
   )BGIالمنظمة العالمية للمجينات (و )إكباالمركز الدولي للزراعة الملحية (شراكة بين 
  اإلمارات العربية المتحدةدولة تأسيس مركز متطور للمجينات في ل

 
  

 على مستوىالبحوث والتنمية الزراعية في البيئات الهامشية  ألنشطةتسريعاً  – 2019مايو/أيار  7دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 ،لبحوث المجينات في العالم منظمة، أكبر )BGI( لمنظمة العالمية للمجيناتامع اتفاقاً ) إكباالمركز الدولي للزراعة الملحية ( أبرمالعالم، 

  اإلمارات العربية المتحدة.  دولة لمجينات في ل مخصصتأسيس أحدث مركز ل

" على إجراء دراسات معمقة على بينة مجينات المحاصيل ويةحياة الصحراالالذي يطلق عليه اسم "مركز علوم  كزوسيعمل هذا المر
 المتحملة لإلجهاد كالكينوا والقطيفة والساليكورنيا وغيرها من المحاصيل. 

من قبل الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا والدكتور رين وانج، النائب األول بين الطرفين  ةالمذكور التعاون يةتم توقيع اتفاقوقد 
 25بيجين بالصين بتاريخ  مدينة الثاني للتعاون الدولي في يقخالل منتدى الحزام والطر )BGIالمنظمة العالمية للمجينات (لرئيس 

  . 2019أبريل/نيسان 

المنظمة العالمية  مع ةاالستراتيجي يةاالتفاق ه"يسرنا توقيع هذقالت الدكتورة أسمهان الوافي:  ،يةتوقيع االتفاق مراسموفي كلمة لها خالل 
تسخير منافع التقانات الخاصة بجزيئات ل جاءتمركز علوم الحياة الصحراوية في دولة اإلمارات ف تأسيس. أما فكرة )BGIللمجينات (

تتسم بقدرتها على التكيف مع التغير المناخي واالزدهار في البيئات استنباط محاصيل بهدف خاليا الكائنات الحية (بما في ذلك المجينات) 
تحسين مستوى األمن  فضالً عنسيعمل المركز، من جملة أمور أخرى، على تحسين حفظ التنوع الحيوي واستخدامه، إذ الصحراوية. 

 "الغذائي والتغذوي، كما سيسهم في التنمية المستدامة، السيما في البيئات الهامشية من العالم.

إن الشراكة مع إكبا إلطالق هذه المبادرة : ")BGI( المنظمة العالمية للمجيناتمن ناحيته، قال الدكتور رين وانج، النائب األول لرئيس 
 في توظيف BGI مجموعةحماس لنا. إذ تتماشى ورؤية  تمثل مبعثعلوم الحياة الصحراوية في دولة اإلمارات المهمة بتأسيس مركز 

تحقيق تأثير يسعى إلى لالمتياز  اً مركز علوم الحياة الصحراوية مركزوسيكون يصب في منفعة اإلنسانية.  على نحوٍ التقانات الوراثية 
 بلدان كاإلمارات من خالل تحسين األمن الغذائي والتغذوي." لإيجابي في القطاع الزراعي 

تطبيق المجينات والتقانات  تحفيز على، BGIمجموعة عد أول مشروع مشترك بين إكبا و، الذي يُ علوم الحياة الصحراويةمركز وسيعمل 
 وسائر البلدان النامية.  المتحدة واإلمارات العربيةالصين من  في كلمواهب الشابة في البلدان النامية، كما سيشجع ال الحديثة الحيوية

تنفيذ األبحاث التعاونية بهدف إلكبا بدبي  ي، سيتم تأسيس مختبر مشترك لبحوث المجينات في المقر الرئيسيةووفقاً ألحد جوانب االتفاق
للمواد الوراثية النباتية المخزنة  جينوميةاألبحاث فتشتمل على دراسات  ميادينأما المشتركة المتعلقة بالمحاصيل القابلة للتكيف مع المناخ. 

ناهيك عن ، تحسين المحاصيل وإدارة اآلفات (كسوسة النخيل الحمراء) إضافة إلىالتخزين الرقمي للبيانات وتحليلها، كذلك لدى إكبا، و
 األبحاث وتطبيق تقانات المجينات في ميادين أوسع كالتغذية والصحة. 

القابلة للتكيف مع المناخ في والمحاصيل المحسنة على ترويج  BGIمجموعة وإكبا سيقوم كال الطرفين  ،المشتركجزء من التعاون وك
 والتدريبات المشتركة بين اإلمارات والصين.  بحاثاأل إلجراءتبادل العاملين المناطق الهامشية من العالم، و

وانطالقاً من موقعه كمركز للبحوث الزراعية التطبيقية، يعمل إكبا على معالجة المشكالت الراهنة والمخاطر المستقبلية في البيئات 
إذ عمل المركز على مر العقدين السابقين على تحديد واختبار وإدخال تقانات ومحاصيل ذكية مناخياً وتتسم بكفاءة الهامشية حول العالم. 

 خبرة تطبيقية واسعةمراكمة إكبا  استطاعنتيجة لذلك، وندرة المياه وسرعة التأثر بالجفاف.  ةحوموارد في مناطق متأثرة بالملاستخدام ال
 مشكالت ندرة المياه وملوحة التربة والمياه والجفاف. خصيصاً لحلوالً  كما أوجد النطاق،

### 

  شوكت نبي راذر، إكباالسيد  يرجى التواصل معلتساؤالتكم حول البيان الصحفي، 

 8653 137 55 971+ ، أو باالتصال هاتفياً على الرقم: s.rather@biosaline.org.aeعبر البريد االلكتروني: 
  



  

  نبذة عن إكبا

 1.7إكبا مركز فريد في العالم مختص في البحوث الزراعية التطبيقية ويركز على المناطق الهامشية التي يعيش فيها زهاء 
مليار شخص. ويقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل وتكنولوجيات ذكية مناخياً وتتسم بكفاءة استخدام موارد تالئم 

بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خالل عمله يساعد إكبا على تحسين األمن الغذائي  بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأثرة
  ومصادر المعيشة لبعض من أشد المجتمعات الريفية فقراً حول العالم. 

 www.biosaline.org 

  

  

  )BGIالمنظمة العالمية للمجينات (نبذة حول 

، لتصبح منذ تلك الفترة أكبر منظمة ةمن خالل رؤية الستخدام المجينات على نحو ينفع البشري 1999عام ) BGIالمنظمة العالمية للمجينات (تأسست 
أما ، وكذلك في ميدان البيئة والمحافظة عليها. العالم، حيث تركز على األبحاث والتطبيقات في ميدان الرعاية الصحية والزراعة على مستوىللمجينات 

فيكمن في تسهيل إمكانية وصول مجتمع البحوث العالمي واألسواق السريرية إلى أحدث المجينات من خالل إدخال أوسع مجموعة تقانات المنظمة هدف 
تتوافر خدمات كما وموارد المعلوماتية الحيوية الخبيرة.  واقتصادات النطاق، BGI جموعةبمالصناعة بما في ذلك منصة التسلسل الخاصة  هرائدة في هذ

 /https://www.bgi.com/global بلداً ومنطقة حول العالم.  60وحلولها في أكثر من  BGI مجموعة


