
تُعتبَر الجبال مخازن التنّوع البيولوجي العالمي، فتُعطي مقاييس بيئيّة عاموديّة للحياة ال تُرصد 
إال على بُعد آالف الكيلومترات من خط العرض. وتُعطي هذه الطبوغرافيا الشديدة التنّوع 

الناتجة من الجاذبيّة فرًصا من أجل تنّوع إضافي للحياة، مّما يؤّدي إلى تنّوع بيولوجي ال مثيل 
له. كما تُعتبر الجبال مهد تنّوع الكائنات وملجأها. وتترّكز نصف النقاط الساخنة للتنّوع 

البيولوجي في العالم في الجبال التي تؤّمن سلًعا وخدمات حيويّةً لمنفعة البشريّة كلّها، وهي 
قادرة على دعم التنمية المستدامة على مستوى عالمي وتدفع بالعالم نحو اقتصاد أكثر 

اخضراراً. لكن، يُعتبَر تأمين هذه السلع والخدمات عرضةً للخطر بسبب األنشطة اإلنسانيّة. 
والجبال بوصفها مخزناً للحياة يحمي الكثير من التنوع البيولوجي في العالم، وهي أساسيّةً في 

عالم متغيّر.

التنّوع البيولوجي في الجبال – إرث عالمي

تُغطّي البيئة الجبليّة حوالي 27 في المائة من مساحة أراضي العالم وتدعم مباشرةً 22 في المائة 
من سكان العالم الذين يعيشون في مناطق جبليّة وفي األراضي التي تقع أمامها مباشرة. ويؤّمن 

التنّوع البيولوجي في الجبال خدمات النظم االيكولوجيّة األساسيّة، مثل المياه العذبة، 
واألخشاب، والنباتات الطبيّة، واألنشطة الترفيهيّة في األراضي المنخفضة المحيطة ومناطقها 

المتحّضرة بشكل متزايد. ومن خالل الوقاية من التآكل، يضمن تنّوع النباتات الجبليّة سبل 
العيش، وطرق النقل، ونوعيّة مستجمعات المياه. ويستفيد أكثر من 50 في المائة من البشريّة 

من الجبال على أنّها أبراج مياه العالم، فتضّم بعض مجمعات الجينات الزراعيّة األكثر تعقيًدا في 
العالم وممارسات اإلدارة التقليديّة.

كما أن الجبال غنيّة باألنواع المتوطنة. باإلضافة إلى دعم التنّوع الكبير لألنواع وأشكال 
الموائل، تضّم جبال العالم بعض أبرز المناظر الطبيعية وتستضيف قسًما كبيًرا من مجموعات 

اثنيّة مميّزة، وبقايا مختلفة لتقاليد ثقافيّة، ومعرفة بيئيّة، وتكيّف الموائل. وقد ساعد االنعزال 
وعدم النفاذ النسبي في حماية األنواع في الجبال والمحافظة عليها – من األيل والنسر والالما 

إلى مجموعات بريّة – الخردل، والهال، الكشمش، والقرع. في جبال األنديز، على سبيل 
المثال، يعرف المزارعون حتى 200 صنف مختلف من البطاطس األصليّة. وفي جبال النيبال، 

يزرعون حوالي 2000 نوع من األرز. وفي حين أن خدمات الجبال حيويّة، فإن إمداداتها 
المستدامة عرضة لتهديدات متزايدة، فالتغيّر المناخي، والفقر، والتعدين التجاري، وقطع 

األشجار، وانتهاك حرمة األراضي، كلّها تُلقي بعبء ثقيل على التنّوع البيولوجي في الجبال. 
غوريالّ الجبال في أفريقيا الوسطى، والدببة ذات النظارة في جبال األنديز، وحيوانات الكتزل 

المتألّقة في أميركا الوسطى، ال تحتّل سوى بقع من الغابات المغيمة التي ال تزال تتقلّص 
مساحتها. وفي الوقت نفسه، تستمّر تجارة حيوانات ونباتات الجبال النادرة، بما في ذلك أنواع 

من زهور األوركيد، والطيور، والحيوانات البرمائيّة في استنزافها.

