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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٨٨ من القائمة األولية* 

  التنمية املستدامة والتنمية االقتصادية الدولية 
 تقرير مرحلي عن السنة الدولية للجبال، ٢٠٠٢ 

 مذكرة من األمني العام** 
موجز 

ـــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة  حييـل األمـني العـام مبوجـب هـذه املذكـرة تقريـر املدي
لألغذية والزراعة (الفاو)، املقدم عمال بقرار اجلمعية العامة ١٨٩/٥٥. 

ويصف التقرير التقدم احملرز على املستويات القطري واإلقليمـي والـدويل يف منتصـف 
عام ٢٠٠٢، مع التركيز على األنشطة اليت من شأا أن تكفل أن تكون سـنة اجلبـال ٢٠٠٢ 
حمفزا للعمل الفعال والطويل األجل. ويتنـاول التقريـر أيضـا التحديـات الـيت تكمـن وراء هـذه 
السنة ويعرض مقترحات لتنظر فيها اجلمعيـة العامـة بشـأن كيفيـة إمكـان اسـتمرار اجلمعيـة يف 

النهوض بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية وتنفيذها بفاعلية. 
 

 
 

 .A/57/350/Rev.1 *
قدم التقرير يف ٩ متوز/يوليه ٢٠٠٢ بسبب تشاور اإلدارات بشأن شكله.  **
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أوال - مقدمة 
اختـذت اجلمعيـة العامـة يف دورـــا الثالثــة واخلمســني  - ١
ـــه العــام ٢٠٠٢ ســنة دوليــة  القـرار ٢٤/٥٣ الـذي أعلنـت في
للجبـال. وشـجع القـرار احلكومـات ومنظومـة األمــم املتحــدة 
وسائر اجلهات الفاعلة على االستفادة من السـنة املذكـورة يف 
زيادة الوعي بأمهية التنمية اجلبلية املستدامة. وطلب أيضـا مـن 
احلكومــات واملنظمــات القطريــة والدوليــة واملنظمــــات غـــري 
ــــة وفقـــا  احلكوميــة والقطــاع اخلــاص بــذل مســامهات طوعي
للمبادئ التوجيهية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي املتعلقـة 
بالســنوات الدوليــة ومناســبات الذكــرى، وإســــداء أشـــكال 

أخرى من الدعم للسنة. 
ودعت اجلمعية العامـة يف القـرار نفسـه منظمـة األمـم  - ٢
ــــة  املتحـــدة لألغذيـــة والزراعيـــة (الفـــاو) إىل أداء دور الوكال
الرائدة ألنشطة السنة، بالتعاون مع احلكومات وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم 
املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) وسـائر املنظمـات 
ذات الصلـة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري 

احلكومية. 
وهذا التقرير مقدم امتثاال لطلـب اجلمعيـة العامـة بـأن  - ٣
يقـدم األمـني العـام إليـها تقريـرا يف دورـا السـابعة واخلمســني 
عن التقدم احملرز يف االحتفاالت املتعلقـة بالسـنة. وقـد أعـدت 
هـذا التقريـر منظمـة الفـاو بوصفـها الوكالـــة الرائــدة ألنشــطة 
الســنة، وبالتعــاون مــع احلكومــات واملنظمــات ذات الصلــــة 

التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية.  
 

معلومات أساسية  ثانيا –
ازداد الوعـي بأمهيـة اتمعـات والنظـم البيئيـة اجلبليـــة  - ٤
منـذ اعتمـاد الفصـل الثـالث عشـر مـن جـــدول أعمــال القــرن 
احلادي والعشرين املعنون �إدارة النظـم البيئيـة اهلشـة: التنميـة 

اجلبليــة املســتدامة�، يف مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــــة 
والتنمية يف عام ١٩٩٢. 

ومثة اليوم إدراك متزايد بأن اجلبال تشكل نظما بيئيـة  - ٥
ـــاه  هشـة تنطـوي علـى أمهيـة عامليـة بوصفـها مصـدرا ملعظـم مي
األرض العذبـة ومكـامن التنـوع البيولوجـي الغـين والوجـــهات 
الــيت يقصدهــــا معظـــم النـــاس يف اســـتجمامهم وســـياحتهم، 
ومناطق التنوع واإلرث الثقايف. وتوفّر اجلبال اليت حتتـل زهـاء 
ـــاء ١٢ يف  ربـع مسـاحة العـامل قـاعدة مباشـرة حلفـظ حيـاة زه
املائة من سكان العامل وكذلك سلعا وخدمـات ملـا يزيـد علـى 
نصف البشرية. ومما يؤسف لـه أن قطاعـات واسـعة مـن أفقـر 
سكان العامل وأكـثرهم افتقـارا إىل األمـن الغذائـي يعيشـون يف 
اجلبال. من هنا، وجب كفالة التكامل البيئي للمنـاطق اجلبليـة 
ـــا واجتماعيــا، ملصلحــة ســكان  وقابليتـها علـى احليـاة اقتصادي
اجلبـــال املعرضـــة فـــرص رزقـــهم ورفاهـــهم إمجـــاال للخطـــر 

وملصلحة سكان املناطق الواطئة كذلك.  
ويوفّـر قـــرار اجلمعيــة العامــة االحتفــال بســنة دوليــة  - ٦
ـــها. ويتمثــل التحــدي  مكرسـة للجبـال فرصـة فريـدة مـن نوع
احلقيقي للسنة الدولية للجبال يف توحيـد اجلـهود الكثـرية الـيت 
بذلــت حــىت اآلن حلمايــة املنــاطق اجلبليــة وتنميتــها بصــــورة 
مســتدمية واالســتفادة مــن هــذه اجلــهود، وال ســــيما تركـــيز 
ـــة األجــل الــيت مــن  االحتفـال بالسـنة علـى اإلجـراءات الطويل
شأا حتسني نوعية احلياة يف اتمعات اجلبلية ومحايـة البيئـات 
اجلبلية اهلشة. ويتعني بذل جهود متضافرة لبناء وتعزيز القدرة 
املؤسســية والبشــرية الالزمــة ملواصلــة جــهود التنميــة اجلبليــة 
ـــي االحتفــاالت  املسـتدمية ملـا بعـد عـام ٢٠٠٢. مـن هنـا، ترم
بالسنة املذكورة إىل بلوغ أهداف تتجاوز جمرد تنظيم سلسـلة 
مــن املناســبات واألنشــطة، بــل هــي تشــكل نقطــة إلطـــالق 

وتعزيز جهود طويلة األجل لتنمية اجلبال واحملافظة عليها. 
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املرحلة القطرية   ثالثا –
اللجان الوطنية  ألف –

عقــب صــدور قــرار اجلمعيــة العامــة بــإعالن الســـنة  - ٧
الدوليـــة للجبـــال، ووفقـــــا للمبــــادئ التوجيهيــــة للمجلــــس 
ـــــة باالحتفــــال بالســــنوات  االقتصـــادي واالجتمـــاعي املتعلق
ــدان  الدوليـة، شـجع املديـر العـام ملنظمـة األغذيـة والزراعـة البل
ـــها  علـى إنشـاء جلـان وطنيـة ألصحـاب املصـاحل املتعـددة مهمت
ــــانت  ختطيــط وتنفيــذ االحتفــاالت الوطنيــة بالســنة. وقــد ك
استجابة البلــدان لفكـرة السـنة الدوليـة للجبـال عظيمـة. فمنـذ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، مت إنشـاء ٦٧ جلنـة وطنيـــة لالحتفــال 
بالســنة الدوليــة للجبــال أو أــــا كـــانت يف طـــور اإلنشـــاء. 
ويشتمل العديد مـن هـذه اللجـان علـى ممثلـني لسـكان اجلبـال 
واملنظمـات الشـــعبية واملنظمــات غــري احلكوميــة ومؤسســات 
اتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص ووكــاالت األمــم املتحــــدة 
والوكاالت احلكومية يف شىت البلدان والسلطات الالمركزيـة. 
وقد شكلت اللجان الوطنية لالحتفال بالسـنة الدوليـة للجبـال 
بالنسبة لبعض البلدان أول آليـة وطنيـة تعـىن بالتنميـة املسـتدمية 
للجبال والفرصة األوىل لتنفيذ ج مشويل إزاء اجلبال. وجيـري 
تشجيع اللجان الوطنيـة علـى مواصلـة العمـل إىل مـا بعـد عـام 
٢٠٠٢ للمساعدة يف وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وسياسـات 
وقوانــني للتنميــة املســتدمية هدفــها االســــتجابة لالحتياجـــات 
اخلاصـة باملنـاطق اجلبليـة يف كـــل بلــد مــن البلــدان وأولوياــا 
وظروفـها. وهلـذه الغايـة، يسـتلزم العديـد مـن اللجـان الوطنيـــة 
قدرا كبريا من الدعـم يف جمـاالت االتصـاالت وبنـاء القـدرات 
واملعلومــات والتخطيــــط االســـتراتيجي وتطويـــر السياســـات 

واالستفادة من مشورة اخلرباء واملوارد املالية. 
 

