مرياث متج ّذر من التنوع البيولوجي الزراعي
أرا�ض مه ّم�شة غري مالئمة للزراعة التجارية
تُعترب اجلبال من الناحية الزراعية � ٍ
احلديثة التي تر ّكز على زراعة نوع واحد من املحا�صيل املوجهة �إىل الأ�سواق
الكربى .ورغم اعتماد عدد متزايد من املزارعني يف املناطق اجلبلية التقنيات
الزراعية احلديثة� ،إال �أنّ العديد من الرجال والن�ساء من ال�شعوب الأ�صلية ال
يزالون ميار�سون الزراعة با�ستخدام �أ�ساليب وتقنيات تقليدية من قبيل نظم
والري واجلمع بني
امل�صطبات املتط ّورة (البعلية �أو املرو ّية) ونظم نقل املياه
ّ
الرعي واحلراجة والزراعة.
وهم يقومون بالتايل بزراعة جمموعة من ّوعة من املحا�صيل التي تالئم جمموعة
خمتلفة من االرتفاعات واالنحدارات واملناخات ال�صغرية .وهذا يجعل ال�شعوب
الأ�صلية يف املناطق اجلبلية واملجموعات التقليدية الأخرى القاطنة هناك م�ؤمتنة
على املعارف التقليدية حول طرق الزراعة يف الظروف اجلبلية ال�صعبة وعلى
خمازن هامة للتنوع البيولوجي الزراعي.
ويف جبال الأنديز حيث متّت للمرة الأوىل زراعة البطاطا ،ال يزال املزارعون
الأ�صليون يقومون بزراعة زهاء  200نوع خمتلف من البطاطا الأ�صلية .ويف جبال
نيبال ،يزرع املزارعون التقليديون نحو  2 000نوع من الأرزّ .ومبا �أنّ البطاطا
والأر ّز هما من املحا�صيل الأ�سا�سية يف العامل ،فمن الهام جد ًا م�ساندة الأ�ساليب
الزراعية الأ�صلية التي حتافظ على هذا التن ّوع .غري �أنّ العديد من املحا�صيل
«الثانوية» الأخرى ال تق ّل �أهمية عنها بالن�سبة �إىل املجتمعات الأ�صلية .ومن الأمثلة
على ذلك «�أ ّلوكو» وهو من الدرنات الطبيعية والكينوا ،وهو نوع من البذور
من جبال الأنديز؛ والتيف ،وهو من البذور التي تُزرع يف املرتفعات يف �إثيوبيا؛
وخمتلف �أنواع ال ُدخن التي تعترب عن�رص ًا رئي�سي ًا يف النظم الغذائية للمجتمعات
املحلية يف جبال الهماليا.
وال ب ّد من الإقرار ب�أنّ لك ّل من الرجال والن�ساء يف املجتمعات اجلبلية الأ�صلية
جماالت خمتلفة من املعرفة واخلربة وامل�س�ؤولية التي ت�ساهم جميع ًا يف حماية
التنوع البيولوجي .وب�شكل عام ،تر ّكز الن�ساء على املحا�صيل املزروعة يف احلدائق
املنزلية واملخ�ص�صة لال�ستخدام املنزيل ،بينما يركز الرجال على املحا�صيل املد ّرة
للدخل .فقد �أظهرت درا�سة �شملت  30حديقة منزلية لدى قبيلة «مارما» يف مقاطعة
 Rangamati Hill Districtيف بنغالدي�ش� ،أنّ الن�ساء م�س�ؤوالت ب�صورة رئي�سية عن العناية باحلدائق املنزلية،
الأمر الذي �أ�سهم يف املحافظة على جمموعة من املوارد الوراثية لـ 19نوع ًا دائم ًا من املحا�صيل الغذائية والفاكهة
واخل�شب ونباتات الزينة.

