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 األمن الغذائي في المناطق الجافةب ذات الصلةلتوسیع نطاق البحوث والتنمیة 

 

) JCU) وجامعة جایمس كوك (إكباالمركز الدولي للزراعة الملحیة ( توصل – 2019یولیو/تموز  18دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
 الجافة.  في میدان البحوث والتنمیة لتحسین إنتاج األغذیة والزراعة في المناطق إلى اتفاق تعاونيالحكومیة في كوینزالند الشمالیة بأسترالیا 

 9اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ  دولة في مقر المركز بدبي فيالمذكور الشأن  فيجامعة جایمس كوك مذكرة تفاھم وأبرم إكبا فقد 
 اإلمارات العربیة المتحدة. دولة مكتب األمن الغذائي فيبحضور كبار المسؤولین من  2019یولیو/تموز 

األمن الغذائي في دولة  مسؤولة عن ملف مریم بنت محمد المھیري، وزیر دولة معاليوفي تعلیق لھا على ھذه العالقة التشاركیة، قالت 
ولدى اإلمارات العربیة المتحدة: "إن إكبا وجامعة جایمس كوك یضطلعان بدور ریادي في مجال الزراعة المستدامة اآلخذة في التطور. 

فرق من الخبراء الدولیین المختصین في بحوث التربة والمحاصیل والمیاه والسیاسات والجوانب االجتماعیة واالقتصادیة،  تا المؤسستینكل
تعلیم والتدریب على مستوى دولي. وتعتبر البحوث والتنمیة أساس الزراعة المستدامة، حیث یمكن لل مخصصةفضالً عن عدد من المرافق ال

وزراعة  تربیة األحیاء المائیةالمتعلقة بمیدان البحوث والتنمیة  ضمناألنشطة  تحقق زیادات مطردة فيدیدة أن لھذه العالقة التعاونیة الج
 بیئات ھامشیة ومالحة."  المحاصیل في

جدیدة وحیویة عالیة اإلنتاجیة من الزراعة الوصول إلى أشكال البحوث قدماً ولدفع  : "إنھا شراكة بین مركَزي امتیازمعالیھاوأضافت 
بنجاح كاتجاه سائد. وعند توسیع نطاق ھذه األسالیب، فإنھا ستحل محل الطرائق التقلیدیة التي یتبعھا المزارعون  تـُعتمدالمستدامة التي 

ویسر مكتب األمن دد المتنامي لسكان العالم. تبشر بقدرتھا على إطعام الع ، فضالً عن أنھاكماً أكبر من الغالل باستخدام موارد مثالیة نتجوت
 الغذائي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة دعم ھذه الشراكة بین إكبا وجامعة جایمس كوك." 

"لدي تفاؤل كبیر إكبا قائلة:  إدارةأبوظبي، ورئیس مجلس  – العضو المنتدب لھیئة البیئة من جانبھا، علقت سعادة رزان خلیفة المبارك،
فرص جدیدة لكلتا المؤسستین للعمل معاً نحو لبواب األإذ یفتح حیال ما یحملھ ھذا التعاون بین إكبا وجامعة جایمس كوك من إمكانیات. 

بعضھما البارزة لتجربة الاالستفادة من تحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة في المناطق الجافة بصفة خاصة والبیئات الھامشیة بصفة عامة، و
 في میدان البحوث والتنمیة." البعض 

لشبكة نضمام جامعة جایمس كوك أعرب عن بالغ سرورنا الومتحدثة عن الشراكة، قالت الدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا: "
في میدان البحوث واالبتكار والتنمیة لما جھودنا تضافر . كلنا ثقة بأننا سنبلغ مستوى أعلى من التآزر والتأثیر من خالل ینشركائنا العالمی

التي الخبرات الفریدة  ستثمارفرص لكلتا المنظمتین الأبواب الھذه الشراكة أیضاً  كما تفتحفیھ نفع أصحاب الشأن المعنیین بعمل المركز. 
 كل منھما." تتمتع بھا 

على سبیل المثال ال الحصر، مشاریع خاصة بالمجینات، وطحالب كما ستعمل المنظمتان أیضاً یداً بید على إطالق مشاریع مشتركة، منھا 
 االستزراع المائي، وتدویر المیاه وإدارتھا، والمعالجة الحیویة. كذلك المیاه المالحة والعذبة، و

