
الحتفال بال�صعوب الأ�صلية يف املناطق اجلبلية

يف �شهر �شبتمرب/اأيلول 2007، اعتمدت اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة »اإعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق ال�شعوب 

الأ�شلية« الذي ي�شكل خطوة ه�مة على �شعيد اجلهود الدولية يف �شبيل احلف�ظ على هوية ال�شعوب الأ�شلية والت�شدي 

ع�ب. وتقطن غ�لبية ال�شعوب الأ�شلية يف الع�مل يف من�طق جبلية ويعي�ش معظمه� على ه�م�ش  مل� تع�ين منه من متييز و�شِ

املجتمع وتع�ين من الفقر ومن انعدام مزمن يف اأمنه� الغذائي.

ويرّكز مو�شوع ال�شنة الدولية للجب�ل هذا الع�م على ال�شعوب الأ�شلية والأقلي�ت الأخرى يف املن�طق اجلبلية. وقد وقع 

الختي�ر على هذا املو�شوع لت�شليط ال�شوء على التهديدات املحدقة بهذه املجتمع�ت، واأي�شً� لالإقرار ب�مل�ش�همة القّيمة 

التي ميكنه� تقدميه� يف مواجهة التحدي�ت الع�ملية املتمثلة ب�جلوع و�شوء التغذية وفقدان التنوع البيولوجي وتغّي املن�خ.

تراث مرتبط بالأر�ض

اإّن ثق�فة املجتمع�ت الأ�شلية والتقليدية يف املن�طق اجلبلية هي ثق�فة زراعية يف معظمه�، ر�شمت مع�مله� الظروف 

املن�خية ال�شعبة والأر�ش الوِعرة، ب�لإ�ش�فة اإىل اأمن�ط الزرع واحل�ش�د والرتح�ل املو�شمية. ف�لأر�ش واملي�ه 

والغ�ب�ت لي�شت ب�لن�شبة اإىل تلك ال�شعوب جمّرد موارد طبيعية ينبغي ا�شتغالله� لك�شب اأرب�ح يف الأ�شواق الن�ئية. فتلك 

املجتمع�ت، كم� اأ�شالفه� من قبله�، تدرك مت�مً� اأّن رف�هيته� وانتم�ءه� اإىل هوية معّينة وم�شتقبل اأولده� يعتمد على 

اإ�رشاف جّيد على البيئة.

وعليه، تربط عالقة غ�لبً� م� يتعّذر التعبي عنه� بغي عب�رات روحية بني جمتمع�ت ال�شعوب الأ�شلية يف املن�طق اجلبلية 

والأر�ش. ومن الأهمية مبك�ن احرتام هذا الواقع وحم�ية اللغ�ت واملو�شيقى والأعم�ل الفنية والرواي�ت ال�شعبية 

والأ�ش�طي التي تعرّب عنه لكف�لة دميومة جمتمع�ت ال�شعوب الأ�شلية يف املن�طق اجلبلية. واإّن هذا »الرتاث غي امل�دي« 

ُيغني اأي�شً� املجتمع الع�ملي حيث ي�شكل م�شدر اإله�م وت�شّور لبن�ء عالقة م�شتدامة اأكرث بني الإن�ش�ن والبيئة.

مرياث متجّذر من التنوع البيولوجي الزراعي

ُتعترب اجلب�ل من الن�حية الزراعية اأرا�ٍش مهّم�شة غي مالئمة للزراعة التج�رية 

احلديثة التي ترّكز على زراعة نوع واحد من املح��شيل املوجهة اإىل الأ�شواق 

الكربى. ورغم اعتم�د عدد متزايد من املزارعني يف املن�طق اجلبلية التقني�ت 

الزراعية احلديثة، اإل اأّن العديد من الرج�ل والن�ش�ء من ال�شعوب الأ�شلية ل 

يزالون مي�ر�شون الزراعة ب��شتخدام اأ�ش�ليب وتقني�ت تقليدية من قبيل نظم 

امل�شطب�ت املتطّورة )البعلية اأو املروّية( ونظم نقل املي�ه والرّي واجلمع بني 

الرعي واحلراجة والزراعة.

