
 إكبا والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة یدخالن في شراكة لتعزیز األمن الغذائي في المنطقة العربیة
لمنظمة واالمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) كل من الیوم اتفق  – 2017أكتوبر/تشرین األول،  16دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

 على تكثیف التعاون في مجال تحقیق مرونة المناخ الزراعي واألمن الغذائي في المنطقة العربیة.  العربیة للتنمیة الزراعیة

نمیة الزراعیة إلكبا برئاسة معالي زیارة وفد المنظمة العربیة للتجرى توقیعھا خالل ووثق الطرفان شراكتھم في إطار مذكرة تفاھم 
 البروفسور ابراھیم آدم أحمد الدخیري، المدیر العام للمنظمة. 

ً وتوفر الوثیقة إطار للجھود المشتركة لمعالجة المشاكل الرئیسیة بما في ذلك ندرة المیاه والملوحة التي تواجھ القطاعات الزراعیة  اً متینا
الدكتورة اسمھان الوافي، المدیر العام إلكبا بزیارة  رحبتمع وفد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،  في البلدان العربیة. وخالل االجتماع

لنظر للنا  إنھا لفرصة عظیمةمركزنا الیوم، الوفد المرافق في ابراھیم آدم أحمد الدخیري ویشرفنا الترحیب بالبرفسور مة قائلة: "وفد المنظ
 تلبیة حاجات أصحاب الشأن بشكل أفضل في المنطقة العربیة."لضمان العمل معاً  كیفیةفي 

الوفد وومن جانبھ، أعرب البروفسور ابراھیم آدم أحمد الدخیري عن سعادتھ بزیارة المركز الدولي للزراعة الملحیة قائالً: " یسعدني 
 وأطرھا التشغیلیة."  المنظمتین والیةالتعریف بة وزیارة إكبا واالجتماع مع فریق المركز لتداول قضایا مختلف المرافق

، سیتعاون كل من إكبا والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في مشاریع ذات الصلة بالتكیف مع التغیر المناخي وضمن بنود مذكرة التفاھم
 یة وغیرھا. والتخفیف من آثاره، وكذلك التصحر واإلدارة المستدامة للموارد الطبیع

كتورة اسمھان الوافي قائلة: "یسرنا تأسیس شراكة استراتیجیة مع المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة حیث وفي ھذا اإلطار، صرحت الد
تكثیف العمل التعاوني نحو تحسین األمن الغذائي والتغذیة السلیمة، ومحاربة التصحر لخطوة مھمة ھذه  توقیع مذكرة التفاھمنعتبر 

آثار التغیر المناخي في الدول العربیة. فمن ع زات الصغیرة للتكیف بشكل أفضل میاوتدھور األراضي إلى جانب مساعدة أصحاب الح
 نطاق برامجنا للبحوث من أجل التنمیة وتأثیرھا في المنطقة العربیة."  التوسع في خالل شراكتنا مع المنظمة العربیة، نأمل

إلى  جامعة الدول العربیة، یھدف إكبا لمتخصصة العاملة تحت لواءالعربیة اوحیث تعتبر المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة أحد المنظمات 
دیم المساعدة الفنیة ، فضالً عن تقات إنتاجیة المحاصیلتنبؤالغطاء األرضي و خرائطمنظمة لدعم دولھا األعضاء في تطویر مع الالعمل 

ال في البلدان التي تعمل فیھا كل من المنظمتین. وحتى اآلن، نفذ إكبا نشاطات بحثیة من أجل التنمیة في العدید من البلدان على سبیل المث
س واإلمارات ال الحصر: البحرین ومصر والعراق واألردن ولبنان وموریتانیا والمغرب وعمان والمملكة العربیة السعودیة وسوریا وتون

 العربیة المتحدة والیمن. 
 

