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ورش عمل لمجنّ دي الخدمة الوطنية
إلشراكهم في رسم المستقبل

تعزيز مشاركة الطلبة في صياغة
مستقبل الصحة

أبوظبي-البيان

دبي-البيان

ت ـن ـف ـي ــذاً ل ـتــوج ـي ـهــات ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل
مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء حــاكــم دبــي،
رعـ ــاه ال ـل ــه ،ب ــإط ــاق م ـش ــروع تـصـمـيــم الـ ـ  50ع ــام ــاً الـمـقـبـلــة لــدولــة
اإلمارات العربية المتحدة ،بالشراكة مع المجتمع ،شاركت هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية على مدى  3أيام في إعداد وتنظيم
ورش ع ـم ــل ل ـم ـن ـت ـس ـبــي ال ـخ ــدم ــة ال ــوط ـن ـي ــة واالح ـت ـي ــاط ـي ــة ،ب ـهــدف
إش ــراك ـه ــم ف ــي رس ــم مـسـتـقـبــل دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة لإلمارات خالل
الخمسين عاماً المقبلة.
وأك ــد ال ـلــواء الــركــن طـيــار الـشـيــخ أحـمــد بــن طـحـنــون بــن محمد
آل ن ـه ـي ــان رئ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ـخ ــدم ــة ال ــوط ـن ـي ــة واالح ـت ـي ــاط ـي ــة ،أه ـم ـيــة
تكثيف الجهود المؤسسية في الــدولــة وكافة الـمــوارد واإلمكانات
الـتــي تمتلكها ال ـكــوادر والـعـقــول اإلبــداعـيــة والـمــواهــب والـكـفــاءات
االستثنائية لتصميم منظومة عمل جــديــدة للـ  50عــامــاً المقبلة،
وت ــوف ـي ــر رؤي ـ ــة ت ـل ـتــف ح ــول ـه ــا ك ــاف ــة ف ـئ ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ل ـت ـك ــون دول ــة
اإلم ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة خــال الـمــرحـلــة المقبلة الــدولــة األكـثــر
تميزاً واألفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة تشاورية افتراضية
م ــع طـلـبــة ال ـجــام ـعــات وم ـج ـلــس اإلم ـ ــارات لـلـشـبــاب وال ـم ــدارس،
بـحـضــور مـعــالــي عـبــدالــرحـمــن ب ــن مـحـمــد ال ـعــويــس وزي ــر الـصـحــة
ووقـ ــايـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وال ــدكـ ـت ــور أم ـي ــن ح ـس ـي ــن األمـ ـيـ ــري ال ــوك ـي ــل
ال ـم ـســاعــد ل ـق ـطــاع س ـيــاســة ال ـص ـحــة ال ـعــامــة وال ـت ــراخ ـي ــص ،رئـيــس
ف ــري ــق خ ـطــة االس ـت ـع ــداد لـلـخـمـسـيــن وقـ ـي ــادات م ــن ال ـ ـ ــوزارة ،فــي
إطار مبادرات اإلشراك المجتمعي لفئة الشباب ،ضمن مشروع
تصميم ال ـ  50عــامــاً المقبلة لـلــدولــة ،وذلــك تـجـسـيــداً لتوجيهات
صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس
ال ــدول ــة رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه ال ـل ــه ،بــإطــاق
ت ـص ـم ـيــم ال ـ ـ  50ك ــأك ـب ــر مـ ـش ــروع ل ـل ـت ـص ـم ـيــم ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ل ـت ـطــويــر
المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الشاملة للدولة نحو الـ 50
عاماً المقبلة.
وت ـض ـم ـنــت ال ـج ـل ـســة ال ـن ـقــاش ـيــة االف ـت ــراض ـي ــة م ــواض ـي ــع حـيــويــة
عــدة تهم فئة الشباب في مسار الصحة ،ومــن أهمها ترسيخ
الـسـلــوك الـصـحــي فــي الـمـجـتـمــع وتـعــزيــز مـنـظــومــة وقــائـيــة
وعالجية تعتمد الخدمات الصحية الذكية ،واالنتقال
إلــى نموذج الرعاية الصحية الشخصي المعتمد على
تقنيات الـثــورة الصناعية الرابعة لتحقيق ريــادة دولة
اإلمارات العربية المتحدة في المجال الصحي.

مشاركة

وف ــي إطـ ــار ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي م ـش ــروع تـصـمـيــم الـ ـ  50ع ــام ــاً الـمـقـبـلــة
عقدت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ورش عمل لـ 600مجند
م ــن مـنـتـسـبــي ال ـخــدمــة الــوطـنـيــة واالح ـت ـيــاط ـيــة ف ــي م ــراك ــز الـتــدريــب
التأسيسي ،بمشاركة معالي عمر بن سلطان العلماء وزيــر دولة

جانب من ورش العمل | وام

للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد،
إضافة إلى ورشتي عمل في مقر الهيئة في أبوظبي لـ 43مجنداً من
المجندين في الخدمة الفعلية ،وورشــة عمل لــ 400من مجندي
الــدفـعــات الـســابـقــة .وشـمـلــت الـمــواضـيــع الـتــي تـنــاولـهــا الـمـشــاركــون
فــي ال ــورش ع ــدة جــوانــب فــي ق ـطــاعــات الـصـحــة والـتـعـلـيــم واألم ــن
ال ـغ ــذائ ــي والـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي وال ــري ــاض ــة واألن ـش ـط ــة الـتــرفـيـهـيــة
واإلع ــام والـسـيــاحــة ونــاقـشــوا اآلراء واألف ـكــار والـمـبــادرات الـتــي تم
طرحها وحصرها لبحث تنفيذها مستقبالً.

