
 

 نحن ملتزمون بدعم المركز على ھذا الطریق

لبحث  یة بدبيالمركز الدولي للزراعة الملحللتنمیة یزوررئیس البنك اإلسالمي 
كون المشترالتعا  

، رئیس حجاربن محمد حمزة الدكتور بندر  قام: ۲۰۱۸فبرایر /شباط  15تحدة اإلمارات العربیة المدبي، 
التطورات آخر ف على (إكبا) للتعرّ  الدولي للزراعة الملحیة المركز إلىزیارة ب ، اإلسالمي للتنمیة البنك
السیما في العالم بقاع اسھاماتھ في البحوث والتنمیة الزراعیة في شتى وللوقوف على  المركز  حققھاالتي 

   .بین الجانبین بحث سبل التعاون المشترك عن ، فضالً في عضویة البنك االسالمي للتنمیة تشاركالبلدان التي 

مجلس لرحمن سلطان الشرھان، رئیس ستاذ الدكتور عبد امع األالدكتور بندر حجار  تھ التقىالل زیارخو
 في المركز. خبراءداریبن والعدد من كبار اإلو ،الوافي، مدیر عام إكباسمھان أ ةمع الدكتوركذلك دارة إكبا، وإ

األحیاء  تربیةفي میدان البحوث لتحقیق التنمیة من قبیل الدكتور بندر حجار على مبادرات المركز  وتم إطالع
إنتاجیة المحاصیل وتنویعھا ووإدارة الموارد الطبیعیة المائیة والطاقة الحیویة والتكیف مع التغیر المناخي 

وعقب االجتماع أجرى الدكتور بندر حجار جولة في مرافق إكبا بما في ذلك فضال عن تحلیل السیاسات. 
قول التجارب والمناطق المخصصة لمعالجة میاه زیارة النظام المتكامل للزراعة وتربیة األحیاء المائیة وح

الصرف الصحي ومواقع إنتاج الفحم الحیوي وكذلك البیوت المحمیة والبیوت المحمیة الشبكیة ومتحف 
 اإلمارات للتربة

 یامقبدولة االمارات واھتمامھا بموضوع االمن الغذائي مشیرا الى  ، أشاد الدكتور بندر حجار وخالل االجتماع
 الزراعة الملحیةمركزان رئیس البنك الى كما اكد  .دولة اإلمارات باستحداث وزارة األمن الغذائي المستقبلي

من خالل الدراسات المیدانیة النوعیة في دعم الدول في تحقیق األمن الغذائي وتحسین المنتجات یساھم 
امام القطاع الخاص وخاصة في المنتجات  الزراعیة التي یتم تصدیرھا وبالتالي فان للمركز دور في فتح اسواق

 . الحیویة

ً إلى جنب مع واضاف:  " أنني شدید اإلعجاب بالتقدم الذي أحرزه المركز منذ أن أرسى البنك أسسھ جنبا
السنین، غدا  لى مرمنذ ما یقرب عقدین من الزمن. وعشركاء آخرین حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة و

العالم. والیوم  دولإكبا مركزاً دولیاً لالمتیاز من خالل تقدیم خدماتھ للبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي وباقي 
یقوم المركز بدور محوري في التصدي للعدید من التحدیات العالمیة من قبیل التغیر المناخي والفقر والجوع 

ً البنك بأن  الثقة على تمام يفي بلدان عدة. إن المركز سیستمر في النمو وتأدیة رسالتھ التي یتشاركھا أیضا
 ”بدعم المركز على ھذا الطریق."ونحن ملتزمون  ،اإلسالمي وأصحاب المصلحة

طان الشرھان: "إن البنك ستاذ الدكتور عبد الرحمن سلألالل ترحیبة بالدكتور بندر حجار في المركز قال اخو
دولة االمارات العربیة المتحدة في كبا إ التي كان لھا الفضل في تأسیس مؤسساتاالسالمي للتنمیة واحد من ال

كمنظمة للبحوث  االزدھار مو المركز باتجاهن ة تدفعمحوری یقدم إسھاماتومنذ تلك الفترة والبنك  .1999عام 
ً التطبیقیة  كالملوحة وندرة المیاه وانعدام األمن الغذائي وكذلك  التي تركز على بعض من أكثر المشكالت الحاحا

، سالمي للتنمیةفي شتى بقاع األرض. وبدعم من حكومة االمارات العربیة المتحدة والبنك اإلالتغیر المناخي 
في مجال البحوث واالبتكار والتكنولوجیا  متقدمأسسھ كمركز رساء إمن الجھات المانحة، استطاع إكبا وغیره 

