
ن إكبا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  اكة بي   شر
ي البلدان النامية

ي فن
 لتعزيز األمن الغذائ 

 
 ، ي ي  13دئ 

ين الثائن /تشر ( والصندوق الدولي للتنمية إكباالمركز الدولي للزراعة الملحية ) قام – 2018نوفمب 
الجهود الرامية إل خطوة باتجاه توحيد بإتخاذ (، إحدى الهيئات المختصة لألمم المتحدة، إيفادالزراعية )

ي البلدان النامية، ما يس
ي فن
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اتحقيق التنمية الزراعية واألمن الغذائ 

هم فن
 لألمم المتحدة. 

 
اتيجية استمرت لقرابة  وبناًء عىل ، وقع إكبا وإيفاد مذكرة تفاهم  15عالقة تعاونية اسبر

ً
ي هذا الصدد عاما

فن

ي، وزيرة الدولة المسؤولة عن  معالي بحضور  ي دولة اإلمارات ملف مريم بنت محمد المهب 
ي فن
األمن الغذائ 

 . ي ي دئ 
ي المقر الرئيسي إلكبا فن

 العربية المتحدة، وذلك فن

ات الفنية،  فعاليات مختلفةضمن  تقوم المنظمتانساقية ، وبموجب هذه االتف بتبادل المعرفة والخب 

وتنظيم فعاليات ، ممولة أخرىجهات أو من إيفاد من قبل وتحديد المشاري    ع المناسبة للتمويل المحتمل 

ك. ال االهتمامذات مواضيع الالمعرفة وبناء القدرات حول  لتبادل  مشبر

مع التأقلم  لقادرة عىلاو إلجهاد المحاصيل المتحملة لمعينة كالتعاون بصفة خاصة مجاالت سيشمل 

ي والتكيف 
ات التغب  المناخن ي والمياه من حيث الملوحة والصودية، والتخفيف من تأثب 

المناخ، وإدارة األراضن

ي البيئات الهامشية. 
 فن

  إيفاد و وسيعمل إكبا 
ً
، الملوحة متوسطةوالمياه استخدام المياه غب  التقليدية )كالمياه المالحة  عىلمعا

غراض شتر األ ل المخصصة والمياه المعالجة، والمياه الصناعية، وكذلك مياه الرصف الزراعي ومياه البحر(

 عن إنتاج البذور و الزراعية الزراعية و ال
ً
. استخدام حرجية، فضال  نظم الري عىل نطاق صغب 

والتقانات عىل  اتاستطاع مراكمة ثروة من المعرفة والخب   حيثأعمال المركز ضمن هي هذه المجاالت و 
 من العمل، ل 20مدى نحو 

ً
 يتمكن من خالله مساعدة البلدان عىل مواجهة يعاما

ً
ا ن  متمب 

ً
تبوأ اليوم موقعا

ي البيئات الهامشية. 
ي وجه اإلنتاج الزراعي فن

ي تقف فن
 التحديات التر

 
ي الهدف  تمريم بن معالي ، قالت مذكرة التفاهموخالل مراسم توقيع 

ي: "لقد بات األمن الغذائ  محمد المهب 
إل اإلمارات العربية المتحدة، إذ دعت قيادتنا الحكيمة كافة الكيانات المعنية دولة الرئيس لدى حكومة 

، لدينا إيمان راسخ  ي
ي مكتب األمن الغذائ 

ي قمة أولياتها. ونحن، فن
بأنه ال يمكن تحقيق أي هدف وضعه فن

ي من هذا المستوى دون أن تتضافر جميع 
ي هذا المقام بهذنرحب و ، ذات الصلةجهود كافة الكيانات وطتن

 هفن
ي ال يةتفاقاإل 

  تر
 
ي ي الذيالتعاون  أنواعونشجع كافة  اليوم تبرمأ

األمن و ل تحقيق التنمية المستدامة إفضن
 ". ي

 الغذائ 
 

ي وأضافت  ي ثنائها معالي مريم بنت محمد المهب 
ي هذا الصدد خطوة مهمة هي مذكرة التفاهم  أنفن

 فن
ً
: قائلة

ي التقانات المتطورة و أ"
ات  تبادلن تبتن . فالتقانات ت هي من أهم مقوماتالمعرفة والخب  ي

حقيق األمن الغذائ 
 لعت

ً
ي السعي إل تعزيز ثورة غذائية ب دورا
ي هذا السياق، . بالمغذياتمستدامة وغنية فن

ي  وفن
علينا أن  ينبعن

ن  ي إنتاجها باإلسهام  باإلضافة إلهذه التقانات  تقبل أمامنكون منفتحي 
  دور حيوي فن

