
ا  ة ضخم عرضا  ينظمإ   ا للتقانات الزراع

ة  ل صّص ُ خ   اإلمارات دولة لمزارع وأصحاب األعمال الزراع

 

   
ة المتحدة،  ، اإلمارات الع اط  20د ش اير   – 2019ف   100زار ما ينوف ع ادي  ال  عمن المزارع األعمال  والقائم

ة  انات الحكوم  ال  وممث ار المسؤول  وك  الزراعي احث ة وال ة المتحدة عرضا  منالزراع جميع أنحاء دولة اإلمارات الع
صا  ة المفصلة خص دا من نوعه للحلول الزراع ا ف س مرئ ة ( أق  للزراعة الملح ا المركز الدو . إ  د  ( 

 
 أطلق عليها اسم "تو  ة ال  هدف هذە الفعال ح للمزارع ة اليوم المفت  وأصحاب األعمال الزراع  المحلي ف المزارع  تع " إ

هم من أصحاب الشأن  ف الوغ  الط ل ال ة والمحاص ا  طورها واسع من التقانات الزراع تحقق منها الرها و ااختقام و  إ
ائه  ة. لضمان التعاون مع  د ضمن الظروف المحل  مستوى أداء ج

 
دعم من  ة و  دولة اإلمارات الع   ي، وزرة دولة مسؤولة عن ملف األمن الغذا د حارب المه ت محمد سع م ب  م معا
ئةالمتحدة  ة وهيئة الب  للتنم  ومركز خدمات المزار  ‐ والبنك اإلسال  أبوظ ــــع  ع ر المشار فة لتط  وصندوق خل أبوظ

ــــع و و  ر المشار فة لتط لصندوق خل ة لنخ فة الدول م  التمر  جائزة خل ، جرى تنظ ار الزرا  واالبت ح للمزارع الذي اليوم المفت
ة خالل عام  ات المرتق  األول من نوعه ضمن سلسلة من الفعال الذكرى الع ، وذلك2019عت  

ً
ا من احتفا س إ  تأس ن ع

ادة  مةخالل الق ة.  الحك  للتنم ة المتحدة والبنك اإلسال  لدولة اإلمارات الع  
 

ف   ضيوف ال ة   من ب ت هذە الفعال  ح ي، وزرة دولة مسؤولة عن ملف األمن  معا د حارب المه ت محمد سع م ب م
    ة المتحدة اإلماراتدولة الغذا ارك، الع فة الم ئة عضو منتدب؛ وسعادة رزان خل سة مجلس إدارة  ‐ لهيئة الب ، ورئ أبوظ

   لدى وزارة شؤون الرئاسة  شار الزرا د، المس د الوهاب زا ا؛ والدكتور ع ة المتحدة وعضو مجلس إدارة دولة إ اإلمارات الع
ات.  هم من الشخص ا، وغ  إ  

   
ت م ب  م لمة معا    هذا الحدث:  وجاء  ي  د حارب المه ة لألمن محمد سع ر الدعامة األساس حث والتط عد ال "

  اە.  مة، وخاصة الم ل استخدام الموارد الق ة وتقل ز إنتاج األغذ ورة لتع شاء أحدث التقانات ال  إ ساهم  ث  ، ح الغذا
ر إن الواقع،  حث والتط ثمارات العاال  اإلس ة. والفّعالة مة عد أحد أ ع وسوء التغذ ة  الحد من الفقر والج هذا وألهم

ث  إضافةالمجال تم  ة المتحدة، ح  دولة اإلمارات الع   ة لألمن الغذا ة الوطن ج ات  اإلس    أسا ر كعن حث والتط ال
ة ".  ج ات  أنه يتقاطع مع جميع توجهات اإلس

 
 وأضافت معاليها "" ة ال ة األساس ق حوث التطب  هذا المجال الحيوي وهو مركز إلجراء ال   ادي ورئ ا دور ق إن لدى إ

 عليهم  س المركز، وأث ن لتأس ة الذكرى الع مناس قة إنتاج الغذاء. أود أن أغتنم هذە الفرصة ألهنئهم   ط  تحس تعمل ع
امهم   تحدلادي الدور بهذا اللق  المناخ لتغلب ع  تواجهو ات تغ دات األخرى ال  ها االتهد ضطر أي أحد   ال  لزراعة ح

هن أهذا العالم  ع  جا  عن  ‐الج   قعة األرضغض ال شون  ال  فيها. ع  
 

ة الم  دولة اإلمارات الع    األمن الغذا    المحلي  مساهمة المزارع ح للتعرف ع م اليوم المفت تحدة واالحتفاء ما تم تنظ
ة  اد  جوائز مختلفة لقاء أعمالهم ال د من المزارع  العد اري. وخالل هذا الحدث، تل هم ذي الطابع االبت تفك تهم و حي