وهم يقومون ب�لت�يل بزراعة جمموعة منّوعة من املح��شيل التي تالئم جمموعة 

خمتلفة من الرتف�ع�ت والنحدارات واملن�خ�ت ال�شغية. وهذا يجعل ال�شعوب 

الأ�شلية يف املن�طق اجلبلية واملجموع�ت التقليدية الأخرى الق�طنة هن�ك موؤمتنة 

على املع�رف التقليدية حول طرق الزراعة يف الظروف اجلبلية ال�شعبة وعلى 

خم�زن ه�مة للتنوع البيولوجي الزراعي.

ويف جب�ل الأنديز حيث مّتت للمرة الأوىل زراعة البط�ط�، ل يزال املزارعون 

الأ�شليون يقومون بزراعة زه�ء 200 نوع خمتلف من البط�ط� الأ�شلية. ويف جب�ل 

نيب�ل، يزرع املزارعون التقليديون نحو 000 2 نوع من الأرّز. ومب� اأّن البط�ط� 

والأرّز هم� من املح��شيل الأ�ش��شية يف الع�مل، فمن اله�م جدًا م�ش�ندة الأ�ش�ليب 

الزراعية الأ�شلية التي حت�فظ على هذا التنّوع. غي اأّن العديد من املح��شيل 

»الث�نوية« الأخرى ل تقّل اأهمية عنه� ب�لن�شبة اإىل املجتمع�ت الأ�شلية. ومن الأمثلة 

على ذلك »اأّلوكو« وهو من الدرن�ت الطبيعية والكينوا، وهو نوع من البذور 

من جب�ل الأنديز؛ والتيف، وهو من البذور التي ُتزرع يف املرتفع�ت يف اإثيوبي�؛ 

وخمتلف اأنواع الُدخن التي تعترب عن�رشًا رئي�شيً� يف النظم الغذائية للمجتمع�ت 

املحلية يف جب�ل الهمالي�. 

ول بّد من الإقرار ب�أّن لكّل من الرج�ل والن�ش�ء يف املجتمع�ت اجلبلية الأ�شلية 

جم�لت خمتلفة من املعرفة واخلربة وامل�شوؤولية التي ت�ش�هم جميعً� يف حم�ية 

التنوع البيولوجي. وب�شكل ع�م، ترّكز الن�ش�ء على املح��شيل املزروعة يف احلدائق 

املنزلية واملخ�ش�شة لال�شتخدام املنزيل، بينم� يركز الرج�ل على املح��شيل املدّرة 

للدخل. فقد اأظهرت درا�شة �شملت 30 حديقة منزلية لدى قبيلة »م�رم�« يف مق�طعة 

Rangamati Hill District يف بنغالدي�ش، اأّن الن�ش�ء م�شوؤولت ب�شورة رئي�شية عن العن�ية ب�حلدائق املنزلية، 
الأمر الذي اأ�شهم يف املح�فظة على جمموعة من املوارد الوراثية لـ19 نوعً� دائمً� من املح��شيل الغذائية والف�كهة 

واخل�شب ونب�ت�ت الزينة.

الدعم الدويل للنظم الزراعية الأ�صلية يف جبال الأنديز

يف �شنة 2002، اأطلقت منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )املنظمة( مب�درة ل�شون النظم الزراعية املوروثة ذات 

الأهمية الع�ملية واإدارته� مب� يتالءم والظروف الق�ئمة. وك�ن اأحد املواقع الرائدة يف هذا امل�رشوع يقع يف الق�شم 

اجلنوبي من جب�ل الأنديز يف بيو يف منطقة ت�شمل امل�ش�ح�ت املحيطة مب��شو بيت�شو وبحية تيتيك�ك�.