أفريقيا  باء –
ـــات الــيت أتيحــت لوحــدة تنســيق  اسـتنادا إىل املعلوم - ٨
االحتفاالت بالسنة الدولية للجبال، مثة حاليا ١٧ جلنـة وطنيـة 

أو آليات أخرى لالحتفـال بالسـنة الدوليـة للجبـال يف أفريقيـا 
يف البلدان التالية: إثيوبيا وأوغندا وبنن وبورونـدي ومجهوريـة 
ترتانيــا املتحــدة والــــرأس األخضـــر وغـــابون وغينيـــا وغينيـــا 
االستوائية والكامريون وكوت ديفوار وكينيا وليربيا وليسوتو 

ومدغشقر وموريشيوس. 
ويف أفريقيــا، مت إحــراز جــانب كبــري مــن التقـــدم يف  - ٩
تطويـر شـبكات البحـث وتبـادل املعلومـات الـــيت تعمــل علــى 
تعزيـز الوعـي بأمهيـة اجلبـال ونشـر املعلومـات املتعلقـة بالتنميــة 
اجلبليــة املســتدمية علــى نطــــاق مجاهـــريي واســـع يف أفريقيـــا 
وما وراءها. وقد اسـتفادت هـذه الشـبكات أميـا اسـتفادة مـن 
الزخم اجلديد الــذي ولدتـه السـنة الدوليـة، رغـم إنشـائها قبـل 

البدء باالحتفاالت ا. ومن بني هذه الشبكات ما يلي: 
حمفـل اجلبـال األفريقيـة، وهـو شـــبكة أفريقيــة جامعــة  �
مكرســة لتبــادل املعلومــات واخلــربات بشــأن تنميــــة 

املناطق اجلبلية بصورة مستدمية. 
مبــادرة املرتفعــات األفريقيــة، وهــو برنــامج أحبــــاث  �
تطبيقيـة يسـاعد اتمعـات احملليـــة يف املرتفعــات ذات 
الكثافة السكانية والزراعية العاليـة يف أفريقيـا الشـرقية 
والوسـطى علـى حتسـني إنتاجيـة أراضيـهم مـن خــالل 

ج جمتمعي. 
رابطة اجلبال األفريقية، وهي جتمع يعمل علـى إنشـاء  �
حمافل لتعزيز وتبـادل املعلومـات العلميـة بشـأن النظـم 
ـــــال واملرتفعــــات األفريقيــــة. وســــوف  البيئيـــة للجب
تسـتضيف رابطـة اجلبـال األفريقيـــة يف آب/أغســطس 
٢٠٠٢، بالتعـاون مـــع هيئــة التقييــم العــاملي للتنــوع 
البيولوجـي يف اجلبـال، املؤمتـر الـدويل الســـادس املعــين 
بالتنمية املستدمية للجبـال يف أفريقيـا: برنـامج العمـل، 

وذلك يف مجهورية ترتانيا املتحدة. 



402-47446

A/57/188

وتفضـي اجلـهود املشـتركة الـيت تبـذل ملكافحـــة تدهــور حالــة 
األرض يف املرتفعــات يف إطــــار االتفاقيـــات الـــيت أبرمـــت يف 
أعقاب مؤمتر ريو، وضرورة احملافظة على املرتفعـات يف سـبيل 
ــــوارد املائيـــة، إىل توليـــد مشـــاريع وبرامـــج  احلفــاظ علــى امل
ــــة وإدارـــا، مـــن قبيـــل  للمحافظــة علــى املرتفعــات األفريقي
ما جيري يف مناطق دراكينسربغ ورويرتوري وفوتادجالون. 

 
آسيا واحمليط اهلادئ  جيم –

ـــات الــيت أتيحــت لوحــدة تنســيق  اسـتنادا إىل املعلوم - ١٠
االحتفـاالت بالسـنة الدوليـة للجبـال، يوجــد حاليــا ١٣ جلنــة 
وطنيـة أو آليـات أخـرى لالحتفـال بالسـنة املذكـورة يف آســـيا 
واحمليـــط اهلـــادئ يف البلـــدان التاليـــة: اســـــتراليا وإندونيســــيا 
وباكسـتان وبنغالديـش وبوتـان ومجهوريـة كوريـــا ومجهوريــة 
الو الدميقراطيـة الشـعبية وسـري النكـــا والفلبــني وفييــت نــام 

ونيبال واهلند.  
وقد مت إحراز تقدم هائل يف اسـتثارة الوعـي بضـرورة  - ١١
التنميـة اجلبليـة املسـتدمية يف آسـيا. ومـن بـني املبـادرات الــيت مت 

إطالقها مؤخرا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ما يلي: 
احللقــة الدراســية الدوليــة املعنيــة بــالبحوث اجلبليـــة،  �

نيبال، آذار/مارس ٢٠٠٢. 
املؤمتـر الـدويل املعـــين بأطفــال اجلبــال، أوتارانتشــال،  �

اهلند، أيار/مايو ٢٠٠٢. 
املؤمتر املعين باالحتفال بنساء اجلبـال، بوتـان، تشـرين  �

األول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
وضع ميثاق للجبال لبلدان آسيا الوسطى.  �

ويعكــف االحتــاد العــاملي للمحافظــــة علـــى الطبيعـــة  - ١٢
والعديـــد مـــن املنظمـــات األخـــرى علـــى اســـتهالل برامــــج 
ـــى إدمــاج  ومشـاريع يف إطـار االحتفـال بالسـنة يف آسـيا، وعل
البعـد اجلبلـي يف براجمـها اجلاريـة. أمـــا املركــز الــدويل للتنميــة 

اجلبليـة املتكاملـة، ومقـره نيبـال، فـالعمل فيـه جـار علـى تنفيــذ 
مشاريع عديدة. إىل جـانب ذلـك، يسـتضيف املركـز الشـبكة 
ـــادئ، وهــو جــهاز  املعنيـة باجلبـال يف منطقـة آسـيا واحمليـط اهل
إقليمــي تــابع حملفــل اجلبــال، وكذلــك األمانــة العامليــة حملفـــل 

اجلبال. 
 

