
 التكيف مع
التغير المناخي



لمحة عامة
ــة   ــس المتطرف ــوال الطق ــر المناخــي وأح ــع التغي ــزداد مواضي ت
ــن  ــى العناوي ــة عل ــاه هيمن الشــديدة واإلجهــادات المرتبطــة بالمي
الرئيســية لألخبــار وكذلــك فــي تقاريــر المخاطــر العالميــة يومــاً 
تلــو اآلخــر. فبينمــا رســم الباحثــون والناشــطون ألكثــر مــن عقــد 
ــر  ــة للتغي ــرات المحتمل ــة للتأثي ــوط العريض ــن الخط ــن الزم م
ــة  ــنوات القليل ــال الس ــب خ ــز انص ــرى أن التركي ــي، ن المناخ
ــار  ــي الدم ــببة ف ــة المتس ــس المتطرف ــى أحــوال الطق ــة عل الفائت
والثمــن الــذي يدفعــه النــاس واقتصــاد البلــدان. واندرجت مســائل 
ــي  ــر المناخ ــرات التغي ــأة تأثي ــن وط ــف م ــي التخفي ــاق ف اإلخف
والتكيــف معــه، وأزمــات الميــاه بيــن األخطــار الخمســة األولــى 
األكثــر أهميــة التــي وردت فــي تقريــر المخاطــر العالميــة لعــام 
ففــي  العالمــي.  االقتصــادي  المنتــدى  الصــادر عــن   2016
الترابــط العالمــي للمخاطــر لعــام 2017 حــّل التغيــر المناخــي 
فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن االتجاهــات الخمــس األولــى المحــددة 
ــة. كمــا ُصنــف االتجــاه األول لعــام 2017 مــع  ــة العالمي للتنمي
كافــة المخاطــر البيئيــة الخمســة الــواردة فــي المســح والمتمثلــة 
فــي أحــداث الطقــس المتطرفــة، والكــوارث الطبيعيــة، وإخفــاق 
التخفيــف مــن التغيــر المناخــي والتكيــف معــه، وفقــدان التنــوع 
الحيــوي وانهيــار النظــام اإليكولوجــي ، والكــوارث البيئيــة 
ــن المخاطــر  ــرة بي ــر ألول م ــث يظه ــة عــن البشــر، حي الناجم
ــداث  ــار أح ــن اعتب ــك ع ــة، ناهي ــاالت المرتفع ــة واالحتم العالي
ــر  ــرز المخاط ــن أب ــي ُتعتبرم ــئة والت ــة الناش ــس المتطرف الطق

ــة.  العالمي

ــق  ــى تحقي ــة إل ــوث الرامي ــى البح ــن عل ــذا يتعي ــا ه ــي يومن وف
ــع أحــوال  ــف م ــى للتكي ــة الفضل ــى الطريف ــز عل ــة التركي التنمي
ــراً هــي الشــريحة  ــر تأث ــدة هــذه. فالشــريحة األكث ــاخ الجدي المن
األضعــف واألقــل قــدرة علــى التكيــف. ولعــل التأثيــرات األولــى 
ــري وري  ــتخدام البش ــة لاس ــر الميــاه المخصص ــب تواف تصي
المحاصيــل، مــا يشــكل تهديــداً لألمــن المائــي والغذائــي لماييــن 
البشــر. األمــر الــذي يســتدعي وجــود اســتجابات تحقــق التكامــل 
بيــن علــم المنــاخ واالبتــكارات المتعلقــة بــإدارة المحاصيــل 
ــذا  ــي ه ــاتية. وف ــاتية والمؤسس ــورات السياس ــع التط ــاه م والمي
الميــدان نــرى العمــل المنفــذ مــن قبــل المركــز الدولــي للزراعــة 
الملحيــة )إكبــا( خــال العقديــن األخيريــن كفيــل بإحــداث رؤى 
مهمــة، واإلغنــاء بالخبــرات والمعرفــة لمواجهــة التحديــات 

