
اض�ة إ�با �طلق    لدعم الباحثات الع���ات رابطة التواصل االف�ت

، اإلمارات الع���ة المتحدة،   ي اض�ة إ�با)أطلق المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (  -   2020مايو    4ديب نامج  ل رابطة التواصل االف�ت �ب
ي مجال الزراعة "أو�

 ". زمالة الق�اد�ات الع���ات �ف

ي  اض�ة أتهدف هذە المبادرة اليت ر�ط وتع��ز ودعم المشار�ــــع إ� ، أو� لخ��جات برنامج طلق عليها رابطة التواصل االف�ت
ق األوسط وشمال أف��ق�الع���ات االبحث�ة للباحثات  ي والتغذ�ة. ل من منطقة ال�ش

ف األمن الغذايئ ي تحسني
 لمساهمة �ف

ي  الدكتورةأطلقت  اض�ة للمركز رابطةلعام ، نائب المدير اط��فة الزعايب ها  التواصل االف�ت ي ح�ف نامج   من 18واليت خ��جات ال�ب
اء من ، باإلضافة إ� 22 من أصل ف الجلسة االفتتاح�ة برمز رق�ي ح�ث  إ�با خ�ب كلمة "أو�"  " والذي �دل ع�  2925" تم ترم�ي

 
�
 . رقم�ا

   اتالمشارك تناقش 
�
ي البيئات الهامش�ة،  بعض التحد�ات األ��ث إلحاحا

ي ذلك ندرة الم�اە والتملح. �ف
ح�ث تمثل البيئات   بما �ف

ي المائة من فقراء  70موطن لحوا�ي  ال الهامش�ة
ات تغ�ي المناخ  العالم و �ف ي هذە البيئات هم األ��ث عرضة لتأث�ي

الذين �ع�شون �ف
 أحد المصادر الرئ�س�ة ل�سب ع�شهم.  -ع� اإلنتاج الزرا�ي  

ي كلمة لها قالت الدكتورة اسمهان ا
، المدير العام إل�با: " ��نا إطالق و�ف ي

اض�ة لوا�ف أو�   لخ��جات برنامجرابطة التواصل االف�ت
ق األوسط وشمال إف��ق�ا  ي منطقة ال�ش

ف الباحثات �ف ي  . وأضافت لت��ــــع تبادل المعرفة بني
أن برنامج زمالة الق�اد�ات الع���ات �ف

ي  
ات اإل�جاب�ة �ف ف الباحثات من ر�ادة التغي�ي مجال الزراعة "أو�" هو األول من نوعه، من قبل إ�با ح�ث ُصمم بهدف تمكني
تهن المهن�ة. ضمت المجموعة األو�  ض مس�ي ي تع�ت امن مع التصدي للتحد�ات اليت ف ي بال�ت

  ۲۲الم�دان الزرا�ي واألمن الغذايئ
ة  نامج الذي امتد ع� ف�ت أشهر من   ۱۰باحثة من الجزائر وم� واألردن ولبنان والمغرب وتو�س، ح�ث أنهت الباحثات ال�ب

ي تو�س   ۱۲، واشتمل ع� ۲۰۲۰حيت  ۲۰۱۹
نت، باإلضافة إ� ورشات عمل أق�مت �ف وحدة للبحوث والتنم�ة ع� االن�ت

 واإلمارات الع���ة المتحدة. 

ي الضوء ع� من جانبها، سلطت  ي ظل االزمة الحال�ة   الدور الهام الذي �مكن أن تلعبه الباحثاتالدكتورة الزعايب
  19كوف�د�ف

   .التحد�ات والحلول واألثر و 

ي  ةالدكتور  أشارتكما  ة والمتناه�ة   والتكنولوج�ةأهم�ة حمالت التوع�ة  إ�الزعايب ا�ات لدعم المشار�ــــع الزراع�ة الصغ�ي وال�ش
ق األوسط وشمال إف��ق�ا.  الصغر، ي منطقة ال�ش