أوروبا  دال –
ـــات الــيت أتيحــت لوحــدة تنســيق  اسـتنادا إىل املعلوم - ١٣
االحتفاالت يف السنة الدولية للجبـال، يوجـد حاليـا ١٦ جلنـة 
وطنية أو آليات أخرى لالحتفال بالسنة الدوليــة يف أوروبـا يف 
ـــا وإســبانيا واملانيــا وأنــدورا وأوكرانيــا  البلـدان التاليـة: أرميني
وإيطاليــا وبولنــدا وتركيــا وجورجيــــا ورومانيـــا وســـلوفاكيا 

وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا وقريغيزستان والنمسا. 
والبلــدان األوروبيــة ناشــطة نشــاطا فــاعال يف تنفيـــذ  - ١٤
الفصـل الثـالث عشـر ويف االحتفـال بالسـنة الدوليـــة للجبــال. 
وباتت أوروبا منطلقا لعدة أحــداث عامليـة رئيسـية، منـها قمـة 
املرتفعــات ٢٠٠٢ الــيت تنظمــــها اللجنـــة الوطنيـــة اإليطاليـــة 
ـــدى العــاملي للجبــال  لالحتفـال بالسـنة الدوليـة للجبـال، واملنت
وكذلـك مؤمتـر التنميـة الزراعيـة والريفيـة املسـتدمية يف املنــاطق 
اجلبليـة، وكالمهـا مببـادرة مـن حكومـة سويســـرا. فضــال عــن 
ــــة عديـــدة متصلـــة  ذلــك، جيــري االحتفــال مبناســبات إقليمي
باجلبال. وتقوم مؤسسات عدة بدعم التنمية اجلبليـة املسـتدمية 
ـــة  يف أوروبـا، ومـن بينـها مؤسسـة يورومونتانـا واللجنـة الدولي

حلماية جبال األلب واملرصد األورويب للغابات اجلبلية. 
وغدا االرتباط بشبكات عملية بالغة الفاعليـة، حيـث  - ١٥
يؤدي احملفل األورويب للجبال دورا هامـا يف هـذا اـال. وقـد 
نشأ العديد من الشبكات والعمليات اإلقليمية اهلامـة األخـرى 
املتصلة باجلبال. فعلى سبيل املثال، اجتمعـت اللجـان ومراكـز 
التنسيق الوطنية املعنية باالحتفـال بالسـنة املذكـورة يف أوروبـا 
مـع جــهات أوروبيــة أخــرى مــن أصحــاب املصــاحل املعنيــني 
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ــــة  باجلبـــال مرتـــني يف الربملـــان األورويب بدعـــوة مـــن جمموع
�أصدقـاء اجلبـال� لتبـادل اخلـربات ومناقشـــة ســبل التعــاون. 
ويعكف االحتاد الروسي وأرمينيا وجورجيا، مبساعدة برنـامج 
األمـم املتحـدة للبيئـة، علـى وضـع صـك قـانوين حلمايـة النظــم 
البيئية جلبال القوقاز، فيما يدل عـدد مـن طلبـات ومقترحـات 
ـــربامج علــى أرجحيــة  التعـاون والدعـم لتطويـر السياسـات وال
اسـتمرار املشـاركة والعمـــل يف اــــاالت املتعلقــة باجلبــال يف 

أوروبا الوسطى والشرقية إىل ما بعد االحتفال بالسنة. 
 

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  هاء –
ـــة  أبلغــت وحــدة تنســيق االحتفــاالت بالســنة الدولي - ١٦
للجبـال بوجـود ١٣ جلنـة وطنيـة أو آليـات أخـــرى لالحتفــال 
بالســنة يف أمريكــــا الالتينيـــة يف البلـــدان التاليـــة: األرجنتـــني 
ــــــة  وإكـــــوادور وبوليفيـــــا وبـــــريو واجلمهوريـــــة الدومينيكي
والسلفادور وشيلي وفرتويال وكوبا وكوسـتاريكا وكولومبيـا 

واملكسيك وهاييت. 
ويتسـم العمـل يف أمريكـا الالتينيـة بالنشـــاط الكثيــف  - ١٧
وكـانت لـه حـىت اآلن آثـار بعيـدة املـدى علـى النـــهج املتصلــة 
بقضايـا اجلبـال يف املنطقـــة ويف شــىت أحنــاء العــامل. ومــن بــني 
املسـامهات اهلامـة الـيت متـت يف إطـار االحتفـال بالسـنة إعـــالن 
كوســكو لعــــام ٢٠٠١ وإعـــالن هـــواراس الـــذي صـــدر يف 
االجتمـاع الـدويل الثـاين للنظـم البيئيـة اجلبليـة، الـذي عقـــد يف 
ــــن ١٢ إىل ١٤ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢.  هــواراس، بــريو، م
وجيري تنظيم جانب كبري من العمل على يد شـبكات متينـة، 
ــين إلدارة  مـن بينـها رابطـة جبـال األنديـز وشـبكة التعـاون التق
املســتجمعات املائيــة يف مرتفعــات أمريكــا الالتينيــة والبحــــر 
الكـارييب، وجمموعـة التنميـة املســـتدمية للمنطقــة البيئيــة جلبــال 
األنديز واملركز الدويل للبطاطـا. وكـان فـرع أمريكـا الالتينيـة 
حملفل اجلبال ناشطا نشاطا خاصـا يف جمـايل تبـادل االتصـاالت 
وتبـادل املعلومـــات. ووفّــر حمفــل اجلبــال أيضــا الدعــم الفــين 

إلنشاء جلان وطنية لالحتفال بسنة اجلبال يف أمريكا الالتينيـة. 
ويف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، سيستضيف اإلكوادور االجتمـاع 
العـاملي الثـاين لسـكان اجلبـال، وهـو اجتمـاع متابعـة للمحفـــل 
العــــاملي للجبــــال الــــــذي عقـــــد يف شـــــانبريي بفرنســـــا يف 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠.  
 

الشرق األدىن ومشال أفريقيا  واو –
يوجــد حاليــا ســت جلــان وطنيــة أو آليــات أخـــرى  - ١٨
لالحتفــال بالســنة الدوليــة للجبــال يف الشــرق األدىن ومشـــال 
أفريقيا، وهي منشأة يف البلدان التالية: تونس ومجهورية إيـران 
ــــة الســـورية ولبنـــان واملغـــرب  اإلســالمية واجلمهوريــة العربي

واليمن. 
ومتثــل اجلبــال جانبــا هامــا مــــن احليـــاة االجتماعيـــة  - ١٩
واالقتصاديــة والثقافيــة لبلــدان منطقــة الشــرق األدىن ومشـــال 
أفريقيـا، والعمـل جـار علـى قـــدم وســاق باســتمرار وبصــورة 
مــتزايدة هنــاك. وتعكــــف أذربيجـــان وتركيـــا وقرغيزســـتان 
وكازاخستان على إطـالق املشـروع اإلقليمـي للتدريـب علـى 
ــــة بنـــاء القـــدرات علـــى إدارة  إدارة املســتجمعات املائيــة بغي
املسـتجمعات املائيـة إدارة فعالـة. ومـن األمثلـة األخـــرى علــى 
التقـدم احملـرز يف هـــذا اــال قــانون صــدر يف املغــرب يتعلــق 
باجلبال، وبرناجمان متعلقان باجلبـال أطلقـا يف املغـرب وتونـس 
ومشـروع وطـين شـامل إلدارة املسـتجمعات املائيـة والغابـــات 

يف اليمن. 
 

أمريكا الشمالية  زاي –
اسـتهلت كنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة العديــد  - ٢٠
من األنشطة احتفاال بالسنة. ويعكف مركز بانف على تنظيم 
– املنــــاظر الطبيعيــــة املثلــــى:  ـــــال ٢٠٠٢  قمـــة بـــانف للجب
التحديـات وسـبل احلفـظ، يف حمميـة بـانف الطبيعيـة يف الفـــترة 
ـــد أدى  مــن ٢٧ إىل ٢٩ تشــرين األول/ أكتوبــر ٢٠٠٢. وق
معــهد اجلبــال دورا أساســيا يف تنظيــم عمليــة إطــالق الســـنة 
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الدوليـة للجبـال عامليـا مـن مقـر األمـم املتحـدة يف ١١ كــانون 
الثاين/يناير ٢٠٠١، باالشتراك مـع فريـق التركـيز علـى السـنة 
الدولية للجبال ومنظمة الفاو. وقد أنشأ مركـز بـانف ومعـهد 
اجلبال ورابطة السكان األصليــني املكسـيكية مـن أجـل التنميـة 
املسـتدمية فرعـا إقليميـا ملنتـدى اجلبـال يغطـي كنـدا والواليــات 
املتحـدة األمريكيـــة واملكســيك. ويتــوىل مركــز بــانف حاليــا 

تشغيل هذا الفرع.  
 

