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رسالة رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

سعادة الدكتور بندر بن محمد حجار

بادئ ذي بدء، أود أن أشيد بالمركز الدولي للزراعة الملحية 
)إكبا( لجهوده الحثيثة التي يبذلها إسهاماً في مهمة مجموعة 

البنك اإلسالمي للتنمية من خالل أنشطة المركز وعملياته 
الواسعة الطيف. فالبلدان األعضاء في مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية تستفيد بحق من أعمال إكبا البحثية والتنموية في قطاعي 

الزراعة والمياه في البيئات الهامشية. ومن المفاخر أيضاً ما 
نجده من إنجازات إكبا خالل هذه الفترة كقيادته المثالية في 

توجيه األعمال التي تحمل أهمية بالغة وذلك بالتعاون مع غيره 
من شركاء التنمية. 

وفي واقع األمر تغمرني سعادة بالغة اليوم لرؤية إكبا منطلقاً 
بكامل طاقته سعياً لتنفيذ استراتيجيته للفترة 2013- 2023 

على نحو يتماشى مع المهمة المنوطة به ومع رؤيته في التحول 
إلى »مركز عالمي لالمتياز في البحوث المبتكرة ضمن ميدان 
الملوحة والبيئات الهامشية«، إذ رسم أيضاً خطة عمل جديدة 

وأدخل فيها خطة العمل حتى 2030 لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. ولعل من بين المالمح البارزة أيضاً في خطة العمل 
هذه تركيز المركز على التخفيف من المخاطر المالية وتعزيز 

الوضع المالي للمركز. كما تجدر اإلشارة هنا إلى أن إكبا 
يعمل على زيادة تعبئة الموارد وتنويع مصادر التمويل لضمان 

استمراريته في تنفيذ مهمته المحورية المتمثلة في تحسين 
المستوى المعيشي ومصادر المعيشة لدى بعض المجتمعات 

السريعة التأثر. 

وإني ألفخر بالقول أن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومنذ 
عام 2016 تواصل دعمها لشتى برامج إكبا البحثية وتلك 

الخاصة ببناء القدرات في أقاليم آسيا الوسطى، والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا وجنوب الصحراء. وفي واقع 

األمر سيواصل البنك إسهامه في مبادرات البحوث والتنمية 
الموجهة نحو تحسين اإلنتاجية الزراعية واالستدامة البيئية 

وبناء القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية وعلى رأسها 
المناطق الهامشية. وهذه التدخالت تتماشى كلياً مع األهداف 

األساسية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وبخاصة التخفيف 
من وطأة الفقر وتوفير األمن الغذائي والحّد من انعدام المساواة 

ومن البطالة، وتنمية البنى التحتية وكذلك تحفيز التعاون بين 
بلدان الجنوب والترابط بينها. 

أما »الترابط لتحقيق النمو« فيندرج بين أهداف االستراتيجية 
العشرية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )2016 – 2025(. 
وعليه، فإن شراكتنا مع إكبا تمثل امتداداً لهدف الترابط المنشود 

من أجل امداد بلداننا األعضاء بمزيد من المعرفة وبناء 
القدرات لديهم، ناهيك عن إجراء البحوث في الميدان الزراعي 

والبيئات الهامشية فيها. 

وفي هذا السياق أود اإلشادة بالرعاية المتواصلة من جانب 
حكومة اإلمارات العربية المتحدة وبإسهاماتها التي أفضت 

إلى تطور واسع النطاق شهدته برامج إكبا في مجالي البحوث 
والتنمية. وإن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تنظر إلى 

إنجازات المركز على أنها مثال فريد للشراكة الناجحة مع 
حكومة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من المنظمات 

الدولية. 

وباسم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، أعرب عن تقديري 
لمجلس اإلدارة واإلداريين في إكبا لما يبذلونه من جهود ال 

تعرف الكلل سعياً لتنفيذ مهمة المركز ورؤيته. ونحن بدورنا 
نؤكد مجدداً على التزام مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

بالمجتمع العالمي وبشركائنا في ميدان التنمية. 

وإني ألفخر بالقول أن 
مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية ومنذ عام 2016 

تواصل دعمها لشتى برامج 
إكبا البحثية وتلك الخاصة 

ببناء القدرات في أقاليم آسيا 
الوسطى، والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، وأفريقيا 
وجنوب الصحراء.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام 
أضاف العام 2016 مفخرة أخرى إلكبا، استطاع خالله 

المركز بلوغ الكثير من األهداف البارزة ليواصل مهمته في 
إحراز تغييرات طالت حياة شريحة من أشد المجتمعات ضعفاً 
حول العالم بعزٍم متناٍم وتركيز أكبر. وقد شهد العام المنصرم 
ختام خطة العمل األولى للفترة 2013-2016، والتي وفرت 

ما يلزم من تركيز وتوجيه ألنشطة المركز لفترة أربع سنوات. 
وعليه، أجرى إكبا تحليالً شامالً لعمله السابق مستكمالً واحدة 
من الممارسات الرئيسة والمتمثلة في رسم خطة عمل جديدة 
لثالث سنوات قادمة، حيث تبنى خطة العمل للفترة 2017-

2019 على الجهود السابقة وتعمل على تطوير الخطة األولى 
على حّد سواء.  

كما تعكس الخطة على وجه الخصوص التزام المركز بخطة 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى العام 2030، حيث تواكب 

كافة المشاريع والبرامج البحثية فيها أهداف التنمية المستدامة 
الستة األكثر صلة وتتوافق معها. أضف إلى ذلك أن خطة 

العمل للفترة 2017-2019 ترتقب التدرج في نموذج عمل قائم 
على استرداد كامل التكلفة خالل فترة ثالث سنوات. 

األستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان
 رئيس مجلس اإلدارة

شهد العام المنصرم ختام 
خطة العمل األولى للفترة 

2013-2016، والتي 
وفرت ما يلزم من تركيز 
وتوجيه ألنشطة المركز 

لفترة أربع سنوات. 
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والتزاماً منه بتحسين مصادر المعيشة الريفية، أطلق إكبا العديد 
من المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع ممول من الصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية لمكافحة الملوحة في بقاع من إثيوبيا 
وجنوب السودان. وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بدأ المركز مشروعاً جديداً 

الختبار االمكانية االقتصادية إلنتاج الساليكورنيا في مناطق 
ساحلية من اإلمارات باستخدام موارد مياه غير تقليدية، بما فيها 

مياه القنوات ومخلفات الزراعة المائية ومياه البحر. 

وضمن مشروع آخر، أقدم العلماء على دراسة جدوى إنتاج 
الزعفران في أفغانستان. كما واصل المركز مساعيه لتحسين 
إدارة المياه العابرة للحدود ضمن البرنامج التعاوني لحوض 
نهري الفرات ودجلة طويل األجل. واعترافاً بأعمال المركز 

في مجال التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من تأثيراته في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ُعين إكبا المنظمة الرائدة 

في مجال نمذجة المحاصيل والتغير المناخي ضمن المشروع 
الدولي »التنبؤات والتأثيرات المتوقعة الحترار األرض بنحو 

نصف درجة إضافية« بقيادة جامعة أكسفورد. 

ولعل من بين المعالم البارزة خالل العام المنصرم كان المؤتمر 

الدولي الرئيس حول الكينوا في البيئات الهامشية، والذي 
استقطب ما يربو على 150 مشاركاً من 48 بلداً أو يزيد. 

كما افتتح المركز متحف اإلمارات للترية، وهو المتحف األول 
من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بدعم من 

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية وهيئة البيئة - 
أبوظبي وكذلك وزارة التغير المناخي والبيئة. 

ولتمكين الباحثات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
أقام المركز شراكة مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس والبنك 

اإلسالمي للتنمية إلطالق برنامج رائد لقيادة الباحثات العربيات 
ُيعرف باسم »تمكين«. كما أقام إكبا مسابقة كبيرة للمنح 

المخصصة للبحوث بالتعاون الصندوق المركزي العالمي 
لتنمية البحوث وذلك لصالح الباحثات العربيات الشابات. 

ال شك أن هذه اإلنجازات لم تكن لتتحقق لوال تواصل الدعم من 
جانب الكثير من الجهات المانحة والشركاء، حيث نتقدم منهم 

بالشكر على إسهاماتهم التي ال تقدر بثمن والتزامهم الراسخ في 
تنفيذ المهمة المنوطة بالمركز.

الدكتورة اسمهان الوافي
المدير العام
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الطريق قدماً: خطة العمل للفترة 2019-2017

نظراً لكون العام 2016 هو آخر أعوام خطة العمل الخاصة 
بالفترة 2013-2016، فقد طور إكبا خطة عمل جديدة على 

مستوى المركز لفترة ثالث سنوات، حيث تعد ثاني خطة عمل 
يتم وضعها بدعم من استراتيجية إكبا للفترة 2023-2013 
والتي أقرها مجلس اإلدارة في مارس/آذار 2013. وتبنى 
هذه الخطة على النجاحات والدروس المستقاة جراء تنفيذ 

خطة العمل األولى، حيث سيتم استخدامها كدليل تشغيلي لدى 
إدارة إكبا والعاملين فيه بغرض إرشادهم نحو بلوغ األهداف 

االستراتيجية للمركز وتنفيذ الرؤية بتحول المركز إلى »مركز 
عالمي لالمتياز في مجال االبتكار الزراعي ضمن البيئات 
المالحة والهامشية«. أضف إلى ذلك أن خطة العمل تساعد 

على تعريف أصحاب الشأن، بمن فيهم المانحين، بقدرات إكبا 
في سعيه إلى توفير الحلول وتقديم الدعم للمزارعين في البيئات 

الهامشية.

عند إعداد خطة العمل للفترة 2017-2019، اعتمد إكبا نظرة 
نحو الماضي ركز من خاللها على الدروس المستقاة من تنفيذ 

استراتيجية إكبا للفترة 2013-2023 وخطة العمل للفترة 
2013-2016، وأخرى نحو المستقبل مستخدماً بذلك تحليل 
مصفوفة »القوة والضعف والفرص والتهديدات« مع األخذ 
بعين االعتبار على وجه الخصوص كل جديد على مستوى 

الفرص والمعوقات. 

الدروس األساسية المستقاة من خطة العمل للفترة 
 :2016-2013

1(  يتعين على إكبا توسيع نطاق تركيزه ليشمل أكثر من 
مجرد تأمين التمويل للبرامج واالنتقال نحو خطة 

استرداد كامل التكلفة؛ 
2(  باتت البيئات الهامشية تحظى باهتمام العديد من 

أصحاب الشان المعنيين بالتننمية، بمن فيهم الجهات 
المانحة. وعلى إكبا دعم القضية هذه عن طريق 

البيانات الدقيقة والتحليل الشامل للفقر والجوع في 
البيئات الهامشية؛ 

3(  تسهم عمليات التواصل االستراتيجية في دور حاسم 
على مستوى بناء اسم إكبا ووضعه في مصاف مراكز 

االمتياز؛ 
4(  ثمة حاجة إلى تحسين الكفاءات الداخلية من خالل 
رسم سياسات منقحة واتخاذ إجراءات تنسجم وتلك 

التي تتخذ في منظمات دولية أخرى. 
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وتوفر خطة عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى العام 
2030 فرصاً جديدة للمركز تمكنه من اإلسهام في معالجة 

العديد من المشكالت على المستوى العالمي. وعليه، فقد ُرسمت 
خطة العمل من خالل رؤية لتنفيذ األعمال على نحٍو يتوافق 
وخطة األمم المتحدة التي أطلقت رسمياً في 1 يناير/كانون 
الثاني 2016، واشتملت على 17 هدفاً من أهداف التنمية 

المستدامة، حيث تسهم مهمة إكبا في ستة منها. وحددت كافة 
المبادرات الواردة في خطة العمل تبعاً لصلتها األكبر بأهداف 

التنمية المستدامة وفقاً لما يلي:
•  هدف التنمية المستدامة األول: القضاء على الفقر، 

وتحسين اإلنتاج الزراعي؛ 
•  هدف التنمية المستدامة الثاني: القضاء على الجوع 

وتوفير األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة 
المستدامة؛ 

•  هدف التنمية المستدامة السادس: ضمان توافر المياه 
وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها على نحو 

مستدام؛ 

الشكل 1: إطار العمل االستراتيجي إلكبا

•  هدف التنمية المستدامة الثالث عشر: اتخاذ اإلجراءات 
العاجلة لمحاربة تغير المناخ وتأثيراته؛ 

•  هدف التنمية المستدامة الخامس عشر: حماية النظم البيئية 
البّرية وترميمها وتعزيز استخدامها المستدام، وإدارة 
الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 

الحيوي؛
•  هدف التنمية المستدامة السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ 

وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

ستشكل خطة العمل قاعدة لرسم خطط عمل سنوية مستقبالً، 
وتحديد الموازنات ورصد وتقييم المبادرات بما يضمن بقاء إكبا 

على المسار الصحيح وإخضاع أهداف وأنشطة إكبا المخطط 
لها إلى مراجعة دورية على نحٍو يضمن المحافظة على صلتها. 

