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تغيـر المنــاخ  
ورقة معلومات أساسية
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أيام 
المياهالمياها�راضي ا�راضي 

 إن منطقة الشــرق ا�دنى وشمال أفريقيا هي إحدى المناطق ا�كثر
 تأثــر� بتغير المناخ. ويعد صغار المزارعين في المنطقة من بين الفئات
 ا�كثــر تضرر� من تغّيــر أنماط المنــاخ وتزايد الظروف الجويــة البالغة
 الشــدة، مما يجعلهم عرضة وبشــكل خــاص للمخاطــر الطبيعية
 وتغيــر الظــروف المناخية، وذلــك �ن أغلبيــة المناطــق الزراعية في
 ا®قليم هــي مناطق ُتغذيها ا�مطــار. وبالتالي، ُيضيــف تغير المناخ
 تحديات جديدة ويزيد من حدة التحديات القائمة، بما في ذلك زيادة
 أعداد الســكان ونــدرة المياه وزيــادة تدهور ا�راضي، ممــا يؤدي إلى
 تزايد حــدة الصراعات والهجرة تحت وطأة العــوز؛ ا�مر الذي يتطلب
 تماســك وتالقــي الجهــات الفاعلة في مجــال الخدمات ا®نســانية
 وا®نمائية والســالم التي تمــزج بين التدخالت القصيرة والمتوســطة

والطويلة ا�جل.

 ومن المتوقع أن يتســبب تغير المناخ في تقليل حجم ا®نتاج وتكبد
 المزارعيــن خســائر اقتصادية مباشــرة، ا�مر الذي ســيؤثر على النمو
 الزراعــي وا�ســر الريفيــة والرفــاه. وُتبذل جهــود إقليميــة من أجل
 تقييــم أثــر تغير المنــاخ والتأقلــم مع تداعياتــه من خــالل المبادرة
 ا�قليميــة لتقييم أثر تغير المنــاخ على الموارد المائية وقابلية
 التأثــر االجتماعــي واالقتصــادي فــي المنطقــة العربيــة. وقــد
 دخلت منظمة الفاو في شــراكات مع جهات إقليمية، مثل جامعة
 الدول العربيــة، والمنظمات الفنية مثل المركز العربي لدراســات
 المناطــق القاحلة وا�راضــي الجافة، والمركــز الدولي للبحوث
 الزراعيــة فــي المناطق القاحلــة (إيــكاردا)، والمنظمــة العربية
 للتنمية الزراعيــة، ومنظمات ا�مم المتحدة ا�خــرى، مثل اللجنة
 االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا، وبرنامــج ا�مم المتحدة
 ا�نمائــي، وبرنامج ا�مــم المتحدة للبيئة بهــدف تقديم الدعم
 الفاعــل للدول التي تواجه اÁثار الســلبية لتغير المنــاخ ودعم جهود
 التخفيف مــن آثار تغيــر المناخ، وتكييف ســبل معيشــتهم الزراعية

وأنظمة الغذاء المتصلة بها، وضمان مرونتها.

 توفر طريقة زراعية ذكية مناخيÄ ووحداتها التدريبية طرق تكيف
 عملية وســبًال للحد من آثــار التحديات التي يفرضهــا تغير المناخ
 على منطقة الشــرق ا�دنى وشــمال أفريقيا، بما في ذلك ارتفاع
 درجــات الحرارة، وعــدم انتظام هطــول ا�مطار بشــكل متزايد
 وارتفاع مستوى البحر. وتشمل هذه الطرق تأسيس أنظمة ا®نذار
 المبكــر، وتطوير اســتخدام المحاصيل المحســنة القــادرة على
 تحمــل الحرارة والجفــاف و/أو الملوحة، إلى جانب ســبل جديدة

ومبتكرة لÈدارة المستدامة للتربة والمياه، من بين أمور أخرى.