 رابعا - املرحلة العاملية 
الشراكة والربنامج الدوليان  ألف -

جيـري حاليـا بكثافـــة االحتفــال يف شــىت أحنــاء العــامل  - ٢١
ــــة ودوليـــة  بالســنة الدوليــة للجبــال يف إطــار مناســبات قطري
ـــيت تقــوم ــا  عديـدة، مـن خـالل عـدد كبـري مـن املبـادرات ال
جمموعة كبرية منوعة من املؤسسات واألفراد. ومـن بـني هـذه 
املؤسسات مؤمترات واجتماعات لسكان اجلبال ومـهرجانات 
ـــارض فنيــة، وإصــدارات  سـينمائية، وحفـالت موسـيقية، ومع
كتب، وأنشطة تسلق اجلبال وصعودها والعديد مـن األنشـطة 
األخرى. فضال عن ذلك، جيري تنظيم عدة احتفـاالت عامليـة 
كربى هي مبثابة مناسبات لتبادل املعلومات بشـأن عـدد كبـري 
مــن القضايــا ويف العديــد مــن القطاعــات. ومــن شــأن هـــذه 
املبادرات املتنوعة أن تفضي إىل مزيد من الشراكات واخلطـط 
الفعالـة للعمـل التعـاوين الطويـــل األجــل بغيــة حتقيــق أهــداف 
الفصـل الثـالث عشـر. وسـوف جيـــري عــرض شــراكة دوليــة 
للتنمية املستدمية يف املناطق اجلبلية بوصفها حصيلـة مـن النـوع 
الثـاين يف مؤمتـر القمـة العـاملي املعـين بالتنميـة املســـتدامة الــذي 
ـــــــــن  ســـــــيعقد يف جوهانســـــــربغ، جنـــــــوب أفريقيـــــــا، م
٢٦ آب/أغسطس إىل ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. والغرض من 
الشـراكة الـــيت أطلقتــها احلكومــة السويســرية ومنظمــة الفــاو 
وبرناج األمم املتحدة للبيئة التمكني من تنفيـذ الفصـل الثـالث 
عشـر مبزيـد مـن الفعاليـة. وسـوف تسـتفيد هـذه الشـراكة مــن 

جتربة الفريق املشترك بني الوكاالت املعين باجلبال الـذي لعـب 
دور اآللية املؤسسية الرئيسية اليت تسدي املشورة بشأن تنفيـذ 
الفصل الثالث عشر وكذلـك بشـأن التخطيـط ألنشـطة السـنة 
وتنفيذهــا. ويتــألف الفريــــق مـــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة 
واملؤسسـات الدوليـة الرئيسـية األخـرى الـيت تشـارك يف تنفيــذ 
الفصل الثــالث عشـر. ويقصـد مـن إنشـاء الشـراكة إجيـاد آليـة 
لتحسـني التعـاون بـني اموعـــات الرئيســية واجلــهات املاحنــة 
والوكــاالت التنفيذيــة واملنظمــات غــري احلكوميـــة والقطـــاع 
ـــــة والعلمــــاء واخلــــرباء املدنيــــني  اخلـــاص واتمعـــات اجلبلي
وأصحـاب املصـاحل اآلخريـن وتعزيـز هـذا التعـــاون والتشــجيع 
على زيادته. وسوف تسترشد الشراكة بـأهداف متفـق عليـها 
بوضـوح، وسـوف تســـتند عملياــا إىل التزامــات يتعــهد ــا 
ـــال تنفيذهــا دعمــا عــن طريــق حتســني  الشـركاء، وسـوف ين

الترابطات بني املؤسسات ونظم الرصد. 
ويتوقع أن تتعزز الشراكة يف آخـر احتفـال تتكلـل بـه  - ٢٢
السنة الدولية للجبال، وهي قمة بيشكيك العاملية للجبال الـيت 
ســـتعقد يف بيشـــكيك مـــن ٢٨ تشـــــرين األول/أكتوبــــر إىل 
٢١ تشــــرين الثــــاين/نوفمــــرب ٢٠٠٢. ويتوقــــع أن يصــــــدر 
املشـاركون يف القمـة إعالنـا يدعـــى خطــة بيشــكيك للجبــال 
يقوم على نتائج املناسـبات الرئيسـية الـيت جـرت متـهيدا للسـنة 
الدولية للجبال وأثناءهـا، ويؤكـد مبـادئ الشـراكة وتوصياـا 
وتعـهداا. وسـوف تسـتند اخلطـة إىل مسـامهات مـــن البلــدان 
واملنــاطق والبــاحثني والنســاء واألطفــال ومنظمــــات ســـكان 
اجلبـال، واملنظمـات غـري احلكوميـة ووكـاالت األمـــم املتحــدة 
الــيت شــــاركت يف املناســـبات العامليـــة التاليـــة وســـواها مـــن 
املناسبات الرئيسية اليت جرت متهيدا لالحتفال بالسـنة الدوليـة 
للجبال، وسوف تصـوغ توصيـات الختـاذ إجـراءات ملموسـة 

يف جمال التنمية املستدمية للجبال. 
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املناسبات العاملية الرئيسية  باء -
ـــة اتمــعات  املنتـدى العـاملي للجبـال ٢٠٠١: تنمي �

احمللية بني اإلعانة والتفريع واالستدامة  
دعــم املنتــدى الــذي اســتمر أربعــــة أيـــام وعقـــد يف 
إنــــترالكن، سويســــرا، بــــني ٣٠ أيلــــول/ســــــبتمرب 
ـــــر ٢٠٠١، التحضــــريات  و ٤ تشـــرين األول/أكتوب
لالحتفال بالسنة، مع التركـيز علـى حتديـد األسـاليب 
والسـبل الكفيلـة بتعزيـز التنميـة املسـتقلة يف اجلبــال يف 
البلدان الصناعية والنامية والبلدان الـيت تشـهد مرحلـة 
ـــــد رعــــت املؤمتــــر الوكالــــة  انتقاليـــة يف العـــامل. وق
السويسـرية للتنميـة والتعـاون ومركـــز التنميــة والبيئــة 

التابع جلامعة برن. 
 

املؤمتر الدويل ألطفال اجلبال  �
اجتمع أطفال تتراوح أعمارهم بـني ١٣ و ١٨ عامـا 
يف أوترانتشــــال، اهلنــــد يف الفــــــترة مـــــن ٧ إىل ٢١ 
أيــار/مــايو ٢٠٠٢ يف مؤمتــر نظمتــه مجعيــــة حبـــوث 
الدعوة واالتصاالت يف مناطق جبال اهلمااليا لبحـث 
ـــال، ووضــع توصيــات خلطــة  احتياجـات أطفـال اجلب
ـــال وإطــالق منتــدى أطفــال اجلبــال.  بيشـكيك للجب
ويشـكل هــذا املنتــدى القــائم علــى اإلنــترنت نقطــة 
انطـالق لألطفـال ميثلـون مـن خاللـــه أنفســهم، وهــو 
يســاهم يف احلركــة العامليــة لألطفــال، وهــي مبـــادرة 
سـلطت عليـها األضـواء خـــالل دورة األمــم املتحــدة 

االستثنائية املعنية بالطفل يف عام ٢٠٠٢. 
 

قمة املرتفعات ٢٠٠٢: املؤمتر الـدويل بشـأن أعلـى  �
جبال القارة 

شارك سكان جبليون وعلماء وممثلون عـن منظمـات 
غري حكومية ووكاالت تابعة لألمم املتحدة ووسائط 

ـــة  اإلعـالم يف مؤمتـرات إقليميـة عـابرة للقـارات متزامن
تستخدم التكنولوجيا املتعـددة الوسـائط بـالقرب مـن 
بعــض أكــثر قمــم العــامل ارتفاعــا يف أفريقيــا وآســـيا 
وأوروبـا وأمريكـا الالتينيـة، يف الفـترة مـــن ٦ إىل ١٠ 
ـــة  أيــار/مــايو ٢٠٠٢. ورعــت هــذا االحتفــال اللجن
الوطنية اإليطالية للسـنة الدوليـة للجبـال واسـتخدمت 
فيها تكنولوجيا اإلنترنت واالئتمـار عـن بعـد إلجـراء 
نقــاش دويل ووضــع توصيــات عمــل بشــــأن مخســـة 
ـــاة والثقافــة واالقتصــاد  أسـس لتنميـة اجلبـال هـي: املي

واملخاطر والسياسات. 
 

