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الشكل 1

مقدمة

األهداف االستراتيجية والمهمة والرؤية
الرؤية

كانــت اســتراتيجية إكبــا المعتمــدة عــام  2012للفتــرة 2013-
 2023بمثابــة القــوة المحركــة لعمــل المركــز .إذ تعتبــر هــذه
االســتراتيجية مصــدراً الســتنارة عمليــات إعــداد برامــج البحــوث
والتنميــة إلكبــا خــال الســنوات الســت األخيــرة .فخــال الفتــرة
المذكــورة ،أثبتــت هــذه االســتراتيجية أهميتهــا كأداة ترســم مــن
خاللهــا 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،
وتعديــل مســار المركــز للمضــي قدمــا ً مــن خــال نظــرة جديــدة
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  ،2015بينمــا
يبقــى تراجــع التمويــل قابعـا ً بيــن التحديــات الرئيســية أمــام البحــوث
والتنميــة.
فقــد بــدأ المركــز بإجــراء مراجعــة الســتراتيجيته فــي منتصــف
المــدة وذلــك خــال شــهر يناير/كانــون الثانــي  2018مــن خــال
تشــكيل فــرق عمــل فنيــة مختلفــة ،حيــث أوكلــت إلــى كل فريــق مهام
تقييــم محاســن االســتراتيجية القديمــة ومثالبهــا ،والتوصيــة بإجــراء
التعديــات الالزمــة التــي تتماشــى والتغيــرات فــي الخطــة العالميــة
للبحــوث والتنميــة .كمــا أعطــت مراجعــة منتصــف المــدة فرصــة
للتمعــن بمــا أحرزتــه شــتى البرامــج واألنشــطة مــن تقــدم ونجاحــات

والتحديــات التــي واجهتهــا اعتمــاداً علــى هــذه االســتراتيجية .ومــن
هــذه الفعاليــات إطــاق إكبــا لمناقشــات داخليــة واســعة النطــاق،
وإجــراء تحليــات لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات،
ناهيــك عــن إجرائــه لمشــاورات خارجيــة الســتقاء وجهــات نظــر
الشــركاء والجهــات المتعاونــة مــع المركــز .ومــا هــذه األعمــال
ســوى لبنــة فــي أســس اســتراتيجية جديــدة طويلــة األجــل تتطلــع
قُدم ـاً ،حيــث ســيتم تطبيقهــا مــع نهايــة مــدة االســتراتيجية الراهنــة.
وخلصــت مراجعــة منتصــف المــدة آنفــة الذكــر إلــى اعتمــاد
اســتراتيجية جديــدة للفتــرة المتبقيــة  ،2023-2019والتــي تتوافــق
إلــى ح ـ ّد مــا مــع ســابقتها ،لكنهــا تأخــذ بعيــن االعتبــار المجــاالت
التــي ظهــرت علــى الســاحة مــن قبيــل المجينــات والزراعــة ضمــن
بيئــة مضبوطــة ،بمــا فــي ذلــك الزراعــة العموديــة ،والتــي تحمــل
إمكانيــة عظيمــة لمســتقبل األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي فــي
البيئــات الهامشــية .فهــذه االســتراتيجية المحدّثــة 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
ـو يتوافــق مــع خطــة التنميــة المســتدامة حتــى عــام 2030
علــى نحـ ٍ
التــي أقرهــا المجتمــع الدولــي كخطــة عالميــة للتنميــة المســتقبلية.
فاالســتراتيجية المحدّثــة إلكبــا ترتبــط مباشــرة مــع أهــداف التنميــة
المســتدامة وهــي موجهــة نحــو اإلســهام باألهــداف المنشــودة ذات
الصلــة.

مصادر معيشة مستدامة وأمن غذائي
في بيئات هامشية

المهمة

العمل بمبدأ الشراكة لتوفير حلول لالحتياجات الزراعية والمائية في البيئات الهامشية

أهداف استراتيجية
تعزيز اإلدارة
المستدامة للموارد
الطبيعية

توفير حلول تناسب
التغير المناخي

المنافع النسبية إلكبا

	.1خبرة واسعة في التوصل إلى حلول مفصَّلة خصيصا ً
لمشكالت الملوحة وندرة المياه والجفاف
	.2أبحاث طويلة األجل ومعرفة فريدة من نوعها بملوحة
المياه وندرتها في البيئات الهامشية
	.3امتالكه لواحدة من أكبر مجموعات األصول الوراثية
ألنواع نباتية متحملة للجفاف والحرارة والملوحة
	.4العمل من خالل فرق بحثية متعددة االختصاصات
ومرافق بحثية عالمية المستوى
ً
	.5تركيز فريد من نوعه على حلول ونـُهج بديلة بدال من
تلك السائدة والمُعمّمة

تحسين سالسل القيمة
الزراعية

تقديم تقانات زراعية
متطورة إلنتاج
األغذية واألعالف
والوقود الحيوي

	.3أعيــد ضبــط مواضيــع البحــوث المبتكــرة األربعــة بمــا يعكــس
العوامــل الداخليــة والخارجيــة؛
	.4أعيــد صياغــة موضــوع البحــث المبتكــر الخامــس “السياســات
لتحقيــق القــدرة علــى التكيــف” كموضــوع متداخــل ومدمــج
فــي كافــة مواضيــع البحــوث المبتكــرة األربعــة؛
	.5تــم تحديــد اثنيــن مــن عوامــل تمكيــن االبتــكار لدعــم مواضيــع
البحــوث المبتكــرة اعتمــاداً علــى الــرؤى المســتقاة مــن تنفيــذ
االســتراتيجية الخمســية الســابقة؛
	.6أدخلت االستدامة ككلمة أساسية في االستراتيجية.
وكمــا ســلف ،يلتــزم إكبــا بتنفيــذ المهمــة المنوطــة بــه وبأهدافــه
االســتراتيجية مــن خــال اســتقطاب أفضــل المواهــب حــول العالــم
واالحتفــاظ بهــا.

