
الرتويج للمنتجات الجبلية من أجل النهوض بسبل العيش

تغطي الجبال نسبة 22 يف املائة من مساحة األرايض يف العامل وتؤّمن املأوى لنحو 915 مليون نسمة، أي ما يعادل 13 يف املائة من سكان 

العامل أجمعني. غري أّن 1 من أصل 3 من سكان الجبال يف البلدان النامية عرضة النعدام األمن الغذايئ ويواجهون الفقر والعزلة. 

ويعتمد سكان الجبال، وهم يف أغلبيتهم من املزارعني األرسيني، لكسب سبل عيشهم عىل أنشطة منّوعة للغاية. وقد استطاعوا جيالً 

بعد جيل تطوير نظام إنتاج فريد من نوعه وقادر عىل املقاومة ومستدام يتالءم مع بيئتهم املحلية املواتية إلتاحة منتجات وخدمات 

متخصصة وتعني الجبال تحديداً.

وتسّجل يف العامل أجمع زيادة يف الطلب عىل األغذية والحرف التقليدية العالية القيمة والنوعية التي تُنتج يف املناطق الجبلية، عىل غرار 

النّب واألجبان واألعشاب والتوابل، فضالً عن الحرف اليدوية واألدوية. وليس باستطاعة الزراعة الجبلية الصغرية النطاق أن تنافس أحجام 

اإلنتاج يف األرايض املنخفضة ولكنها قادرة عىل االستفادة من األسواق املتخصصة عىل غرار أسواق املنتجات البيولوجية والتجارة العادلة 

واملنتجات العالية الجودة، والحصول يف املقابل عىل أفضل األسعار. 

www.fao.org/forestry/internationalmountainday
#MountainsMatter
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ومتثّل االستفادة من املنتجات والخدمات التجارية واملستدامة العالية الجودة فرصة مميزة للمجتمعات املحلية يف الجبال للنهوض بسبل عيشها 

والحصول بالتايل عىل مزيد من فرص العمل والدخل. وإّن النساء تحديداً اللوايت يعشن يف الجبال ويجدر بهّن إدارة املزارع واألرس متاماً كالرجال، 

يهاجرن إىل األرايض املنخفضة أو إىل الخارج بحثاً عن دخل أعىل، وباستطاعتهّن زيادة دخلهّن من خالل االتجار باملنتجات الجبلية التقليدية 

التي يقمن بصناعتها. 

ويتسم النفاذ إىل األسواق وتوفري خدمات اإلرشاد والحصول عىل اإلئتامنات واملعلومات بأهمية بالغة لدعم املنتجني يف الجبال. وإّن القدرة 

الكامنة عىل استغالل املنتجات الفريدة من نوعها واملتخصصة تتأثر إىل حد كبري ببُعد املناطق الجبلية وعزلتها وباالفتقار إىل الخدمات الرئيسية. 

وإضافة إىل ما تقّدم، فإّن وجود عدد كبري من الوسطاء يف سلسلة القيمة ملختلف منتجات الجبال يعني أّن املنتجني ال يحصلون دامئاً عىل 

أجر عادل.

منتجو األجبان يف رومانيا يدخلون إىل أسواق جديدة

يشكل رعي األغنام يف جبال الكاربات الرشقية يف رومانيا جزءاً محورياً من حياة القرية. وال يزال إنتاج األجبان خالل فصل الصيف إنتاجاً تقليدياً عىل 

نطاق صغري واملنتجات خالية من املواد الكيامئية ومحبوبة محلياً لطعمها املميّز. ويساعد برنامج تعاون مشرتك بني سويرسا ورومانيا وتنفذه عدد من 

املنظامت غري الحكومية يف تحسني استدامة الزراعة املستندة إىل الرثوة الحيوانية من خالل تعزيز سلسلة اإلنتاج والتسويق وإتاحة فرص يف األسواق 

لهذه املنتجات الجبلية العالية الجودة. وقد عملت املنظامت غري الحكومية مع ستّة اتحادات لرعاة األغنام من أجل اتباع مامرسات أكرث استدامة إلدارة 

 De la“ األرايض والستحداث بنى جديدة خاصة برعاية األغنام ومطابقة للرشوط الصحية يف االتحاد األورويب. وأنشئت عالمة تجارية شاملة تحمل اسم

Munte” )أو ما معناه “من الجبال”(. ومع أّن اإلنتاج ال يزال مقترصاً عىل النطاق الصغري وبشكل موسمي، إال أن اتحادات املزارعني حريصة عىل إيجاد 

السبل إليصال إنتاج األجبان التقليدية إىل األسواق الحديثة. 
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ربط السكان األصليني يف الفلبني بالشبكات

منذ عقود من الزمن واملجتمعات املحلية للسكان األصليني يف الفلبني التي تعيش يف الغابات الجبلية تجمع العسل بصورة مستدامة الكتفائها الذايت 

