف رقم (شبكة المناطق المحمية 
، والتدابير الالزمة لصون )٢-١والهدف رقم 

والهدف رقم  ١-٢الهدف رقم (نواع المهددة األ
٢- ٢( 

 تقدم جيد

استخدام الموارد من أجل تعزيز : ٣-١الهدف 
 البيولوجية للجبال بشكل مستدام

التدابير المتخذة لالستخدام المستدام؛ والمنتجات 
الجبلية المشتقة من المناطق التي تدار بشكل 

أنواع معرض  وأي؛ (١-٤الهدف رقم (مستدام 
 ) ٣-٤الهدف رقم (ر بسبب التجارة الدولية للخط

 تقدم طفيف

الوصول إلى منافع من  من أجل تعزيز: ٤-١الهدف 
ية المرتبطة بالتنوع البيولوجي وراثاستخدام الموارد ال

المنافع وتقاسمها  إلىالتدابير المتخذة للوصول 
 )٢- ١٠والهدف رقم  ٢-١٠الهدف رقم (

 بعض التقدم
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مراعاتھا في تقییم التقدم  يینبغالعناصر التي  الھدف
ذات  األھداففي االعتبار  األخذمع المحرز، 

 ٨/١٥من القرار  ٤الصلة الواردة في المرفق 

مستوى التقدم 
 المحرز

 للجبال وتبادلها وفقا للتشريعات الوطنية حيثما وجدت

الحفاظ على التنوع االحيائي من أجل : ٥-١الهدف 
في النظم االيكولوجية الجبلية ال سيما بواسطة صون 
وصيانة المعارف التقليدية والممارسات واالبتكارات 

والمجتمعات المحلية في  األصليةلمجتمعات الشعوب 
 .المناطق الجبلية

ي بما في وراثالتنوع ال لصون المتخذةالتدابير 
-٣الهدف (ذلك المعارف التقليدية ذات الصلة 

١( 

 بعض التقدم

القانوني  اإلطارتعزيز  لمن أج: ١-٢الهدف 
 .والسياسي والمؤسسي واالقتصادي

المالئمة، واألطر المؤسسية  السياسات
 .واالقتصادية المعمول بها

 تقدم طفيف

 احترام وصون وصيانةمن أجل : ٢- ٢الهدف 
 األصليةممارسات وابتكارات مجتمعات الشعوب 

 .والمجتمعات المحلية في المناطق الجبلية

التدابير المتخذة لحماية المعارف التقليدية 
 ) ٢-٩والهدف رقم  ١- ٩الهدف رقم (

 بعض التقدم

عبر  اإلقليميمن أجل إقامة التعاون : ٣- ٢الهدف 
 .واتخاذ ترتيبات تعاونية الوطني

لحدود الوطنية والترتيبات التعاون عبر ا
 .اإلقليميةالتعاونية 

 بعض التقدم

من أجل تطوير العمل بشأن تحديد : ١-٣الهدف 
 .التنوع البيولوجي للجبال ورصده وتقييمه

 تقدم طفيف .التدابير المتخذة لتحديد الهوية والرصد والتقييم

من أجل تحسين مستوى المعارف بشأن : ٢- ٣الهدف 
الة واتجاهات التنوع البيولوجي طرق تقييم ورصد ح

 .المعلومات المتاحة إلىللجبال استنادا 

الحالة واالتجاهات؛ والتدابير المتخذة لمعالجة 
تغير المناخ، والتلوث والسياحة المستدامة 

 )٢-٧والهدف  ١-٧الهدف (

 تقدم طفيف

من أجل تحسين مستوى البنى التحتية : ٣- ٣الهدف 
ت عن التقييم والرصد البيانات والمعلوما إلدارة

الدقيقين للتنوع البيولوجي للجبال ووضع قواعد 
 . البيانات ذات الصلة

التدابير المتخذة لتحسين مستوى القدرات التقنية، 
والبنى التحتية وإدارة المعلومات؛ واستخدام 
نظام المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار 

 .عن بعد

 تقدم طفيف

سين مستوى التعاون البحثي من أجل تح: ٤-٣الهدف 
لبناء القدرات  األخرىوالعلمي والتقني واألشكال 

التدابير المتخذة لتحسين مستوى البحوث، 
 .والتعاون التقني

 تقدم طفيف
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مراعاتھا في تقییم التقدم  يینبغالعناصر التي  الھدف
ذات  األھداففي االعتبار  األخذمع المحرز، 

 ٨/١٥من القرار  ٤الصلة الواردة في المرفق 

مستوى التقدم 
 المحرز

 . المرتبطة بالتنوع البيولوجي للجبال

من أجل زيادة التعليم العام، والمشاركة : ٥-٣الهدف 
 .لجبالوالوعي فيما يخص التنوع البيولوجي ل

 تقدم طفيف .الوعي ءوإذكاالبرامج الموجهة للتعليم 

تطوير وإثبات ونقل  تعزيزمن أجل : ٦-٣الهدف 
التكنولوجيات المالئمة الخاصة بالنظم االيكولوجية 
الجبلية، بما في ذلك تكنولوجيات الشعوب األصلية 

من اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي( ٨وفقا للمادة 
  .  هاالمتصلة ب واألحكام

التدابير المتخذة لنقل التكنولوجيات بما في ذلك 
-١١الهدف رقم ( األصليةتكنولوجيات الشعوب 

٢( 

 بعض التقدم

  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لصون المنافع واستخدامها بشكل مستدام وتقاسمها: ١رقم  يعنصر البرنامجال
  ة للتنوع البيولوجي للتنوع البيولوجيلتفادي وخفض اآلثار السلبية للتهديدات الرئيسي: ١-١الهدف 

في المائة من البلدان التي قدمت تقارير أنها اتخذت  ٧٣أوضحت فقد . يعتبر التقدم المحرز في هذا الهدف جيدا  - ٦
تغييرات في استخدام : السلبية للتهديدات الرئيسية التالية التي تستهدف التنوع البيولوجي اآلثارتدابير للتخفيف من حدة 

المفرط،  والرعينتيجة توسيع نطاق الزراعة وتكثيفها، واالستخراج المفرط للموارد،  األراضيوتدهور  راضياأل
وتشمل التدابير المتخذة إنشاء وإدارة . الدخيلة الغريبة وآثار تغير المناخ واألنواعوسياسات وبرامج التنمية غير المستدامة، 
تعلقة بالمناظر الطبيعية والنظم االيكولوجية؛ وتدابير مكافحة تآكل التربة، وإعادة المناطق المحمية بفعالية؛ وتنفيذ النهج الم

زراعة الغابات، وتدابير منع احتراق الغابات، ورصد تغير المناخ، والتدابير التخفيفية والتكييفية؛ والتخطيط المكاني، 
المعنية بالمعارف والتعليم من  اإلقليميةأما المراكز . الدخيلة الغريبة باألنواعالقانونية الخاصة  واألطر اإلداريةوالخطط 

، والوحدات اتحاد التنمية المستدامة في اإلقليم اإليكولوجي لألنديز، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبليةقبيل 
واأللب، والشبكات العالمية للبحوث  مثل اتفاقيتي منطقيتي الكاربات اإلقليميةللشراكة المعنية بالجبال، واالتفاقيات  اإلقليمية

المبادرة العالمية ألبحاث المراقبة في و ،بكة البحوث في مجال غزو الجبالشالبحوث في مجال الجبال، و مثل المبادة بشأن
ة المبادربشأن  ١رقم  اإلطارانظر (فتقوم بجمع وتوثيق المعلومات عن تهديدات التنوع البيولوجي للجبال  بيئات جبال األلب

   .)شبكة البحوث في مجال غزو الجبالبشأن  ٢رقم  واإلطار العالمية ألبحاث المراقبة في بيئات جبال األلب