تتســم االســتراتيجية المحدّثــة بدقــة تركيزهــا ووضــوح أهدافهــا
بدرجــة أكبــر .أمــا التغيــرات الرئيســية التــي طــرأت عليهــا فندرجهــا
فــي النقــاط التاليــة:
www.biosaline.org
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	.1تــم تغييــر بيــان الرؤيــة االســتراتيجية إلكبــا مــن سياســة
التطلــع إلــى الداخــل إلــى سياســة التطلــع إلــى الخــارج المقترنــة
بالتركيــز علــى االســتدامة ورؤيــة المركــز لصالــح البيئــات
الهامشــية؛
	.2أعيــد النظــر فــي النتائــج االســتراتيجية إلكبــا وأهدافــه
االســتراتيجية وضبطهــا وفقــا ً للمســؤولية المنوطــة بالمركــز
وأهــداف التنميــة المســتدامة؛
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الشكل 2

البلدان التي عمل بها إكبا عام 2017

الفرص والتهديدات
ثمــة عــدد مــن العوامــل الخارجيــة التــي مــن شــأنها التأثيــر بدرجــات
متفاوتــة فــي تنفيــذ هــذه االســتراتيجية المحدّثــة .ولعــل الفــرص
التــي علــى إكبــا االســتفادة منهــا ،وكذلــك التهديــدات الواجــب عليــه

كازاخستان

أوزبكستان

مواجهتهــا تنــدرج بيــن هــذه العوامــل ،حيــث تســتنير االســتراتيجية
المحدّثــة انطالق ـا ً مــن هذيــن العامليــن.

تونس

قيرغيزستان
األردن
تركمانستان
إيران العراق
سورية
طاجيكستان
لبنان
تركيا

أفغانستان
اإلمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان
قطر
اليمن البحرين
إثيوبيا
جنوب السودان

المملكة العربية
السعودية

المغرب
موريتانيا
مالي
السنغال
النيجر
بوركينا فاسو

مصر

www.biosaline.org
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نفــذ إكبــا حتــى تاريخــه برامــج بحثيــة لتحقيــق التنميــة فــي أكثــر مــن  30بلــداً .ويواصــل المركــز دعــم الشــراكات للعمــل مــع
أصحــاب الشــأن فــي بلــدان جديــدة بمــا يتوافــق مــع مهمتــه ورؤيتــه.
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الشكل 3

الشكل 4

الفرص

المحاصيل المحلية

الزراعة في بيئة مضبوطة

غالبا ً ما تكون المحاصيل المحلية أكثر
مالءمة للمخاطر المتعلقة بالتغير المناخي.
األمر الذي يولد اهتماما ً متناميا ً بهذه
المحاصيل اليوم.

تساعد الزراعة في بيئة مضبوطة
والزراعة الدقيقة على إدارة المدخالت
بصورة أفضل وإنتاج أغذية بجودة أعلى
مع تسخير هذه التقانات كذكاء اصطناعي.

المجينات
أحدثت التطورات في علم الوراثة
والمعلوماتية الحيوية والتقانات الحيوية
ثورة في تربية المحاصيل وتوفير الفرص
الالزمة لفهم الصفات النباتية الحاسمة،
كتحمل الملوحة والحرارة والجفاف ،ما
يسهم في األمن الغذائي والبيئات القابلة
للتكيف.

إن مرونة إكبا ونهجه االستباقي في إقامة
شراكات مع القطاعين العام والخاص
سيحسن من مكانته وتأثيره

األمن الغذائي واالستدامة

البيئات الهامشية

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

برزت البيئات الهامشية في صدارة خطة
التنمية العالمية

تدهور األراضي والملوحة

ندرة المياه

تتعرض األراضي المروية في المناطق
القاحلة وشبه القاحلة إلى التدهور بمعدل
ثالثة هكتارات في الدقيقة على امتداد 75
بلداً بفعل الملوحة وذلك نتيجة ضعف
ممارسات إدارة المياه

يعيش  1.2مليار شخص في مناطق
تندر فيها المياه ،ويواجه  1.6مليار
شخص غيرهم نقصا ً اقتصاديا ً في المياه
نتيجة افتقارهم إلى البنى التحتية الالزمة
لوصولهم إلى هذا المورد.

التغير المناخي

اضطرابات ناجمة عن الهجرة

عام  2016وصلت درجات الحرارة
إلى أعلى مستوى لها منذ البدء بحفظ
السجالت عام  .1880وتواجه المناطق
الجافة ونادرة المياه موجات جفاف
بتواتر أكبر ،ما يحدث تأثيرات هائلة في
الزراعة.

إن التغير المناخي وانعدام األمن الغذائي
والصراعات يتسبب في ازدياد الهجرة
بمعدالت غير مسبوقة .ففي عام 1997
وصل عدد المهاجرين إلى  34مليون
مهاجر .بينما شهد عام  2016ما يزيد
على  66مليون مهاجر.

التغيرات في أولويات الجهات
المانحة
إن التغيرات في أولويات الجهات المانحة
يعني توجه المزيد من المساعدات التنموية
الرسمية إلى جهود اإلنعاش والتنمية.

االستمرارية
تعتمد استمرارية إكبا على تجديد االتفاقات
الخمسية بين البنك اإلسالمي 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

www.biosaline.org
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شراكات مع القطاعين العام
والخاص

التهديدات

7

نظرية إطار عمل التغيير عالي المستوى
كإحــدى جوانــب االســتراتيجية المحدّثــة ،رســم إكبــا خارطــة
الطريــق التــي مــن خاللهــا يمكــن لعملــه تحقيــق النتائــج والتأثيــرات
المنشــودة ،وبالتالــي اإلســهام بنهايــة المطــاف فــي أهــداف التنميــة
المســتدامة .وحــدد المركــز الروابــط التــي تجمــع بيــن مواضيــع
البحــوث المبتكــرة وعوامــل تمكيــن االبتــكار والنتائــج الرئيســية
والتأثيــرات وأهــداف التنميــة المســتدامة .وتحقيقــا ً لغايــات

الشكل 5

البيئات الهامشية

االســتراتيجية المحدّثــة ،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
وبالتالــي دعــم أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى عالمــي.