واإّن املجتمع�ت الأ�شلية الأربعة التي اختيت لتكون مواقع حمددة لأن�شطة امل�رشوع قد ح�فظت على العديد من 

اأ�ش�ليبه� الزراعية التقليدية رغم ت�أثي الزراعة احلديثة الكبي. وعلى علو يفوق 000 4 مرت عن �شطح الأر�ش، ُت�شتخدم 

الأرا�شي ب�شورة رئي�شية كمراٍع واإن ك�نت تتّم اأي�شً� زراعة بع�ش املح��شيل التي تنمو على علو مرتفع. وت�شكل 

اله�شبة املحيطة ببحية تيتيك�ك� مث�ًل على النظم الزراعية املوروثة امل�شتخدمة يف تلك املنطقة، حيث يقوم املزارعون 

بحفر خن�دق حول حقولهم. وخالل النه�ر، ت�شّخن حرارة ال�شم�ش هذه اخلن�دق اململوءة مي�هً�. وم� اإن تتدنى درجة 

احلرارة لياًل، حتى يت�ش�عد بخ�ر دافئ من املي�ه وي�شكل طبقة ح�مية من اجلليد للبط�ط� ولغيه� من املح��شيل 

الطبيعية مثل الكينوا. 

واإّن امل�رشوع الرائد ل�شون النظم الزراعية املوروثة ذات الأهمية الع�ملية، �شمن �رشاكة مع املجل�ش الوطني للبيئة يف 

بيو )CONAM( وم�ش�ركة موؤ�ش�ش�ت حملية، قد �ش�عد على امل�ش�دقة على اأنواع التكنولوجي� الزراعية الأ�شلية هذه 

وعلى الرتويج له�. و�ش�هم امل�رشوع الرائد، ب�لتن�شيق مع املزارعني الأ�شليني واملوؤ�ش�ش�ت املحلية، يف اإنت�ج بذور ع�لية 

اجلودة من املح��شيل الطبيعية. واأقيمت اأي�شً� مع�ر�ش حملية لتي�شي عمل اأ�شواق البذور املحلية.
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ا�صرتداد م�صادر التغذية التقليدية

رغم انت�ش�ر انعدام الأمن الغذائي يف اأو�ش�ط العديد من املجتمع�ت الأ�شلية يف املن�طق اجلبلية، ت�ش�هم الأغذية املحلية 

املزروعة يف احلقول ويف احلدائق املنزلية ب�شكل كبي يف تغذية الأ�رش. ول حُتدد القيمة التغذوية لهذه الأغذية من خالل 

خمتلف اأنواع املح��شيل املحلية فح�شب، بل عرب طريقة املزج بني الأع�ش�ب والبه�رات والزيوت واللحوم واخل�ش�ر 

واملطّيب�ت مع بع�شه� البع�ش وطهيه� )ب�شورة ح�رشية تقريبً� من ج�نب الن�ش�ء(. واإّن هذا املطبخ التقليدي، ب�لإ�ش�فة 

اإىل املعرفة وامله�رات الالزمة له، ت�شكل ن�حية حيوية اأخرى من الرتاث الثق�يف غي امل�دي ل�شك�ن اجلب�ل.

ومع اأنن� ل نعرف الكثي عن القيمة التغذوية للنظم الغذائية الأ�شلية يف املن�طق اجلبلية، اإل اأّن م� نعرفه هو اأنه� عر�شة 

للخطر. ف�لأغذية املجّهزة التي يتم الجت�ر به� يف الأ�شواق الدولية والزهيدة الثمن ن�شبيً� ب�تت يف متن�ول املجتمع�ت 

املحلية يف املن�طق اجلبلية. والأغذية الأ�شلية التي ُتطلق عليه� ت�شمية »غذاء الفقراء« غ�لبً� م� يتم التخلي عنه� ل�ش�لح 

اأغذية حديثة اأ�شهل للطهي ولكن غ�لبً� م� حتتوي على معدلت ع�لية من ال�شكر والدهون مق�بل قيمة تغذوية منخف�شة. 

