
   ع���ات طموحات يتخرجن من برنامج الزمالة اإلقل��ي إل�با   باحثات 
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي ) اليوم  إ�با، نظم المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (اليوم العال�ي للمرأةاحتفاً� ب   -   ٢٠٢٢مارس    ٨ديب
ي الزراعة (زم�الت من  ةالثان� للمجموعةحفل تخ�ج خاص 

ي أو�برنامج الق�ادات الع���ة �ف
ي   ٢٠٢٢�سبو إ مركز ) �ف    . بديب

 
نامج    تأطلق ي والبيئة بدولة اإلمارات الع���ة المتحدة  معا�ي  ال�ب

ي، وز�رة التغ�ي المنا�ف ي  م��م بنت محمد المه�ي
،  ٢٠٢١مارس    ٨�ف

ي برنامج  باحثة    ١٦ضم    والذي
ي  من الجزائر وم� واألردن ولبنان والمغرب وتو�س واإلمارات الع���ة المتحدة �ف

ا�ف ي اف�ت تدر�يب
   سبعة أشهر. استمر 

 
ي نواجهها اليوم و�األخص تغ�ي  وقالت معا�ي م��م بنت محم ي: "تعت�ب المرأة أحد أ��ب المتأث��ن بالتحد�ات العالم�ة اليت د المه�ي

ي ق�ادة عمل�ات البحث  
المناخ ونقص الغذاء والج�ع، ولهذا االرتباط فإنها تتمتع بقدرات عال�ة وحافز قوي ع� المساهمة �ف

ف المرأة من تع��ز إ ، لذا فإن تمكني  و�األخص  والتط��ر الزرا�ي
�
 علينا جم�عا

�
 أخالق�ا

�
اما ف �جاد حلول ابتكار�ة لهذە التحد�ات �عد ال�ت

ي منطقتنا."
 �ف
 

 للجميع، و�عد  
�
اقا ة تحقيق التنم�ة المستدامة و�ناء مستقبل أ��ث إ�ش ي مس�ي

تان رئ�سيتان �ف ف وأضافت: " �مثل الشمول والتن�ع رك�ي
ي مجال 

ف وشمول جهود المرأة و�طالق إمكاناتهن ع�ب تع��ز منظومة  برنامج إعداد قائدات ع���ات �ف  لتمكني
�
ا ف  متم�ي

�
الزراعة نموذجا

ي مواجهة التحد�ات." 
 التعلم والتدر�ب حيت �صبحن صانعات للتغي�ي �ف

 
ق األوسط وشمال إف��ق�ا،  األول    "أو�"�عت�ب برنامج   ي منطقة ال�ش

ف الباحثات من جميع أ تم تصم�مه  وقد  من نوعه �ف نحاء  لتمكني
ي دور أداء من المنطقة 

ي �ف   مواجهة تحد�ات ح�اتهن المهن�ة. و الزراعة و�نتاج الغذاء واالستدامة البيئ�ة مجاالت إ�جايب
 

،  -هيئة البيئة  لرزان خل�فة المبارك، العضو المنتدب  سعادة  قالت   ي ورئ�س    ،االتحاد الدو�ي للحفاظ ع� الطب�عةرئ�س    أبوظيب
للمرأة   العال�ي  باليوم  إ�با: “نحتفل كل عام  إدارة  ي  �تسللمجلس  اليت والثقاف�ة واالقتصاد�ة  الحواجز االجتماع�ة  الضوء ع�  ط 

ي ذلك  
بما �ف المجاالت،  ي مختلف 

المرأة و�نجازاتها �ف أنها مناسبة لعرض مساهمات  العالم. كما  أنحاء  ي جميع 
النساء �ف تواجهها 

ي هذا الصدد، من الرائع أن نرى ك�ف  والعلوم.  
ي إ�جاد  برامج مثل "أو�"    �ساهم�ف

ا  �ف تع��ز  من أجل  الع���ات  باحثات  للفرص�
ي بلدانهن  

ي التقدم العل�ي والتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة �ف
االمنطقة  و معرفتهن حيت يتمكن من المساهمة �شكل أ��ب �ف   ". عموم�

 
منصة    �عت�ب  بمثابة  ي  للباحثات  "أو�" 

المهن�ة  �ف ح�اتهن  من  المبكرة  ي  المراحل 
األفكار  المجاالت  مختلف  �ف لتبادل  الزراع�ة 

