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 اإلمارات وخارجهادولة مرفق جد�د ألبحاث علوم الجينوم لدعم جهود األمن الغذائئ

ا�ة  ف �ش  �شاء مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة إل ) BGIا) والمنظمة العالم�ة للمجينات (ب المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�بني

ال الع���ة  ، اإلمارات  ي اليوم افتتاح    –   ٢٠٢١سبتم�ب    ٢٩تحدة،  مديب ي مقر    ة جد�د  منشأة تم 
المتقدمة �ف المركز الدو�ي  لألبحاث الجين�ة 

أنظمة غذائ�ة  لتحقيق  أفضل  وتك�ف  خصائص صح�ة وتغذو�ة  ذات  محاص�ل    تط��ر حول  األبحاث الجين�ة    لتع��ز (إ�با)    للزراعة الملح�ة 
 . مستدامة 

وع  مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة�مثل     م�ش
�
كا  مش�ت

�
ف إ�با    ا ي تعت�ب    والمنظمة العالم�ة للمجيناتبني ي اليت

أ��ب منظمة للبحوث الجين�ة �ف
ي هذا التعاون �ساهم وسوف   . العالم

ة �ف ي  ا�تشاف وتط��ر األغذ�ة والمحاص�ل األخرى المناسبة للبيئات الهامش�ة ���ــــع وت�ي تتصف  اليت
�ة والم�اە والحرارة والجفافبأنها  ها من العوا نظم بيئ�ة زراع�ة تق�دها مجموعة من العوامل مثل ندرة الم�اە وملوحة ال�ت  . ئقوغ�ي

ي، وز�رة    معا�ي أ�دت  من جانبها،  و  المه�ي ي والبيئة  التغ�ي م��م بنت محمد 
الح�اة الصحراو�ة    أن  المنا�ف   رائدة مبادرة  �عد  مخت�ب علوم 

ي    تع��ز   و�ضافة مهمة لجهود 
ي دولة  األمن الغذايئ

ي  كما أنه ي   ،اإلمارات�ف
ات�ج�ة الوطن�ة لألمن الغذايئ وقالت  .  ٢٠٥١وا�ب أهداف االس�ت

" المتفاقمةمعاليها:  التصحر  ظاهرة  المناخ�ة  نت�جة    تؤدي  ات  الهامش�ة  ز�ادةإ�  للتغ�ي الموارد    البيئات  إ�  ة  بدرجة كب�ي تفتقد  ي  اليت
ي لذا فإن    ،الطب�ع�ة

أول��ة    عال�ة   محاص�ل ذات ق�مة غذائ�ة  زراعة  البدء �ف �عد  الهامش�ة،  البيئات  النمو داخل هذە  تكون قادرة ع� 
ات�ج�ة  ي دولة اإلماراتاس�ت
 ". �ف

ي    برؤ�ته المبتكرة   �ب علوم الح�اة الصحراو�ةمخت  �سهم : " معاليها وأضافت  
ي من  �ف

ي تعايف   البيئات الهامش�ة   تحد�اتمساعدة البلدان اليت
ي �ستطيع    ،األبحاث المتقدمة حول المحاص�ل الزراع�ة ذات الق�مة الغذائ�ة العال�ةتوف�ي  ، وذلك من خالل  نفسها  داخل تلك    النمو واليت

ي    ،البيئات
ف وهو ما �مكن أن �سهم �ف ي المساعدة ع� تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة لألمم  دولة اإلمارات من لعب دور    تمكني

مهم �ف
ي العالم بحلول عام المتحدة، وال س�ما الهدف 

ي والخاص بالقضاء ع� الج�ع �ف
 ". ٢٠٣٠الثايف

ف إ�با   ي بني ات��ب و�تما�ش مع هدفهما  والمنظمة العالم�ة للمجينات  إن إ�شاء مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة هو إحدى ثمار التعاون االس�ت
ي مواجهة التحد�ات العالم�ة مثل الج�ع والفقر من خالل استخدام أحدث العلوم 

