
 

 يضم �سعة أعضاء قيادي�ن وخ��اء من منظمات ح�ومية وغ�� ح�ومية وو�االت مانحة

مجلس اإلدارة ا�جديد للمركز الدو�� مر�م امله��ي �عتمد إعادة �شكيل 

 للزراعة امل�حية (إكبا)

 ، ي ي دولة قامت   -2018يونيو  27دي�
ي المستقب�ي �ن

ي، وز�رة الدولة لشؤون األمن الغذايئ معا�ي م��م محمد سع�د حارب المه�ي
يتكون مجلس )، ح�ث إ�با�شك�ل مجلس إدارة المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إعادة اإلمارات الع���ة المتحدة، باعتماد قرار 

ي  اإلدارة الجد�د 
ات متنوعة بمجال األمن الغذايئ اء من منظمات حكوم�ة وغ�ي حكوم�ة وخ�� ن وخ�� من �سعة أعضاء ق�اديني

ال�ا.  ق األوسط وأف��ق�ا وآس�ا وأورو�ا وأس�� ي ال��
 والزراعة المستدامة، وكذلك من منظمات دول�ة للبحوث والتنم�ة �ن

ي مجلس اإلدارة الجد�د وأع��ت عن تقديرها وشكرها ألعضاء  و�ــهذە المناسبة، هنأت معا�ي م��م محمد سع�د حارب المه�ي
ي العمل.  

ي �قودها إ�با، متمن�ة لهم النجاح والتوفيق �ن ي أعمال البحوث والتنم�ة الزراع�ة الي�
ن و�سهاماتهم �ن  المجلس الحاليني

ن العام لهيئة البيئة و�موجب القرار الجد�د،  ي ق�ادة المجلس أب –ستتو� سعادة رزان خل�فة المبارك، األمني ي وظي�  �شغلوالي�
 منصب العضو المنتدب لصندوق محمد بن زا�د للمحافظة ع� ال�ائنات الح�ة، والذي �عت�� أحد أ��� المؤسسات 

�
أ�ضا

ي أ��� من 
دولة. وتحت ق�ادتها جذب الصندوق االهتمام العال�ي ف�ما يتعلق  200المانحة للحفاظ ع� ال�ائنات الح�ة �ن

ي التم��ل للمحافظة ع� ال�ائنات الح�ة. بتطبيق أفضل مما
 رسات االستدامة باعتبارە أحد النماذج الرائدة �ن

كما أنها العضو المنتدب لجمع�ة اإلمارات للح�اة الفط��ة بالتعاون مع الصندوق العال�ي لصون الطب�عة. باإلضافة إ� عض��تها 
ي العد�د

ي المؤسسات البيئ�ة والجهات �ن
ي ذلك: لجنة  من مجالس اإلدارة �ن

، بما �ن ي ي أبوظي�
ي �ن األخرى المرتبطة بالمجال البييئ

 عضو مجلس إدارة 
�
، و�ي أ�ضا ي البن�ة التحت�ة والبيئة، و�ي أحد اللجان الفرع�ة باألمانة العامة للمجلس التنف�ذي إلمارة أبوظي�

ي للرقابة الغذائ�ة.   الهيئة االتحاد�ة للرقابة النوو�ة وجهاز أبوظي�

ي العد�د من المنظمات الدول�ة ومنها: المجلس االقتصادي لمؤسسة وتعت�� سعادة 
رزان المبارك عضو �شط وفاعل �ن

�دج" للمحافظة ع�  ي "مبادرة كام��
" المعن�ة بصحة كوكب األرض، كما �شغل منصب عضو المجلس االستشاري �ن "روكف�ل�ي

ا"، ومباد ي االستدامة والبيئة والطاقة المتجددة (الطب�عة، وأ�اد�م�ة اإلمارات الدبلوماس�ة، مؤسسة "بانث�ي
 ). WiSERرة المرأة �ن

 لمجلس إدارة عميق وقد أع��ت سعادة رزان خل�فة المبارك عن 
�
امتنانها لق�ادة دولة اإلمارات الع���ة المتحدة الخت�ارها رئ�سا