وتوؤدي هذه الظ�هرة اإىل تف�قم م�شكلة املعدلت املرتفعة ن�شبيً� من نق�ش املغذي�ت الدقيقة من الإيودين والفيت�مني األف 

التي يالحظ وجوده� لدى املجتمع�ت املحلية الفقية يف املن�طق اجلبلية.

املحافظة على تراث الأقليات الأوروبية يف املناطق اجلبلية

انتقل »الف�لزر« وهم ال�شك�ن الأ�شليون ملنطقة هوت ف�ليه ال�شوي�رشية، قبل عقود من الزمن اإىل عدد من الودي�ن املرتفعة 

يف جب�ل الألب يف كّل من النم�ش� وفرن�ش� وخلتن�شت�ين واإيط�لي�. لكّن لهجة الف�لزر الأمل�نية مل تعد حمكّية يف العديد من 

املجتمع�ت املحلية يف حني اأّن عددًا كبيًا من ال�شب�ب ل يرون م�شتقباًل لهم يف دي�رهم اجلبلية.

وي�شعى م�رشوع »الف�لزر يف من�طق الألب« )Walser Alps( الذي ميّوله ال�شندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية اإىل اإق�مة 

عالق�ت تع�ون وت�ش�من عرب احلدود الوطنية بني جمموع�ت الف�لزر املحلية. وهذا امل�رشوع الذي ي�شكل فر�شة لكي ل 

ت�شبح ع�دات الف�لزر مق�شورة على الكتب واملت�حف، ي�شعى اإىل اإبراز قيمة تراث الف�لزر كمدخل اإىل ت�شجيع ال�شي�حة 

امل�شتدامة يف جمتمع�ت الف�لزر املحلية. وقد اعُتربت اأي�شً� املح�فظة على ع�دات الف�لزر و�شيلة ل�شون املع�رف املت�حة عن 

الإدارة امل�شتدامة للبيئ�ت اجلبلية.

وُيق�شم امل�رشوع اإىل عدد من فئ�ت العمل التي تت�شّمن جمموعة منوعة من الن�ش�ط�ت ك�لآتي:

بني  رابط  اإق�مة  اأجل  من  للف�لزر  الثق�يف  ب�لرتاث  اخل��شة  وال�شور  امل�شتندات  من  رقمية  ن�شخ  اإعداد  	•
الأطف�ل واأ�شالفهم؛

ب�لف�لزر؛ خ��شة  تعليمية  ومواد  ق�مو�ش  اإ�شدار  	•
الأرا�شي؛ ل�شتخدام  البلدية  م�شتوى  على  امل�شتدام  للتخطيط  م�شرتكة  اأداة  تطوير  	•

اإعداد مواد لتوعية الراأي الع�م على جمتمع�ت الف�لزر املحلية كمدخل لت�شجيع ال�شي�حة امل�شتدامة. 	•
ول تزال �شبكة الف�لزر ن�شطة رغم مرور ثالث �شنوات على اإجن�ز امل�رشوع.

معارف ال�صعوب الأ�صلية يف مواجهة تغرّي املناخ

عمد املزارعون التقليديون ومن ال�شعوب الأ�شلية يف املن�طق اجلبلية اإىل ت�شميم نظمهم الزراعية بحيث حتمي الرتبة من 

الت�آكل وت�شون املوارد امل�ئية وحتّد من خطر وقوع كوارث حتت ت�أثي عوامل طبيعية. ويف ظّل ال�شين�ريوه�ت اخل��شة 

بتغّي املن�خ التي ت�شي ب�شّدة اإىل احتم�ل ازدي�د وتية الأحداث املن�خية املتطّرفة وحّدته� يف املن�طق اجلبلية، من �ش�أن 

هذه النظم الزراعية اأن توؤدي دورًا مركزيً� يف ا�شرتاتيجي�ت التكّيف مع تغّي املن�خ.

