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 خالصة تنفیذیة
 

األردن في تغیر. فدرجات الحرارة في ارتفاع والھطول المطري في تراُجع. ویُتوقَّع تفاقُم ھذه االتجاھات وعدم اقتصارھا  مناخُ 
على ارتفاع الحرارة وتزایُد الجفاف. بل سیؤدي عدم االستقرار في نُظم المناخ إلى تكرار وقوع أحداث طقسیة مفاجئة وشدیدة. 

    1ن بزیادة في السیول السریعة وموجات الصقیع المباغتة.ویُرجح أن یتمثل ذلك في األرد
 

ً من أفقر عشر دول في العالم  UNDP(2تبدو تداعیات ذلك جلیة. وفق أرقام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( فإن األردن حالیا
ً لبیان أصدرتھ وزارة المیاه والري األردنیة في عام  . ومن شأن ارتفاع 20143مائیاً. بل قد یكون ثاني أفقر دول العالم وفقا

ً على اإلنتاج واألمن الغذائیین في األردن وعلى توفر ا 4درجات الحرارة وتفاقُم الجفاف لمیاه لالستھالك البشري أن یؤثرا سلبا
واألغراض الصناعیة واستقرار واستدامة النظم اإلیكولوجیة. كما تمتد اآلثار لتشمل إنتاج الطاقة واألمن الوطني وغیرھا وإن 

 بشكل غیر مباشر. 
 

تنمویة مثل  لذلك من الضرورة بمكان ترتیب أولویات التكیف المناخي والذي یمكن اعتباره أیضاً خطوة في سبیل تحقیق أھداف
 5خفض الفقر وتحسین البُنیة التحتیة وتقلیل المخاطر البیئیة.

 
تمثل ھذه الورقة حالة دراسیة مفصلة عن قدرة أحد المجتمعات الریفیة األردنیة على التكیف مع اآلثار المباشرة أو المتوقعة 

دة الجفاف وارتفاع الحرارة وأسباب محدودیة ھذه للتغیر المناخي. وتصف التدابیر التي اتخذھا المزارعون للتكیف مع ازدیاد ح
ُم ما تَبَیَّن من معلومات  المساعي حتى اآلن وتُقدم مقترحات حول ماِھیة التغییرات السیاسیة الالزمة لتحفیز التغییر. كذلك یُقدِّ

لمناخي والتباینات في سھولة أفكاراً ھامة حول وسائل فعالة التكلفة وسریعة التطبیق للوصول إلى فھم أفضل لتحدیات التغیر ا
التأثر بین المجتمعات وُسبل التكیف الممكنة. وكي یكون أي َمسعى من َمساعي التكیف فعاالً ینبغي أن یتم بروافع محلیة ویتوافق 

دقیق مع االھتمامات المحلیة. وقد جعلت أدوات جمع المعلومات المستخدمة في ھذا البحث أبناء المجتمع قادرین على التقییم ال
للتغیرات الجاریة في مجتمعھم والتفكر في آثار ھذه التغیرات على ُسبل حیاتھم.  لذلك تمثل ھذه األدوات إطاراً ذا قابلیة كبیرة 

) واتفاق باریس 2015للتطویر یمكن استخدامھ من قبل ُصناع السیاسات وذلك مع بدء عملیة تطبیق أھداف التنمیة المستدامة (
)2016 .( 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 USAID, Climate-resilient development: a framework for understanding and addressing climate change (Washington: 2014) 	
2 “About Jordan,” United Nations Development Programme,	2016 اطلع علیھ في تشرین أول,	
http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html	
3 Hana Namrouqa, “Jordan world’s second water-poorest country,” Jordan Times, October 22, 2014,	2016 اطلع علیھ في 19 أیلول,		
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-world%E2%80%99s-second-water-poorest-country; “World Water Resources by Country,” 
FAO, 2016 أول كانون 24 في علیھ اطلع ,	http://www.fao.org/docrep/005/y4473e/y4473e08.htm 	
4 UN-Water, Climate change adaptation: the Pivotal Role of Water, Policy Brief (2010)	
5 Mohan Munasinghe and Rob Swart, Primer on Climate Change and Sustainable Development: Facts, Policy Analysis, and Applications, 
(Cambridge University Press, 2005)		
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 سھولة التأثر والتكیف مع التغیر المناخي .1
 

بدایة یجدر القول أنھ ال یجوز اعتبار التكیف مع التغیر المناخي بدیالً للتدابیر العالمیة لخفض انبعاثات غازات الدفیئة. بل ثمة 
  6بعض التغیر المناخي الھام خالل القرن المقبل. -على األقل-إدراك عام الیوم أن تدابیر التخفیف من آثار ھذا التغیر لن تمنع 

في حالة إحداث خفض كبیر جداً في حتى فإنھ   (IPCC)وكما یبین أحدث تقریر للھیئة الدولیة الحكومیة المعنیة بتغیر المناخ
اثات مع نھایة القرن سنة قادمة بحیث یتم الوصول إلى مستوى صفر تقریباً من االنبع 25-20انبعاثات غازات الدفیئة خالل فترة 

وإن لم یتمكن المجتمع الدولي من درجة.  5,1یُتوقع أن یشھد الكوكب ارتفاعاً في درجة الحرارة یبلغ  -أحسن األحوال-فإنھ في 
بالتالي فإن "التكیف   7تحقیق ھذه األھداف الطموحة فإنھ یُنتظر نشوء احتباس حراري أكبر كثیراً مما ھو موجود حالیاً.

 8استراتیجیتان تكمیلیتان لخفض وإدارة مخاطر التغیر المناخي".والتخفیف 
  
فت الھیئة الدولیة الحكومیة المعنیة بتغیر المناخ سھولة التأثر بالتغیر المناخي بأنھ "درجة سھولة تأثر أو عدم قدرة نظام ما  عرَّ

وتعتبر الھیئة سھولة التأثر تفاعالً بین ثالثة عوامل   9على التكیف مع اآلثار السلبیة للتغیر المناخي بما فیھا التباین المناخي."
). فالغایة من زیادة القدرة التكیفیة إذن ھي خفض سھولة التأثر بالتغیر ١رئیسیة ھي التعرض والحساسیة والقدرة التكیفیة (إطار

 المناخي وجعل المجتمعات أكثر مرونة.   

 
 

																																																								
 جعل أو متجددة	طاقة	وأنواع حدیثة تقنیات یُقصداستخدام وقد. الدفیئة غازات انبعاث منع أو لخفض الرامیة الجھود" بأنھا المناخي التغیر حدة تخفیف اإلنمائي المتحدة األمم برنامج یعرف 6	

  ."المستھلكین سلوكیات أو اإلداریة الممارسات تغییر أو الطاقة استھالك في كفاءة أكثر القدیمة المعدات
	/Climate Change Mitigation,” UNEP, Accessed October, 2016, http://www.unep.org/climatechange/mitigation“ :أنظر

7 IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report for Policymakers, pp 20-21. 2016 اطلع علیھ في تشرین ثاني  	
	17 ص السابق، المصدر 8	
  “ ,2016Conceptual framework for the identification and assessment of key vulnerabilities,” IPCCلمعلومات أساسیة: اطلع علیھ في تشرین أول  9	

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch19s19-1-2.html:	
 	 ,Scanning the Conservation Horizon: A Guide to Climate Change Vulnerability Assessments,P. Glick and B. Stein الصور بتصرف من: 10

(Washington: National Wildlife Federation, 2011)	
11 Angie Dazé, Understanding Vulnerability to Climate Change: Insights from application of CARE’s Climate Vulnerability and Capacity 
Analysis (CVCA) Methodology (Care Poverty PECCN, 2011)	

 إطار 1 10
" قدمت شبكة الفقر والبیئة والتغیر المناخي التابعة لمنظمة كیر الدولیة بالتغیر المناخيفھم سھولة التأثر في تقریر بعنوان "

  11 تحلیالً لسھولة التأثیر یقوم على المتغیرات الثالثة التالیة:
 