أكثر على ما یقوم  ال شك أنھا فرصة رائعة للتعرفمن جانبھا، قالت األستاذة الدكتورة ساندرا ھاردینج، نائب المستشار ورئیس الجامعة: "
نقاط الوثمة الكثیر من سكان المناطق الھامشیة. صالح لوصول إلى مصادر معیشة مستدامة لل في مساعیھبھ إكبا من عمل مثیر لإلعجاب 

 التي تلتقي بھا أولویات المركز مع جامعتنا وأتطلع لشراكة مدیدة بین المنظمتین." 

وانطالقاً من موقعھ كمركز للبحوث الزراعیة التطبیقیة، یعمل إكبا على معالجة المخاطر والمشكالت الراھنة والمستقبلیة التي تعترض 
فینصب على تحدید واختبار وتوجیھ المحاصیل والتقانات التي تتسم بكفاءة  للمركز يأما التركیز الرئیسالزراعة في البیئات الھامشیة. 

ویعمل إكبا منذ سنین على اكتساب والنادرة المیاه والمعرضة للجفاف.  ةحولموارد والذكیة مناخیاً في المناطق المتأثرة بالملاستخدامھا ل
وبذلك یتبوأ المركز موقعاً فریداً إلدخال خبرة تطبیقیة واسعة، ناھیك عن أنھ أوجد حلوالً خاصة بمشكالت الملوحة وندرة المیاه والجفاف. 

 لتخفیف من األزمات الغذائیة والمائیة المتوقعة. لسعیاً منھ كیة مناخیاً والتقانات المطلوبة بشدة إلى شتى بقاع العالم المحاصیل الذ

وجنوب  ،وأفریقیا جنوب الصحراء ،الشرق األوسط وشمال أفریقیا فيبلداً  30 أكثر منبرامج في  1999منذ تأسیسھ عام كما نفذ المركز 
 وآسیا الوسطى والقوقاز.  ،آسیا

 50تأثیراتھا. إذ لدیھ شركاء في أكثر من زیادة وإلى شتى المناطق إمكانیة وصول برامجھ  لرفعكذلك وسع إكبا شبكة شركائھ حول العالم 
 على أرض الواقع.  أعظموبالتالي مساعدتھ على تحقیق تأثیر  ت،مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبرا كسبیمكنھ من  ، األمر الذيبلداً 

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


خاصة الھدف األول (القضاء على الفقر)، والھدف الثاني (القضاء بأھداف التنمیة المستدامة، و تحقیق في ،من خالل عملھ ،ھذا ویسھم إكبا
یفة واإلصحاح)، والھدف الثالث عشر (اإلجراءات على الجوع) والھدف الخامس (المساواة بین الجنسین)، والھدف السادس (المیاه النظ

 المتعلقة بالمناخ) والخامس عشر (الحیاة على الیابسة) والھدف السابع عشر (الشراكات لتحقیق األھداف). 

### 

 

 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معتساؤالتكم حول البیان الصحفي، ل

 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 إكبا نبذة عن

ملیار شخص.  1.7یش فیھا زھاء إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الھامشیة التي یع
ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم بالدرجة الفضلى شتى 

عیشة لبعض من المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین األمن الغذائي ومصادر الم
 أشد المجتمعات الریفیة فقراً حول العالم.  

 www.biosaline.org 

 

 نبذة عن جامعة جایمس كوك

ومعترف بھا دولیاً على المستوى الوطني ذات أھمیة تجري أبحاثاً  ،جامعة حكومیة في كوینزالند الشمالیة بأسترالیا ،جامعة جایمس كوك
، واحترار األرض والسیاحة والطب المداري والرعایة وبیئاتھا في میادین العلوم البحریة والتنوع الحیوي وإیكولوجیا المناطق المداریة

لوطني السكان الذین ال یتلقون خدمات كافیة. وتھدف الجامعة إلى الوصول إلى مرتبة الریادة على المستویین ا صالحالصحیة العامة ل
 والدولي في التدریب والبحوث التي تتناول التحدیات الحرجة التي تواجھ المناطق المداریة حول العالم. 

 www.jcu.edu.au 
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