
                                  
 
 

 
 لحیةراعة المیزور المركز الدولي للزفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة التغیر المناخي والبیئة  وزیر

 
غیر ، وزیر التيأحمد الزیود معالي الدكتور ثانيالیوم زار دبي، دولة االمارات العربیة المتحدة:  ۲۰۱٦، أبریل 14 

ك وذل ،ة دبيفي إمار الكائنالمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  المناخي والبیئة
ن آثاره في مالتغیر المناخي والتخفیف ظاھرة التكیف مع  مجاالت أعمالھ التي تتضمنالمركز و على بھدف االطالع 

 البیئات الھامشیة.
 

والتكیف  طبیعیة،إدارة الموارد الالت في مجا بحوث إكبا على طلع معالي الدكتور ثاني أحمد الزیودي، اوخالل زیارتھ
 ي البیئاتفیاسات مع التغیر المناخي، وإنتاجیة المحاصیل وتنویعھا، والزراعة المائیة والطاقة الحیویة، وتحلیل الس

 الھامشیة.
 

 ا، وإنيكبجریھا إتي یالبحوث التطبیقیة العن  یسعدني معرفة المزیدثاني أحمد الزیودي: " الدكتورومما ورد عن معالي 
ن المزارعی بل معیشةتحسین اإلنتاجیة الزراعیة وس تسھم في الحلول البحثیة المبتكرة التي یطورھا المركزبأن  على یقین

 في المجتمعات الریفیة في البیئات الھامشیة".
 

 عاجالً ي تدخالً مما یستدع ،الوزیر إلى أن تأثیرات التغیر المناخي باتت جلیة في شتى أنحاء العالممعالي كما أشار 
دامة قیق االستكرة لتحتطویر استراتیجیات فعالة وإیجاد حلول مبتمواجھة التحدیات المرتبطة بالتغیر المناخي، إلى جانب ل

 في اإلنتاج الزراعي في المناطق األكثر تعرضاً لتأثیرات التغیر المناخي.
 

ات إكبا مبادر نة، في معرض حدیثھا عز الدولي للزراعیة الملحیالدكتورة اسمھان الوافي، المدیر العام للمركوعلقت 
 تمرالمس دعمھرؤیتھ و نقدرنحن ، والترحیب بمعالي الدكتور ثاني أحمد الزیودي في المركزیشرفنا : "قائلةالبحثیة 

 المركزمل ب. یعاننھج متعدد الجواللتعزیز مبادرات التكیف مع التغیر المناخي في البیئات الھامشیة من خالل اعتماد 
لصرف ، ومیاه االمالحة یة وغیر التقلیدیة مثل (المیاهتتضمن استخدام المیاه التقلیدالتي على تطویر العدید من التقنیات 

عار ، واالستشألراضيالصحي المعالجة، المیاه الصناعیة، ومیاه الصرف الزراعي، ومیاه البحر)، وتقنیات إدارة المیاه وا
ع من الوثیق التعاو التكیف مع التغیر المناخي في البیئات الھامشیة. ونتطلع إلى تحقیق المزید من فرصعن بعد، ونماذج 

 ."وزارة التغیر المناخي والبیئة في دولة االمارات في ھذا المضمار
 

خیل نحول جارب حقول الت تضمنبجولة في منشآت إكبا البحثیة تثاني أحمد الزیودي  لدكتورامعالي وخالل زیارتھ، قام 
 كادا. سالبنك الوراثي، والبیت المحمي، ونظام بة، والتمر، ونظام الزراعة المائیة المتكاملة، ومتحف التر

 
 -ئة البیئة ھیوة، ومنذ تأسیسھ، یحظى إكبا بدعم من وزارة التغیر المناخي والبیئة في دولة االمارات العربیة المتحد

 ي للتنمیة.، والبنك االسالمأبوظبي
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 لتساؤالتكم یرجى التواصل مع: 
 +)971( 43361100أو عبر الھاتف:  a.begmuratov@biosaline.org.ae: عبد المطلب بیغموراتوفالسید 

 
 
 
 
 
 
 



                                  
 
 

 
 
 

 حول إكبا
لھامشیة ابیئات المركز الدولي للزراعة الملحیة ھو مركز دولي غیر ربحي یھدف إلى تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة في ال

لمتعلق ألمن ااوالمالحة من خالل تحدید واختبار وتسھیل الحلول المستدامة لتحقیق األمن الغذائي والتغذوي وكذلك 
 بالدخل. 

www.biosaline.org 
 

 حول وزارة التغیر المناخي والبیئة في دولة االمارات العربیة المتحدة
 

 روني: لمعرفة المزید من التفاصیل عن وزارة التغیر المناخي والبیئة، یرجى التفضل بزیارة الموقع االلكت
.gov.ae/en/home.aspxhttp://www.moew 
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