أما التركيز الرئيس خالل األعوام الثالثة القادمة فسينصب 
على تحسين استرداد إكبا للتكاليف بهدف الوصول إلى استرداد 

كامل للتكاليف مع نهاية فترة خطة العمل. 

أن یصبح إكبا مركزاً عالمیاً 
لالمتیاز في االبتكارات 
الزراعیة ضمن البیئات 

المالحة والھامشیة.

العمل بمبدأ الشراكة لتوفیر حلول 
زراعیة وأخرى تتعلق بندرة المیاه 

في البیئات الھامشیة.

رفع مستوى األمن الغذائي والتغذیة السلیمة

مرونة أكبر في البیئة والدخل

تحسن األمن المائي

تحسین تطویر المعرفة ونشرھا

توسیع الحلول المتعلقة باألغذیة والطاقة الحیویة

تسھیل المشاریع التنافسیة المتعلقة باألعمال الزراعیة

زیادة الشراكات وإغناؤھا

الرؤیة

المھمة
النتائج األھداف

البحوث المبتكرة

تقییم الموارد الطبیعیة 
في البیئات المالحة 

والھامشیة

تأثیرات التغیر 
المناخي وإدارتھا

إنتاجیة المحاصیل 
وتنویعھا

الزراعة المائیة سیاسات التكیف
والطاقة الحیویة

االبتكارات التمكینیة

تحالفات استراتیجیة | مركز المعرفة | حاضنة التقانات | بناء القدرات

ت
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سیا
ف التي یتعین على جھودنا التوافق معھا

األھدا
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البحوث المبتكرة
تقييم الموارد الطبيعية في البيئات المالحة والهامشية 

تسهم جهود إكبا ضمن هذا المجال في:

مستلزمات أخرى بغرض التوصل إلى نتائج أفضل ضمن 
الظروف المالحة والهامشية. إلى جانب ذلك، يقومون بجمع 

وتطوير ونشر المعلومات العلمية المتعلقة بموارد المياه والتربة 
على نحو يساعد على تحري أسباب تدهور المياه والتربة 

وتحسين مستوى إدارتها والحّد منها. 

وفي عام 2016، وفي مساٍع متواصلة إلعادة األراضي 
المتدهور إلى بوتقة اإلنتاج وتقليص التملح إلى أدنى مستوى 

له، أطلق إكبا وشركاؤه مشروعاً جديداً في إثيوبيا وجنوب 

يواجه المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ممن يعيشون 
في بيئات مالحة وهامشية المزيد من مخاطر حالة من اإلخفاق 
نتيجة نقص المياه وتعاقب موجات الجفاف، ناهيك عن ملوحة 

التربة والمياه بدرجات متباينة، فالممارسات والمحاصيل 
التقليدية التي يستخدمونها ال تعطي إنتاجية جيدة في ظل هكذا 

ظروف. 

ويقوم باحثو إكبا باختبار وإدخال تقانات وممارسات ومحاصيل 
بديلة غير تقليدية تتطلب كميات أقل من المياه إلى جانب 

القضاء التام على القضاء على الفقر
الجوع

المياه النظيفة 
والنظافة الصحية

العمل المناخي
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السودان يحمل اسم »استصالح التربة المتأثرة بالملوحة 
وإدارتها لتحسين اإلنتاجية الزراعية«. ويهدف هذا المشروع 

الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )ايفاد( إلى 
إعادة تأهيل األراضي المتدهورة المتأثرة بالملوحة من خالل 

إدخال أعالف ونباتات ملحية متحملة للملوحة والجفاف. 
ويمتد المشروع المذكور لفترة أربع سنوات ويستهدف مباشرة 

5,000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في عشرة 
مواقع حقلية مختارة تغطي قرابة 300,000 هكتار من 

األراضي الزراعية )بشكل مباشر أو غير مباشر(. 

كما أطلق إكبا مشروعاً جديداً لنشر تقانات صغيرة النطاق 
وإدخال الممارسات المثلى إلدارة المياه والمحاصيل على 
مستوى المزرعة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يهدف هذا المشروع 
الممتد ألربع سنوات إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية واإلسهام 
في الوصول إلى مستوى أفضل من األمن الغذائي. ويمول 

هذا المشروع من صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوبك( وينفذ 
بالتعاون مع شركاء وطنيين في كل من بوركينا فاسو ومالي 

والنيجر والسنغال.

كجزء من الدراسات طويلة األجل حول تقنيات تحسين صحة 
التربة ونوعيتها، واصل الخبراء تقييم آثار استخدام الفحم 

الحيوي ومحسنات التربة على نمو النبات. وإن الفحم الحيوي 
هو فحم يستخدم كمحسن للتربة وُينتج من مواد نباتية بما في 

ذلك مخلفات نخيل التمر، كما يخزن في التربة كوسيلة إلزالة 
ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي. وأظهرت الدراسات 

أن الفحم الحيوي يساعد على زيادة الكتلة الحيوية للكينوا 

واللوبياء بنسبة 54 – 113 في المائة و16 – 27 في المائة 
على التوالي من خالل تحسين قدرة التربة على االحتفاظ 

بالمياه وتوافر المغذيات. وفي دراسة منفصلة، وجد الخبراء 
أن الجمع بين استخدام محسن التربة غير العضوي المسمى 

Austrablend MMSC إلى جانب السماد بمعدل 10 
طن لكل هكتار نتج عنه زيادة ملحوظة في الكتلة الحيوية 

للشعير وأسهم في توفير 25 في المائة من المياه بالمقارنة مع 
االستخدام الفردي لكل منهما. 

وضمن مشروع جديد آخر ممول من الصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي، شكل إكبا فريقاً مع وزارة البيئة في قطر 

لمقارنة كفاءة وحدات التناضح العكسي التقليدية مع وحدات 
الترشيح الدقيق. وعقب سلسلة من التجارب، وجد العلماء أن 

نظم الترشيح الدقيق تستهلك كمية أقل من الطاقة )2.85 كيلو 
واط/م3( مقارنة مع وحدات التناضح العكسي )3.15 كيلو 

واط/م3(. ولعل من شأن هذه النتيجة المساعدة على تخفيض 
استهالك الطاقة بدرجة كبيرة فمحطات التناضح العكسي تنتشر 
على نحٍو شائع في قطر. وفي عام 2012، بلغ اإلنتاج الشهري 

من المياه المستخرجة من حقول اآلبار ومحطات التناضح 
العكسي في البلد 244.251 م3. 

ولعل من أبرز سمات عام 2016 كان افتتاح متحف اإلمارات 
للتربة والذي يمثل مرفقاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وذلك بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية 
والبنك اإلسالمي للتنمية وهيئة البيئة-أبوظبي ووزارة التغير 

المناخي والبيئة. وهذا المتحف، الذي يمثل نتاج سنوات كثيرة 
من بحوث التربة التي أجريت في اإلمارات، مصمم كمستودع 

للمعرفة المتعلقة بالتربة في اإلمارات العربية المتحدة. 

بتاريخ 8 ديسمبر/كانون األول 2016 افتتح في دبي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة أول متحف من نوعه للتربة، حيث 

يجد فيه الزائر طيفاً من المعروضات، فضالً عن مكتبة 
تضم مجموعة من المطبوعات المتعلقة بالتربة، ناهيك عن 
خرائط لتربة منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وهذا المتحف - الذي يتخذ من إكبا مقراً له - مصمم لتأمين 
احتياجات طيف واسع من الزوار بمن فهم طالب المدارس 

والجامعات والباحثين والمحترفين والعلماء، والمختصين 
في البيئة والمتعهدين المحترفين، وكذلك المسؤولين عن 

وضع خطط استخدام األراضي وأصحاب القرار وصناع 
السياسات. وللمتحف موقع الكتروني يمكن زيارته من خالل 

الرابط:
 www.emiratessoilmuseum.org 

عقد الشراكات الحياة في البر
لتحقيق األهداف
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واصل إكبا بذل الجهود لتحسين إدارة المياه العابرة للحدود 
ضمن البرنامج التعاوني طويل األجل لحوض نهري الفرات 

ودجلة، ورسم خريطة ملوحة التربة في البحرين وإمارة 
أبوظبي في اإلمارات العربية المتحدة. وينظم المركز ضمن 

هذا البرنامج التعاوني سلسلة من ورشات العمل واالجتماعات، 

1رسم خرائط تملح التربة وخصائصها باستخدام االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية والتحقق الميداني: دراسة حالة البحرين واإلمارات العربية المتحدة بالتعاون 
ما بين جامعة الخليج العربي وإكبا. 

بما في ذلك اجتماع بتمثيل جيد لفرق العمل في ماليزيا بهدف 
تعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي في مجال إدارة المياه. 

وكجانب من فعاليات المشروع لرسم خريطة ملوحة التربة 
وخصائصها بالتعاون مع جامعة الخليج العربي1  جمع 

الباحثون عينات للتربة من 39 موقعاً في البحرين و82 عينة 
للتربة والملح من ساحل أبوظبي. 

متحف اإلمارات للتربة هو مركز للمعرفة يوفر معلومات حول التربة في 
اإلمارات العربية المتحدة.
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على تقييم امكانيات ومنافع تأسيس مركز للزراعة الملحية في 
المغرب.  

وعلى جبهة أخرى للبحوث، واصل الباحثون مشروعاً حول 
دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة 

الخضروات ونباتات الزراعة التجميلية واألعالف والنباتات 
المثمرة. كما قاموا بتحليل تراكم الُمْمرضات والمعادن الثقيلة 

في كل من الجزر والخس والطماطم، وكذلك في الفجل 
والسبانخ والباذنجان ونخيل التمر، فضالً عن األعالف 

واألراك. وأظهرت النتائج السابقة تراجعاً واضحاً في نسبة 
المعادن الثقيلة في النباتات مقارنة مع الحدود اآلمنة المحددة 

من قبل منظمة الصحة العالمية. األمر الذي يشير إلى امكانية 
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الخضروات في 

البيئة الصحراوية إذ ليس من تهديد خطير ناجم عن تراكم 
المعادن الثقيلة في التربة والخضروات. إال أن المزيد من 

عمليات االختبار والتحليل ال يزال مطلوباً للتوصل إلى استنتاج 
وطيد. 

وبالشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية، أجرى الباحثون 
دراسة جدوى لتقييم امكانية االستثمار في إنتاج الزعفران 

في أفغانستان، حيث عملت الدراسة على تقييم مدى مالءمة 
الموارد الطبيعية في البلد إلنتاج الزعفران، وتحليل نظام 

الزراعة الراهن والتأثير االقتصادي. 

وضمن دراسة منفصلة للجدوى أجراها المكتب الشريف 
للفوسفاط، عمل المركز مع جامعة محمد السادس في المغرب 
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تأثيرات التغير المناخي وإدارتها
تسهم جهود إكبا ضمن هذا المجال في: 

سجلت درجات الحرارة عام 2016 أعلى مستوى لها على 
النطاق العالمي منذ البدء بحفظ السجالت عام 1880. ما جعل 
2016 ثالث عام على التوالي يتم فيه تسجيل رقم قياسي جديد 
في معدل درجات الحرارة السطحية العالمية. ومما يثير القلق 
أن 16 من بين 17 عاماً األعلى حرارة ُسجلت منذ 2001. 
وبعيداً عن إحصائيات األرصاد الجوية، نرى أن المزارعين 
والمسؤولين عن إدارة المياه والمسؤولين الحكوميين يعيشون 

تبعات ظروف التغير المناخي التي تؤثر في حياتهم. أما تركيز 
إكبا على البيئات الهامشية فيؤكد على الصلة األكبر لرؤيته 

وتجربته فالكثير من المناطق باتت تشكل تحدياً أكبر للزراعة. 
وعليه، تظهر حاجة إلى تطوير زراعة ذكية مناخياً يفهم من 

خاللها أوالً تبعات التغير المناخي المحتملة ومن ثم تعتمد حلول 
إدارية تكيفية لنظم المياه والزراعة اعتماداً على الكثير من 

سنوات البحوث العلمية في إكبا. 

ولفهم التأثيرات المحتملة، واصل باحثو إكبا عام 2016 إدارة 
العديد من فعاليات تقليص النطاق والنمذجة لشتى المناطق، 

محولين مجموعات بيانات نماذج المناخ العالمية إلى معلومات 
على النطاق الوطني واإلقليمي. وقام الباحثون بجمع تلك 

البيانات المختزلة مع تلك المستمّدة من نماذج مناخية إقليمية 
أخرى في بوابة »تجربة تقليص النطاق اإلقليمية المنسقة 
للبيانات المناخية« لتوصل إلى رؤى على مستوى محلي 

أضيق ضمن مبادرة »إيجاد الفرص لتطوير زراعة متكيفة 
الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك 

اإلسالمي للتنمية، ومبادرة النظام اإلقليمي إلدارة الجفاف في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا الممولة من الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية. ويهدف هذا العمل إلى تحديد المناطق المعرضة 
لإلصابة في كل من المغرب وتونس واألردن ولبنان وكذلك في 

مصر واليمن واإلمارات العربية المتحدة والسنغال وموريتانيا. 
وقد أظهرت البيانات أن الكثير من المناطق قد تشهد ارتفاعاً 
بأكثر من ثالث درجات خالل األعوام الخمسين القادمة، وما 
يترافق مع ذلك من تأثيرات سلبية أكبر في موارد الزراعة 

والمياه نتيجة الرتفاع معدالت التبخر-النتح. ومن ثم استخدمت 
قيم الظروف المناخية الجديدة هذه في عملية نمذجة المياه 

والمحاصيل وتقييم مستوى الضعف بهدف توقع التأثيرات التي 
قد تحدثها تلك الظروف في هذه المناطق المحددة. 

ومع توقيع اتفاقية باريس عام 2015، ظهر مجال جديد 
للتركيز أال وهو نمذجة مختلف التأثيرات التي قد يحدثها 

ارتفاع الحرارة بمعدل 1.5 و2.0 درجة في النظم الزراعية. 
وُوجهت الدعوة إلى إكبا لالنضمام إلى التجمع الدولي للتنبؤات 

والتأثيرات المتوقعة الحترار األرض بنحو نصف درجة 
إضافية )http://www.happimip.org/( بقيادة جامعة 
أكسفورد. إلى جانب ذلك، يقود إكبا الجهود المتعلقة بنمذجة 
المحاصيل والتغير المناخي وعرض نتائج عمله على صعيد 

التأثيرات التي يحدثها ارتفاع درجة الحرارة المحدود في إنتاج 
القمح بتونس خالل مؤتمر انعقد في أكسفور بالمملكة المتحدة 

خالل سبتمبر/أيلول 2016. 

إن تكيف النظم الزراعية مع التغير المناخي يشتمل على 
إدخال ممارسات زراعية جديدة تالئم الظروف الجديدة 

بدرجة أكبر. األمر الذي دفع إكبا إلى مواصلة اختبار وإدخال 
محاصيل وممارسات وتقانات جديدة تحقيقاً لهذا الغرض في 

شتى المناطق، مع التركيز بصفة خاصة على مناطق آسيا 
الوسطى والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وغرب أفريقيا. 
فعلى سبيل المثال، ومن خالل عدد من الندوات التدريبية 

المياه النظيفة 
والنظافة الصحية

عقد الشراكات العمل المناخي
لتحقيق األهداف

وقد أظهرت البيانات أن الكثير من المناطق قد تشهد ارتفاعاً بأكثر من ثالث درجات خالل األعوام الخمسين القادمة، وما
يترافق مع ذلك من تأثيرات سلبية أكبر في موارد الزراعة والمياه 

القضاء التام على 
الجوع
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ينظم إكبا دورات تدريبية منتظمة للمزارعات في أوزبكستان

واأليام الحقلية التي أقيمت بالتعاون مع شبكة ريفية تضم أكثر 
من 200 مزارع2 من أصحاب الحيازات الصغيرة، بمن فيهم 
42 امرأة من أوزبكستان، شارك العلماء الممارسات والنتائج 
البحثية المثلى التي تمخضت عن البرنامج البحثي للمجموعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية المعني بنظم األراضي 

الجافة3  فضالً عن التشارك في أنشطة مابعد الحصاد وتحليل 
نوعية البذور. وعلى نحٍو مماثل، وضمن مشروع شراكات 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتعزيز االنخراط في البحوث4، 
تلقى 156 مشاركاً، بمن فيهم 75 امرأة، في مقاطعة كرا 

أوزاك في أوزبكستان تدريباً على تنويع المحاصيل والتغذية 
األفضل في ظل الظروف الهامشية. 

كما مضى الباحثون في مشروع الكينوا في آسيا الوسطى،5 
وقاموا بتنظيم اجتماع سنوي للمراجعة بحضور شركاء 

المشروع من أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، حيث 
أعدت ثماني تجارب للعروض استخدمت خاللها خمس 

سالالت كينوا من إكبا وثالثة أصناف كينوا مبشرة من منظمة 
األغذية والزراعة. ومن ضمن فعاليات مشروع آخر6، قام 

الباحثون بزراعة طرز وراثية مختلفة للذرة الرفيعة والدخن 

اللؤلؤي والقطيفة ثنائية الغرض في أراٍض متأثرة بالملوحة في 
جنوب كازاخستان. تمثل اإلدارة المحسنة للمياه جزءاً جوهرياً 

من استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي. فضمن مبادرة 
الرصد شبه اآلني7، قام الباحثون بربط البيانات المستمدة من 
مستشعرات تم تركيبها في عمان واإلمارات العربية المتحدة 

وتونس واألردن واليمن مع نمذجة قائمة على السواتل لتحديد 
القيم الفعلية للتبخر-النتح. وباستخدام هذه البيانات والخرائط 
الناتجة، أضحى باالمكان فهم استهالك المياه وإنتاجية النظم 

الزراعية الراهنة بصورة أفضل، حيث سيتم استخدامها الحقاً 
للتركيز على أنشطة توفير المياه في تلك المناطق. 

أثر الجفاف الشديد عام 2016 في كل من شمال أفريقيا وبقاع 
من بالد الشام مسبباً أياماً عجافاً عاشها الكثيرون، فضالً عن 

خلقه تحديات على الساحتين االقتصادية والبيئية تتطلب سنوات 
للتملص من براثنها. ومع التبؤءات المناخية التي تشير إلى 

احتمال اتساع مساحة المناطق المتأثرة بالجفاف وارتفاع شدته 
نجد أن هذه الظاهرة تشكل محور تركيز المشاريع الراهنة. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تطوير نظام لرصد الجفاف واختباره 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ضمن مشروع الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا – النظام اإلقليمي إلدارة

2  تتألف الشبكة من مزارعين )152 مزارعاً من تسع قرى في مقاطعة كرا أوزاك، أوزبكستان( ومزارعين رعاة )15 من مربي الماشية على نطاق ضيق من تعاونية 
كويباك ومزرعة ماشية إرماك( ومجموعات نسائية )42 امرأة في مجموعتين من تسع قرى في مقاطعة كرا أوزاك(  ممن أظهروا اهتماماً في تبني الزراعة المختلطة 

وتحسين إنتاج العلف الشتوي ونظم اإلنتاج الزراعية-الرعوية. 
3  البرنامج البحثي للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن نظم اإلنتاج الزراعي، المجموعة االستشارية/الحكومة الروسية

4  استخدام موارد مياه غير تقليدية مخصصة للزراعة لتعزيز األمن المائي والغذائي في مساقط المياه العابرة للحدود في حوض نهر أمو داريا، شراكات الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية لتعزيز االنخراط في البحوث 

5  شراكات بين األقاليم لتحسين األمن الغذائي والتغذية السليمة في البيئات الهامشية من آسيا الوسطى – إكبا 
6 تحفيز زراعة محاصيل علفية مرتفعة الغلة في دورات زراعية قصيرة باستخدام الري بالرذاذ ضمن أراض هامشية؛ كازاخستان، وزارة الزراعة الكازاخية

7  تطبيق نظم رصد شبه آني للزراعة المروية ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول شبكة مراكز االمتياز في مجال 
المياه 
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الجفاف الذي يتعهد به إكبا بالتعاون مع منظمة األغذية 
والزراعة وجامعة نبراسكا – لينكولن، وبإسهام تكميلي من 
مشروعي الجفاف ورصد الجفاف التابعين لمنظمة األغذية 
والزراعة. وسارت هذه التطورات الفنية جنباً إلى جنب مع 
تقييم معمق لنظم إدارة الجفاف الراهنة واحتياجات كثير من 
أصحاب الشأن المعنيين. ومن خالل سلسلة من اجتماعات 
البلدية التي حضرها أصحاب الشأن ومجموعات التركيز 

واللقاءات في األردن ولبنان والمغرب، تم التوصل إلى رؤى 
جديدة حول التحديات والفرص واحتياجات النظم لدى أصحاب 

الشأن األساسيين حيث تستخدم اليوم لتوجيه عمليات تطوير 
نظم اإلدارة. 

كما أظهرت هذه التقييمات مدى اختالف النظم الراهنة إلدارة 
الجفاف بين البلدان األربعة والتحديات التي تواجه الحكومات 

الوطنية والمحلية وفرق العمل ومجموعات المجتمع المدني في 
التخفيف من تأثيرات الجفاف وإدارته. 

وفي مشروع جديد للبنك الدولي أطلق عام 2016، جرى 
تحري العالقات ما بين موجات الجفاف السابقة وتأثيراتها في 
التغيرات الجوية على نطاق واسع من قبيل التذبذب الجنوبي 

بفعل ظاهرة النينو والتذبذب في شمال األطلسي والتذبذب 
في منطقة حوض المتوسط وذلك في كل من المغرب وتونس 

ولبنان. 