نظرية إطار عمل التغيير عالي المستوى2023-2019 :

أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗد اﻣـﺔ

استئصال
شأفة الفقر

القضاء على
الجوع

اإلنصاف بين
الجنسين

ضمان توافر
المياه وخدمات
الصرف الصحي

العمل
المناخي

التأثير

مصادر معيشة مستدامة وأمن غذائي في بيئات هامشية

إدارة الموارد الطبيعية
على نحو مستدام بصوره
مستمرة

توافر الحلول المتعلقة
بالتغير المناخي
واستخدامها على نحو
متزايد

تحسن مستدام في
سالسل القيمة الزراعية

منصة المعرفة

تحالفات
استراتيجية

الحياة في
البر

تسخير الشراكات
لتحقيق األهداف

تزايد اعتماد المزارعين
وغيرهم من أصحاب
الشأن على تقنيات إنتاج
األغذية واألعالف
والوقود الحيوي على
نحو مستدام

نتائج رئيسية
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إدارة الموارد الطبيعية
في البيئات الهامشية

نمذجة التغير المناخي
والتكيف معه

المعوقات االجتماعية-االقتصادية
• غياب األسواق أو صعوبة الوصول إليها
• التقييد في حيازاة األراضي ،حيازات صغيرة
• بنى تحتية ضعيفة
• نسب غير مؤاتية بين المدخالت والمخرجات
• محدودية دور المرأة الريفية في صناعة القرار

مواضيع البحوث
المبتكرة

مبادرات بحثية

إدارة الموارد الطبيعية في
البيئات الهامشية

فــي البيئــات الهامشــية ،تتســم المــوارد الطبيعيــة بدرجــة أكبــر مــن
المحدوديــة والهشاشــة قياسـا ً بمناطــق أخــرى .مع ذلك ،يضــع التغير
المناخــي والنمــو الســكاني ،إلــى جانــب عوامــل أخــرى ،مزيــداً
مــن الضغــط علــى المــوارد الحيويــة مــن قبيــل الميــاه العذبــة مــا
يضعــف األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي لــدى المجتمعــات التــي
تعيــش فــي تلــك البيئــات .وتعتبــر  40فــي المائــة مــن األراضــي
الزراعيــة علــى المســتوى العالمــي هامشــية إذا مــا أخذنــا مســألة
الجفــاف واالنحــدار بعيــن االعتبــار ،كمــا يعيــش  65فــي المائــة مــن
الســكان فــي بلــدان متدنيــة الدخــل ،أو يعيــش  1.7مليــار شــخص
فــي ظــروف هامشــية 70 ،فــي المائــة منهــم ينــوء تحــت مطرقــة
الفقــر المدقــع .ومــن المشــاكل األخــرى التــي تواجههــا البيئــات

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 نقصـا ً
حــاداً تبعــا ً للتوقعــات فــي كثيــر مــن البلــدان ذات االقتصــادات
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل .كمــا مــن المرتقــب أن يــزداد الطلب
التنافســي علــى مــوارد الميــاه العذبــة مــن أجــل الزراعــة والطاقــة
واالســتهالك البشــري .فالزراعــة أصــاً مســؤولة عــن اســتجرار
 70فــي المائــة مــن إجمالــي الميــاه العذبــة علــى مســتوى العالــم ،مــا
يجعــل منهــا القطــاع األكثــر اســتخداما ً لهــذا المــورد.
وفــي هــذا الســياق ،نجــد أن فهــم حــاالت التآثــر المعقــدة وإدارتهــا
بصــورة أفضــل يحمــل أهميــة جوهريــة ،حيــث تبــذل المزيــد مــن
الجهــود علــى ك ّل مــن مســتويات إدارة المــوارد الطبيعيــة لضمــان
االســتدامة علــى المــدى البعيــد ،فضـاً عــن ضمــان األمــن الغذائــي
والتغــذوي ،وكذلــك ضمــان الطاقــة والميــاه فــي المناطــق الهامشــية.
وســيواصل إكبــا تركيــزه علــى جهــود اإلدارة المســتدامة للمــوارد
الطبيعيــة كالميــاه العذبــة ،فضـاً عــن تركيــزه علــى كفــاءة اســتخدام
مــوارد الميــاه البديلــة لصالــح الزراعــة كالميــاه العادمــة المعالجــة
وميــاه الصــرف والميــاه المنتجــة وغيرهــا مــن أنــواع الميــاه المالحــة
بمــا فــي ذلــك الميــاه شــديدة الملوحــة المرتجعــة مــن عمليــة التحليــة
وميــاه البحــر .كمــا ســتعطى أولويــة أيض ـا ً لتحســين كفــاءة الــري
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 بحثــا ً تطبيقيــا ً علــى الزراعــة الدقيقــة ،وكفــاءة الــري،
والمحاســبة المائيــة وكذلــك علــى إنتــاج الميــاه المخصصــة للزراعــة
واالستشــعار عــن بعــد وتطبيقــات نظــام المعلومــات الجغرافيــة،
فض ـاً علــى نمذجــة الميــاه الســطحية والجوفيــة لتحديــد الموازنــة
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،
والمصممــة لصالــح بيئــات محليــة فــي البلــدان المســتهدفة .وتبعــا ً
لمــدى جــدوى هــذه النظــم ســيكون اعتمادهــا علــى النظــام اآللــي
والــذكاء االصطناعــي.
إلــى جانــب ذلــك ،ســيعمل المركــز أيض ـا ً علــى الح ـ ّد مــن تدهــور
األراضــي ،فضـاً عــن ســعيه إلــى اســتعادة األراضــي المتدهــورة،
إذ يشــتمل هــذا النشــاط علــى تقييــم نظــم زراعــة المحاصيــل الراهنــة
فــي البيئــات الهامشــية ،وتطويــر نظــم مســتدامة ومربحــة إلنتــاج

www.biosaline.org

سياسات تحقيق المرونة

تحسين المحاصيل
واإلنتاج المستدام

المعوقات الفيزيائية-الحيوية:
•	معوقــات التربــة (قــوام التربــة ،انخفــاض مســتوى
الخصوبــة ،ضعــف الصــرف ،قلــة العمــق ،الملوحــة،
الصوديــة)
•	معوقــات الميــاه (ميــاه مالحــة ،نقــص فــي إمكانيــة
الوصــول للميــاه ونوعيــة الميــاه وكميتهــا)
•	معوقــات المناظــر الطبيعيــة (تضاريــس شــديدة
االنحــدار ،ومــا شــابه)
•	ظــروف مناخيــة غيــر مؤاتيــة (هطــوالت متدنيــة ،ومــا
إلــى ذلــك)
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السبل

