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أهداف استراتيجية

مقدمة
كانــت اســتراتيجية إكبــا المعتمــدة عــام 2012 للفتــرة -2013
2023 بمثابــة القــوة المحركــة لعمــل المركــز. إذ تعتبــر هــذه 
ــج البحــوث  ــات إعــداد برام االســتراتيجية مصــدراً الســتنارة عملي
ــرة  ــال الفت ــرة. فخ ــت األخي ــنوات الس ــال الس ــا خ ــة إلكب والتنمي
المذكــورة، أثبتــت هــذه االســتراتيجية أهميتهــا كأداة ترســم مــن 
خالهــا أعمــال االســتجابة الحتياجــات طيــف واســع مــن أصحــاب 
الشــأن فــي شــتى المناطــق. إال أن المشــهد العالمــي قــد شــهد تغيــرات 
جســيمة علــى المســتوى البحثــي والتنمــوي. إذ بــرزت علــى الســاحة 
مجموعــة مــن التهديــدات والفــرص، األمــر الــذي اســتدعى مــن إكبــا 
إجــراء مراجعــة الســتراتيجيته فــي منتصــف المــدة المرســومة، 
ــدة  ــرة جدي ــال نظ ــن خ ــاً م ــز للمضــي قدم ــار المرك ــل مس وتعدي
تعتمــد علــى الفــرص بالتزامــن مــع تخفيــف وطــأة التهديــدات. ولعــل 
المثــال الرئيســي عــن الفــرص آنفــة الذكــر يكمــن فــي اعتمــاد أهداف 
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة بشــكل كامــل عــام 2015، بينمــا 
يبقــى تراجــع التمويــل قابعــاً بيــن التحديــات الرئيســية أمــام البحــوث 

ــة.  والتنمي

فقــد بــدأ المركــز بإجــراء مراجعــة الســتراتيجيته فــي منتصــف 
ــي 2018 مــن خــال  ــون الثان ــك خــال شــهر يناير/كان المــدة وذل
تشــكيل فــرق عمــل فنيــة مختلفــة، حيــث أوكلــت إلــى كل فريــق مهام 
تقييــم محاســن االســتراتيجية القديمــة ومثالبهــا، والتوصيــة بإجــراء 
التعديــات الازمــة التــي تتماشــى والتغيــرات فــي الخطــة العالميــة 
ــدة فرصــة  ــة منتصــف الم ــا أعطــت مراجع ــة. كم للبحــوث والتنمي
للتمعــن بمــا أحرزتــه شــتى البرامــج واألنشــطة مــن تقــدم ونجاحــات 

والتحديــات التــي واجهتهــا اعتمــاداً علــى هــذه االســتراتيجية. ومــن 
ــاق،  ــعة النط ــة واس ــات داخلي ــا لمناقش ــاق إكب ــات إط ــذه الفعالي ه
ــدات،  ــوة والضعــف والفــرص والتهدي ــاط الق ــات لنق وإجــراء تحلي
ــات نظــر  ــة الســتقاء وجه ــه لمشــاورات خارجي ــك عــن إجرائ ناهي
ــال  ــذه األعم ــا ه ــز. وم ــع المرك ــة م ــات المتعاون ــركاء والجه الش
ــع  ــل تتطل ــة األج ــدة طويل ــتراتيجية جدي ــي أســس اس ــة ف ــوى لبن س
قُدمــاً، حيــث ســيتم تطبيقهــا مــع نهايــة مــدة االســتراتيجية الراهنــة. 

اعتمــاد  إلــى  الذكــر  آنفــة  المــدة  منتصــف  وخلصــت مراجعــة 
اســتراتيجية جديــدة للفتــرة المتبقيــة 2019-2023، والتــي تتوافــق 
ــار المجــاالت  ــن االعتب ــى حــّد مــا مــع ســابقتها، لكنهــا تأخــذ بعي إل
التــي ظهــرت علــى الســاحة مــن قبيــل المجينــات والزراعــة ضمــن 
ــة، والتــي تحمــل  ــك الزراعــة العمودي بيئــة مضبوطــة، بمــا فــي ذل
إمكانيــة عظيمــة لمســتقبل األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي فــي 
البيئــات الهامشــية. فهــذه االســتراتيجية المحّدثــة تبنــي علــى المنافــع 
النســبية الراهنــة إلكبــا ومــدى صلــة هــذه المنافــع للبحــوث والتنميــة 
وفــق الســياق الراهــن. ولعــل األهــم مــن ذلــك أن مواضيــع الرؤيــة 
واألهــداف والبحــوث المبتكــرة وعوامــل تمكيــن االبتــكار قــد أعــدت 
علــى نحــٍو يتوافــق مــع خطــة التنميــة المســتدامة حتــى عــام 2030 
ــة المســتقبلية.  ــة للتنمي ــي كخطــة عالمي ــع الدول ــا المجتم ــي أقره الت
فاالســتراتيجية المحّدثــة إلكبــا ترتبــط مباشــرة مــع أهــداف التنميــة 
المســتدامة وهــي موجهــة نحــو اإلســهام باألهــداف المنشــودة ذات 

الصلــة. 

تتســم االســتراتيجية المحّدثــة بدقــة تركيزهــا ووضــوح أهدافهــا 
بدرجــة أكبــر. أمــا التغيــرات الرئيســية التــي طــرأت عليهــا فندرجهــا 

فــي النقــاط التاليــة: 

1.  تــم تغييــر بيــان الرؤيــة االســتراتيجية إلكبــا مــن سياســة 
التطلــع إلــى الداخــل إلــى سياســة التطلــع إلــى الخــارج المقترنــة 
ــات  ــح البيئ ــز لصال ــة المرك ــتدامة ورؤي ــى االس ــز عل بالتركي

الهامشــية؛
وأهدافــه  إلكبــا  االســتراتيجية  النتائــج  فــي  النظــر  2.  أعيــد 
ــز  ــاً للمســؤولية المنوطــة بالمرك ــا وفق ــتراتيجية وضبطه االس

المســتدامة؛  التنميــة  وأهــداف 

3.  أعيــد ضبــط مواضيــع البحــوث المبتكــرة األربعــة بمــا يعكــس 
ــة؛  ــة والخارجي ــل الداخلي العوام

4.  أعيــد صياغــة موضــوع البحــث المبتكــر الخامــس “السياســات 
ــج  ــل ومدم ــف” كموضــوع متداخ ــى التكي ــدرة عل ــق الق لتحقي

ــة؛  ــرة األربع ــع البحــوث المبتك ــة مواضي ــي كاف ف
5.  تــم تحديــد اثنيــن مــن عوامــل تمكيــن االبتــكار لدعــم مواضيــع 
ــذ  البحــوث المبتكــرة اعتمــاداً علــى الــرؤى المســتقاة مــن تنفي

ــابقة؛ ــية الس ــتراتيجية الخمس االس
6.  أدخلت االستدامة ككلمة أساسية في االستراتيجية.

ــه  ــه وبأهداف ــة ب ــة المنوط ــذ المهم ــا بتنفي ــزم إكب ــلف، يلت ــا س وكم
االســتراتيجية مــن خــال اســتقطاب أفضــل المواهــب حــول العالــم 

ــا.  ــاظ به واالحتف

لة خصيصاً  1.  خبرة واسعة في التوصل إلى حلول مفصَّ
لمشكات الملوحة وندرة المياه والجفاف

2.  أبحاث طويلة األجل ومعرفة فريدة من نوعها بملوحة 
المياه وندرتها في البيئات الهامشية

3.  امتاكه لواحدة من أكبر مجموعات األصول الوراثية 
ألنواع نباتية متحملة للجفاف والحرارة والملوحة

4.  العمل من خال فرق بحثية متعددة االختصاصات 
ومرافق بحثية عالمية المستوى

5.  تركيز فريد من نوعه على حلول ونـُهج بديلة بدالً من 
تلك السائدة والُمعّممة

الرؤية
مصادر معيشة مستدامة وأمن غذائي

في بيئات هامشية

المنافع النسبية إلكبا

تعزيز اإلدارة 
المستدامة للموارد 

الطبيعية

تحسين ساسل القيمة 
الزراعية

توفير حلول تناسب 
التغير المناخي

تقديم تقانات زراعية 
متطورة إلنتاج 

األغذية واألعاف 
والوقود الحيوي

المهمة
العمل بمبدأ الشراكة لتوفير حلول لاحتياجات الزراعية والمائية في البيئات الهامشية

األهداف االستراتيجية والمهمة والرؤية  الشكل 1 
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أفغانستان
اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان
قطر

اليمن

تونس

تركيا

موريتانيا
مالي

السنغال

المغرب

النيجر

بوركينا فاسو

مصر

إثيوبيا
البحرين

العراقإيران
األردن

لبنان
سورية

كازاخستان

قيرغيزستان

طاجيكستان
تركمانستان

أوزبكستان

المملكة العربية 
السعودية

جنوب السودان

البلدان التي عمل بها إكبا عام 2017 الشكل 2 

نفــذ إكبــا حتــى تاريخــه برامــج بحثيــة لتحقيــق التنميــة فــي أكثــر مــن 30 بلــداً. ويواصــل المركــز دعــم الشــراكات للعمــل مــع 
أصحــاب الشــأن فــي بلــدان جديــدة بمــا يتوافــق مــع مهمتــه ورؤيتــه. 