وضعت وصانت شبكة موقعية من أجل المراقبة : المراقبة في بيئات جبال األلبوالمبادرة العالمية ألبحاث : ١ رقم اإلطار
وتنوعها البيولوجي في النظم الجبلية المرتفعة في  األلبوجية الهشة لجبال آلثار تغير المناخ على النظم االيكول األجلطويلة 

منطقة جبلية في القارات  ٧٠فريقا يعملون في  ٥٠وتتضمن هذه الشبكة في الوقت الراهن أكثر من  .جميع أنحاء العالم
دة دوليا والعدد الذي ما برح وتضع المنهجية الموح. ويجري إنشاء مواقع جديدة، في االمريكيتين وآسيا تحديدا. الخمس

الالزم للمؤشر العالمي بشأن الخسائر الناجمة عن االحترار للتنوع البيولوجي في بيئات جبال  األساسيتزايد لمواقع الرصد 
 أنحاءالتغييرات في األنواع المغطاة بالنباتات الوعائية في جميع  أساسهذا المؤشر، على  إعدادويجري حاليا . األلب

    /http;//www.gloria.ac.at .أوروبا

http://www.gloria.ac.at/
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تحقق في حجم غزو النباتات للنظم االيكولوجية الجبلية، لتقييم التهديد  :شبكة البحوث في مجال غزو الجبال: ٢ رقم اإلطار
ويشمل . بالغ عن ذلكالعالمي وتغيير أنماط استخدام األراضي واإلالقادم من عمليات غزو النباتات المرتبطة باالحترار 

وهي الشمال الغربي للواليات المتحدة، (امج الرئيسي لهذه الشبكة البحوث القائمة على المقارنة في ست مناطق جبلية البرن
، تغطي مناطق )وجبال األلب السويسرية، واألنديز الشيلية، وجبال األلب االسترالية، وهاواي، وجز الكناري، وإسبانيا

نحاء العالم ت غير البرية في الجبال في جميع أوهناك قاعدة بيانات للنباتا. مناخية رئيسية تشمل النظم الجزرية والقارية
واع نالغازية األكثر انتشارا هناك األ ومن بين النباتات الجبلية. نوعا من النباتات المستقدمة أو الدخيلة ١.٥٠٠تتضمن نحو 

وال يشكل إال . )Dactylis glomerata, Rumex acetosella, Trifolium repens نباتات مثل(وروبية النموذجية للمراعي البرية األ
تهديدات للتنوع البيولوجي حيثما ) Achillea millefolium, Holcus lanatus, Verbascum thapsus نباتات مثل(القليل منها 

 Acacia spp., Cytisus scoparius, Pinus spp., Salix spp., Ulex نباتات مثل(فإن األنواع الخشبية  وعلى عكس ذلك،. توجد

europaeus( التي أدرجت دائما في لتحسين التربة أو في مجال الحراجة، تنطوي على مشاكل على نطاق واسع النها تغير ،
 ,و  Centaurea نباتات جناسى أـكما أن األنواع التي تنتمي إل. شكل النباتات، وكيمياء التربة والقابلية لالحتراق

Hieracium  وLinaria شكل قلقا إداريا خاصا في العديد من المناطقمن ت .    
www.miren.ethz.ch  

  وصيانة التنوع البيولوجي للجبال استعادةحماية و لمن أج :٢-١الهدف 
في  ٧٨وأوضحت . يعتبر التقدم المحرز في هذا الهدف جيدا، ال سيما فيما يخص إنشاء المناطق الجبلية المحمية  - ٧

وأشارت جميع . دمت تقارير أنها اتخذت تدابير لحماية التنوع البيولوجي واسترداده والحفاظ عليهالمائة من البلدان التي ق
البلدان التي قدمت تقارير تقريبا إلى إنشاء مناطق جبلية محمية تشمل الحدائق الوطنية، ومواقع راماسا، محميات المحيط 

أما أحدث تحليل لتغطية . ي لحماية التنوع البيولوجي للجبال، كإجراء رئيسNatura 2000الحيوية لليونسيكو ومواقع برنامج 
 ٢٠٠٩١في عام  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة -برنامج األمم المتحدة للبيئة  المناطق المحمية للنظم الجبلية فأجراه

 عامشأن المناطق المحمية في االحيائية للنظم الجبلية المختلطة وإطالق قواعد البيانات العالمية ب أدفارديباستخدام مناطق 
في المائة من هدف الخطة  ١٠في المائة من هذه المواقع االحيائية محمية، مما حقق نسبة  ١٤.٤، التي أوضحت أن ٢٠٠٩

جبال هندوكوش في سلسلة جبال الهمااليا التي في المائة من منطقة  ٣٩وتعتبر في الوقت الراهن نسبة . االستراتيجية
منطقة محمية  ٤٨٨جانب  إلىأعضاء في المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة تحت الحماية  إقليميةلدان تتقاسمها ثمانية ب

  .التحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةتندرج ضمن الفئتين األولى والسادسة ل
بلية المحمية، فإن هذه المناطق يشوبها وبالرغم من تمثيل النظم الجبلية تمثيال جيدا في الشبكة العالمية للمناطق الج  - ٨

إقامة حاجة ماسة إلى  وهناك ٢.عيب رئيسي يتمثل في أن معظمها متفرد، وتغطي الجبال وتقتصر على المرتفعات العليا
لرؤية  ةالالزمعلى طول المراعي أو المجموعات البيولوجية الجغرافية " الجزر التي تنطح السحاب"بين هذه  توصيلة

البحار إلتاحة فرص  إلىالمنخفضة، بل  األراضيوينبغي توسيع رقعة هذه الجزر نحو . قائها على قيد الحياةاألنواع وب

                                                        
١ - Coad L., Burgess, N.D., Bomhard, B. and Besancon, C. 2009. Progress on the Convention on Biological 

Diversity’s 2010 and 2012 Targets for Protected Area Coverage. A technical report for the IUCN international 
workshop “Looking to the Future of the CBD Programme of Work on Protected Areas”, Jeju Island, Republic of 

Korea, 14-17 September 2009. UNEP-WCMC, Cambridge, UK.  
٢  - Millennium Ecosystem Assessment, chapter 24 on Mountain Systems  (p.708) 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.293.aspx.pdf 

http://www.miren.ethz.ch
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.293.aspx.pdf
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. الهجرة من المناطق المرتفعة طلبا للتكييف مع تغير المناخ لألنواع التي تستخدم نُهج النظم االيكولوجية والمناظر الطبيعية
بلدان جبال هندوكوش في سلسلة جبال التعاون اإلقليمي في  تعزيزب اطق الجبليةالمركز الدولي للتنمية المتكاملة للمنويقوم 

بين المناطق الجبلية المحمية الموجودة عبر الحدود  ةالمضطربالتوصيلة  ستعادةممرات الصيانة الالهمااليا بواسطة 
 .ولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةالتحاد الدللجنة العالمية التابعة ل التوصيلة صوهذا نشاط رئيسي فيما يخ. السياسية

والكاربات وتعزيز  األلبوتشهد أوروبا تعاون عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية  لوضع ممرات بين جبال 
كلم أكثر مبادرة  ٣٠٠وربما تعتبر مبادرة صون من ييلوستون إلى يوكون ويبلغ مداها . التبادل بشان الشبكات االيكولوجية

  .    على النطاق القاري لتوصيلةلتقدما 
باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه التي تركز على صيانة التربة وتعزيز خدمات النظم   - ٩

المراعي التي تركز على سبل عيش المجتمعات الرعوية، وإعادة زرع الغابات، وتدابير  إدارةااليكولوجية، والمشاركة في 
، وحظر الصيد غير المشروع األنواعالمستدامة، وإعادة إدماج  اإلدارةالترميم، وخطط  وأنشطةخل المواقع، الصيانة دا