ــــدويل الثـــاين لنظـــم البيئيـــة اجلبليـــة،  االجتمــاع ال �
�البريو، بلد اجلبال حنو عام ٢٠٢٠: امليـاه واحليـاة 

واإلنتاج� 
اجتمـع سـكان أصليـون مـن بـريو وإكـوادور وممثلــون 
عــن اتمعــات احملليــة اجلبليــــة يف منطقـــة اهليمااليـــا 
وآخـرون عديــدون يف هــواراس، بــريو، مــن ١٢ إىل 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ يف إطار مؤمتر نظمته جلنـة 
بـريو الوطنيـة للسـنة الدوليـة للجبـال، إلصـدار إعــالن 
هواراس بشأن التنمية املستدمية للنظم البيئية اجلبلية. 

 
املؤمتـر الوطـين املعـــين بالزراعــة املســتدمية والتنميــة  �

الريفية يف املناطق اجلبلية 
مجع هذا املؤمتر الذي عقد يف آدلبودن، سويسرا، من 
١٦ إىل ٢٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ برعايــة مكتـــب 
االحتـاد السويسـري للزراعـــة، أصحــاب مصــاحل مــن 
خمتلـف أحنـاء العـامل الستكشـاف سـبل زيـادة التعـاون 
يف حتقيق أهداف الفصلني األولني من جـدول أعمـال 
القرن احلادي والعشرين والفصل الثالث عشر املتعلــق 
بالتنمية املستدمية للجبال والفصل الرابع عشـر املتعلـق 
بالزراعـة املسـتدمية والتنميـة الريفيـة، وتقـــدمي مســامهة 
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إىل مؤمتــر القمــة العــاملي املعــــين بالتنميـــة املســـتدمية. 
وأصدر املشاركون يف املؤمتر إعالن آدلبودن. 

 
جوهانسـبريغ٢٠٠٢: مؤمتـــر القمــة العــاملي املعــين  �

بالتنمية املستدمية 
ـــوم الوفــود يف مؤمتــر القمــة العــاملي املعــين  سـوف تق
ـــــذي ســــيعقد مــــن ٢٦ آب/  بالتنميـــة املســـتدامة ال
أغســطس إىل ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ باســــتعراض 
التقـدم احملـرز بشـأن الفصـل الثـالث عشـر علـى مــدى 
العقــد املنصــرم، وســــيجري أيضـــا تقـــدمي الشـــراكة 

الدولية للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية. 
 

االجتماع العاملي الثاين لسكان اجلبال  �
سوف يقوم ممثلون عن ١١٥ بلدا ببحـث التحديـات 
الـيت تواجـه اتمعـات اجلبليـة يف شـــىت أرجــاء العــامل 
وإصدار إعالن يف مؤمتر يعقد يف كيتو، إكوادور مـن 
ــــة  ٢٠ إىل ٢٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، تنظمــه رابط
ســـكان جبـــال العـــامل ومركـــز أحبـــــاث احلركــــات 

االجتماعية يف إكوادور. 
االحتفال بدور املرأة اجلبلية  �

يشـكل إصـدار إعـــالن يتضمــن توصيــات مــن أجــل 
حتسني االستجابة الحتياجـات املـرأة اجلبليـة وإطـالق 
برنــامج جديــد طويــل األجــل للنســــاء اجلبليـــات يف 
ـــة املتكاملــة للجبــال اثنتــني مــن  املركـز الـدويل للتنمي
ـــو،  النتـائج املتوقعـة هلـذا املؤمتـر الـذي سـيعقد يف تيمف
ـــر ٢٠٠٢.  بوتـان، مـن ١ إىل ٤ تشـرين األول/أكتوب
ويتـوىل املركـز املذكـور ومنتـدى اجلبــال تنظيــم هــذا 

املؤمتر. 
 

قمة بيشكيك العاملية للجبال  �
يتوقـع أن يصـــدر املشــاركون يف آخــر نشــاط يتــوج 
السنة االحتفالية خطة بيشكيك للجبـال، وهـي إطـار 
للعمـل، وأن يعـززوا الشـراكة الـيت طرحـت يف مؤمتــر 
ـــة والتنميــة. وتتــوىل تنظيــم  القمـة العـاملي املعـين بالبيئ
ـــال حكومــة قريغيزســتان،  أعمـال القمـة العامليـة للجب
مبساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة، ويتوقـع عقدهـا 
يف الفترة من ٢٨ تشرين األول/أكتوبر إىل ١ تشرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ يف بيشكيك. 
 

االتصاالت العاملية  جيم -
يعكـف العديـد مـن املنظمـات علـــى تنفيــذ مبــادرات  - ٢٣
لالتصــاالت العامليــة هدفــها زيــادة الوعــي باملســائل املتعلقـــة 
باجلبـال واحللـول املتوخـــاة ملشــاكل اجلبــال. ومــن بــني هــذه 
ــــة (الفـــاو)  اهليئــات منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراع
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة 
ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونســـكو)، 
ومعهد بانوس، ومعهد اجلبـال، ومركـز بـانف لثقافـة اجلبـال، 
ــــوارد  ومنتــدى اجلبــال، واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة وامل
الطبيعيـة واملركـــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للمنــاطق اجلبليــة 
ومراكز اموعة االستشـارية املعنيـة ببحـوث الزراعـة الدوليـة 
ومنظمـات أخـرى عديـدة. وتعمـل هـذه اجلـهود علـى توجيـــه 
انتبـاه الـرأي العـــام العــاملي للمــرة األوىل إىل اجلبــال وتوعيتــه 
ــربامج  بأمهيـة اجلبـال والتعـهد عامليـا بـالتزام حيـال املشـاريع وال

اليت من شأا أن تساعد يف إجراء تغيريات ذات أثر دائم. 
وتساعد منظمة الفاو، عن طريق وحدة تنسيق السـنة  - ٢٤
الدوليـة للجبـال التابعـة هلـا، علـــى تدعيــم احلركــة اهلادفــة إىل 
محاية النظم البيئية اجلبلية وحتسـني رفـاه سـكان اجلبـال بتنفيـذ 
خطة عاملية لالتصاالت للسنة املذكورة، وضعت بالتعاون مع 
أعضاء الفريق املشترك بني الوكاالت املعـين باجلبـال. وـدف 
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اخلطة إىل تيسري جناح االحتفال بالسنة الدولية للجبــال بترمجـة 
اســتراتيجيات االتصــاالت إىل أفعــــال، ووضـــع األولويـــات، 
وإدماج جهود االتصاالت اليت تبذهلا اجلهات األخرى احملتفلة 
بالسنة الدولية للجبـال وتنسـيقها. واجلمـهور األساسـي الـذي 
تستهدفه اخلطة هم سكان اجلبال، واللجان الوطنية لالحتفـال 
بالســنة، واحلكومــات واجلــهات املاحنــة وأصحــــاب املصـــاحل 
واجلمـهور عامـة وموظفـــو وكــاالت األمــم املتحــدة ومئــات 
– علـى مسـتويي القـاعدة الشـعبية  املنظمات املنتشرة يف العامل 
والتيارات الرئيسية – ممن لديه مصلحة يف مسألة أو أكـثر مـن 
املســائل الرئيســــية الـــيت ـــم االحتفـــاالت بالســـنة، لكنـــهم 
مل يشـاركوا بعـد يف تنفيـــذ الفصــل الثــالث عشــر. وأهــداف 