ي منحت لها لق�ادة مركز دو�ي متقدم للبحوث واالبتكار والتكنولوج�ا.   إ�با وللثقة الي�

 لهيئة البيئة 
�
ات�ج�ا  اس��

�
�كا ي ترؤس مجلس إدارة إ�با، ذلك المركز الذي �عت�� ��

ي كلمة سعادة رزان خل�فة المبارك: "��ين
وجاء �ن

ي إدارة النظم البيئ –
 اإلسهام �ن

�
ة. إذ استطعنا معا ة سنة األخ�ي ي ع� مدى السبع ع�� �ة وتحسينها، أما الجانب األبرز �أبوظي� ة ال��

. وقد تمكن إ�با خالل السنوات فكان تعاونن ي
ي الذي ساعد ع� تخط�ط استخدام األرا�ن �ة إمارة أبوظي� ي إجراء مسح ل��

 �ن
�
ا معا

ي م�دان اإلنتاج الزرا�ي المستدام، وأنا أتطلع للعمل مع أعضاء المجلس الجدد 
الماض�ة من تأس�س قاعدة ف��دة للمعرفة �ن

 لبل�غ األهداف الطموح
�
ة سع�ا  ة للمركز." لمواصلة المس�ي

، مدير عام إ�با: "باسم إ�با، أود أن أعرب عن ج��ل شكري ل�افة أعضاء المجلس  ي
من ناحيتها، قالت الدكتورة أسمهان الوا�ن

ات�ج�ة جد�دة لتنف�ذ مهمة   واس��
�
هان وضع اتجاها القدا�. فالمجلس السابق بق�ادة األستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان ال��

 عن أنه
ً
ح�ب بمجلس اإلدارة الجد�د بق�ادة سعادة  إ�با، فضال ي نجاح المركز واستمرار�ته. واليوم �سعدنا ال��

 �ن
�
 محور�ا

�
لعب دورا

 �حتذى للمرأة
ً
ي تعت�� مثاال ي األمل ال�ب�ي بأن اإلمارات�ة  رزان خل�فة المبارك، الي�

ن عام، و�حدوين ، ناه�ك عن معرفتها الواسعة كأمني
ي ظل ق�ادة وتوج�

ي صالح يتمكن إ�با �ن
ه مجلس اإلدارة الجد�د من االرتقاء بدورە إ� آفاق جد�دة إل�جاد حلول زراع�ة تصب �ن

ة حول العالم."   البيئات المختلفة وتعود بالنفع ع� أصحاب الح�ازات الصغ�ي

؛ والدكتور عبد الوهاب زا�د؛  ي
 سعادة محمد س�ف الس��دي؛ ومحمد جمال الساعاي�

�
ي عض��ة مجلس اإلدارة أ�ضا

و�شارك �ن
؛ والدكتورة أورسيوال ش�فر ب��وس؛ والدكتور ر�ن وانج؛ واألستاذ والمهندس والدكتور كانايو نوانزي؛  ع�� عبد الرحمن الهاش�ي

ن جرافتون.   الدكتور كنتني

http://www.biosaline.org/


وة الحيوان�ة. و�شغل سعا ن إلنتاج ال�� أس مزارع العني ي للتنم�ة، و��� دة محمد س�ف الس��دي منصب المدير العام لصندوق أبوظي�
ي لالستثمار والتجارة الخارج�ة. و�شغل كذلك عض��ة مجلس بنك الخليج  كما يتو� منصب نائب رئ�س مجلس إدارة البنك العري�

ي وهيئ ي أبوظي�
ي �ن

ي ومجموعة "أغذ�ة". األول ومركز األمن الغذايئ
 ة الهالل األحمر اإلماراي�

ي المجلس السابق 
ي كمستشار خاص لرئ�س البنك اإلسال�ي للتنم�ة، ح�ث قام خالل عض��ته �ن

كما �عمل محمد جمال الساعاي�
ن  ات�ج�ة إ�با للمدة ما بني ي رسم اس��

ي 2023-2013بدور محوري بالتعاون مع سائر أعضاء المجلس �ن
ي مجلس  -. و�مثل الساعاي�

�ن
ي تحقيق أهداف المركز والمهمة المنوطة به.  -إدارة إ�با 

ام البنك �ن ن  البنك اإلسال�ي للتنم�ة وال��

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، و�شغل منصب 
أما الدكتور عبد الوهاب زا�د ف�عمل كمستشار خاص لدى وزارة شؤون الرئاسة �ن

