لقاء عالمي يجمع رواد الفكر
وصناع القرار والخبراء
المنتدى العالمي لالبتكارات لصالح البيئات الهامشية منصة فريدة تجمع النخب في ميدان صناعة السياسات واألعمال
والعلوم والتكنولوجيا لما فيه صالح الزراعة واألمن الغذائي مستقبالً.

ما المقصود بالمنتدى العالمي لالبتكارات
لصالح البيئات الهامشية؟
يعمل المنتدى العالمي لالبتكارات لصالح البيئات الهامشية كمنصة لعرض
أحدث التطورات على صعيد البحوث واالبتكارات والتنمية والسياسات في
الميدان الزراعي وإنتاج األغذية في البيئات الهامشية ،التي تعد المناطق
األكثر عرضة لتغير المناخ وندرة المياه والملوحة في العالم.

وسيجمع المنتدى نحو  250شخصية مختارة من جميع أنحاء العالم ،من
بينهم صناع السياسات وصناع القرار والعلماء والخبراء المؤثرين ،والذين
يضطلعون بمسؤولية إعادة تشكيل اإلنتاج الزراعي والغذائي لصالح الغد.
كما يستعرض المنتدى الفرص والتحديات القابعة أمام اإلنتاج الزراعي
والغذائي حول العالم بشكل شامل.

لمحة عن جدول األعمال
حفل عشاء

الكلمة الوزارية
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لقاءات خارج
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بحوث علمية
تعرض ألول مرة

نقل تقني

حلقات نقاش
ومداوالت

اجتماعات في
حلقات تفاعلية

األطراف المتحدثة والحضور
سيشارك في هذا المنتدى كبار المتحدثين في الميدان ،وسيستقطب نحو  250شخصية مؤثرة من صناع قرار وعلماء وخبراء رياديين على مستوى العالم
من أصحاب التأثير في اتجاه اإلنتاج الزراعي والغذائي مستقبالً.

الحكومة

المساعدات والتنمية

األعمال

العلوم

وزارات وإدارات

هيئات الغوث

مشاريع زراعية ومزارعون

جامعات – علماء وباحثون وطالب

هيئات ووكاالت

وكاالت التنمية

منتجو أعالف وقائمون على تربية
األحياء المائية

مؤسسات بحثية

معاهد سياسية ومجامع الفكر

متعهدو وموردو التقنيات الزراعية

ما سبب انعقاد المنتدى في هذه الفترة؟

كيف سيجني الحضور النفع من هذا المنتدى؟

باتت أزمة المناخ وندرة المياه والتملح مشكالت تؤرق حياة الماليين في
البيئات الهامشية.

إن المنتدى العالمي لالبتكارات لصالح البيئات الهامشية منصة صُممت
على نحو يمكن الحضور من المشاركة والتقييم والتعلم ،إذ سيتمكن
المشاركون من:
•التعرف على نطاق التهديدات وتأثيراتها في البيئات الهامشية ،من
منظور الزراعة وإنتاج األغذية واألمن الغذائي.
•التعرف على االستراتيجيات الناجحة ودراسات الحاالت المستخدمة
أصالً للتكيف مع البيئات الهامشية
•إقامة شراكات جديدة ،واعتماد المشاريع وإطالق مبادرات على
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
•التعرف على كيفية رسم استراتيجيات ذكية مناخيا ً تمكنهم من قيادة
منظماتهم نحو المستقبل
•الوصول إلى أحدث التكنولوجيات والبحوث وتغيير ما هو ممكن
لصالح البيئات الهامشية

فبينما يحتاج العدد المتزايد من السكان إلى ك ّم أكبر من األغذية والمياه،
نجد أن المشكالت آنفة الذكر تضع األمن الغذائي والتغذوي لدى سكان
الريف في البلدان النامية ضمن دائرة الخطر.
•وبالتالي يتعين علينا وضع سياسات فعالة قادرة على إرشادنا نحو
المستقبل.
•كما نحتاج إلى مشاريع زراعية راسخة وتتسم بقدرتها إلى إعطاء
نتائج إيجابية.
•ولعل األهم من ذلك ،حاجتنا إلى علماء ومبتكرين يضعون حلوالً
جاهزة لتطرح في األسواق وأخرى تمكينية للمزارعين والمنتجين.

كيف يمكنك تسجيل اهتمامك بالمنتدى؟
لحجز مكانك للمشاركة في المنتدى ،يرجى زيارة الرابطhttps://www.gfime.org :
للحصول على فرص المشاركة كمتحدث أو راع للفعالية ،يرجى إرسال تساؤالتكم إلى:
 ،Samm Medinaمديرة مشروع المنتدى
m.luisa@biosaline.org.ae

