
 اإلمارات العربية المتحدة  دولة أبوظبي وإكبا لحماية البيئة في - هيئة البيئةتعاون بين 

 

 

( والمركز الدولي للزراعة EADأبوظبي )-أبرمت هيئة البيئة – 2020أبريل/نيسان  9أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 التنمية البيئية المستدامة وحمايتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  تعزيزهدف إلى ت ةجديد اتفاقية( إكبا )الملحية 

 

 

سمهان  اأبوظبي، والدكتورة -هيئة البيئةلعام المين األسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، ، الموقعة من مذكرة التفاهم تحدد

للموارد الطبيعية كالمياه الجوفية والتربة ضمان االستخدام المستدام  حولة يالتعاون الرئيس مجاالتكبا، إلعام المدير الالوافي، 

 والتنوع الحيوي. 

 

مع  إنما يأتي نتيجة للتعاون أبوظبي -في هيئة البيئةنؤمن أن نجاحنا " قائلة: الشراكة عنالدكتورة الظاهري سعادة  علقت

عالقة  فلدى الهيئة. بهذا المجال الهاممع المركز الدولي للزراعة الملحية هذه المنظمات المهمة، ويسرنا توقيع مذكرة التفاهم 

من خالل إطالق  حفظ البيئة في أبوظبيإلى  هدفواسع ي إطار عمل  تطبيق سنتمكن معاً من  لذلكراسخة ومديدة مع إكبا، 

  - ثالثة أعواملالتي تمتد  -  من هذه الشراكةوانطالقاً حماية التربة والمياه الجوفية والتنوع الحيوي.   من شأنها مشاريع جديدة 

 تنا رؤيتنا نحو حماية طبيع تجسيددراسات على موائلنا الطبيعية وتوجيه األبحاث التي ستساعدنا على  سنعمل على تطوير

 ." المختلفة نا وموارد

 

أبوظبي لتحري -يسرنا إقامة هذه الشراكة مع هيئة البيئةكبا، قائلة: "إلعام المدير السمهان الوافي، امن جانبها، علقت الدكتورة 

المياه الجوفية في وموارد المياه بما فيها من الموارد الطبيعية األساسية كالتربة  جانبتحسين  تسعى إلىوتنفيذ مشاريع جديدة 

على أبوظبي وإكبا -عاماً بين هيئة البيئة 15الشراكة االستراتيجية الممتدة ألكثر من  ساهمتاإلمارات العربية المتحدة. فقد دولة 

إن مذكرة التفاهم الجديدة هذه  كلتا المنظمتين وكانت وراء العديد من مشاريع ومبادرات حفظ المياه في أبوظبي.  تعزيز مهمات

 " أكبر. درجةبمعاً ودعم سبل حماية البيئة في أبوظبي  يد من األعمالتنفيذ المزستتيح لنا 

 

البذور  وتبادلوإدارتها، وتبادل المعلومات،  ةالمراعي الطبيعي الستصالحعلى التعاون من جملة أمور أخرى،  ،يةنص االتفاقت

بعض مجموعات البذور الخاصة  لتزويدإكبا في البنك الوراثي الموجودة لدى ، واستخدام األصول الوراثية المحليةوالنباتات 

 أبوظبي؛ وإجراء بحوث على أنواع مقاومة للجفاف التي قد تستخدم الستعادة بعض الموائل المتدهورة.  -بهيئة البيئة

 

إكثار في االستشعار عن بعد وتقنيات الطائرات المسيرة  لتوظيفعلى العمل المشترك ركز ية تاالتفاقهذه أن  أضف إلى ذلك

ة األبحاث التطبيقية على الزراععلى و ؛خرائطالوتقييمها ورسم  تربةال جودةرصد على  ركزتكما النباتات ورصد الموائل؛ 

 التحلية.  المرتجعة من عملياتالمائية؛ واستخدام المياه شديدة الملوحة 

 

إدارة المياه بصفة عامة والتقنيات المبتكرة لتوفير المياه بصفة  حولتنمية القدرات لأيضاً  الجانبانتعاون يإلى جانب ذلك، س

 . الجينومعلم أبوظبي على تحديد التسلسل الوراثي وغيرها من جوانب -، فضالً عن تدريب كوادر هيئة البيئةخاصة

 