  -يالمناخللتباین والتغیر - (Exposure) التعرض •
یتعلق ھذا المتغیر بدرجة التباین المناخي الذي یمر بھ 

یتمثل إما في تغیر طویل األمد في  نظام ما؛ وقد
الظروف المناخیة أو في تغیرات في التباین المناخي 

 بما في ذلك قوة وتكراریة األحداث الشدیدة.
  -للضغط المناخي(Sensitivity) -  الحساسیة  •

 الدرجة التي سیتأثر بھا نظام ما بالتغیر المناخي.
 تعني (Adaptive Capacity) القدرة التكیفیة •

إمكانیة أو قدرة نظام ما على التكیف مع التغیر 
المناخي بما یشمل التباین المناخي واألحداث المناخیة 
الشدیدة بما یقلل من األضرار المحتملة أو یستفید من 

 الفرص أو یتأقلم مع العواقب.
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االقتصادیة -مثل المرونة االجتماعیةذا لیس موضع إجماع عالمي. إذ یرى البعض أنھ یُغفل عوامل مھمة إال أن إطار العمل ھ
وبالفعل فقد أظھرت األبحاث أن التغیر المناخي وآثاره وسھولة التأثر بھ تتصف بالتنوع والمحلیة وطول   12والفقر والصراعات.

ویجعل ذلك تقدیَر سھولة تأثر المجتمع بتداعیات التغیر المناخي إجراءاً معقداً وال یخلو من عیوب.   13المدى وصعوبة التنبؤ بھا.
تقریر للھیئة الدولیة الحكومیة المعنیة بتغیر المناخ مع إدراك لذلك فإن ھذا التقریر عندما یتبنى إطاَر سھولة التأثر الوارد في 

 ادیة لتقدیر القدرة التكیفیة مع آثار التغیر المناخي لدى المجتمع المحلي.جوانب القصور فیھ فإنھ یتبناه كأداة استرش
 

وكما یطرُح إطار العمل یقتضي خفُض سھولة التأثر تقلیَل العوامل المؤدیة إلیھ. لكن في حین یمكن القیام بتدخالت لتقلیل 
مثال إن كان لدى مجتمع ما مصدر مائي واحد فقط الحساسیة أو زیادة القدرة التكیفیة فإن تََعرُّض النظام ثابت. على سبیل ال

ً آلثار التغیر المناخي وھي حساسیة تتبدى على صورة عجوزات مائیة. ومن شأن تدابیر  للزراعة فسیكون ھذا المجتمع حساسا
وبالتالي سھولة تأثره. التكیف مثل اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة وإدخال تقنیات توفیر المیاه تقلیل الحساسیة العامة للمجتمع 

ویُعتبر المجتمع المحلي المفتقر للمعرفة والمعتمد على وسیلة واحدة لتولید الدخل (كالزراعة) ذا قدرة تكیفیة منخفضة مما یعني 
 ة.أن حساسیتھ العامة أكبر. وبذلك فإن ما ینبغي تعزیزه في ھذه الحالة للمساعدة في تقلیل ھذه الحساسیة قدرة المجتمع التكیفی

 
قد یبدو السعي لخفض سھولة التأثر بالتغیر المناخي وتعزیز التكیف وجھین لعملة واحدة. إال أن تدخالت التكیف مع التغیر 
ً إلى زیادة سھولة تأثر المجتمع.  ویحدث ذلك عادة عندما تؤدي القرارات  المناخي التي تجري في الدول النامیة قد تؤدي أحیانا

من أمثلة ذلك أن  14المجتمعات على االستمرار في ذات الممارسات التي جعلتھا سھلة التأثر أساساً. السیاسیة إلى حوافز تشجع
للتكیف مع الجفاف یمثل شكالً من أشكال التكیف. إال أن ذلك یعني  -وبالتالي االستخراج المفرط للمیاه الجوفیة-حفر بئر إضافي 

 اه أو لتطویر تدفقات دخل أخرى مما یزید من حساسیة المجتمع.تخلي المجتمع عن التدابیر الرامیة لصون أفضل للمی
 

ینبغي تصمیم التدخالت الرامیة لتعزیز القدرة التكیفیة لتتوافق مع احتیاجات المجتمعات المحلیة، فتوجیھ مساعدة من القمة إلى 
ینبغي دعمھا لتتكیف مع األزمات القاعدة غیر كاف. وحتى تصبح المجتمعات متمتعة بمرونة حقیقیة في وجھ التغیر المناخي 

المستقبلیة والحالیة وتلك المتوقعة وغیر المتوقعة. یقتضي ذلك تمكین المجتمعات لتتخذ قرارات واعیة وإتاحة وصولھا 
 للمعلومات والتقنیات وانفتاح مجموعة متنوعة من مصادر الدخل واألسواق أمامھا. 

 
النھج في دولة كاألردن. لذلك فإن الغایة من ھذه الورقة توفیر نقطة انطالق  ثمة حاجة ملحة لتقدیر ما سیبدو علیھ مثل ھذا

ً لإلجابة على ھذا التساؤل. وتركز الورقة على فھم حقائق قائمة حول القدرة التكیفیة في مجتمع زراعي متأثر  مختبَرة عملیا
الضوء على الجوانب التي یمكن للتدخالت  بالتغیر المناخي. وتسعى من خالل تقدیر مدى التكیف والقیود على ذلك إللقاء

  15السیاسیة تحفیز المجتمعات الزراعیة لبناء القدرة التكیفیة فیھا.
 
 

  

																																																								
12 Maximillian Ashwill, Cornelia Flora and Jan Flora, Building Community Resilience to Climate Change: Testing the Adaptation Coalition 
Framework in Latin America (The World Bank, 2011)		

	السابق المصدر 13	
 41Adaptation Coalition  Building Community Resilience to Climate Change: Testing theMaximillian Ashwill, Cornelia Flora and Jan Flora, 	

Framework in Latin America (The World Bank, 2011)	
 دول من بأي تتعلق ال التقریر ذلك في المقدمة الحاالت أن إال . ,Promoting Local Adaptive CapacityIbrahim and Ward في الوارد ذلك مع الورقة ھذه في المتبع النھج یتشابھ 15	

	إفریقیا وشمال آسیا غرب إقلیم
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 . المنھجیة   2 
     

محلیین  اختیرت الحالة الدراسیة المقدمة الواردة في ھذا البحث من خالل تمرین للعصف الذھني بمشاركة خبراء وأكادیمیین
كن بذات كممثل لمجتمع في األردن سھل التأثر جداً ل -َصبحا في شمال البادیة األردنیة-الموقع المعني  ممارسین. تم اختیار

كم) ولم یكن قد خضع سابقاً لتقدیر للتغیر المناخي. 70الوقت یمكن الوصول إلیھ (یبعد عن عمان   
 

ئیسیة للقدرة التكیفیة. ولكل متطلب ُوضع نظام تصنیف ثم أُجِریت مراجعة مكتبیة لألدبیات من أجل تَبَیُّن المتطلبات الخمسة الر
 أدناه ھذه المتطلبات وأنظمة التصنیف. 2و 1ویقدم الجدوالن   16رقمي مع وصف إرشادي یُستعان بھ في تحدید الَمرتبة.

