
 إ�با ُيرحب بمجلس اإلدارة الجد�د 

المتحدة،   الع���ة  اإلمارات   ، ي بنت    – ٢٠٢١د�سم�ب    ١٥ديب م��م  معا�ي  أصدرته  الذي  القرار  مع   
�
تماش�ا

ن مجلس إدارة جد�د   ي والبيئة بدولة اإلمارات الع���ة المتحدة، تم تعيني
ي، وز�رة التغ�ي المنا�ن محمد المه�ي

 ) بأثر فوري. إ�باالملح�ة ( للمركز الدو�ي للزراعة 

ي أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بمناسبة تعيينهم ووجهت الشكر  وقد هنأت معا�ي م��م بنت محمد المه�ي
قدموها   ي  الىت وتوجيهاتهم  إسهاماتهم  ع�  عض��تهم  مدة  انقضت  الذين  اإلدارة  مجلس  إ�با    إ�ألعضاء 

ة عملهم. خالل   ف�ت

اء مشهور�ن من    ١١س�عمل المجلس الذي يتألف من   ا لمدة ثالث سنوات و�ضم قادة وعلماء وخ�ب عضو�
از�ل   ال�ا وال�ب جهات حكوم�ة وغ�ي حكوم�ة ومؤسسات مانحة باإلضافة إ� منظمات بحث وتط��ر من أس�ت

�ا والممل�ة الع���ة السعود�ة وتوجو واإلمارات   ن ن وفنلندا ومال�ي الع���ة المتحدة والوال�ات المتحدة  والصني
 األم��ك�ة. 

اإلدارة   مجلس  البيئة    سعادةيرأس  لهيئة  المنتدب  العضو  المبارك،  خل�فة  االتحاد   -رزان  ورئ�س  ي  أبوظىب
 الدو�ي للحفاظ ع� الطب�عة. 

ي لرئاسة مجلس إدارة إ�با الجد�د. سعادة ّ�حت وقد  ي أن يتم تعييىن فىن إذ رزان خل�فة المبارك، قائلة: "��ش
البيئة  ي �قرب من عقدين من   -��ط هيئة  ما  ات�ج�ة. فمنذ  ا�ات االس�ت ال�ش تار�ــــخ ط��ل من  ي و�كبا  أبوظىب

ي دولة اإلم  -الزمن، تعاونت هيئة البيئة  
ى �ن ي عدد من المشار�ــــع ال��ب

ي و�كبا �ن ارات الع���ة المتحدة؛  أبوظىب
ي دولة اإلمارات 

�ة �ن ، رسم خرائط وتصن�ف ال�ت ي ومؤخرا� ي إمارة أبوظىب
�ة �ن من بينها إجراء مسح شامل لل�ت

ي  
�ن ل�س فقط  ا،  ف��د� ا  مركز� إ�با  ا ألن  ونظر� لقاعدة مرجع�ة عالم�ة.  ا  وفق� المتحدة  ول�ن   ،المنطقةالع���ة 

إ� أتطلع  فأنا  العالم،  مستوى  ع�  ا  مهمته أ�ض� تحقيق  لدعم  الجدد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مع  العمل   
 السام�ة". 

العام   المدير   ، ي الزعايب د. ط��فة  أتقدم  إلباإلنابة  من جانبها، ّ�حت  أن  أود  إ�با،  "بالن�ابة عن  قائلة:  �با، 
أعض لجميع  شكري  واليتهمبخالص  المنته�ة  اإلدارة  مجلس  إ�با  اء  لمهمة  جد�دا�  ا  توجه� قدموا  فلقد   ،

إدارتنا  مجلس  بأعضاء  ح�ب  ال�ت �سعدنا  المركز. كما  نجاح  استمرار  ي 
�ن  

�
مرك��ا دورا�  ولعبوا  ات�جيته  واس�ت

باإلنجازات والتقدم تحت ق�ادة وتوج�ه  الحافل  تار�خه  إ�با سيواصل تع��ز  بأن  ن  الجدد. ونحن ع� �قني
مركز   باعتبارە  إ�با  نمو  مواصلة  إ�  نتطلع  الجدد.  اإلدارة  واالبتكار أعضاء مجلس  البحث  ي 

�ن ن  للتم�ي عال�ي 
ن الغذاء والتغذ�ة   ي تقد�م حلول لتحسني

�ك موثوق به �ن ي أنحاء مختلفة    والدخلو�ش
للمجتمعات الزراع�ة �ن

 من العالم". 