النظم المتكاملة لإلنتاج
الزراعي وتربية األحياء
المائية

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

الهامشــية تدهــور األراضــي ،بمــا فــي ذلــك تدنــي خصوبــة التربــة
والتملــح ،األمــر الــذي يؤثــر فــي الزراعــة التــي تعتبــر مصــدر
المعيشــة الرئيســي للمجتمعــات الريفيــة ،مــا يتســبب فــي أضــرار
جســيمة علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي.
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المحاصيــل لصالــح األراضــي المتدهــورة .كمــا ســيصمم المركــز -
بالتعــاون مــع شــركائه  -بحوثـا ً تطبيقيــة لتحديــد الممارســات الفضلى
إلدارة التربــة والميــاه والمغذيــات بهــدف إعــادة تأهيــل األراضــي
المتدهــورة ،وبالتالــي زيــادة إنتــاج األغذيــة فــي البيئــات الهامشــية.
وكأحــد جوانــب هــذا العمــل ،ســيواصل المركــز أبحاثــه المديــدة
علــى تحســين التربــة مــن خــال محســنات عضويــة والعضويــة
وإنتــاج المحاصيــل باســتخدام ميــاه متدنيــة النوعيــة كالميــاه العادمــة
المعالجــة والميــاه المالحــة.
وســيواصل إكبــا تقديمــه لمــا يلــزم مــن مســاعدة فنيــة للمبــادرات
الوطنيــة واإلقليميــة فــي مجــال اســتخدام األراضــي وتحديــد المناطق
الزراعية-المناخيــة ،واســتصالح األراضــي الهامشــية واســتخدامها.
مســاع تشــتمل علــى دعــم فنــي – كالرصــد واإلشــراف والتقييــم
ٍ
– للمصــارف والمؤسســات التنمويــة العاملــة فــي ميــدان الزراعــة
بصفــة عامــة وإدارة األراضــي بصفــة خاصــة.
كمــا ســيدعم المركــز شــركاءه القطرييــن فــي نطــاق رســم السياســات
واالســتراتيجيات المتعلقــة بــاإلدارة المســتدامة للميــاه واألراضــي،
وكذلــك فــي ميــدان األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي فــي بيئــات
هامشــية ،وســيقدم المســاعدة الالزمــة لبنــاء المعرفــة والقــدرات
المحليــة فــي هــذا المضمــار .أضــف علــى ذلــك أن إكبــا ســيواصل
اعتمــاده علــى ثــروة مــن المعرفــة والخبــرات المتوافــرة لديــه والتــي
اكتســبها ســابقا ً الســتنارة األعمــال المتعلقــة بالسياســات وتوفيرهــا
علــى شــكل وثائــق ذات صلــة بالسياســات.
إن هــذه األعمــال المذكــورة تهــدف إلــى اإلســهام فــي إدارة المــوارد
الطبيعيــة بمســتوى أعلــى مــن الكفــاءة واالســتدامة داخــل البيئــات
الهامشــية مــن خــال تطبيــق ممارســات وتقانــات مالئمــة .أمــا
الهــدف مــن ذلــك فيمكــن فــي زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة ،وبالتالــي
تحســين األمــن الغذائــي والتغــذوي والمائــي ومصــادر المعيشــة لــدى
المجتمعــات فــي هــذه البيئــات.
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فــي كثيــر مــن بقــاع العالــم ،مــن جملــة مــا يتســبب بــه التغيــر
المناخــي انخفــاض هطــول األمطــار وارتفــاع حــرارة الطقــس.
وهــذا ينطبــق بصــورة خاصــة علــى البيئــات الهامشــية ،التــي تعانــي
أص ـاً مــن الكثيــر مــن المعوقــات الزراعيــة .األمــر الــذي يفضــي
إلــى تراجــع إنتــاج المحاصيــل تــارة وإخفاقــه تــارة أخــرى .وقــد
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
المفتــاح لوضــع التدابيــر الالزمــة للتخفيــف منهــا والتكيــف معهــا،
ناهيــك عــن أنــه يســاعد علــى قلــب هــذه التأثيــرات وجعــل الميــاه

وســيعتمد إكبــا علــى حلــول متعــددة االختصاصات تجمــع التطورات
العلميــة فــي شــتى المجــاالت لوضــع تدابيــر فعالــة للتخفيــف مــن
التغيــر المناخــي والتكيــف معــه .كمــا سيســتمر المركــز فــي إرســاء
أسســه كمؤسســة واحــدة شــاملة للمعرفــة المتعلقــة بالتغيــر المناخــي
ودعــم الحكومــات والمجتمعــات فــي البيئــات الهامشــية واألعمــال
ذات الصلــة بهــا.
وبالشــراكة مــع اإلدارة الوطنيــة للمالحــة الجويــة والفضــاء (ناســا)
وجامعــة أكســفورد والمجموعــات البحثيــة األمريكيــة واألوروبيــة،
ســيواصل إكبــا ايضــا ً البنــاء علــى أعمالــه المتطــورة المتعلقــة
بالنمذجــة والتــي تســخر منافــع البيانــات الضخمــة والتعلــم اآللــي
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
لمعالجــة التأثيــرات المحتملــة مســتخدمة بذلــك نمذجــة الميــاه
والمحاصيــل ودراســة الظــروف المســتقبلية للتغيــر المناخــي ،حيــث
يعمــل الحاســوب كقاعــدة اختبــار للخيــارات الممكنــة المتعلقــة
بالتقانــات وإدارة المحاصيــل والسياســات .بعدهــا ستســتخدم هــذه
المعلومــات إلــى جانــب ممارســات إكبــا المختبــرة ميدانيــا ً فــي
التخطيــط لنظــم زراعيــة ومائيــة ذكيــة مناخيـا ً تســاعد علــى التكيــف
مســتقبالً.
أمــا المجــال الــذي يحظــى بتركيــز متواصــل فيكمــن فــي دراســة
وتحليــل الفعاليــات المتطرفــة مــن قبيــل موجــات الجفــاف والحــرارة
ففــي كثيــر مــن البلــدان التــي يعمــل بهــا إكبــا ،تحــدث موجــات
الجفــاف بعض ـا ً مــن أشــد التأثيــرات .مــا دفــع المركــز إلــى تركيــز
أنشــطته المتواصلــة علــى ثــاث ركائــز لــإدارة 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 كالً مــن البلــدان
وكذلــك األعمــال علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي .فالهــدف العــام
مــن هــذه األنشــطة يكمــن فــي تحســين مصــادر المعيشــة ورفــع
مســتوى القــدرة علــى التكيــف وزيــادة الدخــل لــدى المجتمعــات
الزراعيــة األضعــف اتجــاه هــذه التأثيــرات .أمــا تحديــد المناطــق
ســريعة التأثــر فمــن شــأنه المســاعدة علــى تحديــد االســتثمارات
الالزمــة والدعــم المطلــوب علــى مســتوى السياســات بحيــث يتــم
دعــم هــذه المجتمعــات لتمكينهــا مــن إدارة التأثيــرات .ولعل مســاعدة
المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة ،الســيما النســاء ،علــى
التكيــف وتبنــي ممارســات جديــدة مــن شــأنه ضمــان صــون مصــادر
المعيشــة الريفيــة وتحســينها.
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تحسين المحاصيل واإلنتاج
المستدام