ولعل األهمية التي يحملها التحليل ال تقتصر على فهم موجات 
الجفاف السابقة والتأثيرات المدمرة التي حملتها على مدى فترة 

الخمسين عاماً األخيرة وحسب، إذ يساعد التحليل أيضاً على 
تطوير نظم االنذار المبكر. وتخضع حاالت التذبذب الجوي 
واسعة النطاق تلك إلى رصد شامل، وعليه، في حال وجود 
رابط بين ديناميكية تلك التذبذبات وحدوث الجفاف، فإن أي 
تغيير من شأنه المساعدة على إنذار الحكومات بدنو موجات 

جفاف محتملة قبل حدوثها بفترة من ثالثة إلى ستة أشهر. 
ويعتبر هذا العمل في مرحلته المبكرة، إال أن التحليل مشجع 

حتى اآلن.

8  “دعم خطة العمل الخاصة بمبادرة ندرة المياه ضمن نطاقات الزراعة المحمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورصد الجفاف الزراعي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا”، منظمة األغذية والزراعة

9   رصد الجفاف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تصميم نظام إقليمي، برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول شبكة مراكز االمتياز في مجال المياه

وباستخدام هذه البيانات والخرائط الناتجة، أضحى 
باالمكان فهم استهالك المياه وإنتاجية النظم الزراعية 

الراهنة بصورة أفضل، حيث سيتم استخدامها الحقاً
للتركيز على أنشطة توفير المياه في تلك المناطق. أثر 

الجفاف الشديد عام 2016 في كل من شمال أفريقيا 
وبقاع من بالد الشام مسبباً أياماً عجافاً عاشها الكثيرون، 

فضالً عن خلقه تحديات على الساحتين االقتصادية 
والبيئية تتطلب سنوات للتملص من براثنها. ومع 

التبؤءات المناخية التي تشير إلى احتمال اتساع مساحة 
المناطق المتأثرة بالجفاف وارتفاع شدته، نجد أن هذه 

الظاهرة تشكل محور تركيز المشاريع الراهنة.
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يقوم باحثو إكبا برسم خرائط مختلفة لرصد موجات الجفاف في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

مؤشر الجفاف المركب لتونس للفترة 2015/12
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إنتاجية المحاصيل وتنويعها
تسهم جهود إكبا ضمن هذا المجال في: 

تعتبر إنتاجية المحاصيل وتنويعها جزءاً غير منفصم عن 
مبادرات إكبا المتخذة في البيئات الهامشية. ويعود ذلك إلى 
أن إدخال محاصيل بديلة وغير تقليدية يندرج في مصاف 

سبل مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة العاملين 
ضمن ظروف زراعية غير مؤاتية. وللتكيف مع مشكالت 

تزايد الملوحة ونقص المياه، والتي تفاقمت بفعل التغير 
المناخي، يتعين على المزارعين اختيار محاصيل أخرى 

تتسم بتحمل أكبر لتلك الظروف وتعلم كيفية االستفادة بشكل 
أفضل من موارد األراضي والمياه المتاحة. ويعمل إكبا مع 

مؤسسات وطنية للبحوث الزراعية ومؤسسات خدمات إرشادية 
ومزارعين على تطوير واختبار وإدخال الممارسات الزراعية 

والتقانات والمحاصيل األكثر مالءمة للزراعة الهامشية. 
فعلى سبيل المثال، تتسم محاصيل متحملة للجفاف والحرارة 

والملوحة من قبيل الكينوا بامكانية تحسين مصادر المعيشة لدى 
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. 

وفي عام 2016، واصل إكبا برنامجاً طويل األجل له حول 
الكينوا يستهدف بلداناً في آسيا الوسطى وغرب أفريقيا وشمال 
أفريقيا. كما نفذ الباحثون تجارب نموذجية على خمس سالالت 

كينوا ضمن ظروف زراعية-مناخية مختلفة في أوزبكستان 
وطاجيكستان وقيرغيزستان، حيث أعطت تلك التجارب نتائج 
إيجابية على مستوى اإلنتاجية، جرى عرضها خالل اجتماع 
سنوي انعقد في قيرغيزستان. وأدخل الباحثون كذلك سالالت 

كينوا من خالل مشاريع تعاونية في اإلمارات الشمالية من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، ومصر ولبنان حيث جاءت بنتائج 
مبشرة. فعلى سبيل المثال، أنتج مزارعون مصريون قرابة 

100 كغ من البذور، وبدأت شركتان تابعتان للقطاع الخاص 
بالتعاقد معهم إلنتاج الكينوا. 

وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واصل إكبا دراسة 
تأثير كثافة البذر في نمو وإنتاجية الكينوا في حقوله المخصصة 

للتجارب ومركز االبتكار الزراعي في الذيد، باإلمارات 
العربية المتحدة. 

وضمن مشروع مع جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية، بدأ 
الباحثون تجربة حقلية على 1,649 ساللة للكينوا ُجمعت من 

عقد إكبا مؤتمراً دولياً حول الكينوا في دبي باإلمارات 
العربية المتحدة خالل الفترة من 6-8 ديسمبر/كانون األول 

2016. واشترك في تنظيم المؤتمر الذي جاء بعنوان 
»الكينوا لمستقبل األمن الغذائي والتغذية السليمة في 

البيئات الهامشية« كل من وزارة التغير المناخي والبيئة 
وجامعة زايد والبنك اإلسالمي للتنمية والمصرف العربي 

للتنمية االقتصادية في أفريقيا، وبإسهام فني من منظمة 
األغذية والزراعة. وحضر الفعالية ما يزيد على 150 من 
الشخصيات القيادية وصناع السياسات والباحثين والخبراء 
والمحترفين من أكثر من 48 بلداً لمناقشة ومشاركة آخر 

التطورات بخصوص بحوث الكينوا وإنتاجه وتجارته حول 
العالم، والتوصل إلى مجموعة من التوصيات بشأن زراعته 

في البيئات الهامشية. 

وعقب المؤتمر، أقر الوفود إعالن دبي حول إنتاج الكينوا 
لمستقبل األمن الغذائي والتغذية السليمة في البيئات الهامشية 

ووافقوا على تشكيل تجمع عالمي حول الكينوا. 

القضاء التام على القضاء على الفقر
الجوع

عقد الشراكات الحياة في البر
لتحقيق األهداف
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أصول وراثية حول العالم بالتعاون مع جامعة الملك عبد هللا 
للعلوم والتقنية وجامعة كيل بألمانيا، وجامعة بيرجهام يونغ 

بالواليات المتحدة األمريكية. وتهدف التجربة إلى تحديد الطرز 
المظهرية والطرز الوراثية لسالالت الكينوا ضمن ظروف 

ملحية ومياه عذبة. 

أرسى العمل الشامل إلكبا على الكينوا أسس مؤتمر دولي انعقد 
في دبي باإلمارات العربية المتحدة واستقطب ما يربو على 
150 مشاركاً حضروا من 48 بلداً أو يزيد. ومن بين نتائج 
المؤتمر كان إعالن دبي حول إنتاج الكينوا لمستقبل األمن 

الغذائي والتغذية السليمة في البيئات الهامشية.

شهد مشروع تعاوني آخر مع جامعة الملك عبد هللا للعلوم 
والتقنية إجراء الباحثين لسلسلة من التجارب التي ركزت على 
الشعير. وتمحورت الدراسة التي اشتملت على 1,875 مدخالً 

للشعير ونفذت في حقول التجارب التابعة إلكبا حول تحمل 
المحصول للحرارة والملوحة. كما نشرت نتائج الدراسة في 

تقارير علمية. 

وضمن مشروع تموله مؤسسة فوسبوكراع بالمغرب، واصل 
إكبا تجاربه المشتركة مع تعاونية حليب الساقية الحمراء 

والمعهد الوطني للبحث الزراعي لتقييم نمو وإنتاجية عديد 
من المحاصيل الحقلية التي تتسم بقدرة مثبتة أو محتملة على 

تحمل الملوحة. وهدف هذا العمل إلى دراسة تكيفها وإنتاجيتها 
المحتملة قبل إدخالها إلى المزارعين في مناطق هامشية 

وأخرى متأثرة بالملوحة في منطقة العيون بالمغرب. 

وتأتي التجارب المنفذة على الكينوا ومحاصيل أخرى لترسي 
أسس برامج إنتاج البذور الخاصة بإكبا والتي تستهدف 

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. ففي عام 2016، تم 
توزيع ما ينوف على 1,800 كغ من بذور الشعير والقمحيلم 
والدخن اللؤلؤي والذرة الرفيعة إلى مؤسسات وطنية للبحوث 

الزراعية شريكة في كل من مصر واألردن وموريتانيا ولبنان 
واإلمارات العربية المتحدة ضمن مشروع إيجاد الفرص 

لتطوير زراعة متكيفة. إضافة إلى ذلك، بدأ بعض الشركاء 
بإكثار بذور الكينوا ودوار الشمس والعصفر. وضمن فعاليات 
مشروع ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية10، ساعد 

إكبا على تركيب وحدات لحصاد البذور ومعالجتها بطاقة يومية 
تزيد على 10 أطنان، كما أقام فعاليات تدريبية للكادر الفني 

واإلرشادي وكذلك للمزارعين في مصر. ونتج عن هذا العمل 
إنتاج 2,500 كغ من بذور محاصيل مختلفة قـُدمت إلى 300 

قياديون وباحثون وخبراء من حول العالم اجتمعوا في واحد من أكبر المؤتمرات العالمية حول 
الكينوا منذ إعالن سنة 2013 السنة الدولية للكينوا من قبل األمم المتحدة.

10 نموذج إنتاج بذور أنواع من المحاصيل تتسم بالقدرة على التكيف وتحمل الموحة لصالح الزراعة الذكية مناخياً في مصر
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حدد الباحثون مواقع أنواع تنتمي إلى فصائل نباتية مختلفة في مناطق متفاوتة من اإلمارات العربية المتحدة خالل 
سلسلة من بعثات استكشاف الحياة النباتية. إلى جانب جمع عينات من األنواع النباتية، تم أيضاً تسجيل بيانات 

حول عشائرها وموائلها بما في ذلك المواقع الجغرافية لها.

الدكتورة اسمهان الوافي، مدير عام إكبا تتسلم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي من معالي 
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة في اإلمارات العربية المتحدة خالل حفل أقيم 

بتاريخ 15 مارس/آذار 2016 بمدينة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة
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خالل موسم الشتاء، زرع صنفا خيار ضمن ظروف البيوت المحمية والبيوت المحمية الشبكية باستخدام دعائم 
محلية ومستوردة. وأشارت النتائج إلى أن تبريد البيت المحمي استهلك قرابة 76 في المائة من المياه المستخدمة 
في الري بينما استخدم نظام الرذاذ في البيت المحمي الشبكي قرابة تسعة في المائة. وبالتالي يكون استهالك البيت 

المحمي من الطاقة أكبر بنحو 49 مرة ومن المياه بمقدار 1.5 مرة مقارنة بالبيت المحمي الشبكي.

مزارع آخر. وقام الباحثون أيضاً بإكثار بذور الكينوا لخمس 
سالالت خاصة بإكبا وتوزيعها بين مختلف المنظمات في 

المغرب وباكستان واإلمارات العربية المتحدة. 

ومن بين جهود إكبا لتوثيق الحياة النباتية في اإلمارات العربية 
المتحدة، نفذ الباحثون سلسلة من الحمالت النباتية في إمارات 

رأس الخيمة وأبوظبي ودبي والفجيرة. وكانت النتيجة اكتشاف 
وتوثيق 14 نوعاً نباتياً برياً لم يرد وجودها في البلد سابقاً وفق 
التقارير، حيث نشرت نتائج أولئك الباحثين في مجالت محكمة. 

كما واصل إكبا العمل إلى جانب مختلف الشركاء لدراسة تأثير 
الملوحة على أصناف نخيل التمر في شبه الجزيرة العربية. 
حيث ركز العمل على تقييم آثار الملوحة وإدارة الري على 

استخدام المياه وإنتاج نخيل التمر ضمن أصناف مختلفة. وتمثل 
الهدف من هذا العمل في رسم خريطة لتأثير الملوحة على نمو 

نخيل التمر وإنتاجيته.