الدعم الدويل للنظم الزراعية الأ�صلية يف جبال الأنديز
يف �سنة � ،2002أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة (املنظمة) مبادرة ل�صون النظم الزراعية املوروثة ذات
الأهمية العاملية و�إدارتها مبا يتالءم والظروف القائمة .وكان �أحد املواقع الرائدة يف هذا امل�رشوع يقع يف الق�سم
اجلنوبي من جبال الأنديز يف بريو يف منطقة ت�شمل امل�ساحات املحيطة مبا�شو بيت�شو وبحرية تيتيكاكا.
و�إنّ املجتمعات الأ�صلية الأربعة التي اختريت لتكون مواقع حمددة لأن�شطة امل�رشوع قد حافظت على العديد من
�أ�ساليبها الزراعية التقليدية رغم ت�أثري الزراعة احلديثة الكبري .وعلى علو يفوق  4 000مرت عن �سطح الأر�ض ،تُ�ستخدم
كمراع و�إن كانت تت ّم �أي� ًضا زراعة بع�ض املحا�صيل التي تنمو على علو مرتفع .وت�شكل
الأرا�ضي ب�صورة رئي�سية
ٍ
اله�ضبة املحيطة ببحرية تيتيكاكا مث ً
اال على النظم الزراعية املوروثة امل�ستخدمة يف تلك املنطقة ،حيث يقوم املزارعون
بحفر خنادق حول حقولهم .وخالل النهار ،ت�سخّ ن حرارة ال�شم�س هذه اخلنادق اململوءة مياه ًا .وما �إن تتدنى درجة
احلرارة لي ًال ،حتى يت�صاعد بخار دافئ من املياه وي�شكل طبقة حامية من اجلليد للبطاطا ولغريها من املحا�صيل
الطبيعية مثل الكينوا.
و�إنّ امل�رشوع الرائد ل�صون النظم الزراعية املوروثة ذات الأهمية العاملية� ،ضمن �رشاكة مع املجل�س الوطني للبيئة يف
بريو ( )CONAMوم�شاركة م�ؤ�س�سات حملية ،قد �ساعد على امل�صادقة على �أنواع التكنولوجيا الزراعية الأ�صلية هذه
وعلى الرتويج لها .و�ساهم امل�رشوع الرائد ،بالتن�سيق مع املزارعني الأ�صليني وامل�ؤ�س�سات املحلية ،يف �إنتاج بذور عالية
اجلودة من املحا�صيل الطبيعية .و�أقيمت �أي� ًضا معار�ض حملية لتي�سري عمل �أ�سواق البذور املحلية.
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االحتفال بال�شعوب الأ�صلية يف املناطق اجلبلية
يف �شهر �سبتمرب�/أيلول  ،2007اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة «�إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق ال�شعوب
الأ�صلية» الذي ي�شكل خطوة هامة على �صعيد اجلهود الدولية يف �سبيل احلفاظ على هوية ال�شعوب الأ�صلية والت�صدي
و�صعاب .وتقطن غالبية ال�شعوب الأ�صلية يف العامل يف مناطق جبلية ويعي�ش معظمها على هام�ش
ملا تعاين منه من متييز ِ
املجتمع وتعاين من الفقر ومن انعدام مزمن يف �أمنها الغذائي.
ق�سم �إدارة الغابات
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
mountain-day@fao.org
www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp

وير ّكز مو�ضوع ال�سنة الدولية للجبال هذا العام على ال�شعوب الأ�صلية والأقليات الأخرى يف املناطق اجلبلية .وقد وقع
االختيار على هذا املو�ضوع لت�سليط ال�ضوء على التهديدات املحدقة بهذه املجتمعات ،و�أي� ًضا للإقرار بامل�ساهمة الق ّيمة
وتغي املناخ.
التي ميكنها تقدميها يف مواجهة التحديات العاملية املتمثلة باجلوع و�سوء التغذية وفقدان التنوع البيولوجي رّ

تراث مرتبط بالأر�ض
�إنّ ثقافة املجتمعات الأ�صلية والتقليدية يف املناطق اجلبلية هي ثقافة زراعية يف معظمها ،ر�سمت معاملها الظروف
املناخية ال�صعبة والأر�ض الوعِرة ،بالإ�ضافة �إىل �أمناط الزرع واحل�صاد والرتحال املو�سمية .فالأر�ض واملياه
والغابات لي�ست بالن�سبة �إىل تلك ال�شعوب جم ّرد موارد طبيعية ينبغي ا�ستغاللها لك�سب �أرباح يف الأ�سواق النائية .فتلك
املجتمعات ،كما �أ�سالفها من قبلها ،تدرك متام ًا �أنّ رفاهيتها وانتماءها �إىل هوية مع ّينة وم�ستقبل �أوالدها يعتمد على
�إ�رشاف ج ّيد على البيئة.
وعليه ،تربط عالقة غالب ًا ما يتعذّر التعبري عنها بغري عبارات روحية بني جمتمعات ال�شعوب الأ�صلية يف املناطق اجلبلية
والأر�ض .ومن الأهمية مبكان احرتام هذا الواقع وحماية اللغات واملو�سيقى والأعمال الفنية والروايات ال�شعبية
والأ�ساطري التي تعبرّ عنه لكفالة دميومة جمتمعات ال�شعوب الأ�صلية يف املناطق اجلبلية .و�إنّ هذا «الرتاث غري املادي»
ُيغني �أي� ًضا املجتمع العاملي حيث ي�شكل م�صدر �إلهام وت�ص ّور لبناء عالقة م�ستدامة �أكرث بني الإن�سان والبيئة.

