
 

 إكبا یؤسس شراكة مع وزارة الزراعة األوزبكیة

 

اتفق المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) ووزارة الزراعة األوزبكیة الیوم على  – 2019أغسطس/آب  8طشقند، أوزبكستان، 
 من جملة أمور أخرى.  ،توسیع نطاق التعاون في أوزبكستان في میدان الزراعة المستدامة واألمن الغذائي

، مدیر عام إكبا، مذكرة تفاھم بھذا فقد وقع معالي السید جمشید خوجاییف، وزیر الزراعة األوزبكي؛ والدكتورة أسمھان الوافي
 حوض بحر آرال. الملّمة بمشكالت التناول یومین ل انعقد على مدىالخصوص على ھامش منتدى دولي ألصحاب الشأن 

النظم في تنویع المحاصیل وفي تستخدم ونـُھج جدیدة ومبتكرة  تقنیاتالتعاون في نطاق تطویر وإدخال  تعزیزاالتفاق  أھداف ھذامن و
 .البذور "من مزارع إلى آخر" تسلیمإنتاج البذور وبرامج في لمحاصیل والحیوانات والحراجة، وكذلك لالمتكاملة 

ھي أخرى، بل مناطق بمعزل عن  بحد ذاتھابلد بمفرده أو منطقة  تقتصر على إن كارثة بحر آرال ال" :خوجاییف الوزیروقال معالي 
لمعرفة والخبرات ا لدورھا في توظیف إكبا للقیادة فيتؤثر في كامل المجتمع العالمي. وفي ھذا المقام، أعرب عن امتناني مشكلة 

 ." آنفة الذكر لمشكلةل حلّ إلیجاد  لافع على نحوٍ العالمیة 

التعاونیة المدیدة مع وزارة الزراعة یسرنا أن نضع عالقتنا : "في تعلیق لھا الدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا قالتمن جھتھا، 
وجودنا في آسیا الوسطى وجنوب  رسخال شك أن ھذا االتفاق سیعطي دافعاً أكبر ألعمالنا المشتركة ویواألوزبكیة ضمن إطار رسمي. 

أضعف المجتمعات عیشة لدى منتطلع للعمل مع شركائنا الوطنیین بھدف تحسین مستوى األمن الغذائي والتغذوي ومصادر الالقوقاز. 
 والنـُھج المبتكرة." تقنیاتالریفیة في البلد، السیما تلك التي تعیش في حوض بحر آرال، وذلك من خالل ال

، سیعمل الفریقان أیضاً على إدارة الملوحة وتحسین إنتاجیة األراضي والمیاه. أضف إلى ذلك أن األنشطة المذكور التفاقلووفقاً 
المتعلقة بالتكیف مع تغیر المناخ وإجراءات التخفیف من تأثیراتھ، وكذلك على االستقرار البیئي من  المشتركة ستركز على البحوث

 اإلیكولوجیة. -خالل تقییم خدمات النظام اإلیكولوجي ومرونة النظم الزراعیة

المحاصیل الغذائیة، بما في ذلك وسیساعد إكبا على رسم السیاسات واالستراتیجیات المتعلقة بتطویر سالسل القیمة للمحاصیل النقدیة و
 معامالت ما بعد الحصاد وتصنیع األغذیة والتسویق لضمان تحسین مصادر الدخل واألمن الغذائي والتغذوي في المناطق الریفیة. 

برامج التدریب تقدیم إلى جانب ذلك، سیدعم إكبا تنمیة قدرات المؤسسات الوطنیة للبحوث الزراعیة من خالل اقتسام المعرفة و
 وحلقات البحث، وكذلك من خالل المؤتمرات والبحوث المشتركة. 

مع إذ وقع إكبا  ،ھذا االتفاق على الشراكة االستراتیجیة القائمة مع حكومة أوزبكستان، السیما وزارة تنمیة االبتكارات في البلد ویبني
ضمن ). ومن IICASز الدولي لالبتكارات في حوض بحر آرال (لتأسیس المرك 2018مذكرة تفاھم في أكتوبر/تشرین األول الوزارة 
، كما یواصل توفیر 2019في مطلع عام  IICAS، قام إكبا بتدریب ستة مختصین من مركز بین الجانبین العالقة المشتركة فعالیات

 المساعدة التقنیة والعلمیة لوزارة تنمیة االبتكارات في مجال تشغیل المركز المذكور. 

تدى الذي انعقد تحت عنوان "تحویل التحدیات البیئیة إلى فرص لالستثمار واالبتكار في منطقة بحر آرال" فقد استقطب ما یربو أما المن
ن من ومندوباً، كان من بینھم كبار صناع السیاسات وممثلون عن منظمات دولیة وإقلیمیة للتنمیة، وعلماء وخبراء ومحترف 80على 

 ستان وطاجیكستان وتركیا واإلمارات العربیة المتحدة وأوزبكستان. الیابان وكازاخستان وقرغیز

أغسطس/آب في طشقند بأوزبكستان، بالتعاون مع وزارة تنمیة االبتكارات في أوزبكستان؛  9-8وكان إكبا قد نظم المنتدى خالل یومي 
نصة الدولیة للبحوث والتعلیم في األراضي الجافة؛ المكذلك مع والبنك اإلسالمي للتنمیة؛ ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة؛ و

 والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة؛ والمركز األوراسي لألمن الغذائي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

وخالل المنتدى، قام المشاركون بعرض ومناقشة أمثلة ملموسة ودراسات حاالت لكیفیة مساعدة العلوم واالبتكار في تناول طیف واسع 
، حیث علف الماشیةمقترحین حول إدارة الجفاف والنظم المتكاملة إلنتاج  في تقدیمنتیجة وكانت الآرال.  بحرمن المشاكل في حوض 

 رحین إلى جھات مانحة باالشتراك مع شركاء وطنیین. سیتم تقدیم ھذین المقت
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 نبذة عن إكبا

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

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