 خاصة �ف

نامج ح�ث أنه   ف لتطب�قها خالل هذە المرحلة الصعبة و�ي جزء من مشار�ــــع تخرجهن من ال�ب وتطرقت الخ��جات لحلول �سعني
ها.  ي كث�ي من األحوال تتكالب التحد�ات لتشمل وجهات مختلفة قد تكون زراع�ة وصح�ة واقتصاد�ة وس�اس�ة وغ�ي

 �ف

نامج الدكتورة ف�ح بارودي  ب�ل المثال فع� س ي لبنان  -تحدثت خ��جة ال�ب
ي تقد�م برامج توع��ة  مهندسة زراع�ة �ف

عن دورها �ف
ي ظل األزمات وكذلك  

 �ف
�
ي للعد�د من األ� خصوصا

ي تع��ز اال�تفاء الذايت
ي لبنان ومما قد �ساهم �ف

ل�ة �ف ف لتشجيع الزراعة الم�ف
 الناشئة. �غذي الفضول الزرا�ي لدى األطفال و 

ي الس�دة رغ�ة ال��عر  وتطرقت خ��جة أخرى 
وع �ف المغرب إ� أهم�ة العمل مع متخذي القرار لتع��ز دور التعاون�ات  مديرة م�ش

 لتجاوز هذە االزمة. 
�
ف المزارعات البس�طات اقتصاد�ا و�ــــج لها لتمكني ف وال�ت ي دعم محاص�ل المزارعني

 �ف

ي 
ف  عدة  أستاذة مسا  كما أضافت الدكتورة ر�م الورتايف من تو�س عن أهم�ة استحداث برامج ذك�ة ومنصات ت��ط المزارعني

ة ومتناه�ة الصغر.  وعات الصغ�ي  بالموردين وتحقيق تواصل وق�مة مضافة للم�ش

ي   ي مجال الزراعة وتط��رها خصوصا بعد هذە االزمة واليت
واختتمت الجلسة بتوص�ات لتكث�ف جهود الباحثات الع���ات �ف

اك الشباب وقطاعات حي��ة مختلفة وقطاع خاص.  يتوجب ع� أثرها حراك  ��ــــع إل�ش

نامجتم تم��ل  و�رنامج أبحاث القمح للمجموعة   ومؤسسة ب�ل ومليندا غيتس البنك اإلسال�ي للتنم�ةمن قبل  هذا ال�ب
ي تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة لألمم المتحدة مثل المساواة   أو� برنامج و�ساهم ، االستشار�ة للبحوث الزراع�ة الدول�ة

�ف

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


ي ال�ب (الهدف 
) والح�اة �ف ف (الهدف الخامس)، واإلجراءات المتعلقة بالمناخ (الهدف الثالث ع�ش ف الجنسني )  بني الخامس ع�ش

 .( ا�ات لتحقيق األهداف (الهدف السابع ع�ش  و�قامة ال�ش
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،  ل  ي
 ير�ب التواصل مع تساؤالتكم حول الب�ان الصح�ف

 : ي
ويف �د االل��ت ي راذر، إ�با ع�ب ال�ب   8653 137 55 971+، أو ع� الرقم: rather@biosaline.org.aes.الس�د شوكت نيب

 

 نبذة عن إ�با 

ي �ع�ش فيها زهاء  ي البحوث الزراع�ة التطب�ق�ة و�ركز ع� المناطق الهامش�ة اليت
ي العالم مختص �ف

مل�ار   1.7إ�با مركز ف��د �ف
 وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم  شخص. و�قوم المركز بت

�
حد�د واختبار و�دخال محاص�ل وتكنولوج�ات ذك�ة مناخ�ا

ف األمن   بالدرجة الفض� شيت المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف. ومن خالل عمله �ساعد إ�با ع� تحسني
 حو 

�
ي ومصادر المع�شة لبعض من أشد المجتمعات ال��ف�ة فقرا

 ل العالم.   الغذايئ

 www.biosaline.org 
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