املحافظة على تراث الأقليات الأوروبية يف املناطق اجلبلية

�إنعا�ش نظام «ناوا» يف نيبال

انتقل «الفالزر» وهم ال�سكان الأ�صليون ملنطقة هوت فاليه ال�سوي�رسية ،قبل عقود من الزمن �إىل عدد من الوديان املرتفعة
لكن لهجة الفالزر الأملانية مل تعد حمك ّية يف العديد من
يف جبال الألب يف ك ّل من النم�سا وفرن�سا وخلتن�شتاين و�إيطالياّ .
املجتمعات املحلية يف حني �أنّ عدد ًا كبري ًا من ال�شباب ال يرون م�ستقب ًال لهم يف ديارهم اجلبلية.

قبل عقود من الآن ،عندما بد�أ املزارعون والرعاة زراعة املحا�صيل ورعاية احليوانات يف نيبال� ،أن�ش�أت املجتمعات املحلية
نظام ًا �أ�سمته « »Dee Systemلتنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي .ومبوجب هذا النظام ،يتم �سنوي ًا تعيني قائد يف القرية
ي�سمى «ناوا» للإ�رشاف على القوانني التي تُعنى بالدرجة الأوىل بحماية املحا�صيل من املا�شية .وميكن لأي �شخ�ص كان
�أثبت �أنّ لديه مهارات قيادية �أن يتوىل من�صب «ناوا» يف القرية ،رج ًال كان �أم امر�أة .ومع الوقت ،توىل «الناوا» مزيد ًا من
للبت يف ق�ضايا تتع ّلق با�ستخدام الأرا�ضي.
امل�س�ؤوليات االجتماعية ّ

وي�سعى م�رشوع «الفالزر يف مناطق الألب» ( )Walser Alpsالذي مي ّوله ال�صندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية �إىل �إقامة
عالقات تعاون وت�ضامن عرب احلدود الوطنية بني جمموعات الفالزر املحلية .وهذا امل�رشوع الذي ي�شكل فر�صة لكي ال
ت�صبح عادات الفالزر مق�صورة على الكتب واملتاحف ،ي�سعى �إىل �إبراز قيمة تراث الفالزر كمدخل �إىل ت�شجيع ال�سياحة
امل�ستدامة يف جمتمعات الفالزر املحلية .وقد اعتُربت �أي� ًضا املحافظة على عادات الفالزر و�سيلة ل�صون املعارف املتاحة عن
الإدارة امل�ستدامة للبيئات اجلبلية.
و ُيق�سم امل�رشوع �إىل عدد من فئات العمل التي تت�ض ّمن جمموعة منوعة من الن�شاطات كالآتي:

و�شهدت املوارد احلرجية تدهور ًا كبري ًا بعدما مت �إن�شاء حديقة �ساغرماتا الوطنية يف نيبال وانت�شار ال�سياحة .و�رسعان
ما عمد املزارعون �إىل قطع �أ�شجار الغابات للح�صول على حطب الوقود واخل�شب ظن ًا منهم ب�أنّ الغابات التي ورثوها
عن �أجدادهم قد �أ�صبحت الآن يف ُعهدة الدولة .كذلك ف�إنّ ات�ساع ال�سياحة �أتى على كميات وا�سعة من حطب الوقود ،مما
�أدى �إىل ممار�سة مزيد من ال�ضغوط على املوارد احلرجية .ومبوازاة ذلك ،تراجع نفوذ «الناوا» حتى �أ�صبح بالكاد نفوذ ًا
�شكلي ًا وهو الآن مهدد بالزوال كلي ًا.