ك المتمثل �ف  . والتقن�اتالمش�ت

ف العام والخاص  لومتلب�ة مخت�ب ع ي القطاعني
 الح�اة الصحراو�ة الحت�اجات أصحاب المصلحة �ف

ي تلب�ة  او�ة  مخت�ب العلوم الصحر   سوف �ساهم
ي  مختلفة من التسلسل  لدراسة أنواع  العامة والخاصة    مؤسساتاحت�اجات ال�ف ي  الجييف

�ف
المتحدة ودول أخرى الع���ة  اإلمارات  ي   . دولة  الجييف والتنم�ط  ال�امل  الجينوم  ا إلجراء دراسات �سلسل  المخت�ب مصمم خص�ص� وهذا 

 ألخرى. بالتسلسل والميتاجينوم�ة وعلم النسخ ودراسات أوم�كس ا 

ي ذلك منصة �سلسل من الج�ل التا�ي ( التقن�ات  مجهز ببعض أحدث معدات  كما أن المخت�ب  
وجهاز  )  G400RS-DNBSEQالحي��ة، بما �ف

ز  
�
المرك الصوت�ة  فوق  بايواناليزر    M220الموجات  اج�لنت  ابال�د ٢١٠٠ونظام  ي 

الحق��ت بالزمن  المتسلسل  البول�مراز  تفاعل  وجهاز  ؛ 
 .  ™بايوس�ستمز

ا   ف المخت�ب أ�ض� اتيتم�ي ف ِسل (بيور آند ابال�د   بتجه�ي
�
مثل اإلصدار الرابع من مق�اس التألق كي��ت فلوروم�ت وآالت تفاُعل الپول�ِمراز الُمتَسل

 كزي عال�ة ال�عة وأفران تعق�م وأغط�ة التدفق الصفائ�ي وغرف النمو. ) وأجهزة طرد مر ™س�ستمز

،    . وقالت د  ي ي توف�ي حلول  " إ�با:   ،المدير العام باإلنابةط��فة الزعايب
ي إ�با �ف

 إ� التقن�ات    -يتمثل هدفنا �ف
ً

ا من المحاص�ل وصو�   - بدء�
ةلمشا�ل   العالم  كث�ي أنحاء  جميع  ي 

�ف الهامش�ة  البيئات  ي 
�ف الغذاء  و�نتاج  الزراعة  ع�  نأمل  تؤثر  ونحن  الح�اة  من خالل  .  علوم  مخت�ب 

ي  الصحراو�ة،  
كاأن نتمكن من تلب�ة احت�اجات  �ف ة والعلماء �شك  ئنا مختلف �ش ف أصحاب الح�ازات الصغ�ي ل أفضل، ومن بينهم المزارعني

ي  
ي مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة    �ساهم  وسوف . والدول األخرىاإلمارات الع���ة المتحدة  دولة  وواض�ي الس�اسات �ف

األبحاث   تنف�ذ   �ف
أ���   أخرى  وأغذ�ة  محاص�ل  بزراعة   تك�فالخاصة 

�
المعدورە كمركز  لباإلضافة  ،  ا ف   رفة. لنقل  للباحثني ستتاح  ا،  تحد�د� أ���  و�شكل 

ف والطالب من دولة اإلمارات الع���ة المتحدة والدول األخرى  ف معارفهم وا�تساب مهارات عمل�ة من خالل   الفرص والمتخصصني لتحسني
ي دراسات وتجارب الجينوم المختلفة 

ي  . المشاركة �ف ا ع� حما�ة حقوق منت�ب ف  وعالوة ع� ذلك، س�كون المخت�ب قادر�  النباتات المحليني
ي �سج�ل األصناف النبات�ة وتحد�دها والتحقق من فاعليتها 