ــر المناخــي.  ــا التغي ــي يفرضه ــة الت المتنامي



يحمــل رســم اســتراتيجيات التكيــف مــع التغيــر المناخــي ودعــم 
ــي  ــية الت ــات الهامش ــي البيئ ــة خاصــة ف ــكار أهمي ــل واالبت الدلي
يبــرز فيهــا تأثيــر التغيــر المناخــي. وخــال الســنوات والعقــود 
القادمــة، مــن المحتمــل أن ُيفاقــم المنــاخ المتغيــر مــن مشــكات 
االفتقــار إلــى الميــاه العذبــة وكذلــك مــن مشــكات الجفــاف 
وتدنــي الهطــوالت المطريــة ودرجــات الحــرارة المتطرفــة ومــا 
ــن  ــام األم ــة أم ــات القابع ــادة التحدي ــى زي ــاً إل ــك، مؤدي ــى ذل إل

ــذوي مســتقباً.  ــي والتغ الغذائ

وتتمثــل األهــداف الرئيســية للمركــز العمــل علــى تخفيــف 
تأثيــرات التغيــر المناخــي فــي: 

أ-  تحديــد التأثيــرات المحتملــة الناجمــة عــن األحــوال 
ــوارد  ــي الم ــا ف ــة حجمه ــتقبلية ومعرف ــة المس المناخي
صنــاع  دعــم  بغــرض  الزراعيــة  والنظــم  المائيــة 
التكيــف  اســتراتيجيات  رســم  عمليــة  فــي  القــرار 

واالســتثمار؛  اإلدارة  وسياســات  وخطــط 

ب-  وضــع خطــط للتكيــف مــع التغيــر المناخــي والتخفيــف 
للتأثــر  الُمعرضــة  المناطــق  تأثيراتــه لصالــح  مــن 
بهــدف تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه وضمــان 

ــي؛  ــن الغذائ األم
ــى  ــز عل ــاً ترك ــة مناخي ــة ذكي ــر حــزم تكنولوجي ت-  تطوي
تتحمــل  محاصيــل  وتطويــر  الميــاه  إدارة  تحســين 
الملوحــة والجفــاف تســتخدم إلنتاج األغذيــة واألعاف 
والوقــود واألليــاف ويمكــن اســتخدامها أيضــاً كإحــدى 

ــف.  ــط التكي ــب خط جوان

التغير المناخي محور تركيز عمل 
إكبا لعقدين من الزمن 



نظــراً إلمكانيــة تأثيــر أحــوال المنــاخ المعتدلــة والمتطرفــة فــي 
ــم  ــة فه ــي البداي ــه يجــدر ف ــرى أن ــة، ن ــة والمائي النظــم الزراعي
ــية  ــرات الرئيس ــص المتغي ــة وخصائ ــدة المحتمل ــة الجدي الطبيع
ويمكــن  الحــرارة.  ودرجــات  المطريــة  الهطــوالت  مثــل 
للتحــوالت فــي توقيــت المواســم الزراعيــة وتقليــص فترتهــا 
ــيماً يطــال  ــراً جس ــاً تأثي ــل جميع ــاف أن تحم ــادة شــدة الجف وزي
نمــو المحاصيــل وغالهــا. أمــا التغيــرات المتطرفــة، كموجــات 
ــى وجــه الخصــوص، فيمكــن أن تكــون  ــاف عل الحــرارة والجف
مدمــرة بصفــة خاصــة، مــا يســتدعي الحاجــة إلــى معرفــة 
التبايــن فــي درجــة شــدتها وتواترهــا. وفــي عــدد مــن المناطــق 
حــول العالــم بمــا فيهــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
ســلطت البيانــات المســتمدة مــن نمــاذج مناخيــة عالمية اســتقرائية 
الضــوء علــى االرتفــاع فــي درجــات الحــرارة مســتقباً وتراجــع 
المتطرفــة، الســيما  الظواهــر  المطريــة وزيــادة  الهطــوالت 

