
 خبراء ریادیون یدعون إلى مزید من العمل لمحاربة تأثیرات التغیر المناخي في الصومال

 

تقلبات  لمحاربةمزید من الشراكات الدعا فریق من كبار الخبراء إلى إقامة  – 2018أبریل/نیسان  3تونس العاصمة، تونس، 
 .الماضيالتغیر المناخي في الصومال الذي یعاني من تأثیرات تكرار موجات الجفاف منذ ثمانینات القرن 

وتحدث الخبراء خالل حلقة دراسیة بعنوان "الشراكات لبناء القدرة على التكیف مع الجفاف وتأثیرات التغیر المناخي في 
) إكبا(لصومال والمركز الدولي للزراعة الملحیة في اوالحكومة الفیدرالیة  الصومال" اشترك في تنظیمھا وزارة الزراعة والري

 الكوارث.  إلدارة مخاطرالصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والمعھد الصومالي كذلك و

 لبنك اإلسالمي للتنمیة في تونس العاصمة، بتونس. مجموعة اعلى ھامش االجتماع السنوي الثالث واألربعین ل ونظمت الفعالیة

ما بین البنك اإلسالمي للتنمیة وشركائھ على  القائمة قدرة الشراكات - من جملة المواضیع األخرى -بحثت الحلقة الدراسیة كما 
بدالً من  المخاطراإلجراءات استباقیة وقائمة على إدارة من االستجابة للجفاف على مستوى البلد، ما یجعل  القدرة علىتطویر 
ذكیة مناخیاً وتوسیع نطاقھا لضمان األمن الزراعة الإدخال بحثت أیضاً قائمة على إدارة األزمة؛ و ارتكاسیة إجراءاتكونھا 

تنفیذ برامج تنمویة في البلدان الھشة والمتأثرة كذلك الغذائي وتعزیز القدرة على التكیف في المناطق السریعة التأثر بالجفاف؛ و
 الصومال من خالل العمل انطالقاً من الشركات مع أصحاب الشأن المحلیین. كبالصراعات 

ولعل من بین األھداف الرئیسیة للحلقة الدراسیة كان رفع التوعیة بتأثیرات التغیر المناخي في الصومال؛ ومناقشة الشراكات 
؛ وكذلك ربط الجھات المانحة مع المنظمة الدولیة الصومال  مع ین البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمیةب ع تشكیلھاالمتوق

لدعم المؤسسات المحلیة في الصومال؛ فضالً عن إدخال نظام متكامل للقدرة على التأقلم مع الجفاف كحل لمكافحة الجفاف 
 . ھذا البلدوالتغیر المناخي في 

صناع السیاسات لدى البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمیة؛  كان من بینھممشاركاً  40وحضر ھذه الفعالیة قرابة 
وكذلك منظمات وطنیة للبحوث ومؤسسات  ،وكاالت مانحة إقلیمیة منھا ودولیة ومنظمات إقلیمیة ودولیة للبحوثن عن وممثلو

 إلسالمي للتنمیة. أكادیمیة في البلدان األعضاء في البنك ا

النظام المتكامل للقدرة على التأقلم مع الجفاف في الصومال، قالت الدكتورة أسمھان  بشأنالمذكرة المفاھیمیة  عرضولدى 
یتشابھ سبب تدني اإلنتاجیة في الصومال مع السبب الذي نجده في كثیر من البلدان األفریقیة األخرى. الوافي، مدیر عام إكبا: "

لى ارتفاع مستوى سرعة التأثر بالصدمات المناخیة، واالفتقار إلى البذور واألسمدة ذات الجودة العالیة؛ فضالً عن ع نطويی إذ
أما المشروع الذي نعمل علیھ معاً فھو مشروع ما بعد الحصاد.  الخسائرغیاب األصناف المتحملة لإلجھاد وتدھور البیئة و

استخدام النظام المتوافر لرصد الجفاف واالنذار المبكر، في میدان على مستوى البلد القدرات  تنمیةلثالث سنوات یھدف إلى 
 وتحدید المناطق األسرع تأثراً بالجفاف ضمن الظروف المناخیة". 