  .التنوع البيولوجي للجبال ستعادةالتي أبلغت عن اتخاذها البلدان ال األخرىتشكل بعض التدابير 
  استخدام الموارد البيولوجية للجبال بشكل مستداممن أجل تعزيز : ٣-١الهدف 

في المائة من البلدان التي  ٦٧حيث أن نسبة . يعتبر التقدم المحرز في هذا الهدف طفيفا على المستوى العالمي  -١٠
ي في وراثمستدام والحفاظ على التنوع ال لبالشكقدمت تقارير اتخذت تدابير للترويج إلى استخدام الموارد البيولوجية الجبلية 

ية وراثإنشاء شبكات المناطق المحمية بما في ذلك الموارد ال: دابير المتخذة ما يليوتشمل الت. للجبالالنظم االيكولوجية 
واع التي تنمي األن تعزيزالنباتية الخاصة بالغذاء والزراعة مثل حديقة البطاطس في بيرو، وخطط إدارة المراعي، و

شجار و تنظيم الصيد وقطع األي، وحظر أنواع، واستحداث مصرف وراثمجتمعات الشعوب األصلية، وإعادة إدماج األ
دارة المناطق المحمية  واتباع نهج يقوم على النظم لى مشاركة المجتمعات المحلية في إبطريقة غير مشروعة، والتشجيع ع

يضا استراتيجيات وبرامج ومشاريع للترويج إلى وأعدت بلدان قليلة أ). ٤رقم و ٣رقم  ينانظر اإلطار(االيكولوجية لإلدارة 
استخدام الموارد البيولوجية الجبلية باستدامة، مثل وضع ) http;//www.fao.org/mnts/act_mount_prod_en.aspانظر (

عادة غرس لتنوع البيولوجي، وبرنامج وطني إلبرنامج أو استراتيجية وطنية للتنمية الجبلية، واستراتيجية وطنية في مجال ا
ا الصدد وأبلغت بلدان أوروبية قليلة عن جهودها المبذولة في هذ. المياه الغابات وبرنامج متكامل إلدارة التربة ومستجمعات

  .قل حظوةدعم المناطق األ"سياسات الجماعة األوروبية  تعزيزو رتوكوالتهالتنفيذ اتفاقية األلب وب
المحلية، وتنظيم دارة الموارد الطبيعية في المجتمعات اعتماد نهج النظم االيكولوجية، وإكما أشارت بلدان قليلة إلى   -١١

القائمة  يةلالجبلسياحة تعزيز افي استغالل مواد الغابات غير الخشبية مثل لحوم حيوانات األدغال والنباتات الطبية، و اإلفراط
وأطلقت منظمة . الخاصة بالمنتجات الجبلية وغيرها، وذلك للترويج الستخدامها بشكل مستدام األسواقعلى الطبيعة وتطوير 

مع تحقيق الهدف الكلي المتمثل " برنامج المنتجات الجبلية"ة لألغذية والزراعة في سياق الشراكة المعنية بالجبال المتحد األمم
وفي إطار هذا . لمنتجات المحلية عالية الجودة وحمايتها كاستراتيجية للتنمية المستدامة في المناطق الجبليةتعزيز ا في

لعطرية للمناطق الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط؛ والبطاطس البرية؛ والجبن المشروع، فإن إمكانات النباتات الطبية وا
 واألوراق، والفُـطر البري من بوتان، ولف خيوط الحرير وعسل الغابات من الهند، اثيوبيافي بيرو وبوليفيا  خاصةوالبن ال

ة من نوعها من كينيا جرى تحليلها صخاالطبية من نيبال، وقطاعات البن والعسل والجوز ال توالنباتاالمصنعة يدويا 
المرتفعة مقابل  األسعاروكيفية الحصول على  األسواق إلىويجري تزويد مجتمعات الجبال بالمعلومات عن الوصول 

  .المنتجات محيا وفي الخارج

http://www.fao.org/mnts/act_mount_prod_en.asp
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 د الطبيعيةالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمواربالتنسيق مع ا TRAFFICودعم برنامج رصد تجارة االحياء البرية   -١٢

والصندوق العالمي للطبيعة والعديد من الشركاء الوطنيين استخدام وصيانة النباتات الطبية والعطرية بشكل مستدام، والتقاسم 
نهر يانغتسي في نيبال والهند وليستو والحوض العلوي ل للجبالالمنصف للمنافع من استخدامها، في النظم االيكولوجية 

وفي إطار هذا المشروع، يجري تحديد األنواع ". حماية النباتات التي تحمي سب العيش"ها جنوب غرب الصين في مشروع
إلدارة الفعالة لجمع النباتات واالتجار فيها في مواقع مختارة بالتعاون والشراكة مع تعزيز اذات األولوية الستثمار من أجل 

  .مستدامة للنباتات الطبية والعطريةالجهات المحلية المعنية إلذكاء الوعي وقبول المصادر أخالقية و

قبائل  المحاصيل المفقودة"تسمى درنيات األنديز  .من الصيانة إلى استخدامها بشكل مستدام: درنيات األنديز. ٣اإلطار قم 
 ,Solanum andigenaوهي (البرية ألربعة أنواع مختلفة من البطاطس  األنواعوتزرع المجتمعات المحلية " االنكا

S.xajanbuiri, S. stenotomum, and S. phureja( وتقع نباتات ،Ulluco  )Ullucus tuberosus ( وmashuva )Tropaeolum 

tuberosum(  األسواقومع تزايد اندماج . مترا ٣٩٠٠مترا و  ٣٢٠٠في مناطق ايكولوجية مختلفة يتراوح ارتفاعها بين ،
منتجات تعزيز وسهلت المؤسسة المعنية ب. تنوع البيولوجي للضياعفإن زراعة هذه النباتات شهدت تراجعا وبالتالي تعرض ال

والبيئات المحلية  اإلنتاجاالنديز والتحقيق فيها استخدام درنيات االنديز بشكل مستدام، وذلك من خالل معالجة القيود على 
لتنوع البيولوجي في إذكاء وساهمت هذه المؤسسة بفضل تنظيم معارض سنوية بشأن ا. واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

وأعدت هذه المؤسسة العالج . الوراثية بين المزارعين األصولالوعي بتوافر األنواع البرية لدرنيات األنديز وتبادل 
نوعا بريا من البطاطس،  ٢٤ى فالبذور الخالية من الفيروس  إلنتاجباستخدام الطاقة الحرارية القائمة على نبات البارض 

الزراعة في المزارع باستخدام المزارعين على  Ulluco، ونبات )Oca )Oxalis tuberosaبريان من نبات وقد ساعد نوعا 
 األسواقسهيالت تعزيز توقد روجت هذه المؤسسة، بفضل . بالتناوب، وخصوبة التربة واآلفات للزراعةالمعارف المحلية 

درنيات االنديز، وشجعت على استخدامها بشكل مستدام من أجل ي لات االنديز، إلى صيانة التنوع الوراثلألنواع البرية لدرني
  .      الجبالالتي تسكن توفير سبل كسب العيش للشعوب 

  

المناظر  شهدت. تفاعل متناسق بين المجتمعات الريفية والطبية: المناظر الطبيعية لمناطق ساتوياما. ٤اإلطار رقم 
فكلمة ساتو تعني قرية، . عل المتواصل بين أنماط حياة البشر وعالم الطبيعةالطبيعية لمنطقة سايوتاما تطورا من خالل التفا

ويعتبر وضع منظر طبيعي إنتاجي تقليدي ياباني اجتماعي ايكولوجي مثاال لالراضي متعددة : في حين تعني كلمة مايا الجبل
جنب في الحقول  إلىبلية جنبا المناطق الحرجية الج تي تسكنالوظائف، حيث تعيش المجتمعات المتعاقبة الثانوية ال

