
 الـزراعـة المـبـتـكرة 
في البـيـئـات الـمـالـحـة والـهـامـشـيـة

نبذة عن قدرات المركز الدولي للزراعة الملحية

يلتزم المركز الدولي للزراعة الملحية بالعمل بالشراكة مع مختلف المنظمات حول 
العالم لتوفير الحلول المتعلقة بالزراعة وندرة المياه في البيئات المالحة والهامشية. 



مـقـدمـة 
المركز الدولي للزراعة الملحية هو مركز دولي غير ربحي للبحوث الزراعية تأسس عام 1999 في إمارة دبي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة. أُنشىء المركز في بداية عهده كمعهد للبحوث والتنمية ليركز على مشاكل الملوحة 
واستخدام المياه المالحة في الزراعة المروية. ومنذ ذلك الوقت، شهد المركز تطورا واتسع نطاق اهتماماته لتشمل 

برامج البحوث والتنمية المتحمورة حول تحسين اإلنتاجية الزراعية وتحقيق االستدامة في البيئات الهامشية والمالحة.

يمثل االبتكار أحد المبادئ األساسية لعمل المركز بحيث يتناول النهج البحثي متعدد الجوانب بغرض إيجاد حلول 
لتحديات وثيقة الترابط فيما بينها وذات صلة بالمياه والبيئة والدخل واألمن الغذائي. وتشتمل األبحاث المبتكرة 

للمركزعلى تقييم الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وإنتاجية المحاصيل وتنويعها والزراعة المائية، وكذلك 
الطاقة الحيوية وتحليل السياسات.

يسهم المركز في تحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة )الهدف األول والسابع والثاني عشر والثالث عشر( من 
خالل العمل على تطوير العديد من التقانات بما في ذلك استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية )ومنها المياه المالحة 

والمياه العادمة المعالجة والمياه الصناعية ومياه الصرف الزراعي ومياه البحر( فضالً عن تقانات إدارة المياه 
واألراضي واالستشعارعن ُبعد ونمذجة التكيف مع تغير المناخ. 

يمثل توليد المعارف ونشرها هدفاً استراتيجياً مهماً للمركز الذي يسعى إلى االرتقاء إلى مركز رائد للمعرفة معني 
باإلدارة المستدامة الستخدام الموارد الهامشية في اإلنتاج الزراعي ضمن البيئات الهامشية. وسوف يستمر المركز 

بمساعدة شركائه في االبتكار وتنمية القدرات البشرية وتشجيع التعلم الذي يعتبر أساس التغيير المنشود.

تغطي أنشطة المركز مناطق عدة حول العالم بما فيها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، إضافة إلى منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، ومنطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، وكذلك  جنوب الصحراء 

األفريقية الكبرى. 

تحظى جّل أبحاثنا التطبيقية المبتكرة بتمويل ثالثة جهات مانحة هي وزارة البيئة والمياه في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وهيئة البيئة - أبوظبي والبنك اإلسالمي للتنمية. وبدورنا نعرب عن كامل الشكر واالمتنان لدعمهم المستمر 

وللدعم الذي نتلقاه من جهات مانحة أخرى مولت مكونات في مشاريعنا عبر السنين.  

وتكيف المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في “ال “ إن العمل الذي ينجز في “إكبا” لتحسين إنتاجية 
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اإلنتاجية لدى المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في “ ال شك أ ن العمل المنفذ في “إكبا” لتحسين 
البيئات الهامشية ورفع مستوى تكيفهم يعتبر جوهرياً 

لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي. وتقدر عائدات 
كل دوالر ينفق على البحوث الزراعية بإنتاج كمية 

إضافية من األغذية بقيمة نحو تسعة دوالرات لصالح 
سكان البلدان النامية أطفاالً ونساءاً ورجاال”

 كانايو ف. نوانزي
 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أن يصبح “إكبا” مركزاً عالمياً لالمتياز في االبتكارات الزراعية ضمن 
البيئات المالحة والهامشية. 

العمل بمبدأ الشراكة لتوفير حلول زراعية وأخرى تتعلق بندرة المياه 
في البيئات الهامشية.  
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البحوث التطبيقية 
يؤمن “إكبا” بشكل راسخ بأهمية جودة البحوث التطبيقية لتحقيق التنمية، حيث تعتبراألساس في تحديد واعتماد االجراءات األكثر فعالية 

في مواجهة التحديات السائدة منها والمستقبلية. وُيصنف المركز ضمن مؤسسات البحوث العالمية المعدودة التي ُتعنى بالنظم الزراعية في 
البيئات الهامشية وتهدف إلى تحسين مصادر المعيشة لدى فقراء المزارعين القاطنين في هذه البيئات.

يتمحور اهتمامنا حول مواجهة تحديات الزراعة في البيئات الهامشية وذلك من خالل إجراء البحوث الرامية إلى تحديد وإيجاد واختبار 
الحلول المتبكرة وكذلك التقانات التي ستسهم في تطوير األمن الغذائي والتغذوي والمائي باإلضافة إلى تحسين البيئة ومصادر المعيشة 

لسكان البيئات الهامشية.  

تتناول البحوث التطبيقية للمركز سلسلة الغذاء-المياه-الطاقة ضمن إطار أربعة محاور وهي: 

تأثيرات عوامل تغير المناخ وإدارتهاالزراعة المائية والطاقة الحيوية

تقييم الموارد الطبيعية وإدارتهاإنتاجية المحاصيل وتنويعها

البحوث المبتكرة١: تقييم الموارد الطبيعية في البيئات المالحة والهامشية
يتطلب التخطيط االستراتيجي لنظم اإلنتاج الزراعي معرفة كافية بمدى توافرالموارد الطبيعية نوعاً وكماً، ومع ذلك ال تزال المعرفة 

الحالية المتوافرة عن تلك الموارد في البيئات الهامشية محدودة. وبناء عليه، يوظف المركز أدوات النمذجة والتحليل لتقييم موارد التربة 
والمياه لنظم إنتاج زراعي مختلفة إلى جانب إدارة مواردالتربة وتطبيق التوصيات المتعلقة باستصالح األراضي ضمن مساعي تحقيق 

الممارسات اإلدارية الفضلى.         

وعليه، تم بحث كافة مواضيع مسح التربة والمياه، وكذلك النمذجة الهيدرولوجية، وتسرب مياه البحر وتأثيرها في جودة المياه الجوفية 
إلى جانب اختبار التقانات المبتكرة المتعلقة بتنظيف المياه المالحة أوالمياه الملوثة أو كليهما، وتطوير نظم ري مركزية التحكم، فضالً عن 

تقييم أنواع مختلفة من محسنات التربة لتحسين خواص التربة في البيئات الهامشية.  