اخلطة هي: 
التدليل باألمثلة على ج املشاركة اليت يتعني  (أ)
ـــق تنميــة جبليــة مســتدمية عــن طريــق  تطبيقـها مـن أجـل حتقي
االســتفادة مــن آراء ومعــارف ســــكان اجلبـــال األصليـــني يف 
قنـوات االتصـاالت واملناسـبات واألنشـطة علـى حنـــو ينطــوي 
علـى مغـزى واحـترام ويتسـاوى يف بعـده مـع منظـــور العلمــاء 

وخرباء التنمية والسياسيني واملشاهري وقادة العامل؛ 
كفالة توفري املعلومات الالزمة لألوساط اليت  (ب)
سبق هلا أن أبدت اهتماما مبوضوع من مواضيع السنة الدوليـة 
للجبــال، وال ســيما اتمعــات اجلبليــــة، عندمـــا حيتاجوـــا، 

للمشاركة بشكل كامل وفعال يف احتفاالت السنة؛ 
توعيـة شـباب العـامل – صـانعي قـــرار الغــد –  (ج)
بالرسـائل السياسـية الـــيت تنطــوي عليــها االحتفــاالت بالســنة 
والسبل اليت ميكنهم ا املسـامهة يف التنميـة املسـتدمية للمنـاطق 

اجلبلية؛ 
حتفيز اتمعات اجلبلية وواضعـي السياسـات  (د)
واملنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن اجلـهات علـــى ابتكــار 
أفكار ألنشطة تؤدي إىل تنمية مستدمية يف اتمعـات اجلبليـة، 

واسـتهالل هـذه األنشـطة واملشـاركة فيـها وتنفيذهـــا بفعاليــة، 
ومساعدم يف ذلك؛ 

بناء األمل والتفاؤل والزخم عن طريق إقناع  (هـ)
اموعات املستهدفة جبدوى التنمية املستدمية وـج املشـاركة 

والشمول والتكامل؛ 
بنـــاء االلـــتزام بـــالبحوث واالســـــتراتيجيات  (و)
والــربامج والسياســات والقوانــني الوطنيــــة الـــيت مـــن شـــأا 
محاية النظم البيئية والثقافات اجلبلية وحفظـها، وتقـدمي الدعـم 

املايل هلا؛ 
اعتبـار السـنة الدوليـة للجبـال نقطـــة انطــالق  (ز)
لنشـاط طويـل األجـل مـــن شــأنه أن يعــزز اتمعــات اجلبليــة 

وحيمي النظم البيئية اجلبلية. 
وبفضــل املســامهات الســــخية الـــيت قدمتـــها إيطاليـــا  - ٢٥
وسويسرا والنمسا للصندوق االئتماين للسنة الدوليـة للجبـال، 
تعكف منظمة الفاو على تنفيذ جانب كبـري مـن اخلطـة، وقـد 
مت حتقيق الكثري حىت اآلن. ويتمثل أسـاس برنـامج االتصـاالت 
الذي تقوم به الفاو احتفاال بالسنة يف املوقع اإللكتروين للسـنة 
ـــال، وعنوانــه www.mountains2002.org، وهــو  الدوليـة للجب
مبثابـة أداة لتنظيـم أنشـــطة الســنة الدوليــة للجبــال وتنســيقها، 
ونشـر األخبـار عنـها، وتوزيـع مـواد االتصـاالت املتعلقـة ـــا، 
مبـا يف ذلـك املعلومـات األساسـية الالزمـة للصحفيـني واملربــني 
واجلمـهور عمومـا واجلـهات األخـرى املهتمـة مبسـائل اجلبــال. 
وتسـتقبل هـذه الصفحـة حاليـا ٠٠٠ ٥٠٠ زيـارة يف الشـــهر، 
وهي مبثابة القناة الرئيسية لتوزيـع أدوات عمـل السـنة الدوليـة 
للجبال على اللجان القطرية وغريها مـن اهليئـات الـيت تعكـف 

على تنفيذ برامج االتصاالت اخلاصة ا. 
وتعكــف وحــدة تنســيق االحتفــال بالســــنة الدوليـــة  - ٢٦
للجبال على تنفيذ برنامج عاملي مكثف للعالقات مع وسـائط 
اإلعـالم وبرنـامج تواصـل يـهدف إىل مسـاعدة املنظمـات غــري 
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احلكومية واتمع املدين ومنظمـات القواعـد الشـعبية املنتشـرة 
يف شىت أحناء العامل على التواصل مع أعضائها واألوسـاط الـيت 
تسـتهدفها بشـأن مسـائل اجلبـال. ومـن بـني غايـــات التواصــل 
ــــاة الربيـــة والطبيعـــة،  إنشــاء شــبكات للزراعــة، وحفــظ احلي
والطاقـة، والبحـوث، والتنميـــة، والصحــة، والفقــر، والعمــل، 
ــــاه،  واملــرأة، والطفــل، والســياحة، والترفيــه، والتعديــن، واملي
واحلراجـــة، والتعليـــم، والتمويـــل والروحانيـــــات. وتعكــــف 
الوحـدة أيضـا علـى دعـم تنســـيق املناســبات العامليــة الرئيســية 
وختطيطها وتنفيذها. ومـن بـني هـذه املناسـبات إطـالق السـنة 
الدولية للجبال على نطاق عاملي بنجاح يف مقر األمم املتحدة 
ـــــة املرتفعــــات  يف ١١ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، وقم
ــر  ٢٠٠٢ ومؤمتـر القمـة العـاملي املعـين بالتنميـة املسـتدمية ومؤمت

قمة بيشكيك العاملي للجبال. 
وتعمــــل اجلــــهود الــــيت تبذهلــــا الوحــــدة يف جمـــــال  - ٢٧
االتصـاالت واجلـهود الـيت يبذهلـا العديـد مـــن شــركائها علــى 
زيـادة الوعـي بالتنميـة املســـتدمية للجبــال وتقــدمي الدعــم هلــا. 
بيـد أن مثـــة الكثــري ممــا ميكــن عملــه يف حــال وجــود مــوارد 
إضافيــة. ويتســم وضــع برنــامج عــــاملي شـــامل لالتصـــاالت 
والتثقيف يستمر عدة سنوات إىل ما بعـد عـام ٢٠٠٢ بأمهيـة 
ــــداف الفصـــل الثـــالث عشـــر وتنفيـــذ  أساســية يف حتقيــق أه

توصيات السنة. 
 

الربط بالشبكات وتبادل املعلومات  دال -
أحرزت عمليتا الربـط بالشـبكات وتبـادل املعلومـات  - ٢٨
ـــر األمــم املتحــدة  بشـأن اجلبـال تقدمـا كبـريا منـذ انعقـاد مؤمت
ـــن طريــق  املعـين بالبيئـة والتنميـة يف عـام ١٩٩٢، وال سـيما ع
إنشاء منتدى اجلبـال يف عـام ١٩٩٥. ومنتـدى اجلبـال شـبكة 
إلكترونية للمنظمات واألفراد هدفــها تشـجيع اختـاذ إجـراءات 
عامليـة ترمـي إىل حتقيـق تنميـة جبليـة منصفـة ومســـتدمية بيئيــا، 
والدعوة إىل هذه اإلجراءات. ويتحقق ذلك عن طريـق تبـادل 