 
والتكیف وسبل العیش أداة تحدید المخاطر و (PRA)التقییم الریفي التشاركي –استُخِدم في ھذا البحث أداتان لجمع البیانات 

ً لألشكال األكثر تقلیدیة من األبحاث النوعیة یمثل التقییم الریفي (CRiSTAL) المرتكزة على المشاركة المجتمعیة . خالفا
التشاركي أداة بحثیة تقوم تحدیداً على فكرة أن "المجتمع المحلي (مع أو بدون مساعدة أطراف خارجیة) یدرس قضیة تھم 

فھذا التقییم مزیج من المنھجیات التي تمكن  17كالت حسب أولویتھا ویقیم خیارات حل ھذه المشكالت".السكان ویرتب المش
المجتمع المحلي من مشاركة وتعزیز وتحلیل معرفتھ بالوضع القائم وتولي دور فاعل في تحلیل ظروف حیاة السكان ومشكالتھم 

لریفي التشاركي طریقة سریعة لجمع البیانات التي تربط بین المصالح وإمكاناتھم من أجل إیجاد تغییر إیجابي. كما أن التقییم ا
االقتصادیة والبیئیة وتُقیم إطاراً لالستجابة الحتیاجات وأولویات المجتمع المحلي. تُجرى معظم التقییمات الریفیة -االجتماعیة

م أدوات جمع البیانات من قبل  فریق متعدد االختصاصات وذي تركیبة متوازنة التشاركیة على مدار ثالثة إلى خمسة أیام وتُصمَّ
ومن السمات األخرى الممیزة لھذا النھج قیام أفراد المجتمع بجمع  18في النوع االجتماعي تضم أعضاء من المجتمع وغیرھم.

بل فریق وإجراء التحلیالت بشكل مشترك من ق -وھو عامل مھم في تعزیز تبني السكان المحلیین لنتائج ھذه العملیة-البیانات 
 التقییم الریفي التشاركي والمیسرین المحلیین.

 
أداة تحدید المخاطر والتكیف وسبل العیش المرتكزة على المشاركة المجتمعیة فوائد مكملة ھامة لنھج التقییم الریفي قدمت 

ى المستوى التشاركي. وھي أداة للتخطیط للمشروعات تساعد مستخدمیھا على تصمیم أنشطة تدعم التكیف المناخي عل
 المجتمعي. تساعد ھذه األداة تحدیداً على ترتیب مخاطر التغیر المناخي حسب أولویتھا وتحدید الموارد األكثر تأثراً بھذا التغیر.

تحدید المخاطر والتكیف وسبل العیش المرتكزة على المشاركة المجتمعیة على المعلومات الُمجمَّعة من خالل بحث ویعتمد  19
والتشاورات مع المعنیین المحلیین (من أبناء المجتمع المحلي وغیرھم من الخبراء المحلیین) باستخدام ورش عمل مكتبي 

 تشاركیة ونقاشات مجموعات تركیز.
 

وفي ضوء غایة ھذا البحث المتمثلة في فھم قدرة المجتمع التكیفیة مع اآلثار المناخیة والمساعدة في التصدي للتحدیات الماثلة 
أداة تحدید المخاطر والتكیف وسبل العیش المرتكزة على المشاركة والتقییم الریفي التشاركي ت األھمیة الواضحة ألداة تَجلَّ 

المجتمعیة. إضافة إلى ذلك كان المیسرون المجتمعیون قد تلقوا تدریباً من قبل منظمات دولیة أخرى على استخدام األدوات. وقد 
 مقابلة مع أبناء المجتمع. 100جمع بیانات من نتج عن استخدام ھاتین األداتین 

 
 

																																																								
  ,Jordan’s Third National Communication on Climate UNFCCCو  ,Promoting Local Adaptive CapacityIbrahim and Wardعلى:  تقوم ھذه المعاییر 16 

Change (Jordan: 2014). 
17  “Appendix - 1. Participatory rural appraisal tools that may be useful in an institutional analysis,” FAO, 2016 اطلع علیھ في تشرین ثاني, 
http://www.fao.org/docrep/w7483e/w7483e0a.htm	
18  “Conducting a PRA Training and Modifying PRA Tools to Your Needs” FAO, 2016 اطلع علیھ في حزیران, 
http://www.fao.org/docrep/003/x5996e/x5996e06.htm	
19 CRiSTAL User’s Manual – Version 5: Community-based Risk Screening Tool – Adaptation and Livelihoods (Canada: The International Institute 
for Sustainable Development, 2012), 8-9	
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: المتطلبات األساسیة للقدرة التكیفیة 1جدول   
ینبغي أن یكون المجتمع قادراً على الوصول إلى المعلومات من أجل تحقیق أمثل استفادة من 
موارده في حالة نشوء ظروف مناخیة جدیدة والوصول إلى المعرفة المحلیة حول كیفیة تغیر 
المناخ وآثار ذلك على ُسبل العیش واستدامة الموارد. على سبیل المثال قد یستخدم المجتمع 
البیانات المناخیة للقیام باختیار مدروس لألنشطة الزراعیة أو یستخدم بیانات الحرارة والطقس 

 التخاذ قرارات حول متى ینبغي تغطیة وحمایة المحاصیل أثناء موجات الصقیع.

 عرفةالمعلومات والم
 

یمكن للمعلومات والمعرفة أن تؤدي إلى زیادة القدرة التكیفیة فقط إن كان المجتمع جاھزاً البتكار 
ممارسات جدیدة مناسبة للظروف المتغیرة. لذلك یعني االبتكار في ھذا السیاق القدرة على 

ل التوافق مع استخدام البیانات والمعرفة المحلیة إلجراء التغییرات الالزمة على النظام من أج
 التغیر المناخي.

 االبتكار

إن كان بمقدور المجتمع المحلي العمل المشترك لتأمین دعم  المجتمعيیُقصد بالقیادة والتنظیم 
لحقوقھ و/أو إیجاد طرق جدیدة لحل مشكالتھ. ومن المؤشرات األساسیة على تلك القدرة وجود 
منظمات مجتمعیة قویة وفاعلة ذات قنوات اتصال مع السلطات الحكومیة المحلیة ذات العالقة. 

ات فیما بینھا وأن تعمل مع السلطات الحكومیة لتمكین والوضع األمثل أن تتعاون ھذه المنظم
 السكان المحلیین من تبني تدابیر التكیف.

 القیادة والتنظیم المجتمعي

یمكن للخدمات والموارد اإلضافیة المقدمة خالل الظروف المناخیة الشدیدة زیادة القدرة التكیفیة 
ات توفیر أعالف إضافیة أو میاه مدعومة لدى المجتمع المحلي بدرجة كبیرة. وقد تشمل ھذه الخدم

 لمالكي المواشي خالل الجفاف.

الوصول إلى الدعم والمساعدات 
 الطارئة

ً في خفض سھولة التأثر. فالمجتمع المعتمد بدرجة  تبر التنوع في مصادر الدخل أمراً یع أساسیا
كبیرة أو كلیة على شكل واحد من أشكال النشاط االقتصادي أو شكل واحد من أشكال الزراعة أو 
محصول واحد یكون في وضع ضعیف من حیث التكیف مع المخاطر الناتجة عن التغیر المناخي 

 مقارنة بمجتمع ذي مصادر دخل متنوعة.

 الدخل تنوع
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 : تقییم القدرة التكیفیة لمجتمع محلي2جدول 
 جیدة
4 

 معتدلة
3 

 طفیفة
2 

 منخفضة
1 

عوامل القدرة 
  التكیفیة

المجتمع المحلي قادر على 
الوصول إلى كافة البیانات 
ویمتلك المعرفة الالزمة 
إلدارة موارده في ظل آثار 
التغیر المناخي بمساعدة 

 المدیریات المعنیة 
 

المجتمع المحلي واعي 
بآثار التغیر المناخي على 
موارده الطبیعیة؛ 
البیانات المناخیة والبیئیة 
متوفرة إال أن معرفة 

المحلي حول  المجتمع
استخدام ھذه البیانات 

 وتفسیرھا ضعیفة
 

المجتمع المحلي واعي 
بالتغیر المناخي لكن 
معرفتھ بآثاره على 
موارده الطبیعیة قلیلة أو 
معدومة؛ البیانات 
المناخیة والبیئیة متوفرة 
ولكن ال یمكن الوصول 

 إلیھا بسھولة     

وعي المجتمع المحلي 
بالتغیر المناخي وآثاره 
على موارده الطبیعیة 
منخفض؛ ال تتوفر بیانات 
مناخیة وبیئیة عن المنطقة 

 الجغرافیة 
 

المعلومات 
  والمعرفة

 
 

