
ض لعرض االبتكارات الزراع�ة المستدامة  ينظم إ�با  ض اإلماراتيني ا ألصحاب األعمال الزراع�ة والمزارعني ا مفتوح� يوم�  
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،   ي ن    ٢٠حوا�ي  شارك    –   ٢٠٢٢ارس  م  ٢٤ديب ن والمتخصصني من أصحاب األعمال الزراع�ة والمزارعني
ي اإلرشاد من جميع أنحاء 

ي اليوم المفت�ح باإلمارات الع���ة المتحدة  دولة  �ن
.  إ�باالمركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (مقر �ن ي ي ديب

 ) �ن
 

المبادرة معا�ي   بنت محمد  أطلق هذە  المتحدةم��م  الع���ة  اإلمارات  بدولة  والبيئة  ي 
المنا�ن التغ�ي  ي، وز�رة  بهدف  المه�ي  ،

اإلرشاد  تع��ف   ي 
�ن ن  والمتخصصني ن  والمزارعني ن  اإلماراتيني الزراع�ة  األعمال  المستدامة ال ع�  أصحاب  الزراع�ة  تقن�ات 

ي والمالئمة للبيئات المحل�ة والمحاص�ل المقاومة للمناخ  ها اليت كائهطورها واخت�ب    . خالل السنوات الماض�ة إ�با و�ش
 

ظم  
ُ
ي  بالتعاون مع    اليوم المفت�حن

ي والبيئة �ن
ي للزراعة والسالمة  و   دولة اإلمارات الع���ة المتحدة وزارة التغ�ي المنا�ن هيئة أبوظيب

ا حول  الغذائ�ة تدر�ب�ة مصممة خص�ص� ي  بتكارات  اال ، وشمل ورشة عمل 
ي  �ن

أبحاث  محطة  الم�اە والطاقة والغذاء وجولة �ن
 .  المركز ق فومرا

 
"   وقالت ي:  المه�ي محمد  بنت  م��م  حكومة  معا�ي  نهج� دولة  تبنت  المتحدة  الع���ة  التحد�ات  مبتكر�   ا اإلمارات  لمواجهة  ا 

ا�تنا مع إ�با   ن الماء والغذاء والطاقة. نحن فخورون ��ش وتح��لها إ� فرص للنمو وهو أمر أسا�ي لمعالجة العالقة الحاسمة بني
ي للزراعة والسالمة الغذائ�ة  ي    وهيئة أبو ظيب ي هذە المبادرة اليت

ي    نثق بأنها �ن
ي تثق�ف أصحاب المصلحة �ن

ستقطع شوطا ط��ال �ن
ة والمحاص�ل المناسبة لبيئة دولة اإلمارات الع���ة المتحدة. القطاع   "الزرا�ي حول التقن�ات المتغ�ي

 
ا من جهود إ�با تعت�ب هذ الفعال�ة  ي اإلرشاد ع�    جزء�

ن �ن ن والمتخصصني ن والمزارعني لمساعدة أصحاب األعمال الزراع�ة المحليني
ي اإلنتاج الزرا�ي المستدام والحفاظ ع� الموارد الطب�ع�ة. 

ي أفضل الممارسات �ن   تبين
 

، المدير العام باإلنابة إل�با  ي ن   وقالت الدكتورة ط��فة الزعايب حيب�ة بالمشاركني ي كلمتها ال�ت
: "تو�ي حكومة دولة اإلمارات الع���ة  �ن

ة   الدولة من خالل مجموعة كب�ي ي 
البيئ�ة �ن ي واالستدامة 

الغذايئ األمن  الزرا�ي وتع��ز  القطاع  لتع��ز  ا  ا خاص� اهتمام� المتحدة 
ا لالبتكارات الزراع�ة. و�فخر مركزنا بدعم الجهود    اإلمارات�ي تصبح  درات والتداب�ي والحوافز  ومتنوعة من المبا ا رائد� ا عالم�� مركز�

  . ن ، وخاصة المزارعني ن ته ومعرفته وتط��ر قدرات أصحاب المصلحة المحليني الوطن�ة لتحقيق هذە الغا�ة من خالل مشاركة خ�ب
ا الماض�ة جمع مرك   ٢٣ع� مدار الـ  ف ا  عام� ا  زنا قدر� � ي الظروف  كب�ي

من المعرفة والب�انات بناًء ع� دراساتنا البحث�ة المكثفة �ن
ي اعتماد  

كائنا وأصحاب المصلحة، و�التا�ي المساهمة �ن تنا الفن�ة ومساعدتنا لجميع �ش ا تقد�م خ�ب المحل�ة. لذلك �سعدنا دائم�
  حلول للتنم�ة الزراع�ة المستدامة."