الفرص والتهديدات
ثمــة عــدد مــن العوامــل الخارجيــة التــي مــن شــأنها التأثيــر بدرجــات 
ــرص  ــل الف ــة. ولع ــتراتيجية المحّدث ــذه االس ــذ ه ــي تنفي ــة ف متفاوت
التــي علــى إكبــا االســتفادة منهــا، وكذلــك التهديــدات الواجــب عليــه 

مواجهتهــا تنــدرج بيــن هــذه العوامــل، حيــث تســتنير االســتراتيجية 
المحّدثــة انطاقــاً مــن هذيــن العامليــن. 
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المحاصيل المحلية 

غالباً ما تكون المحاصيل المحلية أكثر 
ماءمة للمخاطر المتعلقة بالتغير المناخي. 

األمر الذي يولد اهتماماً متنامياً بهذه 
المحاصيل اليوم.

تدهور األراضي والملوحة

تتعرض األراضي المروية في المناطق 
القاحلة وشبه القاحلة إلى التدهور بمعدل 
ثاثة هكتارات في الدقيقة على امتداد 75 

بلداً بفعل الملوحة وذلك نتيجة ضعف 
ممارسات إدارة المياه

التغير المناخي

عام 2016 وصلت درجات الحرارة 
إلى أعلى مستوى لها منذ البدء بحفظ 

السجات عام 1880. وتواجه المناطق 
الجافة ونادرة المياه موجات جفاف 

بتواتر أكبر، ما يحدث تأثيرات هائلة في 
الزراعة.

التغيرات في أولويات الجهات 
المانحة

إن التغيرات في أولويات الجهات المانحة 
يعني توجه المزيد من المساعدات التنموية 

الرسمية إلى جهود اإلنعاش والتنمية.

الزراعة في بيئة مضبوطة

تساعد الزراعة في بيئة مضبوطة 
والزراعة الدقيقة على إدارة المدخات 

بصورة أفضل وإنتاج أغذية بجودة أعلى 
مع تسخير هذه التقانات كذكاء اصطناعي. 

ندرة المياه

يعيش 1.2 مليار شخص في مناطق 
تندر فيها المياه، ويواجه 1.6 مليار 

شخص غيرهم نقصاً اقتصادياً في المياه 
نتيجة افتقارهم إلى البنى التحتية الازمة 

لوصولهم إلى هذا المورد.

اضطرابات ناجمة عن الهجرة

إن التغير المناخي وانعدام األمن الغذائي 
والصراعات يتسبب في ازدياد الهجرة 
بمعدالت غير مسبوقة. ففي عام 1997 
وصل عدد المهاجرين إلى 34 مليون 
مهاجر. بينما شهد عام 2016 ما يزيد 

على 66 مليون مهاجر.

االستمرارية

تعتمد استمرارية إكبا على تجديد االتفاقات 
الخمسية بين البنك اإلسامي للتنمية 

وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

توفير المواهب

إن إيجاد المواهب الحاملة لدرجة 
الدكتوراة ضمن نطاق تركيز إكبا يصعب 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المجينات

أحدثت التطورات في علم الوراثة 
والمعلوماتية الحيوية والتقانات الحيوية 

ثورة في تربية المحاصيل وتوفير الفرص 
الازمة لفهم الصفات النباتية الحاسمة، 
كتحمل الملوحة والحرارة والجفاف، ما 
يسهم في األمن الغذائي والبيئات القابلة 

للتكيف. 

األمن الغذائي واالستدامة

ثمة اهتمام متنام بمسألة األمن الغذائي 
واالستدامة، السيما في بلدان الخليج 

البيئات الهامشية

برزت البيئات الهامشية في صدارة خطة 
التنمية العالمية 

شراكات مع القطاعين العام 
والخاص

إن مرونة إكبا ونهجه االستباقي في إقامة 
شراكات مع القطاعين العام والخاص 

سيحسن من مكانته وتأثيره

الفرص التهديداتالشكل 3  الشكل 4 
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أھداف التنمیة
المستد    امـة

1

نظرية إطار عمل التغيير عالي المستوى
خارطــة  إكبــا  رســم  المحّدثــة،  االســتراتيجية  جوانــب  كإحــدى 
الطريــق التــي مــن خالهــا يمكــن لعملــه تحقيــق النتائــج والتأثيــرات 
ــة  ــة المطــاف فــي أهــداف التنمي ــي اإلســهام بنهاي المنشــودة، وبالتال
ــع  ــن مواضي ــع بي ــي تجم ــط الت ــز الرواب ــدد المرك ــتدامة. وح المس
ــية  ــج الرئيس البحــوث المبتكــرة وعوامــل تمكيــن االبتــكار والنتائ
لغايــات  وتحقيقــاً  المســتدامة.  التنميــة  وأهــداف  والتأثيــرات 

فــي البيئــات الهامشــية، تتســم المــوارد الطبيعيــة بدرجــة أكبــر مــن 
المحدوديــة والهشاشــة قياســاً بمناطــق أخــرى. مع ذلك، يضــع التغير 
ــداً  ــرى، مزي ــل أخ ــب عوام ــى جان ــكاني، إل ــو الس ــي والنم المناخ
ــا  ــة م ــاه العذب ــل المي ــن قبي ــة م ــوارد الحيوي ــى الم ــن الضغــط عل م
يضعــف األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي لــدى المجتمعــات التــي 
ــة مــن األراضــي  ــي المائ ــر 40 ف ــات. وتعتب ــك البيئ ــي تل ــش ف تعي
ــألة  ــا مس ــا أخذن ــية إذا م ــي هامش ــتوى العالم ــى المس ــة عل الزراعي
الجفــاف واالنحــدار بعيــن االعتبــار، كمــا يعيــش 65 فــي المائــة مــن 
ــار شــخص  ــة الدخــل، أو يعيــش 1.7 ملي ــدان متدني ــي بل الســكان ف
ــة  ــوء تحــت مطرق ــة منهــم ين فــي ظــروف هامشــية، 70 فــي المائ
الفقــر المدقــع. ومــن المشــاكل األخــرى التــي تواجههــا البيئــات 

التأثيرمصادر معيشة مستدامة وأمن غذائي في بيئات هامشية

نتائج رئيسية

السبل

مبادرات بحثية

تزايد اعتماد المزارعين 
وغيرهم من أصحاب 

الشأن على تقنيات إنتاج 
األغذية واألعاف 

والوقود الحيوي على 
نحو مستدام

إدارة الموارد الطبيعية 
في البيئات الهامشية

نمذجة التغير المناخي 
والتكيف معه

تحسين المحاصيل 
واإلنتاج المستدام

النظم المتكاملة لإلنتاج 
الزراعي وتربية األحياء 

المائية

منصة المعرفة

سياسات تحقيق المرونة

تحالفات 
استراتيجية

تحسن مستدام في 
ساسل القيمة الزراعية

توافر الحلول المتعلقة 
بالتغير المناخي 

واستخدامها على نحو 
متزايد

إدارة الموارد الطبيعية 
على نحو مستدام بصوره 

مستمرة

االســتراتيجية المحّدثــة، وضــع المركــز نظريــة إطــار عمــل التغييــر 
عالــي المســتوى، حيــث يصــف هــذا اإلطــار كيفيــة توزيــع مبــادرات 
إكبــا ضمــن مواضيــع البحــوث المبتكــرة األربعــة مــن خــال اثنيــن 
مــن عوامــل االبتــكار للوصــول إلــى النتائــج والتأثيــرات الرئيســية 
ــي.  ــى مســتوى عالم ــتدامة عل ــة المس ــداف التنمي ــم أه ــي دع وبالتال