تخطيط

وأك ــد الـمـجـنــدون ال ـم ـشــاركــون فــي ال ــورش ض ــرورة إش ــراك جميع
أف ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ـمــا ي ـج ـســد حــرص
الـ ـقـ ـيـ ــادة الـ ــرشـ ـيـ ــدة ع ـل ــى م ــواصـ ـل ــة م ـس ـي ــرت ـه ــا ع ـل ــى خ ـط ــى اآلب ـ ــاء
ال ـمــؤس ـس ـيــن لـتـمـكـيــن األج ـي ــال ال ـق ــادم ــة م ــن تـحـقـيــق مـسـتـهــدفــات
«مئوية اإلم ــارات  »2071ووضــع التحديات التي تواجهها مختلف
فئات المجتمع في المجاالت المعنية بها.

تفاعل

وأكد معالي عبد الرحمن
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بن محمد العويس «إن الجلسة االفتراضية مع طلبة الجامعات
ومجلس اإلمارات للشباب والمدارس في مشروع تصميم الـ 50
عــامــاً الـمـقـبـلــة فــي مـســار الـصـحــة ضـمــن مـحــور الـمـجـتـمــع ،كــانــت
م ـث ـمــرة وغ ـن ـيــة ب ــاألف ـك ــار اإلب ــداع ـي ــة وال ـم ـب ـت ـكــرة ،وش ـه ــدت تـفــاعـا ً
إي ـج ــاب ـي ــاً م ــن ال ـم ـشــارك ـيــن ح ــول تـطـلـعــاتـهــم ورؤي ـت ـه ــم لـمـسـتـقـبــل
الدولة ،األمر الذي يثبت أنهم أهل للمسؤولية الوطنية والثقة،
التي تتوسمها فيهم القيادة لحصد نتائج االستثمار الطويل في
طاقات الشباب والعقول والمواهب ،مستفيدين من اإلمكانات
التي توفرها الدولة ألبنائها الشباب في التأهيل العلمي والتدريب
والتطوير».

اقتراحات

وشهدت مشاركات طلبة الجامعات والمدارس تقديم عدد من
االقـتــراحــات الـبـنــاءة واألفـكــار المبتكرة لتطوير منظومة الرعاية
ال ـص ـح ـيــة ب ــال ــدول ــة ،ح ـي ــث ت ـق ــدم ــت أس ـم ــاء م ـح ـمــد ط ــال ـب ــة طــب
فــي جامعة الشارقة باقتراح تطبيق ذكــي لمستشفى افتراضي
ودم ــج الـمـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة فــي بــرنــامــج واحــد،
م ــن خـ ــال ال ـس ـج ــل ال ـط ـب ــي ل ـك ــل ال ـم ــرض ــى،
الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ــوفـ ــر ف ـ ــي الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق م ـ ــع الـ ـتـ ــاريـ ــخ
المرضي دون الحاجة إلــى زيــارة المستشفى
فــي كــل م ــرة .وعــرضــت أروى ذي ــاب الـطــالـبــة في
جامعة زايــد مقترحاً بــزيــادة الــرقــابــة على صرف
المضادات الحيوية في الصيدليات ألن اإلسراف
فـ ــي ت ـن ــاول ـه ــا ي ـج ـع ــل مـ ــن ال ـب ـك ـت ـي ــري ــا
مقاومة للمضادات.

«الطاقة والبنية التحتية» تشارك المجتمع تصميم مبادراتها
أبوظبي-البيان

م ــن ال ـم ـج ـم ـعــات ال ـس ـك ـن ـيــة ل ـع ـيــش ت ـجــربــة ال ـس ـكــن ورص ــد
التحديات ،التي يواجهها أفراد األسرة ،وتطلعاتهم للـ 50
عاماً المقبلة.
وت ـن ــاول ــت ال ـج ـل ـســات االف ـت ــراض ـي ــة ،ال ـتــي تــرأس ـهــا مـعــالــي
المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية،
 6مـ ـ ـح ـ ــاور رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ت ـ ـش ـ ـمـ ــل :تـ ـصـ ـمـ ـي ــم م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـن ـف ــط
والـصـنــاعــات الـبـتــروكـيـمــاويــة ،ومـسـتـقـبــل اإلس ـكــان وكــذلــك
خــدمــات الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،ومـسـتـقـبــل الـطــاقــة الـمـتـجــددة،
ف ـض ـا ً عــن تـصـمـيــم مـسـتـقـبــل الـنـقــل ال ـبــري وال ـب ـحــري ،إلــى
جانب المقابالت التشاورية.

ن ـظ ـم ــت وزارة الـ ـطـ ــاقـ ــة والـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة س ـل ـس ـل ــة لـ ـقـ ــاءات
واجـتـمــاعــات ،عـبــر تقنية االتـصــال الـمــرئــي ،بـمـشــاركــة أكـثــر من
 150شخصاً يمثلون مختلف فئات المجتمع ،والمعنيين في
ق ـطــاعــات ال ـطــاقــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة واإلس ـك ــان وال ـن ـقــل ،وذل ــك
ف ــي إطـ ــار ج ـهــودهــا لـتـنـفـيــذ تــوج ـي ـهــات ص ــاح ــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس
الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الله ،بإطالق مشروع تصميم الـ 50
عاماً المقبلة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة وإشــراك أفــراد
المجتمع في رسم مستقبلها.
وتـضـمـنــت سـلـسـلــة ال ـل ـقــاءات واالج ـت ـمــاعــات ،عـقــد جـلـســات
اف ـت ــراض ـي ــة ن ــاق ـش ــت ع ـ ــدداً م ــن ال ـم ـح ــاور ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـمـنـظــومــة
عـمــل الـ ــوزارة ،وهــدفــت إلتــاحــة الـفــرصــة أم ــام أف ــراد المجتمع
وال ـم ـع ـن ـي ـي ــن ل ـل ـم ـش ــارك ــة ب ــأفـ ـك ــاره ــم وم ـق ـت ــرح ــات ـه ــم ورؤاهـ ـ ــم
المستقبلية.
وحددت وزارة الطاقة والبنية التحتية  7أدوات إلشراك
أك ـبــر ع ــدد م ــن ال ـف ـئــات الـمـسـتـهــدفــة ف ــي صـيــاغــة مـسـتـقـبــل
ق ـط ــاع ــات ال ـط ــاق ــة وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة واإلس ـ ـك ـ ــان وال ـن ـق ــل،
شـمـلــت إط ــاق ت ـحــدي مـسـتـقـبــل ال ـق ـطــاعــات وال ـت ـحــديــات،
وال ـح ـلــول الـمـسـتـقـبـلـيــة لـتـطــويــر ال ـخ ــدم ــات ،ورص ــد جــوائــز
ألفـ ـض ــل األف ـ ـكـ ــار ال ـم ـق ــدم ــة ،وإط ـ ـ ــاق وس ـ ــم ع ـل ــى م ــواق ــع