ن العام لجائزة خل�فة الدول�ة لنخ�ل ا . األمني  لتمر واالبتكار الزرا�ي

ي السابق، تو� الدكتور كانايو نوانزي رئاسة الصندوق الدو�ي للتنم�ة الزراع�ة، إحدى الوكاالت المختصة لألمم المتحدة. و�متد 
و�ن

ي ثالث قارات.  40عمله أل��� من 
 قضاها ضمن قطاع التنم�ة �ن

�
 عاما

ي مكتب رئاسة مجلس الوزراء بحكومةومن جانب آخر، �شغل ع�� عبد الرحمن الهاش�ي منصب 
ي �ن

 رئ�س مركز األمن الغذايئ
ي 

 من القطاعات، بما �ن
�
 واسعا

�
ي تغ�ي ط�فا ات�ج�ات الي� ي رسم وتنف�ذ االس��

ته أل��� من ع�� سنوات �ن دولة اإلمارات. وتمتد خ��
اء.  ي والتنم�ة الخ�ن

 ذلك تنم�ة البين التحت�ة و�دارة البيئة واألمن الغذايئ

ي م�دان س�اسات التنم�ة بينما تول
ة اقتصاد�ة �ن ، وتعد خب�ي

�
ا�ة العالم�ة للم�اە سابقا ت الدكتورة أورسيوال شافر ب��وس رئاسة ال��

. أما منصبها األخ�ي فكان نائب رئ�س البنك اآلسيوي للتنم�ة المعن�ة �شؤون إدارة المعرفة والتنم�ة المستدامة.  35أل��� من 
�
 عاما

ي ومن جهة أخرى، �عمل ا
، وشغل مناصب أساس�ة عدة �ن ن ي الصني

ن للجينوم �ن لدكتور ر�ن وانج كمستشار خاص لدى معهد بكني
ي تتخذ من  ي ذلك منصب مدير المجموعة االستشار�ة للبحوث الزراع�ة الدول�ة الي�

 واشنطنمجموعة من المنظمات الدول�ة، بما �ن
 لها، ومساعد مدير قسم الزراعة وحما�ة المستهلك

�
ي منظمة األغذ�ة والزراعة.  العاصمة مقرا

 �ن

ن جرافتون رئ�س أ�اد��ي ورئ�س اقتصاد�ات الم�اە وحوكمة الم�اە العابرة   األستاذ الدكتور كنتني
�
ي عض��ته أ�ضا

كما �ضم المجلس �ن
ي الجامعة 

��ة والعلم والثقافة (اليو�سكو)، كما �عمل كأستاذ لالقتصاد �ن ال�ة للحدود لدى منظمة األمم المتحدة لل�� الوطن�ة األس��
ي آس�ا والمح�ط الهادي، ومدير مركز اقتصاد�ات الم�اە والبيئة والس�اسات 

وزم�ل الس�اسات العامة، وزم�ل جمع�ة الس�اسات �ن
)CWEEP .ال�ة ي الجامعة الوطن�ة األس��

ي كل�ة كراوفورد للس�اسات العامة �ن
 ) �ن

 

### 

  
، لتس ي

ي راذر، إ�با معير�� التواصل اؤالتكم حول الب�ان الصح�ن  الس�د شوكت ني�

 : ي
وين �د االل���  ، rather@biosaline.org.aes.ع�� ال��

 ع� الرقم: 
�
  8653 137 55 971+أو باالتصال هاتف�ا

 

 حول إ�با

ي البيئات الهامش�ة  غ�ي ر�ح�ةالمركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) منظمة دول�ة 
ن اإلنتاج�ة الزراع�ة �ن تهدف إ� تحسني

ي والتغذوي وضمان الدخل. 
 لألمن الغذايئ

�
 والمالحة من خالل إ�جاد حلول مستدامة واختبارها و�سه�ل الوصول إليها تحق�قا

www.biosaline.org 
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