متكيفة مع ظروف األراضي  محليةأنواع نباتية  تطويرتركة حول أبوظبي وإكبا إلى إجراء بحوث مش-كذلك تهدف هيئة البيئة

موارد ال علىالتغير المناخي  ات، وتحديث سياسات واستراتيجيات المياه، ودراسة تأثيرالموائل الجافة لصالح برامج استعادة

 . ائيةالم

 

إحدى الجهات المانحة التي تعد هيئة، ال. فقد عمل إكبا مع أبوظبي وإكبا -يذكر أن ثمة شراكة مديدة تجمع ما بين هيئة البيئة

  ساهم. كما  2009عام لالخطة الرئيسية للمياه في أبوظبي ل وضع مثلالرئيسية للمركز، على عدد من المشاريع المحورية 

معلومات رقمية شاملة حول  هذا المسح  أعطى  ، حيث(2009-2006إمارة أبوظبي )في لتربة امسح  تنفيذ المركز أيضاً في

هيئة لوضع خطة إدارة ملوحة  الوأقام إكبا كذلك شراكة مع صناع القرار ومسؤولي تخطيط استخدام األراضي.  تفيدالتربة 

 .  الدولةعلى مستوى  فضلوالتربة إلى المستوى األالمياه لتحسين توافر موارد التربة التي أطلقت مؤخراً لتطوير نموذج 

 

 

https://www.ead.gov.ae/en
https://www.biosaline.org/


ؤسسة  م بالتعاون مع " اإلمارات العربية المتحدةدولة في  تربةمفاتيح تصنيف الكتاباً بعنوان: " 2014عام الفي ان نشرت المنظمت

 .  حفظ الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة األمريكية

 

على تقدير اعد أداة تسفي نيوزيلندا لتطوير  (Massey) مع جامعة ماسي 2019عام الفي أبوظبي وإكبا -تعاونت هيئة البيئةكما 

لعام ل 5القانون رقم  وتطبيقعلى تنظيم استخراج المياه في إمارة أبوظبي  األداةوستساعد هذه الفعلي للمياه. المحاصيل استهالك 

 األمر التنفيذي الخاص به.  و 2016

 

الممارسات  نفيذ أفضللتأصحاب الشأن  جهات أخرى من أبوظبي وإكبا برنامجاً مشتركاً مع-إلى ذلك، أطلقت هيئة البيئةأضف 

باستخدام المياه شديدة الملوحة  - متعدد األغراضالملحي ذلك المحصول  - في ميدان تربية األحياء المائية وزراعة الساليكورنيا 

 محطات التحلية.  من المرتجعة

 

 

### 

 

 يرجى التواصل مع: حول البيان الصحفي،  لتساؤالتكم

  8653 137 55 971+، أوs.rather@biosaline.org.aeالسيد شوكت نبي راذر، إكبا: 

 5096 442 50 971+أو  pressoffice@ead.aeأبوظبي: -المكتب الصحفي، هيئة البيئة

 

 لمحة عن إكبا 

  1,7في العالم مختص في البحوث الزراعية التطبيقية ويركز على المناطق الهامشية التي يعيش فيها زهاء  متميزإكبا مركز 

ذكية مناخياً تتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم بالدرجة  وتقنياتمليار شخص. ويقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل 

على تحسين األمن الغذائي انطالقاً من أنشطته،  ،يساعد إكبا  كما لمياه والجفاف. الفضلى شتى المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة ا

 ومصادر المعيشة لبعض من أشد المجتمعات الريفية فقراً حول العالم.  

 www.biosaline.org 

 

 أبوظبي -عن هيئة البيئة لمحة

 

بحماية وتحسين جودة الهواء والمياه والجوفية وكذلك التنوع الحيوي في النظم البيئية  1996الهيئة التي انطلقت عام تلتزم 

الحكومية  غير القطاع الخاص والمنظمات مع الصحراوية والبحرية. وانطالقاً من إقامة الشراكات مع كيانات حكومية أخرى، و

كما  ة فعالة.  يتدابير سياس إلرساءئة أفضل الممارسات الدولية واالبتكارات والعمل الدؤوب الهي عتمدتوالهيئات البيئية العالمية، 

األعمال ة في قمة األولويات على جدول يسعى إلى رفع التوعية البيئية وتسهيل التنمية المستدامة وضمان بقاء القضايا البيئت

 . ةالوطني
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