�إعداد ن�سخ رقمية من امل�ستندات وال�صور اخلا�صة بالرتاث الثقايف للفالزر من �أجل �إقامة رابط بني
•
الأطفال و�أ�سالفهم؛
�إ�صدار قامو�س ومواد تعليمية خا�صة بالفالزر؛
•
تطوير �أداة م�شرتكة للتخطيط امل�ستدام على م�ستوى البلدية ال�ستخدام الأرا�ضي؛
•
�إعداد مواد لتوعية الر�أي العام على جمتمعات الفالزر املحلية كمدخل لت�شجيع ال�سياحة امل�ستدامة.
•
وال تزال �شبكة الفالزر ن�شطة رغم مرور ثالث �سنوات على �إجناز امل�رشوع.

ومعظم ال�سكان املحليني يدركون الآن �أهمية النظم التقليدية لإدارة املوارد الطبيعية .وهم ي�ؤ ّيدون ب�ش ّدة �إنعا�ش نظام
«الناوا» وعودته ملا كان عليه قبل �إن�شاء حديقة �ساغرماتا الوطنية .وال�صندوق العاملي للطبيعية فرع نيبال ،الذي يتعاون
يف حديقة �ساغرماتا الوطنية واملنطقة العازلة مع ال�سلطات املحلية وال�سلطات امل�س�ؤولة عن احلديقة من �أجل �صون
الأنواع والنهو�ض بالغابة واملراعي فيه وبناء القدرات يف هذا املجال ،يتعاون حالي ًا مع جمموعات امل�ستخدمني ومع جلنة
حملية لإنعا�ش نظام «الناوا».

ا�سرتداد م�صادر التغذية التقليدية

معارف ال�شعوب الأ�صلية يف مواجهة تغيرّ املناخ

�آفاق امل�ستقبل

رغم انت�شار انعدام الأمن الغذائي يف �أو�ساط العديد من املجتمعات الأ�صلية يف املناطق اجلبلية ،ت�ساهم الأغذية املحلية
املزروعة يف احلقول ويف احلدائق املنزلية ب�شكل كبري يف تغذية الأ�رس .وال تحُ دد القيمة التغذوية لهذه الأغذية من خالل
خمتلف �أنواع املحا�صيل املحلية فح�سب ،بل عرب طريقة املزج بني الأع�شاب والبهارات والزيوت واللحوم واخل�ضار
واملط ّيبات مع بع�ضها البع�ض وطهيها (ب�صورة ح�رصية تقريب ًا من جانب الن�ساء) .و�إنّ هذا املطبخ التقليدي ،بالإ�ضافة
�إىل املعرفة واملهارات الالزمة له ،ت�شكل ناحية حيوية �أخرى من الرتاث الثقايف غري املادي ل�سكان اجلبال.

عمد املزارعون التقليديون ومن ال�شعوب الأ�صلية يف املناطق اجلبلية �إىل ت�صميم نظمهم الزراعية بحيث حتمي الرتبة من
الت�آكل وت�صون املوارد املائية وحت ّد من خطر وقوع كوارث حتت ت�أثري عوامل طبيعية .ويف ظ ّل ال�سيناريوهات اخلا�صة
بتغي املناخ التي ت�شري ب�ش ّدة �إىل احتمال ازدياد وترية الأحداث املناخية املتط ّرفة وح ّدتها يف املناطق اجلبلية ،من �ش�أن
رّ
ً
ً
تغي املناخ.
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ُيعترب �إ�رشاك املجتمعات املحلية الأ�صلية والتقليدية يف املناطق اجلبلية �رشط ًا �أ�سا�سي ًا للتنمية امل�ستدامة للجبال .وعليه،
ن�ص
ويف حني ت�سعى احلكومات �إىل تلبية الأولويات اخلا�صة بتنمية املناطق اجلبلية ،ال ب ّد من �أن حترتم التزاماتها التي ّ
عليها �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق ال�شعوب الأ�صلية .و�أه ّم تلك احلقوق ما ورد يف املادة  2من الإعالن التي جاء فيها
�أنّ «ال�شعوب الأ�صلية و�أفرادها �أحرار ومت�ساوون مع �سائر ال�شعوب والأفراد ،ولهم احلق يف �أن يتحرروا من �أي نوع
من �أنواع التمييز»...
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ومع �أننا ال نعرف الكثري عن القيمة التغذوية للنظم الغذائية الأ�صلية يف املناطق اجلبلية� ،إال �أنّ ما نعرفه هو �أنها عر�ضة
للخطر .فالأغذية املج ّهزة التي يتم االجتار بها يف الأ�سواق الدولية والزهيدة الثمن ن�سبي ًا باتت يف متناول املجتمعات
املحلية يف املناطق اجلبلية .والأغذية الأ�صلية التي تُطلق عليها ت�سمية «غذاء الفقراء» غالب ًا ما يتم التخلي عنها ل�صالح
�أغذية حديثة �أ�سهل للطهي ولكن غالب ًا ما حتتوي على معدالت عالية من ال�سكر والدهون مقابل قيمة تغذوية منخف�ضة.
وت�ؤدي هذه الظاهرة �إىل تفاقم م�شكلة املعدالت املرتفعة ن�سبي ًا من نق�ص املغذيات الدقيقة من الإيودين والفيتامني �ألف
التي يالحظ وجودها لدى املجتمعات املحلية الفقرية يف املناطق اجلبلية.

