
  
 

  

 

 نشرة صحفیة 

 

 العربیاتللباحثات  مسابقةتطلقان  الدولیةكیة األمریالبحث والتطویر المدني  ؤسسةموإكبا 

 

یسر  یوم المرأة العالمي، فيعام ھذا اللالمساواة بین المرأة والرجل ة بقضیاحتفاالً  :2016مارس/آذار  9، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي
 حوثبمنحة الاإلعالن عن مسابقة  )CRDF( الدولیةاألمریكیة لمدني البحث والتطویر ا ؤسسةموالمركز الدولي للزراعة الملحیة 

ه ھذھدف ت، حیث یةفي مجال العلوم الزراع یكیونأمر باحثاتباحثین/بالتعاون مع  للباحثات العربیات المبتدئات المشتركة المفتوحة
 األجل.  ةالدولیة طویلالبحثیة المنافسة إلى تسھیل الشراكات 

 قاطعتیاألمر الذي  انیات.ك من امكأھمیة كبیرة لدعم النساء بكل ما نمل في إكبا "نولية أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا: وجاء عن الدكتور
كرة ھذه الفلعل وتصادیة. تعزیز التنمیة االقكذلك ل، والتغذويو. فتمكین المرأة مھم لضمان األمن الغذائي المركزمع كافة مبادراتنا في 

 تعزیزاً  وذلك CRDFالمسابقة الجدیدة لتمویل البحوث التي نطلقھا بالتعاون مع  بالباحثات العربیات من خالل تفضي إلى التعریف
 مھاراتھن البحثیة والقیادیة."ل

 رفھن. وسیتمن ومعاھذه المسابقة باب فرص جدیدة للباحثات العربیات العامالت في مجال العلوم الزراعیة لتوسیع نطاق رؤیتھ وستفتح
 قبول مقترحات المشاریع وفق االختصاصات التالیة: 

  .ذائیة المھمة والمتأقلمة مع التغیر المناخي والمیاه المالحةالمحاصیل الغ مورثاتاستیالد/ •

  .التغیر المناخي والملوحةعوامل مع  قدرتھا على التكیفلتعزیز والعناصر المغذیة تربة إدارة ال •

التي یشھدھا إقلیم  مع المعدالت المرتفعة للنمو السكاني:"CRDF، قالت السیدة سیري أوسوالد، مدیرة الشراكات البحثیة في امن جھتھ
 صفتعیات التي التحد لحة بمكان مواجھةالمیاه واألراضي، من الضرورة المُ  والمعوقات المرتبطة بتوافر ،الشرق األوسط وشمال أفریقیا

وتابعت  لمائیة."اإنتاجیة المحاصیل وتنوعھا والزراعة تحسین الموارد الطبیعیة وتغیر المناخ والقطاع الزراعي، من قبیل تخصیص ب
من و ى العالم.لى مستوعلمواجھة التحدیات األصعب الرؤى الدولیة ستمد بقائلة: "إن ھذه العالقات التعاونیة الدولیة ستأتي بالخبرات و

كما ثیلھن لتمرصة ال یحظین بف اللواتي للباحثات الموھوبات إظھار الدور الجوھريخالل التركیز على المرأة العربیة، فإننا نضمن 
 یجب." 

رق ة. وعلى الفألمریكیالوالیات المتحدة اكذلك في یقیا والمسابقة مفتوحة لفرق الباحثات العامالت في إقلیم الشرق األوسط وشمال أفر
صر والعراق لبحرین وم. أما البلدان المشاركة من داخل اإلقلیم فھي افي اإلقلیم باحثة رئیسیة من الخبیراتبقیادة تكون البحثیة أن 

الجزائر والمغرب وات والیمن وموریتانیا العربیة السعودیة واإلمارالمملكة وكذلك الكویت ولبنان وعمان وفلسطین وقطر و ،واألردن
 سنوات.  دوالر أمریكي لفترة من سنة إلى ثالث 100,000 یصل إلى بمبلغمقترحات المشاریع الفائزة  وستحظىوتونس ولیبیا. 

یونیو/حزیران  15بعاء من یوم األر ،ساعات 4-غرینتش  توقیت /شرق الوالیات المتحدة بتوقیت 23:59تقدم المقترحات حتى الساعة 
2016 . 
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 : یرجى التواصل مع لتساؤالتكم

 +)971 (43361100أو عبر الھاتف:  jabri@biosaline.org.ae-g.alالسید غازي جواد الجابري: 

 

 كباحول إ

اختبار الل تحدید وخلحة من المركز الدولي للزراعة الملحیة ھو مركز دولي غیر ربحي یھدف إلى تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة والما
 . والتغذوي وكذلك األمن المتعلق بالدخلوتسھیل الحلول المستدامة لتحقیق األمن الغذائي 

www.biosaline.org 

 )CRDF( الدولیةة األمریكیالبحث والتطویر المدني  ؤسسةم حول

لي في التعاون الدوتعمل على تحفیز  منظمة مستقلة ال تبغي الربح) CRDF( ةالدولیاألمریكیة البحث والتطویر المدني  ؤسسةم مثلت
قراً م، فیرجینیا رلینغتونمن آوتتخذ ھذه المؤسسة والتدریب والخدمات.  والتقنیة من خالل توفیر المنح والموارد الفنیةالمجاالت العلمیة 

 من موسكو، روسیا؛ وكییف، أوكرانیا؛ وألماتي، كازاخستان؛ وعمان، األردن.  لھا، ولھا مكاتب في كلّ 
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