
                                                                                                    

 

  في مراكش: لمؤتمر األطراف نووالعشر ةالثاني الدورة
  القادة والخبراء يدعون إلى اتخاذ مزيد من االجراءات حيال الجفاف الناجم عن التغير المناخي  

  الشرق األوسط وشمال أفريقيا  منطقة في

ووطنية، ومنظمات التنمية  دعا قادة وخبراء من منظمات بحثية دولية وإقليمية – ٢٠١٦نوفمبر/تشرين الثاني  ١٤مراكش، المغرب، 
بذل مزيد من الجهود المتعلقة بإدارة الجفاف والتخفيف من تأثيراته في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى ة والجهات المانح

 في وجه التغير المناخي. للوقوف 

الشرق المناطق األشد جفافاً من قبيل  لمطرية ودرجات الحرارة، حيث تواجهفي الهطوالت ا نحو مطردعلى يؤثر التغير المناخي ف
الظروف مالءمة لإلنتاج الزراعي. أقل  ضمنمن السكان  ةمتزايد أعداداألوسط وشمال أفريقيا مشكلة متفاقمة تكمن في إطعام 

 ماوستتعرض موارد المياه، القابعة أصالً تحت ضغوط كبيرة في تلك المناطق، إلى مزيد من اإلجهاد السيما ضمن ظروف الجفاف، 
  جهود ضمان األمن الغذائي والمائي، وتحقيق االستدامة الزراعية. تقويض  من شأنه

تكييف عالي المستوى بعنوان "مشترك جانبي  اجتماعمحور تركيز الفعاليات الالزمة للتأقلم مع هذه المشكلة سبل والوكان تحديد 
الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر كذلك موضوع و ،الزراعة: إدارة الجفاف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"المناخ لصالح 

 المغرب. ) في مراكش في UNFCC) التفاقية األمم المتحدة اإلطارية  بشأن تغير المناخ (COP22األطراف (

 الجلسةوجاء عن معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 
معالجة تأثيرات التغير المناخي في القطاع الزراعي يشكل مسألة ملحة، السيما في منطقة الشرق أن  ال شكالجتماع: "لاالفتتاحية 

، ما في مجاالت العلوم واالبتكاروعلينا العمل بشكل جماعي لتعزيز الجهود ، بشكل خاص عرضة للجفافماألوسط وشمال أفريقيا ال
ساعدنا على إدارة أفضل للطلب المتزايد على الغذاء وضمان أمن ، فضالً عن مالزراعةالمناخ لصالح ف يبدوره سيحسن من تكي

  ." طويل األجلغذائي 

) ووزارة التغير المناخي IsDB) والبنك اإلسالمي للتنمية (ICBAالدولي للزراعة الملحية ( وقد قام بتنظيم هذه الفعالية المركز
)، حيث AIRCAالمتحدة، فضالً عن رابطة المراكز الدولية للبحوث والتنمية () في دولة اإلمارات العربية MoCCaEوالبيئة (

سالمي )، والبنك اإلUSAIDاستقطبت شخصيات قيادية وعلماء وخبراء من الوزارة المذكورة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (
  . في المغرب والصيد البحري للتنمية، واإلدارة الوطنية لألرصاد الجوية في المغرب، وإكبا، ووزارة الفالحة

االستعداد بصورة وقد بحث المشاركون كيف يمكن لبرامج إدارة الجفاف على المستويين الوطني واإلقليمي مساعدة الحكومات على 
وتمحورت مناقشاتهم على وجه الخصوص حول الوضع الراهن لتخفيف منها. اأفضل لمواجهة تأثيرات الجفاف وتصميم تدابير 

إلدارة الجفاف ورصده على امتداد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ فضالً عن نقل التقانات، وعلى رأسها نظم رصد الجفاف؛ 
  إجراء مبادرات إلدارة الجفاف في المنطقة.  حولوتقديم التوصيات 

مع بالترافق  ،حصة الفرد في موارد المياه المتجددة وعلى اعتبار أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشهد المستوى األدنى من
من برامج اإلدارة األفضل على نحو ملموس خرى في العالم، فإنها ستفيد المياه مقارنة مع مناطق رئيسية أ أعلى نسبة من سحب

