
يتطّلب تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس تغيراً تحّولياً إلى جانب ضرورة إدماج الجبال بصورة 
كاملة في هذه العملية.

يعيش حوالي مليار نسمة في المناطق الجبلية، ويعتمد حوالي نصف سّكان العالم على الجبال للحصول على المياه 
واألغذية والطاقة النظيفة. ولكّن الجبال عرضة للضغط. فيهّدد تغير المناخ وتدهور األراضي والكوارث الطبيعية رفاهية 
المجتمعات الجبلية وقدرة البيئات الجبلية على توفير السلع والخدمات الضرورية التي يؤّمنها النظام اإليكولوجي، إلى 
جانب العواقب المحتملة البعيدة المدى والجسيمة التي قد تنتج عنه وتؤثر على العالم بأسره. وفي الوقت ذاته تشهد 

المناطق الجبلية ارتفاع معّدالت الجوع وسوء التغذية والهجرة.

ويطرح الرابط بين الصدمات الناتجة عن تغير المناخ وانعدام األمن الغذائي وأنماط الهجرة في الجبال تحّديات كبيرة. 
ويمكن لزيادة االستثمارات والترويج إلدارة الموارد بطريقة مستدامة وتشارك نهج التأقلم مع تغير المناخ، فضاًل عن تعزيز 

المؤسسات والشراكات أن تساعد في بناء قدرة سكان الجبال والبيئات التي ينتمون إليها على الصمود.

  الجبال عرضة للضغظ
المناخ والجوع والهجرة
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الجوع
يعتبر شخص واحد من كّل ثالثة أشخاص من سكان الجبال في البلدان النامية 

عرضًة النعدام األمن الغذائي. وترتفع هذه النسبة إذا اقتصرت على المناطق 
الريفية فقط، إلى شخص واحد من كل شخصين من سكان الجبال.

ويؤدي تغير المناخ والتقلبات المناخية والكوارث الناتجة عن هذا التغير والظواهر 
المناخية القصوى فضاًل عن التهميش السياسي واالقتصادي واالجتماعي إلى 

زيادة تعّرض سكان الجبال لنقص األغذية والفقر المدقع.

ويساهم الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي الكبير للمحاصيل والماشية في 
الجبال والترويج له بشكل كبيرفي التكّيف مع تغير المناخ وتحقيق األمن الغذائي 

وتحسين سبل المعيشة.

كولومبيا 
يعيش في بلدتي شيغورودو وموتاتا التابعتين لمقاطعة أنتيوكيا والواقعتين في جبال األنديز الكولومبية في المنطقة المحيطة بحديقة باراميللو 

الوطنية، حوالي 650 3 نسمة من سكان إمبيرا األصليين.

المنطقة بحماية  في  البيولوجي  للتنوع  الحامية  الجهات  إمبيرا وهي  وتقوم مجتمعات 
مواردهم الطبيعية المحلية. ولقد عاشت هذه المجتمعات عبر التاريخ مشّتتة عن بعضها 
وقصب  والذرة  والكسافا  الهند  موز  لزراعة  التقليدية  الزراعة  تقنيات  ومارست  البعض 
السكر واليام ولتربية الماشية وإنتاج الحرف اليدوية. إال أن النزاع المسّلح طوال 40 
عاماً في كولومبيا أّدى إلى تهجير عدد كبير من األسر من السكان األصليين وإلى ترك 

المحاصيل على حساب األمن الغذائي. 

ولقد لجأ عدد كبير من األسر إلى استخراج األخشاب بالرغم من حظر هذه الممارسة، 
ألنها كانت تشكل الخيار المعيشي الوحيد المتاح أمامها. وتدهورت النظم اإليكولوجية 
الموارد  باستغالل  األراضي  احتّلوا  الذين  المتمردون  قام  البيولوجي عندما  التنوع  وفُقد 

الطبيعية بشكل عشوائي وبزراعة محاصيل غير قانونية.