البیانات المناخیة والبیئیة 
متوفرة والمجتمعات المحلیة 
ال تستخدم الدعم والتعویض 
فحسب بل تبتكر أیضاً طرقاً 

 لتكیفجدیدة ل

البیانات المناخیة والبیئیة 
متوفرة والمجتمعات 
المحلیة تستخدم الدعم 

 والتعویض لتتكیف

البیانات المناخیة والبیئیة 
متوفرة لكن المجتمعات 
المحلیة ال تجد طرقاً 

 للتكیف

البیانات المناخیة والبیئیة 
غیر متوفرة والمجتمعات 
المحلیة ال تجد طرقاً 

 للتكیف

 االبتكار
 
 
 

 
المنظمات المجتمعیة تتعاون 
وتعمل مع السلطات 
الحكومیة في تمكین السكان 

 المحلیین بتدابیر تكیفیة

المنظمات المجتمعیة 
فاعلة في كسب التأیید 

 والتدابیر التكیفیة
 

المنظمات المجتمعیة 
 موجودة لكن غیر فاعلة

 

ال یوجد منظمات مجتمعیة 
أو قادة مجتمعیون وال 

بمؤسسات یوجد ارتباطات 
 حكومیة

القیادة والتنظیم 
 المجتمعي

 

وصول إلى خدمات 
حكومیة إضافیة خالل 
الظروف المناخیة القاسیة 
من خالل خدمة تأمینیة 

 منتظمة وكفؤة وموثوقة 

وصول إلى التعویضات 
والدعم خالل الظروف 

 المناخیة القاسیة

وصول إلى التعویض 
خالل الظروف المناخیة 

 القاسیة
 

لدعم خالل وصول إلى ا
 الظروف المناخیة القاسیة

 

الوصول إلى 
الدعم 

والمساعدات 
 الطارئة

المجتمع یعتمد على مصادر 
دخل مختلفة غیر حساسة 
 بشكل مباشر للتغیر المناخي  

المجتمع یعتمد على 
موارد دخل متنوعة 
بعضھا حساس وبعضھا 
اآلخر غیر حساس أمام 

 التغیر المناخي

المجتمع یعتمد على 
متنوعة للدخل  مصادر

 حساسة للتغیر المناخي
 

المجتمع یعتمد على 
مصدر رئیسي واحد 
للدخل حساس للتغیر 

 المناخي

 تنوع الدخل
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 . التغیر المناخي في األردن3
 

ً تتسم   20األردن بلد فقیر الموارد متوسط الدخل یواجھ مجموعة من التحدیات المعقدة واالضطرابات الجیوسیاسیة. جغرافیا
كما تشتمل   21ملم سنویاً. 200یتلقى ھطوالً مطریاً یقل عن  حافظاتھامن  ٪90المملكة بأنھا جافة أو شبھ جافة كلیاً تقریباً. فنحو 

 ٪10الممارسات الزراعیة غیر الكفؤة على استخدام أكثر من نصف كمیة المیاه المتوفرة للدولة في حین أن مردود ذلك یقل عن 
ً  147وفي ضوء اقتصار حصة الفرد على  22ناتج المحلي اإلجمالي.من ال والتزوید من المیاه المتجددة على  سنویامتراً مكعبا
ً للفرد  130 فإن حجم االستخدامات الحالیة یفوق التزوید من المیاه المتجددة. بالتالي شاع استخراج المیاه من  سنویامتراً مكعبا

فإن استمر التزوید على ما ھو علیھ یُتوقع أن ینخفض استھالك الفرد لألغراض المنزلیة إلى  األحواض المائیة غیر المتجددة.
  23 .2025بحلول عام سنویا متراً مكعباً  90

 
یُتوقع أن یكون للتغیر المناخي تأثیرات متنوعة على األردن. تشیر البیانات التاریخیة لألرصاد الجویة الُمجمَّعة من مناطق 

ملم سنویاً فیما ترتفع درجات الحرارة  2,1كافة أرجاء المملكة إلى أن الھطول المطري السنوي ینخفض حالیاً بمعدل متعددة في 
وباستخدام تصغیر النطاق الدینامیكي (وھو أسلوب إحصائي یتیح استخدام نماذج واسعة   24درجة سنویاً. 03,0بمعدل ال یقل عن 

ُوقَِّع وجود احتمالیة كبیرة جداً ألن یشھد األردن فصول صیف أعلى حرارة ومناخ أكثر النطاق إلجراء تنبؤات محلیة النطاق) تُ 
جفافاً بشكل عام. كما استنتجت التنبؤات بخصوص أنماط الطقس في األردن أن موجات الجفاف ستغدو أكثر احتمالیة إضافة إلى 

  25استمرارھا لعدد أطول من األیام المتتالیة.
 

التھدیدات تقدم المحافظات والبلدیات خدمات حكومیة إضافیة مجانیة أو بأسعار مدعومة للمجتمعات التي تعاني من استجابة لھذه 
آثار التغیر المناخي كالجفاف والصقیع. ومما تشملھ ھذه الخدمات تزوید كمیات إضافیة من األعالف أو المیاه المدعومة لُمربي 

ر الزراعیة الذي یمثل آلیة لالستجابة لألوضاع الطارئة تدیره وزارة الزراعة ویوفر المواشي. كذلك یوجد صندوق إدارة المخاط
ة الضرر وبناء علیھ یقدم تعویضات مالیة عن األضرار التي تلحق بالمزارع بفعل الجفاف، حیث تتولى لجنة مختصة تقدیر درج

وعملیة. إال أن ھذه األطر تمثل مكافأة لھذه وفق ھذه األطر یساعد الدعم والتعویضات المجتمعات بطرق فوریة  التعویض.
ً على استمرارھا بالرغم من عدم كفاءة استخدامھا للموارد مما یطرح بشكل جدي ضررھا أكثر من نفعھا.  الممارسات وتشجیعا

ءة في على سبیل المثال لن یكون لدى المزارعین الذین یحصلون على المیاه بأسعار مدعومة الحافزیة لتطویر طرق أكثر كفا
  26استخدام المیاه للحصول على نفس المردود أو تطویر مصادر دخل بدیلة.

 
یبِرز ذلك سلسلة صعبة من الخیارات السیاسیة. لذلك یُفترض في السیاسات الھادفة لتبني نمو القدرة التكیفیة أن تتحول على 
المدى الطویل إلى بُنیة تحفیزیة تكافئ االبتكار اإلیجابي عوضاً عن التحفظیة في تجنب المخاطر. إال أنھ ال یتوقع أن تجد عملیة 

لتقلیدي قبوالً واسعاً من المجتمعات الفقیرة التي ینصب اھتمامھا األساسي على تأمین احتیاجاتھا األساسیة التحول عن بُنى الدعم ا
 ولیس على التخطیط طویل األمد. 

  
تقترح ھذه الورقة طریقة للتحول إلى بُنیة تحفیزیة تشجع المجتمعات على تبني ابتكارات من شأنھا خفض سھولة التأثر بالتغیر 

لى المدى الطویل وھي تقدیم الحكومة مساعداتھا على شكل نموذج لبرنامج تأمیني. وفي حین تخفف مثل ھذه البرامج المناخي ع
ً توفیر دعم مرن وسریع. ویتیح ذلك إمكانیة "إعادة تصمیم  من التكالیف الحقیقیة لألسواق على المزارعین فإن بمقدورھا أیضا

																																																								
20 Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016-2025 (Amman, 2016)	

	المصدر السابق 21
22 UNFCCC, Jordan’s Third National Communication on Climate Change (Jordan: 2014),109 	

	14المصدر السابق،  23
24 UNFCCC, Jordan’s Third National Communication on Climate Change: Executive Summary (Jordan: 2014),17	

	19المصدر السابق،  25
 Finance for Sustainable David Pearce and Donata Finch, “Advancing Subsidy Reform: Towards a Viable Policy Package” in مثالً   26
	 New York: United Nations,  United Nations Development of Economic and Social Affairs , ApproachesDevelopment: Testing New Policy):أنظر	

2002), 181	
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ة قادرة على خفض الخطر وفقدان المحاصیل من خالل إدخال أعمال استباقیة منتجات لیس فقط كآلیة لنقل الخطر بل كأدا
    27مرغوبة واستجابات لدى المنتفعین من التأمین".

