
ي لتنف�ذ مشار�ــــع مستدامة ن المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة وك��ون دي�  التعاون بني
 

ن االستدامة  ابطة بني  ةالغذاء والماء والطاقالم��
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي ن  – 2018أب��ل  8دي� ي لتحالف المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) مع مركز التم�ي تع��ز من أجل ���ون دي�
ا�ة القائمة  ي بينهما ال��

 ع� مشار�ــــع االستدامةوالعمل  الزراعة والتنم�ة المستدامةمجال والتعاون �شكل وثيق �ن
�
. ومن أجل تع��ز هذا معا

ي المدير العام إل�با والس�د إ�فانو إ�ان�ل�ي 
ن الرئ�س التنف�ذي التحالف، وقعت د. اسمهان الوا�ن ي ع� مذكر للمركز التم�ي ة تفاهم بهذا ���ون دي�

 الخصوص. 

ي البحوث التقن�ة وتبادل المعرفة و  ،الطرفان اتفقوقد 
ا�ة، ع� التعاون �ن  . القدرات وتط��ر المشار�ــــعتنم�ة من خالل هذە ال��

ك ودعم التقن�ة �شمل التعاون مراجعة الجوانب  ورةالمعدات حسب  توف�ي لمشار�ــــع األبحاث ذات االهتمام المش�� والتع��ف ، ال�ن
ي مجاالت مختلفة وأ�شطته إ�با  ماتمساهب

 ، عملهمن �ن
ً
والتنم�ة  ،واالستدامة ،ع� سب�ل المثال ال الح�، االقتصاد األخ�ن شامال

ي  ،المستدامة
ي وتنم�ة القدرات، السل�مة، والتغذ�ة  ،واألمن الغذايئ

ي لمطبوعات مركز المعرفة التابع والتع��ف بها �ن مثل التقار�ر ���ون دي�
 "االستدامة".  الوطن�ة ومجلة

كة من خالل أ�شطة التوع�ة وتط��ر محاور المعرفة لتلب�ة االحت�اجات اإلقل�م�ة  عالوة ع� ذلك، �شمل التعاون �شجيع المبادرات المش��
ي مجال االستدامة الزراع�ة

 .الحال�ة �ن

ق األوسط وش ي مجال االستدامة الزراع�ة وتط��ر  مال أف��ق�اكما تغ�ي االتفاق�ة تبادل األفكار والتعاون حول دراسة احت�اجات منطقة ال��
�ن

حات  .المشار�ــــع للتنف�ذ بالتعاون مع الجهات الحكوم�ة المعن�ة مق��

ي 
ن مقر مركز وخالل حفل التوقيع، الذي أق�م �ن ي لالتم�ي ، ���ون دي� ي ي دي�

: أشارت د. اسمهان �ن ي
ن المشاركة مع مركز إ�با  ��“الوا�ن ���ون لالتم�ي

ي   دي�
�
ي مشار�ــــع االستدامةللعمل معا

امج البحث لالمجاالت األساس�ة احدى االستدامة �ي . ف�ن ي إ والتنم�ة ��
ا�ات مع با، ومن ��ن خالل ال��

ي أ��� من نفذنا المنظمات الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة، 
ا�ة الجد�دة مع   . دولة 30حى� اآلن برامجنا �ن ن من أن هذە ال�� ك��ون وأنا ع� �قني

ي  ي تحقيق األ نتاج زرا�ي مستدام إا للعمل من أجل ستعزز جهودندي�
ي والتغذويوالمساهمة �ن

 ع� مستوى العالم." من الغذايئ

: "�عت�� عمل إ�با الس�د أشار من جانبه،   محور�إ�فانو إ�ان�ل�ي
�
ي لتحقيق  ا

ابطة ف�ما الغذاء والماء والطاقة مجاالت النجاح اإلقل��ي �ن الم��
�ة والم�اە ألفضل قاعدة معارف ملموسة المركز  أعمالبينها. وقد وفرت  ي نعمل عليها ممارسات إدارة ال�� ضمن مجموعة من المبادرات الى�

 ."المرتبطة بتخف�ف انبعاثات ال���ون والتك�ف معه

 إ�با مركز �مثل 
�
مدار العقدين  للبحوث الزراع�ة التطب�ق�ة �س� لمعالجة التهد�دات الحال�ة والمستقبل�ة ومشا�ل المناطق الهامش�ة. فع� ا

ي 
ي استخدام الموارد والمتك�فة مع المناخ �ن

ي تتسم بال�فاءة �ن ، عمل المركز ع� تحد�د واختبار وتج��ب المحاص�ل والتقن�ات الى� ن  الماضيني
ة تطب�ق�ة واسعة إ� جانب  المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والعرضة للجفاف حول العالم. وكنت�جة لذلك، استطاع إ�با تحص�ل خ��

من نوعه بمهمة إدخال محاص�ل وتقن�ات  تط��ر حلول مخصصة لمشا�ل الملوحة، وندرة الم�اە والجفاف. وقد اضطلع المركز �شكل ف��د 
ي مناطق مختلفة من العالم للتخف�ف من أزمات الغذاء والم�اە

 تزداد الحاجة إليها �ن
�
 .المتوقعة ذك�ة مناخ�ا

ي العالم مخصص ألنواع النباتات المتحملة للحرارة والملوحة�متلك المركز مخزون أل��� مجمو 
�حتوي بنكه ح�ث  ،عة من الموارد الوراث�ة �ن

ي ع� أ��� من 
 لنحو  14000الوراي�

ً
 من أ��� من  240مدخال

�
 نبات�ا

�
 ومنطقة حول العالم. وكذلك �حتفظ البنك 150نوعا

�
ي بقرابة ا بلدا

لوراي�
 نبا 70عينة بذور لنحو  250

�
 من دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، و�ي الدولة المستض�فة للمركز. نوعا

�
 ب��ا

�
 ت�ا

 تهدف إ�با بعض�س
�
ي مناطق �شكل فيها الزراعة مصدر الرزق األسا�ي ول�نها تفشل �سبب الملوحة ا

 �ن
�
شح الم�اە و  من أ��� المجتمعات فقرا

 .والجفاف

 
### 

 
  



، ير�� التواصل مع  ي
 لتساؤالتكم حول الب�ان الصح�ن

ي راذر، إ�با:   8653 137 55 971+أو ،  s.rather@biosaline.org.ae الس�د شوكت نى�

 
 حول إ�با

ي البيئات الهامش�ة المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) هو مركز دو�ي غ�ي ر��ي ُ�عىن ببحوث 
ن اإلنتاج�ة الزراع�ة �ن التنم�ة و�ــهدف إ� تحسني

ي والتغذ�ة السل�مة وضمان الدخل. 
 لألمن الغذايئ

�
 والمالحة من خالل تحد�د الحلول المستدامة واختبارها و�سه�ل الوصول إليها تحق�قا

www.biosaline.org  
 

ن حول مركز  ي ل���ون التم�ي  دي�
ن �قدم مركز  ي ل���ون التم�ي ي المؤسسة منخفض ال���ونمستدام و خدمات استشار�ة لتسه�ل االنتقال إ� اقتصاد أخ�ن دي� . و�عت�� ك��ون دي�

ق األوسط  ي ال��
ة يوفر األو� من نوعها �ن ن العام والخاصع� أفضل المست��ات خ�� ق�ات البيئ�ة للقطاعني كة و�ي  . لتحد�د وتفع�ل ال�� ��

ي  كة دي� ، و�� ي ، هم هيئة كه��اء وم�اە دي� ن ن متساو�ني ن مؤسسيني ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة تضم مساهمني
مساهمة عامة ق�د التسج�ل �ن

كة  كة إمباور)، وتم تأس�سها تحت إالقابضة، و�� ي تملك معظمها �� ي األع� للطاقةتوج�ه ينوك ، واست�داما ك��ون (الى� اف مجلس دي�  . و���
ا�ة عامة خاصةكما  ي ��

 . �شكل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
http://dcce.ae/ 
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