
 
  لتحديات األمن الغذائي في البيئات الهامشية حلولمنتدى عالمي يبحث عن 

  
دعا كبار العلماء وصناع السياسات والخبراء من   – 2019نوفمبر/تشرين الثاني  26دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

من جانب القطاعين العام والخاص لتحفيز البحوث واالبتكارات   وإلى دعم أكبرجميع أنحاء العالم إلى بذل مزيد من الجهود 
  التنمية المستدامة في البيئات الهامشية. تحقيق األمن الغذائي و رساءالمطلوبة إل

  
في دبي خالل والذي تم عقده لبيئات الهامشية حول امن نوعه العالمي األول منتدى ال فيالرئيسية الرسائل كانت هذه إحدى 

ما   )GFIMEالمنتدى العالمي لالبتكارات في البيئات الهامشية ( فقد استقطب. 2019نوفمبر/تشرين الثاني  21-20يومي 
بلداً لعرض أحدث التطورات على صعيد البحوث واالبتكار والتنمية والسياسات   70مندوب من قرابة  300و على يرب

وهي مناطق العالم األسرع تأثراً بالتغير المناخي وندرة المياه  –ضمن ميدان الزراعة وإنتاج األغذية في البيئات الهامشية 
 والملوحة. 

 
في المائة من الشريحة األفقر من السكان، األسرع   70لك المناطق التي تشكل موئالً لنحو ويعتبر سكان البيئات الهامشية، ت 

ويحتاج هؤالء السكان تطال الزراعة التي تعتبر المصدر الرئيسي لعيشهم.  وما يحدثه من تأثيرات التغير المناخي بتأثراً 
الجفاف وندرة  رزح تحت وطأةإنتاجيتهم الزراعية في المناطق التي تزيادة تساعدهم على إلى حلول مبتكرة يسيرة التكلفة 

 المياه والملوحة. 
  

، ما يسفر عن اتساع الملوحةبلداً بفعل  75ما يقارب  في كل يوم تدهور تهكتار من األراضي المروية  2,000نحو وهنالك 
 رقعة البيئات الهامشية. 

 
بما فيها زراعة نباتات تتسم بقدرتها على التأقلم مع   واقتسامها،الحلول المتنوعة  تحري على الخبراءوخالل المنتدى عمل 

كما سلطوا الضوء المناخ من قبيل الكينوا والدخن اللؤلؤي والشعير والساليكورنيا كبدائل للمحاصيل األساسية التقليدية. 
 التغير المناخي.  ظل  فيإرساء األمن الغذائي  وتأثيره في على أهمية التنوع الحيوي للمحاصيل 

 
الذكرى السنوية العشرين على تأسيس إكبا، قالت الدكتورة أسمهان الوافي،   عومتحدثة خالل المنتدى، الذي تصادف أيضاً م

بلداً لمناقشة االبتكارات التي تصب في صالح  70ن عن أكثر من يممثلأعرب عن سروري لمشاركة كبا: "إلعام المدير ال
البيئات الهامشية. وإنه لمؤشر عظيم يبدي مدى جديتنا المتعلقة بالقضايا التي تحتاج إلى معالجة في البيئات الهامشية من 

ين الشخصيات الحكومية ب االستراتيجيلمناقشة االستثمارات والتعاون  مطلوبةالعالم. وهذا المنتدى هو بمثابة منصة 
في تنظيم    شاركتلجهات التي كافة ا إلىتوجه بالشكر ميع أنحاء العالم. وفي هذا المقام، أجوأصحاب األعمال من  والخبراء
  ." نتدىالم هذا الذي تكلل بهفي النجاح منقطع النظير  ساهموالشركاء والمندوبين الذين االمنتدى و

 
وخالل األمن الغذائي واالبتكار، وتأثير المناخ واالستدامة في البيئات الهامشية. حول المنتدى  وتمحورت جل مواضيع

المندوبون طيف المواضيع التي تراوحت من بحث سلسلة من الجلسات التي بحثت الجوانب السياسية والعلمية واألعمال، 
  .  الفضاءفي الزراعة انتهاًء بو ،الزراعة الذكيةف  ،األمن الغذائي

 
دولة وفي تعليق له على المنتدى، قال الدكتور عبد الوهاب زايد، المستشار الزراعي لدى وزارة شؤون الرئاسة في 

المنتدى العالمي لالبتكارات  اإلمارات العربية المتحدة وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي: "إن 
لتمكين االبتكارات في البيئات الهامشية كي تكون قادرة على الصمود في وجه رابحة ابة بطاقة هو بمث في البيئات الهامشية

رطة الزراعية وتوفير الحلول الالزمة للبيئات امحاولة لرسم الخسوى هذا المنتدى ما انعقاد انعدام األمن الغذائي. و
ً تهديداً  فيها لعالم حيث تشكل الملوحة وندرة المياه وتغير المناخفي االهامشية  يطال تأثيره  لألمن الغذائي والمائي، صارخا
، علينا رسم سياسات فعالة قادرة على توجيهنا نحو المذكورة وللوقوف في وجه المشاكلتلك البيئات.  سكانمن  الماليين

  ." اليوم وغداً المستقبل. كما أننا بحاجة إلى مشاريع زراعية قادرة على توفير نتائج إيجابية 
 

) Penn(جامعة بن من  في البيولوجيا ةفخري ةروف، أستاذ ونينا فيد  ةلدكتورل رئيسيةكلمة ء إلقاوشهد المنتدى أيضاً 
 الحكومية، الواليات المتحدة األمريكية.  