 معنا الیوم لمباشرة شراكة جدیدة، تحدث البروفسور ابراھیم آدم أحمد الدخیري قائالً: " اجتاالت العمل المشترك ضمن المذكرةوعن مج
ناخي والتملح والتصحر میر الحیث یتوقع أن یسھم ھذا التعاون في توحید جھود المنظمتین اللتین تتشاركان القضایا نفسھا من قبیل التغ

وغیرھا من القضایا المرتبطة بالزراعة. ولقد أدرجنا مجاالت التعاون التي تمت صیاغتھا في اتفاق رسمي إلى جانب عدد من المدخالت 
 .22في الدول العربیة بالنسبة لكلینا متمثلین ال لمصلحة عمالئنا بشكل وثیقلعمل لمنظمتینا  ستوجھالتي 

 
فة االلكترونیة المتعلقة ه المذكرة، یسعى كل من إكبا والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة على تعزیز منصات المعروكجزء من ھذ

ة إلى جانب بناء قدرات أصحاب الشأن على المستوى الوطني في مجال التنمیة الزراعیة المتسدامة واألمن الغذائي وجمع المیاه بالزراع
 ومحاربة التصحر. 

 
إكبا مركزاً للبحوث الزراعیة التطبیقیة، فإنھ یسعى لمعالجة التھدیدات الحالیة والمستقبلیة ومشاكل المناطق الھامشیة. فعلى وحیث یمثل 

 مدار العقدین الماضیین، عمل المركز على تحدید واختبار وتجریب المحاصیل والتقنیات التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد والمتكیفة
المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والعرضة للجفاف حول العالم. وكنتیجة لذلك، استطاع إكبا تحصیل خبرة تطبیقیة مع المناخ في 

من نوعھ بمھمة إدخال  والجفاف. وقد اضطلع المركز بشكل فرید واسعة إلى جانب تطویر حلول مخصصة لمشاكل الملوحة، وندرة المیاه
 .المتوقعة تزداد الحاجة إلیھا في مناطق مختلفة من العالم للتخفیف من أزمات الغذاء والمیاهمحاصیل وتقنیات ذكیة مناخیاً 

 
 یمتلك المركز مخزون ألكبر مجموعة من الموارد الوراثیة في العالم مخصص ألنواع النباتات المتحملة للحرارة والملوحة. كما

بلداً ومنطقة حول العالم. وكذلك یحتفظ  150وعاً نباتیاً من أكثر من ن 240مدخالً لنحو  13000یحتوي بنكھ الوراثي على أكثر من 
 البنك

تھدف یسو نوعاً نباتیاً بریاً من دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وھي الدولة المستضیفة للمركز. 70عینة بذور لنحو  250الوراثي بقرابة 
 عة مصدر الرزق األساسي ولكنھا تفشل بسبب الملوحةإكبا بعض من أكثر المجتمعات فقراً في مناطق تشكل فیھا الزرا

 .وشح المیاه والجفاف
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 لتساؤالتكم حول البیان الصحفي، یرجى التواصل مع 
 8653 137 55 971+، أو  s.rather@biosaline.org.aeالسید شوكت نبي راذر، إكبا: 

 

 حول إكبا

المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) ھو مركز دولي غیر ربحي یُعنى ببحوث التنمیة ویھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات 
الھامشیة والمالحة من خالل تحدید الحلول المستدامة واختبارھا وتسھیل الوصول إلیھا تحقیقاً لألمن الغذائي والتغذیة السلیمة وضمان 

 الدخل.

www.biosaline.org 
 

 حول المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

فإن العاملة تحت لواء جامعة الدول العربیة. وبناء على ذلك، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ھي أحد المنظمات العربیة المتخصصة 
محورین اثنین:  على ھا،تأسیسكما في میثاق  ،أھداف المنظمة العربیة وحددت. الجامعة العربیةعضاء في الدول األ جمیعھم أعضاءھا 

القطاع وتعزیز الدول األعضاء في تطویر مساعي المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  تدعم الوطني واالقلیمي. فعلى المستوى الوطني
لى تسھیل التنسیق بین الدول األعضاء في مجال القطاع الزراعي بھدف تحقیق . وعلى المستوى االقلیمي، تعمل المنظمة عالزراعي فیھا

  اقتصاد عربي متكامل وتحقیق االكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.  
 
 http://www.aoad.org  
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