وتيسر المناظر . ، وبرك الري، والمزارع التي تتيح نظاما ايكولوجيا مترابطا معقدااألرزالزراعية، والبساتين، وحقول 
 واستخدامالطبيعية لمناطق ساتوياما التفاعل المتناسق بين جميع المكونات من اجل تفعيل االضطالع بالمهام االيكولوجية، 

خالل انعقاد االجتماع العاشر و. الطبيعية بشكل مستدام وزيادة إمداد البضائع والخدمات المتعلقة بالنظم االيكولوجية الموارد
، المتمثل في اليابان، مبادرة ساتوياما كنموذج للتنمية البلد المضيفيقترح سفي اتفاقية التنوع البيولوجي،  األطرافلمؤتمر 

بشكل متوازن ونظم إدارة الموارد من اجل تحقيق صون التنوع البيولوجي  األراضياستخدام الريفية المستدامة للترويج إلى 
  .واستخدامه بشكل مستدام وكذلك ضمان رفاهية الناس

ية المرتبطة بالتنوع البيولوجي للجبال وتبادلها وفقا إلى منافع من استخدام الموارد الوراثالوصول من أجل : ٤- ١الهدف 
ال  للجبالحيائي في النظم االيكولوجية األ الحفاظ على التنوعمن أجل : ٥-١الهدف ؛ وحيثما وجدت للتشريعات الوطنية

والمجتمعات المحلية  األصلية بسيما بواسطة صون وصيانة المعارف التقليدية والممارسات واالبتكارات لمجتمعات الشعو
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مارسات وابتكارات مجتمعات الشعوب األصلية من أجل احترام وصون وصيانة م: ٢-٢؛ والهدف في المناطق الجبلية
   .والمجتمعات المحلية في المناطق الجبلية

تقدما  األهدافوعموما، أحرزت هذه . وتفاديا للتكرار لترابطهاالثالثة مجتمعة نظرا  األهدافجرى تناول هذه   -١٣
م المنافع من استخدام تقارير تدابير لتقاسفي المائة من البلدات التي قدمت  ٣٥وقد اتخذت . ملموسا على المستوى العالمي

بلدا لم  ٣٧وأن  اإلعدادبلدا أن هذه التدابير قيد  ٢٧وأوضح . ة للجبال، ولصون وصيانة المعارف التقليديةالموارد الوراثي
ة وراثيرد الوتشمل التدابير المتخذة ما يلي الدراسات والدراسات االستقصائية للطب التقليدي، وصون الموا. تتخذ أي تدابير

أعد عدد من البلدان  وقد. خارج مواقعها؛ ومسح المعارف التقليدية؛ واألطر السياسية والقانونية؛ وحوافز الزراعة العضوية
ية، بما في ذلك تلك من النظم وراثاستراتيجات، أو قوانين، أو برامج أو آليات لتقاسم المنافع من استخدام الموارد ال

بعض البلدان عما ما  وأبلغت. ة للجبالوراثيحماية المعارف التقليدية المرتبطة باستخدام الموارد ال االيكولوجية للجبال، أو
للحفاظ على المعارف التقليدية  لألشخاصبذلتها من جهود في توثيق المعارف التقليدية في شكل سجالت التنوع البيولوجي 

ونشر ). ٥قم  اإلطارانظر (البرية والسالالت المحلية  نواعاألالوعي بصون  إلذكاءوصاينتها وتنظيم المعارض والحمالت 
المنافع وتقاسمها والتقليدية لبلدان جبال هندوكوش في سلسلة  إلىالمركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة دليال بشأن الوصول 

ة المنظمات غير الحكومية المعنية لجنبتحليل انجازات ) في الفلبين(وقام هذا المركز ومؤسسة طيبطيبا . ٣. جبال الهمااليا
. بلدان في آسيا مع التركيز بشكل خاص على المناطق الجبلية ١٠في  بعقد األمم المتحدة للشعوب األصلية في العالم

في دساتيرها الوطنية، ال سيما حقوقها في الحصول  األصليةمعظم الحكومات لم تعترف بعض بالشعوب  أنوتوضح النتائج 
    ٤.الموارد الطبيعيةو األراضيعلى 

   معلومات مستمدة من غوانكسي في الصين: وتحسين المحاصيلصون التنوع البيولوجي  .٥اإلطار رقم 
وبفضل استخدام المعارف التقليدية لمزارعي زهوانغ بخصوص المحاصيل، اختبر مركز السياسات الزراعية الصينية عددا 

. ومجموعات مختلفة من الذروة من أجل تحسين مستواهاتوحة التلقيح، ، ومجموعات مختلفة مفاألراضيكبيرا من أنواع 
شجع هذا المعرض مزارعي زهزانغ على تبادل ما لديهم من معارف، والخبرات المتعلقة بأنواع " معارض البذور"وبفضل 

ارد الوراثية صبحت هذه المعارض تحظى بالشعبية وساعدت الناس على تقييم وجمع وتبادل المووأ. األراضي واألغراس
  .المحلية وإثراء التنوع البيولوجي العرقي

Yiching Song, Zhang Shihuang and Ronnie Vernooy.  Mountain Forum Bulletin, volume IX, issue 2, July 2009, pp. 
14-16. 

  .سبل تنفيذ صون المنافع واستخدامها بشكل مستدام وتقاسمها: ٢رقم  يعنصر البرنامجال
   .القانوني والسياسي والمؤسسي واالقتصادي اإلطار من أجل تعزيز :١-٢الهدف 

في المائة من البلدات التي قدمت تقارير إلى وضع أطر  ٥٣أحرز هذا الهدف تقدما طفيفا، حيث أشارت نسبة   -١٤
. فيذ برنامج العملقانونية ومؤسسية وأخرى تتعلق بالسياسات لصون التنوع البيولوجي للجبال واستخدامه بشكل مستدام وتن

غير أن عدد قليل من البلدان التي قدمت تقارير قدمت معلومات عن االستراتيجيات والبرامج والقوانين لصون النظم 
القانونية  واألموربالسياسات  ةالمتعلق األطروفي عدد كبير من البلدان، فإن . االيكولوجية للجبال واستخدامها بشكل مستدام

كولوجية للجبال واستخدامها بشكل مستدام مدرجة في أطر السياسات القطاعية الواسعة أو ذات صون النظم االي بغرض
الوطنية للتنوع البيولوجي، والمياه، والغابات، والحفاظ على التربة، وإدارة  األعمالالصلة مثل االستراتيجيات وخطط 

                                                        
٣ - Oli, K.P and T.Dhakal (2009) Access and Benefit Sharing from Genetic Resources and Associated Traditional 
.http://books.icimod.organd Resource Manual. ICIMOD  Training of Trainers –Knowledge  
 ٢٠٠٩أغسطس /آب ٩المؤرخة . التنمية المستدامة للجبال –الصادرة عن الجمعية العامة  A/64/222الوثيقة رقم  - ٤

http://books.icimod.org
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وهناك عدة أمثلة حديثة عن بلدان تضع أطرا . راعيمستجمعات المياه، والسياسات والبرامج المتعلقة بالرعي وبإدارة الم

باعتماد  قيرغيزستانقيام : ليس الحصر ما يليوأخرى تتعلق بالسياسات نذكر منها على سبيل المثال و ومؤسسيةقانونية 
 امللبرنامج إنمائي شالفلبين  إطالقولتحويل مسؤولية إدارة المراعي إلى المستخدمين المحليين؛  ٢٠٠٩قانون في عام 

مؤسسة  إكوادورواعتماد يركز على الخدمات البيئية تتيحها األراضي الرطبة؛  ٢٠٠٧المرتفعة في عام  باألراضييتعلق 
التنمية المستدامة في المناطق  تركز على صون البيئة في النظم االيكولوجية الهشة بما في ذلك ٢٠٠٨جديدة في عام 

