
 

 المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) یطلق مبادرة عالمیة (نعم إكبا – نعم لمساهمة الشباب ) لتحفیز األبحاث واإلبتكار في

 مجال األمن الغذائي واإلستدامة

 

 دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة ، 22 دیسمبر 2019 – أطلقت معالي مریم بنت محمد المهیري، وزیرة األمن الغذائي في

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة "مبادرة نعم  إكبا - نعم لمساهمة الشباب" والتي ینظمها المركز الدولي للزراعة الملحیة

 (إكبا) بهدف إلهام الشباب للتواصل على الصعید المحلي والدولي لدعم التحدیات المحلیة والعالمیة في األمن الغذائي واإلنتاج

  الزراعي واالستدامة في البیئات الهامشیة والمساهمة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة.

 وتتبنى مبادرة نعم -إكبا إطارًا استراتیجیًا یتمركز على أربع محاور رئیسیة وهي اإللهام والتواصل والتنوع البیولوجي

 وریادة األعمال إلیجاد حلول مبتكرة للتحدیات المتعلقة باألمن الغذائي والبیئات الهامشیة وذلك من خالل تعاون الشباب مع

  أصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك المزارعین ورجال األعمال وصناع السیاسات.

 وأكدت معالي مریم بنت محمد المهیري، وزیرة األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة أهمیة توعیة الشباب

 وتواصلهم حول القضایا المتعلقة بتعزیز األمن الغذائي مع المحافظة على التنوع البیولوجي لدعم النظام البیئي الزراعي

 وتنمیة ریادة األعمال الزراعیة. وأشارت بأن إحدى ممكنات االستراتیجیة الوطنیة لألمن الغذائي في دولة اإلمارات العربیة

 المتحدة هي إشراك المجتمع ومنهم الشباب لتغییر المفاهیم والسلوكیات المرتبطة بإنتاج واستهالك الغذاء، حیث یهدف هذا

 البرنامج لبناء قدرات الشباب بهذا المجال.

 وعلیه فإن المركز یحث المؤسسات التعلیمیة واألكادیمیة والشبابیة للمشاركة في هذه المبادرة لإلستفادة من خبرات الباحثین

 والمتخصصین في هذا المجال إلحداث تغییر عملي ومیداني في البحث والتطویر العلمي وبرامج التدریب لتنمیة القدرات

 ذات الصلة.

 وتعلیًقا على المبادرة، قالت الدكتورة طریفة الزعابي – نائب المدیر العام للمركز ومدیر المشروع: "نتمنى إشراك مزید من

 شباب العالم للمساهمة في تحقیق األمن الغذائي وأهداف التنمیة المستدامة إلیجاد أفضل الحلول بعام 2030. حیث ستكون نعم

 إكبا بمثابة منصة ألفضل الممارسات والحلول المبتكرة والتقنیات والتي سیتم تطبیقها عملیا في دول مختلفة إبتداًء من دولة

 اإلمارات العربیة المتحدة. فشباب الیوم هم صناع الغد والعلماء ورواد األعمال المستقبلیین. ومع بدایة عام 2020 سیتم

 التنسیق مع الجامعات والمؤسسات الشبابیة إلطالق أندیة (نعم -إكبا) الطالبیة".

 تم إطالق نعم -إكبا خالل  المنتدى العالمي لالبتكارات في البیئات الهامشیة في دبي الذي استقطب ما یقارب على 300

 مشارك من قرابة 70 بلدًا لعرض أحدث التطورات على صعید البحوث واالبتكار والتنمیة والسیاسات ضمن میدان الزراعة

 وإنتاج األغذیة في البیئات الهامشیة – وهي مناطق العالم األسرع تأثرًا بالتغیر المناخي وندرة المیاه والملوحة.

 استفسارات الصحافة:

 السید شوكت نبي راذر ،: s.rather@biosaline.org.ae ، أو 00971551378653

 لمحة عن إكبا

 إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الهامشیة التي یعیش فیها زهاء 1.7

 ملیار شخص. ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیًا وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم

 بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عمله یساعد إكبا على تحسین األمن

  الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من أشد المجتمعات الریفیة فقرًا حول العالم.

 www.biosaline.org 

http://www.biosaline.org/

