
  
  العربيات تمكين الباحثاتلمبادرة جديدة  يقدمان عرضاً حولالبنك اإلسالمي للتنمية وإكبا 

  
البنك اإلسالمي للتنمية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) اليوم  قدم – 2017مايو/أيار  16جدة، المملكة العربية السعودية، 

على نظمت رفيعة المستوى  العربيات، وذلك خالل ندوة اتيمثل مبادرة جديدة لتمكين الباحث برنامج "تمكين"، والذيعرضاً حول 
 هامش االجتماع السنوي الثاني واألربعين للبنك اإلسالمي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية. 

 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، دعا ما يربو على ة قالعربيات الناشئات في منط "الباحثاتالتي انعقدت تحت عنوان  وخالل الندوة

أصحاب الشأن والوكاالت المانحة إليجاد مزيد مندوباً من شتى البلدان إلى إبرام المزيد من الشراكات ودعم صناع السياسات و 150
  من الفرص أمام العالمات العربيات. 

 
ب رؤية هذا االهتمام البالغ من جانلام إكبا "أعرب عن بالغ سروري ومتحدثة خالل الفعالية، قالت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير ع

أولوياتنا  يندرج بينالعربيات  تمكين الباحثاتفحول مبادرة "تمكين". التي دارت رفيعة المستوى والمناقشات الوفود في هذه الندوة 
كما تحالفاً بخصوص هذه المبادرة مع المانحين وشركاء التنفيذ والمستفيدين لضمان نجاحها وشموليتها.  نقيمالرئيسة لدى إكبا. فنحن 

تضافر جهودنا لبنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة غيتس لدعمهما خالل مرحلة تصميم مبادرة "تمكين" ونتطلع إلى جزيل الشكر لنتقدم ب
 التنمية في العالم العربي."  أجندةؤمن بقدرته على تعزيز معاً ومع مانحين آخرين لتنفيذ البرنامج الذي ن

 
ت عبر منطقة تورة الوافي: "ال شك أن "تمكين" يمثل مبادرة عظيمة، إذ يسهل تبادل المعرفة والتواصل بين الباحثاوأضافت الدك

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى العالمي من خالل تمكين مجموعات األبطال في مجال الجنوسة. كما تبني كتلة حرجة 
لتحسين األمن الغذائي لمرأة في مجال العلوم والزراعة، فضالً عن إسهامها في إيجاد حلول أفضل ل الدور القياديمن مناصري 
 والتغذوي." 

 
ت العربيات في سيما المعوقات التي واجهت الباحثاالمشاركون نتائج التقييمات التي أجريت خالل مرحلة تصميم البرنامج، ال وبحث

لعلوم بيات كي يصبحن شخصيات قيادية في مجال امنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، واستكشفوا سبل تمكين الباحثات العر
 النساء"على قصص ناجحة لنساء ناشئات في أفريقيا، واللواتي شاركن في برنامج مماثل يعرف باسم سلط الضوء مستقبالً. كما 

)، حيث ناقش المشاركون كيفية استخدام نموذج برنامج AWARD( "البحوث والتنمية الزراعية مجال في األفريقيات العامالت
AWARD  في البنك اإلسالمي للتنمية. لبناء مهارات قيادية بين الشابات داخل البلدان األعضاء  

 
 

يقدم البنك اإلسالمي للتنمية تنمية القدرات لدى البنك اإلسالمي للتنمية: " إدارةوخالل كلمته االفتتاحية، قال السيد زاهر رباعي، مدير 
الناشئات. كما تتناول عدداً من أولويات البنك  قانات وتطور القدرات لدى الباحثاتالعلوم والت تشجعالدعم لهذه المبادرة المهمة والتي 

 الموجه الحاسمقتصاد اليوم، يشكل اكتساب العلوم وفقاً البما في ذلك العلوم والتقانات، والزراعة، وتمكين المرأة، وتنمية الشباب. و
 "التنمية المستدامة.تحقيق لنمو السريع وا نحو

 
نعرب عن  "لدى مؤسسة بيل ومليندا غيتس: سطالشرق األو لعالقاتنسة زاهرة المرزوقي، معاون الرئيس من ناحية أخرى، قالت اآل

سرورنا بالعمل مع إكبا والبنك اإلسالمي للتنمية في المساعدة على تمكين الباحثات العربيات كي يصبحن شخصيات قيادية ناجحة في 
ً أطرافمجال العلوم، و ساتهن ومجتمعاتهن. إذ توفر مبادرة "تمكين" فرصاً للنساء من أجل تحسين فاعلة في التغيير ضمن مؤس ا

أكبر تحديات األمن  مجابهةقامة الشبكات مع زميالتهن حول العالم، واستخدام مهاراتهن في كذلك إلمهاراتهن العلمية والقيادية، و
  .الغذائي في المنطقة"