نظــراً للتوقعــات بوصــول عــدد ســكان العالــم إلــى  9.7مليــار
نســمة بحلــول عــام  ،2050ال بــد مــن أن يخضــع اإلنتــاج
الزراعــي واإلنتــاج الغذائــي إلــى تغييــرات ملحوظــة تمكــن مــن
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
المحاصيــل األساســية ،الســريعة التأثــر بالتغيــر المناخــي بدرجــة
كبيــرة ،مــن شــأنه إضعــاف األمــن الغذائــي مســتقبالً بصــورة
خطيــرة .بالتالــي ،فــإن تنويــع المحاصيــل ،كاســتخدام محاصيــل
غيــر مســتثمرة بالشــكل المطلــوب ،يجــب أن يكــون جــزءاً غيــر
منفصــم عــن اإلنتــاج المســتدام لألغذيــة فــي البيئــات الهامشــية وســط
المنــاخ المتغيــر.
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.
فهــذا الجانــب يحمــل أهميــة خاصــة فــي ضــوء األزمــة الغذائيــة
العالميــة التــي ظهــرت خــال الفتــرة  2008-2006إثــر توجــه
دولــي الســتخالص الوقــود الحيــوي مــن محصــول الــذرة وغيــره
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 مناخي ـا ً
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،
فضـاً عــن مالءمتهــا إلنتــاج الغــذاء واألعــاف والوقــود الحيــوي.
كمــا ســيعمل المركــز بصفــة خاصــة علــى محاصيــل غذائيــة
كمحصــول الكينــوا والدخــن اللؤلــؤي ،فضـاً عــن محاصيــل حوليــة
ومعمــرة كالــذرة الرفيعــة والشــعير وأخــرى متعــددة األغــراض
كالســاليكورنيا (المســتخدم كغــذاء ،وعلــف ،ووقــود حيــوي)،
وغيرهــا مــن المحاصيــل.
ســيعطي إكبــا أيض ـا ً دفع ـا ً جديــداً لبرنامجــه العالمــي علــى الكينــوا
بهــدف تســريع المزيــد مــن األبحــاث التــي تجــرى عليــه واختبــاره
وتبنيــه فــي البلــدان المســتهدفة .وقــد تمكــن المركــز مــن اكتســاب

وســيواصل إكبــا بالتعــاون مــع شــركائه اســتنباط أصنــاف جديــدة
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
المركــز مســتمر أيضــا ً فــي اقتســام ممارســات اإلدارة المســتدامة
والتقانــات ذات التكاليــف المقبولــة ،والتــي تتســم بجدواهــا الفنيــة،
وصلتهــا بالمزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي البيئــات
الهامشــية.
إن التقــدم علــى هــذا الصعيــد ســيتم علــى التــوازي مــع الجهــود
المشــتركة لتطويــر سالســل القيمــة لتلــك المحاصيــل فــي البلــدان
المســتهدفة .كمــا ســيهدف هــذا العمــل إلــى تســهيل اعتمادهــا
بصــورة أســرع بيــن المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة،
الســيما النســاء ،وربطهــم مــع األســواق.

الزراعة العمودية في بيئات صحراوية
ســيتابع إكبــا أعمالــه فــي تطويــر وإدخــال نظــم زراعيــة
مختلفــة فــي بيئــات مضبوطــة ،الســيما تقانــات الزراعــة
العموديــة فــي بيئات صحراويــة .فالمــزارع العمودية تندرج
بيــن أكثــر الحلــول الواعــدة لتعزيــز األمــن الغذائــي والمائــي
والتغــذوي فــي البيئــات التــي تشــكل تحــدّ ،حيــث تســاعد
علــى زراعــة أنمــاط مختلفــة مــن المحاصيــل باســتخدام
تصاميــم عاليــة الكفــاءة وأســاليب الزراعــة الدقيقــة.
كمــا ســيواصل المركــز جمــع المــوارد الوراثيــة النباتيــة مــن بيئــات
هامشــية وغيــر هامشــية واســتخدامها وحفظهــا فــي بنكــه الوراثــي.
وســيركز إكبــا كذلــك علــى الزراعــة فــي البيئــة المضبوطــة ،بمــا
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
ووضــع خطــط اســتراتيجية ذات صلــة لضمــان اإلنتــاج المســتدام
للمحاصيــل وتحســين األمــن الغذائــي والتغــذوي فــي البيئــات
الهامشــية .وسيســهم هــذا العمــل علــى اإلنتــاج الغذائــي المســتدام
ضمــن البيئــات الهامشــية فــي ظــل منــاخ متغيــر .أمــا الهــدف منــه
فزيــادة القــدرات علــى التكيــف وتحســين مســتوى مصــادر المعيشــة
واألمــن الغذائــي لــدى المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة
والمجتمعــات الريفيــة.
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نمذجة التغير المناخي
والتكيف معه

والنظــم الزراعيــة أكثــر اســتدامة وقــدرة علــى التكيــف مــع المنــاخ.