املعلومـات والدعـم والقيـام بأنشـطة الدعـوة. ويتكـون منتــدى 
اجلبال من منظمات غـري حكوميـة، وجامعـات، وحكومـات، 
ووكـاالت دوليـة ومؤسسـات وأفـراد تـابعني للقطـاع اخلـــاص 
مـن خمتلـف أحنـاء العـامل. وقـد تسـىن لـه حـــىت اآلن االســتفادة 
ــة  بنجـاح مـن خـربات الشـبكات القائمـة. ولديـه عضويـة عاملي
مؤلفـة مـن ٥٠٠ ٣ شـخص ومؤسســـة. ويرتبــط عــدد أكــرب 
بكثـري مـن األفـراد واملؤسسـات بواحـد مـــن فروعــه اإلقليميــة 
املوجودة يف آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية، وأفريقيا، 
وأوروبا، وأمريكا الشمالية. ويؤدي منتدى اجلبـال دورا بـالغ 
األمهية خالل االحتفال بالسنة عن طريق متكني الصـالت بـني 
ـــات غــري احلكوميــة واحلكومــات والكيانــات  األفـراد واملنظم
األخـرى، وال ســـيما علــى املســتوى اإلقليمــي، وعــن طريــق 
تيســري املشــاورات الــيت تســاعد يف تطويــر خطــــة بيشـــكيك 
للجبـــال. فضـــال عـــن ذلـــك، تســـاعد املنظمـــة يف تكييــــف 
االستراتيجيات اإلمجالية مع الظروف اخلاصة مبختلف املنـاطق 
ـــة إتاحــة املعلومــات املتعلقــة بالتجــارب احملليــة  اجلبليـة وكفال

وتبادهلا. 
وأدت اآلليــات األخــــرى للربـــط بالشـــبكات علـــى  - ٢٩
املسـتوى اإلقليمـي أيضـا دورا هامـا خـالل االحتفـال بالســنة. 
ففـي أمريكـا الالتينيـــة، تركِّــز رابطــة جبــال األنديــز وشــبكة 
أمريكـا الالتينيـة للتعـــاون التقــين املعنيــة بــإدارة املســتجمعات 
املائيـة، بدعـم مـــن منظمــة الفــاو، مــهارات العلمــاء واملربــني 
والبـاحثني واألخصـــائيني علــى العمــل التعــاوين. أمــا الرابطــة 
األفريقية للجبال، فتـؤدي بالتعـاون الوثيـق مـع منتـدى اجلبـال 
وشـركاء آخريـن دورا ممـاثال يف القـارة األفريقيـة، علـى غـــرار 
مـا تفعلـه شـبكة جبـال آسـيا واحمليـط اهلـادئ يف منطقـــة آســيا 

واحمليط اهلادئ. 
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العمل الدويل  هاء -
يقــوم عــدد كبــري مــن املنظمــــات الدوليـــة بـــإطالق  - ٣٠
مبادرات متصلة باجلبال أو إدمـاج موضـوع اجلبـال يف برامـج 
ـــني هــذه املنظمــات شــبكة  عملـها للسـنة ومـا بعدهـا. ومـن ب
آغا خان اإلمنائية ورابطة اموعات السكانية اجلبلية يف العامل 
ومركـز التنميـة والبيئـة واملركـز الـدويل للبطاطـا ومرفـق البيئـــة 
العامليــة والوكالــة األملانيــة للتعــاون التقــــين واملركـــز الـــدويل 
لبحــوث احلراجــة الزراعيــة واملعــهد الــدويل لبحــوث الــثروة 
احليوانيــة واالحتــاد العــاملي حلفــظ الطبيعــة واالحتــــاد الـــدويل 
ملنظمـات األحبـاث احلرجيـة، ومعـهد اجلبـال واالحتـــاد الــدويل 
لتسـلق اجلبـال وصعودهـا، وبرنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي، 
وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـــة، واليونســكو، وجامعــة األمــم 
ــــة السويســـرية للتنميـــة والتعـــاون والبنـــك  املتحــدة، والوكال

الدويل. 
وقـد مت إطـالق عـدد مـن املبـادرات العامليـــة كذلــك،  - ٣١
وتلقـى العديـد مـن املشـــاريع والــربامج اجلاريــة زمخــا إضافيــا 
حبلول السنة. ومن بني هذه املشــاريع والـربامج التقييـم العـاملي 
ــني  للتنـوع األحيـائي يف اجلبـال، ومبـادرة غابـات سـحب مونت
االسـتوائية، ومبـادرة أحبـاث اجلبـال واملبـادرة العامليـــة ألحبــاث 
املراقبـة يف بيئـات جبـال األلـب. وقـد ظلـت جملـــة �البحــوث 
والتنمية اجلبلية� اليت تصدر عن مركز التنمية والبيئة املطبوعـة 
الرئيســية الــيت تنقــل بصــورة شــاملة أخبــار القضايــا املتصلـــة 
باجلبـال. ومـن املتعـذر ذكـر مجيـع املشـــاريع يف هــذا التقريــر. 
ولعل أفضل طريقـة لشـمول األنشـطة الدوليـة اجلاريـة يف هـذا 
اال هو يف إجراء اسـتعراض أمشـل وأكـثر توازنـا عنـد انتـهاء 

السنة. 
 

خامسا - املنجزات 
أحرزت السنة الدولية للجبـال حـىت اآلن نتـائج هامـة  - ٣٢

تتمثل فيما يلي: 

ــم  املسـامهة يف تأسـيس املمثلـني الدائمـني لألم (أ)
املتحدة فريق التركيز املعين بالسنة الدولية للجبال الذي يدعـم 
وينظم االحتفال بالسـنة ومتابعتـها. ويضـم الفريـق ممثلـني عـن 
إثيوبيـا وأيسـلندا وإيطاليـا وبوتـان وبوليفيـــا وبــريو وجامايكــا 
ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية وســـلوفينيا وسويســـــرا 
وغواتيمـاال وفرنســـا وقريغيزســتان وليســوتو والنمســا. وهــو 
مبثابة قوة حمركة تكمن وراء احلركة العامليـة حلمايـة اجلبـال يف 
العامل واملساعدة يف إجياد الظـروف الـيت ميكـن لسـكان اجلبـال 

فيها أن حيققوا أهدافهم وطموحام؛ 
زيـادة فـرص الوصـول إىل املعلومـات املتعلقــة  (ب)

باجلبال وسكاا، وكمية هذه املعلومات ونوعيتها؛ 
زيادة الوعي العـام بأمهيـة اجلبـال بالنسـبة إىل  (ج)
النظـم األساسـية حلفـظ احليـاة علـى األرض، وشاشـــة النظــم 
البيئية اجلبلية، وآثـار تدهورهـا والنـهج الفعالـة للتنميـة اجلبليـة 

املستدمية؛ 
اسـتحثاث إنشـــاء ٦٧ جلنــة وطنيــة وجعلــها  (د)
آليات لوضع اخلطط والسياسات االستراتيجية الوطنية اهلادفـة 

إىل حتقيق التنمية اجلبلية املستدمية؛ 
تعزيـــز إدراك احلاجـــة إىل أحبـــــاث متعــــددة  (هـ)
ـــات بشــأن اجلبــال، واســتحثاث  التخصصـات وتبـادل املعلوم
وضع جدول أعمال شامل للبحـوث العامليـة املتعلقـة باجلبـال، 

من شأنه أن يدعم عملييت صنع القرار ووصنع السياسات؛ 
زيـــادة الوعـــي بضـــرورة صـــــون املعــــارف  (و)
التقليدية لسكان اجلبال واحترام أعرافهم وجتـارم وسـلطام 

األصلية؛ 
زيادة طلب البلـدان علـى الـربامج واملشـاريع  (ز)

اهلادفة إىل حتقيق تنمية جبلية مستدمية؛ 
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زيــادة اهتمــام اجلـــهات املاحنـــة باالســـتثمار  (ح)
الطويل األجل يف النظم البيئية واتمعات اجلبلية، ودعـم هـذا 

االستثمار؛ 
ــــراد  توســـيع نطـــاق تنـــوع املنظمـــات واألف (ط)
املكرسني للتنمية اجلبلية املستدمية وحفز وضع مبادرات جبلية 

جديدة وإدماج موضوع اجلبال يف الربامج املعيارية؛ 
تعزيز تنفيذ الفصـل الثـالث عشـر مـن خـالل  (ي)
حتديد الثغرات يف املعارف وأساليب العمل واملؤسسات، عـن 

طريق حوار دويل وإقليمي ووطين وجمتمعي مكثف؛ 
تعزيـز وتوسـيع ائتـــالف املنظمــات املكرســة  (ك)
لتنفيـذ الفصـل الثـالث عشـر، وتوحيــد االئتــالف مــن خــالل 

الشراكة الدولية للتنمية املستدمية يف املناطق اجلبلية؛ 
ـــــاملي بالتنميــــة اجلبليــــة  تركـــيز االلـــتزام الع (ل)
املستدمية واملوارد الالزمة هلـذه التنميـة اسـتنادا إىل إطـار عمـل 
حيظــى بدعــم واســع، مت اإلعــراب عنــه يف خطــــة بيشـــكيك 
املقترحة للجبال، بغية كفالة اتبـاع نـهج أكـثر فعاليـة وكفـاءة 

يف حتقيق غايات الفصل الثالث عشر. 
 