ولمواصلة المسعى المذكور، بدأ المركز مشروعا11ً جديداً 
بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي وفريق بحثي من شركة 

علمية لبحوث النبات واألغذية في نيوزلندا، وجامعة ماسي 

في نيوزلندا، إذ تحرى المشروع كفاءة استخدام المياه في ري 
نخيل التمر باستخدام مياه مالحة، حيث أظهرت النتائج امكانية 
لتوفير كبير في المياه عند الري اآلني. ويهدف المشروع إلى 
تطوير نموذج إلدارة ري نخيل التمر وفق مستويات ملوحة 

مختلفة. 

وتكللت البحوث المديدة إلكبا حول نخيل التمر بفوزها بجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. 

كما واصل الباحثون أعمالهم على تحسين كفاءة استخدام المياه 
والطاقة في الزراعة المحمية. فقد أجروا سلسلة من التجارب 

ضمن ظروف البيوت المحمية والبيوت المحمية الشبكية 
لدراسة إنتاج الطماطم الكرزية والطماطم الدائرية والباذنجان 

والفليفلة الحلوة والخيار والبطيخ الحلو. وأظهرت النتائج 
توفيراً كبيراً للمياه والطاقة في نظم البيوت المحمية الشبكية، 

حيث جرى تقديمها إلى صندوق خليفة ووزارة التغير المناخي 
والبيئة، ليتم بذلك اعتماد نظام البيوت المحمية الشبكية من قبل 
صندوق خليفة ونشر هذا النظام بين المزارعين في اإلمارات 

العربية المتحدة.

11 تقدير االحتياجات المائية في مشروع رصد استخدام نخيل التمر للمياه )تدفق النسغ في نخيل التمر(، هيئة البيئة -أبوظبي
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الزراعة المائية والطاقة الحيوية
تسهم جهود إكبا ضمن هذا المجال في:

تجارب قيد التنفيذ في مركزخليفة لألبحاث البحرية في أم القيوين باإلمارات العربية المتحدة لتحري 
إنتاج الساليكورنيا باستخدام مياه البحر في منطقة صحراوية ساحلية.

وضمن فعاليات المشروع، تم أيضاً وضع مبادئ توجيهية بيئية أولية لالستخدام اآلمن للمياه شديدة الملوحة المرتجعة 
إلنتاج المحاصيل واألسماك. ووصل المشروع إلى الدور النهائي ضمن فئة جائرة االبتكارات الخاصة بالمزرعة – الزراعة 

في معرض AGRAME عام 2016. 

القضاء التام على 
الجوع

عقد الشراكات الحياة في البر
لتحقيق األهداف
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نظراً لندرة المياه وموارد أخرى في البيئات الهامشية، فمن 
األهمية بمكان إيجاد حلول متكاملة قادرة على تحقيق الفائدة 
القصوى من تلك الموارد المتوافرة. وعليه، يعمل إكبا على 

تطوير نظم إنتاج تجمع ما بين الزراعة والزراعة المائية بحيث 
يمكن تكرير المياه والمغذيات وتخفيض الفاقد إلى الحّد األدنى. 

وعلى اعتبار أن نظم التخلص من المياه شديدة الملوحة مكلفة 
وغير إنتاجية، فإن إكبا ومنذ 2014 يبحث عن الربحية جراء 

استخدام النظام المتكامل للزراعة المائية الذي يتم تغذيته 
بالمياه العذبة والمياه شديدة الملوحة. وينفذ نهج النظام المتكامل 

للزراعة المائية بهدف االستفادة من المياه شديدة الملوحة 
الناتجة عن وحدات التناضح العكسي صغيرة النطاق التي 

يركبها المزارعون لتحلية المياه المخصصة للري. كما تستخدم 
المياه شديدة الملوحة المرتجعة لتربية األسماك ليتم بعد ذلك 

توجيه المخلفات السائلة الناجمة عن تربية األحياء المائية نحو 
زراعة النباتات الملحية. 

وفي عام 2016 استكمل إكبا مشروعا12ً بتمويل من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية لدراسة الجوانب االقتصادية الستخدام 

المياه شديدة الملوحة المرتجعة في المناطق القاحلة وشبه 
القاحلة من خالل النظام المتكامل للزراعة المائية. وأظهرت 
النتائج امكانية جني إنتاجية أكبر في البيت المحمي الشبكي 

مقارنة بالحقل المفتوح. وأنجزت دورات زراعية متعددة 
لزراعة المحاصيل في البيت المحمي الشبكي ما تمخض عن 

مستوى ربحية أعلى. أضف إلى ذلك أن ري األعالف المتحملة 
للملوحة وأنواع ملحية أخرى بالمياه شديدة الملوحة المرتجعة 
قد أعطى عائدات إيجابية. فعلى سبيل المثال، زاد إنتاج الكتلة 
الحيوية للساليكورنيا بمقدار ثالثة أضعاف عند استخدام المياه 

الناتجة عن تربية سمك البلطي )المشط( في الري مقارنة 
باالستخدام المباشر للمياه شديدة الملوحة المرتجعة. وضمن 

فعاليات المشروع، تم أيضاً وضع مبادئ توجيهية بيئية 
أولية لالستخدام اآلمن للمياه شديدة الملوحة المرتجعة إلنتاج 
المحاصيل واألسماك. ووصل المشروع إلى الدور النهائي 
ضمن فئة جائرة االبتكارات الخاصة بالمزرعة – الزراعة 
في معرض AGRAME عام 2016. واعتماداً على هذا 

البحث، قدم إكبا مقترحاً إلى معرض EXPO2020 بعنوان 
»المزارع النموذجية الداخلية والساحلية للتكيف مع التغير 

المناخي في البيئات الصحراوية« بالتعاون مع وزارة التغير 
المناخي والبيئة، حيث تكلل المقترح بالنجاح ليحصل بذلك على 

منحة بقيمة 100,000 دوالر أمريكي لمدة عام واحد. 

وضمن مشروع حول الساليكورنيا،13 واصل العلماء تقييم 
18 طرازاً وراثياً لـ Salicornia bigelovii في تجارب 

نموذجية من أجل زراعتها المحتملة على نطاق واسع. 
وبالتعاون مع جامعة بيتس بيالني، بدأ إكبا مجموعة جديدة من 
التحليالت الكيميائية لبذور الساليكورنيا لدراسة تأثير معامالت 

الملوحة في المحتوى من الصابونين والبروتين والرماد 
والزيت. ونشر موجز عن النتائج في المجلة األسترالية لعلم 

المحاصيل. 

وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلق إكبا 
مشروعا14ً  جديداً الستكشاف امكانية زراعة الساليكورنيا 

كمحصول ملحي عالي االمكانية متكيف مع ظروف المناخ 
والتربة في اإلمارات باستخدام مياه البحر ومياه الصرف 

الناتجة عن أحواض تربية األسماك. وسيعمل المشروع بصفة 
خاصة على دراسة جدوى الزراعة القائمة على مياه البحر في 
مناطق ساحلية وامكانية توسيع نطاق إنتاج الساليكورنيا، حيث 

تشير النتائج األولية إلى نمو جيد لنباتات الساليكورنيا ضمن 
ظروف عالية الملوحة في بيئات صحراوية ساحلية لإلمارات 

العربية المتحدة.

12  تحسين الجوانب االقتصادية الستخدام المياه المالحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة عن طريق نظم متكاملة للزراعة المائية 
13 تقييم الساليكورنيا عند مستويات ملوحة مرتفعة وممارسات إدارتها في اإلمارات العربية المتحدة 

14 تأسيس تجارب حقلية نموذجية حول الساليكورنيا في مركز خليفة لألبحاث البحرية في أم القيوين – إكبا ووازرة التغير المناخي والبيئة
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سياسات التكيف
تسهم جهود إكبا ضمن هذا المجال في:

يمثل دعم السياسات جزءاً غير منفصم عن جهود إكبا الرامية 
إلى تحسين اإلنتاج الزراعي وضمان االستخدام المستدام 

للموارد الطبيعية في البيئات الهامشية. ويهدف عمل المركز 
إلى إغناء السياسات واالستراتيجيات القائمة على الدليل 

بالمعلومات. كما يعمل المركز مع شركاء على تنفيذ دراسات 
اجتماعية-اقتصادية حول األمن الغذائي والتغذية السليمة، فضالً 

عن إدارة المياه واألراضي في البيئات الهامشية. 

وفي عام 2016 واصل إكبا عالقته التعاونية مع المعهد الدولي 
إلدارة المياه حول مشروع15 ممول من الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية لدعم رسم السياسات الخاصة بإدارة المياه 
الجوفية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ولعل 

االستخراج الجائر غير المضبوط نسبياً  للمياه الجوفية يمثل 
قضية خطيرة لدى كافة البلدان في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، حيث يهدف هذا المشروع إلى دراسة حالة 
القوانين واللوائح وتطبيقها وكذلك إدارة المياه الجوفية في ستة 

من تلك البلدان. واشتمل العمل على عمليات مراجعة شاملة 
للحوكمة المحلية واألطر القانونية القائمة وتنفيذها. كما أجريت 

لقاءات مع عدد كبير ومتنوع من مستخدمي ومديري المياه 
الجوفية لمعرفة مدى فعالية نظم الحوكمة الموجودة وتسليط 
الضوء على سبل تطويرها بدرجة أكبر. وتمحور عمل إكبا 
حول حوكمة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي وُعمان، حيث 

سلطت نتائج المشروع الضوء على المحدودية النسبية لضبط 
عمليات استخراج المياه الجوفية.

إكبا ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة في سطور

تمحور عدد من جهود إكبا على مدار عام 2016 حول 
البحوث والتنمية في اإلمارات العربية المتحدة. فبالتعاون 

مع نظرائهم من وزارة التغير المناخي وهيئة البيئة-أبوظبي، 
واصل الباحثون أبحاثهم المتعلقة بالتكيف على عديد من 
النباتات، بما في ذلك الساليكورنيا والكينوا ونخيل التمر 

ضمن ظروف مختلفة. كما قاموا بتقييم تقانات تحسين 
التربة التي تهدف إلى زيادة خصوبتها وتخفيض كمية 

الري. إلى جانب ذلك، عمل المركز بشكل وثيق مع كثير 
من المزارعين. وواصل عالقاته التعاونية لتحسين إنتاج 

األعالف المحلية وغيرها من المنتجات المختلفة.  
من بين األنشطة المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي 

والتخفيف من تأثيراته، قام الباحثون بتحويل مجموعات 
بيانات النموذج المناخي العالمي إلى معلومات على المستوى 
الوطني لإلمارات العربية المتحدة. كما قاموا بدمج البيانات 

المختزلة المستمدة من سبعة نماذج الستكشاف التأثيرات 
المحتملة للتغير المناخي على درجات الحرارة والهطوالت 

في البلد، حيث حددوا مناطق الزراعة المعرضة للتأثر 
ومجاالت إدارة المياه.

15  تحسين الجوانب االقتصادية الستخدام المياه المالحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة عن طريق نظم متكاملة للزراعة المائية
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أنشطة إكبا ضمن البلدان 
األعضاء في البنك اإلسالمي 

للتنمية في سطور 
يسعى إكبا جاهداً إلى تقديم إسهامات في مهمة 

البنك اإلسالمي للتنمية نظراً لكون البنك واحداً من 
شركائه األساسيين، وذلك من خالل طيف واسع من 
األنشطة داخل البلدان األعضاء. ففي عام 2016، 

غطت أعمال إكبا على مستوى البحوث والتنمية 
مناطق من قبيل آسيا الوسطى والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.  