ــاف.  الجف

ــا فــي نمذجــة  وفــي هــذا الصــدد، يتمثــل النشــاط الرئيســي إلكب
التغيــر المناخــي، حيــث يقــوم المركــز بتحديــد التغيــرات ضمــن 
مســتويات محليــة أضيــق. كمــا يتــم تحويــل مجموعــات البيانــات 
ــا  ــي م ــى النطــاق اإلقليمــي والوطن ــى معلومــات عل ــة إل العالمي
يســاعد علــى تحديــد المواقــع التــي ســيكون فيهــا للتغيــر المناخــي 

ــد المناطــق  ــد تحدي ــك المناطــق. وعن التأثيــرات األعظــم فــي تل
األكثــر عرضــة للتأثــر بالتغيــر المناخــي أوالً، ســيكون باإلمــكان 
ــإدارة  ــة ب ــطة المتعلق ــخاص واألنش ــى األش ــود عل ــز الجه تركي

الزراعــة والميــاه فيهــا بهــدف إيجــاد حلــول تكيفيــة. 

ــة  ــب المناخي ــد الجوان ــم تحدي ــق، يت ــك المناط ــن تل ــي كل م وف
المختلفــة ذات التأثيــر األعظــم، كالجفــاف المتزايــد فــي بعــض 
ــال  ــاً خ ــرارة صيف ــات الح ــاع درج ــرى ارتف ــي أخ ــا، وف منه
ــع  ــكان تراج ــق ف ــن المناط ــا م ــي غيره ــا ف ــل، أم ــار واللي النه
فتــرات الشــتاء البــاردة. ومــن خــال فهــم هــذه التغيــرات، 
يمكــن اختبــار محاصيــل وأصنــاف جديــدة وإدخالهــا إلــى جانــب 
األفــكار المبتكــرة فــي عمليــة إدارة الــري لدعــم النظــم. بعدهــا 
يتــم اســتخدام البيانــات المناخيــة الجديــدة علــى النطــاق اإلقليمــي 
والوطنــي فــي نمذجــة الميــاه والمحاصيــل للمســاعدة علــى تحديد 
ــة.  ــوارد المهم ــية ونظــم الم ــل األساس ــي المحاصي ــرات ف التأثي
ولــدى إجــراء تجــارب فــي النمذجــة مــع أنــواع محاصيــل 
مختلفــة وشــتى ممارســات إدارة الميــاه والزراعــة، ُدرســت 
أفــكار قلــب تأثيــرات التغيــر المناخــي، حيــث شــكلت األســاس 
للحلــول العمليــة لخطــط اإلدارة الذكيــة مناخيــاً للزراعــة والمياه. 

النمذجة المناخية لدى إكبا



الجفــاف جانــب خــاص مــن جوانــب التغيــر المناخــي المســبب 
ــار  ــاس األمط ــن انحب ــدة م ــرات المدي ــيمة. فالفت ــرات جس لتأثي
تمثــل تهديــداً لألمــن الغذائــي والمائــي وتتســبب فــي مزيــد مــن 
ــا  ــة، كم ــوارد الطبيعي ــى الم ــة عل ــر المرغوب ــات غي الضغوط
ــف،  ــع األس ــة. وم ــة واالجتماعي ــر فــي التنميــة االقتصادي تؤث
ــي  ــا ف ــا إكب ــت به ــي قام ــي الت ــر المناخ ــة التغي ــرت نمذج أظه
كثيــر مــن مناطــق إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا زيــادة 

ــاف وشــدته.  ــر الجف ــي توات ــة ف محتمل

ــود  ــن وج ــام ع ــط اللث ــرة تمي ــات األخي ــرات المفاجئ ــل تأثي ولع
ــروف  ــة. فظ ــل المنطق ــاف داخ ــي إدارة الجف ــود ف ــوات وقي فج
الجفــاف فــي المغــرب وتونــس عــام 2016، وكذلــك فــي جنــوب 
بــاد الشــام عــام 2014 تشــدد علــى الحاجــة الُملّحــة إلــى دعــم 
ــج  ــات وبرام ــع سياس ــدان لوض ــك البل ــعوب تل ــات وش الحكوم