الهامشــية تدهــور األراضــي، بمــا فــي ذلــك تدنــي خصوبــة التربــة 
ــدر  ــر مص ــي تعتب ــة الت ــي الزراع ــر ف ــذي يؤث ــر ال ــح، األم والتمل
ــي أضــرار  ــا يتســبب ف ــة، م ــات الريفي المعيشــة الرئيســي للمجتمع

ــن االجتماعــي واالقتصــادي.  ــى الصعيدي جســيمة عل

ولعــل مــا يزيــد مــن هــذه الحــال صعوبــة مســألة وجــود تآثــر معقــد 
بيــن قطاعــات الميــاه والطاقــة والغــذاء، وهــو مــا يعــرف بالرابطــة 
بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء، حيــث قــد تشــهد هــذه المــوارد نقصــاً 
حــاداً تبعــاً للتوقعــات فــي كثيــر مــن البلــدان ذات االقتصــادات 
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. كمــا مــن المرتقــب أن يــزداد الطلب 
ــاه العذبــة مــن أجــل الزراعــة والطاقــة  التنافســي علــى مــوارد المي
ــتجرار  ــن اس ــؤولة ع ــة أصــاً مس ــتهاك البشــري. فالزراع واالس
70 فــي المائــة مــن إجمالــي الميــاه العذبــة علــى مســتوى العالــم، مــا 

يجعــل منهــا القطــاع األكثــر اســتخداماً لهــذا المــورد. 

وفــي هــذا الســياق، نجــد أن فهــم حــاالت التآثــر المعقــدة وإدارتهــا 
ــد مــن  ــذل المزي ــة، حيــث تب ــة جوهري بصــورة أفضــل يحمــل أهمي
الجهــود علــى كّل مــن مســتويات إدارة المــوارد الطبيعيــة لضمــان 
االســتدامة علــى المــدى البعيــد، فضــاً عــن ضمــان األمــن الغذائــي 
والتغــذوي، وكذلــك ضمــان الطاقــة والميــاه فــي المناطــق الهامشــية. 

ــى جهــود اإلدارة المســتدامة للمــوارد  ــزه عل ــا تركي وســيواصل إكب
الطبيعيــة كالميــاه العذبــة، فضــاً عــن تركيــزه علــى كفــاءة اســتخدام 
ــاه العادمــة المعالجــة  ــح الزراعــة كالمي ــة لصال ــاه البديل مــوارد المي
وميــاه الصــرف والميــاه المنتجــة وغيرهــا مــن أنــواع الميــاه المالحــة 
بمــا فــي ذلــك الميــاه شــديدة الملوحــة المرتجعــة مــن عمليــة التحليــة 
ــري  ــاءة ال ــة أيضــاً لتحســين كف ــا ســتعطى أولوي ــاه البحــر. كم ومي
وإنتاجيــة الميــاه الزراعيــة مــن خــال النمذجــة والمحاســبة المائيــة 
وغيرهــا مــن األدوات كوســيلة اســتجابة لنــدرة الميــاه فــي البيئــات 
الهامشــية. أمــا النطــاق الجديــد للتركيــز فســيصب علــى تقانــة 
تحويــل البخــار الموجــود فــي الهــواء إلــى مــاء. كمــا ســيجري 
المركــز بحثــاً تطبيقيــاً علــى الزراعــة الدقيقــة، وكفــاءة الــري، 
والمحاســبة المائيــة وكذلــك علــى إنتــاج الميــاه المخصصــة للزراعــة 
ــة،  ــات الجغرافي ــام المعلوم ــات نظ ــد وتطبيق ــن بع ــعار ع واالستش
ــة  ــد الموازن ــة لتحدي ــاه الســطحية والجوفي ــى نمذجــة المي فضــاً عل
المائيــة واإلنتــاج الزراعــي علــى شــتى المســتويات )مــن المزرعــة 
إلــى الحــوض(. وســيعمل إكبــا علــى توســيع نطــاق النظــم المســتدامة 
للــري، بمــا فــي ذلــك الحلــول المتعلقــة بالــري علــى نطــاق صغيــر، 
ــاً  ــدان المســتهدفة. وتبع ــي البل ــة ف ــات محلي ــح بيئ ــة لصال والمصمم
ــي  ــى النظــام اآلل ــا عل ــيكون اعتماده ــذه النظــم س ــدى جــدوى ه لم

ــذكاء االصطناعــي.  وال

إلــى جانــب ذلــك، ســيعمل المركــز أيضــاً علــى الحــّد مــن تدهــور 
األراضــي، فضــاً عــن ســعيه إلــى اســتعادة األراضــي المتدهــورة، 
إذ يشــتمل هــذا النشــاط علــى تقييــم نظــم زراعــة المحاصيــل الراهنــة 
ــاج  ــتدامة ومربحــة إلنت ــر نظــم مس ــات الهامشــية، وتطوي ــي البيئ ف
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استئصال 
شأفة الفقر

القضاء على 
الجوع

ضمان توافر 
المياه وخدمات 
الصرف الصحي

العمل 
المناخي

اإلنصاف بين 
الجنسين

الحياة في 
البر

تسخير الشراكات 
لتحقيق األهداف

تعتبــر البيئــات الهامشــية إحــدى أســرع المناطــق تأثــراً 
الفيزيائية-الحيويــة  بالمعوقــات  تتأثــر  فهــي  العالــم.  فــي 

واالجتماعية-االقتصاديــة. 

المعوقات الفيزيائية-الحيوية: 
•  معوقــات التربــة )قــوام التربــة، انخفــاض مســتوى 
الخصوبــة، ضعــف الصــرف، قلــة العمــق، الملوحــة، 

الصوديــة(
•  معوقــات الميــاه )ميــاه مالحــة، نقــص فــي إمكانيــة 

وكميتهــا( الميــاه  ونوعيــة  للميــاه  الوصــول 
شــديدة  )تضاريــس  الطبيعيــة  المناظــر  •  معوقــات 

شــابه( ومــا  االنحــدار، 
•  ظــروف مناخيــة غيــر مؤاتيــة )هطــوالت متدنيــة، ومــا 

ــك( ــى ذل إل

المعوقات االجتماعية-االقتصادية
غياب األسواق أو صعوبة الوصول إليها  •

التقييد في حيازاة األراضي، حيازات صغيرة  •
بنى تحتية ضعيفة  •

نسب غير مؤاتية بين المدخات والمخرجات  •
محدودية دور المرأة الريفية في صناعة القرار   •

إدارة الموارد الطبيعية في 
البيئات الهامشية 

البيئات الهامشية

مواضيع البحوث 
المبتكرة
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المحاصيــل لصالــح األراضــي المتدهــورة. كمــا ســيصمم المركــز - 
بالتعــاون مــع شــركائه - بحوثــاً تطبيقيــة لتحديــد الممارســات الفضلى 
ــل األراضــي  ــات بهــدف إعــادة تأهي ــاه والمغذي ــة والمي إلدارة الترب
المتدهــورة، وبالتالــي زيــادة إنتــاج األغذيــة فــي البيئــات الهامشــية. 
ــدة  ــه المدي ــز أبحاث ــيواصل المرك ــل، س ــذا العم ــب ه ــد جوان وكأح
ــة  ــة والعضوي ــنات عضوي ــن خــال محس ــة م ــى تحســين الترب عل
وإنتــاج المحاصيــل باســتخدام ميــاه متدنيــة النوعيــة كالميــاه العادمــة 

المعالجــة والميــاه المالحــة. 

ــادرات  ــة للمب ــن مســاعدة فني ــزم م ــا يل ــه لم ــا تقديم وســيواصل إكب
الوطنيــة واإلقليميــة فــي مجــال اســتخدام األراضــي وتحديــد المناطق 
الزراعية-المناخيــة، واســتصاح األراضــي الهامشــية واســتخدامها. 
ــم  ــراف والتقيي ــد واإلش ــي – كالرص ــم فن ــى دع ــتمل عل ــاٍع تش مس
ــة فــي ميــدان الزراعــة  – للمصــارف والمؤسســات التنمويــة العامل

بصفــة عامــة وإدارة األراضــي بصفــة خاصــة. 

