
 أول منتدى عالمي حول البیئات الھامشیة  استضافةدبي بصدد 
 
 

أحدث التطورات في منتدى عالمي یعرض تستضیف دبي  – 2019أكتوبر/تشرین األول  31دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
المناطق تأثراً  أكثر، البیئات الھامشیةمیدان البحوث واالبتكارات والتنمیة والسیاسات على مستوى الزراعة وإنتاج األغذیة في 

 بالتغیر المناخي وندرة المیاه والملوحة.  
 

) إكباالمركز الدولي للزراعة الملحیة ( من قبل) GFIMEالبیئات الھامشیة (في المنتدى العالمي لالبتكارات  وجرى تنظیم
اإلمارات العربیة المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمیة دولة  بالتعاون مع مركز األمن الغذائي ومكتب العلوم المتقدمة في حكومة 

جمھوراً مختاراً على حیث یستقطب المنتدى ر الزراعي، أبوظبي وجائزة خلیفة الدولیة لنخیل التمر واالبتكا-وھیئة البیئة
العلماء والخبراء، الذین إلى جانب من صناع السیاسات أصحاب النفوذ، وصناع القرار،  250المستوى العالمي مؤلفاً من 

 األطراف المسؤولة عن إعادة تشكیل الزراعة وإنتاج األغذیة لصالح الغد.  مثلون طلیعةی
 

مجموعة التحدیات المتنامیة وإنتاج األغذیة في  في نوفمبر/تشرین األول  21-20لذي ینعقد على مدى یومي المنتدى ا وسیبحث
تملح التربة وموارد المیاه، وزیادة الضغط على الموارد الطبیعیة كذلك خصوبة التربة و انخفاض مستوى مثلالبیئات الھامشیة 

 النمو السكاني والتغیر المناخي.  بفعل
 

دولة  ةالبیئات الھامشیة، قالت معالي مریم بنت محمد المھیري، وزیر فيوفي تعلیق لھا على المنتدى العالمي لالبتكارات 
في وجھ نمو المحاصیل وإنتاج  تقبعخاصة  ذات طبیعة لألمن الغذائي: "تمثل البیئات الھامشیة تحدیاتاإلمارات العربیة المتحدة 

في الزراعة، قد   قاناتالت توظیفة التي تجعل من زراعة النباتات مسألة صعبة. إال أنھ مع تزاید األغذیة نظراً لظروفھا القاسی
 "  الحد األدنى من الموارد.استخدام تصبح ھذه البیئات الھامشیة موئالً للمرافق التي تنتج أغذیة عالیة الغلة ب

 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة والذي   الذي یسود ويالصحرا البیئيمعالي مریم بنت محمد المھیري: "نظراً للنظام  وتضیف

 لالستفادة منضطلع بدور ریادي فإن الدولة ت، األمطار السنویة وسوء جودة التربة وانخفاضیوصف بدرجات حرارة مرتفعة 
لالستراتیجیة الوطنیة لألمن الغذائي. وإكبا  محوریة ركیزةما یشكل  – المحلیةلغذاء اإمدادات  تعزیزبھدف  الزراعیة التقانات

دولیة استراتیجیة تشكیل شراكات و افةواحد من المراكز الرائدة على مستوى البحوث المتعلقة بالزراعة الملحیة والظروف الج
بلداً األكثر  31الراھن كواحد من  ھنھوض بخطة األمن الغذائي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، التي ستنقل البلد من وضعلل

إلى المرتبة األولى بحلول عام  ثم، ومن 2021بحلول عام على ھذا المستوى تمتعاً باألمن الغذائي إلى أفضل عشرة بلدان 
2051. " 

  
لذي ینعقد من جھتھا، قالت معالي سارة بنت یوسف األمیري، وزیرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة: "إن ھذا المنتدى ا

بالتعاون المشترك مع إكبا یشكل منصة للبحوث التي تستھدف األولویات البحثیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة والتي تنشأ من 
 الحاجة إلى تنویع أسالیب إنتاج األغذیة ونظمھا." 