وكمصدر للدخل أيضاً. لكن يف ظّل االفتقار إىل املعرفة الكافية عن األسواق وتحديد األسعار ومعايري الجودة، غالباً ما يُباع العسل بأسعار زهيدة. وقد تكون 

جودته متدنية أيضاً بسبب االفتقار إىل املعرفة الكافية عن الطرق الصحيحة لتصنيع العسل وتعبئته. ويف سنة 2012، قامت شبكة منتجي العسل يف غابات 

الفلبني، وهي شبكة من مشاريع إنتاج العسل يف الجبال، بوضع بروتوكوالت لجمع العسل ومعايري جودة لتصنيع العسل عىل املستوى الوطني، واستحدث 

نظامً لتحديد األسعار اعتمدها من ثم السكان األصليني؛ وتطرّق عمل الشبكة أيضاً إىل العالمات التجارية وتطوير املنتجات املعتمدة عىل العسل ووضع 

  Veritas اسرتاتيجية تسويقية. وأصبح عسل الغابات بعد سنتني من الوقت أحد أبرز منتجات الغابات الجبلية. ويف غضون ذلك، وقّعت شبكة منظمة

غري الحكومية للتجارة اإللكرتونية اتفاقاً مع رشكة االتصاالت الالسلكية Smart Communications يتيح استخدام لوحة املعلومات Infoboard الخاصة 

بها مجاناً، وهو نظام اتصال ميكن من خالله إدارة آالف الرسائل النصيّة والبّث الحّي للربط بني املنتجني والتجار واملستهلكني. وأتاحت املنظمة لوحات 

إلكرتونية وعدداً من أجهزة الهاتف الجّوال لتمكني السكان األصليني من ربط إنتاجهم من العسل بتجار البيع بالتجزئة يف املدن. 

وملا كانت األسواق بعيدة يف معظم األحيان والنقل مكلف، يجب أن تركّز التدخالت عىل منتجات عالية القيمة ومنخفضة الحجم وعىل تنظيم 

أفضل للتعاونيات أو منظامت املزارعني، وتقديم الدعم يف جميع مراحل سلسلة القيمة، مبا يشمل اإلنتاج والتجهيز والتعبئة والتسويق. وينبغي 

وضع سياسات وقوانني خاصة بالجبال من أجل توفري بيئة مشّجعة لتحرير الطاقات الكامنة لدى سكان الجبال. 

أما بالنسبة إىل بعض الخدمات كالسياحة واملجتمعات املحلية يف الجبال وأمناط عيشتها التقليدية واملتنوعة، فهي قد تشكل عامل جذب كبري 

عىل شكل نظم إيكولوجية أو أمناط عيش تقليدية متّت املحافظة عليها. ومن شأن الخدمات املتصلة بالسياحة عىل غرار التزلج وتسلّق الجبال 

واإلرث الثقايف والنزهات يف الطبيعة أن توفر فرصة لتنمية املناطق الجبلية إذا ما متّت إدارتها عىل نحو مستدام وإذا ما وصلت منافعها إىل 

املجتمعات املحلية. 
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نسج مستقبل للمرأة يف بريو 

واألمياراس والهواكاس وهي مجموعات تحافظ عىل اإلرث الثقايف لجبال األنديز من خالل التنوع البيولوجي ملحاصيلها ومعارفها املحلية. 

ومجموعة سونيمركا التي تقطن عىل ارتفاع 4150 مرتاً عن سطح البحر يف القسم الجنويب من جبال األنديز يف بريو، مثال عىل ذلك. ومنذ 

 Rural del Mountain Partnership member Red de Agroindustria و Oberle Perú فرع أملانيا و  AKI سنة 2007، قامت

)Perú )REDAR Perú بإطالق عدد من األنشطة لدى سونيمركا، مبا يف ذلك تشجيع النساء عىل إنتاج األنسجة. وتّم إثراء املعارف املحلية 

بالتدريب املستمّر حتى باتت النساء يتقّن جّز الصوف وغسله وصبغه باستخدام ألوان طبيعية وإعداد منسوجات األلباكا وصوف الخراف. 

وهذه املنتجات التي كانت تتوجه يف األساس إىل االستخدام األرسي، باتت ترّوج عىل املستوى الوطني. وقد تجلّت النتائج من خالل زيادة 

بنسبة 100 يف املائة يف دخل األرس عىل مستوى املجتمع املحيل وإنشاء اتحاد للحرفيني يتيح لصغار املنتجني إمكانية العمل بصورة جامعية. 

وتّم إنشاء مرصف تعاوين تديره النساء من أجل مساعدة املجتمع املحيل عىل ادخار الرساميل املشرتكة وزيادة فرص الحصول عىل القروض. 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

#MountainsMatter          www.fao.org/forestry/internationalmountainday : املوقع اإللكرتوين - sara.manuelli@fao.org : الربيد اإللكرتوين
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