تطوير

سهيل المزروعي خالل االجتماعات التي نظمتها الوزارة | من المصدر

›

إشراك أكبر عدد من الفئات
المستهدفة في صياغة
مستقبل القطاعات

التواصل االجتماعي ،وعقد شراكات مع القطاع الخاص،
وعمل استبيانات ،إضــافــة إلــى لـقــاءات تشاورية مــع أفــراد
ال ـم ـج ـت ـمــع واألس ـ ــر م ــن خـ ــال الـ ــزيـ ــارات ال ـم ـي ــدان ـي ــة ،ال ـتــي
يقوم بها مسؤولو ال ــوزارة ،وكــذلــك إطــاق مـبــادرة «عيش
التجربة» ،والتي تقوم على زيارة إحدى األسر المستفيدة

وق ـ ــال م ـع ــال ـي ــه« :تـ ـ ــدرك ال ـق ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة أه ـم ـي ــة دور
الـمـجـتـمــع فــي تـصـمـيــم الـخـمـسـيــن عــامــاً الـمـقـبـلــة ،وأهـمـيــة
االس ـت ـم ــاع إلـ ــى آرائـ ـه ــم وأف ـك ــاره ــم ال ـت ـط ــوي ــري ــة ال ـت ــي ت ـخــدم
مـسـيــرة الـتـنـمـيــة ف ــي ال ــدول ــة ،وإن دع ــوة ال ـق ـيــادة إلش ــراك
الـمـجـتـمــع فــي صـيــاغــة ال ـم ـبــادرات واألف ـكــار يـعـكــس إيمانها
بأهمية دورهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة اإلمارات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ،وإن تــوج ـي ـهــات ال ـق ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة فــي
إش ــراك الـمـجـتـمــع بـمـخـتـلــف مـكــونــاتــه فــي م ـشــروع تصميم
الخمسين عــامــاً المقبلة ،يستهدف تعزيز االسـتـفــادة من
األفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها».

«االتحادية للشباب» تعقد  10حلقات لتصميم مستقبل اإلمارات
دبي-البيان
أن ـ ـجـ ــزت ال ـم ــؤس ـس ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ل ـل ـش ـب ــاب ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ل ـج ـنــة
االس ـت ـع ــداد لـلـخـمـسـيــن 10 ،ح ـل ـقــات ش ـبــاب ـيــة ج ــدي ــدة ،لـتـصـمـيــم
مستقبل اإلمارات ،وذلك ضمن أجندة عام االستعداد للخمسين،
لتحفيز الشباب على المساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم المبتكرة
لــرســم م ـس ــارات ال ـق ـطــاعــات الـمـسـتـقـبـلـيــة ،ودع ــم مـسـيــرة الـتـنـمـيــة
الشاملة والمستدامة خالل الـ  50عاماً المقبلة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

›

مناقشة التحديات
المتوقعة التي ستواجه
ّ
الشباب في ريادة األعمال
في الـ  50المقبلة

اقتصاد الخمسين

وعقد مجلس شباب وزارة االقتصاد ،حلقة شبابية بعنوان «اقتصاد
الـخـمـسـيــن بـعـيــون ال ـش ـب ــاب» ،ش ــارك فـيـهــا مـعــالــي الــدك ـتــور ثــانــي بــن
أحمد الــزيــودي وزيــر دولــة للتجارة الخارجية ،وناقشت التخصصات
المستقبلية الـتــي ممكن إدراجـهــا فــي مناهج التعليم الـعــالــي لتوعية
األج ـي ــال ال ـق ــادم ــة وتـمـكـيـنـهــم ،وت ـطــرقــت لـلـقـطــاعــات ال ـت ــي مـمـكــن أن
تـحـقــق اقـتـصــاداً مــرنــاً لــدولــة اإلم ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،والـتـحــديــات
الـمـتــوقـعــة ال ـتــي سـتــواجــه الـشـبــاب فــي ري ــادة األع ـم ــال فــي الـخـمـسـيــن
القادمة ،ودور الشباب في قطاعات المستقبل والعلوم المتقدمة،
والتغييرات التي يجب على الشباب القيام بها للتأقلم مع التوجهات
االقتصادية ،بما يتماشى وخطة الخمسين ،ومـجــاالت االبتكار التي
سـتـسـهــم فــي تـحـقـيــق أه ــداف الـخـطــة ،وكـيـفـيــة مـشــاركــة الـشـبــاب في
القطاعات الحديثة التي ترتكز عليها.
ون ـظ ــم مـجـلــس ش ـب ــاب وزارة الـتـغـيــر ال ـم ـنــاخــي وال ـب ـي ـئــة ،حـلـقــة
شبابية بعنوان «جودة هواء اإلمارات بعد خمسين عام» ،وجرى
خــالـهــا اس ـت ـعــراض أف ـك ــار مـبـتـكــرة لـتـعــزيــز ج ــودة ه ــواء اإلمـ ــارات،
ل ـض ـمــان تــوف ـيــر بـيـئــة آم ـن ــة وص ـح ـيــة ل ــأج ـي ــال ال ـحــال ـيــة وال ـق ــادم ــة،
ومقترحات لتحسين جودة الهواء في الدولة ،مع التطور السريع
خالل الـ  50عاماً القادمة ،وكيفية تعزيز تنافسية الدولة وريادتها
على الصعيد العالمي في مجال جودة الهواء.

