
 

 
كاء  ي رائد بحضور ال�ث وع بحئ� اض�ة ناقشت م�ث  خالل ورشة عمل اف�ت

ي  
ي والمائئ

وع دراسة مكتب األمن الغذائئ سبل استغالل م�اە ال�ف �طلق م�ش
ي  ضمن أنظمة الزراعة الحديثة الص�ي المعالجة 

ي  لتع��ز األمن الغذائئ
والمائئ

ي 
 الوطين

 
، اإلمارات الع���ة المتحدة،   ي ي  أطلق    : 2021سبتم�ب    ١٩دئب

ي والمائئ
سبل استغالل دراسة    اليوممكتب األمن الغذائئ

ي   وع بحئ� ي لدولة اإلمارات، خالل ورشة عمل استعرضت م�ث
ي تع��ز األمن الغذائئ

م�اە ال�ف الص�ي المعالجة �ض
والمؤسسات  الحكومة االتحاد�ة والسلطات المحل�ة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص    ممث�ي رائد بحضور  
 والمنظمات الدول�ة. غ�ي ال��ح�ة 

 
كاء هذا ينفذ  ي أر�عة �ث وع البحئ� المركز الدو�ي للبحوث (إ�با)، و   المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة، هم: نو يرئ�س الم�ث

ي المناطق الجافة
منظمة األغذ�ة والزراعة التابعة لألمم  و وجامعة اإلمارات الع���ة المتحدة،   )،�كارداإ( الزراع�ة �ض
 .  المتحدة 

وع العل�ي وسوف يركز  ي    ةالمتقدم  الزراعةتقي�م ك�ف�ة نمو  ع�    ،الذي كان محور ورشة العمل  ،الم�ث
ضمن   الدولة�ض

أم –أنظمة الزراعة المحم�ة  
َّ
وك�ف�ة اسـتفادتها من م�اە الـ�ف  –مود�ة  ، والمزارع العةثل البيوت البالسـت�ك�ة الُمَدف

ي يتم  الصلبة المخلفاتو الص�ي  ي الوقت الراهن.  إهدار الحي��ة، والئت
 معظمها �ض

 
ي، وز�رة  بنت محمد  معا�ي م��م    وأ�دت ،    الدولة المه�ي ي

ي والمائئ
اض�ةاال  الورشة  أثناء حضورها لألمن الغذائئ  أهم�ة ،  ف�ت

ي   البحئ� وع  الم�ث ي  هذا 
والمتواصلالس�ي  �ض ي   تع��ز نحو    الدائم 

الغذائئ ي   األمن  الس�اسات    الوطئض تط��ر  نهج  ي  وتبئض
العلم�ة واألدلة  والتط��ر  البحث  القائمة ع�  "الحكوم�ة  قالت:  الم�اە  ، ح�ث  السنوي ع�  الطلب  ي  يبلغ 

دولة  �ض
المتحدة   الع���ة  جة قرابةتمثل م�اە ال�ف الص�ي  و مل�ارات م�ت مكعب،    ٥  قرابةاإلمارات 

�
من هذا    ٪١١  الُمَعال

ي الطلب. 
مليون م�ت مكعب كل عام من م�اە ال�ف الص�ي المعالجة، ول�ن يتم   ٧٣٥ننتج حوا�ي  اإلماراتونحن �ض

ي البحر.  
   ا �شكل ذلك هدر� و فقدان أو ت��ف أ��� من ر�ــع هذا المورد �ض

ً
ن م�اە ال�ف الص�ي المعالجة  إ ح�ث    ؛هائ�

 ، مما �جعلها وس�لة مثال�ة لدعم نمو المحاص�ل". بالعنا� المغذ�ةغن�ة 
 

 نفسه ينطبق ع�    األمر "وأضافت معاليها:  
�
ا حوا�ي   ُتنتجاإلمارات الع���ة المتحدة  ف  ، الحي��ة  الصلبة  فاتالمخل سن���

ي الحي��ة،    الصلبة  المخلفاتطن من    ألف  ١٦٧ أن    ،يهدر منها قدر كب�ي   الئت العلم  الحي��ة   الصلبة   المخلفاتمع 
جة