ي 
ي والمايئ

ي تهدف إ� تع��ز األمن الغذايئ ي مختلف المشار�ــــع اليت
ات والتعاون �ف ي المنطقة.  والتغذ�ةوالخ�ب

  �ف
 
ي ع� 

ي المزرعة أمر بالغ األهم�ة لتحقيق األمن الغذايئ
، المدير العام باإلنابة إل�با: "إن دور المرأة �ف ي   وقالت الدكتورة ط��فة الزعايب

العالم.  مستو  الزراع�ة واالبتكار    مساهمتهنوتعت�ب  ى  العلوم  ي 
ا   مهمة�ف تقد�م وجهات نظر ورؤى  قدرتهن  إضافة إ�    أ�ض� ع� 

ف أن النساء �شكلن أ��ث من  وف��دة.   ي حني
ي المائة   ٤٠�ف

ي إجما�ي    ١٨من القوى العاملة الزراع�ة و�ساهمن بحوا�ي    �ف
ي المائة �ف

�ف
ي مجال البحث  

ي المنطقة، فإن �سبة النساء �ف
لذلك  أخرى من العالم.  بمناطق  منخفضة للغا�ة مقارنة  العل�ي  الناتج المح�ي �ف

ي العلو   فعال دور  أداء  إ� �شجيع الم��د من النساء ع�  هذا  من خالل برنامجنا  نهدف  
م الزراع�ة واالبتكار ودعم التنم�ة الزراع�ة  �ف

ي المنطقة.  
ي �ف

ي ينضمماليوم  ە المجموعة من خ��جات "أو�"  �سعدنا أن نرى هذوهنا  المستدامة وجهود األمن الغذايئ
  ن اللوايت

ي المنطقة". للباحثات منتدى ف��د ل�شكلوا  ٢٢وعددهن الزم�الت السابقات إ� 
   �ف

 
نامج كل من  مول  � للبحوث    االستشار�ة  ة�رنامج أبحاث القمح للمجموعو   تسغي  ومليندا مؤسسة ب�ل  المجموعة الثان�ة من ال�ب

نامج  تضمن  و�.  الزراع�ة الدول�ة ا من دورات التعلم  ال�ب ف مهاراتم��ج� ي المصممة لتحسني
ا�ف ي واالف�ت

ويف ة  �والق�اد  �ةالبحث  هناإلل��ت
   . مجاالت أخرى متنوعةإضافة إ� و�دارة المشار�ــــع 

 
،  وقال   ي

ق آس�ا  الس�د ج�مس كاريت ق األوسط و�ش ي مؤسسة ب�ل  نائب المدير المؤقت لمنطقة ال�ش
مع بدء  : "غيتس  ومليندا �ف

ي  
ي العالم �ف

النساء    �جب ع� الحكومات والقطاع الخاص دعم توظ�ف المرأة واالبتكار العل�ي الذي تقودەفإنه  من ال��اء،    التعا�ف
ف  باعتبارهما   اقتصادي  داعمتني ونمو  واالستدامة  ي 

الغذايئ لألمن  ف  ي ك�   " أو�"قدم  تأقوى.  أساسيتني
�ف �ساعد  ملموسة    حلوً� 

ي جميع المجاالت، الحواجز أمام الباحثات الع���ات، ونحن  
ي مناصب ق�اد�ة �ف

ف المرأة �ف ي تمكني
 فخورون بدعمها والمساعدة �ف

  ." وال س�ما القطاعات الحي��ة مثل الزراعة والعلوم

https://www.internationalwomensday.com/
https://www.biosaline.org/ar
https://www.awlafellowships.org/
https://www.ead.gov.ae/ar-AE
https://www.iucn.org/
https://www.gatesfoundation.org/
https://wheat.org/
https://wheat.org/
https://wheat.org/
https://wheat.org/


 
  القمح و   الذرة حول  المجموعة االستشار�ة للبحوث الزراع�ة الدول�ة  قال الس�د ف�كتور كوم��ل، مدير برنامج برامج أبحاث  كما  

ي تتطلب بدورها    –وما بعدە جميع المواهب    ٢٠٣٠عام  المن الج�ع وسوء التغذ�ة بحلول  "يتطلب الحد   تمكينها و�سه�ل  واليت
ي أبحاثهم  يركز  و�ذ  .  ف�ما بينها التعاون  