كمــا ســيدعم المركــز شــركاءه القطرييــن فــي نطــاق رســم السياســات 
ــاه واألراضــي،  ــاإلدارة المســتدامة للمي ــة ب واالســتراتيجيات المتعلق
وكذلــك فــي ميــدان األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي فــي بيئــات 
هامشــية، وســيقدم المســاعدة الازمــة لبنــاء المعرفــة والقــدرات 
المحليــة فــي هــذا المضمــار. أضــف علــى ذلــك أن إكبــا ســيواصل 
اعتمــاده علــى ثــروة مــن المعرفــة والخبــرات المتوافــرة لديــه والتــي 
ــة بالسياســات وتوفيرهــا  اكتســبها ســابقاً الســتنارة األعمــال المتعلق

علــى شــكل وثائــق ذات صلــة بالسياســات. 

إن هــذه األعمــال المذكــورة تهــدف إلــى اإلســهام فــي إدارة المــوارد 
ــات  ــاءة واالســتدامة داخــل البيئ ــى مــن الكف ــة بمســتوى أعل الطبيعي
الهامشــية مــن خــال تطبيــق ممارســات وتقانــات مائمــة. أمــا 
الهــدف مــن ذلــك فيمكــن فــي زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة، وبالتالــي 
تحســين األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي ومصــادر المعيشــة لــدى 

المجتمعــات فــي هــذه البيئــات. 

والنظــم الزراعيــة أكثــر اســتدامة وقــدرة علــى التكيــف مــع المنــاخ. 

وســيعتمد إكبــا علــى حلــول متعــددة االختصاصات تجمــع التطورات 
ــن  ــف م ــة للتخفي ــر فعال ــي شــتى المجــاالت لوضــع تدابي ــة ف العلمي
التغيــر المناخــي والتكيــف معــه. كمــا سيســتمر المركــز فــي إرســاء 
أسســه كمؤسســة واحــدة شــاملة للمعرفــة المتعلقــة بالتغيــر المناخــي 
ــال  ــات الهامشــية واألعم ــي البيئ ــات ف ــات والمجتمع ودعــم الحكوم

ذات الصلــة بهــا. 

وبالشــراكة مــع اإلدارة الوطنيــة للماحــة الجويــة والفضــاء )ناســا( 
وجامعــة أكســفورد والمجموعــات البحثيــة األمريكيــة واألوروبيــة، 
ســيواصل إكبــا ايضــاً البنــاء علــى أعمالــه المتطــورة المتعلقــة 
ــي  ــم اآلل ــة والتعل ــات الضخم ــع البيان ــخر مناف ــي تس ــة والت بالنمذج
فــي توليــد بيانــات تتعلــق بالظــروف المحتملــة علــى المــدى القريــب 
والمتوســط. وسيشــتمل هــذا العمل علــى أدوات النمذجة واالستشــعار 

عــن بعــد لتحديــد المناطــق األكثــر تأثــراً بالتغيــر المناخــي. 

وســتتواصل األعمــال المســتقبلية علــى مســتوى التحليــل والتخطيــط 
الميــاه  نمذجــة  بذلــك  مســتخدمة  المحتملــة  التأثيــرات  لمعالجــة 
والمحاصيــل ودراســة الظــروف المســتقبلية للتغيــر المناخــي، حيــث 
يعمــل الحاســوب كقاعــدة اختبــار للخيــارات الممكنــة المتعلقــة 
ــذه  ــتخدم ه ــا ستس ــات. بعده ــل والسياس ــات وإدارة المحاصي بالتقان
المعلومــات إلــى جانــب ممارســات إكبــا المختبــرة ميدانيــاً فــي 
التخطيــط لنظــم زراعيــة ومائيــة ذكيــة مناخيــاً تســاعد علــى التكيــف 

ــتقباً.  مس

ــي دراســة  ــن ف ــز متواصــل فيكم ــذي يحظــى بتركي ــال ال ــا المج أم
وتحليــل الفعاليــات المتطرفــة مــن قبيــل موجــات الجفــاف والحــرارة 
ــات  ــدث موج ــا، تح ــا إكب ــل به ــي يعم ــدان الت ــن البل ــر م ــي كثي فف
الجفــاف بعضــاً مــن أشــد التأثيــرات. مــا دفــع المركــز إلــى تركيــز 
أنشــطته المتواصلــة علــى ثــاث ركائــز لــإلدارة المتكاملــة للجفــاف، 
تمثلــت فــي نظــم الرصــد واالنــذار المبكــر، وســرعة التأثــر وتقييــم 
التأثيــر، والتخفيــف مــن التأثيــرات واالســتجابة لهــا، حيــث ستســاعد 
هــذه الركائــز علــى ضمــان تحســين إدارة األخطــار والتكيــف معهــا. 

ال شــك أن أنشــطة إكبــا فــي هــذا الميــدان ستســاعد كاً مــن البلــدان 
وكذلــك األعمــال علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي. فالهــدف العــام 
ــع  ــة ورف ــادر المعيش ــين مص ــي تحس ــن ف ــطة يكم ــذه األنش ــن ه م
ــات  ــدى المجتمع ــل ل ــادة الدخ ــف وزي ــى التكي ــدرة عل ــتوى الق مس
ــد المناطــق  ــا تحدي ــرات. أم ــذه التأثي ــاه ه ــف اتج ــة األضع الزراعي
ــتثمارات  ــد االس ــى تحدي ــاعدة عل ــأنه المس ــن ش ــر فم ــريعة التأث س
ــم  ــث يت ــات بحي ــتوى السياس ــى مس ــوب عل ــم المطل ــة والدع الازم
دعــم هــذه المجتمعــات لتمكينهــا مــن إدارة التأثيــرات. ولعل مســاعدة 
ــى  ــازات الصغيــرة، الســيما النســاء، عل المزارعيــن أصحــاب الحي
التكيــف وتبنــي ممارســات جديــدة مــن شــأنه ضمــان صــون مصــادر 

ــة وتحســينها.  المعيشــة الريفي

ــر  ــه التغي ــبب ب ــا يتس ــة م ــن جمل ــم، م ــاع العال ــن بق ــر م ــي كثي ف
المناخــي انخفــاض هطــول األمطــار وارتفــاع حــرارة الطقــس. 
وهــذا ينطبــق بصــورة خاصــة علــى البيئــات الهامشــية، التــي تعانــي 
أصــاً مــن الكثيــر مــن المعوقــات الزراعيــة. األمــر الــذي يفضــي 
ــد  ــارة أخــرى. وق ــه ت ــارة وإخفاق ــل ت ــاج المحاصي ــع إنت ــى تراج إل
تحــدث اإلجهــادات الناجمــة عــن التغيــر المناخــي فــي هــذه المناطــق 
مزيــداً مــن االضطرابــات التــي تصيــب نظمهــا الهشــة. وعليــه، فــإن 
التنبــؤ بطبيعــة وســياق التأثيــرات المحتملــة فــي هــذه المناطق يشــكل 
ــاح لوضــع التدابيــر الازمــة للتخفيــف منهــا والتكيــف معهــا،  المفت
ــاه  ــرات وجعــل المي ــب هــذه التأثي ــى قل ــه يســاعد عل ناهيــك عــن أن

نظــراً للتوقعــات بوصــول عــدد ســكان العالــم إلــى 9.7 مليــار 
اإلنتــاج  يخضــع  أن  مــن  بــد  ال   ،2050 عــام  بحلــول  نســمة 
ــن  ــن م ــة تمك ــرات ملحوظ ــى تغيي ــي إل ــاج الغذائ ــي واإلنت الزراع
تلبيــة الطلــب المتزايــد. كمــا مــن الضــرورة تنويــع المحاصيــل 
التــي تشــكل العمــود الفقــري لألمــن الغذائــي الحديــث، الســيما فــي 
البيئــات الهامشــية. ولعــل االعتمــاد فــي الوقــت الراهــن علــى بعــض 
ــة  ــي بدرج ــر المناخ ــر بالتغي ــريعة التأث ــية، الس ــل األساس المحاصي
كبيــرة، مــن شــأنه إضعــاف األمــن الغذائــي مســتقباً بصــورة 
ــل  ــتخدام محاصي ــل، كاس ــع المحاصي ــإن تنوي ــي، ف ــرة. بالتال خطي
ــر  ــزءاً غي ــون ج ــب أن يك ــوب، يج ــكل المطل ــتثمرة بالش ــر مس غي
منفصــم عــن اإلنتــاج المســتدام لألغذيــة فــي البيئــات الهامشــية وســط 