 أمثلــة عن مشــاريعنا
      المســتخرج مــن أشــجارالنخيل ومخلفــات نبــات الدمــاس لدراســة قدرتــه علــى االحتفــاظ بالرطوبــة. والفحــم النباتــي عبــارة ١لتحســين خــواص التربــة وبالتالــي تحســين إنتاجيــة المحاصيــل، ينفــذ المركزتجاربــاً فــي مقــره علــى الفحــم النباتــي 

عــن حبيبــات صلبــة صغيــرة الحجــم  ويتــم الحصــول عليــه عــن طريــق كربنــة الكتلــة الحيويــة لألجــزاء الصلبــة مــن النباتات في 
ظــروف محدوديــة توافــر األكســجين. ويــؤدي اســتخدامه إلــى تحســين الخــواص الفيزيائيــة والكيمائيــة للتربــة، حيــث يســهم في 

زيــادة القــدرة علــى التبــادل الكاتيونــي الــذي يؤثــر فــي قــدرة التربة علــى االحتفــاظ بالمغذيــات وزيــادة امتصاصهــا والتقليل من 
خســارتها فــي عمليــة غســيل التربة. 
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specifically from  an early drought monitoring perspective, and adapts agricultural systems accordingly.  
High end technology is used to downscale data through remote sensing and a GIS system. Modeling 
simulations are employed for both climate change and crop production. Different perspectives of land 
and water assessments and the management of cropping systems adapted to marginal environments and 
policy formulation through modeling studies are assessed.

Examples of our work

1  Through the Modeling and Monitoring 
Agriculture and Water Resources for 

Development (MAWRED) project, decision makers in the MENA region are empowered in managing food 
and water security under current and future climate conditions through the provision of new water, crop 
and climate data using high tech tools. The need for such tools has never been greater in light of the 
growing water and food insecurity challenges facing the region. 

2  Work on Real Time Monitoring for irrigated 
agriculture in MENA countries involves 

monitoring crops and their environments and provides a powerful tool to improve on-farm irrigation 
management. Electronic sensors that measure soil water content, salinity, leaf water potential and sap flow 
(transpiration) assess water status and flow through the entire continuum of soil, plant and atmosphere. 
The work is implemented in 20 agri-businesses and provides support decision tools to farmers, farmer and 
engineer associations, extension personnel, and researchers. This will improve water conservation and 
crop water productivity at the farm community level.

      الجزيــرة العربيــة، وذلــك ضمــن جهــود تعزيزغلــة المحاصيــل باســتخدام بكتيريــا الصحــراء. وتلعــب بكتيريــا الريزوبيــا 2 يســتخدم خبــراء وشــركاء “إكبــا” تقانــات تسلســل الحمــض النــووي لتحديــد بكتيريــا الريزوبيــا المعزولــة والموجــودة في شــبه 
دوراً مهمــاً فــي تثبيــت النيتروجيــن الجــوي حيــث تشــكل عقيــدات علــى جذورالنبــات كمــا أنهــا توفــر وســيلة ســهلة وغيــر مكلفة 

لزيــادة خصوبــة التربــة واإلنتاجيــة الزراعيــة مــن خــالل قدرتهــا علــى تحويــل النيتروجيــن إلــى النشــادر. وأثمرت تجارب 
المركــز عــن تحديــد واختيــار ســالالت الريزوبيــا المتأقلمــة مــع الملوحــة والحــرارة المرتفعــة والقابلــة لالســتخدام بنجــاح في 

المناطــق الهامشــية لزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة للنباتــات البقوليــة. 

قــاد “إكبا”عمليــات تقديرغلــة المحاصيــل فــي ظــروف محــددة مــن المناخ 
واإلدارة وفزيولوجيــا النبــات وتــم إصــدار خريطــة معدلــة لتوزع أنواع 

المحاصيــل فــي األراضــي التونســية. ويدعــم هــذا العمل بشــكل مباشــرخطط 
األمــن الغذائــي إلــى جانــب المبــادرات االســتراتيجية للتكيــف مــع تغيــر المناخ.  

البحوث المبتكرة 2: تأثيرات عوامل التغير المناخي وإدارتها
يــدرس هــذا البرنامــج تأثيــرات عوامــل تغيــر المنــاخ فــي البيئــات الهامشــية والمالحــة وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالرصــد المبكر 

للجفــاف وتكييــف النظــم الزراعيــة تبعــاً لذلــك. وتســتخدم فــي هــذا البرنامــج أحــدث التقانــات الختــزال البيانات مــن خالل نظام 
االستشــعار عــن بعــد ونظــام المعلومــات الجغرافــي. كمــا يقــوم بتنفيــذ نمــاذج محــاكاة لــكل مــن تغير المنــاخ وإنتــاج المحاصيل 
وتقييــم وجهــات النظرالمختلفــة حــول دراســات األراضــي والميــاه وإدارة نظــم الزراعــة المتكيفــة مــع البيئــات الهامشــية إلى 

جانــب صياغــة السياســات مــن خالل دراســات النمذجة. 

أمثلة عن مشاريعنا
     والميــاه لتحقيــق التنميــة )مــورد( ســيتمكن أصحــاب ١مــن خالل مشــروع نمذجــة ومراقبة مــوارد الزراعة 
القــرار مــن إدارة األمــن الغذائــي والمائــي في ظل ظروف 

المنــاخ الراهنــة والمســتقبلية، وذلــك مــن خــالل توفير 
بيانــات جديــدة عــن الميــاه والمحاصيــل والمناخ باســتخدام 

أحــدث األدوات. وفــي ضــوء التحديــات المتناميــة التي 
تفرضهــا نــدرة الميــاه والغــذاء في منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا، تــزداد الحاجــة إلى اســتخدام هذه األدوات 
. لمتطورة ا

     المرويــة فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 2يتضمــن العمــل علــى المراقبــة اآلنيــة للزراعة 
مراقبــة المحاصيــل وبيئاتهــا وتوفيــرأداة فعالــة لتطويــر 

إدارة أســاليب الــري فــي المــزارع. وتدرس أجهزة 
االستشــعار االلكترونيــة- التــي تقيــس محتــوى التربــة من 
الميــاه والملوحــة ومــدى توافــر المياه فــي أوراق النبات 

وتدفــق النســغ )النتــح(- حالــة الميــاه وانتقالهــا بيــن التربة 
والنبــات والجــو. وقــد تــم تطبيــق هــذا العمل في ٢٠ 

مشــروعاً زراعيــاً وتوفيــر أدوات لدعــم القــرار لصالح 
المزارعيــن وجمعيــات المزارعيــن والمهندســين والمرشــدين 

الزراعييــن والباحثيــن، حيــث سيســاعد ذلــك بــدوره على 
تحســين ترشــيد اســتهالك الميــاه وإنتاجيــة الميــاه للمحاصيــل 

علــى مســتوى المزرعة. 
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“ الجفاف هو المسبب الرئيسي لمعظم األمراض والوفيات،إذ 
يحّد من الحصول على الكمية الكافية من المياه ويؤدي إلى 