 
ن ع� بعض أحدث التقن�ات الزراع�ة المالئمة للظروف البيئ�ة لدولة اإلمارات الع���ة    الحق�ي اليوم  وتم خالل   إطالع المشاركني

زاروا تجارب   الالمتحدة. كما  لمست��ات المركز  المدى  التأث�ي ط��ل  لتقي�م  الدولة  ي 
�ن األطول  الدراسة  ي ذلك 

�ن بما  مختلفة، 
 من نخ�ل التمر من العراق والممل�ة الع���ة السعود�ة واإلمارات الع���ة    ١٨مختلفة من ملوحة م�اە الري ع� نمو و�نتاج  

�
صنفا

   المتحدة. 
 

ي تتك�ف مع البيئة المحل�ة؛    � المشاركون ع  تعرفكما   وذات الق�مة  متنوعة  المحاص�ل  والاألعالف المقاومة للملوحة واليت
المتفاوتة؛  المرتفعة    ةالغذائ� الري والملوحة  ي ظل ظروف 

ينمو �ن أن  الذي �مكن  الدخن  الزراعة  و مثل  الظروف  تقن�ات  ي 
�ن

ي تجعل من الممكن    المحكمة  ي استخدام الموارد؛ وأنظمة الزراعة المائ�ة المتكاملة اليت
ي تتسم بال�فاءة �ن األسماك    ت���ةواليت

وات والنباتات الملح�ة مثل السال�كورن�ا بط��قة مستدامة. زراعة و     الخ�ن
 

ي المنذ  
ي حوا�ي  ١٩٩٩عام  بدا�ة عمله �ن

ق    ٤٠، نفذ إ�با أ�شطة و�رامج بحث�ة من أجل التنم�ة �ن ي آس�ا الوس� وال�ش
دولة �ن

اء  تمكن  كما    األوسط وشمال إف��ق�ا وجنوب آس�ا وجنوب القوقاز وأف��ق�ا جنوب الصحراء.  إ�با من الوصول إ� أفضل  خ�ب
  مزارع.  ٣٠٠٠٠ممارسات الزراعة الملح�ة وعرضها ع� أ��� من 
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ي حوا�ي  و تقن�ة ومحص   ٢٤المركز بتط��ر و�دخال  وقد نجح  
اوح من األنماط الجين�ة المحسنة لل�ينوا    ،دولة  ٣٠ل �ن و�ي ت�ت

ي إ�سبو والسال�كورن�ا إ� حلول مراقبة الجفاف لنظم الزراعة المائ�ة ا 
ي ُعرضت �ن .  ٢٠٢٠لمتكاملة اليت ي    ديب

 
أ�شطة إ�با   وضمن  النبات�ة، وزع  الوراث�ة  الموارد  من    برنامج  �قرب  ن وأصحاب   ٩٠٠٠ما  والمزارعني العلماء  بذور ع�  عينة 

ي 
   دولة.  ٥٧المصلحة اآلخ��ن �ن

 
ات�ج�ة الحفاظ ع�  تط��ر  التوص�ات العلم�ة للمركز ب  ساهمت وقد   ات�ج�ات مثل اس�ت ي    الموارد المائ�ةالس�اسات واالس�ت

�ن
ي ال���ت، و دولة اإلمارات الع���ة المتحدة 

ي �ن
ات�ج�ة األمن الغذايئ ات�ج�ة  ،اس�ت ي سلطنة ملوحة ال واس�ت

  مان. عُ �ن
 

ا ع�    كما تركزت أ�شطة ن  تنم�ة  إ�با أ�ض� ن �شكل خاص ع� تمكني ك�ي ي بلدان مختلفة، مع ال�ت
القدرات الفرد�ة والمؤسس�ة �ن

ي إ�با، و جمع�ة  الشباب والنساء من خالل مبادرات مخصصة مثل  
ي الزراعةالع���ة  الق�ادات  مشاركة الشباب �ن

أخرى  و�رامج    �ن
  دولة من برامج إ�با لتنم�ة القدرات.  ٩٣شخص من  ٩٠٠٠استفاد حيت اآلن أ��� من . وقد معتمدةشهادات ذات 

 
 

### 
 

 لالستفسارات اإلعالم�ة:  
ي راذر، إ�با:   8653 137 55 971+أو  s.rather@biosaline.org.aeالس�د شوكت نيب

 
 

 نبذة عن المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة 
ي العالمالمركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (

ن مع  ،  إ�با) هو مركز ف��د للبحوث الزراع�ة التطب�ق�ة �ن ي الهامش�ة، ع�    ترك�ي
  األرا�ن

ي تتسم بكفاءة  �وتقدواختبار    د �تحدو�قوم المركز بمل�ار شخص.    1.7  ح�ث �ع�ش ما �قدر بنحو  م المحاص�ل والتقن�ات اليت
ي تالئم المناطق المبما يتناسب مع المناخ،    استخدام الموارد  من خالل  و ختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف.  واليت

ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة األشد فقرا� حول العالم.  "إ�با" ، �ساعد إطار عمله
ن األمن الغذايئ  ع� تحسني

www.biosaline.org 
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