الوظائف بالمؤسسات الدفاعية

وعقد مجلس شباب وزارة الدفاع ،حلقة شبابية بعنوان «مستقبل

الحـتـضــان ال ـمــواهــب اإلعــام ـيــة الـشــابــة وتـنـمـيـتـهــا ،وتــأهـيـلـهــم لــإعــام
الرقمي ،مثل برنامج القيادات الشابة والقيادات اإلعالمية الشابة،
بــاإلضــافــة إلــى إنـشــاء مــدرســة إعــامـيــة تــدمــج بـيــن الـمـهــارات اإلعــامـيــة
والـعــادات والقيم اإلمــاراتـيــة ،وذلــك عن طريق فريق إعــامــي ،تدرس
ال ـم ـه ــارات اإلع ــام ـي ــة ،وف ــري ــق م ــن ك ـب ــار ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ل ـت ـعــزيــز الـقـيــم
والعادات اإلماراتية.

طاقات الشباب

ثاني الزيودي خالل مشاركته في إحدى الحلقات | من المصدر

السياحة البيئية
اسـتـضــاف مـجـلــس الـشــارقــة لـلـشـبــاب ،حـلـقــة شـبــابـيــة نظمها
ق ـط ــاع تـنـمـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،ب ـع ـن ــوان« :ال ـط ــري ــق إل ــى الـسـيــاحــة
ً
عاما القادمة» ،وناقشت مفهوم السياحة
البيئية خالل الـ 50
ً
البيئية خالل الـ  50عاما المقبلة ،وأبعادها ،وحجم تأثيرها
في االقتصاد الوطني.
وع ـق ــد م ــرك ــز ف ـت ـي ــات م ــرب ــح ،ح ـل ـقــة ش ـبــاب ـيــة ب ـع ـن ــوان «زايـ ــد:
أعـ ـط ــون ــي زراع ـ ـ ـ ــة ..أضـ ـمـ ــن ل ـك ــم ال ـ ـح ـ ـض ـ ــارة» ،واس ـت ـع ــرض
ال ـم ـش ــارك ــون خ ــال ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة م ــن األفـ ـكـ ــار وال ـم ـق ـت ــرح ــات
الــرام ـيــة إل ــى تـعــزيــز ثـقــافــة الـشـبــاب واهـتـمــامــاتــه فــي الــزراعــة
خ ــال ال ـ  50عــامـ ًـا الـمـقـبـلــة ،وع ــدداً مــن ال ــرؤى والـتـصــورات
الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـتــي يـمـكــن م ــن خــال ـهــا ض ـمــان تـحـقـيــق دول ــة
اإلمارات العربية المتحدة ،االكتفاء الذاتي في المجاالت
الغذائية والزراعية.

طـبـيـعــة الــوظــائــف فــي الـمــؤسـســات الــدفــاعـيــة» ،نــاقــش خــالـهــا كيفية
تــأثـيــر الـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي والـعـلـمــي الـمـتـســارع فــي طـبـيـعــة الــوظــائــف
المستقبلية في المؤسسات الدفاعية ،وسبل االستعداد للتخصصات
وال ـم ـهــارات الـمـسـتـقـبـلـيــة الـمـطـلــوبــة عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي ،فــي ظل
هذه التطورات المتسارعة.

استدامة الصحة النفسية

وع ـق ــدت إدارة م ــراك ــز ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـمــؤس ـســة االت ـح ــادي ــة لـلـشـبــاب،
حلقة شبابية بعنوان «أفضل الممارسات والخطط لتعزيز دور مراكز
الشباب في استدامة الصحة النفسية للشباب» ،وبحثت خاللها دور
مراكز الشباب الحالي في تعزيز استدامة الصحة النفسية ،وناقشت
أف ـضــل ال ـم ـســاحــات وال ـم ـن ـصــات ف ــي ال ـع ــال ــم ،ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز
الـصـحــة الـنـفـسـيــة ،والـمـســاحــات والـخــدمــات والـمـبــادرات الـتــي يتعين
إضافتها إلى مراكز الشباب لتعزيز الصحة النفسية.

مستقبل اإلعالم الشبابي

واستضافت إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة االتحادية للشباب،
حلقة شبابية بعنوان «مستقبل اإلعالم الشبابي خالل الخمسين عاماً
الـقــادمــة» ،وطــرح الـمـشــاركــون فيها عــدة مقترحات ،بما فيها إنشاء
أكاديمية الكتشاف المواهب منذ الصغر ،لتأهيل وصقل مهاراتهم،
وإلى جانب برنامج الكتشاف المواهب في سن مبكرة ،يكون كمنصة

وعـقــد مجلس شـبــاب أم القيوين ،حلقة شبابية بـعـنــوان «االستثمار
األمثل في طاقات الشباب» ،وتناولت عدة مقترحات ،بما فيها طرح
م ــواد جــامـعـيــة لـتـعــريــف ال ـش ـبــاب بــالـتـخـصـصــات الـمـطـلــوبــة ف ــي دول ــة
اإلم ـ ــارات ،وإن ـش ــاء مــركــز يــدعــم ال ـم ــواه ــب ،بـمــا يـسـهــم ف ــي مـســاعــدة
الشباب على دخول سوق العمل ،وضمان وظيفته قبل تخرجه.