لمنظمة األمم المتحدة  شروع الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في الجبالالشراكة المعنية بالجبال وم تسهمو. الجبلية
بشأن  ٦رقم  اإلطارانظر (الجبلية  المؤسسي واالقتصادي للسياسات المتخذة في المناطق اإلطارلألغذية والزراعة في تنمية 

  ).الالشراكة المعنية بالجبال ومشروع الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في الجب
  

تعتبر الشراكة المعنية . الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في الجبالمشروع الشراكة المعنية بالجبال و .٦اإلطار رقم 
تحسين سبل عيش سكان الجبال وحماية البيئات الجبلية في جميع ذين يكرسون أنفسهم لتحالفا طوعيا للشركاء ال بالجبال

الشبكات، واالتصاالت وتبادل المعلومات والمهام بصفتها غرفة للمقاصة لألعضاء الذين  إلقامة آليةوهي . أرجاء العالم
وتقوم بتكميل ودعم وتعزيز المبادرات . مجموعة رئيسية ٩٦منظمة حكومية دولية و  ١٦بلدا، و  ٥٠يضمنون حاليا 

وتيسر االتصال بين البلدان والمؤسسات  كوسيط للمبادرات المشتركة، أيضاكما تعمل . الجارية في التنمية المستدامة للجبال
. المشتركة وتهيئة الظروف المواتية للتعاون وحشد الموارد على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي األنشطةبالنظر إلى 

.http://www.mountainpartnership.org/  
  

الذي تسهل أعماله منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية، يقيم  لمستدامة والتنمية الريفية في الجبال،مشروع الزراعة ا
الجوانب االجتماعية  حيثبالجبال من  المتعلقة واإلجراءاتمواطن القوة ونقاط القوة التي تميز السياسات والمؤسسات 

جبال هندوكوش في منطقة الوسطى،  وأمريكااألنديز، والكاربات، وقد جرت عمليات تقييم سريعة في . واالقتصادية والبيئية
ويقدم تقريه العام، الذي نشر في . ، وحوض البحر األبيض المتوسط، وجنوب شرق أوروبا وشرق آسياسلسلة جبال الهمااليا

يات اتخاذ القرار على ، تحليال ألهم النتائج والمعارف بشأن كيفية إدراج التنمية المستدامة في الجبال في عمل٢٠٠٧عام 
  . المستويين الوطني واإلقليمي

www.fao.org/sard/initiative      
  

  أعاله ٥-١ورقم  ٤-١انظر الهدفين رقم  :٢-٢الهدف 
  .واتخاذ ترتيبات تعاونية عبر الوطني اإلقليميمن أجل إقامة التعاون  :٣-٢الهدف 

في المائة من البلدان التي قدمت تقارير في  ٣٩فقد شاركت . أحرز هذا الهدف تقدما طفيفا على المستوى العالمي  -١٥
أو عبر الوطنية باتخاذ بشأن النظم اإليكولوجية للجبال وذلك لصون التنوع البيولوجي للجبال /االتفاقات التعاونية اإلقليمية و

بلدا أوروبيا في  ١٥فعلى سبيل المثال، يشارك . بلدان كثيرة في التعاون اإلقليميوتشارك . واستخدامه بشكل مستدام
وأقيمت شبكات المناطق المحمية ). ٧انظر اإلطار رقم (واتفاقية الكاربات  األلبالتعاونية بموجب اتفاقية  األنشطة

تعاونية  آلياتاتفاقات ثنائية أو وضعت  أيضاأبرمت بلدان عديد و. والمجتمعات المحلية بموجب اتفاقيتي األلب والكاربات
تطوير برنامج من األمثلة على هذا التعاون هناك و. مع البلدان المجاورة أو البلدان التي تتقاسم النظم اإليكولوجية للجبال

وغينيا الصيانة عبر الحدود في منطقتي مالوتي ودراكنسبرغ بين ليسوتو وجنوب إفريقيا؛ واستحدث ليبيريا، والكوت ديفوار 
برنامجا ثالثيا عابرا للحدود لصون جبال نيمبا؛ وحديقة السالم الدولية في األنهار الجليدية لواترتون بين الواليات المتحدة 

http://www.mountainpartnership.org/
http://www.fao.org/sard/initiative
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انظر اإلطار رقم (جانغا بين الهند ونيبال وبوتان بشأن المناظر الطبيعية لمنطقة كانشن عبر الوطني وكندا؛ واالتفاق التعاوني
٧.(  
   

من أجل تنفيذ اتفاقية التنوع   لمركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبليةالتابع ل االقليمالتعاوني  اإلطار .٧م اإلطار رق
  .كانشنجنغاالبيولوجي في المناظر الطبيعية لمنطقة 

البيولوجي في المناظر الطبيعية  إطارا تعاونيا إقليميا لتنفيذ اتفاقية التنوع لمركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبليةأعد ا
ب على معالجة األسباالمساعدة ) ١(وهذا اإلطار هو بمثابة أداة ترمي إلى . لمنطقة كانشنجنغا في الهند وبوتان ونيبال

التشجيع على التعجيل بمتابعة تخطيط وتنفيذ البرامج؛ ) ٢(وراء فقدان التنوع البيولوجي في هذه المناظر الطبيعية؛ الكامنة 
. تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بصون التنوع البيولوجي في هذه المناظر الطبيعية) ٣(
) ٣(التعاون العلمي والتقني؛  )٢(؛ عبر الوطنيالتعاون ) ١(تنفيذ هذا اإلطار اعتمادا على أربعة عناصر هي  يجريو

وقدم هذا اإلطار أدنى قدر من . ة اإلقليمية والصكوك القانونية غير الملزمةالمبادئ التوجيهي )٤(وتبادل وتقاسم المعلومات؛ 
ويتضمن هذا اإلطار اتباع نهج تمهيدي، . المعايير القياسية والمؤشرات تحت إطار كل عنصر من هذه العناصر األربعة

لى مستوى المجتمعات المحلية ويجري تنفيذ مشاريع الصيانة ع. وستة ممرات محتملة للصيانة تربط بين تسع مناطق محمية
  .في ممرات الصيانة وتركز على تحسين سبل عيش سكان المجتمعات المحلية باعتماد األنشطة اإلنمائية المرتبطة بالصيانة

  
Sharma, E., N. Chettri, J. Gurung and B. Shakya (2007). Landscape approach in biodiversity conservation: A 
regional cooperation framework for implementation of the Convention on Biological Diversity in Kangchenjunga 
Landscape. ICIMOD, Kathmandu   http://apps.icimod.org/elibrary/index.php/search/subject/2 

  
  إطاران إقليميان للتعاون –اتفاقية األلب والكاربات 

في إطار هذين االتفاقيتين، اعتُمد بروتوكوالن يتناوالن التنوع البيولوجي في نظم إيكولوجية محددة للجبال، وتشمل المشاريع 
فاهم مع أمانة اتفاقية التنوع ، وقعت األمانتان المعنيتان باالتفاقيتين على مذكرة ت٢٠٠٨أيار /وفي مايو. عبر الوطنية

وقد تعاونت أمانتا اتفاقيتي األلب والكاربات على إقامة شبكة تتعلق . البيولوجي، تركز على العديد من مجاالت التعاون
الخاصة بالمناطق المحمية في جنوب شرق  عبر الوطنيةوقدمتا المساعدة إلى المشاريع  بالمناطق المحمية في الكاربات

وبرنامج توقعات البيئة  ديناريك آركساتجيسكا تحت رعاية مبادرة  –أخذوذ تارا كانيون  -جبال دورميتور  أوروبا مثل 
أدى وقد  .ديناريك آركفي البلقان، وجرت دراسة ميدانية تحضيرا لكيفية إقامة شبكة ممكنة للمناطق المحمية في البلقان و