تحدید بضعة  عن طریقما بوسعنا القیام بھ  نعرض خاللھنموذجیاً مشروعاً : "سیكون ھذا المشروع الدكتورة الوافي وأضافت
، سیتم إدخال محاصیل متحملة للجفاف وتولیفة من األصناف المتنوعة المذكور وضمن المشروعتدخالتنا.  تستھدفھامجتمعات 

سنعمل  أضف إلى ذلك أننا مع الزراعة الذكیة مناخیاً إلى جانب حزم إدارة التربة والمیاه في مناطق مختارة (سریعة التأثر).
 والمزارعین."  والعاملین في القطاع الزراعي على تنمیة القدرات لدى وزارة الزراعة في الصومال، 

 
وفي ھذا السیاق، قال األستاذ الدكتور عبد الرزق أحمد دلمار، الرئیس التنفیذي للمعھد الصومالي إلدارة مخاطر الكوارث: 

المعھد الصومالي إلدارة مخاطر الكوارث ، ما سیدفع عن التغیر المناخي "تواجھ المجتمعات الصومالیة تحدیات جسیمة ناتجة
ً والمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا)  مع المجتمعات السریعة التأثر في المناطق الھامشیة من الصومال لمساعدتھا  العمل معا

 قادرة على التكیف." ورعویة مستدامة -على التوصل إلى مصادر معیشة زراعیة
 

على األمطار في نظمھا المائیة وأمنھا  بدرجة كبیرةال بسبب اعتمادھا  على وجھ الخصوص بالجفافسریعة التأثر إن الصومال 
)، إلى جانب 18-2015الجفاف الراھن ( أسفرإذ والحكومة والبیئة.  مجتمعاتھاالغذائي، بل بسبب الھشاشة الراھنة التي تتسم بھا 
السكان على الھجرة والبحث عن ملجأ لھم في مخیمات للنازحین عن إجبار تأثیرات الصراعات المستمرة وانعدام االستقرار، 

 یفتقرون فیھا إلى الفرص اإلنتاجیة ویعتمد معظمھم على المساعدات. داخلیاً، 

http://www.biosaline.org/


لتأثیرات المدمرة في األشخاص لولیة في حاالت الكوارث مع إحصائیات مرعبة وترافقت الدعوات لتقدیم مساعدات إغاثیة د
قرار دولي  وإذا لم یُتخذوحذرت األمم المتحدة أنھ في حال احتباس األمطار لموسم آخر والنظم الزراعیة والمائیة واالقتصاد. 

 . 2011عام ت البالد تكراراً للمجاعة التي ضرب الصومالعاجل، فقد یشھد 

إكبا، حّل التغیر المناخي في صلب المجاالت التي ركز علیھا المركز لنحو عقدین من الزمن، واشتملت بعض األھداف وفي 
المناخیة مستقبالً في الموارد المائیة والنظم الزراعیة لدعم صناع ة للبرنامج على تحدید التأثیرات المحتملة لألحوال یالرئیس

ات للتكیف وخطط وسیاسات إداریة واستثماریة؛ فضالً عن وضع خطط للتكیف والتخفیف القرار بما یمكنھم من رسم استراتیجی
من تأثیرات التغیر المناخي في المناطق السریعة التأثر من أجل تحسین إمكانیة الوصول إلى المیاه وضمان األمن الغذائي؛ 

تستخدم ووالجفاف  ةحومحاصیل متحملة للملتطویر وناھیك عن تطویر حزم تقانیة ذكیة مناخیاً تركز على إدارة متطورة للمیاه 
 خطط التكیف.  إحدى جوانبك اعتمادھاكغذاء وعلف ووقود وألیاف ویمكن 

إذ عمل ھذا االجتماع الذي انعقد في الجتماع السنوي الثالث واألربعین للبنك اإلسالمي للتنمیة. لالعام  كانت الشراكة موضوع
كمنصة عظیمة لتبادل األفكار وإطالق الشراكات للوصول إلى عالم أكثر استدامة.  2018أبریل/نیسان  5-1تونس خالل الفترة 

 جلسة.  50موضوع خالل  100متحدث غطوا  200مشارك كان من بینھم  2,000واستقطب ما یربو على 
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 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معاؤالتكم حول البیان الصحفي، لتس

 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 حول إكبا

تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة  غیر ربحیةالمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) منظمة دولیة 
 والمالحة من خالل إیجاد حلول مستدامة واختبارھا وتسھیل الوصول إلیھا تحقیقاً لألمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل.

www.biosaline.org 

 

 حول البنك اإلسالمي للتنمیة 

یتخذ من جدة بالمملكة العربیة السعودیة مقراً  . ویقدم البنك الذي1975البنك اإلسالمي للتنمیة بنك متعدد األطراف أسس في یولیو/تموز 
من البلدان األعضاء، بما یتماشى مع ھدفھ العام المتمثل في تعزیز التنمیة االقتصادیة  57لھ تمویالً ومساعدات فنیة متوافقة والشریعة إلى 

ألعضاء من خالل االستثمار في البنى التحتیة واالجتماعیة. كما یمول البنك مشاریع وبرامج في القطاعین العام والخاص داخل البلدان ا
ة االقتصادیة واالجتماعیة، وتحفیز التجارة الخارجیة. ویساعد البنك اإلسالمي للتنمیة كذلك المجتمعات اإلسالمیة والبلدان غیر اإلسالمی

 ویجري دراسات في االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمیة. 

http://www.isdb.org 
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