ففي أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان 
وقيرغيزستان، ركزت جهود إكبا بدرجة كبيرة على 

تحسين إدارة األراضي والمياه، وإنتاج األعالف 
وبرامج تربية ألصناف محاصيل محسنة، فضالً 
عن تركيزها على إدخال وتكييف الكينوا وبرامج 
بناء القدرات من خالل مشاريع ممولة من البنك 

اإلسالمي للتنمية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
وحكومة كازاخستان. 

وبحثت مجموعة من المشاريع المنفصلة في كل 
من مصر والسنغال ولبنان وموريتانيا واليمن سبل 

تحسين إنتاج األعالف بين المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيرة. ففي مصر على سبيل المثال، 

أقام الباحثون سلسلة من الدورات التدريبية 
للمزارعين وساعدوا على تأسيس وحدات محلية 

إلنتاج البذور ومشتقات األلبان من خالل مشروع 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 

وضمن فعاليات مشروع مماثل في المغرب، أقدم 
الباحثون على تقييم امكانية إنتاج األعالف في 

المزارع المتأثرة بالملوحة بدرجة كبيرة والتي تشهد 
فيها إنتاجية الذرة تراجعاً ملحوظاً. 

وخالل العام، أولى إكبا درجة كبيرة من التركيز 
على بناء القدرات في البلدان األعضاء في البنك 

اإلسالمي للتنمية. فعلى سبيل المثال، أرسى 
 HSBC المركز أسس عالقة تعاونية مع بنك
والجامعة األمريكية في القاهرة بمصر إلطالق 

فرص تطوعية لدعم المزارعين في كل من مصر 
واإلمارات العربية المتحدة. ويدرج برنامج بناء 
القدرات هذا قائمة بأسماء كادر البنك للعمل مع 

المزارعين في كال البلدين. 

وضمن مبادرات أخرى مدعومة من الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، أقدم إكبا على تدريب باحثين في مؤسسات 

داخل األردن وتونس والمغرب على اختزال 
البيانات المناخية ورسم خرائط محلية ذات صلة. 

وساعد التمويل المستمد من البنك االسالمي للتنمية 
على فتح باب الزمالة مابعد الدكتوراه لستة باحثين 

لتنفيذ أبحاثهم في إكبا. كما قدم المركز برامج 
تدريبية ل 12 طالب وطالبة من جامعات رائدة 

حول العالم. وبالتعاون مع الصندوق العالمي لتنمية 
البحوث، شارك البنك االسالمي للتنمية بتمويل 
منافسة المنح التي تربط الباحثات العربيات من 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع نظرائهم 
في الواليات المتحدة األمريكية. 

وبدعم من البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل 
ومليندا غيتس، استطاع إكبا أيضاً تصميم وتنفيذ 

برنامج قيادي جديد للباحثات العربيات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يسعى 

برنامج »تمكين« الذي يستهدف الجزائر ومصر 
واألردن ولبنان وكذلك المغرب وعمان وفلسطين 

وتونس واإلمارات العربية المتحدة إلى رفع قدرات 
الباحثات العربيات على نحو يمكنهن من تولي 

مراكز قيادية مستقبالً في مجال العلوم. 
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تشكل الشراكة أساس مهمة المركز، ففي عام 2016 واصل 
إكبا تعزيز تحالفاته االستراتيجية وبناء أخرى جديدة. 

ومن بين اإلنجازات الرئيسة كان استكمال تقييم أصحاب الشأن 
الخارجيين المعنيين بإكبا، حيث قدمت الوثيقة تحليالً وتقييماً 
واسعاً لموقع إكبا أجرته مجموعة مختلفة من أصحاب الشأن 

مع تحديد مجموعتين مميزتين من أصحاب الشأن ضمن فئتي 
الممولين والمتعاونين. كما وفرت تلك الوثيقة أرضية صلبة 

ألنشطة انخراط الشركاء خالل العام. 

ومن ضمن الجهود المرتبطة بعالقة المركز مع المانحين، عقد 
مباحثات مع كثير من المنظمات، بما فيها مؤسسة بيل ومليندا 
غيتس وصندوق أبوظبي للتنمية وبنك HSBC والبنك الدولي 

و Expo 2020 وجامعة زايد والمكتب الشريف للفوسفاط. 
وقد تمخضت هذه األعمال عن تلقي دعم مالي من مؤسسة 
بيل ومليندا غيتس والبنك اإلسالمي للتنمية لصالح برنامج 

»تمكين«، ومن قبل صندوق أبوظبي للتنمية لصالح متحف 
اإلمارات للتربة، ومن بنك HSBC لصالح بحوث تحسين 

التربة. 

كما واصل المركز جهوده إلضفاء صفة رسمية على عالقاته 
مع طيف واسع من الشركاء. فعلى سبيل المثال، وقع إكبا 
مذكرة تفاهم مع جامعة زايد التي اشتركت كذلك في تنظيم 

المؤتمر الدولي حول الكينوا. كما أبرم المركز اتفاقاً مع 
المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي للتعاون في مجاالت من 

قبيل تنفيذ البحوث وتبادل المعلومات ومواجهة التحديات على 
مستوى المياه والبيئة والدخل واألمن الغذائي. 

وضمن برنامج الكينوا، أقام المركز عالقة تشاركية مع 
شركتين تابعتين للقطاع الخاص من الهند وباكستان للتعاون في 

مجال إنتاج بذور الكينوا. 

ابتكارات تمكينية
تحالفات استراتيجية

وقع إكبا اتفاقات للتعاون مع طيف واسع من الشركاء خالل عام 2016 
Islamic 

Organization 
for Food 
Security

Ministry of Agriculture, Forestry, Cooperatives 

and Rural Development, South Sudan
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أقام إكبا عام 2016 شراكات مع مؤسسة Vibha للبذور في الهند ومؤسسة كينوا لألغذية في باكستان 
لتحفيز إنتاج الكينوا وتصنيعه في هذين البلدين. ووفق هذا التعاون، سيوفر إكبا ما يلزم من معرفة ودعم 

فني للمزارع متوسطة المساحة.

28



 ICBA2016 التقرير السنوي

يتقاطع تطوير المعرفة ونشرها مع كافة جهود إكبا. إذ يواصل 
المركز توفير كافة المعلومات والمعرفة الالزمة من خالل 

موقعه اإللكتروني وقنوات أخرى للتواصل. وخالل هذا العام، 
تم تحميل كافة األوراق العلمية التي أصدرها الباحثون على مر 

السنوات الخمس األخيرة وكذلك المطبوعات المشتركة على 

ومن بين فعاليات هذا العمل، تم إطالق مركز المعرفة »مورد« وتحديثه كي يعكس التغيرات في ظروف الجفاف ضمن منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما أعدت بيانات شهرية حول المتغيرات المتعلقة بالمناخ والنباتات والمياه ومن ثم دمجها لرسم 

خرائط الجفاف في بلدان رئيسة وكذلك في المنطقة ككل. 

الموقع االلكتروني للمركز. كما أطلق المركز رسمياً موقعه 
اإللكتروني الذي أعيد تصميمه باللغتين االنجليزية والعربية.   

و أنشأ إكبا موقعين إلكترونيين خاصين بالمؤتمر الدولي للكينوا 
ومتحف اإلمارات للتربة.

مركز المعرفة

يمكنكم الوصول إلى الموقع االلكتروني لمتحف اإلمارات للتربة على الرابط
www.emirtessoilmuseum.org، حيث يتمتع هذا الموقع بعدد من المزايا، كما يمكن للزوار 

حجز زيارتهم إلى المتحف إلكترونياً عن طريق االنترنت
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كما عمل المركز أيضاً على زيادة إبراز أعماله ونشاطاته أمام 
أصحاب الشأن من خالل قنوات داخلية وخارجية للتواصل 

واإلعالم. فعلى مدار العام، حظي عمل المركز بتغطية واسعة 
في شتى وسائط اإلعالم، بما في ذلك المواقع اإللكترونية 

اإلخبارية والتلفاز. وهنا نخص بالذكر المقال الصادر في مجلة 
»الغاريديان« حول برنامج إكبا الخاص بالكينوا. 

وقت المشاهدة )بالدقائق(المشاهدات

وكجانب من هذه الفعالية، نفذ المركز العديد من الحمالت 
اإلعالمية التي تمت تغطيتها في تقارير وردت في وسائط 

 ،»the National« إعالمية وطنية وإقليمية ودولية، بما فيها
وأخبار الخليج، Nature Middle East، والعربية، و

 .Yahoo

كما أطلق إكبا نشرة إخبارية إلكترونية جديدة لتوسيع نطاق 
تغطيته اإلعالمية وفعالية جهوده على مستوى التواصل. 
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يمثل بناء القدرات مكوناً أساسياً لمعظم أنشطة إكبا. إذ بذل 
المركز جهوداً جبارة وخصص الموارد الالزمة إلى جانب 

التركيز على تحديد الحاجة إلى بناء القدرات لدى شتى أصحاب 
الشأن، ناهيك عن توفير  فرص بناء القدرات لدى الباحثين 

الشباب وغيرهم، والتركيز بصفة خاصة على المرأة وصناع 
القرار والقياديين والمزارعين في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وغيره من األقاليم. واصل إكبا العمل على تعزيز 

قدرات المؤسسات والباحثين والطالب والمزارعين من خالل 
دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل، وكذلك من 

خالل ورشات عمل وأيام حقلية وبرامج بحثية للتدريب الداخلي 
والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه. 

أجرى العلماء دورتين تدريبيتين على المستوى اإلقليمي بتمويل 
من المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا في كل 
من إثيوبيا والسنغال حول تدهور األراضي وإدارة التربة 

في المناطق المتأثرة بالملوحة ضمتا 52 مشاركاً من بلدان 
أفريقية غير ناطقة بالعربية. وفي آسيا الوسطى، نظم إكبا 

ورشة عمل تدريبية ويوماً حقلياً باالشتراك مع مكتب المركز 
الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح )سيميت( في كازاخستان 

المركزي العالمي لتنمية البحوث، التي تمثل منظمة أمريكية 
غير حكومية. وكانت هذه المسابقة األولى من نوعها للمنح 
ينفذها إكبا منذ تأسيسه، حيث شجعت على التعاون ما بين 

العلماء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والواليات 
المتحدة. وعقب عملية االختيار، تم تقديم منح إلى أربعة فرق 

مشتركة من العلماء بلغ نصيب كل فريق منهم 100,000 
دوالر أمريكي لمدة ثالث سنوات تنفق على مشاريع بحثية. كما 
أطلق إكبا مرحلة تصميم برنامج إقليمي جديد لتمكين الباحثات 

والقياديات العربيات الشابات في مجال البحوث والتنمية 

والمعهد الكازاخي للبحوث العلمية في مجال إدارة المياه، 
حيث تبادل ما يربو على 45 مشاركاً من المنطقة ما لديهم 

من معرفة بخصوص استصالح األراضي الهامشية المالحة 
من خالل التقانات الملحية والممارسات المثلى على مستوى 

المزرعة والمجتمع. وفي كازاخستان، استقطبت دورة تدريبية 
إقليمية ممولة من البنك اإلسالمي للتنمية حول تنويع المحاصيل 

وتكيفها في ظل التغير المناخي 29 مشاركاً من خمسة بلدان 
في إقليم آسيا الوسطى والقوقاز. 

كما أقام المركز شراكة أيضاً مع المركز الدولي للطاقة الذرية 
إلجراء دورة تدريبية ألحد عشر مشاركاً من الشرق األوسط. 

