
 إكبا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية يدخالن في شراكة لتعزيز األمن الغذائي في المنطقة العربية

لمنظمة واالمركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( كل من اليوم اتفق  – 2017أكتوبر/تشرين األول،  16دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 على تكثيف التعاون في مجال تحقيق مرونة المناخ الزراعي واألمن الغذائي في المنطقة العربية.  العربية للتنمية الزراعية

نمية الزراعية إلكبا برئاسة معالي زيارة وفد المنظمة العربية للتجرى توقيعها خالل ووثق الطرفان شراكتهم في إطار مذكرة تفاهم 

 البروفسور ابراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة. 

ً وتوفر الوثيقة إطار للجهود المشتركة لمعالجة المشاكل الرئيسية بما في ذلك ندرة المياه والملوحة التي تواجه القطاعات الزراعية  اً متينا

الدكتورة اسمهان الوافي، المدير العام إلكبا بزيارة  رحبتمع وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  في البلدان العربية. وخالل االجتماع

لنظر للنا  إنها لفرصة عظيمةمركزنا اليوم، الوفد المرافق في ابراهيم آدم أحمد الدخيري ويشرفنا الترحيب بالبرفسور مة قائلة: "وفد المنظ

 تلبية حاجات أصحاب الشأن بشكل أفضل في المنطقة العربية."لضمان العمل معاً  كيفيةفي 

الوفد وومن جانبه، أعرب البروفسور ابراهيم آدم أحمد الدخيري عن سعادته بزيارة المركز الدولي للزراعة الملحية قائالً: " يسعدني 

 وأطرها التشغيلية."  المنظمتين واليةالتعريف بة وزيارة إكبا واالجتماع مع فريق المركز لتداول قضايا مختلف المرافق

، سيتعاون كل من إكبا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مشاريع ذات الصلة بالتكيف مع التغير المناخي وضمن بنود مذكرة التفاهم

 ية وغيرها. والتخفيف من آثاره، وكذلك التصحر واإلدارة المستدامة للموارد الطبيع

كتورة اسمهان الوافي قائلة: "يسرنا تأسيس شراكة استراتيجية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث وفي هذا اإلطار، صرحت الد
تكثيف العمل التعاوني نحو تحسين األمن الغذائي والتغذية السليمة، ومحاربة التصحر لخطوة مهمة هذه  توقيع مذكرة التفاهمنعتبر 

آثار التغير المناخي في الدول العربية. فمن ع زات الصغيرة للتكيف بشكل أفضل مياوتدهور األراضي إلى جانب مساعدة أصحاب الح
 نطاق برامجنا للبحوث من أجل التنمية وتأثيرها في المنطقة العربية."  التوسع في خالل شراكتنا مع المنظمة العربية، نأمل

إلى  جامعة الدول العربية، يهدف إكبا لمتخصصة العاملة تحت لواءالعربية اوحيث تعتبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية أحد المنظمات 
ديم المساعدة الفنية ، فضالً عن تقات إنتاجية المحاصيلتنبؤالغطاء األرضي و خرائطمنظمة لدعم دولها األعضاء في تطوير مع الالعمل 

ال في البلدان التي تعمل فيها كل من المنظمتين. وحتى اآلن، نفذ إكبا نشاطات بحثية من أجل التنمية في العديد من البلدان على سبيل المث
س واإلمارات ال الحصر: البحرين ومصر والعراق واألردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعمان والمملكة العربية السعودية وسوريا وتون

 العربية المتحدة واليمن. 
 