التهديدات للتنّوع البيولوجي على الجبال

يُسيطر األثر البشري على مساحات شاسعة من الجبال وغالباً تكون تأثيراته ال يُمكن الرجوع 
عنها. فاألنشطة البشريّة تؤثّر تأثيًرا عميقًا على مناخ العالم، وبالتالي على النظم االيكولوجية 

للجبال. ونظًرا إلى ارتفاعها، وانحدارها، وتعّرضها للشمس، تتأثّر بكل سهولة بالتقلّبات 
المناخيّة. ومع ارتفاع درجة حرارة العالم، يُسبّب احترار المناخ هجرة أنواع النباتات 

والحيوانات. ونظًرا إلى أن جميع الجبال تضيق مع االرتفاع، ستتنافس أنواع أكثر على المنطقة 
العليا ومواردها المحدودة. ونتيجةً لذلك، قد يتّم القضاء على أنواع نادرة على األمد الطويل. 

وتتعلق المشكلة األساسيّة المتأتية من ارتفاع الحرارة بسرعة التّغير: فالتغيّرات المناخيّة 
الجارية والمتوقّعة أسرع مّما يُمكن للتطّور والهجرة التعامل معه بشكل شائع. فقد طبع التفاعل 
البشري مع األنواع اإلقليميّة والمحفّزات المناخيّة للتنّوع البيولوجي للجبال لقرون عّدة. وتُعتبَر 
أنظمة الرعي في المناطق الجبليّة التقليديّة أمثلة كالسيكيّة لإلدارة المستدامة. إال أنه، في العقود 

األخيرة، أّدى التعدين، والتصنيع، وكثافة الزراعة والسياحة، باإلضافة إلى النمو السّكاني، 
وعدم وضوح حوكمة الموارد وحيازة األراضي أدت جميعها إلى ضغوط على التنّوع 

البيولوجي لم تكن معروفة من قبل. وعالوة على ذلك، أّدى الفقر إلى ارتفاع الهجرة نحو األعلى 
وأرغم المزارعين على استخدام األراضي غير المالئمة، مثالً منحدرات للزراعة عرضة 

للتآكل، مّما سبّب خسائر فادحة في التربة أو في التنّوع البيولوجي في نظم الجبال االيكولوجيّة 
الهّشة.

والتنوع الجبال 
البيولوجي   



حماية التنّوع البيولوجي في الجبال

إن إدارة التنّوع البيولوجي في الجبال اعتبرت بشكل متزايد مسؤوليّة عالميّة. ففي السنوات األربعين الماضية، ارتفعت مساحة المناطق المحميّة 
ستة إلى ثمانية أضعاف، بشكل كبير في المناطق الجبليّة، مرتفعةً من 9 في المائة من مجموع المناطق الجبليّة في العام 1997 إلى 16 في المائة 
في عام2010 . وفي حين أن المناطق المحميّة أساسيّة، فإنها تبقى بمفردها عاجزة عن المحافظة على التنّوع البيولوجي أو اإلرث الثقافي. وغالباً 
ما تستخدم المجتمعات األصليّة التقليديّة التنّوع البيولوجي في المناطق الجبلية المحميّة وتديره وقد تكون حتّى أكثر عرضةً للتهديدات من التنّوع 

البيولوجي بحّد ذاته. وتقتضي المناطق الجبليّة حيث يعمل الناس ويعيشون نهج محافظة ابتكاريّة وجديرة باالحترام؛ فيجب تشجيع السّكان 
المحليّين على اإلشراف على إرثهم الطبيعي والثقافي على حد سواء. كما تُعتبَر مشاركة المجتمعات الجبلية في جميع المراحل حيويةً في اإلدارة 
المستدامة للتنّوع البيولوجي واستخدامه. ويعتبَر اإلشراف، مع تركيزه على اإلدارة القائمة على المجتمع والقيادة المحليّة، واعداً جًدا لحماية تلك 

المناطق الجبليّة في مختلف أنحاء العالم حيث أن نوعية المناظر الطبيعية على الصعيد البيولوجي والثقافي والمشهدي ناجمة عن تفاعالت 
األشخاص مع الطبيعة على المدى الطويل. ففي منطقة "هندو-كيش" لجبال الهيمااليا مثالً، تعتمد جهود المحافظة حالياً على نهج تشاركيّة 

وتطبيق السياسات من أجل الحوكمة الالمركزيّة إلدارة التنّوع البيولوجي وتمكين المجتمعات المحليّة من تحقيق هذا الهدف. وقد شمل التحّول 
التدريجي في نموذج سياسات وممارسات المحافظة قبول المجتمعات المحلية على أنّها جزء ال يتجّزأ من مبادرات المحافظة الوطنيّة وإدراج 

اتفاقيّات عالميّة عديدة.