ً
 ." أيضا

http://www.biosaline.org/
https://www.ifad.org/


 
والحوكمة  شارلوت سالفورد، النائب المشارك لرئيس إيفاد، قسم العالقات الخارجية ا السيدةمن جهته
ن إيفاد وإكبا بهدف قالت: " ي تعزيز العالقات بي 

ي وقعناها اليوم يكمن فن
رفع إن الهدف من مذكرة التفاهم التر

ي مستوى أعمالنا 
ى فن ن فعالية استثماراتنا أفريقيا جنوب الصحراء الكب  فعىل مدى عشر سنوات من  ،وتحسي 

 إل إكبا 
ً
ةمساعدة  بهدفالتعاون المثمر، قدمنا منحا ن أصحاب الحيازات الصغب  ن  المزارعي  عىل تحسي 

ي تفصيل االبتكارات التقانية 
ة المديدة إلكبا فن  المخصصةإنتاجيتهم ومصادر المعيشة لديهم، وهنا نقدر الخب 

."  لتنمية  اإلنتاج الزراعي
 

 ، ي
ي تعليق للدكتورة أسمهان الوافن

مع إيفاد الذي كان  يةتفاقاإل  هيشنا إبرام هذكبا، قالت: "إلعام المدير الوفن
 
ً
ي البيئات الهامشية. ال شك أن هذه دائما

ن فن ن مصادر المعيشة لدى المزارعي  ي تحسي 
 لمهمة إكبا فن

ً
داعما

اكة الجديدة ستعزز جهودنا البحثية والتنم  بيد لتحقيق األمن تية، كما سو الشر
ً
ساعدنا عىل العمل مع إيفاد يدا

ي أقل البلدان 
ي والتغذوي السيما فن

ي الغذائ 
، واإلسهام فن

ً
أهداف التنمية المستدامة لألمم تحقيق دخال

ن المتحدة، السيما الهدف ."  ي  ي
 األول والثائن

 
ي ميدان بحوث الزراعة  1999ويعد إكبا الذي تأسس عام 

أحد المنظمات الرائدة عىل مستوى العالم فن

ي أكبر من 
ق األوسط وشمال  30الملحية. إذ نفذ المركز حتر اليوم برامج فن ي منطقة الشر

ها فن
ّ
، تقع جل

ً
بلدا

ل إكبا عىل التعامل مع المخاطر أفريقيا، وآسيا الوسىط والقوقاز. وكمركز للبحوث الزراعية التطبيقية، يعم

ن األساسي للمركز  كب 
ي المناطق الهامشية. أما البر

ي تواجه الزراعة فن
الراهنة منها والمستقبلية والمشكالت التر

ي 
فينصب عىل تحديد واختبار محاصيل وتقانات تتمتع بكفاءة استخدام الموارد وتتسم بذكائها المناخن

ي المناطق المتأثرة
بالملوحة والنادرة المياه والمعرضة للجفاف. نتيجة لذلك، استطاع  وجعلها نموذجية فن

 مفصلة لمشكالت الملوحة وندرة المياه والجفاف. 
ً
ة تطبيقية واسعة وأوجد حلوال ، وعليهإكبا مراكمة خب 

 ي  
ً
 فريدا

ً
 يتبوأ المركز موقعا

ً
ي  ،مكنه من إدخال محاصيل وتقانات ذكية مناخيا

 يكون الطلب عليها عىل أشده فن

 األرضشتر بقاع 
ً
ات األزمات الغذائية والمائية المرتقبة.  من للتخفيف  ، سعيا  تأثب 

### 
 

، ل ي
ي راذر، إكبا يرخ  التواصل معتساؤالتكم حول البيان الصحفن  السيد شوكت نت 

 : ي
وئن يد االلكبر  ، rather@biosaline.org.aes.عب  الب 

 عىل الرقم: 
ً
  8653 137 55 971+أو باالتصال هاتفيا

 حول إكبا 

ي البيئات  غب  ربحيةالمركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( منظمة دولية 
ن اإلنتاجية الزراعية فن تهدف إل تحسي 

ي 
 لألمن الغذائ 

ً
الهامشية والمالحة من خالل إيجاد حلول مستدامة واختبارها وتسهيل الوصول إليها تحقيقا

 والتغذوي وضمان الدخل. 

www.biosaline.org 

mailto:s.rather@biosaline.org.ae
http://www.biosaline.org/