 المياه وإدارتها.   المتعلقة بتخصيصللجفاف ورصده والتي بوسعها إغناء السياسات الوطنية بالمعلومات الالزمة 

 ٢٠١٦إن التغير المناخي حقيقة واقعة، وقد اعتبر عام ، قالت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا: "في كلمة لها خالل االجتماع
في إدارة الجفاف بدءاً من االستجابة إلى تحول نموذجي  إجراءوثمة حاجة إلى اإلنسان بتدوين البيانات.  أجفافاً منذ بد شداألالعام 

توفر  األزمة وحتى إقرار نهج جديد إلدارة األخطار يشدد على نظم االنذار المبكر والتنمية واعتماد سياسات خاصة بالجفاف
 حتى خالل السنوات الجافة."  ،للمزارعين نموذج أعمال عملي

ً برنامج ٢٠٠٩منذ عام  إكبايقود واستجابة إلى تفاقم أخطار الجفاف،  عرف يإلدارة الجفاف تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ا
تتسم بمستوى تكيف أفضل مع ظروف المنطقة  ، بحيثيهدف إلى تطوير وتحسين نماذج المناخ والمياه والمحاصيل باسم "مورد"

وفي وتوفر بيانات أكثر دقة دعماً لصناعة القرار على شتى المستويات، بدءاً من مستوى المزرعة، فالمستوى الوطني واإلقليمي. 
كولن لين -راسكا، تضافرت جهود كل من إكبا والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة وجامعة نب٢٠١٥عام 

وهدفت هذه الجهود إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسة، األول على مستوى المنطقة والمستوى القطري.  إلعداد نظم إلدارة الجفاف



ف الجفاتجاه المساعدة على تأسيس نظم إقليمية ووطنية لإلنذار المبكر بالجفاف ورصده؛ والثاني، تقديم تقييمات لمكامن الضعف 
 باالستعداد لمواجهة تأثيرات الجفاف والتخفيف منها.  لمتعلقةوالثالث، دعم عملية رسم الخطط اوتأثيراته؛ 

ويجمع هذا المشروع ما بين الشركاء من الخبراء الدوليين واإلقليميين لتقديم ما هو جديد من رؤى وخطط واستراتيجيات إلدارة 
ن شأنه التخفيف من التأثيرات التي يحدثها الجفاف في االمداد باألغذية الجفاف والتكيف معه على المستويين الوطني والمحلي، ما م

 وكميتها، فضالً عن سالمة االمداد بالمياه في المجتمعات المعرضة للجفاف.

محاربة هدف التنمية المستدامة الثالث عشر لألمم المتحدة والذي يدعو إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق في قد صمم العمل بشكل يسهم و
 التغير المناخي وتأثيراته. 

لمحاصيل في العالم، بما في ذلك منطقة الشرق ا إلنتاجومع الزيادة المتوقعة في الجفاف التي قد تشهدها بعض المناطق الرئيسية 
 األوسط وشمال أفريقيا، من األهمية بمكان استكشاف التحديات واالمكانيات لدعم مبادرات األمن المائي والغذائي. 

ما يربو على  ،فعالياتها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني انطلقتوقد استقطبت الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف، والتي 
 ١٨الدورة بتاريخ  هذه ستختتموستعدادات لتنفيذ اتفاق باريس. اال واتخاذبلداً لمناقشة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي  ١٩٠

 . ٢٠١٦نوفمبر/تشرين الثاني 

### 

  لتساؤالتكم حول النشرة الصحفية: 
  +٩٧١ ٥٥ ١٣٧٨٦٥٣، أو  s.rather@biosaline.org.aeالسيد شوكت نبي راذر:

  +٩٧١ ٦٥ ٥٠٥ ٢٤٨٣أو  a.begmuratov@biosaline.org.ae السيد عبد المطلب بيغمراتوف:
  

 
  حول إكبا 

هدف إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية في البيئات الهامشية والمالحة من ي مركز دولي غير ربحيالمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) هو 
وضمان الدخل من الغذائي والتغذية السليمة واختبار وتسهيل الوصول إلى حلول مستدامة لتحقيق األخالل تحديد 

/http://www.biosaline.org 