تفاقم حالة سوء التغذية والمجاعة. ومنذ عام ١٩00، أودى 
الجفاف بحياة ما يزيد على ١١ مليون شخص كما تضرر أكثر 

من ملياري شخص.”
 منظمة األغذية والزراعة، قسم األرض والمياه والجفاف

      الحرارةعلــى مــرآالف الســنين، نجــد أن ســرعة تغيرالمنــاخ الحاليــة فاقــت فــي العديــد مــن الحــاالت قــدرة اآلليــات التقليديــة 3 فــي الوقــت الــذي تمكنــت فيهــا المنطقــة العربيــة مــن التأقلــم مــع التحديــات المتعلقــة بكميــات األمطــار ودرجات 
علــى التأقلــم. وقــد شــارك خبراءالمركــز فــي ثالثــة فصــول من دراســة قدمهــا البنك الدولــي بعنــوان “التكيف مــع المناخ 

المتغيرفــي البلــدان العربية”والتــي ارتكــزت علــى معرفــة وخبــرة إقليميــة واســعة إلجــراء تحليــل شــامل للتأثيــرات المتوقعــة 
لتغيرالمنــاخ فــي المنطقــة.

يصــدر المركــز بيانــات متعلقــة بالمنــاخ وإنتــاج الميــاه والمحاصيــل والتــي تهــدف إلــى اســتخدامها فــي مراقبــة مدى اتســاع رقعة 
الجفــاف وشــدته ودعــم نظــم فعالــة لإلنذارالمبكــر فــي البلــدان الخاضعــة للدراســة فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

بغــرض تســليط الضــوء علــى التحديــات الجوهريــة ضمــن ظروف المنــاخ والمياه.  
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     مســتويات مرتفعــة مــن الملوحــة، فضــالً عــن أنهــا قادرةعلــى التكيــف مــع البيئــة المحليــة للمناطــق الهامشــية التــي تــزرع فيهــا 2يســعى“إكبا” لمبــادرة طويلــة األجــل تتمحورحــول تحديــد أصنــاف الكينــوا المغاللــة والمرتفعــة القيمــة الغذائيــة والتــي تتحمــل 

مثــل شــبه الجزيــرة العربيــة. وضمــن مبــادرة زراعــة الكينــوا فــي البيئــات الهامشــية في دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، قام 
المركــز بتقييــم واختبــار أداء أصنــاف متعــددة مــن الكينــوا فــي ظــروف البيئــة الهامشــية. وحتــى عام ٢٠1٥، قــام المركــز بتحديد 

واســتنباط أربعــة طــرز وراثيــة عاليــة اإلنتاجيــة ومتحملــة للملوحــة والحــرارة المرتفعــة والمهيــأة ليتــم اختبارهــا فــي مناطــق 
مناخيــة أخرى. 

  
     الصحــراء المالحــة فــي آســيا الوســطى وحــوض يبحــراآلرال وبحــر قزويــن، حيــث تعانــي بعــض البلدان فــي تلــك المنطقة 3بالتعــاون مــع العديــد مــن الشــركاء الدولييــن  والمحلييــن، يعمــل المركزعلــى إدخــال تقانــات منخفضــة التكلفــة فــي بيئــات 

مــن قبيــل كازاخســتان وطاجكســتان وأوزبكســتان مــن نــدرة الميــاه العذبــة. وتمحورعمل”إكبا”حــول مواجهــة هــذه المشــكلة من 
خــالل إدخــال أصنــاف محاصيــل عاليــة اإلنتاجيــة وذات قيمــة غذائيــة مرتفعــة إلــى جانــب إدخــال التقانــات المعروفة والواعدة. 

وقــد ســاعدت هــذه الجهــود المزارعيــن علــى التوســع فــي زراعــة محاصيــل جديدة وترشــيد اســتخدام الميــاه منخفضــة الجودة إلى 
جانــب إنتــاج المزيــد مــن العلــف الحيوانــي وتحســين الرعــي داخــل المراعــي الطبيعية. 

البحوث المبتكرة 2: إنتاجية المحاصيل وتنويعها
يركــز هــذا المحــور البحثــي علــى المــوارد الوراثيــة النباتيــة وتنويــع محاصيــل النباتــات المتحملــة للملوحــة والجفــاف التــي 

تعــد مالئمــة بيئيــاً واقتصاديــاً للزراعــة فــي المناطــق الهامشــية. ويولــي البرنامــج اهتمامــاً خاصــاً بإدخــال طــرز وراثية جديدة 
لمحاصيــل غذائيــة متحملــة لإلجهــاد. وكان للمركــز دور فعــال فــي حفــظ المــوارد الوراثيــة مــن شــتى أنحــاء العالم وإثراء 

البنــك الوراثــي التابــع للمركــز بأنــواع نباتــات مــن البيئــات الهامشــية. ويجمــع البحــث بيــن النــُـهج الوراثيــة والجينــات الســتنباط 
محاصيــل جديــدة باســتخدام أســاليب التقانــات الحيويــة واســتنباط أصنــاف محاصيــل تتســم باإلنتاجيــة والتكيــف مــع ظــروف 
الملوحــة والبيئــات الهامشــية. كمــا يركــز البرنامــج بشــكل خــاص علــى برامــج إنتــاج البــذور المتحملــة للملوحــة فــي البلدان 

 . لشريكة ا

أمثلة عن مشاريعنا
     يهــدف المشــروع إلــى الحفــاظ علــى مــوارد الميــاه العذبــة النــادرة مــن خــالل إدخال نظــم إنتاج األعــالف والمحاصيل ١تــم تنفيــذ مشــروع التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي البيئــات الهامشــية بالتعــاون مــع الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة، حيث 

المتكيفــة ونظــم اإلدارة التــي يســتطيع المزارعــون ذوو الحيــازات الصغيــرة تطبيقهــا لمالءمتهــا حيويــاً للبيئــات الهامشــية. وتــم 
تحديــد ســبعة بلــدان مــن منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ليتــم فيهــا إدخال نظــم اإلنتــاج الزراعــي المتكيفة التــي تمــت غربلتها 

مســبقاً وتكييفهــا مــع الظــروف المحليــة.
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األشــنان القزمــي وتقييمهــا وتحســينها باســتخدام ميــاه البحرمــن أجــل إنتــاج الطاقــة الحيويــة، حيــث أرســت التجــارب التــي أجريت 
بالتعــاون مــع جامعــة الملــك عبــد هللا للعلــوم  والتقنيــة و شــركة أبــو ظبــي لطاقــة المســتقبل )مصــدر( أســس دراســة مجموعة 

واســعة مــن الطــرز الوراثيــة البريــة لألشــنان القزمــي عبراألجيــال وذلــك لتحديــد الطــرز الوراثيــة القابلــة لالســتخدام في برامج 
تربيــة األحيــاء وبرامــج البيولوجيــا الجزيئيــة والتقانــات الحيويــة.  

