
ي الزراعة بوابة
ي توفر دورات معتمدة �ف

ويف  إ�با للتعلم اإلل��ت
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي ي  بوابة) إ�باأطلق المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة ( - ٢٠٢٢يونيو  ٢١ديب
وين جد�دة   تعلم إل��ت

ي المستمر ( ي مجال الزراعة ُمعتَمدة من ِقبل خدمة اعتماد التط��ر المهين
ي �قع  CPDبهدف تقد�م دورات متخصصة �ن ) اليت

ي الممل�ة المتحدة. 
 مقرها �ن

 
 
�
كاء، بما فيها أ ي  -هيئة البيئة ِعدت الدورات بدعم من الجهات المانحة وال�ش  . أبوظيب
 

ا الوصول إ� الدورات المصممة بالتعاون مع  البوابةتتيح  ي لمنظمة األغذ�ة والزراعةأ�ض�
وين بعة  التا أ�اد�م�ة التعلم اإلل��ت

 . )الفاو(لألمم المتحدة 
 

ن ودورات متوسطة للطالب  البوابةتضم  ن والمتخصصني مة للمهنيني ي وتن��ــــع  دورات ُمتقدَّ
ي إدارة األرا�ن

ن �ن والمبتدئني
ف معه.  ي والتك�ُّ

ُّ المنا�ن  المحاص�ل وعلم الوراثة ونمذجة التغ�ي
 

ن الدورات بأنها ذات�ة التعلم وتتضمن عروض تقد�م�ة ومقاطع ف�ديو واختبارات ومواد للقراءة،    منح الطالب شهاداتو�ُ تتم�ي
 عند إنهاء كل دورة بنجاح.  معتمدة

 
، المدير العام �حت د. ط��فة  ي  إلباإلنابة الزعايب

ً
ي صم�م مهمة إ�با، فإننا  �با، قائلة

ي �ن
ا ألن نقل المعرفة �أيت   نحرص: "نظر�

ا ع� تن��ــــع عروضنا لتنم�ة القدرات والوصول إ� عدد أ��ب من  ي مختلف   أصحاب المصلحةدائم�
. وهذا هو السبب البلدان�ن

ي أننا نركز اآلن ع� التعلم 
ي بوصفه وس�لة لتحقيق هذا الهدف�ن

وين ا ومع تزا�د االهتمام   . اإلل��ت نت،   حال�� بالتعل�م ع�ب اإلن�ت
وري نه من فإ ي واالستدامة البيئ�ة".  ال�ن

ي مجاالت مثل الزراعة واألمن الغذايئ
 �ن

ً
، خاصة ي

وين  توف�ي فرص للتعلم اإلل��ت
 

ي 
�ل طراف، مدير أول للخدمات والتنم�ة المؤسس�ة �ن مون بتنظ�م دورات و�رامج تهدف إ� تزو�د   وقال د. �ش ن إ�با: "إننا مل�ت

ي هذە  
اع القرار بالمهارات والموارد الالزمة للتنم�ة الزراع�ة المستدامة، وتأيت ن وُصنَّ ن والباحثني ن والطالب والمتخصصني المزارعني

ي جهودنا المستمرة لتلب�ة احت�اجات   البوابة
 للتعاون الوثيق مع    أصحاب المصلحةبمثابة خطوة أخرى �ن

ً
لدينا، ونت�جة

كائنا مثل هيئة البيئة  ي  –�ش ي لمنظمة األغذ�ة والزراعة".  ،أبوظيب
وين  وأ�اد�م�ة التعلم اإلل��ت

 
ي تنم�ة القدرات  برامج وصلت 

ي  �ن
ي أ��� من ١٩٩٩عام الإ�با، منذ تأس�سه �ن

م المركز    . بلد   ١٠٠، إ� آالف األشخاص �ن وُ�قدِّ
، و�رام ،تقن�ةدورات تدر�ب�ة  ن ا بتط��ر قدرات  جومدارس حقل�ة للمزارعني ا خاص� ي اهتمام�

�
زمالة، وتدر�بات داخل�ة. كما ُيو�

ا مثل مبادرة نعم إ�با   مة خص�ص� ) وزمالة الق�اد�ات إ�بانعم لمساهمة الشباب (نعم  -الشباب والنساء من خالل برامج ُمصمَّ
ي الزراعة (

 الع���ات �ن
�

ْو�
�
م أ �ةمتحف اإلمارا). وُ�قدِّ ي �ستهدف الشباب ع�    ت لل�ت امج التعل�م�ة اليت ي إ�با العد�د من ال�ب

�ن
 وجه التحد�د. 

 
ل  ، توصَّ اءحيت الوقت الحا�ن مزارع   ٣٠٬٠٠٠أل��� من  وقدموها زراعة الملح�ة المركز إ� بعض من أفضل ممارسات ال خ�ب

طالب وخ��ــــج   ٢٠٠متخصص. كما استضاف المركز أ��� من  ٣٬٠٠٠أل��� من  قن�ةتدورة تدر�ب�ة  ١٥٠أ��� من  وأجروا 
ن  �ني ا بعد الدكتوراە.  ٣٠زماالت لقرابة  َح نَ ومَ  ،مختلفة بلدانمن ع� العمل حد�ث بوصفهم ُمتدرِّ  باحث�

 
ها ومساعدة  بوابةيهدف المركز، من خالل إطالق   ، إ� ز�ادة مدى انتشار عروضه لتنم�ة القدرات وتأث�ي ي

وين التعلم اإلل��ت
 الشباب والنساء، ع� ا�تساب المهارات والموارد واألدوات الالزمة للتنم�ة الزراعأصحاب المصلحةمختلف 

ً
�ة  ، وخاصة

 المستدامة واالبتكار والبحوث الزراع�ة، 
ً
ي تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة.  إ� إضافة

 المساهمة �ن
 

ي 
، موضوعات مثل  ُتغ�ِّ ي الوقت الحا�ي

ا �ن
�
ي المناطق و الموارد المائ�ة نظم إدارة هذە الدورات، المتوفرة مجان

،  الجافةالري �ن
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، وتصم�م 

ي �ن
والنظم الغذائ�ة المراع�ة ومراقبة برامج الزراعة واإلدارة المتكاملة لألرا�ن

 بانتظام بدورات جد�دة حول موضوعات مختلفة.   البوابةوسيتم تحد�ث  . للتغذ�ة
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 ### 
 

 لالستفسارات الصحف�ة: 
 

 : ي راذر، إ�با ع�ب  8653 137 55 971+أو الرقم   s.rather@biosaline.org.aeُير�ب التواصل مع الس�د شوكت نيب

 

 عن مركز إ�با نبذة 

ي   ن ع� المناطق الهامش�ة اليت ك�ي ي العالم مع ال�ت
المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) هو مركز ف��د للبحوث الزراع�ة التطب�ق�ة �ن

حوا�ي   فيها  شخص.   ١٫٧�ع�ش  ي   مل�ار 
�ن بال�فاءة  تتسم  ي  اليت والتقن�ات  المحاص�ل  و�دخال  واختبار  بتحد�د  المركز  �قوم 

ي تتناسب �شكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف. استخدام الموار  ا واليت  د والذك�ة مناخ��
ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة األشد فقر� 

ن األمن الغذايئ  ا حول العالم. ومن خالل عمله، �ساعد إ�با ع� تحسني

https://www.biosaline.org/ 
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