الثورة الصناعية الرابعة

ونـظــم مــركــز شـبــاب عـجـمــان ،حـلـقــة شـبــابـيــة بـعـنــوان «الـتـحــول لـلـثــورة
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ــراب ـع ــة ف ــي اإلمـ ـ ــارات خ ــال ال ـخ ـم ـس ـيــن ع ــام ال ـق ــادم ــة»،
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـم ـش ــارك ــون ف ـي ـه ــا إعـ ـ ــداد س ـي ــاس ـي ــات وم ـع ــاي ـي ــر خ ــاص ــة
بــاس ـت ـخــدام ط ــائ ــرات ال ـ ــدرون ،م ــن خ ــال تـشـكـيــل ف ــري ــق م ــن ال ـخ ـبــراء
الـقــانــونـيـيــن والـتـكـنــولــوجـيـيــن وال ـم ـطــوريــن ،لــوضــع األط ــر والـسـيــاســات
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وتـصـمـيــم تـطـبـيـقــات وأل ـع ــاب تـعـلـيـمـيــة ردي ـفــة للتعليم
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،ت ـح ـم ــل ال ـف ــائ ــدة وال ـم ـت ـع ــة ،وتـ ـع ــزز ال ـم ـف ــاه ـي ــم ال ـن ـظــريــة
بــأسـلــوب شـيــق وغ ـيــر روت ـي ـنــي ،والـبـحــث عــن طــاقــة بــديـلــة مـسـتــدامــة،
تعمل عن طريق الجاذبية األرضية ،باالعتماد على األبحاث الحالية،
واستثمار التكنولوجيا ،واالستعانة بفريق مــن الـخـبــراء والمختصين
في هذا المجال.

دعم المواهب

استضاف مركز شباب الفجيرة حلقة شبابية بعنوان «دور الحكومة
وال ـم ـج ـت ـم ــع فـ ــي دع ـ ــم الـ ـم ــواه ــب الـ ـشـ ــابـ ــة» ،ن ــاق ــش خ ــال ـه ــا األف ـك ــار
المبتكرة لدعم ورعاية الشباب الموهوبين ،وتسخير مواهبهم خالل
الـ  50عاماً القادمة ،والمواهب التي ستخدم مستقبل اإلمارات خالل
الخمسين عاماً القادمة.

ترسم
رؤى

14
االثنين |  23ربيــع األول  09 | 1442نوفمبر 2020
العدد ١٤٧٥4

التقنيات الزراعية واألبحاث ركيزة االكتفاء الذاتي من الغذاء

وزارة التغير المناخي والبيئة :رفع إنتاجية وكفاءة المنتج المحلي أولوية
أنْ تــأكــل م ـ َّـم ــا تـ ــزرع ،أول خ ـطــوة ع ـلــى طــريــق تـحـقـيــق األم ــن
الغذائي ،الــذي هو مطلب ضــروري لتعزيز مكانتك وتحقيق
م ــا ت ـط ـمــح إل ـي ــه ،ودول ـ ــة اإلمـ ـ ــارات ب ـق ـيــادت ـهــا ال ــرش ـي ــدة تـسـيــر
ع ـل ــى هـ ــذا ال ـط ــري ــق ب ـه ــمّ ــة ال ت ـع ــرف ال ـك ـل ــل وال ال ـم ـل ــل حـتــى
تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء ،وذلك من خالل تفعيل
اس ـت ـخ ــدام ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـح ــدي ـث ــة واالبـ ـتـ ـك ــار ف ــي ال ــزراع ــة
لتقليل االعتماد على الواردات الخارجية التي تصل إلى %90
من الغذاء ،إلى جانب التشجيع على إقامة مشاريع غذائية
تسهم في خدمة اإلمدادات الغذائية داخل الدولة ،وإطالق
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي  2051التي تعمل على
تحويل اإلمارات إلى مركز عالمي لألمن الغذائي القائم على
االبـتـكــار ،كما تستهدف أن تـكــون الــدولــة األفـضــل عالمياً في
مــؤشــر األم ــن ال ـغــذائــي الـعــالـمــي بـحـلــول ع ــام  ،2051وضـمــن
أفضل  10دول بحلول عام .2021
ك ـم ــا ت ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ت ـه ـي ـئــة ب ـي ـئ ــة م ــائ ـم ــة لـلـبـحــث
ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي س ـب ـي ــل إيـ ـجـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـت ـح ــدي ــات
الــزراعـيــة التي قــد تــواجــه المزارعين مستقبالً ،وزيــادة اإلنتاج
الـغــذائــي الـمـحـلــي ،وخــاصــة فــي ظــل وج ــود مــا يــزيــد عـلــى 40
أل ــف م ــزرع ــة ،و 568مـصـنـعــاً لــأغــذيــة وال ـم ـش ــروب ــات ،و100
طــن مــن األغــذيــة التي تدعم المخزون االستراتيجي للدولة،
مــا أس ـهــم فــي تـحـقـيــق ال ــدول ــة ق ـفــزة نــوعـيــة
في مؤشر األمن الغذائي العالمي لعام
 ،2019بالتقدم  10مراكز وصوالً إلى
المركز الـ 21عالمياً.

› التوسع في األسواق
المعتمد االستيراد منها
لضمان استمرارية سالسل
توريد الغذاء
› تعزيز قدرات أعمال
المختبرات ومراكز الفحص
والحجر الصحي لإلرساليات
الواردة للدولة

جهود

وأك ـ ــدت وزارة ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ــة ،أن ـ ـه ـ ــا تـ ـعـ ـمـ ــل ض ـم ــن
جـ ـه ــوده ــا ل ــرس ــم اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات

وخـ ـط ــط ت ـص ـم ـي ــم ال ـخ ـم ـس ـي ــن عـ ــامـ ــاً ال ـم ـق ـب ـل ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق أم ــن
واس ـت ــدام ــة وس ــام ــة ال ـغ ــذاء ،ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن ال ـم ـحــاور،
تشمل رفع إنتاجية وكفاءة وجــودة المنتج المحلي وتحفيز
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ن ـظ ــم الـ ــزراعـ ــة ال ـح ــدي ـث ــة ،وال ـت ــوس ــع ف ــي ع ــدد
األســواق المعتمد االستيراد منها لضمان مرونة واستمرارية
سالسل توريد الغذاء ،وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز
قــدرات أعمال المختبرات الوطنية ومــراكــز الفحص والحجر
ال ـص ـح ــي ل ــإرس ــال ـي ــات الـ ـ ـ ــواردة إلـ ــى الـ ــدولـ ــة ،وت ـع ــزي ــز الـ ــدور
ال ــرق ــاب ــي م ـح ـل ـيــاً بــال ـت ـعــاون
مع الجهات والسلطات
المحلية على حركة بيع
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـم ـب ـي ــدات
غـ ـي ــر الـ ـمـ ــرخـ ـصـ ــة ،والـ ـت ــي
يـ ـمـ ـكـ ــن أن ت ـ ـض ـ ــر بـ ـس ــام ــة
وجودة المنتج الزراعي.
وأضافت :نعمل أيضاً على
تـعــزيــز ثـقــة وم ـعــرفــة الـمـجـتـمــع
بالمنتج المحلي ،مــا يسهم في
زيادة الطلب عليه ويرفع إنتاجيته،
والتوسع في استخدام تقنيات الطاقة
الشمسية فــي تشغيل الـمــزارع الحديثة في
الدولة كحل عملي الرتفاع تكلفة اإلنتاج بسبب
معدالت استهالك الكهرباء ،وتعزيز التعاون ومع
ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة
لـتـسـهـيــل ع ـم ـل ـيــات إدخ ـ ــال ه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـصــدي ـقــة
للبيئة في منظومة تشغيل المزارع.

خطط

ولفتت إلى أن الوزارة وضعت خططاً للتوسع في

أسمهان الوافي

زيادة دعم
المزارعين
والتوسع في
المحاصيل
االستراتيجية

دع ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــاك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع إل ـ ــى
زيــادة الــدعــم ســواء مــن ناحية الخبراء
والتقنيات الحديثة وتسويق المنتج المحلي وجعله
الخيار األول للمستهلك فــي الــدولــة مــن خــال تعزيز
الثقة فـيــه ،وإقـبــال منافذ البيع على عــرضــه بالصورة
التي تساعد على تسويقه ،مؤكدين ضــرورة التوسع
في تنوع سلة المحاصيل الزراعية المحلية والتركيز
على زراعة كميات كبيرة من المحاصيل االستراتيجية.
وق ـ ــال م ــاي ــد م ـه ـي ــر إن اشـ ـت ــراط ــات الـ ــزراعـ ــة تـخـتـلــف
م ـ ــن مـ ـكـ ــان آلخ ـ ــر ب ـح ـس ــب ط ـب ـي ـع ــة األرض والـ ـمـ ـيـ ــاه،
وبالتالي تختلف نوعية المحاصيل المزروعة ،مشيراً
إلــى أن هـنــاك تـحــديــات تــواجــه الــزراعــة الـمـحـلـيــة وهــي
قـلــة وم ـلــوحــة ال ـم ـيــاه ،وارت ـف ــاع أس ـعــار تـكــالـيــف بعض

ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات الـ ـحـ ــديـ ـثـ ــة،
وم ـن ــاف ـس ــة ال ـم ـن ـت ــج ال ـم ـس ـت ــورد
للمنتج المحلي.
م ــن ج ـه ـت ــه أكـ ــد أح ـم ــد ال ـك ـت ـب ــي أن ال ـع ــدي ــد مــن
م ــاك ال ـم ــزارع ف ــي ال ــدول ــة ي ـقــومــون ب ــزراع ــة مـحـصــول
أو مـحـصــولـيــن ودائ ـم ـ ًـا يـمـيـلــون إل ــى الـمـحــاصـيــل األقــل
تـكـلـفــة لـضـمــان تـســويــق مـنـتـجــاتـهــم ،وال ي ـف ـكــرون فــي
زراعـ ــة م ـحــاص ـيــل ج ــدي ــدة خ ــوف ـ ًـا م ــن الـتـكـلـفــة الـعــالـيــة
ومنافسة المنتج المستورد.
ول ـف ــت إل ــى أن ت ـمــويــل ال ـم ــزارع ـي ــن بـتـقـنـيــات حــديـثــة
ومبتكرة سوف يساهم في القضاء على هذا التحدي
وبــال ـتــالــي تــوفـيــر مـحــاصـيــل ج ــدي ــدة بـتـكـلـفــة تـنــافـسـيــة،
مـقـتــرحـ ًـا ب ــأن ت ـقــوم الـ ــوزارة أو الـجـهــات الـمـعـنـيــة بــرش
المبيدات فــي مختلف الـمــواســم لمكافحة الحشرات

«الروبوت»ُ ..مزارع المستقبل
أكد أكاديميان ضــرورة استخدام الذكاء االصطناعي والروبوتات
ف ــي م ـج ــال الـ ــزراعـ ــة ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـم ــزارع ـي ــن ع ـل ــى زي ـ ــادة إن ـتــاج ـيــة
المحاصيل ،مشيرين إلى أهمية زيادة اإلنفاق في البحث العلمي
والدراسات الزراعية لدعم تكنولوجيا الغذاء.