 على البیئات الھامشیة". ةاصصفة خالتركیز بمع 

على  إطالعھلیتسنى لنا أن نرحب بالدكتور بندر حجار  جداً  یسعدنان جانبھا قالت الدكتورة أسمھان الوافي: "م
األعضاء لدان البفي شتى البلدان السیما في  وإدخالھا زراعیة مستدامة حلول إیجادإنجازات المركز على صعید 

من  الریفیة سریعة التأثربنك االسالمي للتنمیة. ونحن نسعى لتحقیق تأثیر أعظم لتمكین المجتمعات الفي 
وندرة تعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغیر المناخي الالتي تمكنھا من قنیات اكتساب المعرفة والمھارات والت

 ". تھدد مصادر معیشة تلك المجتمعات مخاطر تشكلوالتي  ،المیاه والملوحة
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 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: 

 

 حول إكبا

للزراعة الملحیة (إكبا) ھو منظمة دولیة غیر ربحیة تُعنى ببحوث التنمیة وتھدف إلى تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة  المركز الدولي
وتسھیل الحلول المستدامة لتحقیق األمن الغذائي والتغذیة السلیمة وضمان  في البیئات الھامشیة والمالحة من خالل تحدید واختبار

  . الدخل

مخاطر وإیجاد حلول للمشكالت الراھنة وتلك المستقبلیة التي تعصف في المناطق الھامشیة. كما یقوم ویسعى إكبا إلى مواجھة ال
المركز بتحدید واختبار وتجربة محاصیل وتقنیات تتسم بكفاءة استخدام الموارد والذكاء المناخي في المناطق المتأثرة بالملوحة 

. ونتیجة لذلك استطاع إكبا اكتساب خبرة تطبیقیة مكثفة وإیجاد حلول والنادرة المیاه والمعرضة للجفاف على مستوى العالم
ً لمشكالت الملوحة وندرة المیاه والجفاف. كما ینفرد المركز في إدخال محاصیل ذكیة مناخیة وتقنیات جّد  مصممة خصیصا

  .مطلوبة في شتى بقاع المعمورة للحد من وطأة األزمات المرتقبة في مجالي األغذیة والمیاه

مستفید في مناطق مختلفة.  5,000ومن خالل برامج بناء القدرات استطاع المركز الوصول بشكل مباشر إلى ما یربو على 
مزرعة الختبار وإدخال محاصیل وتقنیات بدیلة غیر تقلیدیة في  4,000كما قدم المركز مساعدات مباشرة طالت أكثر من 
من المزارعین وغیرھم الكثیر من  20,000قوقاز. كما استفاد أكثر من الشرق األوسط وشمال أفریقیا وآسیا الوسطى وال

  .المزارع النموذجیة التي أسسھا إكبا في البلدان الشریكة بما في ذلك قرابة ثالثین مؤسسة شریكة على المستوى الوطني

تیة المتحملة للملوحة. ویقوم المركز بتخزین إحدى أكبر مجموعات األصول الوراثیة مخصصة بشكل حصري لألنواع النبا
 150من األنواع النباتیة التي ُجمعت من أكثر من  240مدخل لنحو  13,000والیوم یوجد في البنك الوراثي ما یربو على 

نوعا نباتیاً بریاً من اإلمارات العربیة المتحدة،  70عینة بذور ل  250بلداً ومنطقة حول العالم. كما یحتفظ البنك الوراثي بقرابة 
  .لد المضیف للمركزالب

ھذا ویعمل إكبا لصالح بعض من أشد المجتمعات فقراً في المناطق التي تشكل فیھا الزراعة مصدراً أساسیاً من مصادر المعیشة 
والتي تخفق بفعل الملوحة وندرة المیاه والجفاف، في حین لم تعِط التدخالت التي قامت بھا ھیئات البحوث والتنمیة األخرى نتائج 
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 حول البنك اإلسالمي للتنمیة 

، ویتخذ من جدة بالمملكة العربیة السعودیة مقراً لھ. ویقدم البنك 1975البنك اإلسالمي للتنمیة بنك متعدد األطراف أسس في یولیو/تموز 
األعضاء، وبما یتماشى مع ھدفھ العام المتمثل في تعزیز بلدانھ من  57اإلسالمي للتنمیة تمویالً ومساعدات فنیة متوافقة والشریعة إلى 

. كما یمول البنك مشاریع وبرامج في القطاعین العام والخاص داخل البلدان األعضاء من خالل لتقدم االجتماعيیة االقتصادیة واالتنم
المیة االستثمار في البنى التحتیة االقتصادیة واالجتماعیة، وتحفیز التجارة الخارجیة. ویساعد البنك اإلسالمي للتنمیة كذلك المجتمعات اإلس

 /http://www.isdb.orgفي االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمیة. بحثیة ن غیر اإلسالمیة ویجري دراسات البلدافي 
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