 معنا اليوم لمباشرة شراكة جديدة، تحدث البروفسور ابراهيم آدم أحمد الدخيري قائالً: " اجتاالت العمل المشترك ضمن المذكرةوعن مج
ناخي والتملح والتصحر مير الحيث يتوقع أن يسهم هذا التعاون في توحيد جهود المنظمتين اللتين تتشاركان القضايا نفسها من قبيل التغ

وغيرها من القضايا المرتبطة بالزراعة. ولقد أدرجنا مجاالت التعاون التي تمت صياغتها في اتفاق رسمي إلى جانب عدد من المدخالت 
 .22في الدول العربية بالنسبة لكلينا متمثلين ال لمصلحة عمالئنا بشكل وثيقلعمل لمنظمتينا  ستوجهالتي 

 
فة االلكترونية المتعلقة ه المذكرة، يسعى كل من إكبا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على تعزيز منصات المعروكجزء من هذ

ة إلى جانب بناء قدرات أصحاب الشأن على المستوى الوطني في مجال التنمية الزراعية المتسدامة واألمن الغذائي وجمع المياه بالزراع
 ومحاربة التصحر. 

 
إكبا مركزاً للبحوث الزراعية التطبيقية، فإنه يسعى لمعالجة التهديدات الحالية والمستقبلية ومشاكل المناطق الهامشية. فعلى وحيث يمثل 

 مدار العقدين الماضيين، عمل المركز على تحديد واختبار وتجريب المحاصيل والتقنيات التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد والمتكيفة
المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والعرضة للجفاف حول العالم. وكنتيجة لذلك، استطاع إكبا تحصيل خبرة تطبيقية مع المناخ في 

من نوعه بمهمة إدخال  والجفاف. وقد اضطلع المركز بشكل فريد واسعة إلى جانب تطوير حلول مخصصة لمشاكل الملوحة، وندرة المياه
 .المتوقعة تزداد الحاجة إليها في مناطق مختلفة من العالم للتخفيف من أزمات الغذاء والمياهمحاصيل وتقنيات ذكية مناخياً 

 
 يمتلك المركز مخزون ألكبر مجموعة من الموارد الوراثية في العالم مخصص ألنواع النباتات المتحملة للحرارة والملوحة. كما

بلداً ومنطقة حول العالم. وكذلك يحتفظ  150وعاً نباتياً من أكثر من ن 240مدخالً لنحو  13000يحتوي بنكه الوراثي على أكثر من 
 البنك

تهدف يسو نوعاً نباتياً برياً من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي الدولة المستضيفة للمركز. 70عينة بذور لنحو  250الوراثي بقرابة 
 عة مصدر الرزق األساسي ولكنها تفشل بسبب الملوحةإكبا بعض من أكثر المجتمعات فقراً في مناطق تشكل فيها الزرا

 .وشح المياه والجفاف
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 لتساؤالتكم حول البيان الصحفي، يرجى التواصل مع 

 +971 55 137 8653، أو  s.rather@biosaline.org.aeالسيد شوكت نبي راذر، إكبا: 

 

 حول إكبا

المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( هو مركز دولي غير ربحي يُعنى ببحوث التنمية ويهدف إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية في البيئات 

الهامشية والمالحة من خالل تحديد الحلول المستدامة واختبارها وتسهيل الوصول إليها تحقيقاً لألمن الغذائي والتغذية السليمة وضمان 

 الدخل.

www.biosaline.org 

 

 حول المنظمة العربية للتنمية الزراعية

فإن العاملة تحت لواء جامعة الدول العربية. وبناء على ذلك، المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي أحد المنظمات العربية المتخصصة 
محورين اثنين:  على ها،تأسيسكما في ميثاق  ،أهداف المنظمة العربية وحددت. الجامعة العربيةعضاء في الدول األ جميعهم أعضاءها 

القطاع وتعزيز الدول األعضاء في تطوير مساعي المنظمة العربية للتنمية الزراعية  تدعم الوطني واالقليمي. فعلى المستوى الوطني
لى تسهيل التنسيق بين الدول األعضاء في مجال القطاع الزراعي بهدف تحقيق . وعلى المستوى االقليمي، تعمل المنظمة عالزراعي فيها

  اقتصاد عربي متكامل وتحقيق االكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.  
 

  http://www.aoad.org 
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