
ي من خالل مبادرة "قوة النون" 
احتفاء إ�با وجامعة زا�د بيوم زا�د للعمل اإل�سايف

 المجتمع�ة (نزرع، نحصد و�ساهم) 
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،   ي ي يوم زا�د للعمل  إ�بانظم المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (  - 2022أب��ل    21ديب
) فعال�ة خاصة �ف

ي التابع إ�   ، الذي ُ�صادف التاسع ع�ش من شهر رمضان المبارك، لمجموعة من طالبات نادي "كلنا" البيئئ ي
  عة زا�د جاماإل�سائف
 . ي ي دئب

 �ف

ي أطلقها المركز الدو�ي للزراعة   وقد ُعقدت الفعال�ة ضمن أ�شطة مبادرة "قوة النون" المجتمع�ة (نزرع، نحصد و�ساهم) الئت
. ح�ث    ٢٠٢٠الملح�ة منذ عام بهدف تع��ف الشباب بالممارسات الزراع�ة المستدامة و�شجيع روح العطاء والعمل التطو�ي

. تعرفت الطالبات ع� أ�ش
�
 ودول�ا

�
ي محل�ا

ي تع��ز جهود األمن الغذائئ
ي �ساهم �ف ي المركز الئت

 طة و�رامج البحث من أجل التنم�ة �ف

ي مجال الزراع
امنا بالعطاء �ف ف ي نعزز من ال�ت

ي يوم زا�د للعمل اإل�سائف
، المدير العام باإلنابة إل�با: �ف ي ة  وقالت الدكتورة ط��فة الزعائب

القادم ح�ث تضمنت  ر و�ستثم الج�ل  ي 
إ�با    �ف "نعم  بأ�شطة  الشباب  إلهام  العام  هذا  النون"  "قوة  لمساهمة    -مبادرة  نعم 

ي من خالل التعلم 
ي دعم جهود األمن الغذائئ

ي تركز ع� مشاركة الشباب �ف واالبتكار. وكذلك �ش�د باإلرث    والتعاون الشباب" الئت
 
�
ي العظ�م للشيخ زا�د بن سلطان آل نه�ان، األب المؤسس لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة "ط�ب هللا ثراە". فانطالقا

اإل�سائف
ي وسبل 

ف أمنهم الغذائئ ي مناطق مختلفة من العالم لتحسني
مون بمواصلة مساعدة المجتمعات الزراع�ة �ف ف   من روح إرثه، نحن مل�ت

 ع�شهم". 

ف جامعة زا�د   التعاون بني ي كل�ة العلوم الطب�ع�ة والصح�ة بجامعة زا�د: "إن 
، الرئ�س المشارك �ف الغف�ي وقال الدكتور سه�ل 

) تجاە مجتمعنا، ح�ث ُ�عد دور إ�با  USRو�كبا هو تعاون مثمر، و�مكن توض�حه من خالل المسؤول�ة االجتماع�ة للجامعة (
ي الفعال�ات المجتمع�ة مث 

ي  �ف
ا ع� تع��ز روح العطاء واالشادة بدور البحث العل�ي التطب��ت ي مثاً� بارز�

ل يوم زا�د للعمل اإل�سائف
  لتع��ز جوانب الح�اة المختلفة بما فيها المحافظة ع� البيئة والممارسات الزراع�ة والتغذو�ة السل�مة."

�ة ومر  اإلمارات لل�ت لمتحف  الفعال�ة ب��ارة  الطالبات خالل  المحم�ة، ح�ث  قامت  البيوت  ي ذلك 
بما �ف البحث�ة،  المركز  افق 

حوا�ي   �سل�م  وتم  الطماطم  بحصاد  ع�    200شاركن  توز�عها  ليتم  ي 
اإلمارائت األحمر  الهالل  لجمع�ة  الطماطم  من  كجم 

 . ف  المستحقني

: "أدرس تخصص علوم البيئة واالستدامة،   ي نادي "كلنا"   وانا وقالت احدى المشاركات ظب�ة الش�ي
؛ تتيح لنا    عضو �ف ي البيئئ

البيوت   اوسع ع�  �شكل  تعرفنا  العلم�ة ح�ث  معرفتنا  من  وتعزز  التفاع�ي  بالواقع  العلم�ة  النظ��ات  ر�ط  المبادرات  هذە 
 الزراع�ة المحم�ة الخاصة بالمركز واألسال�ب المبتكرة الجد�دة لزراعة الغذاء مع الحفاظ ع� الم�اە". 

ي العام  وكان إ�با قد أطلق مبادرة قوة النو 
ف المجتمعات حول الزراعة المستدامة، وتع��ز عادات األ�ل    2020ن �ف ل��ادة الو�ي بني

 الصح�ة. 

ي دولة اإلمارات    -كما أن مبادرة "نعم إ�با  
ف الشباب �ف نعم لمساهمة الشباب" �ي مبادرة تهدف إ� �سه�ل التواصل والتعاون بني

األخرى   البلدان  ي 
المتحدة وزمالئهم �ف المحل�ة والعالم�ة المتعلقة باألمن   كار البت الع���ة  التحد�ات  حلول من شأنها معالجة 

ي تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة. 
ي البيئات الهامش�ة والمساهمة �ف

ي واإلنتاج الزرا�ي �ف
 الغذائئ

### 
 

 لالستفسارات الصحف�ة: 
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 نبذة عن إ�با

ي   ف ع� المناطق الهامش�ة الئت 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 �ف

حوا�ي   فيها  ي   مل�ار شخص.   1.7�ع�ش 
�ف بال�فاءة  تتسم  ي  الئت والتقن�ات  المحاص�ل  و�دخال  واختبار  بتحد�د  المركز  �قوم 

ي تتناسب �شكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف.  ا والئت  استخدام الموارد والذك�ة مناخ��
ي وسبل 

ف األمن الغذائئ  الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة األشد فقرا� حول العالم. ومن خالل عمله، �ساعد إ�با ع� تحسني
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