كما يتّم االعتراف بإمكانيات المناظر الطبيعية التي تمت المحافظة عليها في الحفاظ على مستويات عالية من التنوع البيولوجي، باالقتران مع 
زراعة مكثّفة على نطاق صغير، إنّما متنّوعة في مناطَق جبليّة ذات كثافة سّكانيّة عالية حيث ال يُمكن إنشاء مناطق طبيعية بريّة محميّة رسميًّا أو 
توسيع نطاقها. وفي هذه المناطق محاصيل مختلطة، ونهج الزراعة المختلطة بالمراعي والحراجة الزراعيّة، والمحافظة على المياه والتربة. كما 

يمكن تعويض مستخدمي األراضي الجبليّة عن عدم وجود المنافع في الموقع من خالل الدفع مقابل الخدمات البيئية. وتُبين تجارب كثيرة من 
الدول النامية والصناعيّة أن الدفع مقابل الخدمات البيئية يدعم إدارة التنّوع البيولوجي ويُشّكل أداة ابتكاريّة من أجل نقل الموارد إلى مجتمعات 

المناطق المرتفعة، التي غالبا ما تكون محرومة اجتماعيًّا واقتصاديًّا أكثر من المناطق المنخفضة الُمحيطة.

التنّوع البيولوجي في الجبال وجدول األعمال الدولي

خالل العقَدْين الماضيًْين، ومنذ انعقاد قمة ريو حول األرض في العام 1922، ازداد الوعي بشأن أهميّة المناطق الجبليّة في العالم وتنّوعها 
البيولوجي. وفي أعقاب مؤتمر ريو، دخلت اتفاقيّة التنّوع البيولوجي حيز التنفيذ في العام 1993. وتُعتبَر االتفاقيّة التي صادقت عليها 187 دولة، 

معاهدة دوليّة ملزمة قانونًا، مخّصصة من أجل تطوير استراتيجيات وطنيّة لحماية التنّوع البيولوجي وضمان استخدامه المستدام. وتعترف 
االتفاقيّة، للمرة األولى في القانون الدولي، بأن المحافظة على التنّوع البيولوجي مصدر قلق مشترًكا للبشريّة وجزًءا ال يتجّزأ من عملية التنمية. 

وفي اجتماعه السابع في فبراير/شباط 2004، اعتمد مؤتمر األطراف – الجهاز الرئاسي في اتفاقيّة التنّوع البيولوجي – برنامج عمل حول التنّوع 
البيولوجي في الجبال، وهي مجموعة أعمال تتناول الخصائص والمشاكل الخاصة بنظم الجبال االيكولوجيّة. وبعد سنوات من المفاوضات الدوليّة 

والنداءات إلى علم التنّوع البيولوجي، وافقت أكثر من 90 حكومة القيام رسمياً بتأسيس منهاج العمل الحكومي الدولي للصلة بين العلم والسياسة 
العامة في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وهو جهاز عالمي رائد يؤّمن المعلومات الصحيحة علميًّا وتلك ذات الصلة من 

أجل دعم قرارات أكثر تطلًّعا حول كيفيّة المحافظة على التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجيّة وكيفيّة استخدامها في مختلف أنحاء العالم. 
وإضافة إلى ذلك، وخالل العقَدْين الماضيَْين، تّم تأسيس عدد من المنظّمات الحكوميّة الدولية والمنظمات غير الحكوميّة، على غرار المركز 
الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة، والشراكة في مجال الجبال، والتقييم العالمي للتنّوع البيولوجي في الجبال، والجمعية األوروبية للتعاون في 

المناطق الجبليّة (أورومونتانا)، ومجموعة "أديلبودن" ومنظّمات عديدة أخرى من أجل تحسين ظروف العيش بالنسبة إلى سّكان الجبال وحماية 
البيئة الجبليّة في مختلف أنحاء العالم.
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