حلول

وأك ــدت الــدكـتــورة أمـيـنــة الـمــرزوقــي عـمـيــد كـلـيــة الـعـلــوم الصحية
في جامعة الشارقة ،أن دولــة اإلمــارات تعتمد بشكل كبير على
استيراد المواد الغذائية بما يقارب  % 90من استهالكها الغذائي
م ــن خ ـ ــارج الـ ــدولـ ــة ،ل ــذل ــك ال ب ــد م ــن إي ـج ــاد ال ـح ـل ــول ال ـم ـنــاس ـبــة
لمواجهة ذلك من خالل توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات
الذكية في إنتاج الغذاء.
وأضــافــت أنــه يجب أن يتم تبني االستراتيجية الوطنية لألمن
الـغــذائــي مــن كــافــة جــامـعــات الــدولــة وبــإشــراف جـهــات حكومية،
مبينة أن رؤية كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة من خالل
برنامج التغذية العالجية ،وبرنامج البيئة الصحية ،هي التركيز
ع ـل ــى ال ـب ـح ــوث ،ك ـم ــا أن ت ـل ــك ال ــرؤي ــة ت ـت ـمــاشــى م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ــدول ــة فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــاألم ــن ال ـغ ــذائ ــي ،م ــن خ ــال مـكـتــب تـطـبـيــق
االس ـت ــدام ــة واألم ــن ال ـغــذائــي بــالـجــامـعــة ،وط ــرح ب ــرام ــج تـعـلـيـمـيــة
متعددة وإجراء األبحاث العلمية في مجال االستدامة.
ولفتت إلــى ضــرورة التشجيع على تطبيق الــزراعــة المستدامة
بإنشاء مزارع صغيرة مدعومة من قبل الدولة لزيادة اإلنتاج من
الغذاء ،كما يجب رفع درجة الوعي بمفهوم تقليل هدر الطعام
والتوسع في بنوك الطعام على مستوى الدولة ،وإدخال البرامج
التوعوية بأهمية الغذاء ضمن مناهج التعليم.

محمد عبد المحسن

أمينة المرزوقي

› ضرورة التشجيع
على تطبيق الزراعة
المستدامة

› رفع درجة الوعي بمفهوم
تقليل هدر الطعام

من جانبه ،أكد الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي ،رئيس
قـســم ال ــزراع ــة الـتـكــامـلـيــة فــي كـلـيــة األغــذيــة وال ــزراع ــة فــي جــامـعــة
اإلمارات ،أن األمن الغذائي البد أن يكون إحدى أولويات التعليم
والبحوث التي تستثمر في الــزراعــة الذكية والـتــوازن المثالي بين
ال ــزراع ــة ف ــي ال ـب ـي ــوت ال ـم ـح ـم ـيــة ،وت ـل ــك ال ـت ــي ت ـق ــوم ف ــي األراضـ ــي
المفتوحة لمالئمة االحتياجات والبيئة المحلية.
ولفت إلــى أن الكلية تمنح األولــويــة فــي عملها لثالثة مجاالت
أساسية وحيوية لالقتصاد الوطني ،وكذلك لرفاهية المجتمع،
وهـ ــي :الـ ــزراعـ ــة ال ــذك ـي ــة ،األغ ــذي ــة وال ـت ـغ ــذي ــة وال ـص ـح ــة ،وال ـط ــب
الـبـيـطــري ،ونـسـعــى إلــى أن نـخــرج رواد أعـمــال قــادريــن عـلــى أخــذ
الــزراعــة في الــدولــة إلــى مستويات جــديــدة ،ويمكنهم في النهاية
أن ي ـك ــون ــوا م ـبــدع ـيــن ف ــي م ـج ــال زراع ـ ــة األراض ـ ــي ال ـق ــاح ـل ــة ،وفــي
م ـج ــال الـ ـغـ ــذاء وال ـت ـغ ــذي ــة والـ ـصـ ـح ــة .وق ـ ــال :ال ش ــك أن األم ــن
الـ ـغ ــذائ ــي ُي ـع ــد أس ـ ــاس ح ـي ــاة ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،وق ـ ــد خ ـط ــت دول ــة
اإلمـ ــارات خ ـطــوات مـهـمــة نـحــو تـحـقـيــق األم ــن الـغــذائــي مــن خــال
التخطيط العلمي ووضع استراتيجيات محددة ،ورصد موازنات
للحفاظ على األمن الغذائي ورفاهية المواطنين والمقيمين على
أرض ـهــا ،وتـعـمــل الــدولــة بــاسـتـمــرار مــع مـنـظـمــات األم ــم الـمـتـحــدة
والمنظمات اإلقليمية على اعتماد نهج علمي لمواجهة تحديات
األمــن الـغــذائــي على الـمــدى القصير والـطــويــل .وذكــر أن جامعة
اإلم ـ ــارات بــاع ـت ـبــارهــا بـيـئــة داع ـم ــة قــائ ـمــة ع ـلــى ال ـم ـعــرفــة والـبـحــث
واالب ـت ـك ــار ،وم ــن خ ــال كـلـيــة األغ ــذي ــة وال ــزراع ــة ،وم ــرك ــز خـلـيـفــة
للتقانات الحيوية والهندسة الــوراثـيــة ،والمركز الوطني للمياه،
ووح ـ ــدة دراس ـ ــات وب ـح ــوث تـنـمـيــة ال ـن ـخ ـيــل وال ـت ـم ــور ،وشــركــائ ـهــا
االسـتــراتـيـجـيـيــن ،فــإنـهــا تعمل بــاسـتـمــرار عـلــى تـطــويــر إنـتــاج محلي
مـسـتــدام وتـكــريــس الـتـقـنـيــات لـتـعــزيــز الـبـحــث الـعـلـمــي الـنــوعــي في
مجال الغذاء ودعم األنشطة الزراعية والغذائية.

عمليات البحث واالبتكار فيما يخص الـثــروة الحيوانية،
وتأهيل جيل جديد من مواطني الدولة من المتخصصين
ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـب ـي ـطــري وم ـج ــال إدارة م ــؤس ـس ــات اإلن ـت ــاج
الغذائي والمزارع الحديثة عبر اتفاقات مع المؤسسات
األكــاديـمـيــة الوطنية ،بــاإلضــافــة إلــى مقترح حــول اعتماد
مـنـظــومــات تقنية حــديـثــة لـمـعــالـجــة وإع ــادة تــدويــر الـمـيــاه
الـمـسـتـخــدمــة فــي ال ـمــزارع الـحــديـثــة «الـمــائـيــة ،المغلقة،
ال ـع ـمــوديــة» ،وال ـتــي تـسـهــم فــي خـفــض م ـعــدل اسـتـهــاك
ال ـم ـي ــاه ب ـن ـســب ت ـص ــل إلـ ــى  %90م ــن اح ـت ـي ــاج ــات ال ـن ـبــات
للمياه.