  .ية في الكاربات دورا مهما في هذا السياقالمحم األراضيتبادل خبرات شبكة جبال األلب وشبكات 
www.carpathianconvention.org, .orgwww.alpconv  

  
لرطبة لمرتفعات االنديز ا األراضيلصون  إقليميةفي إطار اتفاقية رامسار، وضعت بلدان االنديز استراتيجية   -١٦

، بين البلدان الواقعة في مرتفعات االنديز اإلقليميإطار إرشادي للتعاون هي وهذه االستراتيجية . واستخدامها بشكل مستدام
سنوات  ١٠وذلك لمدة تستغرق . ، وبيرو وفنزويالوإكوادوروهي األرجنتين، وبوليفيا، وسيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا 

  ٥.الرطبة واستخدامها بشكل مستدام في باراموس، وجالكا، وبونا والنظم االيكولوجيا لمرتفقات االنديز األراضيلصون 
من أجل  :٢-٣من أجل تطوير العمل بشأن تحديد التنوع البيولوجي للجبال ورصده وتقييمه؛ والهدف  :١-٣الهدف 

المعلومات  إلىبيولوجي للجبال استنادا تحسين مستوى المعارف بشأن طرق تقييم ورصد حالة واتجاهات التنوع ال

                                                        
٥ - www.ramsar.org/cop9/cop9_doc26_e.htm 

http://apps.icimod.org/elibrary/index.php/search/subject/2
http://www.carpathianconvention.org
http://www.ramsar.org/cop9/cop9_doc26_e.htm
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دارة البيانات والمعلومات عن التقييم والرصد الدقيقين أجل تحسين مستوى البنى التحتية إلمن  :٣-٣المتاحة؛ والهدف 

  .للتنوع البيولوجي للجبال ووضع قواعد البيانات ذات الصلة
تقدما طفيفا  فاألهداوعموما، فقد أحرزت هذه . لتكرارجرى تناول هذه األهداف مجتمعة نظرا لترابطها وتفاديا ل  -١٧

في المائة من البلدان التي قدمت تقارير باتخاذ تدابير لتحديد ورصد وتقييم التنوع  ٦٢، حيث قامت على المستوى العالمي
د التنوع جزءا من المبادرات واسعة النطاق لتقييم ورصوتشكل الجهود المسجلة في أحيان كثيرة . البيولوجي للجبال

وأجرى عدد قليل من البلدان عمليات . بعض البلدان عمليات التقييم ألماكن محددة أبلغتكما . البيولوجي على مستوى وطني
أو في إطار دراساتها القطرية بشأن التنوع التقييم هذه في إطار جهودها المبذولة للقيام بجرد للنباتات والحيوانات البرية 

المركز المواضيعي األوروبي المعني بالتنوع البيولوجي التابع في إطار عمل ات أوسع نطاقا، مثال و على مستويالبيولوجي أ
وأقام عدد قليل من البلدان شبكات لرصد وتقييم النظم االيكولوجية للجبال، بما ذلك االستشعار عن . للوكالة األوروبية للبيئة

م الحاالت في إطار جهودها المبذولة لرصد النظم اإليكولوجية ذات بعد وتكنولوجيات نظام المعلومات الجغرافية، وفي معظ
بالتعاون مع المرفق العالمي  DIVERSITASبرنامج ويعمل التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال و. الصلة مثل الغابات

اإلطار انظر (وع البيولوجي للمعلومات عن التنوع البيولوجي على إعداد مدخل للجبال على قواعد البيانات المرجعية للتن
  .)التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال. ٨رقم 

  
يبحث ، DIVERSITASتابعة لبرنامج شاملة لعدة قطاعات شبكة  .التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال .٨ رقم اإلطار
  بنشاط

 البيولوجيويقوم التقييم العالمي للتنوع . توالسياساوم يحلل نتائج البحث عن التنوع البيولوجي للجبال ويقدم رابطا بين العلو
للجبال بتوثيق وتحليل المعارف عن التنوع البيولوجي للجبال ويحيل هذه النتائج إلى المنتديات الدولية بشان السياسات 

باحثا وصناع  ٤٠٠و ويعتبر التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال في الوقت الراهن شبكة تضم نح. والمؤسسات المعنية
هي  أبعاد ٣وينظر هذا التقييم إلى . بلدا ٧١عضوا مشتركا موزعين على  ٩٤٦البيولوجي للجبال، و  التنوعقرار في مجال 

البعد الرأسي الزماني الذي ينظر إلى البعد األفقي البيولوجي الجغرافي مع التركيز على المناطق على المستوى العالمي؛ و
ويشجع هذا التقييم، بالتعاون مع . والحاضر والمستقبل من خالل إعادة زيارة مواقع واستخدام نماذج ألوضاع في الماضي،

قواعد البيانات ذات المرجعية ، على الجهود المبذولة على المستوى الدولي لالمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي
) المراجع الجغرافية(اإلحداثيات الجغرافية ومواصفات االرتفاع ألن  كائنات الجبليةالجغرافية المتعلقة باأللغام بشأن ال

لألنواع البيولوجية الخاضعة للمراقبة أو المجمعة هي الرابط الحيوي بين البيانات البيولوجية والمعلومات الجيوفيزيائية 
ع البيولوجي بإنشاء مدخل ويقوم التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال والمرفق العالمي لمعلومات التنو. األخرى

  .مواضيعي على اإلنترنت، مما يجعل بيانات المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي متاحة في سياق الجبال تحديدا
http://gmba.unibas.ch/index.index.htm  

  
كية المسخرة للجبال؛ ورصد التكولوجيا الشب: أما فرادى المشاريع مثل البنى التحتية للبيانات الخاصة بجبال األلب  -١٨

المركز الدولي للتنمية المتكاملة التنوع البيولوجي الزراعي لمنطقة دلفي في جبال األلب؛ والمبادرات المنفذة في إطار 
، والشراكة المعنية بالجبال، ومبادرة البحوث في  اتحاد التنمية المستدامة في اإلقليم اإليكولوجي لألنديز، وللمناطق الجبلية

المركز  -برنامج األمم المتحدة للبيئة ووالتحالف بشأن وقف االنقراض،  ال الجبال، وشبكة البحوث في غزو الجبال، ومج
فأعدت أيضا معلومات وقواعد بيانات  مركز القانون البيئي لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعيةالعالمي لرصد حفظ الطبيعة، و

  . لرصدبشأن التنوع البيولوجي للجبال واتجاهات ا

http://gmba.unibas.ch/index.index.htm
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لبناء القدرات المرتبطة بالتنوع  األخرىمن أجل تحسين مستوى التعاون البحثي والعلمي والتقني واألشكال  :٤-٣الهدف 
  .البيولوجي للجبال

إلى التعاون القائم فيما بين بلدان   المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبليةوأشار المنتدى بشان الجبال و  -١٩
قامت بعض البلدان معاهد بحوث متخصصة أوقد . لتبادل فيما بين المناطق الجبلية في منطقة الهيمااليا واألنديزالجنوب وا

وتحفز مبادرة ). بانت الخاص ببيئة وتنمية الهيمااليا في الهند. ب. معهد جمثال (للبيئات الجبلية وتشمل التنوع البيولوجي 
التخصصات بواسطة رصد التغييرات البيئية على األجل الطويل في المناطق  البحوث في مجال الجبال البحث المشترك بين

الجبلية، وإدراج الدراسات القائمة على نماذج، ومعالجة الدراسات وإسداء المشورة بشأن استخدام األراضي بشكل مستدام 
ة لليونيسكو، بواسطة مشروع وانصب تركيز خاص على محميات المحيط الحيوي للجبال التابع ٦.وإدارة الموارد الطبيعية