  

28: آثار التغیر المناخي في األردن2طار إ
 

قدم األردن بالغھ الوطني الثالث حول تغیر المناخ بالتوافق مع متطلبات اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن  2014في عام 
تغیر المناخ. واستناداً إلى تحلیل دقیق یقدم ھذا التقریر ما یُتوقع أن یكون علیھ مناخ األردن مستقبالً في ظل سیناریوھات 

 الھیئة الدولیة الحكومیة المعنیة بتغیر المناخ.ھا مختلفة لالنبعاثات استشرفت

ح بدرجة كبیرة أن یصبح مناخ األردن أحر جداً بحلول عام  • . وفق سیناریو الحد األدنى من االنبعاثات 2085یُرجَّ
درجة في حین یتوقع أن ینجم عن سیناریو الحد األقصى من االنبعاثات  1,2یتوقع أن یتجاوز ارتفاع الحرارة 

 درجات. 4في الحرارة یتجاوز  ارتفاع

 . ٪21و 15أن ینخفض المجموع السنوي للھطول المطري بین  2100و 2070یُرجح بین عامي  •

 یُرجح أن تكون فصول الخریف والشتاء أكثر جفافاً في األردن مع انخفاض القیمة الوسطیة للھطول المطري لتصل •
 .2100و 2070في الخریف بین عامي  35٪

 درجة مئویة. 44رة أن یواجھ األردن ارتفاعاً في موجات الحرارة تتجاوز فیھا درجات الحرارة یُرجح بدرجة كبی •

ً من الجفاف على  33زیادة في حدوث الجفاف (تتجاوز  2100و 2070عامي  األردن بینیُرجح أن یواجھ  • یوما
 التوالي).

الثلوج في األردن. لذلك ینبغي وجود  على الرغم من ھذا االرتفاع في الحرارة ال یتوقع حدوث انخفاض في تساقط •
 استعدادات للتعامل مع تباینات كبیرة في طقس األردن.

  

 
  

																																																								
27  Mamata Swain, Crop Insurance For Adaptation To Climate Change In India (London: Asia Research Centre Working Paper, 2016)	
28 UNFCCC, Jordan’s Third National Communication on Climate Change		
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 منطقة الدراسة  –بحا، محافظة المفرق . ص4
 

الرویشد والبادیة الشمالیة والبادیة الشمالیة الغربیة، وتضم ھذه  منھاألویة  ربعةا تشمل التقسیمات اإلداریة لمحافظة المفرق
). ینتمي المجتمع 1األلویة سبعة أقضیة ھي سما السرحان وحوشا ودیر الكھف وَصبحا وأم الجمال وأم القطین والخالدیة (شكل 

 لمفرق.كم شرق مدینة ا 35قرى شقیقة إلى قضاء َصبحا الذي یقع على بُعد  وسبعةالمحلي لَصبحا 
 

ً بین قرى القضاء الذي یحمل اسمھا، وتحتوي على نطاق طبیعي من األراضي الصالحة للزراعة  قریة َصبحا ھي األكثر سكانا
إال أن المنطقة تواجھ تحدیات كالبطالة المقنعة والتشغیل في أنشطة غیر منتجة ومحدودیة مصادر  29المحسنة وإنتاج المواشي.

   30الشدید واستمرار الرعي الجائر ساھمت بشكل كبیر في تدھور األراضي. كما أن مواسم الجفافالدخل. 
 

وكالعدید من المجتمعات األخرى في البادیة األردنیة یعتمد مجتمع َصبحا اعتماداً كبیراً في ُسبل عیشھ على الزراعة وتربیة 
كما یُعتبر  31والخضروات والقمح والشعیر.المواشي إضافة إلى التوظیف في القطاع الخاص. ویشمل اإلنتاج الزراعي الفواكھ 

وھذه األنشطة   32رأس من األغنام والماعز. 12500إنتاج المواشي جزءاً أساسیاً من دخل المجتمع المحلي إذ یقدر عددھا بنحو 
دء بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الھطول المطري والجفاف والتغیر في بشدیدة الحساسیة للتغیر المناخي 

 33.الموسم المطري
 

  شكل 1: محافظة المفرق34
 
 

																																																								
29 Alaa Abu Sada, Mahmoud Abu-Allaban and Ahmad Al-Malabeh, “Temporal and Spatial Analysis of Climate Change at Northern Jordanian 
Badia,” Jordan Journal of Earth and Environmental Sciences 7 (2015): 87 - 93	
30 “The Jordan Badia,” The Hashamite Fund for Development for Jordan Badia, accessed September, 2016, 
http://www.badiafund.gov.jo/en/node/310	

	إفریقیا وشمال آسیا غرب معھد قبل من المنطقة ھذه في أجري الذي التشاركي الریفي التقییم خالل من جمعت بیانات إلى استناداً 31	
	الشمالیة البادیة زراعة مدیریة في البیطرة قسم مع مقابلة إلى استناداً  32	

33 UNFCCC, Jordan’s Third National Communication on Climate Change	
34 Abu Sada, Abu-Allaban and Al-Malabeh, “Temporal and Spatial Analysis of Climate Change” 
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 شبكات المیاه والصرف الصحي 4.1
 

تغطي شبكة المیاه البلدیة في َصبحا كافة مساحات القرى تقریباً. إال أن التزوید المائي متقطع ومحدد بیوم واحد فقط أسبوعیاًَ◌ 
المیاه خاصة صیفاً وأثناء مواسم الجفاف. خالل ھذه الفترات  لكل منزل. وتزید االنقطاعات كثیراً في فترات ارتفاع الطلب على

قد تصل المیاه إلى المنازل مرة واحدة فقط كل ثالثة أسابیع. كما أن شبكة المیاه قدیمة ومھترئة مما یؤدي إلى مستویات مرتفعة 
  35من الفاقد المائي وانخفاض نوعیة المیاه.

 
منطقة بشبكة المجاري البلدیة مما یُجبر السكان على اللجوء إلى حلول موضعیة كالحفر من التحدیات البیئیة الرئیسیة عدم ربط ال

االمتصاصیة والتي كثیراً ما تكون غیر مستوفیة للمعاییر البیئیة والصحیة إضافة إلى عدم صیانتھا بانتظام مما یؤدي إلى 
بة وموارد المیاه الجوفیة باإلضافة إلى األمراض قد تتعطل ھذه النظم فتلوث محتویاتھا الترفمخاطر بیئیة وصحیة خطیرة. 

 المنقولة بواسطة المجاري.
 

 المیاه الجوفیة4.2 
ً في  تقع َصبحا في حوض نھر الزرقاء ثاني الفروع الرئیسیة لنھر األردن بعد نھر الیرموك وأحد أكثر األحواض استنزافا

ملیون متر مكعب سنویاً. تشیر  3,166حوض نھر الزرقاء  األردن. ویبلغ مجموع كمیات المیاه المستخدمة في الزراعة من
نمذجة التغیر المناخي وسیناریوھات التنبؤ إلى أن ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئویة واحدة سیعني انخفاض مجمل اإلنتاج 

د المیاه الجوفیة ِعماُد ولذلك أھمیة خاصة بالنسبة لَصبحا، فموار 36.٪8,3وسیزید استھالك المیاه بنسبة  ٪5,3الزراعي بمقدار 
   ملم سنویاً. 200فیما ال یمكن لمعظم الزراعة البعلیة البقاء في المناطق التي یقل فیھا الھطول المطري عن  37اإلنتاج الزراعي

 
ومع انخفاض اإلنتاج الزراعي السنوي (بسبب انخفاض توفر المیاه) یتوسع السكان المحلیون في مساحة األراضي المزروعة. 