ــر.  ــاخ المتغي المن

أضــف إلــى ذلــك وجــوب إنتــاج جــل الوقــود الحيــوي مــن محاصيــل 
كالســاليكورنيا )المحصــول المســتخدم كغــذاء وعلف ووقــود حيوي( 
أو مــن محاصيــل أخــرى يمكــن إنتاجهــا فــي مناطــق متدهــورة أو 
هامشــية باســتخدام مــوارد هامشــية كالميــاه المالحــة أو ميــاه البحــر. 
ــة  ــة الغذائي ــي ضــوء األزم ــة خاصــة ف ــل أهمي ــب يحم ــذا الجان فه
ــه  ــر توج ــرة 2006-2008 إث ــال الفت ــرت خ ــي ظه ــة الت العالمي
ــره  ــذرة وغي ــوي مــن محصــول ال ــود الحي ــي الســتخاص الوق دول
مــن المحاصيــل األساســية. أمــا هــذا النهــج فسيســاعد علــى توفيــر 
مــوارد الميــاه العذبــة النــادرة ووضــع محاصيــل غيــر تقليديــة فــي 

دائــرة الضــوء إلنتــاج الوقــود الحيــوي. 

وسيوســع إكبــا مــن دائــرة أبحاثــه حــول المحاصيــل الذكيــة مناخيــاً 
لتحقيــق األمــن الغذائــي والتغــذوي فــي بيئــات هامشــية. وهــذا 
ينطــوي علــى إدخــال طــرز وراثيــة جديــدة لمحاصيــل مغذيــة 

ومتحملــة لإلجهــاد. 

أمــا أبحــاث المركــز فتركــز علــى تربيــة أصنــاف جديدة وفيــرة الغلة 
لمحاصيــل مختلفــة، وتتســم بتحملهــا للملوحــة والجفــاف والحــرارة، 
فضــاً عــن ماءمتهــا إلنتــاج الغــذاء واألعــاف والوقــود الحيــوي. 
كمــا ســيعمل المركــز بصفــة خاصــة علــى محاصيــل غذائيــة 
كمحصــول الكينــوا والدخــن اللؤلــؤي، فضــاً عــن محاصيــل حوليــة 
ــراض  ــددة األغ ــرى متع ــعير وأخ ــة والش ــذرة الرفيع ــرة كال ومعم
حيــوي(،  ووقــود  وعلــف،  كغــذاء،  )المســتخدم  كالســاليكورنيا 

ــل.  وغيرهــا مــن المحاصي

ســيعطي إكبــا أيضــاً دفعــاً جديــداً لبرنامجــه العالمــي علــى الكينــوا 
بهــدف تســريع المزيــد مــن األبحــاث التــي تجــرى عليــه واختبــاره 
ــد تمكــن المركــز مــن اكتســاب  ــدان المســتهدفة. وق ــي البل ــه ف وتبني

خبــرة عمليــة واســعة إثــر تحديــده لخمــس ســاالت للكينــوا خــال 
ــر مــن حــاالت  ــوم الكثي ســنوات مــن البحــث والتجــارب، لنجــد الي
ــة الشــرق  ــدان داخــل منطق ــي بل ــذا المحصــول ف ــي الناجــح له التبن
األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا الوســطى. أمــا الجهــود المســتقبلية 
فســتصب بدرجــة أكبــر علــى تقانــات إنتــاج البــذور والحصــاد ومــا 

بعــد الحصــاد.

ــدة  ــاف جدي ــتنباط أصن ــع شــركائه اس ــاون م ــا بالتع وســيواصل إكب
لهــذه المحاصيــل تتســم بقيمتهــا الغذائيــة وبقدرتهــا علــى التأقلــم مــن 
خــال الجمــع مــا بيــن النهــج الوراثيــة وتلــك المتعلقــة بالمجينــات، 
وذلــك بالتزامــن مــع تعزيــز قــدرة الشــركاء علــى إنتــاج البــذور. إن 
ــتدامة  ــات اإلدارة المس ــام ممارس ــي اقتس ــتمر أيضــاً ف ــز مس المرك
ــة،  ــا الفني ــي تتســم بجدواه ــة، والت ــف المقبول ــات ذات التكالي والتقان
ــات  ــي البيئ ــرة ف ــازات الصغي ــن أصحــاب الحي ــا بالمزارعي وصلته

الهامشــية. 

ــود  ــع الجه ــوازي م ــى الت ــيتم عل ــد س ــذا الصعي ــى ه ــدم عل إن التق
ــدان  ــي البل ــل ف ــك المحاصي ــة لتل ــل القيم ــر ساس ــتركة لتطوي المش
اعتمادهــا  تســهيل  إلــى  العمــل  المســتهدفة. كمــا ســيهدف هــذا 
ــرة،  ــازات الصغي ــاب الحي ــن أصح ــن المزارعي بصــورة أســرع بي

الســيما النســاء، وربطهــم مــع األســواق. 

كمــا ســيواصل المركــز جمــع المــوارد الوراثيــة النباتيــة مــن بيئــات 
هامشــية وغيــر هامشــية واســتخدامها وحفظهــا فــي بنكــه الوراثــي.  
ــة المضبوطــة، بمــا  ــي البيئ ــى الزراعــة ف ــك عل ــا كذل وســيركز إكب
فــي ذلــك الزراعــة العموديــة، مــا يســاعد علــى تحســين كفــاءة 
اســتخدام المــوارد فــي الظــروف الهامشــية.  إلــى جانــب ذلــك، 
ســيدعم المركــز شــركاءه الوطنييــن فــي عمليــة رســم سياســات 
ــاج المســتدام  ــان اإلنت ــة لضم ووضــع خطــط اســتراتيجية ذات صل
البيئــات  فــي  والتغــذوي  الغذائــي  األمــن  وتحســين  للمحاصيــل 
ــي المســتدام  ــاج الغذائ ــى اإلنت الهامشــية.  وسيســهم هــذا العمــل عل
ضمــن البيئــات الهامشــية فــي ظــل منــاخ متغيــر. أمــا الهــدف منــه 
فزيــادة القــدرات علــى التكيــف وتحســين مســتوى مصــادر المعيشــة 
ــرة  ــازات الصغي ــن أصحــاب الحي ــدى المزارعي ــي ل ــن الغذائ واألم

ــة.  ــات الريفي والمجتمع

2

3

نمذجة التغير المناخي 
والتكيف معه 

تحسين المحاصيل واإلنتاج 
المستدام

ــة  ــم زراعي ــال نظ ــر وإدخ ــي تطوي ــه ف ــا أعمال ــيتابع إكب س
ــة  ــات الزراع ــيما تقان ــة، الس ــات مضبوط ــي بيئ ــة ف مختلف
العموديــة فــي بيئات صحراويــة. فالمــزارع العمودية تندرج 
بيــن أكثــر الحلــول الواعــدة لتعزيــز األمــن الغذائــي والمائــي 
ــاعد  ــث تس ــّد، حي ــكل تح ــي تش ــات الت ــي البيئ ــذوي ف والتغ
علــى زراعــة أنمــاط مختلفــة مــن المحاصيــل باســتخدام 

ــة.  ــاءة وأســاليب الزراعــة الدقيق ــة الكف ــم عالي تصامي

الزراعة العمودية في بيئات صحراوية 
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7,000 30,00015090%60%

60%

40%

تنوع المحاصيل مقابل المحاصيل األساسية الشكل 6 

تحديد قرابة 30,000 نوعاً 
نباتياً مستساغاً حول العالم

استخدام ما يزيد على 
7,000 نوعاً من 

المحاصيل كغذاء في 
تاريخ البشرية

عدد األنواع النباتية 
المزروعة ال 

يتجاوز 150 نوعاً

امداد نحو 100 
محصول بنسبة 90 في 
المائة من الحريرات في 

الوجبات البشرية

محاصيل األرز والقمح 
والذرة والبطاطا وحدها 

توفر نسبة 60 في 
المائة من مصدر الطاقة 

لإلنسان

النظم المتكاملة لإلنتاج 4
الزراعي وتربية 
األحياء المائية 

حيــث ســيتابع المركــز إجــراء التحليــات االقتصاديــة الازمــة لتلــك 
المــزارع وتســهيل تطويــر ساســل القيمة الخاصــة بالنباتــات المحبة 
للملــح وغيرهــا مــن منتجــات تلــك المــزارع تشــجيعاً العتمادهــا مــن 
قبــل المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وتأميــن السياســات 

الخاصــة بهــا وغيرهــا مــن أوجــه الدعــم الحكومــي. 

