
 
 
 

 ومؤسسة البحث والتطویر المدني األمریكیة الدولیةالمركز الدولي للزراعة الملحیة 
 األمریكیة المشتركة-یعلنان عن الفائزین في مسابقة منحة البحوث لفرق الباحثات العربیة

 
 

: أعلن المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) ومؤسسة 2016أكتوبر/تشرین األول  30المتحدة، دبي، اإلمارات العربیة 
) الیوم، عن أسماء الفائزین في مشاریع البحوث الزراعیة المشتركة CRDFالبحث والتطویر المدني األمریكیة الدولیة (

ق األوسط وشمال أفریقیا. وتمنح ھذه المبادرة البحثیة الجدیدة، بین خبراء من أمریكا وباحثات عربیات شابات من منطقة الشر
دوالر أمریكي على مدى ثالث سنوات لكل فریق تعاوني مشترك، حیث یشترك في تمویل ھذه المنافسة كل  100,000مبلغ 

 من إكبا ومؤسسة البحث والتطویر المدني األمریكیة الدولیة.
یة ھي منظمة مستقلة ال تبغي الربح تسعى إلى تشجیع التعاون العلمي إن مؤسسة البحث والتطویر المدني األمریكیة الدول

والفني على المستوى الدولي من خالل تقدیم المنح والموارد الفنیة والتدریب والخدمات. إذ تساعد مسابقات كھذه في تحقیق 
 لمحكمة. التعاون العابر للحدود وتعزیز البحوث الدولیة من خالل تنفیذ مسابقات المنح البحثیة ا

 
ربع على یة األوقد ضم كّل من الفرق، باحثة أساسیة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. وكانت فرق البحوث الزراع

 النحو التالي: 

 أماني بشیر، جامعة الصفاقس، تونس؛ ودایفید موال، جامعة مینیسوتا •
 افیسدالمغرب؛ وفارما بینمیتسا، جامعة كالیفورنیا،  ،شفیقة حواصلي، المعھد الوطني للبحوث الزراعیة •
 تنریم نفیسي، مركز التكنولوجیا الحیویة في برج السدریة، تونس؛ وروبرت جانسن، جامعة تكساس، أوس •
 عفوة ثمیور، المركز الجھوي للبحوث الفالحیة، تونس، وولید صدوق، مجلس جامعة مینیسوتا •

 
یة في حوث الزراعنح البلمدني األمریكیة الدولیة قد أعلنوا عن ھذه المسابقة الجدیدة لمومؤسسة البحث والتطویر ا وكان إكبا

 مطلع ھذا العام وذلك خالل الیوم العالمي للمرأة. 
 

ولمساعدتھا  متقدمة.سمھان الوافي، مدیر عام إكبا: "تعتبر مشاركة المرأة جوھریة لدى األمم المزدھرة والاتقول الدكتورة 
دني ویر الممؤسسة البحث والتطعلى إظھار كامل قدراتھا واإلسھام بشكل كامل في مجتمعاتھا، یسرنا إقامة شراكة مع 

ار شجیع األفكتح على حثات العربیات المبتدئات. وستساعد ھذه المناألمریكیة الدولیة لتحفیز الفرص البحثیة والقیادیة للبا
  المبتكرة في مجال العلوم الزراعیة وتمكین الباحثات على امتداد منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا".

 
"تلتزم مؤسسة  كما جاء عن سیري أوسوالد، مدیرة الشراكات البحثیة لدى مؤسسة البحث والتطویر المدني األمریكیة الدولیة:

البحث والتطویر المدني األمریكیة الدولیة بتطویرالمرأة في مجال العلوم، ونحن متحمسون للعمل مع المركز الدولي للزراعة 
، أمانيالملحیة في مجال ھذه المبادرة المثیرة لالھتمام. ولعل فتح باب الفرص أمام باحثات موھوبات من قبیل الدكتورة 

، للتعاون مع باحثین أمریكیین سیكون خطوة أساسیة في طریق توفیر عفوة، والدكتورة ریملدكتورة ، واشفیقةوالدكتورة 
 الحلول للتحدیات الجسیمة القابعة أمام القطاع الزراعي العالمي."

 

 وقد تمت الموافقة في المسابقة على المقترحات التي تركز بشكل أساسي على: 

 مھمة والمتأقلمة مع التغیر المناخي والمیاه المالحة؛ استیالد/مورثات المحاصیل الغذائیة ال •
 ة. الملوحإدارة المیاه والتربة والعناصر المغذیة لتعزیز قدرتھا على التكیف مع عوامل التغیر المناخي و •

 

 

 
### 

 



 لتساؤالتكم حول النشرة الصحفیة: 
 

یرجى التواصل مع السید عبد المطلب بیجمراتوف على عنوان البرید االلكتروني: 
a.begmuratov@biosaline.org.ae  :43361100 (971+)أو عبر الھاتف على الرقم  

 
 حول إكبا

یئات الھامشیة المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) ھو منظمة دولیة غیر ربحیة تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في الب
 والمالحة من خالل تحدید واختبار وتسھیل الوصول إلى حلول مستدامة لتحقیق األمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل. 

 
 )CRDFحول مؤسسة البحث والتطویر المدني األمریكیة الدولیة (
، 1995منظمة مستقلة ال تبغي الربح، تأسست عام ) CRDFتمثل مؤسسة البحث والتطویر المدني األمریكیة الدولیة (

وتعمل على تحفیز التعاون الدولي في المجاالت العلمیة والتقنیة، من خالل توفیر المنح والموارد الفنیة والتدریب والخدمات. 
لناشئة والبنى وتتمتع ھذه المؤسسة، بخبرة تعود لعشرین سنة في مجال إدارة برامج تمویل البحوث الدولیة ودعم العلوم ا

 بلداً، في أوراسیا والشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا.  40التحتیة للتقانات في أكثر من 
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