خبــرة عمليــة واســعة إثــر تحديــده لخمــس ســاالت للكينــوا خــال
ســنوات مــن البحــث والتجــارب ،لنجــد اليــوم الكثيــر مــن حــاالت
التبنــي الناجــح لهــذا المحصــول فــي بلــدان داخــل منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا الوســطى .أمــا الجهــود المســتقبلية
فســتصب بدرجــة أكبــر علــى تقانــات إنتــاج البــذور والحصــاد ومــا
بعــد الحصــاد.
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الشكل 6

تنوع المحاصيل مقابل المحاصيل األساسية

عوامل تمكين
االبتكار

40%
60%

30,000

تحديد قرابة  30,000نوعا ً
نباتيا ً مستساغا ً حول العالم

4

7,000

استخدام ما يزيد على
 7,000نوعا ً من
المحاصيل كغذاء في
تاريخ البشرية

محاصيل األرز والقمح
امداد نحو 100
عدد األنواع النباتية
محصول بنسبة  90في والذرة والبطاطا وحدها
المزروعة ال
ً
توفر نسبة  60في
يتجاوز  150نوعا المائة من الحريرات في
المائة من مصدر الطاقة
الوجبات البشرية
لإلنسان

النظم المتكاملة لإلنتاج
الزراعي وتربية
األحياء المائية

كذلــك ســيواصل إكبــا أبحاثــه علــى مســألة اســتدامة المــزارع التــي
تعتمــد تكامــل اإلنتــاج الزراعــي مــع تربيــة األحيــاء المائيــة فــي
المناطــق الداخليــة والســاحلية التــي تســتخدم فيهــا ميــاه البحــر،

حيــث ســيتابع المركــز إجــراء التحليــات االقتصاديــة الالزمــة لتلــك
المــزارع وتســهيل تطويــر سالســل القيمة الخاصــة بالنباتــات المحبة
للملــح وغيرهــا مــن منتجــات تلــك المــزارع تشــجيعا ً العتمادهــا مــن
قبــل المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وتأميــن السياســات
الخاصــة بهــا وغيرهــا مــن أوجــه الدعــم الحكومــي.
وســيركز إكبــا أيضــا ً علــى تحســين إدارة المخلفــات كإنتــاج
الكمبوســت مــن مخلفــات األســماك والســماد العضــوي مــن
الحيوانــات ،واستكشــاف ســبل اســتخدام المحاصيــل البديلــة بطرائــق
أخــرى ،فضــاً عــن اإلســهام فــي توســيع نطــاق المشــاريع.
كذلــك سيوســع إكبــا أعمالــه فــي نظــم الزراعــة الحراجيــة ،التــي
تضــم المزيــد مــن المحاصيــل غيــر التقليديــة إلنتــاج األعــاف
والوقــود الحيــوي.
إلــى جانــب ذلــك ،ســيقيم المركــز عالقــات تعاونيــة مــع الشــركاء
لتحــري إمكانيــة زراعــة الطحالــب فــي مــزارع متكاملــة إلنتــاج
الوقــود الحيــوي ولغيرهــا مــن االســتخدامات ،فض ـاً عــن تحــري
ســبل إدخــال الطاقــة المتجــددة.
كذلــك ســيعمل المركــز علــى السياســات واللوائــح لتحفيــز االســتخدام
اآلمــن لمــوارد الميــاه ذات النوعيــة المتدنيــة ،فضــاً عــن تنفيــذه
لمــزارع تكامــل اإلنتــاج الزراعــي وتربيــة األحيــاء المائيــة.
ال شــك أن هــذا العمــل ســيدعم الجهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة
إلــى زيــادة األمــن الغذائــي والتغــذوي فــي البيئــات الهامشــية مــن
خــال اســتثمار كل مــا هــو متــاح مــن مــوارد األراضــي المتدهــورة
والميــاه .األمــر الــذي سيســاعد علــى الحــد مــن البصمــة البيئيــة
وزيــادة الدخــل لــدى المجتمعــات الزراعيــة ،ناهيــك عــن تحســين
قدراتهــا علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي.

ال يمكــن إحــداث تأثيــرات مســتدامة علــى مســتوى القضايــا الجســيمة
ذات الصلــة باألمــن الغذائــي والمائــي دون التزام راســخ بالشــراكات
وإقامــة عالقــات تعاونيــة .وتحقيقــا ً للغايــة المنشــودة ،يلتــزم إكبــا
بإيصــال رؤيتــه ومهمتــه وإســهاماته المتعلقــة بتنفيــذ مجموعــة مــن
أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال بنــاء تحالفــات وشــراكات
اســتراتيجية محــددة التركيــز علــى شــتى المســتويات وفــي مختلــف
المجــاالت .كمــا ســيتم إيــاء اهتمــام خــاص بالشــراكات مــع
مؤسســات وطنيــة للبحــوث الزراعيــة ومنظمــات ماليــة وتنمويــة
ومؤسســات بحثيــة ،وغيرهــا مــن الشــراكات مــع صنــاع السياســات
علــى المســتوى الوطنــي.
فعلــى المســتوى القطــري ،ســيعمل إكبــا ،مــن جملــة أمــور أخــرى،
مــع مؤسســات وطنيــة للبحــوث الزراعيــة ،حيــث يقتســم المعرفــة
والتقانــات معهــا ،وذلــك بالتزامــن مــع أنشــطته لبنــاء القــدرات علــى
المســتوى الفــردي والمؤسســي .كمــا ســيدعم إكبــا كافــة البلــدان التــي
تتشــاطر المشــكالت المتعلقــة بالبيئــات الهامشــية وتواجــه التحديــات
عينهــا ،وتســعى إلــى تحقيــق أهــداف تنمويــة متشــابهة .ولعــل
هــذا الدعــم ســيهدف إلــى مســاعدتها علــى تعزيــز األمــن الغذائــي
والتغــذوي والمائــي ،فض ـاً عــن تحســين إدارة المــوارد الطبيعيــة
وحفــظ البيئــة والتكيــف مــع التغيــر المناخــي .إلــى جانــب ذلــك،
ســيبذل المركــز جهــوداً حثيثــة فــي الميــدان البحثــي والتنمــوي داخــل
بلــدان أقاليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأفريقيــا جنــوب
الصحــراء الكبــرى وآســيا الوســطى والقوقــاز وكذلــك فــي جنــوب
آســيا وجنــوب شــرق آســيا ،حيــث نجــح أص ـاً فــي تنفيــذ برامجــه
فيهــا .وســيواصل إكبــا أيض ـا ً تقديــم المســاعدة الفنيــة وغيرهــا مــن
المســاعدات ذات الصلــة لصالــح وزارات وهيئــات حكوميــة شــريكة
داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،البلــد المضيــف والجهــة
الممولــة الرئيســة للمركــز.
إلــى جانــب ذلــك ،سيســتمر المركــز فــي البنــاء علــى عالقاتــه
القائمــة فــي الوقــت الراهــن مــع مؤسســات ماليــة وتنمويــة إقليميــة
ودوليــة ،وإنشــاء عالقــات أخــرى جديــدة لتعبئــة المــوارد لصالــح
مبــادرات البحــوث الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة فــي البيئــات
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