كإنتــاج  المخلفــات  إدارة  تحســين  علــى  أيضــاً  إكبــا  وســيركز 
مــن  العضــوي  والســماد  األســماك  مخلفــات  مــن  الكمبوســت 
الحيوانــات، واستكشــاف ســبل اســتخدام المحاصيــل البديلــة بطرائــق 

أخــرى، فضــاً عــن اإلســهام فــي توســيع نطــاق المشــاريع. 

ــي  ــة، الت ــي نظــم الزراعــة الحراجي ــه ف ــا أعمال ــك سيوســع إكب كذل
تضــم المزيــد مــن المحاصيــل غيــر التقليديــة إلنتــاج األعــاف 

والوقــود الحيــوي. 

ــة مــع الشــركاء  ــات تعاوني ــك، ســيقيم المركــز عاق ــب ذل ــى جان إل
ــاج  ــة إلنت ــزارع متكامل ــي م ــب ف ــة الطحال ــة زراع ــري إمكاني لتح
ــوي ولغيرهــا مــن االســتخدامات، فضــاً عــن تحــري  ــود الحي الوق

ــة المتجــددة.  ســبل إدخــال الطاق

كذلــك ســيعمل المركــز علــى السياســات واللوائــح لتحفيــز االســتخدام 
ــذه  ــن تنفي ــة، فضــاً ع ــة المتدني ــاه ذات النوعي ــوارد المي ــن لم اآلم

لمــزارع تكامــل اإلنتــاج الزراعــي وتربيــة األحيــاء المائيــة. 

ال شــك أن هــذا العمــل ســيدعم الجهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة 
ــات الهامشــية مــن  ــي البيئ ــي والتغــذوي ف ــادة األمــن الغذائ ــى زي إل
خــال اســتثمار كل مــا هــو متــاح مــن مــوارد األراضــي المتدهــورة 
ــة  ــة البيئي ــن البصم ــد م ــى الح ــاعد عل ــذي سيس ــر ال ــاه. األم والمي
ــك عــن تحســين  ــة، ناهي ــات الزراعي ــدى المجتمع ــادة الدخــل ل وزي

ــر المناخــي.  ــف مــع التغي ــى التكي ــا عل قدراته

أهــداف التنميــة المســتدامة بالكامــل ســوى مــن خــال التغلــب 
علــى هــذه التحديــات. كذلــك سيســعى إكبــا إلــى إبــرام المزيــد مــن 
االتفاقيــات متعــددة األطــراف مــع هيئــات ماليــة دوليــة لتوســيع 
نطــاق مبادراتــه المتعلقــة بالبحــوث مــن أجــل التنميــة وزيــادة 
تأثيرهــا. وعلــى التــوازي مــع ذلــك، ســيواصل إكبــا توســيع قاعــدة 
المعرفــة والقــدرات لديــه تعزيــزاً لموقعــه كمركــز لامتيــاز وشــريك 
ــل  ــات الهامشــية والعم ــي تســتهدف البيئ ــة الت ــود التنمي ــار لجه مخت
ــذ  ــم وتنفي ــى تصمي ــتراتيجيين عل ــركائه االس ــع ش ــق م ــكل وثي بش
تدخــات تحــدث تحــوالت إيجابيــة ومســتدامة.  يســعى إكبــا أيضــاً 
إلــى توســيع شــبكة شــركائه، إلــى جانــب زيــادة عاقاتــه التعاونيــة 
ــدة،  ــة وأخــرى جدي ــة راهن ــي مجــاالت بحثي ــع شــتى الشــركاء ف م
علــى شــتى المســتويات، وفــي مناطــق مختلفــة. وســيتم اختيــار 
ــى  ــة إل ــف القيم ــي تضي ــع النســبية الت ــى أســاس المناف الشــركاء عل
ــة  ــق التنمي ــار البحــوث لتحقي ــي مضم ــا ف ــا إكب ــي يبذله ــود الت الجه
وتأســيس عاقــات تآزريــة معهــا. كمــا ســيزيد المركــز مــن عملــه 
الوثيــق مــع اإلدارة الوطنيــة للماحــة الجويــة والفضــاء )ناســا( 
وجامعــة أكســفورد، وكذلــك مــع مجموعــات ومؤسســات بحثيــة فــي 
ــيقوم  ــك، س ــب ذل ــى جان ــا. إل ــا وغيره ــدة وأوروب ــات المتح الوالي
ــارية للبحــوث  ــع المجموعــة االستش ــاون م ــيع التع ــى توس ــا عل إكب
الزراعيــة الدوليــة )CGIAR( ورابطــة المراكــز الدوليــة المعنيــة 
ــا.  ــات إكب ــا تكمــل فعالي ــة )AIRCA(، فجهودهم بالبحــوث والتنمي
ــى ذلــك أن المركــز ســيعزز شــراكاته االســتراتيجية مــع  أضــف إل
مراكــز مختلفــة كالمعهــد الدولــي لبحــوث المحاصيــل فــي المناطــق 
ــي إلدارة  ــز الدول ــة )ICRISAT( والمرك ــبه القاحل ــتوائية ش اإلس
الميــاه )IWMI( والمركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق 
ــة  ــروة الحيواني ــي لبحــوث الث ــة )ICARDA( والمعهــد الدول الجاف
 ،)IFRPI( والمعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة )ILRI(
وغيرهــا الكثيــر مــن المراكــز والمنظمــات، لتوفيــر مزيــد مــن 

ــح أصحــاب الشــأن. ــة لصال ــول التآزري الحل

ولعــل جانبــاً مــن أنشــطة المركــز لتوســيع شــبكة شــركائه سيشــمل 
القطــاع الخــاص، وعلى رأســه قطــاع األعمال الزراعيــة، ومنظمات 

تطويــر نظــم متكاملــة تجمــع بيــن اإلنتــاج الزراعــي وتربيــة األحيــاء 
ــي  ــة ف ــى األغذي ــب عل ــة الطل ــة لتلبي ــد مــن النظــم المهم ــة يع المائي
البيئــات الهامشــية مســتقباً. فالمــزارع الداخليــة منها والســاحلية التي 
تشــهد زراعــة أصنــاف مــن المحاصيــل الزراعيــة وإنتــاج المواشــي 
واألســماك تمثــل فرصــة لزيــادة اإلنتاجيــة إلــى الحــّد األعظــم. فهــي 
ــة  توظــف المــوارد المتاحــة بالتزامــن مــع حفــظ النظــم اإليكولوجي
ــي  ــة ه ــزارع المتكامل ــذه الم ــل ه ــي. ولع ــور البيئ المعرضــة للتده
األكثــر ماءمــة لمواجهــة تحديــات مختلفــة مــن قبــل التغيــر المناخــي 
ــاء  ــة األحي ــل وتربي ــة المحاصي ــن زراع ــع بي ــاه. فالجم ــدرة المي ون
المائيــة يمثــل ســبياً لتعزيــز إنتــاج األغذيــة وضمــان اســتدامتها فــي 
المناطــق نــادرة المــوارد. وتنــدرج هــذه النظــم بيــن أفضــل النمــاذج 
الزراعيــة المســتدامة التي تناســب المناطق الهامشــية إلنتــاج األغذية 
واألعــاف والوقــود الحيــوي، ناهيــك عــن أنهــا توفــر الدخــل لصالح 
المجتمعــات الريفيــة مــن مصــادر مختلفــة. إذ تتيــح النظــم المذكــورة 
زراعــة محاصيــل مرتفعــة القيمــة، ونباتــات محبــة للملوحــة، إلــى 
ــة  ــة بطريق ــواع مائي ــات مستأنســة وأن ــة حيوان ــة تربي ــب إمكاني جان
تآزريــة تســتخدم فيهــا مــوارد ميــاه وأراٍض متدنيــة النوعيــة كالميــاه 
ــة  ــن عملي ــة م ــة المرتجع ــديدة الملوح ــاه ش ــة والمي ــة المالح الجوفي

التحليــة وميــاه الصــرف واألراضــي المتضــررة مــن الملوحــة.  