 
قیمة الزراعة واالبتكارات الزراعیة   بفتح آفاق المعنیة وزاریةال لجنة الویذكر أن معالي سارة بنت یوسف األمیري ستنضم إلى 

 مستقبل االستثمارات الذكیة. بودعمھا و
 

: "یسر البنك اإلسالمي للتنمیة قالحجار، رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، محمد حمزة الدكتور بندر  معاليوفي تعلیق ل
ً أن یكون   اتالبیئات الھامشیة. ونحن في البنك اإلسالمي للتنمیة ملتزمون باالستثمارفي المنتدى العالمي لالبتكارات  في طرفا

والحلول القائمة على االبتكار لمواجھة بعض من أكثر تحدیات التنمیة إلحاحاً، بما فیھا التحدیات التي تواجھ  قاناتفي العلوم والت
 األمن الغذائي والفقر والبطالة."  البیئات الھامشیة على مستوى انعدام

 
: "یسرني أن أرى منتدى فقالت ورئیس مجلس إدارة إكبا أبوظبي–العضو المنتدب لھیئة البیئةسعادة رزان خلیفة المبارك،  أما

البیئات في رات عالمیاً مكرساً للبیئات الھامشیة ینعقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. أعتقد أن ھذا المنتدى العالمي لالبتكا
االبتكارات الرئیسیة لمواجھة بعض من القضایا األكثر إلحاحاً في البیئات  لفتح آفاقالھامشیة سیعمل بال شك كمنصة عظیمة 

 الھامشیة." 
 
 في اللجنة الوزاریة المعنیة باستراتیجیات الزراعة الذكیة. ستشارك سعادة رزان خلیفة المبارك یُذكر أن و
 

http://www.gfime.org/
http://www.biosaline.org/


البیئات  فيالمنتدى العالمي لالبتكارات  أن نضطلع بتنظیمكبا: "یشرفنا إلعام المدیر المن جھتھا، قالت الدكتورة أسمھان الوافي، 
الھامشیة. ویحدوني تفاؤل كبیر حیال ھذا المنتدى، إذ سیكون بمقدورنا تحدید بعض من أفضل الحلول المبتكرة لمواجھة 

 ندرة المیاه والملوحة والتغیر المناخي والفقر." مثل التحدیات المتنامیة التي تشھدھا البیئات الھامشیة 
 

البیئات الھامشیة تطویر سیاسات وشراكات ومشاریع  فيسیتیح المنتدى العالمي لالبتكارات وتضیف الدكتورة أسمھان الوافي: "
الھدفین األول والثاني من أھداف التنمیة المستدامة حول  بلوغلتم إحرازھا حدث التطورات التي ألقیمة بالتزامن مع عرض 

 ." ةالمھمش الشرائح ملیار شخص من 1.7فیھا قرابة الجوع، السیما في البیئات الھامشیة، التي یعیش واء على الفقر ضالق
 

البیئات الھامشیة مناقشات لجان رفیعة المستوى تضم وزراء ومبتكرین حول مستقبل في وسیشھد المنتدى العالمي لالبتكارات 
ضمان سالسل القیمة الغذائیة والطریقة التي تساعد فیھا استراتیجیات الزراعة الذكیة على التخفیف من مخاطر المناخ وزیادة 

 إنتاج األغذیة وإنقاذ الكوكب. 
 

البیئات الھامشیة یتصادف مع الذكرى العشرین على تأسیس إكبا واحتفاالت حكومة ي فویذكر أن المنتدى العالمي لالبتكارات 
 لمناسبة. ھذه ااإلمارات العربیة المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمیة بدولة 

  
زیارة الموقع  یرجىمزید من المعلومات حول المنتدى العالمي لالبتكارات الموجھة لصالح البیئات الھامشیة، ل

www.gfime.org   
  

### 
 

 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معحول البیان الصحفي،  لتساؤالتكم

 ،  s.rather@biosaline.org.aeعبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 نبذة عن إكبا

 1.7إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الھامشیة التي یعیش فیھا زھاء 
ملیار شخص. ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم 

رة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین األمن الغذائي  بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأث
 ومصادر المعیشة لبعض من أشد المجتمعات الریفیة فقراً حول العالم.  

 www.biosaline.org 
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