     تقنيــة التناضــح العكســي، وذلــك لــري المحاصيــل، بيــد أن مســألة التصريــف اآلمــن للميــاه المالحــة الناتجــة عــن عمليــة 2بايتزايــد اســتخدام المزارعيــن فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليجــي العربيــة للنظــم البســيطة لتحليــة الميــاه المعتمــدة علــى 
التحليــة ال تــزال تشــكل تحديــاً بيئيــاً جوهريــاً، حيــث أن نظــم التصريــف التقليديــة مكلفــة وغيــر فعالــة، مــا يســتدعي إيجــاد 

ممارســات إداريــة جيــدة فــي هــذا الخصــوص. ومنــذ عــام ٢٠1٣ يقــوم المركــز بتنفيــذ النظــم المتكاملــة للزراعــة المائية في 
حقولــه الزراعيــة التــي يســتخدم فيهــا كالً مــن الميــاه المالحــة والمحــالة ضمــن الدراســات الهادفــة إلــى اســتغالل مخلفات الزراعة 

المائيــة وتحويلهــا إلــى مــوارد مفيــدة للبيئــة والمزارعيــن. إذ ســيفضي نجــاح هــذا المشــروع إلــى تصريــف آمــن للميــاه المالحة 
الناتجــة عــن عمليــة التحليــة باإلضافــة إلــى تزويــد المزارعيــن بمــوارد دخــل إضافيــة مرتبطــة باســتخدامهم لتقنيــة تحليــة الميــاه 

فــي دولة اإلمــارات وبلدان أخرى.

قــام “إكبــا” بإنشــاء النظــم المتكاملــة للزراعــة المائيــة علــى مســاحة هكتــار ينمــن محطــة التجــارب بالمركــز وتتألــف هــذه النظــم من وحدة 
التناضــح العكســي بقــدرة إنتاجيــة تعــادل 1٠٠ م٣/ فــي اليــوم مــن الميــاه العذبــة و1٥٠ م٣/فــي اليــوم من الميــاه المالحــة. باإلضافة 
إلــى ذلــك، تــم تخصيــص ثالثــة أحــواض بســعة ٣٠٠٠ غالــون لتربية األســماك باســتخدام قســم مــن الميــاه المالحــة الناتجة عــن عملية 

hasta Sparidentex ( التــي تمــت تربيتهــا فــي الزراعــة المائيــة تأقلمــاً ملحوظــاً مع  التحليــة. وقــد أظهــر نــوع الصبيطــي )
ــروف المحلية.   الظ

البحــوث المبتكــرة٤: الزراعــة المائيــة والطاقــة الحيويــة 
توفــر الزراعــة المائيــة والقائمــة علــى نظــم الزراعــة البحريــة والبريــة إمكانيــات كبيــرة واعــدة لتعزيــز الدخــل في ظل ظروف 
البيئــات الهامشــية. ويعمــل “إكبــا” بالتعــاون مــع أصحــاب الشــأن علــى تنفيــذ مشــاريع اســتزراع بحري رائــدة من خالل زراعة 

المحاصيــل فــي ميــاه البحــر كدراســة نموذجيــة اقتصاديــة. وتشــتمل برامــج المركزالمتعلقــة بمحاصيــل الوقــود الحيــوي علــى تنفيــذ 
برامــج  رائــدة والمســاعدة علــى نشــر نظــم الزراعــة المعتمــدة علــى ميــاه البحــر والتكامــل ما بيــن نظم الزراعــة البحريــة والبرية 

لتحســين مصــادر المعيشــة لــدى المزراعيــن، إلــى جانــب الزراعــة بميــاه البحــر، كزراعــة الطحالــب الدقيقــة والكبيــرة إلنتاج 
الكتلــة الحيويــة والطاقــة باســتخدام ميــاه البحرمــع التركيــز بشــكل خــاص علــى دراســة إمكانيــات إنتــاج الوقــود الحيوي.   

أمثلة عن مشاريعنا
Salicornia bigelovii( لتتــم       زراعتــه كمحصــول خضــري وعلفــى وإلنتــاج البــذور الزيتيــة، وكذلــك دراســة مــدى تكيفــه مــع ظروف دولة اإلمارات ١تتــدرس التجــارب القائمــة للمركــز اإلمكانــات االقتصاديــة لنبــات األشــنان القزمــي )
العربيــة المتحــدة وتحســين ممارســات اإلدارة الخاصــة بزراعتــه. ويتضمــن عملنــا مراقبــة الممارســات الزراعيــة لزراعــة 
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سياسات التكيف
يقــوم “إكبــا” بتحليــل السياســات وإجــراء الدراســات علــى المســتوى االجتماعــي  واالقتصــادي فــي مجال األمــن الغذائي 

والتغــذوي  وإدارة الميــاه واألراضــي علــى نطاقــات مختلفــة فــي البيئــات الهامشــية مــن أجــل تقديــم التوصيــات للشــركاء على 
المســتوى المحلــي واالقليمــي والعالمــي. ويتمحورعمــل المركــز حــول تقديــم المســاعدة فــي تقييــم وإدارة الزراعــة والميــاه 
واألراضــي وتغيــر المنــاخ باإلضافــة إلــى تعزيــز مشــاركة أصحــاب الشــأن وتأســيس الشــراكات. كما يقــدم المركز فرص 

الدراســة المعمقــة حــول القيمــة المضافة لسالســل إمداد األســواق.

كمــا تنــدرج تحــت هــذا الموضــوع مســألة جوهريــة أخــرى تتمثــل فــي إعــداد وثائــق اســتراتيجية للمنظمــات والبلــدان المتخصصة 
فــي مجــال الميــاه والزراعــة واألمــن الغذائــي فــي بلــدان مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربيــة ومناطق أخرى. ويوفــر المركز 

خدمــات الدعــم لتطويــر االســتراتيجيات لــدى الحكومــات حــول العالــم، ومنهــا  تقديــم المشــورة للحكومــات حــول اســتراتيجيات 
مواجهــة ملوحــة التربــة والميــاه فضــالً عــن كيفيــة وضــع سياســات الزراعــة الذكيــة المتأقلمــة مع تغيــر المناخ.

أمثلة عن مشاريعنا
     بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية فــي دولــة اإلمــارات بإعــداد خطــة اســتراتيجية وطنيــة لمواجهــة الملوحــة ١اســتجابة لتفاقــم تدهــور نوعيــة الميــاه وتراجــع اإلنتاجيــة وهجرالمــزارع لــألرض بســبب ملوحــة التربــة، قــام المركز 

وحمايــة مــوارد الميــاه مــن التلــوث والملوحــة، حيــث حــددت هــذه االســتراتيجية ســيناريوهات بديلــة لنظــم اإلنتاج ومــوارد المياه 
المســتدامة مــن أجــل تحقيــق االســتخدام الفعــال والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة. 