جرو المقابالت أن أن إنتاج المحاصیل في الحقول المفتوحة أقل كفاءة ویحتاج میاه أكثر إلنتاج نوعیات جیدة. وقد الحظ مُ  إال
كما یَضخ السكان   38عدداً من اآلبار غیر القانونیة ال یزال عامالً واتِّباع بعض األسالیب الزراعیة غیر المستدامة كالري بالَغمر.

اآلبار المرخصة وذلك حسب الفصل، فیقوموا بتخزین المیاه في الشتاء (في برك اصطناعیة)  كمیات میاه إضافیة من
 لیستخدمونھا صیفاً مما یؤدي إلى استنزاف میاه األحواض الجوفیة والحد من إمكانیة إعادة تغذیتھا بشكل طبیعي.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

																																																								
	إفریقیا وشمال آسیا غرب معھد قبل من المنطقة ھذه في أجري الذي التشاركي الریفي التقییم خالل من جمعت بیانات إلى استناداً  35

36 UNDP, Assessment of Direct and Indirect Impacts of Climate Change Scenarios – Climate Change Adaptation In The ZRB (Jordan, 2013), 6	
	التشاركي الریفي التقییم خالل من جمعت بیانات إلى استناداً  37

		38	 استناداً  إلى بیانات جمعت من خالل "تحدید المخاطر والتكیف وسبل العیش المرتكزة على المشاركة المجتمعیة" الذي أجري في ھذه المنطقة من قبل معھد غرب آسیا وشمال إفریقیا
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  . تقییم القدرة التكیفیة لَصبحا5
 

تحدید كما تَقَدَّم استُخدمت البیانات التي ُجمعت من خالل مائة مقابلة في المجتمع بواسطة أداة التقییم الریفي التشاركي وأداة 
المخاطر والتكیف وسبل العیش المرتكزة على المشاركة المجتمعیة لغایة التقییم النوعي للقدرة التكیفیة مع التغیر المناخي في 

أن المجتمع المحلي یواجھ ثالثة آثار رئیسیة للتغیر المناخي ھي الصقیع والجفاف وارتفاع درجات  َصبحا حیث تَبَیَّن
 الحرارة. وألغراض تحلیلیة ُدِمج بین الجفاف واالرتفاعات في درجات الحرارة لما ینتج عنھما من تأثیرات متشابھة.

 

الھطول المطري إلى ما ھو أدنى بكثیر من موجات الجفاف ھي فترات انخفاض  الجفاف وارتفاع درجات الحرارة: •
ً في حالة َصبحا. وباإلضافة إلى أثر الجفاف المباشر على إنتاج  150المعدل السنوي، أي إلى ما دون  ملم سنویا

 المحاصیل فقد ینجم عنھ أیضاً على المدى األبعد تراجعاً في رطوبة التربة مما یؤدي إلى انخفاض نوعیة المحصول.

 فاض تزوید المیاه الحضریة حیث ال تصل المیاه للمنازل لمدة أسبوع أو أكثر یعتبر من أوجھ الجفاف.كما أن انخ 39

ومما ینتج عن ارتفاع درجات الحرارة الذي قد یحدث بشكل منفصل عن الجفاف حاجة المحاصیل لكمیات من المیاه 40
 د.تفوق ما كان متوقعاً أو تجاوز الطلب المائي القدرة الھیكلیة للتزوی

 
ً لما بعد ذلك قلیالً) إلى ما دون  الصقیع: • قد تنخفض درجات الحرارة في األردن شتاءاً بشكل غیر متوقع لیالً (وأحیانا

وبما أنھ من غیر الممكن التحقق من   41الصفر مما یؤثر على الزراعة والغطاء النباتي الذي یُستفاد منھ في الرعي.
ً فإن تصنیفھ كأثر للتغیر المناخي موضع خالف. إال أن السكان المحلیین أكدوا خالل مقابلتھم على أن  الصقیع علمیا

 سنة الماضیة وھو واقع یكابدون للتكیف معھ.   30-20حدوث الصقیع المفاجئ وغیر المتوقع آِخٌذ باالزدیاد خالل 
 

ر لھذا البحث على تحلیل قدرة المجتمع على  3و 2 یوضح الشكالن ً النتائج المتأتیة من تطبیق نظام التصنیف المطوَّ بیانیا
التكیف مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من ناحیة والصقیع من ناحیة أخرى. بالنسبة الرتفاع درجات الحرارة 

ً من ال معرفة واالبتكار بََدت قدرتھ التكیفیة محدودة عامة بسبب ضعف والجفاف اتضح أنھ بینما یمتلك المجتمع قْدراً حسنا
تنظیمھ وقیادتھ واعتماده على الزراعة وبشكل خاص الفتقاره للوصول إلى الدعم والمساعدات الطارئة. أما خالل فترات 

قل في الجانب المتعلق بتنوع الصقیع فالقدرة التكیفیة أكبر نسبیاً لوجود قْدر أكبر من االبتكار والوصول إلى المساعدة وأثر أ
 ونُورد أدناه مزیداً من التفاصیل حول الجوانب المحددة التي تم تَقَصیھا.  42الدخل.

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
 للبحث الوطني المركز للجفاف، المبكر اإلنذار وحدة. األردن في الجفاف لرصد )NDVI(" النباتي الغطاء لتباین الموحد المؤشر" یستخدمون الباحثین أن إال للجفاف، محدد تعریف یوجد ال 39

 على الخضراء الرقعة كثافة لتَبَیُّن طریقة" النباتي الغطاء لتباین الموحد المؤشر"و .http://www.ncare.gov.jo/body.aspx?id=271 ،2016 أیلول 4 في علیھ اطُّلِع. الزراعي واإلرشاد
 Vegetation Index	Normalized Difference" .   النباتات تعكسھا التي الدنیا الحمراء ودون المرئیة الشمس ألشعة) ِجیةالَموْ  األطوال( الممیزة األلوان ومالحظة األرض من مساحة

(NDVI)," NASA.  2016 أیلول 5 في علیھ اطُّلِع, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/	
	 .الخاصة اآلبار قبل من للبیع ھاعرض إلى یؤدي مما شحیحة سلعة الى الحضریة المیاه تزوید انخفاض یجعل 40
 ساعة، 24 لمدة المئوي الصفر دون 2 حرارة لدرجة تعرضت إن النباتات أشجار براعم تتلف قد مثالً . التجمد تحت بقائھا مدة حسب أضرار وقوع إلى المؤدیة الحرارة درجات تتباین قد 41

 تكون قد المبكر الصباح في فقط ساعات لبضع اإلشعاعي الصقیع لبقاء الالزمة الحرارة درجات فإن لذلك. ساعتین عن تقل لمدة المئوي الصفر دون 6 حرارة لدرجة تعرضت إن تبقى قد لكنھا
ً  الممتد وربما اللیل طوال المستمر للصقیع الالزمة تلك من أقل   Agriculture, Food	Freeze Protection Methods for Crops," Ministry of"	.النھار ساعات بعض إلى أیضا

and Rural Affairs in Ontario, CA.. 2016 أول تشرین 4 في علیھ اطُّلِع. 
116.htm-http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/85	

ً  خسر وأن لھ سبق َمن خاصة الصقیع ظروف مع التكیف في صعوبة یجد المحلي المجتمع أن رضافتُ  بدایةً  42	  	.  المزارعین من مالیا
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: القدرة التكیفیة أمام ارتفاعات درجات الحرارة 2شكل   

 
 

: القدرة التكیفیة أمام الصقیع3شكل   
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: تقییم القدرة التكیفیة لصبحا3جدول   
  ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الصقیع

تُعتبر المعلومات الخاصة بالصقیع متقدمة في األردن, 
ً من المدیریات المحلیة ومن خالل  وھي متوفرة مجانا
النشرات الجویة في التلفزیون والتي تحذر المزارعین 
من احتمالیة حدوث الصقیع قبل یومین على األقل من 

 نصائح للتعامل معھ.التاریخ المتوقع وتقدم ال
 

على مر السنین الحظ المزارعون ومربو المواشي آثار 
الصقیع واختبروا تداعیاتھ على ُسبل عیشھم. إال أن 
ً ھذه المعلومات لما فیھ  المزارعین ال یستخدمون دائما
نفعھم. فلطالما صدر العدید من التحذیرات والتي كانت 

تمسكوا  موضع تجاھل من الكثیر من المزارعین الذین
 ببصیص أمل أال یحدث الصقیع.