سادسا – التحديات 
تكمن حاليا التحديات املتصلة حبفز القيام بـإجراءات 
طويلــة األجــل تنفيــذا للفصــل الثــــالث عشـــر، وقـــد بلغـــت 
االحتفــاالت بالســنة الدوليــة للجبــال منتصــــف الطريـــق، يف 

ميداين املشاركة القطرية ودعم الشراكات. 
املشـاركة القطريـة - رغـم كـون االســتجابة  (أ)
ـــال  لدعـوة اللجـان القطريـة إىل االحتفـال بالسـنة الدوليـة للجب
تبعـث علـــى التفــاؤل إىل حــد بعيــد، مل يشــارك العديــد مــن 
البلــدان اجلبليــة رمسيــــا يف الســـنة الدوليـــة للجبـــال. وتتســـم 
مشاركة هذه البلدان يف االحتفال بالسنة ومتابعتها هلـا بأمهيـة 
أساسـية يف تنفيـذ الفصـل الثـــالث عشــر بفعــل طبيعــة اجلبــال 

العـابرة للحـدود وكـون البلـدان هـــي اجلــهات الوحيــدة الــيت 
لديــها ســلطة تنفيــــذ اســـتراتيجيات وطنيـــة للتنميـــة اجلبليـــة 
املسـتدمية، وســـن سياســات وقوانــني متكينيــة وإنشــاء آليــات 
تعويـض عـن اخلدمـــات والســلع البيئيــة الــيت توفرهــا املنــاطق 
اجلبلية. وتتسم مشاركة البلدان املنخفضة هي األخرى بأمهيـة 
حامســة لكــون العالقــات بــني البلــدان املرتفعــة واملنخفضــــة، 
وتدفقـات االسـتثمار وعوامـــل أخــرى معينــة تعــين أنــه ليــس 
بوسع البلدان اجلبلية تويل عملية تنمية جباهلا بصورة مسـتدمية 
مبعـزل عـن األخـرى. ويفتقـر العديـد مـن البلـدان إىل البيئـــات 
املؤسســية واخلــربات واملــوارد املاليــة الالزمــة لتنفيــذ التنميـــة 
اجلبلية املستدمية واالستثمار فيها. ويلزم يف هـذا اـال إعمـال 
التثقيف، والتدريب، وبناء القدرات، وتوفـري مشـورة اخلـرباء، 

وتعزيز املؤسسات واالستثمار؛ 
دعـم الشـراكات - ينطـوي تطويـر شـــراكة  (ب)
معـززة وإنشـاء خطـة بيشـكيك للجبـال، إطـــار للعمــل، علــى 
إمكانية زيادة كفاءة اجلهود املبذولة تنفيذا للفصل ٣. بيـد أن 
هذه اآلليات تستلزم حتسني أساليب القيـادة، وقواعـد بيانـات 
اخلاصة باجلبال، ونظـم االتصـال والرصـد واحملاسـبة والتنسـيق 
وصــوال إىل حتقيــق نتــائج. وقــــد أدت املـــوارد املتاحـــة هلـــذا 
ـــة للجبــال.  املشـروع تقييـد إمكانـات االحتفـال بالسـنة الدولي
وهـذا يشـري إىل عقبـة أكـرب ال تـزال حتـول دون تنفيـذ الفصـــل 
الثـالث عشـر بفعاليـة واحملافظـة علـى مـا مت اسـتثماره يف الســنة 
واالستفادة من هذا االسـتثمار. فاجلبـال متثـل إمكانـات هائلـة 
يف معاجلة مشاكل العامل االجتماعية والبيئية واالقتصادية. بيـد 
أنـه يلـزم بـذل مزيـد مـن االسـتثمارات والقيـام بذلـك بصــورة 

فعالة. 
 

سابعا - توصيات 
رغـم إحـراز جـــانب كبــري مــن التقــدم يف االحتفــال  - ٣٤
بالسـنة الدوليـة للجبـال، ال يـزال مثـة الكثـري ممـا ينبغـي عملـــه. 
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ويظهر اآلن أن السنة كانت مبثابة حمفز الختاذ إجراءات فعالـة 
طويلة األجل من أجل تنفيـذ الفصـل الثـالث عشـر، علـى حنـو 
ما كان متوخى. وينبغي احلفاظ على الزخم احلايل بغيـة دمـج 
ـــيت حتققــت حــىت اآلن واالســتفادة منــها. ويف هــذا  النتـائج ال
الصدد، قد ترغب اجلمعية العامـة يف النظـر يف املسـالك التاليـة 

اليت قد تسلكها احلكومات: 
دعـم مواصلـة إنشـاء جلـان وطنيـة ومراكـــز  (أ)

تنسيق وغري ذلك من آليات التنمية اجلبلية املستدمية؛ 
دعـم تطويـر اللجـان الوطنيـة وســـواها مــن  (ب)
ــــن  اآلليــات املتعلقــة بالســنة، ومســاعدا علــى التحــول م
التركــــيز علــــى االحتفــــال بالســــنة إىل وضـــــع أهـــــداف 

واستراتيجيات للتنمية اجلبلية املستدمية؛ 
دعـــم مشـــاركة اللجـــان الوطنيـــة للســــنة  (ج)
الدولية للجبال يف االحتفال بالســنة الدوليـة للميـاه العذبـة، 

٢٠٠٣، بغية االستفادة من فرص التعاون؛ 
دعــم اجلــهود القطريــة الراميــة إىل وضــــع  (د)
خطــط اســتراتيجية للتنميــة اجلبليــة املســتدمية، وسياســـات 

وقوانني وبرامج ومشاريع تتيح اإلمكانيات؛ 
دعـم النـهج العـــابرة للحــدود إزاء التنميــة  (هـ)

املستدمية لسالسل اجلبال وعمليات تبادل املعلومات؛ 
دعم صياغة وتنفيذ برامج اتصــاالت عامليـة  (و)
وإقليمية وقطرية لالستفادة من الوعي وزخم التغيري اللذين 

برزا بفضل السنة الدولية للجبال؛ 
دعـم برامـج بنـاء القـدرات والتثقيـف بغيــة  (ز)
ـــأفضل املمارســات يف جمــال التنميــة اجلبليــة  زيـادة الوعـي ب
املسـتدمية وطبيعـــة العالقــات القائمــة بــني املنــاطق املرتفعــة 

واملناطق املنخفضة؛ 

دعــم جــهود الشــراكة الدوليــة مــن أجــل  (ح)
التنميـة املسـتدمية يف املنـاطق اجلبليـة وتنفيـذ خطـة بيشــكيك 
ــــدويل واإلقليمـــي والقطـــري،  للجبــال علــى املســتويات ال

وتشجيع املنظمات القطرية على االنضمام؛ 
تشـجيع اجلـــهات املاحنــة والقطــاع اخلــاص  (ط)

على االستثمار يف التنمية اجلبلية املستدمية؛ 
تشجيع منظومة األمـم املتحـدة علـى تعزيـز  (ي)
تنسيق الفصل الثالث عشـر بغيـة حتقيـق عمليـة تنفيـذ أكـثر 

فعالية؛ 
تشجيع إنشاء قواعد بيانات خاصة باجلبال  (ك)

لدعم البحث وصنع القرار والتخطيط؛ 
إطـالع املنظمـــات الدوليــة املعنيــة بالتنميــة  (ل)

اجلبلية املستدمية على احتياجات البلدان ومنجزاا. 
 