 وفيما يلي ملخص لبعض المشاريع القائمة حالي�
في منطقة الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا:

 في دلتا النيل في مصر، غالبÄ ما تكون قنوات الري تحت مستوى
 ســطح ا�رض، مما يتطلب اســتخدام المضخــات العاملة بالديزل
 والكهرباء لرفع المياه إلى الحقول. إن استخدام الوقود ا�حفوري
 ليــس مكلفــÄ فحســب، بل إنه يســهم إســهامÄ كبير� فــي زيادة
 انبعاثات ثاني أكســيد الكربون. ولذلك، فثمة حاجة ®يجاد مصدر
 طاقــة بديــل ونظيف وقليــل التكلفة لضمــان امتــالك المزارعين
 نظام موثوق للضخ والري. وتســهم الطاقة الشمسية المتجددة
 المســتخدمة في ضخ المياه في تعزيز ا®نتاجيــة الزراعية، وتأمين
 إمــدادات الطاقة، والتخفيف مــن آثار تغير المنــاخ، والحد من اÁثار

البيئية والصحية السلبية.

 يستهدف المشروع الذي يجري تنفيذه في السودان تحت عنوان
 "بناء القدرة على التكيف من خالل إنشاء المزارع الجماعية للنساء"
 أربع مناطــق زراعية وإيكولوجية في البــالد بهدف تعديل طريقة
 التأقلــم الحاليــة، وقد تم تحســين مرونة أنظمة ا®نتــاج الغذائي
 والمجتمعات التي تعاني من انعدام ا�من الغذائي في مواجهة
 تغيــر المنــاخ. وبا®ضافــة إلى ذلــك، فقد تــم الوصــول إلى فهم
 أفضــل للدروس وأفضل الممارســات الناشــئة، إلى جانب توســيع
 نطاقهــا على المســتوى الوطني، مما ســاعد على دعــم تطوير

سياسة التكيف.
 

 في تونس، يســعى مشــروع طرق حصاد الميــاه لحماية النظم
 ا®يكولوجية وتحســين مرونــة المزارعين، إلى تعزيــز المرونة التي
 يتحلــى بهــا المنتجون الريفيون وضمان اســتدامة النظــم البيئية
 للواحات الرعوية الواقعة جنــوب تونس في مواجهة تغير المناخ.
 ويهدف المشــروع إلى تحســين تغذيــة المياه الجوفيــة وحماية
 المنــازل والواحات مــن الفيضانات؛ وتشــجيع الحوكمــة المحلية
الطبيعيــة؛ وتعزيــز قــدرة للمــوارد  المســتدامة  ا®دارة   لتحقيــق 
 المنتجين على الوصول لÈنتاج الزراعي المســتدام؛ وتحسين دخل

ا�سرة وتنويعه من خالل ا�نشطة المدرة للدخل.

 ورشــة العمل ا®قليميــة حول الزراعة الذكيــة مناخيÄ في منطقة
 الشــرق ا�دنى وشمال أفريقيا هي الورشــة ا�ولى من نوعها في
 المنطقــة، وتهدف إلى اســتعراض تأثير تغير المنــاخ على مختلف
 ا�نظمــة الزراعية، وســبل عيــش المزارعين الصغــار، والوصول إلى
 فهــم مشــترك بين أبــرز صنــاع القــرار فــي وزارات الزراعــة والبيئة

لمفهوم الزراعة الذكية مناخيÄ وأهميتها.
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 ثمــة حاجــة لوضــع اســتراتيجية إقليمية حول
 تغير المناخ في منطقة الشــرق ا�دنى وشــمال

أفريقيا تقوم على:

 تقييــم أثــر تغيــر المنــاخ علــى الزراعة وســبل العيــش على
المستوى ا®قليمي والوطني والمحلي.

 تحديد الممارســات والسياســات واالســتثمارات الزراعية التي
 تصمد أمام المناخ وتوســيع نطاقها، وتشــجيع التأقلم مع
 تغير المناخ وســبل الحد من آثاره، مثل تبنــي الحلول القائمة

.Äعلى الطبيعة، والزراعة الذكية مناخي

 تحقيــق التكامــل بيــن وزارات الزراعــة والميــاه والبيئــة فــي
 دول المنطقــة لضمان أخذ مخــاوف قطاع الزراعــة والمياه
 بالحســبان عند وضع السياسات واالســتراتيجيات ذات الصلة
 بتغيــر المنــاخ، مثــل المســاهمات المحددة وطنيــÄ، وخطط

التأقلم الوطنية، وخطط الزراعة واالستثمارات الوطنية.
 

 تحســين قــدرات البرامج الوطنيــة لمعالجــة التحديات التي
يفرضها تغير المناخ على المستويين الفني والمؤسسي.
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