بالتعــاون مــع معهــد بيجيــن للمجينــات ،أكبــر منظمــة
للمجينــات علــى مســتوى العالــم ،أســس إكبــا مركــز علــوم
الصحــراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بدعــم
مــن وزارة األمــن الغذائــي فــي دولــة اإلمــارات .وتشــمل
المبــادرة الجديــدة إجــراء بحــوث متقدمــة علــى مجينــات
محاصيــل متحملــة لإلجهــاد وتتســم بقدرتهــا علــى التكيــف
مــع المنــاخ ،مــع التركيــز بصفــة خاصــة علــى نباتــات
صحراويــة وأنــواع مهملــة مــن البيئــات الهامشــية لــم
تســتثمر بالشــكل الصحيــح.
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 لالمتيــاز وشــريك
مختــار لجهــود التنميــة التــي تســتهدف البيئــات الهامشــية والعمــل
بشــكل وثيــق مــع شــركائه االســتراتيجيين علــى تصميــم وتنفيــذ
تدخــات تحــدث تحــوالت إيجابيــة ومســتدامة .يســعى إكبــا أيض ـا ً
إلــى توســيع شــبكة شــركائه ،إلــى جانــب زيــادة عالقاتــه التعاونيــة
مــع شــتى الشــركاء فــي مجــاالت بحثيــة راهنــة وأخــرى جديــدة،
علــى شــتى المســتويات ،وفــي مناطــق مختلفــة .وســيتم اختيــار
الشــركاء علــى أســاس المنافــع النســبية التــي تضيــف القيمــة إلــى
الجهــود التــي يبذلهــا إكبــا فــي مضمــار البحــوث لتحقيــق التنميــة
وتأســيس عالقــات تآزريــة معهــا .كمــا ســيزيد المركــز مــن عملــه
الوثيــق مــع اإلدارة الوطنيــة للمالحــة الجويــة والفضــاء (ناســا)
وجامعــة أكســفورد ،وكذلــك مــع مجموعــات ومؤسســات بحثيــة فــي
الواليــات المتحــدة وأوروبــا وغيرهــا .إلــى جانــب ذلــك ،ســيقوم
إكبــا علــى توســيع التعــاون مــع المجموعــة االستشــارية للبحــوث
الزراعيــة الدوليــة ( )CGIARورابطــة المراكــز الدوليــة المعنيــة
بالبحــوث والتنميــة ( ،)AIRCAفجهودهمــا تكمــل فعاليــات إكبــا.
أضــف إلــى ذلــك أن المركــز ســيعزز شــراكاته االســتراتيجية مــع
مراكــز مختلفــة كالمعهــد الدولــي لبحــوث المحاصيــل فــي المناطــق
اإلســتوائية شــبه القاحلــة ( )ICRISATوالمركــز الدولــي إلدارة
الميــاه ( )IWMIوالمركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق
الجافــة ( )ICARDAوالمعهــد الدولــي لبحــوث الثــروة الحيوانيــة
( )ILRIوالمعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة (،)IFRPI
وغيرهــا الكثيــر مــن المراكــز والمنظمــات ،لتوفيــر مزيــد مــن
الحلــول التآزريــة لصالــح أصحــاب الشــأن.
ولعــل جانب ـا ً مــن أنشــطة المركــز لتوســيع شــبكة شــركائه سيشــمل
القطــاع الخــاص ،وعلى رأســه قطــاع األعمال الزراعيــة ،ومنظمات
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تطويــر نظــم متكاملــة تجمــع بيــن اإلنتــاج الزراعــي وتربيــة األحيــاء
المائيــة يعــد مــن النظــم المهمــة لتلبيــة الطلــب علــى األغذيــة فــي
البيئــات الهامشــية مســتقبالً .فالمــزارع الداخليــة منها والســاحلية التي
تشــهد زراعــة أصنــاف مــن المحاصيــل الزراعيــة وإنتــاج المواشــي
واألســماك تمثــل فرصــة لزيــادة اإلنتاجيــة إلــى الحـ ّد األعظــم .فهــي
توظــف المــوارد المتاحــة بالتزامــن مــع حفــظ النظــم اإليكولوجيــة
المعرضــة للتدهــور البيئــي .ولعــل هــذه المــزارع المتكاملــة هــي
األكثــر مالءمــة لمواجهــة تحديــات مختلفــة مــن قبــل التغيــر المناخــي
ونــدرة الميــاه .فالجمــع بيــن زراعــة المحاصيــل وتربيــة األحيــاء
المائيــة يمثــل ســبيالً 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
جانــب إمكانيــة تربيــة حيوانــات مستأنســة وأنــواع مائيــة بطريقــة
وأراض متدنيــة النوعيــة كالميــاه
تآزريــة تســتخدم فيهــا مــوارد ميــاه
ٍ
الجوفيــة المالحــة والميــاه شــديدة الملوحــة المرتجعــة مــن عمليــة
التحليــة وميــاه الصــرف واألراضــي المتضــررة مــن الملوحــة.
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المجتمــع المدنــي الوطنيــة منهــا والدوليــة كســبيل لتوســيع نطــاق
مخرجاتــه البحثيــة .كمــا ســيولي المركــز اهتمامـا ً خاصا ً بالشــراكات
علــى مســتوى العامــة مــع منظمــات المزارعيــن والجمعيــات
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
الصلــة باألمــن الغذائــي والمائــي وضمــان الدخــل .ونظــراً ألن
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

2

منصة المعرفة

تمثــل المعرفــة إحــدى المخرجــات الرئيســة لعمــل إكبــا .فالمركــز
ملتــزم بإيجــاد هــذه المعرفــة واقتســامها مــع أصحــاب الشــأن ،بــدءاً
مــن المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وحتــى صنــاع
السياســات مــن خــال وســائل متنوعــة.
وســيواصل إكبــا عملــه علــى إرســاء أسســه كمركــز لالمتيــاز
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
العلــوم ذات النوعيــة العاليــة والتــي تلبــي متطلبــات واحتياجــات
أصحــاب الشــأن العامليــن معــه ،وضمــان توفيــر هــذه المعرفــة
كحــزم تناســب كل فئــة مــن جمهــور المســتفيدين مــن المركــز.
إلــى جانــب ذلــك ،يهــدف إكبــا إلــى إنتــاج المعرفــة وتصنيفهــا ضمــن