ــة.  ــرات هــذه الظواهــر المتطرف متعــددة المســتويات إلدارة تأثي

ــا فيعمــل مــع خبــراء دولييــن ومــع المركــز األمريكــي  أمــا إكب
للتخفيــف مــن الجفــاف لــدى جامعــة نبراســكا، لينكولــن، وكذلــك 
ــن  ــدة، فضــاً ع ــم المتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــع منظم م
ــة  ــج المتعلق ــن إليصــال أحــدث النتائ ــع شــركاء وطنيي ــه م عمل
بــإدارة الجفــاف إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 
ــا  ويقــوم هــذا النهــج بتســخير االبتــكارات فــي ميــدان تكنولوجي
الميــاه  لقضايــا  العمليــة  والحلــول  والسياســات  المعلومــات 
والمحاصيــل بهــدف المســاعدة علــى التخفيــف مــن تأثيــرات هــذه 
الظواهــر المتطرفــة للمنــاخ. أمــا الهــدف فيكمــن فــي بنــاء القــدرة 
علــى التكيــف بــدءاً مــن مســتوى األســرة وحتــى البلــد للمســاعدة 

علــى تحمــل تأثيــرات صدمــات المنــاخ هــذه. 

إدارة المناخ المتطرف : التركيز 
على الجفاف 

قــدرة نبتــة الكينــوا علــى التأقلــم مــع التقلبــات المناخيــة وإســتهاكها المناســب للميــاه يجعلهــا مؤهلــة لبرامــج التكيــف مــع التغيــر المناخــي. بعــض 
أنــواع الكينــوا المعينــة لديهــا قابليــة النمــو فــي الظــروف البيئيــة القاســية وذلــك بســبب قدرتهــا علــى تحمــل الملوحــة والجفــاف.  



الدخــن اللؤلــؤي هــو أيضــاً نبــات مناســب لألقاليم التــي تأثــرت بالملوحة 
والحــرارة والجفــاف وُيرجــح أن يكون مناســباً للتغيــر المناخي. 

تحتــاج الحكومــات واألعمــال التجاريــة والمواطنيــن إلــى تلقــي 
الدعــم أثنــاء عمليــة التخطيــط للتكيــف مــع االبتــكارات الجديــدة 
بغــرض  والمعلومــات  والسياســات  التكنولوجيــا  ميــدان  فــي 
تحقيــق التغيــرات المطلوبــة فــي الســلوك والممارســات. ولعــل 
ــة  ــوارد الطبيعي ــي مجــال إدارة الم ــا ف ــاء إكب ــع علم ــل م العم
ــث  ــة، حي ــرؤى مهم ــرار ب ــاع الق ــّد صن ــل يم ــع المحاصي وتنوي
يســعى العلمــاء إلــى تحســين مصــادر المعيشــة وزيــادة اإلنتاجيــة 
والقــدرة علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي، فضــاً عــن 
ــاه  تنويــع الدخــل لــدى فقــراء المزارعيــن المعتمديــن علــى المي
ــن خــال نشــر  ــك م ــق ذل ــوارد األراضــي. وتحق الهامشــية وم
ــم  ــة تتس ــة الغل ــاف عالي ــل وأع ــاج محاصي ــزم إنت ــع ح وتوزي
ــة الهامشــية.  ــع الظــروف البيئي ــف م ــى التكي ــدرة أفضــل عل بق
وكان باإلمــكان تحديــد أصنــاف المحاصيــل المتكيفــة مناخيــاً 

