
 شراكة تجمع إكبا مع جامعة جايمس كوك 

 األمن الغذائي في المناطق الجافةب ذات الصلةلتوسيع نطاق البحوث والتنمية 

 

( JCUكوك ) ( وجامعة جايمسإكباالمركز الدولي للزراعة الملحية ) توصل – 2019يوليو/تموز  18دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 الجافة.  في ميدان البحوث والتنمية لتحسين إنتاج األغذية والزراعة في المناطق إلى اتفاق تعاونيالحكومية في كوينزالند الشمالية بأستراليا 

 9اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  دولة ز بدبي فيفي مقر المركالمذكور الشأن  فيجامعة جايمس كوك مذكرة تفاهم وأبرم إكبا فقد 

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة مكتب األمن الغذائي فيبحضور كبار المسؤولين من  2019يوليو/تموز 

األمن الغذائي في دولة  مسؤولة عن ملف مريم بنت محمد المهيري، وزير دولة معاليوفي تعليق لها على هذه العالقة التشاركية، قالت 

ولدى اإلمارات العربية المتحدة: "إن إكبا وجامعة جايمس كوك يضطلعان بدور ريادي في مجال الزراعة المستدامة اآلخذة في التطور. 

القتصادية، فرق من الخبراء الدوليين المختصين في بحوث التربة والمحاصيل والمياه والسياسات والجوانب االجتماعية وا تا المؤسستينكل

تعليم والتدريب على مستوى دولي. وتعتبر البحوث والتنمية أساس الزراعة المستدامة، حيث يمكن لل مخصصةفضالً عن عدد من المرافق ال

وزراعة  تربية األحياء المائيةالمتعلقة بميدان البحوث والتنمية  ضمناألنشطة  تحقق زيادات مطردة فيلهذه العالقة التعاونية الجديدة أن 

 بيئات هامشية ومالحة."  المحاصيل في

جديدة وحيوية عالية اإلنتاجية من الزراعة الوصول إلى أشكال البحوث قدماً ولدفع  : "إنها شراكة بين مركَزي امتيازمعاليهاوأضافت 

ائق التقليدية التي يتبعها المزارعون بنجاح كاتجاه سائد. وعند توسيع نطاق هذه األساليب، فإنها ستحل محل الطر تـُعتمدالمستدامة التي 

ويسر مكتب األمن تبشر بقدرتها على إطعام العدد المتنامي لسكان العالم.  ، فضالً عن أنهاكماً أكبر من الغالل باستخدام موارد مثالية نتجوت

 الغذائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة دعم هذه الشراكة بين إكبا وجامعة جايمس كوك." 

"لدي تفاؤل كبير إكبا قائلة:  إدارةأبوظبي، ورئيس مجلس  – العضو المنتدب لهيئة البيئة جانبها، علقت سعادة رزان خليفة المبارك،من 

فرص جديدة لكلتا المؤسستين للعمل معاً نحو لبواب األإذ يفتح حيال ما يحمله هذا التعاون بين إكبا وجامعة جايمس كوك من إمكانيات. 

بعضهما البارزة لتجربة الاالستفادة من ة الزراعية المستدامة في المناطق الجافة بصفة خاصة والبيئات الهامشية بصفة عامة، وتحقيق التنمي

 في ميدان البحوث والتنمية." البعض 

لشبكة نضمام جامعة جايمس كوك أعرب عن بالغ سرورنا الومتحدثة عن الشراكة، قالت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا: "

جهودنا في ميدان البحوث واالبتكار والتنمية لما تضافر . كلنا ثقة بأننا سنبلغ مستوى أعلى من التآزر والتأثير من خالل ينشركائنا العالمي

التي الخبرات الفريدة  ستثمارالفرص لكلتا المنظمتين أبواب الهذه الشراكة أيضاً  كما تفتحفيه نفع أصحاب الشأن المعنيين بعمل المركز. 

