
ض المركز الدو�ي للزارعة  ي   الملح�ة وجامعةتضافر الجهود بني
ي لدعم ولونغونغ �ض ي اإلمارات   ديب

ي �ض
مرونة النظام الغذايئ

 الع���ة المتحدة
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،٢٠٢١مايو  ١٩ ي ي ) و إ�بااتفق المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة ( ، ديب ي ديب
  جامعة ولونغونغ �ف

ا  ي دولة  الهادفة إ�  مجموعة من األدوات المبتكرة تط��ر من أجل اليوم ع� العمل س���
ي �ف

تع��ز مرونة النظام الغذايئ
 المتحدة. اإلمارات الع���ة 

 
، المدير العام فقد  ي وفسور إ�با،  ،باإلنابةوقعت الدكتورة ط��فة الزعايب ،   وال�ب ي ي ديب

محمد سالم، رئ�س جامعة ولونغونغ �ف
ا يهدف إ� تزو�د صان�ي الس�اسات ب�طار تحل��ي شامل لرصد مجموعة من  عاون لتنف�ذ تاتفاق�ة 

�
ك ا مش�ت وع� م�ش
ي 
ي تؤثر ع� األمن الغذايئ  ع� المست��ات الوطن�ة واإلقل�م�ة والعالم�ة وتقي�م هذە العوامل ع� نطاق  العوامل الئت

 واسع. 
 

وع يهدف  منصة لوضع الس�اسات القائمة ع� األدلة ونظام لتقي�م نقاط الضعف واالستجابة للمخاطر إ� تط��ر الم�ش
ي 
ي يتعرض لها األمن الغذايئ  . من خالل �سخ�ي قوة الب�انات الضخمة الئت

 
وع  ي إطار هذا الم�ش

  ا أو اختصار�  "دينام�ك�ة األغذ�ة الزراع�ة المرنة من خالل الس�اسات القائمة ع� األدلة"عنوان بو�ف
)READYة� ف ي جعل   س�عمل إ�با  ،) باللغة اإلنكل�ي

ا ع� ص�اغة س�اسات و�جراءات للمساعدة �ف وجامعة ولونغونغ أ�ض�
ي مواجهة صدمات اإلمداد واالضطرابات

ي الدولة أ��� مرونة �ف
ي �ف

وع بوابة   . النظام الغذايئ عالوة ع� ذلك، س�صمم الم�ش
 معرف�ة مخصصة وقاعدة ب�انات، باإلضافة إ� إ�شاء مجموعة من التصورات والنماذج. 

 
، أفادت  ي ا الماض�ة مع صان�ي القرار تعاونا  إ�با: " ،باإلنابةعام المدير الالدكتورة ط��فة الزعايب �ن عام� ع� مدار الع�ش

ات�ج�ات وحلول للتنم�ة الزراع�ة المستدامة و�نتاج الغذاء،   ي بلدان مختلفة لوضع اس�ت
هم من أصحاب المصلحة �ف وغ�ي

ا أدوات مختلفة لدعم عمل�ات صنع القرار كما طورنا  ا من . أ�ض�
�
تنا السابقة ونجاحنا، �سعدنا ج  لذلك، وانطالق ا أن خ�ب د�

ي  نتشارك مع جامعة ولونغونغ 
وع �ف ي دولة اإلمارات الع���ة لالجد�د  هذا الم�ش

ي واستدامته �ف
تع��ز مرونة النظام الغذايئ

وع دينام�ك�ة األغذ�ة الزراع�ة المرنة من خ . المتحدة   الل الس�اسات القائمة ع� األدلةولن تقت� نتائج أدوات م�ش
ا لوضع مجموعة من الس�اسات الوطن�ة واإلجراءات المتكاملة فقط، ول�ن نأمل أن تدعم تط��ر القدرات وتع��ز  أساس�

ي البحث المستقب�ي 
ونأمل أن تكون مخرجاتها بمثابة مكونات ذات ق�مة لمبادرات الدولة �شأن األمن   . قدرات الشباب �ف

 ." ي
ي واال�تفاء الذايت

 الغذايئ
 
وف�سور مو  ي تقد�م خدمات التعل�م العا�ي  قال ال�ب

: "بصفتنا مؤسسة رائدة �ف ي ي ديب
حمد سالم، رئ�س جامعة ولونغونغ �ف

ا�تها مع المركز الدو�ي   ي ��ش ي ديب
ي دولة اإلمارات، تفخر جامعة ولونغونغ �ف

ي توا�ب متطلبات المستقبل �ف المبتكرة الئت
وع  ي م�ش

ي تركز ع� المستREADYللزراعة الملح�ة �ف ي اإلمارات. ، المبادرة الئت
ي �ف

قبل وتهدف إ� تع��ز األمن الغذايئ
ي وتن��ــــع مصادر الغذاء من  و�صفتها دولة جافة تعتمد عادًة ع� الواردات لتلب�ة متطلباتها الغذائ�ة، �ُ 

عد األمن الغذايئ
ي هذا المجال. و�االستفادة من موارد 

ي ظل سعيها لمواجهة التحد�ات العد�دة �ف
قسم   األول��ات الحاسمة للدولة �ف

ي عمل�ة صنع القرار ووضع  
ي �ساعد �ف ي أن تقدم الب�انات والتحل�الت الئت ي ديب

األبحاث لدينا، �� جامعة ولونغونغ �ف
. و�ذلك، فإن تعاوننا مع المركز س�مكن الجهات الحكوم�ة المعن�ة من تع��ز   ي ات��ب الس�اسات والتخط�ط االس�ت

