
 اآلرال  بحر  حوض  في المتدھورة المناطق  في  الزراعي اإلنتاج  تعزیز إلى  یھدف   جدید مشروع
 

  تحدیات   ظل  في  الموارد  واستدامة  الزراعیة  اإلنتاجیة  لدعم  الدولیة  الجھود  إطار   في ∆  2022  أغسطس  23  المتحدة،  العربیة  اإلمارات  دبي،
  بحر  منطقة  في  المتدھورة  البیئیة  النظم  وتطویر   الموارد  قلیلة  الریفیة  المجتمعات  دعم  إلى  یھدف  رباعي  تعاون  إطالق  تم  المناخیة،  التغیرات

 . رالاآل
 
 الوسطى  آلسیا  اإلقلیمي  مكتبھ  خالل  من  )إكبا (  الملحیة  للزراعة  الدولي  المركز   وتنفیذ  للتنمیة  ظبي  أبو  صندوق  من  بدعم  التعاون  ھذا  طلقأُ 

  بشكل   المشروع  فیستھد   .أوزبكستان  في  الزراعة  وزارةو  المبتكرة  التنمیة  ةوزار   مع  راكةبالش  أوزبكستان،  -  طشقند  في  القوقاز   وجنوب
 .أوزبكستان جمھوریةب كاراكالباكستان، في المتدھورة المناطق  في تعیش لتيا  ھشةال  المجتمعات خاص

 
  توقیع  وكذلك ،أوزبكستان في الزراعة ووزارة أوزبكستان في المبتكرة التنمیة ووزارة للتنمیة ظبي أبو  صندوق بین تفاھم مذكرة توقیع تم فقد

  مزارع   15000  حوالي  مباشر   بشكل  المشروع  یفید  أن  المتوقع  منو  .الملحیة  للزراعة  الدولي   والمركز   للتنمیة  ظبي  أبو   صندوق   بین  تعاون  اتفاقیة
  15  إلى یصل  ما تعزیز  أو  إنشاء  إلى إضافة   إرشادي، عامل 150 حوالي قدرات  وتطویر  ،)شخص 75000 حوالي  أي( وأسرھم  زراعیین ورعاة
 .للمزارعین تعاونیة جمعیة

 
)  إكبا(  الملحیة  للزراعة  الدولي   المركز   مع  التعاون  یأتي: "للتنمیة  أبوظبي صندوق  عام  مدیر   السویدي،  سیف  محمد   سعادة  أفاد  المناسبة،  وبھذه

  التنمیة   تحقیق  على  تعمل  التي  النوعیة  المشاریع  دعم  خالل  من  والعلمیة  البحثیة  للمؤسسات  الدعم  توفیر   على  الصندوق  حرص  إطار   في
 ."النامیة الدول في المستدامة

 
  وتساھم   كاراكالباكستان،  مناطق  من  عدد  في  الغذائي  األمن  منظومة  استدامة  لتعزیز   مھمة  خطوة  الجدید  المشروع  یشكل  سعادتھ،  وأضاف
  المناطق،  تلك  لسكان  الزراعیة  المحاصیل  من  استراتیجي  مخزون  تأمینو  الغذاء  من  الذاتي االكتفاء  إلى  الوصول  سرعة  في  الرائدة  الشراكة
 .الطبیعیة  الموارد استدامة وضمان المناخي، التغیر   تأثیرات من البیئة حمایة المشروع یدعم كما العمل،  فرص من العدید وتوفیر 

 
 بسبب  الطبیعیة  البیئة  حالة   في   التغیرات  إن " : قائًال   أوزبكستان  في  المبتكرة  التنمیة  وزیر   الرحمانوف،   عبد   إبروكیم  األكادیمي  معالي  صّرحو

  وجھ  على.  وعالمیة  وإقلیمیة  محلیة  بیئیة   مشاكل  تسبب  ،الحیة  وغیر  الحیة  المكونات  على  القوي  البشري  التأثیر   كذلكو  البشري،  التأثیر 
  اللذین   الملحیة،  للزراعة  الدولي  والمركز   المتحدة   العربیة  تاإلمارا  بدولة   للتنمیة  ظبي   أبو   صندوق   لقیادة  امتناني  عن   أعرب  أن  أود  الخصوص، 

 " .المنطقة في البیئیة لألزمة نقطة أخطر  تعتبر  التي  اآلرال، بحر  مشكلة لمعالجة  واقتصادیة وزراعیة بیئیة حلوالً  یقدمان
 

 أجل  من  والبحوث  الزراعیة  العلوم  سیدمج  للغایة  مھم  مشروع  ھذا":  أوزبكستان  في  الزراعة  وزیر   مستشار   شكوروف،  ألیشر  سعادة  صّرح  كما
  والمعرفة  واالبتكارات التقنیات خالل من للمناخ المقاومة الزراعة تعزیز  على المشروع سیعمل كما. بأكملھا القیمة سلسلة عبر  التنمیة أنشطة
 وتحسین  والمیاه  التربة  وإنتاجیة  الغلة  تعزیز   إلى  الوصول  إمكانیة  للمزارعین  اإلنتاجیة  تعزیز   أعمال  نموذج  أنشطة  توفر و.  العلم  على  القائمة
 لمؤسسات  البحثیة  القدرات  تحسین  على  المشروع  ھذا  خالل  من  إكبا  مع  المتبادلة  المنفعة  ذات  شراكتنا  ستعمل  لذلك.  بفعالیة  والحلول  الحزم

