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شيح  ي الزراعة (أو�) �علن عن افتتاح باب ال�ت
 برنامج زمالة الق�ادات الع���ة �ف

 

ي  •
للوصول إ� أدوار ق�اد�ة من خالل �شجيع  الزرا�ي القطاع يهدف برنامج زمالة "أو�" إ� دعم الباحثات �ف

ف و��شاء منصات لعرض أفكارهن وقدراتهن ومساهمتهن.   ف الجنسني  ثقافات العمل المراع�ة للمساواة بني

شيح  • ي  -�مكن تقد�م طلبات ال�ت
ي تبدأ �ف

ي   -  2023مايو  31حيت   و�ستمر  مارس  8اليت
ويف من خالل الموقع اإلل��ت

نامج:   www.awlafellowships.orgلل�ب

 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي نت بمناسبة  - 2023مارس  8ديب ، أعلن المركز اليوم العال�ي للمرأةخالل الندوة ع�ب اإلن�ت
ي الزراعة () عن إطالق النسخة الثإ�باالدو�ي للزراعة الملح�ة (

) للباحثات من أو� الثة من برنامج زمالة الق�ادات الع���ة �ف
ق األوسط وشمال    إف��ق�ا. منطقة ال�ش

ي 
ي بدا�ة ومتوسط ح�اتهم المهن�ة �ف

للوصول إ� أدوار ق�اد�ة   القطاع الزرا�ي يهدف برنامج "أو�" إ� مساعدة الباحثات �ف
ف و��شاء منصات لعرض أفكارهن وقدراتهن ومساهمتهن.  ف الجنسني من خالل �شجيع ثقافات العمل المراع�ة للمساواة بني

ق األوسط وشمال إف��ق�ا لمواجهة  وسوف يوفر برنامج الزمالة منتدى  ف للبحوث والتنم�ة للباحثات من منطقة ال�ش متم�ي
ي منصة شبكة إقل�م�ة للباحثات ع�ب التخصصات الزراع�ة. التحد�ات الزراع�ة الملّح 

 ة والمشاركة �ف

تتمتع  ورئ�س مجلس إدارة إ�با: " ،COP28لمؤتمر األطراف  رائدة األمم المتحدة للمناخقالت سعادة رزان خل�فة المبارك، 
ي 

ي  القطاع الزرا�ي النساء �ف
، ال س�ما �ف ي

بمهارات ومعارف ف��دة �مكن أن تدعم اتخاذ القرارات الحاسمة للعمل المنا�ف
، �شكل النساء حوا�ي  فالمناطق ال��ف�ة ح�ث �شتد الحاجة إليها.  نامج الغذاء العال�ي ا ل�ب ي 40وفق�

٪ من القوى العاملة �ف
ي البلدان النام�ة. كما 60ع� مستوى العالم، وتصل إ�  الزرا�ي  القطاع

ي رعا�ة األطفال واأل�ة  يؤدين٪ �ف
ا �ف ا رائد� إذ  –دور�

ن  ا للعالقات  ن�منحهمما والعالم الطب��ي  المجتمعقلب �عت�ب ا ث��� ابطةفهم� ف مجتمعاته الم�ت س� �والطب�عة والمناخ.  نبني
ي جهودهن لمساعدة مجتمعاتهن ع� االزدهار وجعلها أ���   برنامج "أو�"

ف النساء �ف إ� االستفادة من هذا الفهم وتمكني
، و�حداث تأث�ي برنامج  عد و�ُ استدامة.  كاء مختلفون لمواجهة تحٍد كب�ي ا لما �مكن تحق�قه عندما يتحد �ش "أو�" مثاً� رائع�

ي ع� األرض
 ". حق��ت

ي أ�دت و    ، المدير العام إل�با الدكتورة ط��فة الزعايب
ً
ي الزراعة والعلوم الزراع�ة قائلة

ي تقودها النساء �ف : "إن المساهمات اليت
ي 

. ف�ف ي
ق األوسط وشمال أف��ق�ا، �شكل النساء أ��� من منطقة تمثل مكونات أساس�ة لألمن الغذايئ ي المئة من   40ال�ش

�ف
ي هذا القطاع

ي الم 18كما أنها �ساهم بنحو   ،القوى العاملة �ف
ئة من إجما�ي الناتج المح�ي للمنطقة. لذلك فنحن نأمل من  �ف

ا خالل برنامجنا هذا أن �شجع النساء ع� تأد�ة دور  ي مجاالت العلوم واالبتكار من أجل تحقيق التنم�ة الزراع�ة  حي���
�ف

ي �سخت 
نامج �ف . وتعتمد النسخة الثالثة ع� نجاح ال�ب ي

  2022- 2021والعام  2020- 2019ه للعام �المستدامة واألمن الغذايئ
 زم�لة من المنطقة".   38الذي شهد تخ��ــــج 

شيح للنسخة الثالثة،  باحثة من  20مؤسسة ب�ل ومليندا غيتس، إ� اخت�ار مجموعة من  الممولة من�ستهدف فتح باب ال�ت
نت ع� م نامج ع�ب اإلن�ت ق األوسط وشمال إف��ق�ا. وسوف يتم تقد�م ال�ب ا من سبتم�ب منطقة ال�ش دى ثمان�ة أشهر، بدء�

2023  . 