وتّم الترويج لعدة استراتيجيات من أجل التخفيف من وتيرة هذه االتجاهات وعكسها. 
كما تّم إبرام اتفاقيات مع مجالس السكان األصليين في شيغورودو وموتاتا في أبريل/

الكاريبي  في  البيولوجية  الثروة  إلى  الوصول  مشروع  إطار  ضمن   2017 نيسان 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  نّفذته  الذي   )Conexión Biocaribe(
)المنظمة( لدعم اإلدارة الفعالة للمنطقة المحيطة بحديقة باراميللو الوطنية. وأُقيمت 
والزراعة  األغذية  ومنظمة  إمبيرا  مجتمعات  مع  المشروع  هذا  خالل  من  تحالفات 
الزراعة  نظم  اعتماد  خالل  من  الغذائي  أمنها  تعزيز  أجل  من  المحلية  والمؤسسات 
الحرجية وإثراء الغابات واستصالح الغابات الِضفافيَّة. وإلى جانب ما تقّدم، تّم أيضاً 
االستراتيجية  هذه  أعطت  ولقد  النسائية.  والمنظمات  التواصل  مجموعات  تعزيز 
المجتمعات المحلية فرصة إلدارة المشاريع وتقاسم معارفها التقليدية بشأن إدارة النظم اإليكولوجية المحلية والتأقلم مع تغير المناخ بشكل 

مستدام.



المناخ
 توّفر الجبال حوالي 60 إلى 80 في المائة من موارد المياه العذبة إال أّن تغير المناخ

 يهدد قدرتها على توفير المياه العذبة والسلع والخدمات األخرى التي يؤّمنها النظام
  اإليكولوجي في المراحل األولى وفي المراحل التالية للماليين

من األشخاص.

 وإّن األنهار الجليدية في السالسل الجبلية في جميع أنجاء العالم على انحسار 
 ومعرضة للزوال بسبب ارتفاع حرارة الغالف الجوي. ولقد اختفى ما ال يقّل عن 600
 نهر جليدي بالكامل خالل العقود الماضية مما أثّر على عملية تخزين المياه وزاد من

خطر فيضان البحيرات الجليدية.

 ولقد جمعت المجتمعات الجبلية جياًل بعد جيل كمًّا هائال من المعارف 
  واالستراتيجيات بشأن كيفية التأقلم

 مع تقلبات المناخ. وقد تساهم الممارسات التي تعتمدها هذه المجتمعات في
استراتيجيات اإلدارة الفعالة المتبعة في الجبال من أجل مواجهة التغير المناخي السريع.

كينيا 
تضّم جبال تايتا في كينيا التي يتراوح ارتفاعها بين 600 و208 2 أمتار عن سطح البحر مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات 
الصغيرة التي يعيش معظم سكانها في حالة من الفقر ويزرعون الذرة والفاصوليا بشكل أساسي ويعتمدون على هطول األمطار لري 
محاصيلهم. ولقد أّدى تغير أنماط هطول األمطار الناتج عن تغير المناخ إلى جعل المزارعين عرضة لشح المياه وانعدام األمن الغذائي 

وإلى انعدام قدرتهم على زراعة الخضار بشكل كاٍف الستهالك أسرهم خالل موسم الجفاف ناهيك عن بيع إنتاجهم في السوق.

 ولمواجهة هذه التحديات، قام مشروع التأقلم من أجل تحقيق األمن الغذائي
 وقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود في أفريقيا بتنسيق من المركز العالمي

 لفسيولوجيا الحشرات واإليكولوجيا الخاصة بها وهو أحد أعضاء الشراكة
 الدولية من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، وبتمويل من وزارة

 الشؤون الخارجية في فنلندا، بالترويج الستخدام تقنية جمع مياه األمطار عن
 األسقف واعتماد نظم الري بالتنقيط الفعالة من حيث استخدام المياه.

 ولتحقيق هذه الغاية، تم عقد ثماني حلقات عمل بمشاركة المزارعين من
 أجل بلورة خطط عمل للتكيف مع تغير المناخ على مستوى المجتمع

 المحلي وتّم تبعاً لذلك وضع ثالث أدوات لجمع مياه األمطار عن األسقف
وعشرين نظاما من نظم الري بالتنقيط على نطاق صغير في مواقع العرض.