ودعمت الوكالة تدريباً في موقع العمل لخبير من السيشيل 
على تحليل التربة والمياه وتفسير البيانات. وشهدت مبادرات 

أخرى لبناء القدرات تعّرف 60 مزارعاً وفنياً ومرشداً زراعياً 
على سبل تحسين اإلنتاجية في األراضي المتأثرة بالملوحة 

وإنتاج بذور لمحاصيل متحملة للملوحة في مصر. كما أشركت 
المبادرة قرابة 200 مزارع في الزراعة خالل العام. ومن 

أبرز فعاليات العام 2016 إطالق مسابقة للمنح تستهدف 
الباحثات العربيات الشابات ُنظمت بالتعاون مع الصندوق 

الزراعية. فبتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل 
ومليندا غيتس، أرست مرحلة التصميم أسس برنامج »تمكين«، 

األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
والذي سيساعد على بناء وتطوير المهارات واالمكانات لدى 

الجيل الجديد من الباحثات والقياديات العربيات الشابات، 
واإلسهام في هدف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساوة بين 

الجنسين وتمكين المرأة. كما سيستهدف الباحثات والقياديات 
في كل من اإلمارات العربية المتحدة وعمان ومصر واألردن 

ولبنان وفلسطين وكذلك في الجزائر والمغرب وتونس. 
 

بناء القدرات
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العدد االجمالي للمشاركين في الدورات التدريبية المتخصصة التي نظمها إكبا

العدد االجمالي لألشخاص الذين تم تدريبهم
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وفي العام 2016 وفر إكبا أيضاً تدريباً داخلياً الثني عشر طالباً )خمسة رجال وسبع نساء( من شتى الجامعات حول العالم. 
وخالل العام، انضم إلى المركز أربعة زمالء )ثالثة رجال وامرأة واحدة( كباحثين ما بعد الدكتوراه. 

حرص إكبا بشكل خاص على إشراك المشاركات في الدورات التدريبية المتخصصة
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ضمن فعاليات االستعداد لبرنامج كامل العضوية، نظم إكبا سلسلة من ورشات العمل لباحثات عربيات شابات في األردن والمغرب 
واإلمارات العربية المتحدة، حضرتها 21 باحثة من البلدان التسعة المستهدفة. وكانت النتيجة إعداد ثالثة تقارير حول الوضع 
الراهن للباحثات الشابات في العالم العربي، األول حول الباحثات العربيات العامالت في المجال الزراعي، حيث يبحث صفاتهن 
وتحدياتهن وتوقعاتهن. أما الثاني فيستعرض برامج بناء قدرات الباحثات العربيات، في حين يسلط التقرير الثالث الضوء على 
التعليم والبحوث العلمية والتنمية والبرامج األكاديمية الزراعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما تم إنشاء قاعدة 

بيانات للباحثات المحتمالت من البلدان التسعة كإحدى فعاليات هذا النشاط.

األشخاص الُمدربين بحسب الجنس
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تندرج األوراق البحثية بين عناصر تطوير المعرفة لدى إكبا. ففي العام 2016، واصل إكبا إسهامه في تطور البحوث الزراعية 
المتعلقة بالبيئات الهامشية من خالل طيف واسع من المطبوعات. إذ أعد العلماء قرابة 50 مقاالً صدر 19 منها في مجالت دولية 

ُمحكمة. 
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في العام 2016 قام إكبا بتنفيذ مشاريع بحثية وتنموية في 28 بلداً.
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والتقنية في المملكة العربية السعودية )2016-2015(

12.  تحفيز زراعة محاصيل علفية مرتفعة اإلنتاجية في دورات زراعية قصيرة باستخدام الري بالرذاذ ضمن أراض هامشية؛ 
كازاخستان )2018-2015(

13.  استخدام موارد مياه زراعية غير تقليدية لتعزيز األمن المائي والغذائي في مساقط المياه العابرة للحدود ضمن حوض نهر أمو 
داريا، أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان )2018-2015( 

14.  البرنامج البحثي للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن نظم اإلنتاج الزراعي المتكامل لصالح الفقراء 
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18.  تطبيق نظم رصد شبه آني للزراعة المروية ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ األردن وعمان وتونس واإلمارات  
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19.  نموذج إلنتاج بذور أنواع من المحاصيل التي تتسم بالتكيف وتحمل الملوحة لصالح الزراعة الذكية مناخياً في مصر؛ مصر 
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20.  منظمة األغذية والزراعة »دعم خطة العمل الخاصة بمبادرة ندرة المياه ضمن نطاقات الزراعة المحمية في مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية ورصد الجفاف الزراعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، منطقة الشرق األوسط وشمال 
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21.  رسم خرائط ملوحة وخواص التربة باستخدام االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية والتحقق ميدانياً – دراسة حالة 
البحرين واإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة )2017-2015(

22.  مشروع رصد استخدام نخيل التمر للمياه )تدفق النسغ في نخيل التمر(: تقدير الطلب على المياه في ثالثة أصناف ضمن 
مستويات مختلفة من الملوحة والري؛ شبه الجزيرة العربية )2017-2015(
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وقيرغيزستان )2017-2015(

25.  إطالق امكانية الزراعة المحمية لتحسين التغذية واإلسهام في األمن الغذائي وتقليص استهالك المياه في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية؛ اإلمارات العربية المتحدة )2016-2014(

26.  تأسيس تجارب حقلية نموذجية حول الساليكورنيا في مركز األبحاث البحرية في أم القيوين؛ اإلمارات العربية المتحدة  
 )2016-2015(

27.  مشروع عرض زراعة األشجار باستخدام تقنية الفليجة؛ اإلمارات العربية المتحدة )2017-2016( 
28.  توسيع نطاق تقانات الري صغيرة النطاق لتحسين األمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء؛ بوركينا فاسو ومالي والنيجر 

والسنغال )2020-2016(
29.  الغذاء إلنتاج المزيد مع كل قطرة مستقبالً وتوفير الموارد وزيادة األمن الغذائي؛ اإلمارات العربية المتحدة )2016(

30.  جدوى االستثمارات في الزعفران األفغاني؛ أفغانستان )2016( 
31.  تأثيرات الجفاف جراء تباين المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من النينو إلى التغير المناخي؛ تونس والمغرب 

ولبنان )2017-2016(
32.   إطالق برنامج قيادة الباحثات العربيات الشابات »تمكين« ومرحلة التصميم؛ اإلمارات العربية المتحدة )2017-2016(
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1.  تقييم طويل األجل لمحسن تطبيق الفحم الحيوي على المحاصيل الحقلية المروية بمياه مالحة، اإلمارات العربية المتحدة

2.  موارد وراثية نباتية للبيئات الهامشية: تحديدها وإكثارها وتوزيعها؛ اإلمارات العربية المتحدة
3.  المنافع المحتملة والمخاطر البيئية المرتبطة باستخدام مياه الصرف الصحي البلدية المعالجة لري الخضروات ونباتات 

الزراعات التجميلية واألعالف واألشجار المثمرة في اإلمارات العربية المتحدة؛ اإلمارات العربية المتحدة 
4.  إنتاج الزراعة المحمية لتحقيق الكفاءة القصوى من استخدام المياه والطاقة في المناخات القاحلة الحارة؛ اإلمارات العربية 

المتحدة
5.  عروض على مستوى المزرعة إلنتاج البذور وتكيفها مع نظم اإلنتاج الزراعي الملحي )الزراعة المائية(؛ اإلمارات العربية 

المتحدة
6.  اآلليات الجزيئية المشاركة في تحمل الملوحة: نحو انتخاب مورثات مرشحة لتربية النبات في اثنين من الحبوب؛ اإلمارات 

العربية المتحدة
7.  تقييم األصناف النخبة لنخيل التمر من حيث تحمل الملوحة وفق مستويات ملوحة مختلفة في إكبا؛ اإلمارات العربية المتحدة

8.  تقييم Salicornia bigelovii  ضمن مستويات ملوحة مرتفعة وممارسات إدارتها في اإلمارات العربية المتحدة؛ اإلمارات 
العربية المتحدة

9.  تقييم وتطوير الكينوا كمحصول بديل لصالح البيئات الهامشية في اإلمارات العربية المتحدة؛ اإلمارات العربية المتحدة
10.  مراقبة الري آلياً ورصده باالعتماد على المستشعرات لصالح البحوث والعروض وبناء القدرات؛ اإلمارات العربية المتحدة

 Paspalum vaginatu و Sporobolous arabicus و Acacia ampliceps 11.  تجربة إدارة المغذيات باستخدام
وفق مستويات ملوحة مختلفة؛ اإلمارات العربية المتحدة
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يحظى عمل إكبا بدعم عدد كبير من الجهات المساهمة مالياً 
والشركاء. إذ يساعد هذا الدعم المركز على مواصلة تطوير 
ونشر المعرفة والتقانات المطلوبة بدرجة كبيرة في البيئات 
الهامشية. ومع تنامي المركز وسعيه إلى توسيع نطاق تأثير 
برامجه البحثية المخصصة للتنمية، نراه يركز جهوده على 

االستثمار في طيف واسع من مصادر التمويل. 

ومع التطلع إلى تخفيف المخاطر المالية، وتعزيز الوضع 
المالي للمركز ودعم نموه، عملت إدارة إكبا على تنويع مصادر 
التمويل وتحقيق السالسة في تخصيص الموارد ضمن المركز. 

وعليه، كان على إكبا اتخاذ المزيد من الخطى نحو تأسيس 
وقف إكبا وصندوق المنح بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية 
وحكومة اإلمارات العربية المتحدة، حيث سيساعد هذا العمل 

على ضمان مضي إكبا في مهمته الرامية إلى تحسين مصادر 
المعيشة لدى بعض من أضعف المجتمعات حول العالم. 

وخالل العام، أسهم كثير من المانحين في الجهود البحثية 
والتنموية للمركز في شتى البلدان. وتم تلقي نسبة كبيرة من 

التمويل من شركاء إكبا الرئيسيين: حكومة اإلمارات العربية 
المتحدة (من خالل وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة- 

أبوظبي( والبنك اإلسالمي للتنمية. األمر الذي مّكن المركز من 
االرتقاء إلى مستويات أعلى والتقدم في شتى مجاالت عمله.