، نائب مدير  الس�د  أشار كما  ي
ي مؤسسة ب�ل منطقة ج�مس كاريت

ق آس�ا �ف ق األوسط و�ش    جيتس ومليندا ال�ش
ً

: "إن قائ�
وري لمواجهة التحد�ات العالم�ة الملّح  للباحثاتإطالق اإلمكانات ال�املة  ق األوسط وشمال أف��ق�ا أمر �ف ي منطقة ال�ش

ة �ف
 . ي نواجهها �شكل جما�ي من برنامج الزمالة المؤثر هذا ومواصلة االستفادة من   ةالثالثبالنسخة �سعدنا أن نرحب لذلك اليت

ا  ي و  ،مواهب النساء الع���ات. مع�
ف �ف ف الجنسني ي سد الفجوة بني

كائنا، �مكننا االستمرار �ف وضمان تحقيق   الزرا�ي  القطاع مع �ش
ا للجميع". 

�
 نتائج أ��� إنصاف

ي المنطقة. إذ يبلغ  
ي المناصب البحث�ة والق�اد�ة العل�ا �ف

�ش�ي الدراسات إ� انخفاض عدد النساء �شكل غ�ي متناسب �ف
ي المنطقة 

ي المئة  17متوسط �سبة الباحثات �ف
ي التوظ�ف –�ف

ي العالم. وتظهر هذە الفجوة �شكل أوضح �ف
 و�ي أديف �سبة �ف

http://www.awlafellowships.org/
https://www.un.org/en/observances/womens-day
https://www.biosaline.org/ar/
http://www.awlafellowships.org/news/icba-celebrates-arab-women-scientists-graduation-regional-fellowship-program
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ي الزراعة قد ال تكون فعالة بالقدر الذي  
ي أن تداب�ي الس�اسة واالستثمار �ف . وهذا �عيف ي منظمات البحوث واإلرشاد الزرا�ي

�ف
 . ف ف الجنسني  �مكن أن تكون عل�ه ألنها ال تعكس �شكل كامل المساواة بني

ي العام  "أو� "بدأ إ�با بتط��ر برنامج 
نامج  جيتس و  ومليندا بدعم من مؤسسة ب�ل  2016�ف البنك اإلسال�ي للتنم�ة. يهدف ال�ب

ف المرأة من خالل بناء  ف وتمكني ف الجنسني ي تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة �شأن المساواة بني
إ� المساهمة �ف

ي ع�  "أو� "وتع��ز قدرات ج�ل جد�د من الباحثات والقائدات الع���ات. لذلك يهدف برنامج  أهداف  إ� تحقيق تأث�ي إ�جايب
ا�ات من أجل األهداف.  ي ال�ب وال�ش

ي والح�اة �ف
 التنم�ة المستدامة �شأن العمل المنا�ف

ي العام  "أو� "أطلق إ�با برنامج 
ا�ة مع مؤسسة ب�ل ومليندا جيتس، والبنك اإلسال�ي للتنم�ة، و�رنامج أبحاث   2019�ف بال�ش

ي مارس  القمح التابع للمجموعة االستشار�ة للبحوث الزراع�ة الدول�ة. 
نامج �ف والثان�ة  2020واختتمت النسخة األو� من ال�ب

ي مارس 
ا 2022�ف ف مع� باحثة من سبعة بلدان �ي الجزائر وم� واألردن ولبنان والمغرب وتو�س   38، ح�ث ضمت النسختني

 ودولة اإلمارات الع���ة المتحدة. 

 

  ### 
 

 حول إ�با 
 

ي  المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) هو مركز  ي العالم يركز ع� المناطق الهامش�ة اليت
ف��د للبحوث الزراع�ة التطب�ق�ة �ف

ي  1.7�ع�ش فيها حوا�ي   واليت
�
مل�ار �سمة. و�عمل المركز ع� تحد�د واختبار و�دخال المحاص�ل والتقن�ات الذك�ة مناخ�ا

اف. و�ساعد إ�با من خالل عمله ع� تتناسب �شكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجف
ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة األشد فقرا� حول العالم. 

ف األمن الغذايئ  تحسني
www.biosaline.org  

 
 لالستفسارات الصحف�ة: 

 
 إ�با 

  : ي
ويف �د اإلل��ت ، اإلمارات الع���ة المتحدة ع� ال�ب ي  الس�د عبد المطلب ب�جمراتوف، إ�با، ديب

a.begmuratov@biosaline.org.ae 

 00971559170029أو 

http://www.biosaline.org/
mailto:a.begmuratov@biosaline.org.ae