ا، س�عزز  .  من خالل تقد�م الخدمات �ف � ي مجال  من قدرات إ�با  المخت�ب  وأخ�ي
�ف

ي الظروف البيئ�ة القاس�ة  من    أع�ذات إنتاج�ة  نباتات  تط��ر  لالبحث والتط��ر  
ي  الغذاء بموارد أقل �ف

ي  مما �ساهم �ف
تع��ز األمن الغذايئ

 والتغذوي". 
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: المنظمة العالم�ة للمجينات  رن وانغ، المستشار الخاص لرئ�س    . و�ح د 
ً

"إن دعم حكومة دولة اإلمارات الع���ة المتحدة و�دارة  قائ�
ك    ةالصحراو�   ة علوم الح�ا لمخت�ب  إ�با   ف المش�ت ات�ج�ة  اإل رؤ�ة  ال�عكس  إ�با والمنظمة العالم�ة للمجينات    بني القدرات البحث�ة  لتع��ز  س�ت

ي العالم. باإلضافة إ�  النبات�ة للمركز إ� مستوى جد�د،  
ي البيئات الهامش�ة �ف

ي  ف  توسيع نطاق الجهود الرام�ة إل�جاد حلول للتحد�ات �ف
�ف

، ع� علم الجينوم لعلوم النباتات اليوم، ستعمل المع ف ف إ�با والصني ا ع� تع��ز التبادل والتعاون بني ك أ�ض�  دات الحديثة للمخت�ب المش�ت
،  ١٠٠حوا�ي  هناك    إنح�ث   ف ي الصني

ي الزراع�ة المعرضة للملوحة �ف
ونحن متحمسون �شأن إمكانات المخت�ب   مليون هكتار من األرا�ف

والجفاف   المناخ  تغ�ي  مثل  تحد�ات  مواجهة  ع�  ف  الصني لمساعدة  ك  ي المش�ت
الغذايئ واألمن  المستدامة  الزراعة  لضمان  والملوحة 

 المستدام". 

الجينوم  االرتباط ع� مستوى  دراسات  من  ا  بدء� الجينوم  علم  أبحاث  من  إجراء سلسلة كاملة  إ�  المخت�ب  التحل�ل    يهدف  إ�   
ً

وصو�
�ة.   الميتاجينو�ي لل�ت

ي برنامج اإلمارات الع���ة المتحدة 
ي و�رامج المساعدات   حولمساهمة مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة �ف

األمن الغذائئ
 الخارج�ة 

ي والموارد الجين�ة النبات�ة.  تع��ز س�دعم مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة �شكل مبا�ش برنامج 
 األمن الغذايئ

ا، س�سهل   أ��� تحد�د� ت  العمل ع� المخت�ب  و�شكل  المحاص�ل  المحل�ة و   تسم بمالءمتها زراعة أصناف محّسنة من  �ال�فاءة  للظروف 
ي بنك   . من ح�ث استخدام الموارد   العال�ة 

ي للموارد الجين�ة النبات�ة المتاحة �ف ي والتحل�ل الجييف ي التوص�ف الج��يئ
ا �ف كما سُ�ستخدم أ�ض�

 ينت�ي إ�    ١٥٬١٤٠حوا�ي  �حتوي ع�  �با، والذي  إل الجينات التابع  
ً

ا للجفاف والحرارة والملوحة من أ���    ٢٧٠مدخ� ا مقاوم� ا نبات�� نوع�
ي ذلك حوا�ي  حول العالم   دولة و�قل�م  ١٥٠من  

�ة والمزروعة من جميع أنحاء دولة    ٧٠من  بذور  عينة    ٢٧٠، بما �ف ا من النباتات ال�ب نوع�
ا تقد�م خدمات مماثلة لبنوك الجي اإلمارات.  ي إطار التعاون �مكن للمخت�ب أ�ض�

