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ي 
 خ�ب صح�ف

ي والبيئة بنت محمد بحضور معا�ي م��م 
ي وز�رة التغ�ي المنا�ن  المه�ي

"  ي المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة وقع اتفاق�ة تعاون مع حركة "كوكٌب واع�
�ة   إلنقاذ ال�ت

  ، ي "وقع المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة    : ٢٠٢٢مايو    ١٨أبوظيب ي تقود حملة "أنقذوا   ،وحركة "كوكٌب واع� اليت
�ة" ي    ،ال�ت

�ة الزراع�ة المنتجة للغذاء �ف ي مجال حما�ة ال�ت
الع���ة    اإلماراتدولة  مذكرة تفاهم لبدء التعاون �ف

ي من التدهور  المتحدة
ي وز�رة التغ�ي المنا�ف  والبيئة. ، بحضور معا�ي م��م بنت محمد المه�ي

وفسور وقع المذكرة   ي  ال�ب ، والحك�م العال�ي المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة  ، عضو مجلس إدارةخالد األم�ي
  ،" .  خالل ز�ارته  سادغورو مؤسس حركة "كوكب واع� ي ي أبوظيب

ە قرم الجب�ل �ف ف ت  شارك   ،وعقب التوقيعلمن�ت
وفسور األم�ي وعدد من كبار الزوار  معاليها   ي  بوالحك�م العال�ي وال�ب

ەالزراعة أشجار القرم �ف ف  بتنظ�م من   ،من�ت
ي    -هيئة البيئة   ي  �التعاون مع  و أبوظيب

ي  طار مبادرة القرم  إإدارة ج��رة الجب�ل �ف
ي ا� �ف ي اليت  ا طلقت مؤخر� أبوظيب

ي دولة  النظم البيئ�ة  مبادرة تع��ز  ضمن  شجار القرم  أتع��ز موائل    بهدف
الع���ة    اإلماراتلل���ون األزرق �ف

  المتحدة. 

ي اإلمارات  برنامجإطار  ضمنال��ارة  كانت
  رحلتهو الناشط سادغورو �ف

ً
ي تبدأ من لندن وصو� �ة اليت   إلنقاذ ال�ت

 فيها   و�زو ألف ك�لوم�ت    ٣٠يوم �قطع فيها سادغورو    ١٠٠إ� جنوب الهند، ح�ث �ستمر هذە الرحلة لمدة  
�ة   ٢٧ ي معالجة أزمة ال�ت

دولة. و�ــهدف سادغورو من خالل هذە الرحلة ع� الدراجة النار�ة، إ� المساهمة �ف
�ة ودعم ي تط��ر وتنف�ذ الس�اسات   ع�ب استقطاب الناس من جميع أنحاء العالم لحما�ة سالمة ال�ت

القادة �ف
ي   ة بمركز دىب ي فعال�ة كب�ي

�ة. وستت�ج ز�ارة سادغورو إ� اإلمارات بالمشاركة �ف الوطن�ة الرام�ة إ� إنقاذ ال�ت
ي مايو،  ٢٠التجاري العال�ي يوم   شخص.   ١٠٠٠٠من المتوقع أن �ستقطب واليت

ي: "�شكل الظروف البيئ�ة القاس�ة  نت محمد با ع� أهم�ة مذكرة التفاهم، قالت معا�ي م��م وتعل�ق�  المه�ي
ي اإلمارات أسباب� 

�ة، �شمل درجات الحرارة المرتفعة، ومعدالت التبخر العال�ة، ومعدل �ف ا طب�ع�ة لتدهور ال�ت
�ة الهشة وقلة خص��تها الطب�ع�ة. تمثل الصحراء أ��� من  الهطول المطري المنخفض والمتقطع، و�ن�ة ال�ت

أ��� اهتمام� من    ٪٨٠ الذي �جعلنا  البالد، األمر  المنظومة  إجما�ي مساحة  �ة وخدمات  ال�ت بالحفاظ ع�  ا 
ي توفرها. و�عد   ي إطار جهودنا المستمرة لحما�ة  التعاون  الحي��ة اليت

مع حركة "كوكب واع" خطوة جد�دة �ف
  "ت��تنا والحفاظ عليها لألج�ال القادمة. 