 ". كاراكالباكستان في ینالد الزراعیة  البحوث
 

  قدرتھا  وتطویر  المناخ تغیر  مع التكیف على الزراعیة المجتمعات قدرة لتعزیز  تصمیمھ تم وقد ،2026 عامال إلى  2022 عامال من المشروع یمتد
 .األخرى المواتیة غیر  العوامل  من ذلك وغیر  األراضي  تدھور  مع التكیف على

 
  والمیاه،  والتربة المحاصیل إدارة  في الممارسات أفضلو لإلجھاد،  المقاومة المحاصیل إدخال بینھا من أمور   عدة خالل من ذلك تحقیق وسیتم
 . المتكاملة الزراعة ونظم

 
 لسعیھم  بالشكر   للتنمیة  ظبي  أبو  صندوقل  ھنتوج  أن  یسرنا“ :قائلةً   الملحیة  للزراعة  الدولي  لمركز ل  عامال  مدیر ال  الزعابي،  طریفة  .د  وأضافت

  یسرنا   كما.  لدیھم  الحیاة  جودة  وتحسین  الریفیة  المجتمعات  إمكانیات  تطویر   في  ألثر ا  أطیب  لھا  والتي  الزراعیة  التنمیة  مشاریع  لدعم  الدائم
 في  الریفیة  المجتمعات  تستھدف  التي  المھمة  المبادرة  ھذه  تنفیذ  في  أوزبكستان  في  الزراعةو  المبتكرة  التنمیة  تيوزار   مع  تعاونال

  واألنشطة   المشاریع  من  كبیرة  مجموعة  لتنفیذ 2006  العام  منذ   دأ ب  أوزبكستان  في  محلیینال شركاءال مع  المركز   عمل  إن   حیث   ،كاراكالباكستان
  عرفة م  نقلل  متحمسون   نحن  السابقة،  ونجاحاتنا  تجاربنا  إلى  واستنادًا .القدرات  وتطویر   المناخ  تغیر   مع  والتكیف  المحاصیل  تنویع  إلى  تھدف  التي

https://www.adfd.ae/ar-sa/Pages/Home.aspx
https://www.biosaline.org/ar/
https://mininnovation.uz/en
https://www.agro.uz/
https://www.biosaline.org/ar/


 بحر   منطقة  في  البیئي النظام  وتدھور   ملوحةوال  المناخ  تغیر   آثار   لخطر  تعرًضا  األكثر   األشخاص   عیش  وسبل  حیاة  لتحسین  مركزنا  وخبرات
 ". رالاآل
 

  حیث  الجودة، عالیة البذور  من المزارعین احتیاجات لتلبیة البذور  إلنتاج وحدة الملحیة للزراعة الدولي المركز  سیُنشئ المشروع، إطار  وفي
 . الزراعة على الرئیسیة القیود  أحد المحسنة وبذورھا  للمناخ المقاومة المتنوعة المحاصیل على الحصول عدم یشكل

 
 تنمیة  استراتیجیة  في  محدد  ھو  حسبما  الوطنیة،  الزراعیة  التنمیة  سیاسات  لدعم  والدولیة  المحلیة  المنظمات  المشروع  سیُشِرك  ذلك،  على  عالوةً 

  والعدید  ھشةال الریفیة المجتمعات بین والتغذیة الغذائي األمن لتحسین البالد جھود في یسھمسو ،2030-2019 تانأوزبكس في الزراعیة األغذیة
 . 17  ،13  ،5  ،2  ،1 رقم المستدامة التنمیة أھداف  فیھا بما المستدامة، التنمیة أھداف من

 
 داخل الناس  من المالیین  حیاة على  تؤثر  حیث المدى، بعیدة فعواقبھ األرض،  كوكب على  البیئیة  الكوارث  أسوأ  أحد  رالاآل بحر  اضمحالل یُعد

  النظم   وتدھور   الحیوي  والتنوع  الحیویة  اإلنتاجیة  فقدانو  والترابیة  الملحیة  العواصف  من  العواقب   ھذه   وتتراوح . رالاآل  بحر   منطقة  وخارج
  حلول   إیجاد  یستدعي  ھذا  كل .المناخ  تغیر   بسبب  الوضع  ھذا  فاقمویت .االقتصادیة  الخسائر   إلى  الصحیة،  والمخاطر   المیاه  وإمدادات  البیئیة

 . المحلیون  السكان  یواجھھا التي التحدیات على للتغلب واالبتكار  العلم على مبنیة مستدامة
 

 ### 
 

 :مع التواصل ُیرجى  الصحفیة لالستفسارات
 

  الھاتف   على  االتصال  أو  ،s.rather@biosaline.org.ae:  المتحدة  العربیة  اإلمارات  دبي،  الملحیة،  للزراعة  الدولي  المركز   راذر،  نبي  شوكت  السید
 + 971551378653 رقم

 
 الملحیة  للزراعة   الدولي المركز  حول معلومات

 
 بنحو  یقدر   ما  فیھا   یعیش  التي  الھامشیة  المناطق  على  یركز   العالم  في  التطبیقیة  الزراعیة  للبحوث  فرید  مركز   ھو  الملحیة  للزراعة  الدولي  المركز 

  أفضل   بشكل  تتناسب   والتي  مناخیًا   والذكیة  الموارد  استخدام  بكفاءة  تتسم  التي  والتقنیات   المحاصیل ویقدم  ویختبر   یحدد  وھو . شخص  ملیار   1.7
  األمن   تحسین  على  الملحیة  للزراعة  الدولي  المركز   یساعد  عملھ،  خالل  منو .والجفاف  المیاه  وندرة  بالملوحة  المتأثرة  المناطق  مختلف  مع

 . العالم  حول فقًرا األشد الریفیة المجتمعات لبعض العیش وسبل الغذائي
https://www.biosaline.org/ 
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