
 تاردقلا رOPطت لجأ نم ة7عارزلا ثوح,لاو ا7لعلا تاساردلل ا7سآ ق"! بونجل 789لقإلا زكرملاو ا,$إ *()ب ة$ا"!
 ة7سسؤملاو ةTدرفلا

 
 /<5لقإلا زكرملاو )ا89إ( ة5حلملا ةعارزلل /.ودلا زكرملا قفتا - 2021 سرام 15 ،ةدحتملا ةZ[7علا تارامإلا ،WX9د
ST نواعتلا Pع )SEARCA( ة5عارزلا ثوح9لاو ا5لعلا تاساردلل ا5سآ قCD بونجل

 ة5منت اهيف امX تالاجم ةدع /
 .ةفرعملا لدا9تو تاردقلا
 
ST مهافت ةركذم مويلا نازكرملا عقو دقف

kTاijفا لفح لالخ لاجملا اذه /
/ Xلوؤسملا را9ك روضحopT نم rفرطلا الopT. 

 
قو
ّ

 زكرملا ريدم ،وwروجvwج opTلج روتكدلاو ،ا89إل ةXانإلاX ماعلا ريدملا ،/xyاعزلا ةفvwط ةروتكدلا نم الr ة5قافتالا ع
  .ة5عارزلا ثوح9لاو ا5لعلا تاساردلل ا5سآ قCD بونجل /<5لقإلا
 
ST نواعتلل قvwطلا ة5قافتالا دهمت

 لدا9ت كلذكو ،ة5سسؤملاو ة�درفلا تاردقلا ة5منت جمارب ذ5فنت لثم تالاجم /
 جماiyلا ر�wطت Pع اًض�أ نافرطلا نواعت�س ،ة5قافتالا بجوم�و .ة5ملعلا تامولعملاو تاعوبطملاو داوملا

 .كijشملا مامتهالا تاذ عــــwراشملاو
 
ST ة5ساسأ ةملr /� ة8ا�Dلا" :صوصخلا اذهب ا89إل ةXانإلاX ماعلا ريدملا ،/xyاعزلا ةفvwط ةروتكدلا تراشأ

 ،ا89إ ةمهم /
 نوكنس ،اًع5مج انيدل ةوقلا تالاجم نم ةدافتسالا لالخ نمف .ة8ا�Dلا ەذه ر�wطتب اًقح انتداعس ب�س وه اذهو
 قاطن عيسوت .إ علطتن نحنو .ءاس�لاو با9شلا ةصاخو ،opTثحا9لل تاردقلا ة5منتل ةد�دج صرف داج�إ Pع نwرداق
 ."ا5سآ قCD بونج لود لمش�ل انيدل تاردقلا ة5منت جمارب
 
 ثوح9لاو ا5لعلا تاساردلل ا5سآ قCD بونجل /<5لقإلا زكرملا ريدم ،وwروجvwج opTلج روتكدلا راشأ هتهج نم
ST ة5عارزلا تا�دحتلا د5قعت عم" :ة5عارزلا

 م عم اندوهج رفاضنس نحنو .ة�wس لمعلا .إ جاتحن اننإف ،انعمتجم /
£xاذغلا نمألا قيقحتل

T¥انملا ipغتلا عم ةف5كتملا تا5نقتلاو ل5صاحملا ر�wطت .إ ةفاضإ ،/
 نم ةمات ةقث Pع نحنو ./

 ."انيدل ةحلصملا باحصأ ل9قتسمX ةلصلا قيثو نوك� لضفأ عضو .إ اندوقتس ة8ا�Dلا ەذه نأ
 
ST ة5عارزلا ثوح9لاو ا5لعلا تاساردلل ا5سآ قCD بونجل /<5لقإلا زكرملا رقم عق�

 ipغ ة5لود ةمظنم /�و ،opTبلفلا /
ST م5لعتلا ءارزو ةمظنم اهتأش©أ ة5ح�ر

ST لثمتت ةمهمX ا5سآ قCD بونج /
 ة5عماج تاساردX ءاضعألا نادل9لا دwوزت /

ST ةدوجلا ة5لاع
 قCD بونج ةقطنم ل®اشمو تاجا5تحاX ةقلعتملا ة5ثح9لا جماiyلا قيس�تو ذ5فنتو زwعتو ؛ةعارزلا /

  .ة5عارزلا براجتلاو ثوح9لا جئاتن �D©و ؛ا5سآ
 
ST ا89إ سسأت

 – ة5شماهلا تائ�بلل اًص5صخ ةممصم لولح ر�wطت Pع زكري /<لاع زا5تما زكرم وهو ،1999 ماعلا /
  .اهipغو ،فافجلاو ،ەا5ملا ةردنو ،ةحولملا ل®اشم هجاوت /µjلا ملاعلا قطانم /�و
 
ST ءاCDr ا89إ ىدل

ST ة�wمنت ة5ثحX جمار�و ةطش©أ زكرملا ذّفن ،opTنسلا رم Pعو .ملاعلا لوح ةلود 50 نم 8i̧أ /
/ 

ST ةلود 45 /.اوح
 ءارحصلا بونجو زاقوقلا بونجو ا5سآ بونجو ا5قvwفإ لامشو طسوألا ق�Dلاو ¼سولا ا5سآ /

  .ا5قvwفأX ىiy¾لا
 



ST ة5نفلا تاiyخلا نافرطلا لدا9ت�س ،ة8ا�Dلا ەذه لالخ نمو
/ Xبونج نادل CDا5سآ ق ST

 دراوملا ةرادإ لثم تالاجم /
 ة5ئاملا ةعارزلا مظنو ؛مادتسملا جاتنإلاو ل5صاحملا opTسحتو ؛هعم ف5كتلاو خانملا ipغت ةجذمنو ؛ة5ع5بطلا
  .ةلما تملا
 

### 
 

  ا,$إ لوح
 
ST ة5ق5بطتلا ة5عارزلا ثوح9لل دvwف زكرم وه )ا89إ( ة5حلملا ةعارزلل /.ودلا زكرملا

 قطانملا Pع زكري ملاعلا /
 تا5نقتلاو ل5صاحملا لاخدÅو را9تخاو د�دحت Pع زكرملا لمعwو .ةمس© را5لم 1.7 /.اوح اهيف شÂع� /µjلا ة5شماهلا
ا5خانم ة5كذلا

Æ
 دعاسÈو .فافجلاو ەا5ملا ةردنو ةحولملاX ةرثأتملا ةفلتخملا قطانملا عم لضفأ ل شÇ بسان�ت /µjلاو 

£xاذغلا نمألا opTسحت Pع هلمع لالخ نم ا89إ
  .ملاعلا لوح Æارقف دشألا ة5فvwلا تاعمتجملا ضع9ل شÂعلا ل9سو /

www.biosaline.org 
 
  :ة7فحصلا تاراسفتسالل
  ا,$إ
 وأ s.rather@biosaline.org.ae :ةدحتملا ةv�5علا تارامإلا ،/xyد ،ا89إ ،رذار /µyن تكوش د5سلا

971551378653+  

 