     القــرارات التــي تحكــم تطويــر القطــاع الزراعــي علــى المــدى القصيــر)٥ ســنوات( والمدى المتوســط )1٠ ســنوات(. ويشــمل 2توفــر االســتراتيجية الزراعيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألصحــاب القرارالمعلومــات التــي يحتاجونهــا التخــاذ 
ذلــك وضــع سياســات زراعيــة محليــة ومعاييــر ومقاييــس تســاهم فــي تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة وتلبيــة أهــداف إدارة البيئة 

المحليــة وتحقيــق األمــن الغذائي.  

     بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والميــاه بوضــع إطــار اســتراتيجي لــإدارة المســتدامة لكافــة المــوارد المائيــة فــي دولــة 3اســتجابة لرؤيــة حكومــة دولــة اإلمــارات حــول تحقيــق التنميــة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة واألمــن المائــي، قــام المركز 
اإلمــارات. ويتمثــل أحــد معالــم التحديــات فــى هــذه االســتراتيجية فــي ضمــان تجاوب قطــاع الميــاه مــع مســارالنمو الديناميكي 

الــذي تــم رســمه لدولــة اإلمــارات مــع األخــذ في الحســبان أن معــدل موارد الميــاه المتجــددة في الدولــة يحل بيــن المعدالت األدنى 
علــى مســتوى العالم.

     ذلــك االســتثمارات فــي اإلنتــاج  والتصنيــع المحلــي والخارجــي والتصنيــع واســتهالك الــواردات، وكذلــك االســتثمار فــي ٤توفراســتراتيجية االســتثمار فــي األمــن الغذائــي فــي الكويــت فكــرة عــن الطلــب والعــرض المســتقبلي فــي الكويــت بما في 
اإلطــار التشــريعي والمالــي واألســعار، فضــالً عــن المحتويــات والحــدود. وتقــود االســتراتيجية إلى وضع سياســة اســتثمار 

لتأميــن الســلع الغذائيــة األساســية لدولــة الكويــت علــى مــدى الســنوات العشــرين المقبلة.   



١٨١٩

     المحاصيــل ذات القيمــة المرتفعــة. ويشــكل تطويــر كفــاءة الميــاه والطاقــة فــي عمليــة الزراعــة فــي البيــت المحمــي عامــالً 2البيــوت المحميــة عاليــة التقانــة: يؤمــن “إكبــا” بإمكانيــة الزراعــة فــي البيــوت المحميــة فــي المناطــق الجافــة الســيما زراعة 
أساســياً فــي التقييــم االقتصــادي لمثــل هــذه التقانــات وفــي االختيــار المناســب لمحاصيــل البســتنة. وفــي هــذا الصدد، تبــرز الحاجة 
إلــى اســتبدال ألــواح التبريــد ونظــم المــراوح بتقنيــات التغشــية وأنفــاق التبريــد وغيرهــا مــن التقانــات المترافقــة مــع نظم الزراعة 

المائيــة، حيــث اســتثمر المركــز فــي هــذا الجيــل مــن البيــوت المحميــة الجديــدة واختبــر محاصيــل جديــدة لزراعتهــا فــي المنطقة.
 

      قيــاس تدفــق النســغ الفعلــي )النتــح( فــي نخيــل التمــر بوصفــه دالــة علــى البخــر- نتــح الســاعي. وســوف يمّكــن ذلــك المنفذين 3 قياســات تدفــق النســغ: ممنــذ عــام ٢٠1٣ يعمــل “إكبــا” بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة - أبــو ظبــي وخبــراء مــن نيوزياندا على 
مــن تحديــد كميــة االحتياجــات المائيــة المطلوبــة فــي هــذا النبــات األساســي بالمقارنــة مــع الكميــة المطبقــة فعليــاً مــا يســاعدهم على 

وضــع مبــادئ توجيهيــة مطــورة للــري والتــي ســتوفرالمياه بشــكل ملحوظ.    

نشر االبتكارات والتقنيات
تحتــاج الزراعــة فــي البيئــات الهامشــية والمالحــة إلــى نظــم االبتــكار والتقانــات القــادرة علــى تعزيــز اإلنتــاج واإلنتاجية. ومنذ 
تأسيســه عــام 1999، تمكــن “إكبــا” مــن تطبيــق الممارســات اإلداريــة المثلــى واســتنباط أصنــاف المحاصيــل المتحملــة لالجهــاد 

إلــى جانــب إيجــاد االبتــكارات التقانيــة التــي تتنــاول التحديــات التــي يواجههــا المزارعــون فــي البيئــات الهامشــية والمالحة. 
ولتفعيــل دور هــذه االبتــكارات، البــد للمزارعيــن المحلييــن مــن اعتمادهــا بالكامــل وتبنــي اســتخدامها.

يبــدأ توســيع نطــاق جهــود المركــز بإجــراء بحــوث حــول مدى تكيــف االبتــكارات التي طورهــا الخبراء وذلــك الختبار مدى 
مالءمتهــا وقابليتهــا للتطبيــق فــي البلــدان مجــال البحــث. ومــن خــالل االســتفادة مــن خبــرات وتخصصــات الخبراء الواســعة 

والعميقــة، نــدرس األوضــاع الواقعيــة بمــا فــي ذلــك ثقافــة المجتمعــات المحليــة واحتياجاتهــا، مــا يتيــح لنــا إيجــاد الحلول 
المتكاملــة والمعــّدة لتالئــم الظــروف المحليــة بمــا يعــزز التنميــة البشــرية. وعــن طريــق التعــاون مــع المؤسســات المتخصصــة، 

نوفرأكثرالمقاييــس فعاليــة وكفــاءة إلحــداث التأثيــر المنشــود. 

أمثلة عن مشاريعنا
      األراضــي المتدهــورة والمهجــورة مــن خــالل تأســيس مــدارس حقليــة للمزارعيــن فــي مصــر والتــي عــادت بالفائــدة على ١عمــل “إكبــا”  مــع شــركائه فــي مشــروع “التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي البيئــات الهامشــية”على تحســين إنتاجية 

٢٠٠٠ مــزارع مــن خــالل تحســين إنتــاج البــذور. كمــا تم طــرح موضــوع تطويرمهارات نســاء الريــف الفقيــرات المتعلقة 
بتقنيــات العمالــة الزراعيــة وبخاصــة اإلنتــاج االقتصــادي لمنتجــات األلبــان، ممــا كان لــه كبيــر األثــر فــي مصادرالمعيشــة لدى 
األســر الريفيــة الفقيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تحولــت مواقــع المشــروع النموذجيــة إلــى مراكــز متخصصــة بالزراعــة الملحية 

ضمــن البلــدان مجــال البحــث مــا يضمــن تحقيــق االســتدامة طويلة األجل.   
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“يضطلع“إكبا” بمسؤولية عالمية يمكن ضمها إلى مسؤولية 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلحداث تأثير فعال. 