المزارعات  من  منهم  المائة  في  مزارع، 50   3 300 اليوم،  حّتى  واستفاد، 
النساء، بطريقة مباشرة من أنشطة المشروع الرامية إلى بناء القدرات والتوعية 
ونقل التكنولوجيا بشأن التكيف مع تغير المناخ. وبفضل ذلك، أصبح اآلن 
بإمكان المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في جبال تايتا الذين خزّنوا المياه 
الخاص  الستهالكهم  الخضار  زراعة  بالتنقيط  الري  أدوات  يملكون  والذين 

ولبيعها حّتى في موسم الجفاف.

 ويتم بيع هذه الخضار المنتجة محلياً في األسواق أو تعرض في كشك على
 جانب الطريق تديره عادة بائعات من النساء.ويتم بيع هذه الخضار المنتجة

 محلياً في األسواق أو تعرض في كشك على جانب الطريق تديره عادة
بائعات من النساء. ©
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الهجرة
ومع تزايد ضعف سكان الجبال، ترتفع معّدالت الهجرة أكثر مع انتقال 
أصاًل من ضغط  تعاني  ما  غالًبا  التي  الحضرية  المراكز  إلى  المهاجرين 

سكاني هائل.

ويشّكل الرجال نسبة كبيرة من المهاجرين من سكان الجبال وهم يتركون 
خلفهم النساء واألطفال والمسنين. وقلما تتمتع النساء اللواتي تم تركهن 
إلدارة المزارع واألسر بحقوق حيازة األراضي أو بالقدرة على الحصول 

على القروض والتعليم.

في  للجبال  المخصصة  والسياسات  االستثمارات  تساهم  قد  ولذلك، 
التخفيف من حّدة ظروف عيش المجتمعات الجبلية القاسية وتحسين 

رفاهيتها والحد من وتيرة الهجرة من المناطق الجبلية.

طاجيكستان
يُعتبر المشهد الطبيعي في طاجيكستان غنيا بالجبال الشاهقة واألنهار الجليدية، ولكن خالل العقد المنصرم، ذاب حوالي 30 في المائة 

من هذه األنهار الجليدية.

وأصبح قطاع الزراعة وهو أحد القطاعات االقتصادية الرئيسية في البالد عرضة لتغير المناخ وذلك بسبب اعتماده على مياه األنهار الجليدية. 
ومعظم المزارع في طاجيكستان صغيرة ومستندة إلى المجتمعات المحلية، وليس بإمكان العائالت المزارعة في كثير من األحيان أن تعيش 
مما تنتجه أرضها فقط. ولذلك تنتشر الهجرة الموسمية والطويلة األجل للعمل على حد سواء وتتراوح نسبة المهاجرين للعمل في الخارج 
بين 10 و12 في المائة من مجموع عدد سكان طاجيكستان، وبين 20 و25 في المائة من عدد السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم 

بين 18 و40 عاماً.

وفي هذا السياق، أجرى المركز البيئي اإلقليمي آلسيا الوسطى وهو أحد    
في  والعمالة  والهجرة  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  الجبال  أجل  من  الشراكة  أعضاء 
طاجيكستان تحلياًل أظهر فيه أن معظم سكان طاجيكستان الذين يهاجرون للعمل 
في الخارج يرسلون بصورة منتظمة تحويالت مالية إلى أسرهم مما يجعل طاجيكستان 

إحدى الدول األكثر اعتماداً على هذه التحويالت.

وبالرغم من أن هذه التحويالت تساهم غالباً في التخفيف من حدة الفقر وتحسين 
استهالك األسر اليومي، إال أنه من الضروري اعتماد خطط تنّظم استخدامها في 
األجل الطويل. وتتمكن األسر في مدة تتجاوز ستة أشهر من ادخار حوالي 11 في 
المائة فقط من التدفقات النقدية التي تحصل عليها من التحويالت مما يعرقل عملية 
التنمية المجتمعية على المدى الطويل ويؤثر سلباً على قدرة السكان على الصمود، 
لكن العمل قد بدأ على تنفيذ مبادرات ترمي إلى تغيير هذا الواقع. وكذلك، أطلق 
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير وصندوق االستثمار في مجال المناخ على سبيل 
 )CLIMADAPT( المناخ  تغير  أمام  الصمود  على  القدرة  تعزيز  تمويل  مرفَق  المثال 
الذي يعطي قروضاً ألصحاب المبادرات والمزارعين واألسر من أجل الترويج للتدابير 

الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. 
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