كذلــك ســيواصل إكبــا أبحاثــه علــى مســألة اســتدامة المــزارع التــي 
ــي  ــة ف ــاء المائي ــة األحي ــع تربي ــي م ــاج الزراع ــل اإلنت ــد تكام تعتم
المناطــق الداخليــة والســاحلية التــي تســتخدم فيهــا ميــاه البحــر، 

ال يمكــن إحــداث تأثيــرات مســتدامة علــى مســتوى القضايــا الجســيمة 
ذات الصلــة باألمــن الغذائــي والمائــي دون التزام راســخ بالشــراكات 
ــا  ــزم إكب ــودة، يلت ــة المنش ــاً للغاي ــة. وتحقيق ــات تعاوني ــة عاق وإقام
بإيصــال رؤيتــه ومهمتــه وإســهاماته المتعلقــة بتنفيــذ مجموعــة مــن 
ــراكات  ــات وش ــاء تحالف ــال بن ــن خ ــتدامة م ــة المس ــداف التنمي أه
اســتراتيجية محــددة التركيــز علــى شــتى المســتويات وفــي مختلــف 
مــع  بالشــراكات  اهتمــام خــاص  إيــاء  كمــا ســيتم  المجــاالت. 
ــة  ــة وتنموي ــات مالي ــة ومنظم ــوث الزراعي ــة للبح ــات وطني مؤسس
ومؤسســات بحثيــة، وغيرهــا مــن الشــراكات مــع صنــاع السياســات 

ــى المســتوى الوطنــي.  عل

فعلــى المســتوى القطــري، ســيعمل إكبــا، مــن جملــة أمــور أخــرى، 
ــة  ــث يقتســم المعرف ــة، حي ــة للبحــوث الزراعي مــع مؤسســات وطني
والتقانــات معهــا، وذلــك بالتزامــن مــع أنشــطته لبنــاء القــدرات علــى 
المســتوى الفــردي والمؤسســي. كمــا ســيدعم إكبــا كافــة البلــدان التــي 
تتشــاطر المشــكات المتعلقــة بالبيئــات الهامشــية وتواجــه التحديــات 
عينهــا، وتســعى إلــى تحقيــق أهــداف تنمويــة متشــابهة. ولعــل 
ــي  ــز األمــن الغذائ ــى تعزي ــى مســاعدتها عل هــذا الدعــم ســيهدف إل
ــة  ــي، فضــاً عــن تحســين إدارة المــوارد الطبيعي والتغــذوي والمائ
ــك،  ــب ذل ــى جان ــي. إل ــر المناخ ــع التغي ــف م ــة والتكي ــظ البيئ وحف
ســيبذل المركــز جهــوداً حثيثــة فــي الميــدان البحثــي والتنمــوي داخــل 
ــط وشــمال أفريقيــا وأفريقيــا جنــوب  ــرق األوس بلــدان أقاليــم الش
الصحــراء الكبــرى وآســيا الوســطى والقوقــاز وكذلــك فــي جنــوب 
آســيا وجنــوب شــرق آســيا، حيــث نجــح أصــاً فــي تنفيــذ برامجــه 
فيهــا. وســيواصل إكبــا أيضــاً تقديــم المســاعدة الفنيــة وغيرهــا مــن 
المســاعدات ذات الصلــة لصالــح وزارات وهيئــات حكوميــة شــريكة 
ــد المضيــف والجهــة  ــة المتحــدة، البل ــة اإلمــارات العربي داخــل دول

ــة الرئيســة للمركــز.  الممول

إلــى جانــب ذلــك، سيســتمر المركــز فــي البنــاء علــى عاقاتــه 
القائمــة فــي الوقــت الراهــن مــع مؤسســات ماليــة وتنمويــة إقليميــة 
ــح  ــة المــوارد لصال ــدة لتعبئ ــات أخــرى جدي ــة، وإنشــاء عاق ودولي
البيئــات  فــي  التنميــة  إلــى تحقيــق  الراميــة  البحــوث  مبــادرات 
الهامشــية. كمــا ســيواصل أنشــطته المتعلقــة برفــع التوعيــة بأهميــة 
البيئــات الهامشــية، والدعــوة إلــى دعــم الجهــود المبذولــة لمواجهــة 
انعــدام األمــن الغذائــي ونــدرة الميــاه والفقــر ضمــن المناطــق التــي 
تقــع فــي مثــل هــذه البيئــات، مــع التركيــز علــى أنــه ال يمكــن تحقيــق 

التحالفات االستراتيجية 1

عوامل تمكين 
االبتكار

أكبــر منظمــة  للمجينــات،  بيجيــن  مــع معهــد  بالتعــاون 
للمجينــات علــى مســتوى العالــم، أســس إكبــا مركــز علــوم 
الصحــراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بدعــم 
ــارات. وتشــمل  ــة اإلم ــي دول ــي ف ــن الغذائ ــن وزارة األم م
ــات  ــى مجين ــة عل ــوث متقدم ــراء بح ــدة إج ــادرة الجدي المب
ــة لإلجهــاد وتتســم بقدرتهــا علــى التكيــف  محاصيــل متحمل
مــع المنــاخ، مــع التركيــز بصفــة خاصــة علــى نباتــات 
لــم  الهامشــية  البيئــات  صحراويــة وأنــواع مهملــة مــن 

تســتثمر بالشــكل الصحيــح. 

شراكة بين إكبا ومعهد بيجين للمجينات لتأسيس 
مركز علوم الصحراء 

w
w

w.
bi

os
ali

ne
.o

rg

13 12



حلول زراعية وأخرى 
تتعلق بندرة المياه في 

البيئات الهامشية 

المتعلقــة باعتمــاد شــتى أصحــاب الشــأن ألفضــل الممارســات 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــد.  إضاف ــتوى البل ــى مس ــات عل ــل والتقان والمحاصي
ستســاعد أعمــال إكبــا علــى رأب الهــوة التــي تفصــل بيــن البحــوث 
ــى  ــات الفضل ــل الممارس ــهيلها لصق ــن تس ــات، فضــاً ع والممارس
والتقانــات المبتكــرة، وإيجــاد أفــكار جديــدة والعمــل علــى تطبيقهــا. 
ومــن بيــن النقــاط األكثــر أهميــة ســتكون قــدرة إكبــا علــى تشــكيل 
ــي  ــز األمــن الغذائ ــي تحفي ــق خــاص بالممارســات المختصــة ف فري
والمائــي وضمــان الدخــل فــي البيئــات الهامشــية. فهــذه الشــراكات 
التآزريــة ستســاعد علــى إيجــاد دائــرة لنقــل المعرفــة التــي تترجــم 

إلــى بنــاء القــدرات علــى كافــة األصعــدة. 

ــة  ــة، منهــا األوراق البحثي ــغ مختلف حــزم محــددة ذات أشــكال وصي
وموجــز السياســات، ومــواد خاصــة بالتواصــل والتدريــب. وســيتم 
تفصيــل كل منتــج معرفــي وفقــاً للمتطلبــات واالحتياجــات الخاصــة 
بــكل فريــق مســتهدف. كمــا ســيتم إغنــاء المعرفــة التــي يتــم توليدهــا 
مــن خــال البحــوث اعتمــاداً علــى المعرفــة المحليــة، والتــي تمثــل 
المعرفــة التــي أوجدتهــا وتملكهــا المجتمعــات التــي تقــع فــي دائــرة 
ــة  ــة القائم ــدأ المعرف ــا بمب ــزم إكب ــة. ويلت ــات التنموي ــز التدخ تركي
علــى العلــوم كســلعة عالميــة عامــة، حيــث ســتتمحور جهــوده حــول 
هــذه الفكــرة. وبهــذا الســياق، سيســعى إكبــا جاهــداً إلــى جعــل كل مــا 

يوفــره مــن معرفــة متاحــاً للجميــع وبــدون أي مقابــل. 