وعالوة على ذلك، ل توجد �شجالت موثوقة يف املدى الطويل عن من�خ املن�طق اجلبلية اإل ب�لن�شبة اإىل عدد قليل جدًا من 

املن�طق مثل جب�ل الألب. ف�ملع�رف البيئية املحلية حول الأحداث الهيدرولوجية والقدرة على ا�شتب�ق النهي�رات الثلجية 

ميكن اأن حُتّد مثاًل من املخ�طر يف اجلب�ل، يف حني اأّن ذاكرة الأحداث ال�ش�بقة والق�ش�ش املتن�قلة من جيل اإىل اآخر ميكن 

اأن ت�ش�عد الب�حثني على فهم التقلب�ت الت�ريخية يف الأمن�ط املن�خية يف املن�طق التي ل تتوافر عنه� بي�ن�ت علمية ك�فية.

اإنعا�ض نظام »ناوا« يف نيبال

قبل عقود من الآن، عندم� بداأ املزارعون والرع�ة زراعة املح��شيل ورع�ية احليوان�ت يف نيب�ل، اأن�ش�أت املجتمع�ت املحلية 

نظ�مً� اأ�شمته »Dee System« لتنظيم ا�شتخدام الأرا�شي. ومبوجب هذا النظ�م، يتم �شنويً� تعيني ق�ئد يف القرية 

ي�شمى »ن�وا« لالإ�رشاف على القوانني التي ُتعنى ب�لدرجة الأوىل بحم�ية املح��شيل من امل��شية. وميكن لأي �شخ�ش ك�ن 

اأثبت اأّن لديه مه�رات قي�دية اأن يتوىل من�شب »ن�وا« يف القرية، رجاًل ك�ن اأم امراأة. ومع الوقت، توىل »الن�وا« مزيدًا من 

امل�شوؤولي�ت الجتم�عية للبّت يف ق�ش�ي� تتعّلق ب��شتخدام الأرا�شي.

و�شهدت املوارد احلرجية تدهورًا كبيًا بعدم� مت اإن�ش�ء حديقة �ش�غرم�ت� الوطنية يف نيب�ل وانت�ش�ر ال�شي�حة. و�رشع�ن 

م� عمد املزارعون اإىل قطع اأ�شج�ر الغ�ب�ت للح�شول على حطب الوقود واخل�شب ظنً� منهم ب�أّن الغ�ب�ت التي ورثوه� 

عن اأجدادهم قد اأ�شبحت الآن يف ُعهدة الدولة. كذلك ف�إّن ات�ش�ع ال�شي�حة اأتى على كمي�ت وا�شعة من حطب الوقود، مم� 

اأدى اإىل مم�ر�شة مزيد من ال�شغوط على املوارد احلرجية. ومبوازاة ذلك، تراجع نفوذ »الن�وا« حتى اأ�شبح ب�لك�د نفوذًا 

�شكليً� وهو الآن مهدد ب�لزوال كليً�.

ومعظم ال�شك�ن املحليني يدركون الآن اأهمية النظم التقليدية لإدارة املوارد الطبيعية. وهم يوؤّيدون ب�شّدة اإنع��ش نظ�م 

»الن�وا« وعودته مل� ك�ن عليه قبل اإن�ش�ء حديقة �ش�غرم�ت� الوطنية. وال�شندوق الع�ملي للطبيعية فرع نيب�ل، الذي يتع�ون 

يف حديقة �ش�غرم�ت� الوطنية واملنطقة الع�زلة مع ال�شلط�ت املحلية وال�شلط�ت امل�شوؤولة عن احلديقة من اأجل �شون 

الأنواع والنهو�ش ب�لغ�بة واملراعي فيه وبن�ء القدرات يف هذا املج�ل، يتع�ون ح�ليً� مع جمموع�ت امل�شتخدمني ومع جلنة 

حملية لإنع��ش نظ�م »الن�وا«.