المتعلقــة باعتمــاد شــتى أصحــاب الشــأن ألفضــل الممارســات
والمحاصيــل والتقانــات علــى مســتوى البلــد .إضافــة إلــى ذلــك،
ستســاعد أعمــال إكبــا علــى رأب الهــوة التــي تفصــل بيــن البحــوث
والممارســات ،فضــاً عــن تســهيلها لصقــل الممارســات الفضلــى
والتقانــات المبتكــرة ،وإيجــاد أفــكار جديــدة والعمــل علــى تطبيقهــا.
ومــن بيــن النقــاط األكثــر أهميــة ســتكون قــدرة إكبــا علــى تشــكيل
فريــق خــاص بالممارســات المختصــة فــي تحفيــز األمــن الغذائــي
والمائــي وضمــان الدخــل فــي البيئــات الهامشــية .فهــذه الشــراكات
التآزريــة ستســاعد علــى إيجــاد دائــرة لنقــل المعرفــة التــي تترجــم
إلــى بنــاء القــدرات علــى كافــة األصعــدة.
حــزم محــددة ذات أشــكال وصيــغ مختلفــة ،منهــا األوراق البحثيــة
وموجــز السياســات ،ومــواد خاصــة بالتواصــل والتدريــب .وســيتم
تفصيــل كل منتــج معرفــي وفق ـا ً 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
تركيــز التدخــات التنمويــة .ويلتــزم إكبــا بمبــدأ المعرفــة القائمــة
علــى العلــوم كســلعة عالميــة عامــة ،حيــث ســتتمحور جهــوده حــول
هــذه الفكــرة .وبهــذا الســياق ،سيســعى إكبــا جاهــداً إلــى جعــل كل مــا
يوفــره مــن معرفــة متاحـا ً للجميــع وبــدون أي مقابــل.
أمــا األدوات الرئيســية لنشــر المعرفــة فتشــتمل علــى تنميــة القــدرات
ومنصــات التقانــات ومراكــز المعرفــة والتواصــل.
ســتبقى تنميــة القــدرات إحــدى الركائــز المحوريــة لنقــل المعرفــة
والتقانــات ،حيــث ســيعمل إكبــا مــع شــركائه علــى تعزيــز القــدرات
الفرديــة والمؤسســية لــدى كافــة أصحــاب الشــأن .وتحقيقــا ً لهــذه
الغايــة ،ســيتعاون المركــز مــع جهــات مانحــة ومؤسســات بحثيــة،

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

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.
كمــا سيســاعد علــى إيجــاد فهــم مشــترك أعمــق لهــذه التحديــات
علــى شــتى المســتويات واســتنارة االســتراتيجيات الجماعيــة للتعامــل
معهــا.

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
يخــص التقانــات والحلــول التــي يحفزهــا إكبــا وشــركاؤه.

حلول زراعية وأخرى
تتعلق بندرة المياه في
البيئات الهامشية

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

أمــا التواصــل فســيندرج أيضــا ً بيــن الدعائــم الرئيســة القتســام
المعرفــة ،فإكبــا مســتمر فــي توظيــف مجموعــة واســعة مــن أدوات
التواصــل لضمــان وصــول نتائجــه الخاصــة بالبحــوث والتنميــة إلــى
كافــة أصحــاب الشــأن ،فضـاً عــن تنامــي الوعــي حيــال التحديــات
التــي تواجــه ســكان البيئــات الهامشــية .ومــن جملــة األمــور التــي
يشــملها النشــاط آنــف الذكــر تحويــل النتائــج البحثيــة إلــى منتجــات
للتواصــل مفصلــة خصيصـا ً لــكل فئــة مــن فئــات أصحــاب الشــأن،
وتوزيــع هــذه المنتجــات مــن خــال وســائل مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك
وســائل التواصــل االجتماعــي ووســائط اإلعــام.
إلــى جانــب ذلــك ،ســيعمل المركــز علــى تســهيل نقــل المعرفــة
الناجحــة ،وكذلــك الممارســات والتقانــات الفضلــى بيــن البلــدان
المتشــابهة علــى مســتوى البيئــات والتحديــات الزراعيــة وغيرهــا.
وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال مجتمعــات معنيــة بالممارســة
والشــراكات وداعمــة للعالقــات التعاونيــة بيــن البلــدان.

ســيبقى إكبــا مســتجيبا ً للقضايــا الجديــدة التــي تظهــر فــي الميــدان،
وذلــك علــى التــوازي مــع مواجهــة التحديــات الرئيســية لألمــن
الغذائــي والمائــي فــي البيئــات الهامشــية معتمــداً بذلك علــى كادر من
العامليــن متعــددي االختصاصــات ،وعلــى العالقــات مــع أصحــاب
الشــأن اإلقليمييــن والوطنييــن ،وكذلــك علــى المبــادرات ذات
النوعيــة العاليــة علــى مســتوى البحــوث واإلدارة وبنــاء القــدرات.
كمــا سيســهم المركــز أيضــا ً فــي أهــداف التنميــة المســتدامة ذات
الصلــة مــن خــال البحــوث المبتكــرة .وموجهـا ً بهــذه االســتراتيجية
المحدّثــة ،ســيمضي إكبــا فــي تقديــم التوصيــات المســتندة علــى الدليل
والالزمــة لرســم السياســات المناســبة لمحاربــة تهديــدات األمــن
الغذائــي والمائــي المســتجدة فــي البيئــات الهامشــية.
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حول إكبا
إكبا مركز فريد للبحوث الزراعية التطبيقية على مستوى العالم يركز على المناطق الهامشية التي يقطنها قرابة  1.7مليار نسمة.
يقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل وتقانات تتسم بكفاءة استخدام الموارد وذكاء مناخي تالئم بالصورة الفضلى شتى
المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف .فإكبا من خالل 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:
ص .ب ،14660 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 336 1100
+971 4 336 1155
icba@biosaline.org.ae
www.biosaline.org
ICBAAgriculture
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