
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدةال 
ف إ�با وجامعة زا�د لدعم التنم�ة المستدامة �ف  تعاون بني

 
، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي   جامعة زا�د ) و إ�بااتفق المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة ( - ٢٠٢١مارس  ١٨ديب

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدةأمس يوم 
ي جهود التنم�ة المستدامة �ف

 .ع� التعاون للمساهمة �ف
 

، نائب رئ�س   ي ، المدير العام باإلنابة إل�با، والدكتور خالد الخزر�ب ي جامعة  فقد وقعت الدكتورة ط��فة الزعائب
ي  ي دئب

ي   بحضور معا�ي   ،زا�د، مذكرة تفاهم بمقر إ�با �ف
ي والمائئ

ي، وز�رة دولة لألمن الغذائئ م��م بنت محمد المه�ي
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة. 

 �ف
 

ي   معا�ي  أشارت
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة �ف

ي �ف
ي والمائئ

ي، وز�رة دولة لألمن الغذائئ م��م بنت محمد المه�ي
، مع اعتماد وتنف�ذ  كلمة له ا بمعدل أ�ع من أي وقت م�ف ي حال��

ا عن االتفاق�ة: "يتطور وضع األمن الغذائئ
. لذلك فإن بناء   التقن�اتأشكال جد�دة من  ي

ي الغذائئ ا�د النظام البيئئ ف ي تحدد �شكل م�ت والبحوث المتقدمة الئت
�ة من األول��ات. كما ُتعت�ب البحوث  ة  والتقن�اتالقدرات الب�ث ف األساس�ة لما �قوم به إ�با من خالل عمله   الرك�ي

ي تتحمل البيئات القاس�ة وتزدهر بها. لهذا سوف   ي تط��ر المحاص�ل ذات الق�مة الغذائ�ة العال�ة الئت
الرائد �ف

�ة، بهدف   ف لتع��ز تنم�ة القدرات الب�ث ة المؤسستني ف المركز وجامعة زا�د خ�ب ا�ة الجد�دة بني توظف هذە ال�ث
ي إ�

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة  أسا�ي يتمثل �ف
ي مستدام إلنتاج الغذاء �ف وهو هدف رئ��ي   -شاء نظام بيئئ

ي الدولة.  
ي �ف

ات�ج�ة الوطن�ة لألمن الغذائئ  لالس�ت
 

ي   ا الئت إذ يتمتع المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة بموقع ف��د يتيح له إدخال المحاص�ل والتقن�ات الذك�ة مناخ��
ي 

أجزاء مختلفة من العالم للتخف�ف من أزمات الغذاء والم�اە المتوقعة. وقد أثبت إ�با  �شتد الحاجة إليها �ف
ي تلب�ة الجهود الوطن�ة  

ي لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة، وكذلك �ف
ي تع��ز أجندة األمن الغذائئ

دورە الفعال �ف
ي للتنم�ة المستد

ي هدف األمم المتحدة الثائف
ي بالقضاء ع�  والدول�ة نحو تحقيق ذلك والمتمثل �ف امة المعئف

ي المستقبل. "  ٢٠٣٠الج�ع بحلول العام 
 . أتمئف للمركز كل النجاح �ف

  
ف إ�با وجامعة زا�د، تركز االتفاق�ة ع� تنم�ة القدرات والبحوث   ا ع� سنوات عد�دة من التعاون بني اعتماد�

ها من مجاالت الت ي المجاالت المتعلقة بالتنم�ة المستدامة وغ�ي
 عاون.  الزراع�ة �ف

 
ي إ�با  

ة العلم�ة المتاحة �ف ف الخ�ب ، المدير العام باإلنابة إل�با: "من خالل الجمع بني ي وقالت الدكتورة ط��فة الزعائب
ي دولة اإلمارات الع���ة  

وجامعة زا�د، سنكون قادر�ن ع� بذل الم��د لدعم مبادرات التنم�ة المستدامة �ف
ي جلب الم��د من الشباب 

إ� صدارة التنم�ة المستدامة و�شج�عهم ع� متابعة الفرص  المتحدة. كما نأمل �ف
ا  ا�تنا مع جامعة زا�د جزء� ي مجاالت مثل البحوث الزراع�ة واألعمال التجار�ة الزراع�ة. وستشكل �ث

المختلفة �ف
  ." ف  ال يتجزأ من مهمتنا لبناء قدرات ج�ل جد�د من العلماء ورواد األعمال الزراعيني

 
،  وقال الدكتور خالد الخ ي ف    مدير زر�ب جامعة زا�د: "من خالل كل�ة العلوم الطب�ع�ة والصح�ة، ينصّب ترك�ي