وانطالقاً من هذا السبب، نقوم بتوقيع مذكرة التفاهم هذه 
لزيادة مستوى األعمال التشاركية مع “إكبا”،  ولالرتقاء في 
العمل معاً واإلسهام جنباً إلى جنب في بلوغ أهدافنا المشتركة 

لتحقيق التنمية المستدامة”
  د. خوسيه غرازيانو داسيلفا

  المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

نشر 
االبتكارات والتقنيات

يعقــد “إكبــا” شــراكات مــع القطــاع الخــاص لدراســة إمكانيــة تطبيــق ابتكاراتهــم وتقنياتهــم فــي البيئــات الهامشــية مــن خالل 
اختبــار هــذه التقنيــات فــي مقــر المركــز. وتقــدم شــركات القطــاع الخــاص التقنيــة المطلوبــة والدعــم المالــي لــكل تجربة فــي حين 

يقــدم “إكبــا” الدعــم الفني.

أمثلة عن مشاريعنا
تحــت ظــروف اإلمــداد بميــاه الــري بيــن مرجعيــة البخر-نتــح (ETo) الحاليــة (الطريقــة المعتمــدة فــي “إكبــا”) وبيــن التقنية ١يعمــل “إكبــا” ضمــن شــراكة مــع الشــركة المنتجــه للنظــام الذكــى للــري عــن بعــد IRIS)) لمقارنــة أداء نبــات اللوبيا 

الجديــدة إلجهــاد التربــة المســتخدمة فــي نظــام الــري الذكــي . يوفرهــذا النظــام أســلوب الــري اآللي فقــط عند حاجــة النبات 
إلــى الــري والــذي يختلــف كليــاً عــن نظــام الــري اليــدوي المســتخدم والذي يســتمر فــي العمل حتــى في أوقات عــدم الحاجة 

إلــى ذلــك وبخاصــة خــالل مواســم األمطــار. تهــدف التجريــة إلى دراســة مــدى فعالية نظــام IRIS وقدرته علــى توفيــر المياه. 
وممــا الشــك فيــه أن نجــاح هــذه التجربــة ســوف يســهم فــي نشراســتخدام واعتمــاد األســاليب القائمــة علــى الدقة وأحــدث تقنيات 

توفيــر الميــاه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيا.  

بحــث علمــي حــول نخيــل التمــر يفــوز بجائــزة خليفة  
فــي شــهرمارس/آذار مــن عــام ٢٠11، وضمــن فعاليــات جائــزة خليفــة لنخيــل التمــر، تم تكريــم المركز 

باختيــاره مــن ضمــن الفائزيــن الثمانيــة مــن أصــل 1٣1 مشــاركة إقليميــة ودوليــة من خالل مشــاركته 
 )Arbuscular Mycorrhizal بالبحــث العلمــي حــول امكانيــة اســتخدام تقانةالميكوريــزا الشــجيرية )

ــل التمر.  لنخي
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     عينــه بتحليــة الميــاه المالحــة أواألجــاج وري المحاصيــل عــن طريــق بخــار الماءغيــر المالــح المنبعــث. ويتــم تحريرالميــاه 2“دوبونــت” هــي شــركة خاصــة علــى المســتوى العالمــي طــورت تقنيــة أنابيــب الري تحــت الســطحي والتي تقــوم في الوقت 
مــن خــالل جــدران األنابيــب مخلفــة وراءهــا الميــاه المركــزة، ليتــم بعدهــا شــطف دوري للميــاه المركزة )المســماة أيضــاً بالمياه 

المرفوضــة( للتخلــص مــن األمــالح المتجمعــة والملوثــات. ويــدرس “إكبــا” إمكانيــات تقنيــة “دوبونــت” مــن أجل زراعــة النباتات 
باســتخدام الميــاه المالحــة أو األجــاج فــي محطــة التجــارب للمركــز.  .   

 
     معالجــة ميــاه البحــر المالحــة. وتقــوم عمليــة معالجــة الميــاه بتبديــل دائــم لجزيئــات الملــح فــي الميــاه المالحــة وتعديلهــا ممــا 3تعــاون “إكبــا” مــع شــركة First AFG إلطــالق برنامــج بحثــي مشــترك يهــدف إلــى تقييــم مياههــا الناتجة عــن عملية 

يســمح باســتخدام الميــاه المالحــة الناتجــة بأمــان فــي إنتــاج المحاصيــل دون أن تتســبب الملوحــة بــأي معوقــات ســلبية علــى عمليــة 
نمــو النبــات. وتــم تزويــد المركــز بنمــوذج مصغــر لمحطــة معالجــة الميــاه المالحةالختبــار مــدى مالءمــة الميــاه الناتجــة عن 

المعالجــة لزراعــة المحاصيــل فــي مزرعــة “إكبــا” المخصصــة للتجــارب فــي إمــارة دبــي في دولة اإلمارات.    

شــراكات بقيادةالقطــاع الخــاص فــي التقنيــات المبتكــرة

يعقــد “إكبــا” شــراكات مــع مؤسســات القطــاع الخــاص لدراســة إمكانيــة تطبيــق ابتكاراتهــم وتقنياتهــم فــي البيئــات الهامشــية من 
خــالل اختبــار هــذه التقنيــات فــي مقــر المركــز. وتوفرمؤسســات القطــاع الخــاص التقنيــة المطلوبــة والدعــم المالــي لــكل تجربة، 

فــي حيــن يقــدم “إكبا” الدعــم الفني.    

أمثلة عن مشاريعنا
IRIS( لمقارنــة أداء نبــات اللوبيــا وفــق ظــروف اإلمداد بميــاه الري بين       البخر-النتــح المرجــي )ETO( الحالــي )الطريقــة المعتمــدة فــي “إكبــا”( وبيــن التقنيــة الجديــدة إلجهــاد التربــة المســتخدمة ١يوظف“إكبــا” تقانــة نظــام التحكــم الذكــي بالــري )

فــي نظــام التحكــم الذكــي بالــري. ويوفرهــذا النظــام أســلوب الــري اآللــي فقط عنــد حاجــة النبات إلى الري والــذي يختلــف كلياً 
عــن نظــام الــري اليــدوي المســتخدم والــذي يســتمر فــي العمــل حتــى عند عــدم الحاجة إليــه وبخاصة خالل مواســم األمطار. 