تتوفر المعلومات حول التغیرات المناخیة كبیانات الھطول 
ً من المدیریات الحكومیة المعنیة. إال أن   43المطري مجانا

الحصول على ھذه المعلومات أمر صعب فعالً بسبب اتساع 
رقعة انتشار القرى وعدم توفر خدمات المواصالت المناسبة. 
ومن التحدیات األخرى تقدیم المعلومات مرفقة بِنَزر یسیر 
فقط من الشرح مما یجعلھا عرضة لسوء التفسیر. وقد یساعد 

استمرار المزارعین ھذا القصوُر المعلوماتّي في تفسیر سبب 
في إنتاج الشعیر والقمح بالرغم من وجود دالئل على ارتفاع 
درجات الحرارة وانخفاض الھطول المطري وبالتالي تدني 
نوعیة المحصول السنوي. ربما أكثُر أدوات التخطیط 
الستراتیجیات التكیف مع التغیر المناخي فائدةً قاعدةُ البیانات 

جفاف في المركز الوطني للبحث في وحدة اإلنذار المبكر لل
واإلرشاد الزراعي، إال أن السكان المحلیین بََدْوا غیر واعین 

 لذلك. 
وفي حین قد ال یفھم أبناُء المجتمع األسباب العلمیة المحددة 
للتغیرات في الحرارة وازدیاد حدوث الجفاف فإنھم یدركون 
أن ھذه التغیرات تؤثر في إنتاج محاصیلھم ومصادر دخلھم. 
وقد الحظوا تحدیداً أن نضوج ونوعیة المحاصیل قد أخذا 

واشي وموت بالتراجع بینما ازدادت حاالت مرض ونفوق الم
 بعض أنواع النباتات الطبیة. 

المعلومات 
 والمعرفة

 

 
 

استجابة لظروف الصقیع تبنى المزارعون تقنیات 
متنوعة مثل تغطیة أشجار الفاكھة الھامة بالبالستیك أو 
الشبك أو حرق اإلطارات لزیادة الرطوبة والحرارة 
حول مزارعھم. كما ینتج عن حرق اإلطارات طبقة 

قطران تكسو النباتات فتقلل من إمكانیة رقیقة من ال
 تجمدھا، على الرغم ما لذلك من أضرار بیئیة.

بالرغم من اآلثار البادیة ال یوجد الكثیر مما یشیر إلى وجود 
تخطیط لألوضاع الطارئة أو االبتكار للتكیف مع الظروف 
المختلفة. فالمزارعون مستمرون في زراعة القمح والشعیر 

ثرة مما یؤدي إلى زیادة ھائلة في كمیات في المناطق المتأ
وزیادة في استخدام  44میاه الري للمحافظة على النوعیة

أما َمن تبنى الزراعة في البیوت   45المبیدات الحشریة.
 البالستیكیة فعدٌد قلیل فقط من المزارعین.

 االبتكار

المعلومات و/أو بناء القدرات المتعلقة بالتكیف مع یوجد في َصبحا أربع منظمات مجتمعیة لكنھا غیر منخرطة في نشر 
 التغیر المناخي.

 

القیادة والتنظیم 
 المجتمعي

																																																								
ً  المطري الھطول حول بیانات األردن في العامة اإلحصاءات دائرة تصدر 43 ً  متاحة وھي سنویا  معلومات على الحصول یمكنھم للسكان اإلنترنت توفر عدم حالة وفي. اإلنترنت على مجانا

ً  الوطني الزراعیة المعلومات نظام یتوفر كما. الزراعة وزارة في الشرقیة الشمالیة البادیة تنمیة مدیریة من مفصلة 	http://www.nais-jordan.gov.jo اإلنترنت على مجانا
كبیرة من ھذین الرئیسیة إلنتاج الغذاء الالزم لتلبیة االحتیاجات كماً ونوعاً. ویستھلك القمح والشعیر الكثیر من المیاه وبالتالي فإن إنتاج كمیات  یُعتبر شح األراضي والمیاه من المعوقات 44	

ف بنسبة كتلة اإلنتاج إلى كمیة المیاه المستھلكة ("محصول المحصولین في ظل وجود درجات حرارة مرتفعة یستدعي میاه أكثر. وتعتبر اإلنتاجیة المادیة للمیاه من الشعیر مرتفعة، وھي تُعرَّ 
  ,Victor O Sadras, Patricio Grassini and Pasquale Steduto, Status of Water Use Efficiency of Main Crops: SOLAW أكثر لكل قطرة").   

	,Background Thematic Report - TR07. FAO 2016 أول تشرین 2 في علیھ اطُّلِع
http://www.fao.org/fileadmin/templates/solaw/files/thematic_reports/TR_07_web.pdf	

		45	 ینزع السكان المحلیون إلى استخدام المبیدات أكثر من المعتاد لمحاربة اآلفات التي تزید في الطقس الجاف والحار. استناداً  إلى معلومات ُجمعت من خالل التقییم الریفي التشاركي
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یوفر صندوق إدارة المخاطر الزراعیة تعویضات مالیة 
عن المحاصیل المتضررة بالصقیع من خالل حساب 

تجاوزت نسبة  2016في عام  46الخسارة للدونم الواحد
في حال تََعلق  ٪50الصندوق التعویضات المقدمة من 

الضرر بالخضروات والنباتات الطبیة وأشجار الفاكھة 
 47في حال كانت الخضروات مغطاة ٪30غیر المغطاة و

ومما یجدر ذكره أنھ خالل إحدى موجات الصقیع في 
لم تُدفع تعویضات ألن الحكومة كانت قد  2015عام 

أصدرت حینھا تحذیراً من الصقیع اشتمل على 
 48ءات االحترازیة الالزمةاإلجرا

 

ال توفر الحكومة (من خالل صندوق إدارة المخاطر 
الزراعیة) تعویضات مالیة عن األضرار التي یسببھا 
الجفاف. ویستطیع مربو المواشي (على الرغم من كونھم 

دنانیر  6-4غیر مزارعین) شراء المیاه بسعر مدعوم یقدر بـ 
العام من خالل وزارة أمتار مكعبة وعلى مدار  6أردنیة لكل 

  49الزراعة.
 

من الجدیر بالذكر أن أبناء المجتمع یستطیعون خالل فترات 
الجفاف شراء كمیات میاه إضافیة من مصادر خاصة بتكلفة 

أمتار مكعبة خالل األحوال الطبیعیة،  6دیناراً لكل  20-35
دیناراً خالل فترات  50إال أن ھذه التكلفة قد ترتفع إلى 

  50الجفاف.

الوصول إلى 
الدعم 

والمساعدات 
  الطارئة

 

یتأثر الدخل المتأتي من زراعة األراضي الصالحة 
للزراعة تأثراً كبیراً بالصقیع. فقد یخسر المزارعون في 
لیلة واحدة محصول مساحة كبیرة من األرض یساوي 
آالف الدنانیر. أما الدخل الناتج عن تربیة المواشي فھو 

حیث یُدخل المزارعون  غیر حساس في وجھ الصقیع
مواشیھم في حظائر خالل فصل الشتاء. كما أن المواشي 
في ھذه المنطقة تعتمد بشكل رئیسي على األعالف 
ولیس على الغطاء النباتي الطبیعي الذي قد یتلف خالل 

 الصقیع.