ي مجال الصحة والبيئة،  
ف �ف ف فعالني جامعة زا�د ع� توف�ي تج��ة تعل�م�ة عال�ة الجودة، ورعا�ة وتط��ر مهنيني

ي النهوض باألجندة   و��جاد فرص لتجارب التعلم مدى الح�اة لخ��جينا. 
ا�ة رسالتنا للمساهمة �ف تعزز هذە ال�ث

ي   الوطن�ة لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة من خالل بناء القدرات والبحث والخدمات وأ�شطة التوع�ة الئت
 . "للدولة   المقومات األساس�ةتعمل ع� تط��ر 

 
ة الفن�ة  ي   بموجب االتفاق�ة، سيتبادل إ�با وجامعة زا�د المعرفة والخ�ب

و�نظمان برامج لتنم�ة القدرات، بما �ف
 ذلك برامج التدر�ب وورش العمل والمؤتمرات وأ�شطة التوع�ة.  

 

http://www.biosaline.org/ar
https://www.zu.ac.ae/main/ar/index.asp


ي تنفذها جامعة زا�د وتط��ر   ي المشار�ــــع المتعلقة بالنباتات الملح�ة الئت
وع� وجه الخصوص، س�شارك إ�با �ف

ف إ�شاء مشار�ــــع تجار�ة زر   اع�ة قادرة ع� المنافسة.  حاضنات األعمال التجار�ة الزراع�ة لتحف�ي
 

ك  ف الجدد من جامعة   للطلبة عالوة ع� ذلك، تنص االتفاق�ة ع� إ�شاء برنامج تدر�ب داخ�ي مش�ت والخ��جني
ي  

ي تركز ع� الزراعة �ف زا�د و��ث المعلومات حول برامج البحث والتط��ر الخاصة ب�كبا من خالل األند�ة الئت
 جامعة زا�د.  

 
ا�ة ط��لة األمد. فمنذ العام ومما تجدر اإلشارة إل    ٣٠، أ�مل حوا�ي ٢٠١٦�ه أنه ت��ط إ�با وجامعة زا�د �ث

كاء   ي الداخ�ي لدى إ�با. كما نظم إ�با بالتعاون مع جامعة زا�د و�ث طالبة وخ��جة من جامعة زا�د تدر�بهم المهئف
  . ي ي حرم جامعة زا�د بدئب

ا من المؤتمرات العلم�ة �ف  آخ��ن عدد�
 

### 
 

 حول إ�با  
 

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

ي �ع�ش فيها حوا�ي  مل�ار �سمة. و�عمل المركز ع� تحد�د واختبار و�دخال المحاص�ل   ١٫٧الهامش�ة الئت
ي تتناسب �شكل أفضل م  والئت

�
ع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە  والتقن�ات الذك�ة مناخ�ا

ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة  
ف األمن الغذائئ والجفاف. و�ساعد إ�با من خالل عمله ع� تحسني

 األشد فقرا� حول العالم.  
www.biosaline.org 

 
 حول جامعة زا�د 

 
�وي المكرس للتقدم االجتما�ي واالقتصادي لدولة    جامعة زا�د �ي  ا لالبتكار ال�ت ا و�قل�م�� جامعة رائدة وطن��

، يتجاوز عدد الطالب   ي ي ودئب ي كل من أبو ظئب
ف �ف ف حديثني ف جامعيني اإلمارات الع���ة المتحدة. �شتمل ع� حرمني

ي كل منها 
ف �ف ،  . و�وصالعالم أنحاء مختلف من  أو  الدولة  منطالب   ٤٠٠٠المسجلني ف التعل��ي ا للتم�ي فها نموذج�

ا لتلب�ة االحت�اجات الفرد�ة   م جامعة زا�د بتوف�ي تج��ة تعل�م�ة من الدرجة األو� مصممة خص�ص� ف تل�ت
ف   ي تقدمها هيئة التدر�س من األ�اد�ميني للطالب، من خالل تطبيق أحدث طرق التدر�س األ�اد�م�ة الئت

ا.   �ن دول�� ف  المتم�ي
www.zu.ac.ae 

 
 

 لالستفسارات الصحف�ة:  
 إ�با  

، اإلمارات الع���ة المتحدة:  ي ي راذر، إ�با، دئب أو  s.rather@biosaline.org.aeالس�د شوكت نئب
٩٧١٥٥١٣٧٨٦٥٣  + 

 
 جامعة زا�د 

  ، ، اإلمارات الع���ة المتحدة:  جالس�د أحمد المجا�دة، الخب�ي اإلعال�ي ي امعة زا�د، دئب
Ahmed.almajayda@zu.ac.ae  ٩٧١٥٠١٦٨٣٧٣٧أو+ 

http://www.biosaline.org/
http://www.zu.ac.ae/
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