ي مقرات العمللمواهب  كافة اع� ك�ف�ة تط��ر الغذاء، ل�ن  العلماء �ف
ي �ف

. ال تأخذ حقها ال�ا�ف
ي األمل  "أو�زم�الت "حماس  وهنا وجدت أن   ي التغلب ع� هذە العوائق   للتغي�ي �منحيف

! وأتميف �شدة أن تواصل المجموعة  �ف
ي دعم برنامج االستشار�ة التعاون مع إ�با 
   "أو�". �ف

 
زم�لة    ، ي

ال�مايف وفاء  الدكتورة  إرادتنا كذلك إلحداث   " أو�"وقالت  ول�ن  ة،  "أحالمنا كب�ي المتحدة:  الع���ة  اإلمارات  دولة  من 
ي  

ات إ�جاب�ة ومبتكرة �ف ا ع�  نا نا و�لدانومجتمعات   نا عملمقرات  تغي�ي ء العظ�م هو أننا نعلم أن هناك ال�ث�ي منا ونحن جم�ع� ي . وال�ش
نامج "أو�"  استعداد لمساعدة بعضنا البعض. من أفضل األش�اء المتعلقة بـ ا وأظهرت ما �مكننا تحق�قه عندما  �ب أنها جمعتنا مع�

ا".  نتعاون    مع�
 

ي المنطقة�ش�ي األدلة التج��ب�ة إ� انخفاض عدد النساء �شكل غ�ي  
ي المناصب البحث�ة والق�اد�ة العل�ا �ف

يبلغ   ، إذ متناسب �ف
ي المائة    ١٧متوسط �سبة الباحثات  

ي العالم.    -�ف
ي  و و�ي األديف �ف

ي  مجاالت  تظهر هذە الفجوة �شكل أوضح �ف
مؤسسات  التوظ�ف �ف

ي الزراعة قد ال  
ي أن تداب�ي الس�اسة واالستثمار �ف . وهذا �عيف تكون فعالة بالقدر الذي �مكن أن تكون عل�ه  البحوث واإلرشاد الزرا�ي

  ألنها ال تعكس �شكل كامل المنظورات الجنسان�ة. 
 

ي العام  البنك اإلسال�ي للتنم�ةجيتس و  ومليندا مؤسسة ب�ل لذلك تعاون إ�با مع 
  تقل�ل من أجل لتصم�م برنامج "أو�"  ٢٠١٦�ف

ي العام  هذە الفجوة
نامج �ف ف إضافة إ�    ٢٠١٩. وابتدأ ال�ب برنامج أبحاث القمح للمجموعة االستشار�ة للبحوث  بدعم كال المنظمتني

   الجزائر وم� واألردن ولبنان والمغرب وتو�س.  �ي  ستة بلدانباحثة من  ٢٢مجموعة األو� الزراع�ة الدول�ة. ضمت ال
 

نامج  المدى ليتمثل الهدف بع�د   ي  "أو�"  �ب
ي المساهمة �ف

ف الباحثات  �ف ي المنطقة من خالل تمكني
ي والتغذ�ة �ف

ف األمن الغذايئ تحسني
تحقيق   ع�  ف  كما  .  هذا ومساعدتهن  بني المساواة  �شأن  المستدامة  للتنم�ة  المتحدة  األمم  أهداف  تحقيق  ي 

�ف نامج  ال�ب �ساهم 
ف (الهدف   ي (الهدف  ٥الجنسني

ا�ات لتحقيق األهداف (الهدف ١٥� األرض (الهدف  )، والح�اة ع١٣)، والعمل المنا�ف )، وال�ش
١٧ .(  

 
 

 

### 
 

 لالستفسارات الصحف�ة: 

  : ي راذر، إ�با ع�ب  8653 137 55 971+أو الرقم  s.rather@biosaline.org.aeُير�ب التواصل مع الس�د شوكت نيب

 

 نبذة عن إ�با 

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

ي استخدام   مل�ار شخص.   ١٫٧�ع�ش فيها حوا�ي  
ي تتسم بال�فاءة �ف �قوم المركز بتحد�د واختبار و�دخال المحاص�ل والتقن�ات اليت

ي تتناسب �شكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف. الموارد والذك�ة منا ا واليت ومن خالل  خ��
 حول العالم. 

�
ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة األشد فقرا

ف األمن الغذايئ  عمله، �ساعد إ�با ع� تحسني

 www.biosaline.org 
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