وتهــدف التجريــة إلــى دراســة مــدى فعاليــة نظــام التحكــم الذكــي بالــري وقدرتــه علــى توفيــر المياه. ومما الشــك فيــه أن نجاح هذه 
التجربــة ســوف يســهم فــي نشراســتخدام واعتمــاد أدوات التقانــات والدقــة العاليــة التــي تتســم بكفــاءة اســتخدام الميــاه فــي منطقة 

الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا. 
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الدعــم الفني 
انطالقــاً مــن إيمــان المركــز بأهميــة الدعــم الفنــي فــي إحــداث التغييــر المســتدام، يقــدم المركز مجموعة واســعة مــن الخدمات 
الفنيــة مــن خــالل العمــل مــع كل مــن الــدول المضيفــة والمنظمــات الدوليــة وأهــم األطــراف المعنية فــي القطــاع الخاص على 
عــدة مســتويات تعمــل علــى تطويراإلنتاجيــة الزراعيــة وترشــيد اســتخدام الميــاه فــي القطــاع الزراعــي. ويشــمل دعمنــا الفني 

تحليــل البيانــات وإجــراء البحــوث المتخصصــة وخدمــات التنميــة الهادفــة إلــى تزويــد عمالئنــا بــاألدوات الالزمــة لتعزيــز التنميــة 
المســتدامة فــي بيئاتهــم ضمــن المجــاالت التاليــة:

• إدارة نظــم الميــاه والري 
• إدارة مواجهــة تدهوراألراضــي والتربــة فــي البيئــات الهامشــية  

• إدارة التربــة 
• نمذجــة تغيــر المنــاخ والتكيــف معه 

• نظــم رصــد الجفــاف واالنذار به 
• تقانــات الزراعــة الملحيــة  

• التنــوع الحيــوي والتقانــات الحيويــة النباتيــة، الســيما المتعلقــة بأصنــاف المحاصيــل المتحملــة لإلجهــاد 
• المجينــات

ــي  ــات التأثيرالبيئ • تقييم
يعمــل موظفونــا وفقــاً إلطــار دعــم فنــي متعــدد الجوانــب يهــدف إلــى االســتفادة مــن خبراتنــا الفنيــة ومرافقنــا وتقنياتنــا الحقلية  

بشــكل فعــال لتحقيــق النتائــج المســتدامة.  

أمثلة عن مشاريعنا
     القاســي والــذي اســتهدف المنطقــة المحيطــة بنهــري دجلــة ١اســتجابة للتحديــات المنهجيــة الناجمــة عــن التغيــر المناخــي 

والفــرات، يقــدم “إكبــا” الدعــم الفني مــن خالل “برنامــج التعاون: 
دجلــة والفــرات” لتعزيــز الحــوار والثقــة بيــن دول الحوض. كما 

يوفــر المركــز خطــة للمؤسســات اإلقليميــة فــي تركيا وســوريا وإيران 
والعــراق لدراســة ومناقشــة الخيــارات االســتراتيجية لتشــكيل إدارة 

عبــر الحــدود وإعــداد خطــة عمليــة تســهم في تطويــر إدارة المياه 
وزيــادة المعلومــات وتبــادل المعرفــة. إن الجهــود التعاونيــة الهادفــة 
إلــى تحقيــق االســتخدام األكثــر كفــاءة وإنتاجيــة للميــاه عبر الحدود 

فــي حوضــي نهــري دجلة والفرات ســوف تســاعد في تحســين المعيشــة 
المحليــة وتعزيــز األمــن الغذائي.  

     وقــام المركــز بتقديــم خدمــات الدعــم الفنــي لحكومــة اإلمــارات مــن خــالل تنفيــذ مســح لتربــة إمــارة أبوظبــي ولتربة اإلمارات 2تعــد دراســة مــوارد التربــة إلــى جانــب إمكانياتهــا وقيودهــا شــرطاً أساســياً لتحقيــق التنميــة المســتدامة والمربحــة ألي أمة. 
الشــمالية فــي الدولــة، حيــث قــدم هــذا المســح معلومــات شــاملة للمســاعدة علــى تخطيــط اســتخدام األراضي والتوســع الزراعي. 

وكجــزء مــن هــذه الجهــود، قــام المركــز بوضــع خرائــط عن التربــة علــى المســتوى الوطني وخرائــط مواضيعيــة )المالءمة 
للزراعــة المرويــة والمراعــي الطبيعيــة والحيــاة البريــة ومكبــات النفايــات، وكذلــك خرائــط للمــوارد المعدنيــة وغيرهــا مــن 

خرائــط الغطــاء النباتــي والملوحــة واالســتخدام الراهــن لألراضــي، ومــا إلــى ذلك(. باإلضافــة إلى هذا، تم إنشــاء نظام 
معلومــات التربــة عبــر االنترنــت الــذي يســمح بتخزيــن ومعالجــة المعلومــات الخاصــة بالتربــة واســترجاعها وإدارتهــا. 
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يــدرك المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة قــدرة المطبوعــات علــى توســيع نطــاق نشــر العلــم وتبــادل المعرفــة والتقانــات ضمــن شــبكات الباحثين 
واألكاديمييــن والممارســين. وخــالل الفتــرة مــا بيــن ٢٠٠9 - ٢٠1٣، أســهم علمــاء المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة فــي أكثــر مــن 1٦٥ مطبوعة من 
ضمنهــا كتــب محــررة وكتيبــات ومنشــورات فــي دوريــات ُمحكمــة خاضعــة لمراجعــة النظــراء ووقائــع المؤتمــرات ومجــالت علمية ودوريات ونشــرات 

ــة علمية.    أخباري

توليــد المعرفــة واقتســامها  
يســعى المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة إلــى تزويــد المزارعيــن المحلييــن بالمهــارات والمــواد التعليميــة والمــوارد الالزمــة 
للتطبيــق العملــي عــن طريــق توليــد المعرفــة وصونهــا واقتســامها ضمــن المناطــق الجغرافيــة المختلفــة فــي المواضيــع البحثيــة 
المتعلقــة بالزراعــة، مــا ســيمكن فقــراء المزارعيــن فــي البيئــات الهامشــية والمالحــة مــن تحســين مصــادر المعيشــة لديهــم اليــوم 

ــال القادمة.  ولألجي

ضمــن اإلطــار الزمنــي الســتراتيجية ٢٠1٣ - ٢٠٢٣ الحاليــة، سيســتخدم المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة أحــدث التقانــات 
الرقميــة الفتتــاح مراكــز المعرفــة التــي مــن شــأنها تســهيل تبــادل المعلومــات حــول المواضيــع المتعلقــة بالزراعــة فــي البيئات 
الهامشــية والملحيــة مــن خــالل تنظيــم اجتماعــات وورشــات عمــل ومؤتمــرات وتســجيالت ومنتديــات رقميــة تنظــم على شــبكة 

االنترنــت. وســتضمن قنــوات التواصــل تلــك توفيــراً مســتمراً ألحــدث المعلومــات لعــدد كبيــر مــن المتلقيــن. أمــا رؤيتنــا فتنصبُّ 
علــى تأســيس مراكــز المعرفــة التاليــة التــي ســتلبي احتياجــات المزارعيــن وأصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي المناطــق الهامشــية 