 الحقول."  حوث ع  مستوى تطبيق نتائج ال ا ع قة مع إ  السا
 

ارك  فة الم لمتها أما سعادة رزان خل   ةهذخالل فقالت  ن ": ە الفعال سه. و  تأس ن ع الذكرى الع ا هذا العام  حتفل إ
ئة ما حققه  ‐ هيئة الب  تفخر   المركز أبوظ  مدى العقدين الماضي نجازات ع انطالقا من كونها إحدى الجهات  من نجاحات و

س كة والداعمة الرئ ة. فالمركز نفذ برامج هة لال  من  حث  أ ة  ل وثيق مع  30لتحقيق التنم ش ما عمل  مختلف لدا. 
ة داخل  حث ة وال ة المتحدة، دولة المؤسسات الحكوم ز الزراعة والزراعة اإلمارات الع ة لتع ذل جهود كب    ع ك مع ال

 جميع أنحاء الدولة د أن . ومن نتائج هذا العمل الفعالة  ر و تمكن المركز من تحد ة  تط ل والتقانات المناس  من المحاص ث ال
ة المتحدة  دة لدولة اإلمارات الع ة الف  أمل ، المحل ة اليوم  تتمكن أنو  هذا القطاع من فعال دة للتعاون  خلق فرصا جد

 حد سواء." ا ع ا وعالم  االقتصادي الحيوي، محل
 

،  من جهتها، علقت  ا، قائلة: "إلعام المدير الالدكتورة أسمهان الوا  المزارع ة أن نصل إ م هذە الفعال أردنا من خالل تنظ
ة  سم وأصحاب األعمال الزراع  ت  توصل إليها علماؤنا وال ل ال التقانات والمحاص فهم  ة المتحدة، وتع  دولة اإلمارات الع

ة. كفاءة   العمل ضمن الظروف المحل سعدنا فخالل قدرتها ع   ، استطاع مركزنا جمع ثروة من المعرفة ال م العقدين المن



، افة أصحاب الشأن المعني سامها مع   رأسهم اق .  وع اقالمزارع  الس ان المذكور  و  ،  ح للمزارع فرصة اليوم المفت
ارات الزراع ة داخل  المالئمةوالحلول  ةلعرض االبت كولوج  عناإلمارادولة للنظم اإل

ً
اف كونه فرصة  ت، فض سهامات ب لالع

 هذا العمل،    ائنا المحلي ارات  ة نحو و وابت ل." وا  متانة للمستق ات أ ا  إقامة   
   

ا منذ عام هذا و    1999عمل إ اء  هم من ال  وكذلك مع غ ل وتقانات مالئمة  الدولةمع المزارع  إدخال محاص ع

ةللظروف   . المحل  

فضل العمل   دولة اإلمارات. و ا   م
ً
عد محصو ل المثال،   س ينوا، ع قودە المركز فمحصول ال اء  الذي  التعاون مع 

شهد عدد   ،  محلي   مزار ادة مضطردة  ينوا ز ــــع  2016منذ عام المركز  دأ العمل، هذا اإلمارات. فمن خالل  دولة ال بتوز

 عدد من  ينوا ع  وعجمان والشارقةذور ال  إمارات أبوظ   ادي  ال  .المزارع  

ار ما  اخت ضا  د من تقانات الري الحديثة القوم العلماء أ  عد  ما ب  توف ساعد ع   اە المخصصة  50‐20ال  المائة من الم

  . الرذاذ والري الفقا  والري   وتحت السط ط السط التنق الري  ة  د التقانات التقل اسا  شعرات للري ق ما استخدموا المس

ة  صورة أفضل وتقدير الموازنة المائ ة  ة ال ط رط املض  مستوى المزرعة و شعار عن ع استخدام االس   ل المستوى الوط

 عد وصور السواتل.   

حر لري المزارع    اە ال ة وكذلك م ة التحل دة الملوحة المرتجعة من عمل اە شد استخدام الم  الري  حاثا ع ا أ كذلك أجرى إ

ة.  ة منها والساحل ة الداخل ستخدم النموذج  المناطق الداخلإذ  ة  نما المزارع النموذج وات، ب اە المحالة لري الخ ة الم

ة  اء المائ ة األح ستخدم مخلفات ت    ح ة األسماك،  ة ل ة التحل دة الملوحة المرتجعة من عمل اە شد ستخدم الم

ا كورن السال ة للملح  اتات مح  .لزراعة ن  

### 

 
 
   
، ل ان الصح م حول الب  التواصل معساؤالت د شوكت  ير االس  راذر، إ  ن  

 : و د االل  ال  ، s.rather@biosaline.org.aeع  

 الرقم:  ا ع االتصال هاتف  971 55 137 8653+أو 

 
 
   

ا   لمحة عن إ

ة  ا) منظمة دول ة (إ  للزراعة الملح ةالمركز الدو  رح ة والمالحة  غ ئات الهامش  الب ة  ة الزراع  اإلنتاج  تحس تهدف إ
 والتغذوي وضمان الدخل.  قا لألمن الغذا ل الوصول إليها تحق سه ارها و جاد حلول مستدامة واخت  من خالل إ

www.biosaline.org 


