
 السعودیةالعربیة  المملكةشراكة بین إكبا ووزارة البیئة والمیاه والزراعة في 
 لمملكةلتنمیة الزراعة الملحیة في ا

 
 

ارة البیئة زو) وإكباالمركز الدولي للزراعة الملحیة ( توصل – 2019أغسطس/آب  28العربیة السعودیة،  المملكة جدة،
الوصول إلى  التنمیة الزراعیة والمشترك یھدف إلى تحقیق اتفاق للعمل  إلى في المملكة العربیة السعودیة والمیاه والزراعة

 البیئیة في المملكة.االستدامة 
 

العربیة السعودیة الیوم بحضور كبار المسؤولین من المملكة في مدینة جدة ب شأنإكبا والوزارة مذكرة تفاھم بھذا ال أبرم فقد
 العربیة المتحدة. اإلماراتدولة مكتب األمن الغذائي في و  البنك اإلسالمي للتنمیةحكومة المملكة و

 
السعودیة؛  المملكة العربیة وذُیـّل االتفاق بتوقیع معالي المھندس عبد الرحمن الفضلي، وزیر البیئة والمیاه والزراعة في  

 والدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا. 
 

والوزارة في میدان تنمیة األبحاث الزراعیة الملحیة والنظم   المركزالھدف من ھذا االتفاق فیتمثل في تعزیز التعاون بین  اأم
 المتعلقة بھا، فضالً عن الحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة، وإدارتھا على نحو مستدام. 

 
البحوث الزراعیة  و تنمیة القدرات خبرة إكبا في اإلستفادة منعلى  نطويتھذه مذكرة التفاھم  إن: " قال معالي الوزیرفي كلمة لو

 والبیئیة، السیما في میدان تنمیة النباتات ومكافحة التصحر والتكیف مع تغیر المناخ." 
 

على برامج تدریبیة لفنیین ومزارعین سعودیین، فضالً عن إضفاء طابع محلي أیضاً "تشتمل مذكرة التفاھم معالیھ:  وأضاف
،  األشجار الحرجیةالمحاصیل و  على مستوى زراعةتنفیذھا وتطویرھا طرائق على األبحاث ونظم إنتاج الزراعة الملحیة و

 ." يوالزراع يالتكامل البیئتحقیق األمر الذي من شأنھ اإلسھام في 
 

في تعلیق لھا على االتفاق، قالت الدكتورة أسمھان الوافي: "یسعدنا للغایة أن نضم جھودنا إلى جھود وزارة البیئة والمیاه 
العربیة السعودیة لتعزیز البحوث الزراعیة الملحیة في المملكة. فمن خالل ھذه الشراكة، سیعمل إكبا مع المملكة والزراعة في  

 ".2030الوزارة على دعم استراتیجیاتھا وبرامجھا ضمن رؤیة المملكة 
 

الوزارة وتشتمل على نظم إنتاج التي تعمل علیھا مشاریع الكما یشدد االتفاق أیضاً على الحاجة إلى إعداد مقترحات تخص 
الحفاظ على الموارد الوراثیة  و استنباط أصناف محلیة مبشرة من المحاصیل واألشجار الحرجیةوكذلك النبات ورصد الجفاف، 

 النباتیة. 
 

وتكنولوجیات قادرة على وفق االتفاق المذكور على تنفیذ مشاریع وبرامج  بشكل مشتركإكبا والوزارة  وإلى جانب ذلك سیعمل
على موارد المیاه في المملكة، وكذلك التعاون في مجال إعداد   حفاظتحقیق التنمیة البیئیة والزراعیة المستدامة والمساعدة على ال

 ، مع عقد جلسات عمل ومؤتمرات علمیة مشتركة. للجانبین دراسات وتقاریر ذات اھتمام مشترك
 

حكیمة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة والبنك اإلسالمي القیادة المن خالل  1999ویذكر أن إكبا، الذي تأسس عام  
بلداً على إدخال أصناف للمحاصیل الزراعیة وتكنولوجیات أثبتت إنتاجیتھا الجیدة  30في أكثر من  لھ للتنمیة، یعمل مع شركاء

معرفتھ الفنیة   اقتساممن خالل ھذه الشراكة الجدیدة یھدف إلى إن إكبا والظروف المحلیة.  في ظل خالل التجارب التي نفذت
لكل مشكلة على حدة بغیة تعزیز مفصلة  وإیجاد حلول  من الزمن الواسعة وتجربتھ التطبیقیة التي اكتسبھا على مدى عقدین

 العربیة السعودیة. المملكة الزراعة الملحیة وما یرتبط بھا من بحوث وإنتاج في 
 

### 

  

http://www.biosaline.org/
https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
http://www.isdb.org/
https://foodsecurity.gov.ae/


 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معساؤالتكم حول البیان الصحفي، لت

 ،  rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 إكبا نبذة عن

  1.7إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الھامشیة التي یعیش فیھا زھاء 
ملیار شخص. ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم  

رة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین األمن بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأث
 الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من أشد المجتمعات الریفیة فقراً حول العالم.   

www.biosaline.org 
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