تتأثر كافة األنشطة المدرة للدخل بالجفاف وارتفاع درجات 
تراجع نوعیة محاصیلھم.  الحرارة. فمما یواجھھ المزارعون

أما مربو المواشي فال أرض لدیھم یرعون فیھا ماشیتھم وال 
، وربما یوجد لدى بعضھم قلیل من ھذه  51میاه یسقونھا بھا

وحتى األشخاص الذین یعملون في الحكومة یتعین  وتلك.
علیھم دفع جزء أكبر من رواتبھم مقابل فواتیر الطاقة التي 

كیفات والمراوح. لذلك فإنھ حتى یستخدمونھا من خالل الم
أبناء المجتمع المحلي الذین ال یتأثر دخلھم مباشرة بآثار 

ح أن یبقوا أفقر نتیجة لإلنفاقات التغیر المناخي  یُرجَّ
 المفروضة علیھم بفعل ھذه اآلثار.

  تنوع الدخل
 

 

 
  

																																																								
 الطبیعیة الكوارث حالة في للمزارعین تدفع التي التعویضات تقتصر والتي 2015 لعام الزراعیة المخاطر إدارة صندوق قانون على األعیان مجلس من الواردة التعدیالت النواب مجلس أقر 46
 “ ,August 25, 2015Jordan TimesThe MPs approve Senate’s version of bill on agricultural fund” Raed Omari ,	,الصقیع على

http://www.jordantimes.com/news/local/mps-approve-senate%E2%80%99s-version-bill-agricultural-fund 2016 أیلول في علیھ اطُّلِع	
 ،2016، اطُّلِع علیھ في تشرین أول 2016الزراعیة نِت، شباط ". الصقیع من المتضررین المزارعین تعویض: األردن" 47

ttp://www.zeraiah.net/index.php/home/news/17964-2016-02-02-20-20-35 
 http://www.jordanzad.com/print.php?id=5389، 2016اطُّلِع علیھ في تشرین أول ،  2015" ال تعویضات للمتضررین من الصقیع حتى اآلن". صحیفة الرأي،  48
	 2015 عام في الشمالیة البادیة زراعة مدیریة من مسؤولین مع مقابلة إلى استناداً  49
 التشاركي الریفي التقییم خالل من جمعت بیانات إلى استناداً  50
 ولذلك جاف، المحیطة المناطق في الطبیعي النباتي الغطاء أن إال. الزراعیة األراضي في والزیادة الحضري التمدد بسبب القرى من قریبة غیر مناطق في برعیھا المواشي أصحاب یقوم 51

	األعالف على المواشي تعتمد
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6 ً   . استنتاجات: الوصول إلى مجتمعات أكثر مرونة وتكیفا
 

البحث أن القدرة التكیفیة لمجتمع محلي معین كانت أفضل في االستجابة للصقیع من االستجابة للجفاف وارتفاع درجات بَیَّن ھذا 
). وقد یشكل ذلك دلیالً على أن التكیف مع الصقیع أسھل من خالل تطبیق تدابیر بسیطة لتخفیف اآلثار وأنھ في 4الحرارة (شكل 

مثَّل أحد أوجھ القصور الرئیسیة في أنھ بالرغم من قدرة أبناء المجتمع المحلي على الوصول األردن أقل حدوثاً من الجفاف. وقد تَ 
إلى بیانات ومعرفة كافة إال أن سلوكھم الزراعي والرعوي لم یتغیر.  كذلك یعتمد مزارعو َصبحا في دخلھم على الزراعة 

ھ القصور فتَبَّدى في القیادة المجتمعیة حیث بمقدور والمواشي ویُْبدون تردداً في تطویر مصادر دخل جدیدة. أما آخر أوج
المنظمات المجتمعیة حشد التأیید لحقوق المجتمع وأن تكون مراكز بناء قدرات وتوفیر صالت مع المؤسسات الحكومیة. إال أن 

 القیادة في مجال التغیر المناخي غیر موجودة في َصبحا؛ ولن یتغیر ذلك طالما استمرت إجراءات الدعم.
 

م لترویج تبني التقنیات  من الواضح ضرورة إیجاد طرق أفضل للتكیف مع ظروف التغیر المناخي من خالل تدابیر تصمَّ
التكیفیة. وتشمل أفضُل تدابیر التكیف مع الجفاف إقامة نظم لحصاد میاه األمطار وزراعة محاصیل مقاومة للجفاف والتخطیط 

نظمة التنبؤ المبكر بالجفاف وخطط اإلغاثة من الجفاف أن تلعب دوراً حیویاً لزراعة محاصیل لظروف الطوارئ. كما یمكن أل
في التكیف. ومما قد تشملھ االبتكارات التكیفیة االنخراط في األنشطة المختلفة األقل حساسیة للتغیر المناخي (دون أن یعني ذلك 

خالل المقابالت أن السكان واعون لھذه التدابیر التكیفیة.  بالضرورة اإللغاء التدریجي للزراعة أو تربیة المواشي). وقد تَبَیَّن
 وعند السؤال عن سبب عدم تطبیقھم لھذه الحلول كانت اإلجابة دائماً عدم كفایة الموارد المالیة. 

 
ً لتقدیم مساعدة مالیة للمزارعین المتضررین من تلف المحاصیل  وإن كانت تلك المساعدة محدودة -نفذت الحكومة خططا

على شكل تعویض أو دعم. وفي حین أن ھذه التدابیر مھمة من منظور التجنب الفوري للفقر إال أنھا تدعم  -قدار غیر ثابتوبم
الممارسات الزراعیة القائمة (والمساِعدة على سھولة التأثر). كما تََذمر أبناء المجتمع من عدم االنتظام في دفعات التعویض ھذه، 

ً مع األوضاع المناخیة المستقبلیة. ولم یَْبُد أنھم یعتبرون ال عون الحكومي آلیةً محتملة لمساعدتھم على تبني ممارسات أكثر توافقا
 ویُظھر ذلك أھمیة التدابیر الھادفة لتحفیز المجتمعات المحلیة لتصبح أكثر مرونةً. 

 
ِصیَغ التأمین المدعوم من الحكومة.  یدعم ومن ُسبُل ھذا التحفیز التخلي عن تقدیم التعویضات والدعم واالتجاه نحو صیغة من 

ھذا النھج ُحزم تأمین مصممة الحتیاجات ُمربي المواشي والمزارعین الذین یواجھون موجات مناخیة قاسیة. ومن الممكن مكافأة 
الصقیع ونظم  الجھود التي بذلت في سبیل اإلدارة التكیفیة من خالل الربط بین دفعات وتلبیة شروط معینة للتكیف كالحمایة من

ً لصالح تقدیم حوافز  حصاد میاه األمطار والمحاصیل المقاومة للجفاف والصقیع. ویجب إلغاء التعویض عن المحاصیل تدریجیا
إلیجاد طرق تعید إحیاء الغطاء النباتي الطبیعي الذي یُستفاد منھ في الرعي. ومن الترتیبات التي قد تحقق ذلك إیجاد مناطق 

     جدیدة.    52"ِحمى"
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
 ف لتنظیم الرعي وحمایة األرض.ترتبط كلمة "الِحمى" بالحمایة وتشیر إلى منطقة ُخصِّصت للصون. یُنظر حالیاً للِحمى على أنھ نظام مجتمعي تقلیدي إلدارة األراضي یھد	 52
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ف: القدرة التكیفیة المقاَرنة للمجتمع المحلي خالل الصقیع والجفا4شكل   

 

أخیراً فإنھ ال جدوى من مجرد فھم العوامل المكونة لقدرة المجتمعات على التكیف مع التغیر المناخي دون االلتزام بالعمل 
سكان الریف في األردن لتكیف أفضل مع التغیر المناخي لیس ِحیالھا. ویشیر البحث المقدم في ھذا التقریر إلى أن ما یحتاجھ 

الكثیر جداً من المعرفة والمھارات بل الحوافز الجدیدة والقیادة األفضل من خالل منظمات محلیة أمتن. فقط من خالل معالجة 
 أن یصبح مجتمعاً أكثر مرونة. -وینبغي لھ-ھذه المشكلة یستطیع األردن 
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