وفي هذا المقام، نعرب عن شكرنا لكافة الجهات المساهمة مالياً 
والشركاء الذين كان لهم دور في وصولنا إلى ما نحن عليه، 

ونخص بالشكر المنظمات الواردة أدناه على إسهاماتها المالية 
في إكبا عام 2016:   

صندوق أبوظبي للتنمية 	•
الجامعة األمريكية في القاهرة 	•

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا  	•
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 	•

Austrablend Pty 	•
مؤسسة بيل ومليندا غيتس   	•

مؤسسة بدائل التنمية المحدودة  	•
هيئة فلوزيم  	•

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  	•
مؤسسة غرين فوود إيكوتيك  	•

شركة برليت الخليج   	•
الهيئة الدولية للطاقة الذرية 	•

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 	•
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 	•

المعهد الدولي إلدارة المياه 	•
المعهد الكازاخي ألبحاث إدارة المياه  	•
جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية  	•

شركة النداليف 	•
وزارة البيئة في قطر  	•

األكاديمية الوطنية للعلوم، الواليات المتحدة األمريكية 	•
صندوق أوبك للتنمية الدولية 	•

مؤسسة فوسفوكراع 	•
الوكالة السويدية للتعاون في مجال التنمية الدولية 	•

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 	•
زيوبالنت  	•

االستدامة

ومع التطلع إلى تخفيف المخاطر المالية، وتعزيز الوضع 
المالي للمركز ودعم نموه، عملت إدارة إكبا على تنويع 
مصادر التمويل وتحقيق السالسة في تخصيص الموارد 

ضمن المركز. وعليه، كان على إكبا اتخاذ المزيد من 
الخطى نحو تأسيس وقف إكبا وصندوق المنح بالتعاون مع 
البنك اإلسالمي للتنمية وحكومة اإلمارات العربية المتحدة.
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ومع تنامي المركز وسعيه 
إلى توسيع نطاق تأثير 

برامجه البحثية المخصصة 
للتنمية، نراه يركز جهوده 
على االستثمار في طيف 

واسع من مصادر التمويل. 
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بيان بالوضع المالي
بتاريخ 31 ديسمبر/كانون األول 2016 

)بآالف الدوالرات األمريكية( 

   
األصول    

   
أصول جارية    
 9,699   9,800 أصول نقدية ومكافئة للنقدية   
 7,609  5,448 استثمارات قصيرة األجل   

حسابات مستحقة  
 288   282 مانحون    
 55  39 موظفون    
 57   325 أصول أخرى    
 300  10 نفقات سلفة   
 18,007 إجمالي أصول جارية  15,905  

أصول غير جارية   
 7,290 ممتلكات وتجهيزات  6,619 

 7,290   6,619 إجمالي األصول غير الجارية 

 25,298   22,523 إجمالي األصول 

ديون وصافي األصول  
 

أصول جارية
حسابات مستحقة  

 5,259   3,692 مانحون    
 446  170 موظفون    
 1,035  917 أصول أخرى    
 181   350 تراكمات    

 6,922 إجمالي الديون الجارية  5,128 

ديون غير جارية   
حسابات مستحقة  

 920  442 موظفون    

 920  442 إجمالي الديون غير الجارية 

 7,842  5,570 إجمالي الديون  

صافي األصول   
 

 15,224  15,380 مخصصة  
 2,232  1,573 غير مخصصة  

    
25,298  22,523 إجمالي الديون وصافي األصول 

بيان مالي

 2016 2015
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بيان باألنشطة
للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون األول 2016

)بآالف الدوالرات األمريكية(
    

إجمالي 2015 مقيدة  غير مقيدة  إجمالي 2016  مقيدة  غير مقيدة  سندات     

اإليرادات والمكاسب

إيرادات المنح  

11,745   4,745  7,000  11,193   4,193  7,000  18 ثنائية األطراف    

11,745   4,745   7,000   11,193  4,193 إجمالي إيرادات المنح   7,000     

30   -   30   7   -   7  19 إيرادات ومكاسب أخرى   

11,774  4,745  7,030  11,200  4,193   7,007 إجمالي اإليرادات والمكاسب     

 

النفقات والخسائر 
  

5,317   2,494  2,824   7,375  2,902  4,473 نفقات البحوث    

2,607   2,251   356   1,482  1,259   222 نفقات الجهات المتعاونة    

3,930  3,930   3,179    نفقات عامة وإدارية   3,179    

نفقات وخسائر أخرى/   

-  -  -  )25(   )25( مكاسب صرف العملة    

11,854   4,745   7,110   12,010  4,162   7,849 إجمالي النفقات والخسائر     

213   213   196   196  20  دخل مالي  

)17(  )17(  )43(  )32(  )11(  21 نفقات مالية  

117  -  117  )658(  0  )658( )عجز(/فائض   

20162015
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المطبوعات

عدد من المطبوعات المحكمة خارجياً عام 
2016

19 مطبوعة في مجالت محكمة

عدد من المطبوعات المحكمة خارجياً والموافق 
عليها عام 2016

قبول أربعة مطبوعات في مجالت محكمة 

النسبة المئوية لألوراق العلمية المنشورة 
بالتعاون مع شركاء في البلدان المتقدمة في 

مجالت محكمة ومحاضر مؤتمرات وورشات 
عمل خالل 2016

60% من اإلجمالي 

50%النسبة المئوية للمرأة في مناصب إدارية رفيعةالسالمة المؤسساتية

السالمة المالية
استقرار مالي طويل األجل )احتياطي كافي(

292 يوماً حيث الحد األدنى للعدد المرجعي 
90 يوماً

0.08 حيث الرقم المرجعي أقل من 1.00 إدارة المبالغ النقدية في العمليات المقيدة

مؤشرات األداء
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مجلس اإلدارة والعاملون في إكبا عام 2016
مجلس اإلدارة 

األستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان 
الشرهان

رئيس مجلس اإلدارة؛ اإلمارات العربية 
المتحدة

 السيد جابر عيضة الجابري  
عضو مجلس اإلدارة؛ هيئة البيئة –
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

السيدة روال مجدالني 
عضو مجلس اإلدارة؛ األمم المتحدة، 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

آسيا، لبنان

السيد عادل عبد هللا الحوسني
عضو مجلس اإلدارة؛

صندوق أبوظبي للتنمية، اإلمارات 
العريبة المتحدة

الدكتور ماجد سلطان القاسمي
عضو مجلس اإلدارة؛ وزارة التغير 
المناخي والبيئة، اإلمارات العربية 

المتحدة

الدكتور يفون مارتل
عضو مجلس اإلدارة؛ كندا

الدكتور أميت روي  
عضو مجلس اإلدارة؛ المركز الدولي 
لتطوير األسمدة، الواليات المتحدة 

األمريكية

السيد محمد جمال الساعاتي 
عضو مجلس اإلدارة؛ البنك اإلسالمي 

للتنمية، المملكة العربية السعودية
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مجلس اإلدارة والعاملون في إكبا عام 2016

اإلدارة 
الدكتورة اسمهان الوافي، المدير العام

الدكتور شعيب اسماعيل، مدير البحوث واالبتكار
السيدة سيتا توتنجيان، مدير الشراكات وإدارة المعرفة

السيد الكسيري أبيسكيرا، مدير الخدمات المشتركة 

الباحثون
الدكتور عبد هللا الدخيل، خبير رئيسي في األعالف والمحاصيل الحقلية 

الدكتور عبد هللا الشنقيطي، خبير أول في إدارة التربة
الدكتور أسد سروار قرشي، خبير أول في إدارة المياه والري 

الدكتورة ديونيسيا ليرا، خبيرة في الزراعة الملحية 
الدكتور كاماساورا راو ناندوري، خبير الموارد الوراثية النباتية

السيد كريم برقاوي، خبير النمذجة المناخية والمائية 
الدكتور خالد مصمودي، خبير أول في البيولوجيا الجزيئية

الدكتور خليل عمار، خبير رئيسي في الموارد المائية 
الدكتورة كريستينا توديريش، خبيرة نبات

الدكتور مكرم بلحاج فرج، خبير العلوم الزراعية
الدكتور محمد شاهد، اختصاصي الموارد الوراثية 

الدكتور محمد راهيز، خبير في نمذجة التغير المناخي
الدكتورة راشيل مكدونيل، خبيرة رئيسية في المؤسسات والسياسات المائية 

السيد رشيد زعبول، خبير في نمذجة التغير المناخي 
الدكتور رضوان شكر هللا، خبير أول في البستنة 

الدكتور ريتشارد وليم أوتو سوبي، خبير أول في إدارة المياه الهامشية 
الدكتور شبير أحمد شاهد، خبير أول في إدارة الملوحة

الدكتورة سوزان روبيرتسون، خبيرة أولى في االقتصاد الزراعي 

زمالء ما بعد الدكتوراة
الدكتور عبد العزيز حيريش

الدكتورة أميرة عسكري
الدكتور أويكي مولواليم غيالو

الدكتور حسن بوبويف
الدكتورة هندة محمودي

الدكتور غيليو نيلس كاروليتي
الدكتور محمد افتخار

الدكتور محمد جنيد عثمان أختر 

العاملون
السيد عبد القادر عبد الرحمن، مساعد باحث - المحاصيل الحقلية والعلفية

السيد عبد المطلب بيجمراتوف، مختص أول في التواصل
السيد عبد الخالد، مسؤول أول – محاسبة المشاريع

السيد أحمد السيد، مساعد حقلي
السيد أحمد كريم، مختص في تكنولوجيا المعلومات

السيد الحارث عبد هللا، فني أول –  تقنيات الري واألتمتة
السيدة أمل مجذوب، مختصة في تطوير المقترحات

اآلنسة أليس سوليمان، مسؤولة أولى، محاسبة عامة 
السيد أنيل كومار فاداكيكونديليل، تمديدات صحية 

السيدة بدرية بوشي، مديرة مكتب المدير العام
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اآلنسة بيداء خليل، مسؤولة أولى - موارد بشرية 
السيد باالغوروسامي سانثانكريشنان، باحث مساعد – ممارسات زراعية خاصة بالنباتات الملحية

السيد باسل األعرج، مساعد البحوث – تقنيات الري واألتمتة
السيد بالل عبد الرحمن وفيق السالم، إداري العالقات الحكومية

السيدة بيندو بينوغوبال، مشرفة المرافق
السيدة سيلين بابين، مديرة المشروعات

السيد شربل الخوري، مختص في تطوير األعمال
السيدة ديليتا سيولينا، مختصة في المشاريع
السيدة ديمة الكحالة، مسؤولة إدارية أولى 

اآلنسة إلسي ميلكونيان، مختصة في الصحافة واإلعالم 
السيدة إيرني تاوادروس، مسؤولة إدارية أولى

السيدة إيفلين ريس، مسؤولة المشتريات
السيد غازي جواد الجابري، اختصاصي التدريب 

السيدة إيمان بوجيدان، مسؤولة المشتريات 
السيدة آيرين بولس، مديرة المالية 

السيدة جينكي فيراي أغليبابي، مسؤلة مشتريات مساعدة
السيد جيرسون سونغكو ماناالك، أمين مستودع

السيد جمال تلمساني، مدير الممتلكات
السيد كليم الحسن نعيم، فني مختبر

السيد كرم العربي حافظ محمد، مساعد حقلي
السيد خليل محمد عبد هللا، مدير الموارد البشرية 

السيد خليل الرحمن محمد بشير بت، باحث أول، النباتات الملحية 
الدكتورة ليلى الموسوي، مستشارة الرصد والتقييم 

السيدة لينا منير أبو بكر، مساعدة إدارية 
السيدة مارغريت دي شايسمارتن، مسؤولة المشاريع 

السيد محي الدين مشاعل، مسؤول أول – العالقات اإلدارية والحكومية 
السيد محمد رحمان شاه، مسؤول تشغيل اآلليات الزراعية

السيد موروغان فيران، تمديدات صحية 
الدكتور مصطفى أبو بكر، خبير زائر- إدارة و نمذجة مستجمعات المياه 

السيدة ندى كاظم، مختصة في مركز المعرفة 
السيد نذير أحمد، سائق

السيد رفيق المدهون، باحث أول
السيد ريتشارد سوليت، باحث في نظام المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات

الدكتورة شكفتة جيل، مساعد البحوث
السيد سيف اإلسالم، فني محاصيل حقلية وعلفية

السيد شاهزاد أنصاري، مساعد أول – صيانة عامة
السيد شوكت نبي راثر، مختص في الصحافة واالعالم

السيد شيرزود كوسيموف، مختص في المعلومات والمعرفة
السيد سيجيمون شامافاالبيل، سائق 

السيد سوريا غوتامة، سائق
الدكتور تيسفاي إيرتيبو محمد، مسؤول المشاريع

السيد ُامر عبد هللا أحمد عبد هللا، القيم على المتحف 
السيد فيلموروغان آروموغام، فني ري

السيدة زاركيناي أشيربيكوفا، مساعدة إدارية
السيدة زينب شيط، موظفة استقبال 
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حول إكبا
المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( هو منظمة دولية غير 

ربحية ُتعنى ببحوث التنمية وتهدف إلى تعزيز اإلنتاجية الزراعية 
في البيئات الهامشية والمالحة من خالل تحديد واختبار وتسهيل 

الحلول المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية السليمة وضمان 
الدخل.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على العنوان التالي:

ص.ب 14660، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 336 1100  

+971 336 1155  
icba@biosaline.org.ae  

www.biosaline.org  
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