  .التغييرات العالمية في المناطق الجبلية واألنشطة المنفذة فيما بعد
  .من أجل زيادة التعليم العام، والمشاركة والوعي فيما يخص التنوع البيولوجي للجبال :٥-٣الهدف 

رفيعة تنظيم دورات تعليمية بعض البلدات التي قدمت تقارير إلى  أشارتوقد . أحرز هذا الهدف تقدما طفيفا  -٢٠
مثال شهادة الماجستير في مجال إدارة التنمية المستدامة للجبال وشهادة ماجستير (المستوى تتناول التنوع البيولوجي للجبال 

وأبلغت معظم البلدان أن ). لأللفية وجاكعة كامبريا بالمملكة المتحدة UHI، ومعهد )المرتفعة المستدامة األراضيفي مجال 
طة إذكاء الوعي بالتنوع البيولوجي للجبال جرت في إطار االحتفال مختلف األيام الدولية مثل اليوم العالمي للبيئة، واليوم أنش

 ١١وقد اختارت الجمعية العامة لألمم المتحدة تاريخ . الرطبة واليوم الدولي للجبال األراضيالدولي للتنوع البيولوجي، ويوم 
 قود االحتفال بهذهوكلفت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بأن ت" اليوم الدولي للجبال"ه ديسمبر على أن/كانون األول

وأعدت منظمة األمم . ، يجري االحتفال باليوم الدولي للجبال في كل سنة باختيار موضوع محدد٢٠٠٣ومنذ عام . المناسبة
وقد أتاح . تفال باليوم الدولي للجبال على مستوى وطنيالمتحدة لألغذية والزراعة مواد وأدوات لالتصاالت لتعزيز االح

باختيار موضوع عن التنوع البيولوجي للجبال فرصة سانحة إلذكاء الوعي  ٢٠٠٦االحتفال باليوم الدولي للجبال لعام 
  .بالحاجة إلى إدارة التنوع البيولوجي بشكل مستدام

، بما في ذلك للجبال ات المالئمة الخاصة بالنظم االيكولوجيةتطوير وإثبات ونقل التكنولوجي تعزيزمن أجل  :٦-٣الهدف 
  .المتصلة بها واألحكاممن اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي( ٨تكنولوجيات الشعوب األصلية وفقا للمادة 

 في المائة البلدان التي قدمت تقارير لم تتخذ أي ٦٣ وهناك. أحرز هذا الهدف بعض التقدم على المستوى العالمي  -٢١
وأشارت بلدان أوروبية . ها وإثباتها ونقلهاتعزيزتدابير إلعداد التكنولوجيات المالئمة لصون النظم االيكولوجية للجبال و

التمويلية المعنية بالبيئة، التي تقدم الدعم المالي والتقني لبرامج صون النظم  األداةقليلة، بما في ذلك الجماعة األوروبية، إلى 
ألمانيا عن الشبكات قيد اإلنشاء لتنفيذ اتفاقية األلب، مع التركيز على  وأبلغت. واستخدامها بشكل مستدامااليكولوجية للجبال 

. ، من بين عدة أمور، بتعزيز تبادل المعلومات والتكنولوجياهذه الشبكات قوموت. إنشاء توصيالت إيكولوجية في جبال األلب
رة ومصاطب األغراس ذات المحاصيل السنوية والدائمة بين ممرات وقد أبلغت بنغالديش عن األراضي الزراعية المنحد

 ١٨وساهمت برامج بيرو التقديرية والتوجيهية في إعداد . المثبتة للنتروجينأنواع األشجار الدائمة التي لها قيمة اجتماعية 
غير القابلة  الزهرياتلشمسية ونموذجا أوليا تكنولوجيا بما في ذلك تحسين مستوى األفران اإليكولوجية، وأجهزة التسخين ا

  ٧.للتحلل الحيوي

                                                        
٦ - www.mri.scnatweb.ch 
٧ - peru.org.pe-www.ramp 

http://www.mri.scnatweb.ch
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  التقييم الكلي للتقدم المحرز، والعراقيل والتحديات  –ثالثا 

  التي تنطوي عليها عملية التنفيذ والسبل والوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات والعراقيل
  التقييم الكلي للتقدم المحرز –ألف 

ل بشأن التنوع البيولوجي للجبال على المستوى العالمي يتجلى في أربع طرق عموما، فإن نجاح تنفيذ برنامج العم  -٢٢
  :مختلفة

منظمات دولية مثل  كانتفكلما . استطاع برنامج العمل من جمع وتحفيز المجتمع الدولي المعني بالجبال  )أ(  
ة لمنطقة األنديز اإليكولوجية، ومنظمة األمم االتحاد الدولي للتنمية المستدام، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية

ية مثل اتفاقيتي األلب والكاربات تعمل بنشاط، فإن تنفيذ المتحدة لألغذية والزراعة، والشراكة المعنية بالجبال، واالتفاقيات اإلقليم
  ؛ر من األهدافوقد ُأحرز تقدم بين طفيف وجيد في عدد كبي. برنامج العمل على المستوى العالمي يمضي قدما أيضا

أما يسهم التقييم العالمي للتنوع البيولوجي مساهمة كبيرة في تحديث حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للجبال،   )ب(  
المبادرة العالمية ألبحاث المراقبة في بيئات جبال األلب، وشبكة البحوث في مجال غزو الجبال، وبرنامج األمم كات من قبيل الشب

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد بشأن وقف االنقراض، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة، والتحالف  - المتحدة للبيئة 
  ؛فتقوم بجمع المعلومات عن رصد التهديدات التي تستهدف التنوع البيولوجي للجبال على األجل الطويل الطبيعية

قع االحيائية للنظم الجبلية المختلطة بنسبة في المائة من الموا ١٤.٤، جرى حماية نحو ٢٠٠٩في عام   )ج(  
والمساهمة في تحقيق هدف ما بعد في المائة من هدف الخطة االستراتيجية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي  ١٠تتجاوز 

دم ولوحظ إحراز تق. وهناك أيضا بالفعل زيادة مطردة في عدد المناطق الجبلية المحمية في جميع أنحاء العالم. ٢٠١٠عام 
  ؛٨/١٥المعتمدة في المقرر  األخرى األهدافأيضا فيما يخص تحقيق 

والمحلية في إذكاء الوعي بالحاجة  اإلقليميةويساهم االحتفال باليوم الدولي للجبال والعديد من المبادرات   )د(  
  .المنخفضة واألراضيعة المرتف األراضيإلى صون التنوع البيولوجي للجبال واستخدامه بشكل مستدام، وتقديم الروابط بين 

  العراقيل –باء 
وقامت الدول األطراف في تقاريرها الوطنية الثالثة وفي التقارير الطوعية لتحديد أهم العراقيل والتحديات التي   -٢٣

غياب التطوير على مستوى المؤسسات والسياسات وتنفيذها : تواجهها في تنفيذ برنامج العمل، والتي يمكن ذكرها فيما يلي
أو التعاون بين /القدرات والموارد المالية؛ ونقص المساهمات العلمية؛ وقلة الشبكات الفعالة والشراكات وفعال بسبب نقص ال

عدم إدراك آثار والمجتمعات المحلية؛ والمجتمعات الجبلية وومشاركة الجهات المعنية وعي الجميع الجهات المعنية؛ وقلة 
  . ناخ بشأن التنوع البيولوجي للجبالالتغير العالمي بما في ذلك تغير الم

  السبل والوسائل الالزمة لتجاوز العراقيل –جيم 
يرمي برنامج العمل إلى صون التنوع البيولوجي للجبال والحفاظ على بضائع وخدمات النظم اإليكلولوجية الجبلية،   -٢٤

