
ي: م��م  ي اإلمارات المه�ي
ي المستقب�ي يوائم الجهود البحث�ة ذات الصلة �ن

ملف األمن الغذائئ  

ي  ي وز�رة دولة إن مواءمة  : 2018 مارس 01، اإلمارات الع���ة المتحدة، دي� قالت معا�ي م��م بنت محمد سع�د حارب المه�ي
ي وضع 

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة ضمن مظلة وطن�ة متكاملة تحدد أجندة البحوث خطوة رئ�س�ة �ن
الجهود البحث�ة �ن

ات�ج�ة ي المستقب�ي  وتنف�ذ اس��
ي . وطن�ة متكاملة لتحقيق األمن الغذايئ

توظ�ف مخرجات البحث العل�ي األمر الذي �سهم �ن
ي مجال أمن 

ي تع��ز الممارسات ال�فؤة و�التا�ي االرتقاء بتنافس�ة الدولة ع� المستوى العال�ي �ن
بالط��قة األمثل و�ساهم �ن

. الغذاء   

ي المستقب�ي 
ف معا�ي م��م بنت م ،وتماش�ا مع توجيهات الق�ادة الرش�دة وأول��ات البحوث المتصلة باألمن الغذايئ حمد ���

ي ع� المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة " إ�با " الذي �عمل ع� تط��ر األبحاث الزراع�ة التطب�ق�ة بهدف ضمان مواءمة  المه�ي
. الجهود البحث�ة الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة  

ي المدير العام لـ " إ�با " إن " المركز 
ي عام  -وقالت الدكتورة اسمهان الوا�ن

قبل الق�ادة الرش�دة  من 1999منذ تأس�سه �ن
نفذ برامج البحث من أجل التنم�ة و�سه�ل المعرفة  -لحكومة اإلمارات الع���ة المتحدة ومجموعة البنك اإلسال�ي للتنم�ة 

ي أ��� من 
ي جميع أنحاء العالم 30العلم�ة ونقل التكنولوج�ا �ن

."بلدا �ن   

والبنك الثابت والمستمر الذي أولته الحكومة اإلمارات�ة  وتوجهت الدكتورة بالشكر لحكومة اإلمارات وقالت "بفضل الدعم
ي ع�نا مثل التغ�ي  ،والجهات المانحة األخرى للتنم�ة اإلسال�ي 

يواصل مركزنا معالجة التحد�ات البيئ�ة األ��� إلحاحا �ن
ي وندرة الم�اە كما �عمل ع� مساعدة مجتمعات الزراعة محدودة المو 

ي وانعدام األمن الغذايئ
ي مختلف البلدانالمنا�ن

." ارد �ن   

فنا دعم حكومة اإلمارات الع���ة المتحدة المستمر ، وأضافت " كمركز دو�ي �ستض�فه دولة اإلمارات الع���ة المتحدة ���
ي  ي والتغذ�ة ع� قمة أول��اتنا ومبادراتنا البحث�ة والتط����ة نظرا لألهم�ة البالغة الئ�

�ــع مسألة األمن الغذايئ لمهمتنا ح�ث ت��
ي وز�رة الدولة ت ن معا�ي م��م بنت محمد المه�ي ي تعيني

ي وهو ما يتج� أ�ضا �ن
وليها حكومة اإلمارات لقض�ة األمن الغذايئ

ي المستقب�ي مما �جعلنا نعمل باستمرار ع� تع��ز تعاوننا مع الجهات الحكوم�ة والمؤسسات 
مسؤولة عن ملف األمن الغذايئ

ي دولة اإلمارات ال
ي والتغذ�ة و�دارة البحث�ة والجامعات �ن

ع���ة المتحدة لدعم المبادرات الوطن�ة المتعلقة باألمن الغذايئ
 الم�اە. 

ي المناطق ذات الظروف البيئ�ة  معالجة المشا�ل و�عمل المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة ع�
الحال�ة والمخاطر المستقبل�ة �ن

ي تتسم  األقل مالءمة ومنذ ما �قرب من عقدين من الزمن قام المركز بتحد�د واختبار وتج��ب المحاص�ل والتقن�ات الئ�
ي المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە و 

ي استخدام الموارد والمتك�فة مع المناخ �ن
. العرضة للجفاف حول العالمبال�فاءة �ن  

و�قوم المركز بتخ��ن إحدى أ��� مجموعات األصول الوراث�ة المخصصة �شكل ح�ي لألنواع النبات�ة المتحملة للحرارة 
ي ما ي��د عن 

ي جمعت من أ��� من  240مدخل لنحو  14000والملوحة ولدى بنك المركز الوراي�  150نوعا من النباتات الئ�
. لعالمبلدا و�قل�ما من ا  

ي ع� نحو 
�ة من اإلمارات الع���ة المتحدة البلد  70عينة من البذور لـ  250كما �حافظ البنك الوراي� نوعا من النباتات ال��

. المض�ف للمركز   
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 حول إكبا

المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) ھو منظمة دولیة غیر ربحیة تُعنى ببحوث التنمیة وتھدف إلى تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة 
وتسھیل الحلول المستدامة لتحقیق األمن الغذائي والتغذیة السلیمة  والمالحة من خالل تحدید واختبارفي البیئات الھامشیة 

 . وضمان الدخل

www.biosaline.org 
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