
 شراكة بین إكبا والمصرف البریطاني 
الزراعة المستدامة في مصر واإلمارات العربیة المتحدة  لحملة  

 
 

والمصرف البریطاني  ) إكباأطلق المركز الدولي للزراعة الملحیة (  – 2019أكتوبر/تشرین األول  28دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
شبكات مستدامة، وإطالق إمكانیة إقامة المشاریع لدى المجتمعات الزراعیة التي   إلقامةبرنامجاً جدیداً   )HSBCللشرق األوسط المحدود (

 مصر واإلمارات العربیة المتحدة.   فيتعیش في البیئات الھامشیة 
 

ً  لمستقبل"ل"الغذاء الذي أطلق علیھ اسم  ُعرض ھذه البرنامجو خالل   2019أكتوبر/تشرین األول  22في مدینة القاھرة بتاریخ  رسمیا
للمیاه، حیث یسعى البرنامج إلى التشجیع على اتباع النـُھج الزراعیة المستدامة والتي تتسم بالقدرة على التأقلم مع  القاھرة فعالیات أسبوع

 المناخ بھدف إعادة األراضي المتدھورة إلى دائرة االستخدام.  
 

البرنامج یھدف إلى تمكین المجتمعات الریفیة من االزدھار وتوجیھ التنمیة االقتصادیة الریفیة في نھایة المطاف على  ھذا لك أنأضف إلى ذ 
 امتداد منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

 
ر؛ تنمیة القدرات في میدان  حول ثالثة مواضیع أساسیة: األعمال الزراعیة الذكیة مناخیاً في مصبرنامج "الغذاء للمستقبل"  ویتمحور 

في    ةحوالزراعة المتكاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة؛ والنـُھج الزراعیة المستدامة غیر التقلیدیة لصالح المناطق المتأثرة بالمل
، من خالل تطبیق تفاعلي ارعالمجتمعات الزراعیة، السیما العاملین في المز تنمیة قدرات، سیتم المذكور البرنامج من فعالیاتمصر. و

 مصورة.  یوفر برامج تعلیمیة الھاتف الجوال على 
 

المؤسسیة الخاصة   یةستراتیجاالكجزء من  )HSBCالمصرف البریطاني للشرق األوسط المحدود (من المدعوم  – البرنامج ھذا قد ُصممو
إكبا بالتعاون مع  نفذهإحداث تأثیرات مجدیة اقتصادیاً على المستویین المحلي واإلقلیمي، حیث ی بھدف  –المتبعة في المصرف  باالستدامة

 مصر واإلمارات العربیة المتحدة.  كّل من في  للمركز مؤسسات شریكة
 

وسیعمل إكبا مع مركز التمیز المصري للزراعة الملحیة ومركز بحوث الصحراء على إنتاج الكینوا في محافظة الوادي الجدید، وكذلك  
بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصالح األراضي ومحافظة البحر األحمر على تجارب إنتاج السالیكورنیا في منطقتي شالتین ووادي  

 القویح.  
 

لصالح المجتمعات   ‘الغذاء للمستقبل’یسرنا إطالق برنامج كبا، على البرنامج، قالت: "إلعام المدیر اللدكتورة أسمھان الوافي، وفي تعلیق ل
الزراعیة في مصر ودولة اإلمارات العربیة المتحدة. فھذا البرنامج یھدف إلى إدخال نـُھج مبتكرة لضمان استدامة المزارع والمجتمعات  

 ."  ‘الخضراء مشاریعال’و  ‘االقتصاد األخضر ’ كیز علىالزراعیة مع التر
 

على  قدرات المجتمعات الزراعیة  سوف نعمل على تنمیةالدكتورة الوافي: "بالتعاون مع شركائنا المحلیین والمصرف البریطاني  وتضیف
الكینوا والسالیكورنیا. وتسعى ھذه الممارسات  ذكیة مناخیاً كمحصولي المحاصیل لسالسل القیمة ل إدخال من خالل مشاریع مستوى ال

 فضالً عنالنظام اإلیكولوجي، لصالح خدمات و الستدامة، تفید اج الزراعیة الفضلى إلى إمداد المجتمعات الزراعیة في كال البلدین بـنُھُ 
 یرادات مالیة."  إل توفیرھا

 
فید راموس، المدیر األول المسؤول عن االستدامة في المصرف البریطاني للشرق األوسط المحدود: "إن تنمیة ی من جانبھ، قال السید دا

