
 
 

 شراكة بین إكبا وھیئة استثمار إقلیمیة باكستانیة لتنمیة الزراعة في شمال غربي البالد
 

 
 

) ومجلس االستثمار والتجارة إكباتضافرت جھود المركز الدولي للزراعة الملحیة ( – 2018مایو/أیار  28دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
تعزیز التعاون  معاً علىمحافظة الشمالیة الغربیة والعمل تلك ال) لتحسین القطاع الزراعي في BOIT-KPخیبر باختون خوا ( محافظة لدى

 في المجاالت ذات االھتمام المشترك. 
 

الدكتورة أسمھان الوافي، وذیلت بتوقیع  في دبي أبرمتمذكرة تفاھم ھذه العالقة التعاونیة ضمن إطار رسمي مؤخراً من خالل  ووضعت
 مدیر عام إكبا، والسید نذیر أحمد عوان، المدیر التنفیذي/أمین عام مجلس االستثمار والتجارة. 

 
االھتمام المشترك، في المیادین ذات ، وذلك المحافظة ضمنمذكرة في رفع مستوى التعاون بین الجانبین ھذه الویتمثل الھدف الرئیس من 

وإدارة األحوال  التأثیرات، وتقییم ةحوبما في ذلك الزراعة الذكیة مناخیاً، وإدارة المحاصیل والتربة والمیاه في المناطق المتأثرة بالمل
 المیاه.   حصاد وتقانات، ةحوجفاف، والزراعة الحرجیة الملحیة باستخدام أشجار وأعشاب متحملة للملالالمناخیة المتطرفة، السیما 

 
إذ یعتمد : "یسرنا إقامة شراكة مع مجلس خیبر باختون خوا لالستثمار والتجارة. خالل ھذه المناسبة قالت لدكتورة أسمھان الوافيل وفي كلمة

نتطلع إلى كما إجمالي الناتج المحلي.  منفي المائة  20توفیر دعم فني للمجلس، فالزراعة قطاع مھم یسھم بأكثر من ھذا التعاون على 
العمل مع مجلس خیبر باختون خوا لالستثمار والتجارة وإدخال محاصیل جدیدة ونظم زراعیة جدیدة لصالح سكان المحافظة بھدف 

 مساعدتھم على زیادة الدخل وتحسین مستوى األمن الغذائي والتغذوي لدیھم." 
 

ً  نامكل بلد  وعلىلتعرف على إكبا. بامن جانبھ، قال السید نذیر أحمد عوان: "أعرب عن إعجابي الشدید  . التعرف على ھذا المركز أیضا
الشأن في خیبر  الجھات صاحبة من اكافة المزارعین والدوائر الزراعیة وغیرھبین  تجمعأتمنى أن تكون زیارتنا وشراكتنا مع إكبا قوة 

ر السید فیصل سلیم رحمن، نائب رئیس مجلس خیبر فرصة زیارة المركز، كما أشك لمنحيإكبا  إلدارةباختون خوا. وأعرب عن امتناني 
 ھذه الزیارة." ب للقیام، ممثل حكومة خیبر باختون خوا، انجالباختون خوا لالستثمار والتجارة والسید نواز محمود ش

 
أشكر إكبا على ھذا التعاون البالغ األھمیة. فلدى إكبا خبرة ھائلة في میدان القطاع : "شانجالومتحدثاً عن الشراكة، قال السید نزاز محمود 

فإلى الشراكة. ھذه أن تجني خیبر باختون خوا المنفعة من  أتمنىفي اإلنتاج الزراعي في العدید من البلدان. فضالً عن إسھامھ الزراعي 
في المائة من إجمالي الناتج  25.9 فالزراعة مسؤولة عنأھمیة بالغة في باكستان،  يالزراعالقطاع حتل یالتعلیم والصحة،  قطاعي جانب

أتطلع إلى النجاح في إطالق مشاریع إكبا في خیبر كما في المائة من القوى العاملة.  43نسبة توفیرھا فرص عمل ل، فضالً عن المحلي
 باختون خوا." 

 
إذ نفذ المركز حتى الیوم أحد المنظمات الرائدة على مستوى العالم في میدان بحوث الزراعة الملحیة.  1999ویعد إكبا الذي تأسس عام 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وآسیا الوسطى والقوقاز. وكمركز للبحوث الزراعیة  جلّھابلداً، تقع  30برامج في أكثر من 
أما التركیز المخاطر الراھنة منھا والمستقبلیة والمشكالت التي تواجھ الزراعة في المناطق الھامشیة.  التعامل معل إكبا على التطبیقیة، یعم

وجعلھا نموذجیة في تتسم بذكائھا المناخي فینصب على تحدید واختبار محاصیل وتقانات تتمتع بكفاءة استخدام الموارد و للمركز األساسي
حلوالً مفصلة  أوجدسعة واخبرة تطبیقیة ومراكمة إكبا  استطاعنتیجة لذلك، بالملوحة والنادرة المیاه والمعرضة للجفاف.  المناطق المتأثرة

 لمشكالت الملوحة وندرة المیاه والجفاف. 
 

من األزمات الغذائیة  حدّ للیتبوأ المركز موقعاً فریداً إلدخال محاصیل وتقانات ذكیة مناخیاً مطلوبة بشدة في بقاع أخرى من العالم ھذا و
 والمائیة المتوقعة. 

 
### 

  
 

 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معساؤالتكم حول البیان الصحفي، تل
 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 

  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

http://www.biosaline.org/
http://kpboit.kp.gov.pk/
mailto:s.rather@biosaline.org.ae


 
  

 حول إكبا
تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة  غیر ربحیةالمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) منظمة دولیة 

 والمالحة من خالل إیجاد حلول مستدامة واختبارھا وتسھیل الوصول إلیھا تحقیقاً لألمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل.
www.biosaline.org 

 

http://www.biosaline.org/