ي البلدان األخرى �ف
ي و النات �ف

 متعدد األطراف. الثنايئ

ي �سج�ل األنواع النبات�ة وتحد�د ما إذا كانت بعض  
عالوة ع� ذلك، �عمل مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة كمرفق �شخ��ي للمساعدة �ف

النبات�ة، لوائح حما�ة األصناف  تندرج تحت  أ األصناف  ي حما�ة 
النباتات داخل  وسوف �ساعد ذلك �ف ي  النباتات وحقوق منت�ب صناف 

 . ا وخارجه  الدولة 

ي مجال أبحاث الجينوم داخل  
ف والطالب �ف ا لتع��ز قدرات العلماء والمتخصصني كما ستوفر مكتبة مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة فرص�

والبيوتكنولوج�ة من خالل تنم�ة القدرات واألهم من ذلك، أنه س�عزز استخدام المناهج واألدوات الجينوم�ة   دولة اإلمارات وخارجها،
 الفرد�ة والمؤسس�ة. 

ي برامج المساعدة اإلنمائ�ة الدول�ة لدولة اإلمارات الع��� 
ة  باإلضافة إ� ذلك، س�ساهم مخت�ب علوم الح�اة الصحراو�ة �شكل غ�ي مبا�ش �ف

ف  كاء والمستف�دين المتحدة بأن يوفر للمزارعني  اآلخ��ن أنماط جين�ة جد�دة من محاص�ل مختلفة تتك�ف مع الظروف المحل�ة.  وال�ش

ي النها�ة، و 
واستدامة   تك�ف ، س�ع�ي المخت�ب دفعة جد�دة لجهود إ�با الرام�ة ل��ادة المنظمة العالم�ة للمجيناتمن خالل التعاون مع �ف

ي والتغذ 
ي جميع أنحاء العالم. وي النظم الغذائ�ة، و�التا�ي تع��ز األمن الغذايئ

 وسبل ع�ش المجتمعات الزراع�ة ال��ف�ة �ف

 ### 

 لالستفسارات الصحف�ة: 

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

 نبذة عن إ�با 

ي �ع�ش فيه  ي العالم يركز ع� المناطق الهامش�ة اليت
ا  المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) هو مركز ف��د للبحوث الزراع�ة التطب�ق�ة �ف

ي تتناسب �شكل أفضل مع  مل�ار �سمة. و�عمل المركز ع� تح  ١٫٧حوا�ي    واليت
�
د�د واختبار و�دخال المحاص�ل والتقن�ات الذك�ة مناخ�ا

ي وسبل الع�ش لبعض  
ف األمن الغذايئ المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف. و�ساعد إ�با من خالل عمله ع� تحسني

 . المجتمعات ال��ف�ة األشد فقرا� حول العالم

 www.biosaline.org 

http://www.biosaline.org/


 المنظمة العالم�ة للمجينات نبذة عن 

ي  تأّس 
ف أصبحت أ��ب منظمة    ١٩٩٩عام  الست المنظمة العالم�ة للمجينات �ف �ة، ومنذ ذلك الحني بهدف استخدام علم الجينوم إلفادة الب�ش

ف ع� البحوث   ك�ي ي العالم مع ال�ت
ي علوم الجينوم �ف

ي مجاالت الرعا�ة الصح�ة والزراعة والحفظ والبيئة. �ف
يتمثل هدف   واالستخدامات �ف

ي متناول مجتمع األبحاث العال�ي وأسواق األبحاث ال����ة من خالل دمج مجموعة واسعة  ال
ي جعل علم الجينوم الحد�ث �ف

منظمة �ف
ي ذلك منصة التسلسل الخاصة ب

ي القطاع، بما �ف
 مة ووفورات الحجم وموارد المعلومات الحي��ة المتخصصة. منظالمن التقن�ات الرائدة �ف

ي أ��� من  المنظمة تتوفر خدمات وحلول 
 دولة ومنطقة حول العالم.  ٦٠�ف

 https://www.bgi.com/global/ 

https://www.bgi.com/global/