اآفاق امل�صتقبل

ُيعترب اإ�رشاك املجتمع�ت املحلية الأ�شلية والتقليدية يف املن�طق اجلبلية �رشطً� اأ�ش��شيً� للتنمية امل�شتدامة للجب�ل. وعليه، 

ويف حني ت�شعى احلكوم�ت اإىل تلبية الأولوي�ت اخل��شة بتنمية املن�طق اجلبلية، ل بّد من اأن حترتم التزام�ته� التي ن�ّش 

عليه� اإعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق ال�شعوب الأ�شلية. واأهّم تلك احلقوق م� ورد يف امل�دة 2 من الإعالن التي ج�ء فيه� 

اأّن »ال�شعوب الأ�شلية واأفراده� اأحرار ومت�ش�وون مع �ش�ئر ال�شعوب والأفراد، ولهم احلق يف اأن يتحرروا من اأي نوع 

من اأنواع التمييز...«

ويف م� يلي النق�ط الرئي�شية والن�ش�ط�ت التي ينبغي اإ�شن�د الأولوية له�:

لتطوير  وال�شرتاتيجي�ت  الأولوي�ت  حتديد  يف  حقه�  �شيم�  ول  م�شيه�  تقرير  يف  الأ�شلية  ال�شعوب  حق  دعم  	•
اأرا�شيه� واملوارد الطبيعية الأخرى اأو ا�شتخدامه�، وبلورة تلك الأولوي�ت وال�شرتاتيجي�ت؛

والوطنية؛ احلكومية  واخلطط  ال�شي��ش�ت  ر�شم  عند  الأ�شلية  ال�شعوب  �شوت  مراع�ة  	•
ككّل.  والع�مل  الأ�شلية  املجتمع�ت  اإىل  ب�لن�شبة  اجلب�ل  يف  الزراعي  البيولوجي  التنوع  اأهمية  على  التوعية  	•

وتو�شيع نط�ق تركيز التنوع البيولوجي بحيث ي�شمل درا�ش�ت مراعية للم�ش�واة بني اجلن�شني عن 

املح��شيل التقليدية يف املن�طق اجلبلية وحيوان�ت املزرعة والأ�ش�ليب الزراعية املحلية والنظم الغذائية؛

توجيه اجلهود الدولية لو�شع نظم الزراعة الأ�شلية يف املن�طق اجلبلية والنظم الغذائية فيه� على ق�ئمة  	•
الرتاث الثق�يف غي امل�دي لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثق�فة )اليون�شكو(، على غرار التع�ون 

املوجود ح�ليً� بني اإيط�لي� واليون�ن واإ�شب�ني� واملغرب للرتويج للنظ�م الغذائي املتو�شطي وحم�يته. وقد 

ي�شكل هذا مدخاًل اإىل حت�شني م�شتوي�ت التغذية واملح�فظة على الأغذية الأ�شلية والتقليدية املزروعة يف 

املن�طق اجلبلية؛

الوطنية  اجلهود  يف  ن�شطة  م�ش�ركة  اجلبلية  املن�طق  يف  والتقليدية  الأ�شلية  املجتمع�ت  مب�ش�ركة  الرتحيب  	•
والدولية لفهم تغي املن�خ يف اجلب�ل والتكّيف معه. ول بد ل�شرتاتيجي�ت التكيف مع تغي املن�خ من اأن 

تراعي خربتهم يف جم�ل اإدارة املوارد الطبيعية ونظرتهم الت�ريخية؛

الزراعي. البيولوجي  التنوع  برامج  يف  والعلمية  والأ�شلية  التقليدية  املعرفة  بني  الربط  	•
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