ي 
الساعايت جمال  محمد  المهندس  ا  أ�ض� اإلدارة  مجلس  أعضاء  البنك    ،�ضم  لرئ�س  الخاص  المستشار 

ي   ،والس�دة عا�شة الس��دي  ؛الممل�ة الع���ة السعود�ة  ،اإلسال�ي للتنم�ة
وع، وزارة التغ�ي المنا�ن مدير م�ش

المتحدة،  والبيئة الع���ة  عم�دي  ؛اإلمارات  سع�د  التنف�ذي،    ،والس�د  والرئ�س  ر�ادة المؤسس  مركز 
ي  ؛حدة األم��ك�ةالوال�ات المت  ،) Plug and Play( األعمال   للتقانات  مدير مركز خل�فة    ،والس�د خالد أم�ي

الوراث�ة  والهندسة  المتحدة  ،الحي��ة  الع���ة  ها�سن  ؛اإلمارات  سكوت  العام،    ،والس�د    وزارة المدير 
ي نيو ساوث و�لز   ةالصناع

ال�ا   ،األول�ة �ن ت ف. هونجبو   ؛أس�ت رئ�س الصندوق الدو�ي للتنم�ة   ،والس�د ج�ل�ب
(إ�فاد)  ي   ؛توغو   ،الزراع�ة  مور�ىت س�لسو  از�ل�رئ�س    ،والس�د  ال�ب الزراع�ة  ةالمؤسسة  از�ل  ،للبحوث    ؛ال�ب

نوردلوند  إم�ل�ا  ف��ق    ،والدكتور  التقن�ةقائدة  البحوث  مركز  الغذاء،  وانج  ،حلول  ر�ن  والدكتور    ،فنلندا، 

https://www.biosaline.org/ar


ي وع الوطىن ن  الصني بنك  العام،  إدارة مجموعة  المدير  للجينومضو مجلس  ن  ن   ،بكني الدكتور محمد    ؛الصني و 
ي   ن ، مدير عام المعهد المال�ي ي �ا.  ،للبحث الزرا�ي والتط��ر ز�اوي بن عبد الغىن ن  مال�ي

ي  
ا  ١٩٩٩عام  التأسس إ�با �ن ە ع� وضع حلول مصممة خص�ص� ن ن ينصب ترك�ي ا للتم�ي ا عالم�� ، وقد بات مركز�

ي العالم وندرة الم�اە والجفاف. و�ح�ن لتناسب البيئات  
ي تواجه مشا�ل الملوحة �ن الهامش�ة والمناطق الىت

ي أ��� من  
كاء �ن دولة، مما أتاح له إمكان�ة االستفادة من مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من   ٥٠المركز ��ش

ات لتحقيق تأث�ي أ��ب ع� أرض الواقع.   الخ�ب

المرك أجرى  الماض�ة،  السنوات  ي نحو  ع� مدى 
التنم�ة �ن إ�  تهدف  بحث�ة  أ�شطة و�رامج  ي    ٤٠ز 

�ن دولة 
الصحراء  جنوب  وأف��ق�ا  القوقاز  وجنوب  آس�ا  وجنوب  إف��ق�ا  وشمال  األوسط  ق  وال�ش الوس�  آس�ا 

ى.   ال��ب

### 

 لالستفسارات الصحف�ة: 

  : ي راذر، إ�با ع�ب  55 971+أو الرقم    s.rather@biosaline.org.aeُير�ب التواصل مع الس�د شوكت نىب
137 8653 

 

 نبذة عن إ�با 

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

فيها   �ع�ش  ي  الىت الهامش�ة  شخص.   ١٫٧  حوا�ي المناطق  واختبار   مل�ار  بتحد�د  المركز  و�دخال  �قوم 
ي استخدام الموارد والذك�ة منا

ي تتسم بال�فاءة �ن ي تتناسب �شكل أفضل  المحاص�ل والتقن�ات الىت ا والىت خ��
ن  . مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف ومن خالل عمله، �ساعد إ�با ع� تحسني

ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة األشد فقرا� حول العالم. 
 األمن الغذايئ

 www.biosaline.org 
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