والذيــن يكســبون عيشــهم مــن تلك األراضي:   

      المحاصيل الشائعة. ١الزراعة الملحية: موقع واحد يوفر المعلومات والحوارات المفتوحة عن مختلف النباتات الملحية واألصناف المتحملة للملوحة من 

        الشرق األوسط وشمال أفريقيا.    2 “مورد”: مركز للتدريب وجمع البيانات يوفر رؤية عميقة لمواضيع المياه وانتاج المحاصيل وتغير المناخ والجفاف في منطقة 

      مجال إعادة استخدام المياه العادمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.         3إعادة استخدام المياه العادمة: منصة إقليمية تسّهل عملية اقتسام النتائج والمعلومات والممارسات المثلى والدروس المستقاة في 

“بمساعدة شركائنا، سنبتكر ونبني رأس المال البشري 
وسنشجع على التعلم الذي يمثل اللبنة األولى في مسيرة 

إحداث التغيير”
  من استراتيجية المركز الدولي للزراعة الملحية 20١3 - 2023
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التدريــب وبنــاء القدرات  
يعتبــر تعزيــز االســتدامة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي حجــر األســاس لمبــادرات المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة لبنــاء المهــارات 

المتعلقــة بالبيئــات الهامشــية والمالحــة، حيــث نوفــر العديــد مــن األدوات العمليــة التــي تعمــل كنمــاذج جاهــزة للتنفيــذ ومتكاملــة مــع مؤشــرات 
لقيــاس معــدالت النجــاح باســتمرار وتتبعهــا.  

 
باإلضافــة إلــى برامجنــا لدعــم بنــاء المهــارات التقنيــة، نوّفــر أيضــاً مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة فــي المركز نفســه وفــي مناطق أخرى، 

حيــث تــم تنفيــذ العديــد منهــا حتــى اآلن فــي1٥ بلــداً مختلفــاً. وتأتــي تلــك البرامــج باللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة أو باللغــة المحليــة للبلــد 

المضيــف. وقــد ســبق ووفــر المركــز برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي اللغتيــن الروســية والفرنســية وهــو مســتعد لتوفيــر الدعــم فيمــا لو طلب 
ذلك.    منه 

ُتصمــم برامــج التدريــب فــي المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة، والتــي تشــتمل علــى وحــدات تدريــب مختلفة وفق شــتى المجاالت 
المواضيعيــة، فضــالً عــن برامــج تدريــب المدربيــن، وفقــاً الحتياجــات ومتطلبــات االشــركاء لتغطــي بذلــك طيفــاً واســعاً مــن المواضيع. ومن 

الممكــن تنظيــم حــوارات وزيــارات إلــى المختبــرات والحقــول التابعــة للمركــز للتــدّرب علــى المعلومــات المكتســبة. وباإلضافــة للتدريــب 
العملــي، يوفــر المركــز أيضــاً التدريــب اإللكترونــي )علــى شــبكة االنترنــت( الــذي مــن شــأنه توفيــر المعرفة على نطاق أوســع. 
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“يعود الهدف األساسي من إنشاء هذا المركز إلى التحديات 
الكبرى التي تواجه اإلنسان في مجاالت المياه والتغذية. 

وبفضل من هللا، نفتخر بالمستوى الذي حققناه للمركز حالياً”
أحمد محمد علي المداني

األمين العام، البنك اإلسالمي للتنمية

“يعود الهدف األساسي إلنشاء هذا المركز إلى التحديات 
الكبرى التي تواجه اإلنسان في مجاالت المياه والتغذية. 

وبفضل من هللا، نفتخر بالمستوى الذي وصل إليه المركز 
اليوم.”

أحمد محمد علي المدني
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

 

عروضنــا المميــزة
تقع مرافقنا المصممة وفق أعلى المستويات العالمية والممتدة على مساحة 1٠٠ 

هكتار في مقرالمركز الدولي للزراعة الملحية في إمارة دبي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وتضم مرافق البحث والتدريب، بما فيها مزرعة التجارب 
ومختبرات التربة والمياه وكذلك التقانات الحيوية والهندسة الزراعية والبنك 
الوراثي الذي يضم أصوالً وراثية متحملة للملوحة، فضالً عن متحف متميز 

للتربة وبيوت محمية وقاعات للتدريب. وتم تخصيص ما يربو على ٣٥ هكتاراً 
من مساحة األراضي المتوافرة في المركز ألغراض البحوث. وباإلضافة لمقر 

المركز في دولة اإلمارات، أنشأ “إكبا” مكتباً له في أوزبكستان يغطي منطقة آسيا 
الوسطى ويوطد أواصر متينة مع المنظمات المحلية واالقليمية في طاجكستان 

وأوزبكستان وقيرغيزستان. كما سيفتتح المركز في عام ٢٠1٥ مكتباً في أثيوبيا 
لإلشراف على كافة مشاريعنا في القارة األفريقية.

يتألف طاقمنا الدولي من علماء متخصصين في التربة والمحاصيل وعلم األحياء 
الجزيئية، والمياه واالستشعارعن بعد ونظام المعلومات الجغرافي، إلى جانب 
خبراء في رسم السياسات والجوانب االقتصادية واالجتماعية وإدارة المعرفة 

وتنمية القدرات. ومنذ تأسيسه في عام 1999، اضطلع المركز بدور ريادي على 
مستوى البحوث المتعلقة بالمشاكل وإيجاد الحلول ذات الصلة باإلنتاجية الزراعية 

في ظروف البيئات المالحة والهامشية.

تم تأسيس شراكات متينة مع أهم المؤسسات العالمية والمحلية البحثية واألكاديمية 
وغير الربحية، وتلك الخاصة والعامة والحكومية، باإلضافة إلى شريحة واسعة 

من المزارعين في كل من البلدان التي يتمتع فيها المركز بامتيازات التمويل العام، 
حيث أرسى أسس عالقات التعاون التي تهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة 

بالغذاء والتغذية والمياه. 

وبعد مضي 1٤ عاماً وحدوث العديد من التغيرات على الصعيد التقاني 
واالجتماعي والسياسي، نجد أن المركز أحرز الكثير من التقدم وتغلب على 

العقبات ووسع نطاق شراكاته. مع ذلك، ومع تزايد النموالسكاني العالمي وتغير 
المناخ على نحومطرد، تتزايد تحديات الملوحة وتدهور األراضي بمعدل متسارع 

في الوقت الذي بلغ فيه الطلب على الغذاء أعلى مستوياته. ويبقى المركز ملتزم 
بتطوير مصادرالمعيشة لدى بعض من أشد سكان العالم فقراً وضعفاً ضمن 

البيئات الهامشية وذلك من خالل الحشد السريع والشراكات مع المنظمات ذات 
النهج والتفكير المشابه.     



حــول المركــز الدولــي للزراعــة الملحية
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