
 

ف األبحاث  )  لمساهمة الشباب    نعم   – نعم إ�با  ( عالم�ة  طلق مبادرة  � (إ�با)  المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة   ي  وا لتحف�ي
إلبتكار �ف

ي واإلست أل مجال ا 
 امة د من الغذائئ

 

ي ، اإلمارات الع���ة المتحدة ،   ي، وز�رة  ت معا�ي أطلق –  2019  د�سم�ب   22دئب ي ام��م بنت محمد المه�ي
ي  ألمن الغذائئ

�ف
ي ينظمها نعم لمساهمة الشباب"  -"مبادرة نعم  إ�با   اإلمارات الع���ة المتحدةدولة  اعة الملح�ة  المركز الدو�ي للزر  واليت

ي  لدإلهام الشباب للتواصل ع� الصع�د المح�ي والدو�ي  فبهدإ�با)  (
ي األمن الغذائئ

عم التحد�ات المحل�ة والعالم�ة �ف
ي البيئات الهامش�ة

ي تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة.  واإلنتاج الزرا�ي واالستدامة �ف
 والمساهمة �ف

 إ�با -مبادرة نعم تتبيف و 
�
ات�ج�ا  اس�ت

�
ي ور�ادة  تواصل اإللهام وال و�ي  رئ�س�ة محاور أر�ــع � يتمركز عإطارا والتن�ع البيولو�ب

ي والبيئات الهامش�ةاتحد�ات للإل�جاد حلول مبتكرة  األعمال
مع  الشباب  تعاون وذلك من خالل لمتعلقة باألمن الغذائئ

ف ورجال األعمال وصناع الس�اسات ي ذلك المزارعني
ف بما �ف  . أصحاب المصلحة المعنيني

ي، وز�رة  معا�ي وأ�دت  ي ام��م بنت محمد المه�ي
ي ألمن الغذائئ

  توع�ة الشباب أهم�ةاإلمارات الع���ة المتحدة  دولة �ف
ي غذال األمنع��ز تبالمتعلقة  القضا�ا وتواصلهم حول 

ي  مع المحافظة ع� التن�ع ائئ ي الزرا�ي  لالبيولو�ب دعم النظام البييئ
ي إحدى ممكنات أن بوأشارت  . ر�ادة األعمال الزراع�ة وتنم�ة

ات�ج�ة الوطن�ة لألمن الغذائئ ي االس�ت
الع���ة   دولة اإلمارات  �ف

اك المجتمع ومنهم الشباب  ح�ث يهدف   الغذاء، ب�نتاج واستهالكلتغي�ي المفاه�م والسلوك�ات المرتبطة المتحدة �ي إ�ش
نامج لبناء قدرات   بهذا المجال.  الشبابهذا ال�ب

ي هذە المبادرة والشباب�ة التعل�م�ة واأل�اد�م�ة المؤسسات  �حث فإن المركز عل�ه و 
ات  للمشاركة �ف لإلستفادة من خ�ب

ي هذا المجال 
ف �ف ف والمتخصصني ي إل الباحثني

ي البحث  حداث تغي�ي عم�ي وم�دائف
تنم�ة  التدر�ب لالعل�ي و�رامج والتط��ر �ف

 . القدرات ذات الصلة

ا ع�  ي  ةالدكتور  تقال المبادرة،وتعل�ق� وع –  ط��فة الزعائب اك م��د من  نت " :نائب المدير العام للمركز ومدير الم�ش ميف إ�ش
ي وأهداف التنم�ة المستدامة  العالمشباب 

ي تحقيق األمن الغذائئ
ح�ث   . 2030�جاد أفضل الحلول بعام إل للمساهمة �ف

ي سيتم توالتقن�ات فضل الممارسات والحلول المبتكرة ألة بمثابة منص نعم إ�با كون تس ي دول مختلفة  عمل�ا   ها طب�قواليت
�ف

ف  واد والعلماء ور  غد صناع ال همشباب اليوم ف . ���ة المتحدةعإبتداًء من دولة اإلمارات ال بدا�ة    ومع . األعمال المستقبليني
 ". ةالطالب�  إ�با)-نعم ( أند�ة طالق إل   ؤسسات الشباب�ةمع الجامعات والم  نسيق التسيتم  2020عام  

ي البيئات الهامش�ة خالل إ�با -نعم  إطالقتم 
ي  المنتدى العال�ي لالبتكارات �ف ي دئب

  300ع�  �قارباستقطب ما  الذي �ف
 لعرض أحدث التطورات ع� صع�د البحوث واالبتكار والتنم�ة والس�اسات ضمن م�دان الزراعة   70من قرابة  مشارك 

�
بلدا

ي البيئات الهامش�ة 
ي وندرة الم�اە والملوحة.  –و�نتاج األغذ�ة �ف

 بالتغ�ي المنا�ف
�
 و�ي مناطق العالم األ�ع تأثرا

 :استفسارات الصحافة

ي راذر ،  00971551378653  ، أو  s.rather@biosaline.org.ae :الس�د شوكت نيب

 لمحة عن إ�با 

ي �ع�ش فيها زهاء  ي البحوث الزراع�ة التطب�ق�ة و�ركز ع� المناطق الهامش�ة اليت
ي العالم مختص �ف

  1.7إ�با مركز ف��د �ف
 وتتسم بكفاءة استخدام الموارد  

�
مل�ار شخص. و�قوم المركز بتحد�د واختبار و�دخال محاص�ل وتكنولوج�ات ذك�ة مناخ�ا

ف  تالئم بالدرجة الفض� شيت المناطق المتأث رة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف. ومن خالل عمله �ساعد إ�با ع� تحسني
 حول العالم.   

�
ي ومصادر المع�شة لبعض من أشد المجتمعات ال��ف�ة فقرا

 األمن الغذائئ

 www.biosaline.org 

http://www.biosaline.org/

