
 اإلمارات العربیة المتحدة في المستقبلي ألمن الغذائيووزیرة الدولة للعلوم المتقدمة لدولة ال ةوزیر

 مع إكبا التعاونتناقشان آفاق 

 

مسؤولة  معالي مریم بنت محمد المھیري، وزیرة دولة زارت – 2018ینایر/كانون الثاني  23دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
 مؤخراً ،؛ ومعالي سارة بنت یوسف األمیري، وزیرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمةالغذائي المستقبليألمن ا عن ملف

 المركز على مستوى العلوم والتقانات وإسھامھ فیھما.انجازات على  لالطالع(إكبا)  المركز الدولي للزراعة الملحیة

رة، التقت معالي الوزیرة مریم المھیري ومعالي الوزیرة سارة األمیري مع األستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان وخالل الزیا
ر اإلداریین والعلماء في المركز، مع الدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا، وكباكذلك الشرھان، رئیس مجلس إدارة إكبا؛ و

تحقیق التنمیة في شتى المناطق، بما في ذلك منطقة الشرق إلى الرامیة البحوث  ن على آخر المبادراتیالوزیرت تم إطالعحیث 
نمذجة كذلك ، ووتقاناتھا البذور وعلمة النبات والتقانات الحیویة، تربی مجاالتاألوسط وشمال أفریقیا، والتطورات العلمیة في 

 التغیر المناخي، وإدارة الري والمیاه، فضالً عن إدارة الملوحة. 

المركز الدولي للزراعة الملحیة من االطالع  تمكننا من خالل زیارةالمھیري: " حاربمریم  الوزیرة معالي قالت، اللقاءوخالل 
للوصول  الھدف االستراتیجي تطویر الممارسات الزراعیة التي تتناسب مع بیئتنا والتي یطورھا المركز بغیة تحقیق  على آلیة

والمنطقة، وذلك بقیادة نخبة من علماء المركز. كما تشكل ھذه اآللیات تتمة لجھود المركز الرامیة إلى األمن الغذائي في الدولة 
إلى التوصل ألفضل الحلول المتعلقة بقضیة األمن الغذائي من خالل توظیف تطبیقات البحوث العلمیة المعمقة والموسعة بما 

 لقطاع الحیوي لضمان استدامتھ". یسھم في مواجھة التحدیات المستقبلیة واالستثمار في ھذا ا

ً وفي السیاق نفسھ، أضافت معالي الوزیرة سارة األمیري: " في المنطقة لكونھ  یعد األمن الغذائي من المواضیع األكثر إلحاحا
یشكل مستقبل القطاع الغذائي ویؤثر على أداء مؤسسات القطاعین الحكومي والخاص، وقد اكتسب المركز الدولي للزراعة 

ً طیفالملحیة  ً واسع ا نتاج األغذیة من خالل الدراسات إعاماً، وذلك في مجال  20من الخبرات والمعارف الالزمة على مدى  ا
مكثفة والتقاریر التي تصب في إطار تطویر ھذا النوع من الزراعة، وبامكاننا الیوم من خالل دعم الخبرات العلمیة والبحوث ال

القطاع ورسم االستراتیجیات التي تساعد على تجاوز التحدیات واالستفادة من  المتراكمة، تصمیم الخطط المستقبلیة لتطویر
ر وطنیة مؤھلة لقیادة مستقبل القطاع واالرتقاء باالقتصاد الوطني نحو الفرص التي یحملھا القطاع باإلضافة إلى رفده بكواد

 المزید من التنوع واالستدامة."

لزراعة وتربیة المتكامل ل نظامالمتحف التربة في اإلمارات، و غطتفي مرافق إكبا وعقب المباحثات، أجرت معالیھما جولة 
 . والشبكیةالمیاه العادمة، ومواقع إنتاج الفحم الحیوي، والبیوت المحمیة  معالجة مرافق، وحقول التجارب، وكذلك المائیة األحیاء

متحدثاً حول عمل المركز، قال األستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرھان: إكبا ومنذ انطالقتھ في اإلمارات العربیة المتحدة و
 على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال شریك في البحوث لتحقیق التنمیة الكأرسى أسس سمعة طیبة كمركز لالمتیاز و

من أكثر المشكالت إلحاحاً في ثلة وتركز جھود المركز على الحلول المبتكرة ل. المعمورةمناطق  شتى أفریقیا وحسب، بل في
 ووصوالً إلى نقص التغذیة."  ،البیئيالتدھور مروراً ب ،بدءاً من التغیر المناخيالراھن وقتنا 

معالي الوزیرة سارة األمیري بیسرنا الترحیب بمعالي الوزیرة مریم المھیري والدكتورة أسمھان الوافي: "من جانبھا، قالت 
 یةتعاونقامة عالقات إیجاد أرضیة مشتركة إل ونتطلع إلىوتعریفھما بإنجازات المركز في میدان العلوم والتقانات الزراعیة. 

 بیننا." واسعة النطاق 

إلى مزید من التقانات بحاجة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، شأنھا شأن أي دولة أخرى،  إن"وأضافت الدكتورة الوافي: 
مستقبالً. إال أنھ ال یمكننا تحقیق ذلك سوى من خالل األمن الغذائي والمائي والتغذوي للسكان  استمراریة المبتكرة لضمان

ذلك  الطریقة یمكننا مواجھة طیف واسع من التحدیات، بما في ذهفبھفي البحوث واالبتكارات. الیوم استثماراتنا االستراتیجیة 
 التغیر المناخي وندرة المیاه." 

وكمركز للبحوث الزراعیة التطبیقیة، یعمل إكبا على معالجة المشكالت الراھنة والمخاطر المستقبلیة في المناطق ذات الظروف 
الزمن على تحدید واختبار محاصیل وتقانات رائدة تتسم بكفاءة استخدام قرابة عقدین من لإذ یعمل المركز البیئیة األقل مالءمة. 

وعلیھ، استطاع إكبا مراكمة خبرة رضة للجفاف حول العالم. الموارد والذكاء المناخي في مناطق متأثرة بالملح ونادرة المیاه وعُ 
كما یتبوأ المركز من مشكالت الملوحة وندرة المیاه والجفاف.  على حدة لة لكل مشكلةحلول مفصّ  والوصول إلىة واسعة یتطبیق

ً فریداً  ً یسعى من خاللھ إلى موقعا تقانات في شتى بقاع العالم للحدّ من األزمات غیرھا من الو إدخال محاصیل ذكیة مناخیا
 حول العالم.  المرتقبةالغذائیة والمائیة 

ً ألنواع نباتیة مخزن المركز لدى أضف إلى ذلك  لواحد من أكبر مجموعات األصول الوراثیة في العالم والمخصصة حصریا
ً  240مدخل لنحو  13,000 على أكثر منالبنك الوراثي إلكبا  یحتويمتحملة للحرارة والملوحة. إذ  ً نباتیا معت من ما جُ نوعا

http://www.biosaline.org/


یاً من دولة نوعاً نباتیاً بر 70عینة لبذور  250اً بقرابة كما یحتفظ البنك الوراثي أیضبلداً ومنطقة حول العالم.  150على  یربو
 للمركز.  ةالمضیف اإلمارات العربیة المتحدة

### 

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

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

 

 حول إكبا

المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) منظمة دولیة ال تبغي الربح تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة 
 الوصول إلیھا تحقیقاً لألمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل.والمالحة من خالل إیجاد حلول مستدامة واختبارھا وتسھیل 

www.biosaline.org 
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