
 لى إحداث تحوالت في البحوث والتنمیةع یركزنالعالمات العربیات 

 ضمن میدان الزراعة واألمن الغذائي اإلقلیمي

 

من العالمات العربیات الواعدات من منطقة الشرق األوسط  فریق مختاربات  – 2019یولیو/تموز  25دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
 حیث ضم ،)أولى( ات في المیدان الزراعيبرنامج القیادیات العربیول برنامج من نوعھ یعرف باسم ألوشمال أفریقیا أول زمیالت 

 عالمة من الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس.  22الفریق االفتتاحي 

برنامج بحوث القمح للمجموعة 35T ) وIsDB(والبنك اإلسالمي للتنمیة  مؤسسة بیل وملیندا غیتس ، الممول من قبل"أولى"وبرنامج 
الملحیة بقیادة المركز الدولي للزراعة یمثل برنامجاً إقلیمیاً للقیادة وتنمیة البحوث  )CGIARاالستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة (

 ). إكبا(

لتحقیق تغییرات إیجابیة على طموحات والمسلحات بالمعرفة والمھارة كادر من الباحثات العربیات ال إیجادأما مھمة "أولى" فتتجلى في 
 المنطقة العربیة ككل. وفي  ،مستوى االستدامة الزراعیة واألمن الغذائي في بلدانھن

حیث ومن ضمن فعالیات البرنامج، ستقوم زمیالت "أولى" بإعداد أول منتدى للبحوث والتنمیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
والمشاركة في أول منصة للتواصل عبر الشبكات في المنطقة بین الباحثات العامالت ضمن  ،یتناولن خاللھ التحدیات الزراعیة اإلقلیمیة

 غیرھا من االختصاصات ذات الصلة باألمن الغذائي. االختصاصات الزراعیة و

، واشتملت على ، بتونسیونیو/حزیران في تونس العاصمة 30وقد استھلت الجولة األولى للبرنامج بتنظیم ورشة عمل لثمانیة أیام بتاریخ 
عنصراً جوھریاً في شراكة "أولى"، حیث  الجماعیةوتعتبر البرامج المتقدمة القیادة اإلیجابیة.  موضوعغطت توجیھ إشرافي وجلسات 

 شرة أشھر. الععلى مدى برنامج سیتم اكتسابھا واألدوات والمعرفة التي  نلتطبیق مھاراتھ یالتتفتح باب الفرصة أمام الزم

 آراءمعاً وتبادل ما لدیھن من  فاعلالت عطیھن إمكانیةالفرق زمیالت من شتى البلدان والخلفیات، ما ی ضمللتنوع والمشاركة، توتشجیعاً 
 مع الممولین المحتملین. تناقش المشاریع المتقدمة و تُعرضوخبرات. وفي نھایة البرنامج، س

دورة  12 فضالً عن ،حدة، وسیشتمل على ثالث وحدات تعلیمیة وجھاً لوجھفي تونس واإلمارات العربیة المتأشھر برنامج العشرة نفذ وسی
 للبحوث والتنمیة عبر اإلنترنت. 

"من خالل ورشة العمل ھذه، بدأت أجد نفسي، بدأت أجد حسناء! فالیوم لدي إیمان بأن كل خطوة وكل ثانیة في رحلتي تعتمد علي. بت 
قابعة بین یدي. كلي ثقة أنھ من خالل "أولى" سیكون بمقدوري تحقیق تلك األھداف." ھذا ما قالتھ الدكتورة حسناء ، فھي أرى أھدافي اآلن

 سدریة بتونس. الاللوزي، إحدى المشاركات التي تعمل باحثة مساعدة لدى مركز التكنولوجیا الحیویة في برج 

: "إن "أولى" برنامج مبتكر قولی، فلزراعیة والدراسات الوراثیة من تونساألستاذ الدكتور مولدي الفالح المختص في الممارسات ا أما
ً نھجوجدت خالل ورشة العمل فغایة في األھمیة. وھو  سیضطلعن بأدوار قیادیة في یوفر المساعدة للزمیالت اللواتي شدید الوضوح  ا

 ایا السیما الفجوة بین الجنسین في المنطقة." المیدان الزراعي مستقبالً. وبھذه الطریقة، یعمل "أولى" على معالجة ھذه القض

: زراعيرة غذائیة لدى المعھد الوطني الجزائري للبحث الیتعمل خب ،منیرة عزوز، زمیلة "أولى" من الجزائر ةالدكتور من جھتھا، تقول
جدیدة تمكنني من تحسین قدراتي لالضطالع بأدوار قیادیة  سالیب"إن زمالة "أولى" ھي فرصة ھائلة بالنسبة لي لتحسین مھاراتي وتعلم أ

 الغذاء والزراعة."  يفي قطاع

، فضالً عن التشجیع المنشود قیادیة وتحفیز االمتیاز البحثي وتحقیق التأثیر اً أدوارمن تولي الزمیالت  تمكنوتھدف مبادرة "أولى" إلى 
ما بین الجنسین، ناھیك عن توفیر منصات للباحثات العربیات تمكنھن من عرض لمساواة ا ترعىثقافات عمل وبیئات تمكینیة إیجاد على 

 . تأفكار وقدرات وإسھامالدیھن من 

جراءات في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة المتعلقة بالمساواة بین الجنسین (الھدف الخامس) واإلالمذكور ویسھم البرنامج 
 الشراكات لتحقیق األھداف (الھدف السابع عشر). (الھدف الثالث عشر) والحیاة على الیابسة (الھدف الخامس عشر) والمتعلقة بالمناخ 

 

إیجاد األمن الغذائي والتغذوي، وتحسین مستوى إلى ما وراء تنمیة القدرات، ویشتمل على فیمتد الھدف طویل األجل لمبادرة "أولى"  أما
 منافع اقتصادیة واجتماعیة جراء تقلیص الفجوة بین الجنسین في المنطقة. توفیر ضالً عن أفضل للبحوث والتنمیة، فبیئة 

### 

 

http://www.awlafellowships.org/
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.isdb.org/
https://wheat.org/about-us/
https://wheat.org/about-us/
https://wheat.org/about-us/
https://wheat.org/about-us/
http://www.biosaline.org/


 تساؤالتكم حول البیان الصحفي، یرجى التواصل مع السید شوكت نبي راذر، إكبال

 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 

  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 إكبا نبذة عن

ص. ملیار شخ 1.7إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الھامشیة التي یعیش فیھا زھاء 
ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم بالدرجة الفضلى شتى 

المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین األمن الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من 
 ت الریفیة فقراً حول العالم.  أشد المجتمعا

 www.biosaline.org 

 

mailto:s.rather@biosaline.org.ae
http://www.biosaline.org/