أمــا األدوات الرئيســية لنشــر المعرفــة فتشــتمل علــى تنميــة القــدرات 
ومنصــات التقانــات ومراكــز المعرفــة والتواصــل. 

ــة  ــل المعرف ــة لنق ــز المحوري ــدرات إحــدى الركائ ــة الق ــتبقى تنمي س
والتقانــات، حيــث ســيعمل إكبــا مــع شــركائه علــى تعزيــز القــدرات 
ــذه  ــاً له ــأن. وتحقيق ــاب الش ــة أصح ــدى كاف ــية ل ــة والمؤسس الفردي
ــة،  ــة، ســيتعاون المركــز مــع جهــات مانحــة ومؤسســات بحثي الغاي

ال شــك أن العمــل آنــف الذكــر سيســهم فــي تمكيــن طيــف واســع مــن 
أصحــاب الشــأن المعنييــن مــن التعامــل مــع مســألة التحديــات التــي 
تواجــه األمــن الغذائــي والمائــي والتغــذوي فــي البيئــات الهامشــية. 
ــات  ــذه التحدي ــق له ــترك أعم ــم مش ــاد فه ــى إيج ــاعد عل ــا سيس كم
علــى شــتى المســتويات واســتنارة االســتراتيجيات الجماعيــة للتعامــل 

معهــا. 

ــدة التــي تظهــر فــي الميــدان،  ــا الجدي ــا مســتجيباً للقضاي ســيبقى إكب
وذلــك علــى التــوازي مــع مواجهــة التحديــات الرئيســية لألمــن 
الغذائــي والمائــي فــي البيئــات الهامشــية معتمــداً بذلك علــى كادر من 
العامليــن متعــددي االختصاصــات، وعلــى العاقــات مــع أصحــاب 
ذات  المبــادرات  علــى  وكذلــك  والوطنييــن،  اإلقليمييــن  الشــأن 
ــاء القــدرات.  ــى مســتوى البحــوث واإلدارة وبن ــة عل ــة العالي النوعي
ــتدامة ذات  ــة المس ــداف التنمي ــي أه ــاً ف ــز أيض ــهم المرك ــا سيس كم
الصلــة مــن خــال البحــوث المبتكــرة. وموجهــاً بهــذه االســتراتيجية 
المحّدثــة، ســيمضي إكبــا فــي تقديــم التوصيــات المســتندة علــى الدليل 
والازمــة لرســم السياســات المناســبة لمحاربــة تهديــدات األمــن 

ــات الهامشــية.  ــي البيئ ــي المســتجدة ف ــي والمائ الغذائ

نظام متكامل للزراعة المائية في إكبا

ــاق  ــيع نط ــبيل لتوس ــة كس ــا والدولي ــة منه ــي الوطني ــع المدن المجتم
مخرجاتــه البحثيــة. كمــا ســيولي المركــز اهتمامــاً خاصاً بالشــراكات 
والجمعيــات  المزارعيــن  منظمــات  مــع  العامــة  مســتوى  علــى 
التعاونيــة للمــرأة وجمعيــات الشــباب ممــن تعتمــد مصــادر معيشــتهم 
علــى قاعــدة مــوارد محــدودة فــي البيئــات الهامشــية والذيــن بالتالــي 
يشــكلون أصحــاب الشــأن األساســيين المعنييــن بابتــكارات إكبــا ذات 
ــراً ألن  ــل.  ونظ ــان الدخ ــي وضم ــي والمائ ــن الغذائ ــة باألم الصل
السياســات المعنيــة بالقــدرة علــى التكيــف تعتبــر جــزءاً غيــر منفصــم 
عــن عمــل إكبــا، فســوف يواصــل المركــز دعمــه لصنــاع السياســات 
علــى المســتوى الوطنــي مــن خــال حلــول وتوصيــات تســتند إلــى 
الدليــل. كمــا سيســتمر إكبــا فــي عملــه علــى تســهيل رســم السياســات 

ــا. فالمركــز  ــة إحــدى المخرجــات الرئيســة لعمــل إكب ــل المعرف تمث
ملتــزم بإيجــاد هــذه المعرفــة واقتســامها مــع أصحــاب الشــأن، بــدءاً 
مــن المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وحتــى صنــاع 

ــة.  ــائل متنوع ــن خــال وس ــات م السياس

وســيواصل إكبــا عملــه علــى إرســاء أسســه كمركــز لامتيــاز 
بهــدف إيجــاد المعرفــة ونشــرها فــي ميــدان البحــوث والتنميــة علــى 
المســتوى العالمــي. وكمركــز للبحــوث مــن أجــل التنميــة، ســيعمل 
إكبــا كمنصــة مســؤولة عــن إيجــاد واقتســام المعرفــة القائمــة علــى 
ــات  ــات واحتياج ــي متطلب ــي تلب ــة والت ــة العالي ــوم ذات النوعي العل
أصحــاب الشــأن العامليــن معــه، وضمــان توفيــر هــذه المعرفــة 

ــز.  ــن المرك ــتفيدين م ــور المس ــن جمه ــة م كحــزم تناســب كل فئ

إلــى جانــب ذلــك، يهــدف إكبــا إلــى إنتــاج المعرفــة وتصنيفهــا ضمــن 

وكذلــك مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات أكاديميــة لعــرض طيــف 
ــاء القــدرات، منهــا:  واســع مــن فــرص بن

الزماالت والتدريب الداخلي• 
برامج تدريب قصيرة ومتوسطة األجل • 
مدارس المزارعين الحقلية• 

كمــا ســيعمل إكبــا علــى تطويــر مراكــز للمعرفــة، التــي تمثــل 
مســتودعات قائمــة علــى شــبكة االنترنــت للمعرفــة المختصــة بهــدف 
تســهيل نقــل المعرفــة والتقانــات وصناعــة القــرار. وســتهدف مراكز 
المعرفــة هــذه إلــى ســد الفجــوات المعرفيــة وتلبيــة المتطلبــات 
المعلوماتيــة لــدى طيــف واســع مــن أصحــاب الشــأن، الســيما فيمــا 

ــا وشــركاؤه.  ــا إكب ــي يحفزه ــول الت ــات والحل يخــص التقان

أمــا التواصــل فســيندرج أيضــاً بيــن الدعائــم الرئيســة القتســام 
المعرفــة، فإكبــا مســتمر فــي توظيــف مجموعــة واســعة مــن أدوات 
التواصــل لضمــان وصــول نتائجــه الخاصــة بالبحــوث والتنميــة إلــى 
كافــة أصحــاب الشــأن، فضــاً عــن تنامــي الوعــي حيــال التحديــات 
ــي  ــة األمــور الت ــات الهامشــية. ومــن جمل ــي تواجــه ســكان البيئ الت
يشــملها النشــاط آنــف الذكــر تحويــل النتائــج البحثيــة إلــى منتجــات 
للتواصــل مفصلــة خصيصــاً لــكل فئــة مــن فئــات أصحــاب الشــأن، 
وتوزيــع هــذه المنتجــات مــن خــال وســائل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 

وســائل التواصــل االجتماعــي ووســائط اإلعــام. 

ــة  ــل المعرف ــهيل نق ــى تس ــز عل ــيعمل المرك ــك، س ــب ذل ــى جان إل
الناجحــة، وكذلــك الممارســات والتقانــات الفضلــى بيــن البلــدان 
ــة وغيرهــا.  ــات الزراعي ــات والتحدي ــى مســتوى البيئ المتشــابهة عل
وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال مجتمعــات معنيــة بالممارســة 

والشــراكات وداعمــة للعاقــات التعاونيــة بيــن البلــدان. 
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 +971 4 336 1100
 +971 4 336 1155
 icba@biosaline.org.ae
 www.biosaline.org

ICBAAgriculture

حول إكبا  

إكبا مركز فريد للبحوث الزراعية التطبيقية على مستوى العالم يركز على المناطق الهامشية التي يقطنها قرابة 1.7 مليار نسمة. 
يقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل وتقانات تتسم بكفاءة استخدام الموارد وذكاء مناخي تائم بالصورة الفضلى شتى 

المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. فإكبا من خال أعماله يساعد على تحسين مستوى األمن الغذائي ومصادر 
المعيشة لدى شريحة من أشد المجتمعات الريفية فقراً  حول العالم. 

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا من خالل: 
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