تنويع

وقـ ــالـ ــت الـ ــدكـ ـتـ ــورة أسـ ـمـ ـه ــان الـ ــوافـ ــي م ــدي ــر ع ـ ــام ال ـم ــرك ــز
الدولي للزراعة الملحية ،إن هناك العديد من المنتجات
الزراعية يمكن االعتماد عليها في تحقيق االكتفاء الذاتي
كالورقيات والطماطم والخيار الذي أصبح ينتج بكميات
ك ـب ـي ــرة ت ـغ ـطــي ح ــاج ــة ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ف ــي الـ ــدولـ ــة ،ول ـكــن
ال ـح ــاج ــة مـ ــازالـ ــت ف ــي ت ـن ــوي ــع ال ـم ـحــاص ـيــل األخ ـ ـ ــرى ،وه ــو
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـحـقــق ف ـيــه ال ــدول ــة ت ـقــدمــاً ك ـب ـيــراً خــال
السنوات المقبلة ،وذلــك بفضل دعمها االبتكار وتعزيز
التجارب والدراسات ،والتي كان من ثمارها نجاح زراعة
األرز في الصحراء.

تطوير

وذك ـ ــرت أن ال ـم ــرك ــز ان ـخ ــرط م ـنــذ س ـن ــوات ف ــي مـنـظــومــة
إع ـ ــادة االع ـت ـب ــار إلـ ــى ب ـعــض ال ـن ـب ــات ــات ال ـت ــي ت ـســاعــد عـلــى
تـحـقـيــق األم ــن ال ـغــذائــي بـمـخـتـلــف أب ـعــاده فــي مــا يخص
التغذية البشرية والحيوانية ،وتتحمل الحرارة والجفاف
والـمـلــوحــة فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة ومـنـهــا دول ــة اإلم ــارات،
ومـ ــن هـ ــذه ال ـن ـب ــات ــات ال ـك ـي ـن ــوا وب ـع ــض أصـ ـن ــاف ال ـش ـع ـيــر
وبـعــض األع ــاف الـمـسـتـمــدة مـثـا ً مــن نـبـتــة الـســالـكــورنـيــا
الـتــي أسـهــم الـمــركــز فــي تطوير جيناتها على نحو سمح
ب ــرف ــع اإلن ـت ــاج ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  50بــال ـم ـئــة ،وقــد
م ـ ّـكـ ـن ــت هـ ـ ــذه األبـ ـ ـح ـ ــاث وال ـ ـت ـ ـج ـ ــارب مــن
سقي المزروعات المذكورة بمياه مالحة
ت ـت ــراوح نـسـبــة ال ـم ـلــوحــة فـيـهــا بـيــن
 30و 100بالمئة.

مايد مهير

أحمد الكتبي

ً
وخصوصا أن بعض
ما يقلل التكلفة على المزارعين
أنواعها باهظ التكلفة .بدوره قال سالم البدواوي إن
شــح الـمـيــاه ومـلــوحــة الـتــربــة يـجــب الـتـغـلــب عـلـيـهــا من
ً
مخبريا أو
خالل تزويد المزارعين بنباتات تم تعديلها
االعـتـمــاد عـلــى زراع ــة محاصيل تتحمل درجــة ملوحة
الـمـيــاه والـتــربــة كـمــا هــو الـحــال مــع نـبــات الـكـيـنــوا الــذي
ت ـمــت زراع ـت ــه ف ــي ع ــدد م ــن م ـنــاطــق ال ــدول ــة وبـكـمـيــات
تجارية.

التوسع في استصالح
األراضي الصحراوية
دع ـ ـ ـ ــا حـ ـسـ ـيـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــودي ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجمع الـشــارقــة لـلـبـحــوث والـتـكـنــولــوجـيــا واالبـتـكــار
إل ــى ال ـت ــوس ــع ف ــي اس ـت ـص ــاح األراض ـ ــي ال ـص ـحــراويــة
ال ـش ــاس ـع ــة واس ـت ـخ ــدام ـه ــا فـ ــي ال ـ ــزراع ـ ــة مـ ــن خ ــال
توظيف أفضل أنــواع التكنولوجيا لمجابهة الطلب
المتزايد على الغذاء خالل الفترة المقبلة.ونوه بأن
أك ـبــر ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه األم ــن ال ـغــذائــي خــال
ً
عاما القادمة هي الزيادة السكانية األمر
الخمسين
الـ ــذي ت ـقــاب ـلــه نـ ــدرة وص ـع ــوب ــة ف ــي الـ ـغ ــذاء ،ك ـمــا أن
التغير المناخي يقلل من اإلنتاج الغذائي ،إضافة
ً
يوميا في كل أرجاء
إلى ملوحة األراضي التي تزيد
العالم ،فكل ذلك يشكل تحديات عالمية.
وب ـي ــن أن ــه ب ـف ـضــل ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة م ــن الـمـمـكــن
التغلب على تلك التحديات ،وذلك ما نعمل عليه
في المجمع من خالل استكشاف األنواع المختلفة
للتقنيات الــزراعـيــة وتـقــديـمـهــا لـلـحـكــومــات والـقـطــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ـع ـ ــام ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ــال
ال ـ ــزراع ـ ــي وحـ ـت ــى ل ـل ـم ــزارع ـي ــن
سـ ـ ـ ـ ــواء كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ــات
خ ــاص ــة ب ــإص ــاح ال ـت ــرب ــة أو
إدارة الـ ـمـ ـيـ ــاه وت ــرشـ ـي ــده ــا
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل أف ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــل أو إذا
ك ــان ــت م ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـب ــذور
والـ ـجـ ـيـ ـن ــات ال ـخ ــاص ــة
بها.
حسين المحمودي