ــر  ــة، وتأثي ــية والملحي ــروف الهامش ــة للظ ــات المتحمل والمدخ
ــة  ــة لإلنتاجي ــة وغيرهــا مــن العوامــل المعوق ــرات المناخي التغي
مــا شــكل خطــوة أساســية علــى درب إيجــاد بدائــل متكاملــة 
ــة  ــم غربل ــية. وت ــات الهامش ــي البيئ ــة ف ــة معدل ــم زراعي أو نظ
نحــو 8,000 مدخــل ألكثــر مــن 20 نوعــاً علفيــاً وتقييمهــا 
لتحديــد الطــرز الوراثيــة التــي تتســم بقــدرة أفضــل علــى تحمــل 
ــا  ــن الظــروف الهامشــية. كم ــى ضم ــة أعل ــع إنتاجي ــاد م اإلجه
جــرى تطويــر إدارة حقليــة متكاملــة لتحســين إنتــاج البــذور 
التــي اشــتملت علــى ثاثــة جزئيــات أساســية: إدارة التربــة، 
ــة.  ــل العلفي ــة للمحاصي ــري والصــرف، واإلدارة الحقلي إدارة ال
أمــا الزيــادة فــي الغــال مــن خــال اتبــاع هــذا النهــج المتكامــل 

ــن الحــاالت.   ــر م ــي كثي ــة ف ــي المائ ــاوزت 40 ف فتج

وســتؤدي التغيــرات فــي توافــر الميــاه إلــى زيــادة الجهــود 
المتعلقــة بتوزيــع الميــاه، مــا يعطــي أهميــة خاصــة لتدابيــر 
التكيــف التــي تزيــد مــن كفــاءة اســتخدام الميــاه. فجدولــة الميــاه 
ــاالً  ــتخدمة يشــكل مج ــات المس ــو أفضــل وإدارة الكمي ــى نح عل
ــرة. إذ  ــة كبي ــة بدرج ــاه المطلوب ــر المي ــه توفي ــن خال ــن م يمك
يبيــن العلمــاء فــي إكبــا عــن طريــق المستشــعرات المرتبطــة مــع 
ــن  ــف يمك ــن خــال النمذجــة كي ــة وم ــار الصناعي صــور األقم
لألعمــال التجاريــة الزراعيــة والمزارعيــن أصحــاب الحيــازات 
الصغيــرة توفيــر الميــاه والطاقــة فــي النظــم الزراعيــة. كمــا يتــم 
تحديــد تكنولوجيــات الــري المختلفــة التــي مــن شــأنها المســاعدة 
علــى توفيــر الميــاه فــي المناطــق الشــحيحة بهــذا المــورد 
واختبارهــا مــن حيــث التكيــف علــى نطــاق واســع. أضــف إلــى 
ذلــك وجــود المزيــد مــن األعمــال األخــرى المتعلقــة باســتخدام 
ــث  ــة، حي ــوارد المائي ــن نظــام الم ــة كجــزء م ــر تقليدي ــاه غي مي
توفــر رؤيــة مهمــة حــول البدائــل المطلــوب دعمهــا فــي عمليــة 

ــر المناخــي.  ــف مــع التغي ــط للتكي التخطي

هنالــك أيضــاً ابتــكارات مهمــة فــي ميــدان تطويــر واختبــار 
ــا  ــم فيه ــروف تتفاق ــي ظ ــا ف ــن زراعته ــة يمك ــل مختلف محاصي
شــدة الجفــاف أو الملوحــة بفعــل التغيــر المناخــي. فمــن خــال 
العمــل مــع المؤسســات الوطنيــة للبحــوث الزراعيــة، يمكــن 
اختبــار الخيــارات المتنوعــة ألنــواع المحاصيــل ومــن ثــم 
ربطهــا بوضــع النمــاذج االقتصاديــة، كمــا يمكــن توســيع نطــاق 
ــذور  ــاج الب ــم إنت ــن نظ ــة ضم ــة االجتماعي ــوحات والتنمي المس

ــي.  ــر المناخ ــع التغي ــف م ــط التكي ــم خط لدع

حلول للتكيف انطالقاً من أفكار متعلقة 
بالمياه والمحاصيل والسياسات



سيسبان هو نوع آخر من النبات الذي ُيعتبر مقاوماً للحرارة والملوحة ويتم إستخدامة كعلف. 