يبقى إبراز أهداف برنامج العمل المفهوم القائل و. والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
بأن االستدامة ستتحقق في المناطق الجبلية من خالل تخفيف حدة الفقر، وعدم المساواة، والتهميش، وذلك من خالل منع 

 صون التنوع البيولوجي تعزيزتدهور الموارد والبيئات الطبيعية، وتحسين مستوى قدرات المؤسسات والمنظمات من أجل 
مل من جانب جميع الجهات عومن ثم، يستلزم التنفيذ الفعال لبرنامج العمل تكثيف االلتزام وال. واستخدامه بشكل مستدام

  .المعنية والقطاعات داخل المجتمع
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  .القدرات والموارد الماليةغياب التطوير على مستوى المؤسسات والسياسات وتنفيذها الفعال بسبب نقص 
من خطة جوهانسبورغ التنفيذية،  ٤٢ول األعمال بشأن التنمية المستدامة للجبال، والفقرة من جد ١٣إن الفصل   -٢٥

ورقم  ٦٠/١٩٨بشأن النظم الجبلية، والقرارين رقم  لأللفيةمن تقييم النظم االيكولوجية  ٢٤واليوم الدولي للجبال، والفصل 
وعالمية  وإقليميةياسات ومؤسسات وطنية الصادرين عن الجمعية العامة حققت الزخم الضروري إلعداد س ٦٢/١٩٦

غير أنه ما يزال هناك نقص في بعض المجاالت من االستخدام المستدام، وتقييم . بغرض تحقيق  التنمية المستدامة للجبال
خدمات النظم اإليكولوجية لألراضي المرتفعة، وهناك نقص في السياسات بل األهم من ذلك هناك حاجة إلى تفعيل تنفيذ 

 ٦٢/١٩٦من القرار رقم  ١٥وكما تنص على ذلك الفقرة . اسات القائمة بواسطة تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعاتالسي
الصادر عن الجمعية العامة، البد من زيادة إنشاء اللجان الوطنية ووضع الترتيبات واآلليات المؤسسية التي تتعدد الجهات 

وقد تتضمن هذه . وخطط األعمال الوطنية في مجال التنوع البيولوجي المعنية بها وربطها بتنفيذ االستراتيجيات
االستراتيجيات وخطط األعمال الوطنية بصيغتها المنقحة وفقا للخطة االستراتيجية الجديدة لالتفاقية عدة أمور من ضمنها 

نظرا و. تنوع البيولوجي للجبالإجراءات محددة، وجداول زمنية واحتياجات بناء القدرات الالزمة لتنفيذ خطة العمل بشأن ال
أداة أساسية إلنجاح التنفيذ، كما أوضح ذلك إطار التعاون اإلقليمي لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي  اإلقليميألن التعاون 

في ، كلما كان ذلك ممكنا، وينبغي النظر جبال كانشنجونغاالمناظر الطبيعية لفي  المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة
 وجميعرات المؤسسات دكما أنه من الضروري تعزيز ق. مسالة إعداد االستراتيجيات وخطط األعمال التعاونية اإلقليمية

  .الجهات المعنية، من أجل تنفيذ برنامج العمل، على أساس خطط األعمال الوطنية واإلقليمية
  نقص المساهمات العلمية

غير أن اإلقرار بهذه . ر السلع والخدمات المتعلقة بالنظم اإليكولوجيةويؤدي فقدان التنوع البيولوجي إلى تدهو  -٢٦
مدى والعمليات ال يفهم دائما أو يوثق بشكل جيد بما في ذلك المعرفة بكيفية تفاعل األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة 

مثل (نظم اإليكولوجية والمناظر الطبيعية ممارسة النُهج القائمة على اليؤكد هذا التعقيد ضرورة إيجاد المعارف وو. ارتباطها
وهو ما يدعو إلى التطوير المنهجي . والمتعلقة باإلدارة فحسب، بل وأيضا إتاحة ذلك إلى جميع الجهات المعنية) ساتوياما

ة والوطنية وينبغي أن تؤدي الشبكات الحالية للمنظمات الدولية واإلقليمي. للمعلومات العلمية وتقاسمها بواسطة إقامة الشبكات
  .دورا هاما بطريقة منهجية ومتناسقة

  قلة وعي ومشاركة الجهات المعنية بالمجتمعات الجبلية والمجتمعات المحلية
وفي غياب مشاركتهم ومساهمة الجهات المعنية، . وال يمكن أن تتحقق مشاركة الناس في غياب تعليمهم  وتوعيتهم  -٢٧

هناك حاجة إلى إعداد وتنفيذ برامج في مجال االتصاالت على و. فعال يستحيل تنفيذ أي برنامج من البرامج بشكل
المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي بما يبرز المنافع االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية لصون التنوع البيولوجي 

ومن شأن إذكاء الوعي أن . يةوذلك لتحقيق رفاهية الناس وتوفير خدمات النظم اإليكولوج للجبال واستخدامه بشكل مستدام
كما أنه ال بد من . تطوير السبل االبتكارية لتمويل تنفيذ برنامج التنوع البيولوجي للجبال وتنميتها المستدامة أيضايسهل 

  .المناطق المنخفضة ذين يسكنونالمرتفعة واألراضي المنخفضة، وذلك لتحقيق رفاهية الناس ال األراضيإبراز الروابط بين 
هناك حاجة إلى زيادة مشاركة السلطات المحلية، وكذلك الجهات المعنية األخرى، بما في ذلك المجتمع المدني، و  -٢٨

 األراضيوالمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب األصلية والقطاع الخاص، في إعداد وتنفيذ برامج، والتخطيط الستخدام 
  .تنوع البيولوجي للجبال واستخدامه بشكل مستدامراضي، واألنشطة المرتبطة بصون الوترتيبات حيازة األ
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  أو التعاون بين جميع الجهات المعنية/قلة الشبكات الفعالة والشراكات و

بالرغم من وجود منظمات عديدة حسنة األهداف تعمل في مجال التنوع البيولوجي، فال يوجد في أحيان كثيرة   -٢٩
وهو ما ينتج عنه نُهج غير متكاملة، وتكرار المعارف والبيانات، . فيما بينهاالتفاعل أو التنسيق أو التعاون الراسي األفقي 

وغالبا ما يتم تناول القضايا المتعلقة التنوع البيولوجي للجبال على نحو مجزأ . وعدم كفاية استخدام الموارد، ونقص التبادل
جي في قطاعات أخرى بغية توسيع نطاق فضال عن ترشيد وإدماج قضايا التنوع البيولوعلى أساس كل مشروع على حدة، 

  .إلى أبعد مدى اآلثار
حاجة إلى إعداد وتنفيذ برامج التعاون فيما بين المناطق الجبلية وفيما بين بلدان الجنوب وفيما  أيضاوبالمثل، هناك   -٣٠

  .يات المالئمةبين بلدان الشمال والجنوب من أجل تبادل أفضل الممارسات، وتقاسم المعلومات األخرى والتكنولوج
تراجع األنواع وأحيانا اختفائها تذكرنا بقوة تعرض النظم ذوبان األنهار الجليدية، وتحول الموائل الطبيعية، وإن   -٣١

ويمكن لألنشطة . اإليكولوجية للجبال لخطر ارتفاع الحرارة والتغييرات التي تطرأ على تعاقب وتواتر األحداث الخطيرة
وتشمل هذه . المتعلقة بإدارة األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة أن تتيح خيارا للتكيف التي تربط باالستراتيجيات

والمناطق الجبلية  سيةلرأتوصيلة االهجرة والالخيارات عدة أمور من ضمنها إدارة مستجمعات المياه للجبال، وإنشاء ممرات 
ة، وتفادي إزالة أشجار الغابات، وخفض الضغوط البشرية ، وإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية المتدهورالوطنية المحمية عبر

  .على التنوع البيولوجي
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