وعالوة على ذلك ،ال توجد �سجالت موثوقة يف املدى الطويل عن مناخ املناطق اجلبلية �إال بالن�سبة �إىل عدد قليل جد ًا من
املناطق مثل جبال الألب .فاملعارف البيئية املحلية حول الأحداث الهيدرولوجية والقدرة على ا�ستباق االنهيارات الثلجية
حت ّد مث ًال من املخاطر يف اجلبال ،يف حني �أنّ ذاكرة الأحداث ال�سابقة والق�ص�ص املتناقلة من جيل �إىل �آخر ميكن
ميكن �أن ُ
�أن ت�ساعد الباحثني على فهم التقلبات التاريخية يف الأمناط املناخية يف املناطق التي ال تتوافر عنها بيانات علمية كافية.

ويف ما يلي النقاط الرئي�سية والن�شاطات التي ينبغي �إ�سناد الأولوية لها:
•
•
•

دعم حق ال�شعوب الأ�صلية يف تقرير م�صريها وال �سيما حقها يف حتديد الأولويات واال�سرتاتيجيات لتطوير
�أرا�ضيها واملوارد الطبيعية الأخرى �أو ا�ستخدامها ،وبلورة تلك الأولويات واال�سرتاتيجيات؛
مراعاة �صوت ال�شعوب الأ�صلية عند ر�سم ال�سيا�سات واخلطط احلكومية والوطنية؛
التوعية على �أهمية التنوع البيولوجي الزراعي يف اجلبال بالن�سبة �إىل املجتمعات الأ�صلية والعامل كك ّل.
وتو�سيع نطاق تركيز التنوع البيولوجي بحيث ي�شمل درا�سات مراعية للم�ساواة بني اجلن�سني عن
املحا�صيل التقليدية يف املناطق اجلبلية وحيوانات املزرعة والأ�ساليب الزراعية املحلية والنظم الغذائية؛

•

•
•

توجيه اجلهود الدولية لو�ضع نظم الزراعة الأ�صلية يف املناطق اجلبلية والنظم الغذائية فيها على قائمة
الرتاث الثقايف غري املادي لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) ،على غرار التعاون
املوجود حالي ًا بني �إيطاليا واليونان و�إ�سبانيا واملغرب للرتويج للنظام الغذائي املتو�سطي وحمايته .وقد
ي�شكل هذا مدخ ًال �إىل حت�سني م�ستويات التغذية واملحافظة على الأغذية الأ�صلية والتقليدية املزروعة يف
املناطق اجلبلية؛
الرتحيب مب�شاركة املجتمعات الأ�صلية والتقليدية يف املناطق اجلبلية م�شاركة ن�شطة يف اجلهود الوطنية
والدولية لفهم تغري املناخ يف اجلبال والتك ّيف معه .وال بد ال�سرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ من �أن
تراعي خربتهم يف جمال �إدارة املوارد الطبيعية ونظرتهم التاريخية؛
الربط بني املعرفة التقليدية والأ�صلية والعلمية يف برامج التنوع البيولوجي الزراعي.