�
ي  �ُ   الُمَعال

  ؛ المحم�ة  الزراعة  ظمةنأ  ع�  القائمة  المتطورة  المزارعمكن استخدامها لتخص�ب المحاص�ل المزروعة �ض
 ".  وال��ماو�ةالحاجة إ� استخدام األسمدة االصطناع�ة  من �حد مما 

 
جة: "ُ�شكل م�اە ال�ف الص�ي  وأضافت

�
ي إهدارها.    ال   مة والمخلفات الصلبة الحي��ة موارد ق�ّ   الُمَعال

استخدام فبينب�ض
جةم�اە ال�ف الص�ي  

�
ي قطاعنا الزرا�ي    الُمَعال

ا    -�ض ي وتحد�د�
  الزرا�ي   محصولنا   ز�ادة�مكننا    -  المحم�ة  الزراعة  أنظمة  �ض

ي  المنتجة األغذ�ة وكم�ة
  اإل�تفاء  من أفضل �سب تحقيق و�التا�ي  المائ�ة مواردنا  استهالك إ� الحاجة دون الدولة �ض

ي 
ي  الغذائئ

 مهم ا� دور  س�لعب مما ،  الذائت
�
ي تع��ز كٍل  ا

ي  �ض
ي واألمن المائئ

 ".  من األمن الغذائئ
 



 

   هذا عد  �ُ 
�
وع العل�ي مهما ي    معدلألن    ؛الم�ث

 المعدالت   مندولة اإلمارات الع���ة المتحدة  استخدام الم�اە للفرد �ض
ي  ل  مستهلك  أ��ب �عت�ب القطاع الزرا�ي  و .  العال�ة

من إجما�ي الطلب ع�   ٪٨٣  قرابة�ستهلك    ح�ثدولة،  ال لم�اە �ض
 
ً
ض الم�اە مقارنة �ي والصنا�ي  بالقطاعني

ض  .الم�ض
 

المتحدة من    المحم�ة الزراعة    إن الع���ة  ي تقلل بها دولة اإلمارات  الئت لم�اە، ألنها تتيح  لها  حاجت�ي إحدى الطرق 
باستخدام  المحاص�ل  التقل�د�ة.    تتطلبه  مما   ٪ ٩٥  بحوا�ي   أقل   م�اە  كم�ةزراعة  الزراع�ة  الزراعة    لتمثو الطرق 

ي  
ة أساس�ة �ض ض ات�ج�ةالخاضعة للرقابة رك�ي ي    اإلس�ت

ي   ٢٠٥١الوطن�ة لألمن الغذائئ لدولة اإلمارات الع���ة المتحدة، الئت
ي قدرة الدولة ع� إنتاج الغذاء �شكل مستدام باستخدام األسال�ب  تع��ز تهدف إ�   .تعتمد ع� التكنولوج�ا  الئت

 
لجهود  و  ات�ج�ةنت�جة  اآل  اإلس�ت المتحدة  الع���ة  اإلمارات  دولة  أصبحت   ، ي

الغذائئ لألمن   ن موطنالوطن�ة 
�
  لقطاع  ا

ف�ما   ودينام��ي  الجهود    وتتمثل،  المتقدمةبالزراعة    يتعلقحيوي  "وادي   ضمنأحدث  وع  م�ث ي 
�ض الس�اق  هذا 

 تكنولوج�ا الغذاء" الذي  
�
ي أنظمةيهدف إ� مضاعفة إنتاج الغذاء    الذيهذا العام، و   طلق أ

من خالل    الحديثة  الزراعة �ض
ي اعتماد وتنف�ذ أحدث التقن�ات 
 .سلسلة الق�مة الغذائ�ة  �ض

 
ي    واختتمت جةإعادة استخدام م�اە ال�ف الص�ي  إن  "  : بقولها معا�ي المه�ي

�
  للرقابة  الخاضعة  المزارعداخل    الُمَعال

ض ط��قة  مَ ستُ  اإلمارات من تحسني دولة  ض   استغاللها �ن  متآزرتني ض  ض كفاءتني بني الجمع  توفر   ؛للموارد من خالل  ح�ث 
ي   المتقدمة  المزارع   المغلقة  الزراعة  أنظمة  تتبئض   الئت

�
 منخفض  طلبا

�
و�تم تلب�ة هذا الطلب المنخفض من    ،ع� الم�اە  ا

 ."المستدامة د ر المواخالل 
 

 -انت�-