اء و���دها، بل هذە المساحات    من جهته، قال سادغورو: "  ل�س المطر هو ما ُيوجد لنا المساحات الخ�ف
أينما وُ  المطر، لذا �جب علينا  اتها �ي ما تولد  تأث�ي جد ضوء الشمس أن نبذل قصارى جهدنا لتح��ل  ع�ب 

النب�ل  �مكن لدولة اإلمارات بفضل ق�ادتها الرش�دة أن تجعل هذا الهدف  و   األرض إ� ت��ة ح�ة ومنتجة. 
الحال�ة ممكن�  لألج�ال  أفضل  مستقبل  و�ضمن  بثمارە  ي 

س�أىت أنه  أثق  الذي  التعاون  لهذا  أتطلع  و�دوري  ا، 
 " . والمقبلة
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، المدير العام باإلنابة إل�با: "�سعدنا أن ننضم اليوم إ� هذە  ي وقالت الدكتورة ط��فة الزعاىب
للموارد   المستدام  االستخدام  ي 

�ف الدولة  لدعم جهود  ا�ة  من ال�ش عدد كب�ي  إ�با ع�  عمل  فقد  الطب�ع�ة. 
�ة واستصالحها ع�   ، و�دارة ال�ت ي

ي مجال اإلدارة المستدامة لألرا�ف
كاء �ف المشار�ــــع بالتعاون مع عدد من ال�ش

المتحدة   الع���ة  اإلمارات  دولة  ي 
�ف بجهودنا  فخورون  ونحن   . والمح�ي العال�ي  متحف  بالصع�دين  ��شاء 

�ة والمبادرة  ي الدولة وفق أر�ت المعاي�ي العالم�ة". اإلمارات لل�ت
�ة �ف  المتعلقة برسم خرائط وتصن�ف ال�ت

�ة،  ي مجال تع��ز و�ي المجتمع بأهم�ة الحفاظ ع� ال�ت
م الطرفان التعاون �ف ف و�موجب مذكرة التفاهم، �ع�ت

ي  
�ف الموض�ع  هذا  حول  ات  والخ�ب المعرفة  تبادل  و�سه�ل  التدر�ب،  وتوف�ي  المصلحة،  أصحاب  ف  وتمكني

ي �طلقانها.   المنطقة. كما س�قدم الطرفان الدعم للمبادرات ذات الصلة اليت

  " �ة وال�وكب، والس�ي النخراط    ل��ادة�س� حركة "كوكب واع� ّي بأهم�ة حما�ة ال�ت مل�ار   ٣٫٥الو�ي الب�ش
تتعلق بصحة  اح وص�اغة س�اسات  اق�ت ي 

�ف الحكومات ودعمها  المواضيع، وتهدف إ� حث  بهذە  شخص 
�ة   �ة و��قاف تدهورها وعكس اتجاهه نحو التحسن ع� الصع�د  وجعل األ�شطة الزراع�ة أ��� رفق� ال�ت ا بال�ت

أن   �ي  �ة"  ال�ت "أنقذوا  لحركة  األساس�ة  والتوص�ة   . العالم    �س�العال�ي أنحاء  ي 
�ف �ــــع  إ�  الحكومات  ��ش

ف  �ة والحفاظ ع� �سبة ما بني . ٪  ٦-٣س�اسات تفرض رفع المحتوى العضوي لل�ت  كحّد أدىف

اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة و ،  لألمم المتحدة  ألغذ�ة والزراعةا  ةتتمتع الحركة بعالقات متينة مع منظم
ي الهند، واالتحاد الدو�ي لحما�ة الطب�عة   الغذاءالتصحر، و�رنامج  

كما تح�ف الحركة   . العال�ي لألمم المتحدة �ف
ا و�رنامج  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج  ز�ارة  بدعم  ير�ب  المعلومات،  من  لم��د   . ي

اإلنماىئ المتحدة  ألمم 
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