
                                                                    
 

  ط وشمال أفریقیا الشرق األوس منطقة في باحثاتیدعمان برنامجاً جدیداً لل غیتسالبنك اإلسالمي للتنمیة ومؤسسة 

 

 ) الیوم مرحلة التصمیم. أطلق المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا2016أغسطس/آب  29دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

 لزراعیة. التنمیة افي مجال البحوث والناشئات  العربیات والقیادیات الباحثاتبرنامج إقلیمي رئیسي جدید لتمكین الخاصة ب

 ثاتالباحیادة رنامج قإرساء أسس ب ،غیتسالبنك اإلسالمي للتنمیة ومؤسسة بیل ومیلیندا التي یمولھا  ،ویتم في مرحلة التصمیم

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا.  منطقة ، الذي یعد األول من نوعھ في(تمكین) العربیات الناشئات

 اتیات الناشئت العربوالقیادیا الباحثاتسیساعد ھذا البرنامج على بناء وتطویر المھارات والقدرات لدى الجیل الجدید من إذ 

 ة. المرأ ھدف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة المتعلق بالمساواة بین الجنسین وتمكین بلوغ یسھم في على نحوٍ 

ح تحق أن نفتة. وتسوالتنمی تدبیرالمرأة بدور التضطلع  ، تقول الدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا: "وفي ھذا السیاق

 ثاتالباحسیما نساء، الال تزویدفي ھذا البرنامج كانت أولویتنا ا. وعلیھ، أمامھا المزید من أبواب الفرص التي ھي بحاجة إلیھ

بر في رجة أكمنھن، بالمعرفة والمھارات واألدوات الضروریة بما یمكنھن من االضطالع بكامل امكانیاتھن واإلسھام بد

  اقتصادات بلدانھن."

دان البل داخل الزراعیة البحوث مضمار العامالت فيوالقیادیات  الباحثاتفي عدد  كبیرةزیادة  األخیرةلقد شھدت العقود القلیلة 

 الصناعیة والنامیة على حّد سواء. 

میة ناصب علوعدم تناسب مجحف في عدد النساء اللواتي یشغلن م متدنیة أرقاماً غیر أن الدلیل على أرض الواقع یظھر 

 وإداریة رفیعة، السیما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

فرص  بمحدودیة من التوقعات األسریة واالجتماعیة، مروراً  تبدأالتي  والتحدیات من المعوقات عددب الباحثاتإذ تصطدم 

رقي ساء في التفرص الن التحدیات تحّد من ھذه . ولعلالمطلوبة ةالقیادعبر الشبكات، وانتھاءاً باالفتقار إلى برامج  ھنتواصل

 مناصب رفیعة.  ؤتبوو

إلسالمي اولي البنك یة: "یمن جھتھ، یقول الدكتور عثمان الفیل، مدیر قسم التنمیة الزراعیة والریفیة لدى البنك اإلسالمي للتنم

یمثل  ث الزراعیةل البحوالعربیات في مجا الباحثاتللتنمیة بالغ االھتمام لدور المرأة في التنمیة. وعلیھ، فإن تحسین مھارات 

لتخفیف من اشأنھ  یح. كلنا ثقة بأن تمكین المرأة من خالل تنمیة مھاراتھا في البحوث الزراعیة منخطوة في االتجاه الصح

اكتساب  ىإلالمفضي سنعمل مع شركائنا لضمان خلو الطریق بدورنا وطأة الفقر وتوفیر الغذاء لصالح الفقراء. ونحن 

 المھارات من أي عائق أمام بلداننا األعضاء." 



                                                                    
 

ة صب بحثیستفید من ارتفاع مستوى حضور المرأة وشغلھا لمنالبحوث والتنمیة واإلرشاد الزراعي ا مؤسسات ال شك أن

دیات أن كن للقیاأضف إلى ذلك أنھ یمالقیادات من شأنھ أن یعود بنتائج أفضل. وقیادیة رفیعة، فإغناء التنوع في أصوات 

مر الذي مة، األي القطاع الزراعي ورسم الحلول الالزتضطلع بدور أفضل في وضع الید على التحدیات التي تواجھ النساء ف

یز مستوى كان تحفوعلیھ، من األھمیة بممن الغذائي والتغذوي لصالح كامل المجتمع الریفي. مستوى األ ینعكس إیجاباً على

ى لتقانات علعلوم وافي عملیات صناعة القرار ذات الصلة بالمعرفة الزراعیة وال متوازن بدرجة أكبرتمثیل المرأة على نحٍو 

   .  المستویاتكافة 

في ر كبینا : "تفاؤلغیتسالسید حسن الدملوجي، رئیس عالقات الشرق األوسط لدى مؤسسة بیل ومیلیندا  من ناحیتھ، قال

قدنا ع وقدلعالم. في امن الناس شد فقراً الشریحة األث التغیرات لدى إحدا في دور العلمبخصوص  غیتسمؤسسة بیل ومیلیندا 

 الباحثاتاء ومن ھؤالء النساألعمال اإلنمائیة،  نواحيومحوري في كافة  ریاديدور بالنساء  اضطالعالعزم على ضمان 