 
 

من مؤسسة بيل ومليندا غيتس والبنك اإلسالمي للتنمية، حيث يهدف البرنامج  بدعم 2016مبادرة "تمكين" عام قد أوجد إكبا  وكان
ز قدرات الجيل إلى اإلسهام في هدف التنمية المستدامة لألمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل بناء وتعزي

 والقياديات العربيات.  الجديد من الباحثات
 

أود أن البنك اإلسالمي للتنمية: "البلد العضو في من السنغال،  AWARDنيانغ بيلكو، قيادية وزميلة  ةمريممن جهتها، قالت السيدة 
في أفريقيا. واعتماداً على معرفتي وخبراتي كزميلة لدى  AWARDمبادرة "تمكين" التي تماثل برنامج أهنئ إكبا على إحداث 

AWARD ،لقيادة التطورات يتسمن بالقدرة والثقة والتأثير عالمات عربيات  يجتخرضمن ت"تمكين" س مبادرة ثقة بأن أنا على
 تمكينالت إلى إذ تحتاج الباحثا واالبتكارات الجوهرية في البحوث والتنمية الزراعية داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  بين الجنسين في القطاع الزراعي داخل البلدان النامية." الجلّي  لرأب الصدع
 

. فعلى مر السنين، جرى تنظيم العديد من الفعاليات داخل البلدان األعضاء في بشراكة مديدة البنك اإلسالمي للتنميةمع إكبا  ويرتبط
منظمات دولية للبحوث، ناهيك عن ة، ليصناع السياسات، والوكاالت المانحة اإلقليمية منها والدو ضمتوالتي  االسالمي للتنمية البنك

  حكومية. يمية ومنظمات غير مجتمعات أكادو
  

وتم تنظيم هذه الفعالية الخاصة بمبادرة "تمكين" بالتعاون مع قسم تنمية القدرات لدى البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل ومليندا هذا 
  غيتس. 

 
### 



 
 

  لتساؤالتكم حول البيان الصحفي، يرجى التواصل مع 
 8653 137 55 971+، أو  s.rather@biosaline.org.aeالسيد شوكت نبي راذر، إكبا: 

 

  حول إكبا

هدف إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية في وي مركز دولي غير ربحي يُعنى ببحوث التنميةالمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) هو 
ً وتسهيل الوصول إل هاواختبار الحلول المستدامة البيئات الهامشية والمالحة من خالل تحديد ية السليمة ألمن الغذائي والتغذل يها تحقيقا

 ل.وضمان الدخ

www.biosaline.org 

  
  حول مؤسسة بيل وميليندا غيتس

ً ، على مساعدة مدفوعة بإيمانها بأن الناس سواسية في أهمية حيواتهم تعمل مؤسسة بيل وميليندا غيتس،  على التمتع بحياة الناس جميعا
بالصحة واإلنتاجية. كما تساعد المؤسسة من خالل التعاون والشراكات على تمويل البحوث والبرامج لمساعدة الفقراء في  ينعمون فيها

دوق الصن . ولعلجميع أرجاء المعمورة. وفي الشرق األوسط، تركز المؤسسة على تلبية احتياجات الشريحة األضعف من السكان
مليار دوالر أمريكي، ويمثل  2.5يندرج بين المساعي المحورية للمؤسسة، حيث تبلغ قيمته  المخصص لدعم سبل العيش والمعيشة

شراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية، تستخدم فيها آليات تمويلية مبتكرة لدعم مشاريع مخصصة للتنمية المستدامة في مجال الصحة 
   والزراعة والبنى التحتية.

East-Work/Middle-We-http://www.gatesfoundation.org/Where- لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الرابط: 
 Office 

  

 
 

  ي للتنمية حول البنك اإلسالم

يتخذ من جدة بالمملكة العربية السعودية مقراً و 1975في يوليو ة إنمائية متعددة األطراف، تأسس البنك اإلسالمي للتنمية هو مؤسس

ً اتماإلسالمية مع الشريعة  متوافقاً عضواً مساعدة فنية وتمويالً  57دم البنك اإلسالمي للتنمية لبلدانه األعضاء البالغ عددهم . ويقله  شيا
القطاعين العام كل من يمول المشاريع والبرامج في  قتصادية والتقدم االجتماعي، حيثمع هدفه العام المتمثل في تعزيز التنمية اال

كذلك تعزيز التجارة الخارجية. كما والخاص في البلدان األعضاء من خالل االستثمار في االقتصاد والبنية التحتية االجتماعية، و
المجتمعات اإلسالمية في البلدان غير األعضاء، ويضطلع بدراسات بحثية في االقتصاد اإلسالمي  للتنميةإلسالمي يساعد البنك ا

 http://www.isdb.org الموقع االلكتروني والمصارف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

  

 