 كل منهما." تتمتع بها 

كما ستعمل المنظمتان أيضاً يداً بيد على إطالق مشاريع مشتركة، منها على سبيل المثال ال الحصر، مشاريع خاصة بالمجينات، وطحالب 

 االستزراع المائي، وتدوير المياه وإدارتها، والمعالجة الحيوية. كذلك المياه المالحة والعذبة، و

ال شك أنها فرصة رائعة للتعرف أكثر على ما يقوم من جانبها، قالت األستاذة الدكتورة ساندرا هاردينج، نائب المستشار ورئيس الجامعة: "

نقاط الوثمة الكثير من سكان المناطق الهامشية. صالح ل لوصول إلى مصادر معيشة مستدامةل في مساعيهبه إكبا من عمل مثير لإلعجاب 

 التي تلتقي بها أولويات المركز مع جامعتنا وأتطلع لشراكة مديدة بين المنظمتين." 

وانطالقاً من موقعه كمركز للبحوث الزراعية التطبيقية، يعمل إكبا على معالجة المخاطر والمشكالت الراهنة والمستقبلية التي تعترض 

فينصب على تحديد واختبار وتوجيه المحاصيل والتقانات التي تتسم بكفاءة  للمركز يأما التركيز الرئيسالزراعة في البيئات الهامشية. 

ويعمل إكبا منذ سنين على اكتساب والنادرة المياه والمعرضة للجفاف.  ةحولموارد والذكية مناخياً في المناطق المتأثرة بالملاستخدامها ل

وبذلك يتبوأ المركز موقعاً فريداً إلدخال خبرة تطبيقية واسعة، ناهيك عن أنه أوجد حلوالً خاصة بمشكالت الملوحة وندرة المياه والجفاف. 

 لتخفيف من األزمات الغذائية والمائية المتوقعة. لسعياً منه كية مناخياً والتقانات المطلوبة بشدة إلى شتى بقاع العالم المحاصيل الذ

وجنوب  ،وأفريقيا جنوب الصحراء ،الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيبلداً  30 أكثر منبرامج في  1999منذ تأسيسه عام كما نفذ المركز 

 وآسيا الوسطى والقوقاز.  ،آسيا

 50تأثيراتها. إذ لديه شركاء في أكثر من زيادة وإلى شتى المناطق إمكانية وصول برامجه  لرفعكذلك وسع إكبا شبكة شركائه حول العالم 

 على أرض الواقع.  أعظموبالتالي مساعدته على تحقيق تأثير  ت،مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبرا كسبيمكنه من  ، األمر الذيبلداً 

http://www.biosaline.org/
https://www.jcu.edu.au/


خاصة الهدف األول )القضاء على الفقر(، والهدف الثاني )القضاء بأهداف التنمية المستدامة، و تحقيق في ،من خالل عمله ،هذا ويسهم إكبا

راءات على الجوع( والهدف الخامس )المساواة بين الجنسين(، والهدف السادس )المياه النظيفة واإلصحاح(، والهدف الثالث عشر )اإلج

 المتعلقة بالمناخ( والخامس عشر )الحياة على اليابسة( والهدف السابع عشر )الشراكات لتحقيق األهداف(. 

### 

 

 السيد شوكت نبي راذر، إكبا يرجى التواصل معتساؤالتكم حول البيان الصحفي، ل

 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البريد االلكتروني: 

  8653 137 55 971+أو باالتصال هاتفياً على الرقم: 

 

 إكبا نبذة عن

مليار شخص.  1.7إكبا مركز فريد في العالم مختص في البحوث الزراعية التطبيقية ويركز على المناطق الهامشية التي يعيش فيها زهاء 

نولوجيات ذكية مناخياً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم بالدرجة الفضلى شتى ويقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل وتك

المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خالل عمله يساعد إكبا على تحسين األمن الغذائي ومصادر المعيشة لبعض من 

 أشد المجتمعات الريفية فقراً حول العالم.  

 www.biosaline.org 

 

 نبذة عن جامعة جايمس كوك

على المستوى الوطني ومعترف بها دولياً ذات أهمية تجري أبحاثاً  ،جامعة حكومية في كوينزالند الشمالية بأستراليا ،جامعة جايمس كوك

، واحترار األرض والسياحة والطب المداري والرعاية وبيئاتها المناطق المدارية في ميادين العلوم البحرية والتنوع الحيوي وإيكولوجيا

السكان الذين ال يتلقون خدمات كافية. وتهدف الجامعة إلى الوصول إلى مرتبة الريادة على المستويين الوطني  صالحالصحية العامة ل

 اجه المناطق المدارية حول العالم. والدولي في التدريب والبحوث التي تتناول التحديات الحرجة التي تو

 www.jcu.edu.au 
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