من خالل دعم ننفذ ذلك مؤسستنا. إذ المنوطة ب  المھمةسالسل اإلمداد المستدامة یأتي ضمن  وتعزیز المھارات في مجال تنظیم المشروعات
نركز منذ سنوات على األمن الغذائي وسلسلة اإلمداد  كما مستدام. الخاصة بھا على نحو  إلمداد االمبادرات التي تساعد الشركات وسالسل 

األمن الغذائي في  ركزمونتعاون مع الزراعي، حیث نعمل على ترویج الزراعة المتكاملة مع المرحلة األولى لمشروع "الغذاء للمستقبل" 
ال  المالي.  في القطاع العمل  فریقلوصول إلى ل جانب، ك2018عام   "مسرع التقنیات الزراعیة" تطبیق  علىاإلمارات العربیة المتحدة دولة 

العمل، حیث تقدم نھجاً مبتكراً یساعد على ضمان االستدامة البیئیة والمالیة للمزارعین من خالل  ھذا شراكتنا مع إكبا تعزز مسار  شك أن
 الحاجة المتزایدة إلى األراضي الزراعیة في المنطقة."  ب  واإلیفاءالھامشیة في دائرة اإلنتاج  وضع البیئات

 
لتوفیر تدریب تفاعلي ذي عالقة بالزراعة   )Smart Labour(  العمل الذكيوكجانب من أنشطة البرنامج، سیعمل إكبا أیضاً مع منصة 

 اإلمارات العربیة المتحدة.   في دولةللعاملین في المزارع 
  

یوفر التعلیم الذكي والبرامج  و  لعمال في دولة اإلمارات العربیةیناسب اتطبیق حصري على الھاتف الجوال، ھو "العمل الذكي"  وتطبیق
 . وذلك لزیادة اإلنتاجیة من العمل بذكاء أكثر ومجھود أقلالعمال  تمكن التي المضافةالمخصصة والخدمات ذات القیمة 

 

http://www.biosaline.org/
http://www.smartlabour.ae/


 
"العمل الذكي"   تطبیق وقد اختیریحظى تطبیق "العمل الذكي" بدعم وزارة الموارد البشریة والتوطین، وصندوق محمد بن راشد لالبتكار. 

 اإلمارات العربیة المتحدة.  دولة في   الیف"إكسبو "المبتكرة العالمیة لبرنامج ن من الجھات یكاثن وإكبا 
 

العمل الذكي أن یقیم شراكة مع إكبا لتوفیر التعلیم المفید للعاملین في المیدان تطبیق العمل الذكي: "یسر   تطبیقیقول السید أبو معاذ، مؤسس 
ات  اإلمارع في دولة رااإلمارات العربیة المتحدة. ولعلھا المرة األولى التي یستخدم فیھا المزارعون والعاملون في المز في دولةالزراعي 

الممارسات المتعلقة بالزراعة. ال شك أن  أفضل العربیة المتحدة تطبیقاً على الھاتف الجوال مثل العمل الذكي لتعلم أشیاء مفیدة وتنفیذ 
ام  االستخدعن طریق إكبا إلى المزارعین  خبراءإیصال الخبرات الواسعة التي یتحلى بھا یتم من خاللھ الشراكة مع إكبا تمثل تطابقاً مثالیاً 

 المبتكر للتكنولوجیا."  
 

خالل السنوات القادمة أن یقوم  ، حیث من المرتقب ویبنى البرنامج على نجاح المرحلة األولى لمبادرة "الغذاء للمستقبل" وتأثیرھاھذا 
الفرص  أبواب من  الكلیةمشاریع والقیادة االجتماعیة والتحقق منھ ونشره، مع االستفادة لبرنامج "الغذاء للمستقبل" بتطویر نموذج مبتكر ل

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا.   إلقلیمالقطاع الزراعي  تفتح أمامالتي 
 

### 
 

 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معحول البیان الصحفي،  لتساؤالتكم

 ،  rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 نبذة عن إكبا 

ملیار شخص.   1.7إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الھامشیة التي یعیش فیھا زھاء 
تالئم بالدرجة الفضلى شتى  التي ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد 

لمتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین األمن الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من أشد  المناطق ا
 المجتمعات الریفیة فقراً حول العالم.  

 www.biosaline.org 
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