قــد تشــكل أحــوال المنــاخ المتطرفــة، كالجفــاف علــى ســبيل المثــال، عبئــاً جســيماً علــى خزينــة 
البلــدان، مكلفــة إياهــا مالييــن الــدوالرات أو يزيــد فــي حــال كان التخطيــط رديئــاً أو عنــد غيــاب 
االســتعداد للجفــاف. ويقــوم إكبــا بمســاعدة العديــد مــن المراكــز الوطنيــة للبحــوث والحكومــات 
ــي  ــاء ف ــذ العلم ــن تنفي ــه، فضــالً ع ــن تأثيرات ــف م ــي والتخفي ــر المناخ ــع التغي ــف م ــى التكي عل
المركــز لنظــم تشــغيلية إلدارة الجفــاف فــي العديــد مــن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، حيــث يتلقــى األطــراف المحليــون تدريبــات علــى رســم خرائــط الجفــاف الخاصــة بهــم 
وفــق الوقــت الحالــي. وهــذا ال يســاعد صنــاع السياســات علــى إدارة تأثيــرات الجفــاف فــي أقصــر 
وقــت ممكــن وحســب، بــل يســاعدهم كذلــك علــى تكويــن فكــرة واضحــة حــول متطلبــات المــوارد 

مــن خــالل تحليــل شــدة الجفــاف وتصميماتــه التخطيطيــة. 

ــد  ــام بتحدي ــه، ق ــف مع ــي والتكي ــر المناخ ــة التغي ــدان نمذج ــي مي ــز ف ــل المرك ــب عم ــى جان وإل
وتطويــر العديــد مــن االبتــكارات الذكيــة مناخيــاً مــن قبيــل البيــوت الشــبكية التــي تتســم بكفــاءة 
ــر  ــة، فضــالً عــن تطوي ــة والزراعي ــاء المائي ــاج األحي ــة إلنت ــة، والنظــم المتكامل اســتهالك الطاق
محاصيــل متكيفــة مــع المنــاخ مثــل الكينــوا والــذرة الرفيعــة والشــعير والتــي تتســم بقدرتهــا علــى 
تحمــل األحــوال المناخيــة المتطرفــة والملوحــة المرتفعــة. ويأتــي عمــل المركــز فــي ميــدان التغيــر 
المناخــي متوافقــاً مــع اتفاقيــة باريــس، التــي تدعــو إلــى جهــود طموحــة لمكافحــة التغيــر المناخي 
والتكيــف مــع تأثيراتــه. وضمــن المســؤولية المنوطــة بــه، يلتــزم المركــز التزامــاً كامــالً بالعمــل 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وباألخــص هدفيــن التنميــة المســتدامة األول والثانــي بشــأن 
القضــاء علــى الفقــر والجــوع، وأهــداف التنميــة المســتدامة الســادس والثالــث عشــر والخامــس 
عشــر والســابع عشــر. وتدعــو هــذه األهــداف إلــى وضــع نــُـهج جديــدة ومتكاملــة للتعامــل مــع 

مشــكالت عالميــة مثــل الفقــر والجــوع والتغيــر المناخــي.

القدرات االقتصادية
ال للفقر

القضاء التام على 
الجوع

المياه النظيفة 
وتعزيز الصحة العامة 

العمل المناخي

الحياة في البر

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف



حول إكبا

إكبــا مركــز فريــد علــى مســتوى العالــم يختــص فــي البحــوث الزراعيــة التطبيقيــة ويركــز علــى المناطــق الهامشــية التــي يعيــش فيهــا 
زهــاء 1.7 مليــار شــخص. ويقــوم المركــز بتحديــد واختبــار وإدخــال محاصيــل وتكنولوجيــات ذكيــة مناخيــاً وتتســم بكفــاءة اســتخدام 
المــوارد التــي تائــم بالدرجــة الفضلــى شــتى المناطــق المتأثــرة بالملوحــة ونــدرة الميــاه والجفــاف. ومــن خــال عملــه يســاعد إكبــا 

علــى تحســين األمــن الغذائــي ومصــادر المعيشــة لبعــض مــن أشــد المجتمعــات الريفيــة فقــراً حــول العالــم.  

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على العنوان التالي:

ص.ب 14660، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 336 1100  

+971 336 1155  
icba@biosaline.org.ae  

www.biosaline.org  
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