 
قسوة؟ إجابتي هي  المن األغذية وسط مناخ متزايد بكم أكبر الزراعة إمدادنا  تواصلجاء في كلمتها: "ما المطلوب كي 

التقنيات الوراثية من االستئناس وتربية  طيفكامل  تحويلجيا. إذ سنكون بحاجة على وجه الخصوص إلى والبيولو التقانات
إيمان في هذه الخطوة هو النجاح أهمية المورثات. ولعل ما يعادل  عديلالوراثي وت حويرأحدث تقانات الت تطبيق نحوالنبات 

ات سياسال معالجةإذ على البلدان الشعوب ومواقفهم، وإن أردنا االستفاضة أكثر، إيمان ساساتهم وحكوماتهم وموافقها. 
لكن سياسية. ال اتالمؤسس دعمفضالً عن قبولها، وتصميم إطار عمل تنظيمي مناسب، والجوانب المتعلقة بة الحديثة، يالوراث

اليوم  وربما يقصد بذلكالستثمارات في البحوث الزراعية. اتعزيز الجدية في دونما ألي مما ذكر أن يبصر النور يمكن  ال



 فضالً عن توافركوادر على قدر كبير من الثقافة، توافر أيضاً كما يقصد بذلك المختبرات والمرافق الميدانية. االستثمار في 
ال شك أن بعض البلدان استثمرت بشكل كبير في تحديث منظمات البحوث الزراعية لديها، . المنشودة المال إلجراء البحوث

أعتقد أن ثمة فرص استثنائية للتعاون بين . هذه الدائرة للدخول إلىلكن بالمقابل ال يزال بعضها اآلخر يفتش عن سبيل 
  الشرق األوسط. في  ونظيرتهاة فريقياأل البلدان

 
قبل عقد من الزمن على ما   التقدم السريع الذي أحرزه إكبا قياساً بأول مرة زرته فيها إن"وتضيف الدكتورة نينا فيدوروف: 

الممولة العالمية الرئيسية لمساعدة البلدان  جهاتال في أوساطاالهتمام المتجدد كثيراً وباألخص عند رؤية قد شجعني  أظن
هذا المؤتمر يفتح باب فرص عظيمة إلقامة شبكة من العالقات وأثق أنه ال شك أن على تحديث مؤسساتها البحثية الزراعية. 

هج ـُ شبكات إقليمية للبحوث والتدريب. ضربت لكم بعض األمثلة حول النسوف يقدم بعض األفكار القابلة للتطبيق لبناء 
هذه  إن تنفيذ . رديةالهامشية المتالزراعية متكيفة مع الظروف  متعضياتاستنباط سريع بهدف ت القابلة للتطبيقالجديدة 

 !" اليوم في هذه القاعةهذا كالذين يشاركوننا لقاءنا أناس  يبقى بيد  ها، وإمكانية تنفيذ الخطوات
 

مكتب  ال ، نائب رئيسالشرادينقاش حول حساب تأثير الزراعة في البيئات الهامشية، قالت السيدة فتيحة  حلقةوخالل 
"إن التقانات واالبتكارات أساسية إلحداث تأثير مستدام في البيئات بالمغرب:  الشريف للفوسفاط المكلفة بالتنمية الفالحية

. ولعل األكثر أهمية من ذلك ما نراه في مكتب الشريف  عالية األداء تبعاً للطلبالهامشية وهي حاسمة لتوفير حلول 
للتغيير، وهو جوهري لدعم  ي، أن االستثمار في المزارعين يمثل العنصر الرئيس"مرثالم برنامج"للفوسفاط، من خالل 

 تحول القطاع الزراعي في هذه البيئة المتغيرة المليئة بالتحديات." 
  

) بالتعاون مع مكتب األمن الغذائي ومكتب العلوم المتقدمة في  إكباويذكر أن المنتدى نظمه المركز الدولي للزراعة الملحية (
أبوظبي وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر -اإلمارات العربية المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية وهيئة البيئة دولةحكومة 

 . اط وغيره من الشركاءفمكتب الشريف للفوسال مجموعةواالبتكار الزراعي. كما حظيت هذه الفعالية بتمويل 
### 

 
  السيد شوكت نبي راذر، إكبا يرجى التواصل معحول البيان الصحفي،  لتساؤالتكم

  ،  rather@biosaline.org.aes.عبر البريد االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال هاتفياً على الرقم:  

  

  لمحة عن إكبا

  1.7ويركز على المناطق الهامشية التي يعيش فيها زهاء إكبا مركز فريد في العالم مختص في البحوث الزراعية التطبيقية 
مليار شخص. ويقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل وتكنولوجيات ذكية مناخياً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد 

على تحسين تالئم بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خالل عمله يساعد إكبا 
    األمن الغذائي ومصادر المعيشة لبعض من أشد المجتمعات الريفية فقراً حول العالم.
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