ي جميع الظروف". الممارسات الزراع�ة المحل�ة وضمان قوة وكفاءة الق
 طاع �ف

 
ا ع� تط��ر نظام إنذار مبكر �ساعد صان�ي الس�اسات ع� توقع التحد�ات المحتملة واتخاذ   وع أ�ض� س�عمل الم�ش

ي دولة اإلمارات إ� نموذج أ���   . تداب�ي استباق�ة
ي �ف

واألهم من ذلك، أنه س�قدم خارطة ط��ق لتح��ل النظام الغذايئ
ي جهود أ

ي نها�ة المطاف �ف
ي استخدام الطاقة وأ��� استدامة وأ��� مرونة، وسُ�ساهم �ف

ي واال�تفاء    عمكفاءة �ف
لألمن الغذايئ

ي 
ي �ف

 وسُ�ف�د المجتمع ككل.  الدولةالذايت
 

وع الدكتور إيوان�س  وع   مان�كاس،ينسق الم�ش ي م�ش
ي والباحث الرئ��ي �ف ي ديب

ي جامعة ولونغونغ �ف
األستاذ المساعد �ف

دينام�ك�ة األغذ�ة الزراع�ة المرنة من خالل الس�اسات القائمة ع� األدلة، والدكتور خل�ل عمار، رئ�س برنامج إدارة  
ي إ�با. 

 الموارد الطب�ع�ة المستدامة �ف
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وع مع  تتوافق  ي مخرجات الم�ش
ات�ج�ة الوطن�ة لألمن الغذايئ ات�ج�ة ح�ث تتحدد رؤ�ة ، ٢٠٥١أهداف االس�ت ي االس�ت

أن �ف
ي 

ي القائم ع� االبتكار وتصل إ� المرتبة األو� �ف
ا لألمن الغذايئ ا عالم�� ا رائد� مؤ�ش  تصبح اإلمارات الع���ة المتحدة مركز�

ي العال�ي 
اء ، الذي سُتِعّدە وحدة األمن الغذايئ ي   ناالقتصادي الخ�ب

 . ٢٠٥١عام ال�ف
 

 ### 
 

 تع��ف بالركز الدو�ي للزراعة الملح�ة
 

ف ع� المناطق   ك�ي ي العالم مع ال�ت
المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) هو مركز ف��د للبحوث الزراع�ة التطب�ق�ة �ف

ي تتسم   ١٫٧الهامش�ة ح�ث �ع�ش ما �قدر بنحو  مل�ار شخص، و�حدد إ�با و�خت�ب و�قدم المحاص�ل والتقن�ات الئت
ي 
ي تتناسب �شكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة   بال�فاءة �ف استخدام الموارد والمتوافقة مع المناخ والئت

ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة  
ف األمن الغذايئ وندرة الم�اە والجفاف، و�ساعد إ�با من خالل عمله ع� تحسني

 ا حول العالم. األشد فقر� 
www.biosaline.org 

 
ي    ي ديب

 لمحة عن جامعة ولونغونغ �ض
ي المنطقة،  

ال�ة األو� �ف ي اإلمارات الع���ة المتحدة والجامعة األس�ت
ي �ي أول جامعة دول�ة �ف ي ديب

تعد جامعة ولونغونغ �ف
ال�ا، و�ي معتمدة من مفوض�ة االعتماد األ�اد��ي التابعة  ��ة والتعل�م اإلمارات�ة، أسستها جامعة ولونغونغ أس�ت لوزارة ال�ت

�ة.  ، ومرخصة من قبل هيئة المعرفة والتنم�ة الب�ش  ووكالة جودة ومعاي�ي التعل�م العا�ي

ي تعد من   ال�ا، والئت ي جامعة ولونغونغ أس�ت
ي تلك المعتمدة �ف ي ديب

تعكس مناهج وممارسات التعل�م لدى ف�ع الجامعة �ف
ف أفضل   ا تغ�ي  ٤٠العالم، وتقدم الجامعة من الجامعات حول  ٪١بني ا دراس�� قطاعات صناع�ة، وتضم   ١٠برنامج�

 خ��ــــج.  ١٥٢٠٠٠جنس�ة ومجتمع عال�ي من   ١٠٨طالب من  ٣٥٠٠الجامعة أ��� من  

ي التدر�س والبحث والمشاركة الصناع�ة وتج��ة الطالب، افتتحت جامعة ولونغونغ  
ف �ف ي إطار سعيها المستمر للتم�ي

و�ف
ي حرمها الجا ي  ٢٠٠٠٠٠م�ي الجد�د الذي تبلغ مساحته ديب

ي للمعرفة �ف ي مجمع ديب
ف الحرم  ٢٠٢٠عام القدم م��ــع �ف . يتم�ي

ا من مساحات التعلم التقل�د�ة والمبتكرة، و�وفر تج��ة   الجام�ي بأحدث التقن�ات، والهندسة المعمار�ة الحديثة، وم��ج�
 در�س ومشار�ــــع البحث المجتمع�ة. ث��ة لتلب�ة متطلبات الطالب اليوم، مع دعم أعضاء هيئة الت

 

 لالستفسارات الصحف�ة: 
 

 إ�با
ي  ، اإلمارات الع���ة المتحدة: راذر شوكت نايب ي  8653 137 55 971+أو  s.rather@biosaline.org.ae، إ�با، ديب

 جامعة ولونغونغ 
 0528 671 52 971+، أو ijooma@apcoworldwide.comالعالم�ة،  إ�مان جمعة، أبكو 
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