
                                                                   
 

 

 إكبا وصندوق أبوظبي للتنمیة
 متحف التربة في اإلمارات افتتاح نحو 

 

 حیة (إكبا)عة الملالیوم مذكرة تفاھم بین المركز الدولي للزرا أبرمتسبتمبر/أیلول، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.  5

ھ في مجلس  من نوعاستكمال إنشاء وتحسین متحف التربة في اإلمارات الذي یمثل مرفقاً فریداً بشأن وصندوق أبوظبي للتنمیة 

 التعاون لدول الخلیج العربیة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

ھذا ئف مة حیال وظارفع مستوى التوعیة العا، تبرز أھمیة في البیئة الطبیعیةالذي تسھم بھ التربة  المحوريلدور لنظراً و

دید من حصیلة ع ءتجاوالتي التربة بثروة من المعرفة المتعلقة بتتمتع دولة اإلمارات العربیة المتحدة ف. وإدارتھ المورد

 في أبوظبي ودبي واإلمارات الشمالیة. بخصوص ھذا المورد المنفذة  المسوحات

 تجدد وذلكمد غیر ى التربة كونھا موربمكان ضمان الحفاظ عل یر عام إكبا: "من األھمیةتقول الدكتورة أسمھان الوافي، مد

التربة  ن أھمیةیتطلب استمراریة في التوعیة العامة بشأ األمر الذياالستدامة مستقبالً. بغرض تحقیق األمن الغذائي و

بدعم  ي اإلماراتفلتربة وعلیھ، نقوم بإعداد متحف ا یة التي تتمخض عن االستخدام غیر المستدام لھذا المورد.بوالتأثیرات السل

ء وعامة العلما صالحیصب في من حكومة اإلمارات، السیما صندوق أبوظبي للتنمیة، ما یجعل ھذا المتحف مستودعاً للمعرفة 

 ھتمام في حفظ التربة." اال ذويالناس 

یر لھ نیاً ال نظیاً وطوستساعد ھذه الشراكة بین إكبا وصندوق أبوظبي للتنمیة على جعل متحف التربة في اإلمارات مركزاً ثقاف

 لشتى ألوان زواره. المعلومات یقدم 

ي دبي، فإكبا  مبانيلتحسین الشكل الخارجي للمتحف الواقع ضمن  الالزم من جھتھ، سیقدم صندوق أبوظبي للتنمیة التمویل

لى جانب إمعزز. واقع الال تقانة من خالل استخدام تقانات حدیثة من قبیلفیھ كما سیعمل على تحسین المعروضات الداخلیة 

 ذلك، سیساعد التمویل على تغطیة تكالیف تشغیل المتحف لمدة عامین. 

الخبرات  من سیف السویدي، مدیر عام صندوق أبوظبي للتنمیة: "لدینا في صندوق أبوظبي للتنمیةمن جھتھ، قال السید محمد 

ً  45إلى خبرة  وھذا یعود النمو االجتماعي واالقتصادي، من توجیھ دفة نانیمك ماوالمعرفة والموارد  تنفیذ ، ناھیك عن عاما

الزراعة  يالتي طالت قطاع التنمیةدعم عملیات  إلىسعت  نھام 55مشروعاً،  481 عددھا مشاریع بلغلـتكلل بالنجاح 

والري. ولعل مذكرة التفاھم التي أبرمناھا مع إكبا مؤخراً تستكمل مباشرة مبادرات المسؤولیة االجتماعیة المشتركة التي 

بات والیوم،  التعلیمیة واالجتماعیة. األصولتسعى إلى دعم المجتمع المحلي، وذلك من خالل المساعدة التكتیكیة لتطویر 



                                                                   
باستخدام أحدث التقانات ضمن نطاق التمتع قادراً على  – ھذه الدولة حافظتنا في یغني الذيو - متحف التربة في اإلمارات

لصالح  بالغةالتي تحمل أھمیة ، بما یضمن عمل المتحف كمركز لنشر المعلومات والمنتجات الصوتیة والمرئیةالواقع المعزز 

ونحن في صندوق أبوظبي للتنمیة نضطلع على حّد سواء. المتطلعین لھ بحماس أصحاب الشأن في القطاع الصناعي و

 وحفظ أراضینا."  الغذائیة نامصادرالمعرفة دفاعاً عن ب تسلیح شبابنابمسؤولیة 

باحثین والجامعات وكذلك ال، بمن فیھم طالب المدارس األطیافشتى الزوار من مم المتحف لیلبي احتیاجات قد صُ ل

ع ضي وصنامخططات استخدام األرا إعدادالمسؤولین عن والمحترفین والعلماء، ناھیك عن خبراء البیئة والمقاولین و

 السیاسات والقرار. 

لتنمیة صالح اصب في یوفھمھا بما ھمیة التربة الزم ألالتقدیر الإیالء  وتشجیعھ علىرفع التوعیة  فيالمتحف  نجاحنتطلع إلى 

 الوطنیة واألمن الغذائي.  

 . 2016ھذا وسیتم افتتاح المتحف رسمیاً في دیسمبر/كانون األول 
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 لتساؤالتكم المتعلقة بالنشرة الصحفیة: 

 +971 43361100، ھاتف: a.begmuratov@biosaline.org.aeمراتوف جإكبا: السید عبد المطلب بی

 

 حول إكبا

ي البیئات فراعیة المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) ھو منظمة دولیة ال تبغي الربح تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الز

تأمین وتغذوي الغذائي والالھامشیة والمالحة من خالل تحدید واختبار وتسھیل الوصول إلى حلول مستدامة لتحقیق األمن 

 الدخل.

www.biosaline.org 

 
 حول صندوق أبوظبي للتنمیة
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الناشئة على ن لمساعدة البلدا 1971عام  . تأسس الصندوقصندوق أبوظبي للتنمیة ھو منظمة تعود ملكیتھا لحكومة أبوظبي

ویلة األجل طمارات استثوإقامة تحقیق التنمیة المستدامة من خالل منح قروض میسرة لتمویل مشاریع تنمویة في تلك البلدان، 

متحدة من لعربیة الاالتي تقدمھا دولة اإلمارات الصندوق المنح الحكومیة  یدیرإلى جانب ذلك، . فیھا واإلسھام بشكل مباشر

 . ھاومتباعة سیر عمل المشاریعى خالل اإلشراف عل

https://www.adfd.ae/ 
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