ھذا  ع إكبا ومعشراكتنا مل جداً لھذا نحن متحمسون جدیدة للتحدیات القابعة أمام األمن الغذائي. یسعین إلى إیجاد حلول اللواتي 

 الذي ستساعد ھذه المنحة على تصمیمھ."  "البرنامج"

ي مجال فیعملن  العربیات الناشئات اللواتي الباحثاتستعمل مرحلة التصمیم على تحدید المعوقات والتحدیات التي تواجھ 

با بتقییم یقوم إككما س. أعمالھنالبحوث والتنمیة الزراعیة، وتسلیط الضوء على المعرفة والمھارات التي یحتجنھا لتطویر 

وشمال  طشرق األوسفي منطقة ال الباحثاتاحتیاجات  عن تقییم ناھیكبرامج العلوم الزراعیة، في وحدات القیادة واالبتكار 

 ضالً عنف، لسطیندن ولبنان والمغرب وفراألكذلك أفریقیا، مع التركیز على تسعة بلدان عربیة (الجزائر والبحرین ومصر و

 لباحثاتا ص توليما یساعد على تحسین فر ،"البرنامج" فستفید في إطالعمارات العربیة المتحدة). أما النتائج تونس واإل

ل رجة تباددمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ناھیك عن رفع  ضمنقیادیة ضمن مؤسسات البحوث الزراعیة  سؤولیاتم

 برنامج"یساعد "السالعربیات. إلى جانب ذلك،  لباحثاتل المخصصة اتمشرفال/بین الزمیالتالمعرفة وتوسیع الشبكات الفاعلة 

ؤالت ومس ةالمتبصر ةوالقیادی ةالریادی الشخصیات من على تحدید وتمكین فرق النساء البطالت وتشكیل مجموعة مفصلیة

التغذوي ولغذائي احول المرأة لتحسین مستوى األمن  تتمحورحلول أفضل  التوصل إلى التغییر، ما یسھم في نھایة المطاف في

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

 

 لتساؤالتكم المتعلقة بالنشرة الصحفیة: 

 +971 43361100، ھاتف: a.begmuratov@biosaline.org.aeمراتوف إكبا: السید عبد المطلب بیج

  +966126466492 ھاتف:، myushau@isdb.org البنك اإلسالمي للتنمیة: محمد جمیل یوشاو
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 حول إكبا

ي البیئات فراعیة المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) ھو منظمة دولیة ال تبغي الربح تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الز

تأمین و غذويلتالھامشیة والمالحة من خالل تحدید واختبار وتسھیل الوصول إلى حلول مستدامة لتحقیق األمن الغذائي وا

 الدخل.

www.biosaline.org 

 

 غیتسحول مؤسسة بیل ومیلیندا 

ً الناس  في الحیاة، على مساعدة بتساوي القیم، مدفوعة بإیمانھا غیتستعمل مؤسسة بیل ومیلیندا  ة لى عیش حیاعجمیعا

لمخصصة البرامج مویل البحوث وامن خالل التعاون والشراكات على تكما تساعد المؤسسة یتمتعون بھا بالصحة واإلنتاجیة. 

واجھة مة على المنطقوفي الشرق األوسط، تعمل المؤسسة بالشراكة مع بلدان لمساعدة الفقراء في جمیع أرجاء المعمورة. 

" لمعیشةل العیش واالصندوق المخصص لدعم سب" ولعلوالعالمي.  وذلك على المستویین المحليالتنمیة القابعة أمام تحدیات ال

، ك اإلسالمي للتنمیةشراكة مع البن یمثلملیار دوالر أمریكي، و 2.5 یندرج بین المساعي المحوریة للمؤسسة، حیث تبلغ قیمتھ

الزراعة ومستدامة في مجال الصحة التنمیة لل مخصصة لمشاریعقروض مجدیة  لمنحیستخدم آلیات تمویلیة مبتكرة  حیث

عد لمان، ومساموند ھیدیس زانسو ةالتنفیذی ةالمسؤول ، وتترأسھامن سیاتل، واشنطن، مقراً لھاالمؤسسة والبنى التحتیة. تتخذ 

 . تووارن بوفی غیتسھ من بیل ومیلیندا ی، بتوجغیتسالرئیس ولیم 

 www.gatesfoundation.orgلمزید من المعلومات، یمكنكم زیارة الرابط: 

 

 حول البنك اإلسالمي للتنمیة 

من البلدان األعضاء  67یتخذ من جدة بالمملكة العربیة السعودیة مقراً لھ. ویضم  بنك متعدد األطرافالبنك اإلسالمي للتنمیة 

ء انھ األعضافي بلد ةاعیاالجتموتعزیز التنمیة االقتصادیة ویھدف إلى الالتینیة. في أفریقیا وآسیا وأوروبا وأمریكا تقع  التي

الماتي ولمغرب) أما مكاتبھ اإلقلیمیة فتقع في كواال المبور (مالیزیا) والرباط (اوالبلدان اإلسالمیة غیر األعضاء. 

 لم. ن العا(كازاخستان) ودكار (سنغال)، فضالً عن عدید من المكاتب األخرى والممثلیات المیدانیة في بقاع أخرى م
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