
 المنتدى العالمي حول البیئات الھامشیة في دبيافتتاح 
 

 
من  من الخبراء وصناع القرار  300التقى ما ینوف على  – 2019نوفمبر/تشرین الثاني  20دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

تحري آخر و ،)GFIMEالھامشیة (المنتدى العالمي لالبتكارات في البیئات فعالیات بلداً الیوم في دبي لحضور  70قرابة 
 العالم.  فيفي البیئات الھامشیة  التطورات على مستوى البحوث واالبتكار والتنمیة والسیاسات المتعلقة بالزراعة وإنتاج األغذیة

 
یوم األمن الغذائي واالبتكار" حلقات نقاش رفیعة المستوى شارك " ذي أطلق علیھ اسملمنتدى اللشھدت فعالیات الیوم األول فقد 

 فیھا وزراء وصناع سیاسات ومبتكرون من جمیع أنحاء العالم. 
 

) بالتعاون مع مكتب األمن الغذائي إكباالمنتدى العالمي حول البیئات الھامشیة من قبل المركز الدولي للزراعة الملحیة (ویُنظَّم 
أبوظبي، وجائزة خلیفة الدولیة  -اإلمارات العربیة المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمیة، وھیئة البیئةدولة ومكتب العلوم المتقدمة في 

 الشریف للفوسفاط بالمغرب.  مجموعة المكتبم من شتى الشركاء، بمن فیھم االبتكار الزراعي، وذلك بدعمركز لنخیل التمر، و
 

مسؤولة عن ملف األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل التقول معالي مریم بنت محمد المھیري، وزیرة دولة 
 حیث یقطنھاملیار شخص في بیئات ھامشیة،  1,7الجلسة االفتتاحیة: "یقدر وجود ما یزید على  أثناءكلمة لھا مخاطبة المندوبین 

ھم من المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة  سكانھاوكثیر من في المائة من الشریحة األشد فقراً على مستوى العالم.  70
للتوقعات بزیادة عدد السكان في ھذه المناطق إلى جانب ونظراً الغذاء والدخل.  لتأمینوالذین یعتمدون كلیاً على الزراعة 

موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، نجد تواتر التوقعات بتأثیر التغیر المناخي في قدرتھم على زراعة المحاصیل بسبب 
لمتطورة والعلوم ا التقنیةأن ھذه الفترة ھي األھم الستكشاف سبل إطالق القدرات الكامنة لھذه المناطق من خالل توظیف 

 الحیویة لتحسین غالل المحاصیل." 
 

في كلمتھا أمام اللجنة الوزاریة حول إطالق قیمة االبتكارات الزراعیة والغذائیة  وتضیف معالي مریم بنت محمد المھیري
اإلمارات العربیة بمناخھا القاسي والظروف المناوئة لزراعة المحاصیل التي   دولة ودعمھا ومستقبل االستثمارات الذكیة: "إن

المیاه الجوفیة تتبوأ موقعاً مناسباً ص مستویات تقلالتربة ووضعف جودة الھطوالت المطریة السنویة،  ىمستوتشمل انخفاض 
ضمن  یقعصحیح أن البلد البیئات الھامشیة.  مجالالسیما في بالتقنیة،  المدعومةللنھوض بالزراعة دوراً قیادیاً  یمكنھا من تولي

ذا  تمكنھ من لعب دور مھم في ھھذه الفئة، إال أنھ ینعم بموارد أخرى، وعلى رأسھا الوقود األحفوري، الذي یمده بالثروة التي 
 واستكشاف طرق لزیادة إنتاج المحاصیل وتعزیزویسر مكتب األمن الغذائي أن یستضیف المنتدى بالتعاون مع إكبا . المجال

 الجدوى االقتصادیة للبیئات الھامشیة." 

عن ملف العلوم المتقدمة. وخالل مسؤولة الوشاركت في اللجنة الوزاریة أیضاً معالي سارة بنت یوسف األمیري، وزیرة دولة 
األولویة العلمیة لدى مكتب ب الجوانب التي تحظى المناقشات، سلطت معالیھا الضوء عن سبب اعتبار األمن الغذائي جانباً من

في  إرشاد العلماء والباحثین في الجامعات ومراكز البحوثالذي یعمل على اإلمارات العربیة المتحدة، دولة العلوم المتقدمة في 
 اإلمارات، وتوجیھ جھودھم البحثیة في ھذه المجاالت. 

البنك  یدرك": یقولالدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار، رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، معالي وفي تعلیق ل
العمود الفقري  تمثلونظراً ألن الزراعة اإلسالمي للتنمیة أن النمو االقتصادي ھو السبیل األفضل للتملص من براثن الفقر. 

 ھذا القطاع من خالل البحوث الزراعیة المبتكرة واالستثمارات االستراتیجیة." ل مد ید العونعلینا فللنمو في البیئات الھامشیة، 

نضع العلوم والتكنولوجیا واالبتكار في صمیم عمل البنك من خالل تحفیز شتى المبادرات الداعمة للزراعة   لنااألمر الذي یجع"
 في بلداننا األعضاء."  

 برإن مھمتنا في البنك اإلسالمي للتنمیة تكمن في تشجیع الحلول المبتكرة والمستدامة ألكالدكتور حجار: " معاليویضیف 
 األمم المتحدة."  وضعتھاتحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي على ، حیث نعمل في العالمتحدیات التنمیة 

 

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


: "یسرنا للغایة أن نكون إكبا أبوظبي، ورئیس مجلس إدارة –لھیئة البیئة  العضو المنتدبتقول سعادة رزان خلیفة المبارك، 
 اإلمارات العربیة المتحدة. كلي ثقة بأندولة البتكار في البیئات الھامشیة، واألول من نوعھ في لطرفاً في المنتدى العالمي 

وتوسیع الكینوا والسالیكورنیا والدخن مثل استراتیجیات الزراعة الذكیة، التي تشتمل على إدخال محاصیل ذكیة مناخیاً  تطبیق
 حیاة سكان البیئات الھامشیة."  تطال ةإیجابی اتتأثیر إحداثفي  بارزاً لعب دوراً یأن  نطاق زراعتھا، من شأنھ

 
 

كمركز عالمي لالمتیاز یركز  إكبا انطالقاً من موقع: "كلمتھا االفتتاحیة في ، فتقولالدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكباأما 
بحمایة مستقبل البیئات الھامشیة، حیث  المركزعاماً، یلتزم  20على قضایا الملوحة وندرة المیاه في البیئات الھامشیة ألكثر من 

األكثر ھي  ،نسمةملیار  1,7وھذه المناطق، التي یقطنھا قرابة من الفقر المدقع.   في المائة من سكان العالم بحالةٍ  70یعیش قرابة 
 منھا الملوحة وندرة المیاه."  ،تواجھ مشكالت جمة، ناھیك عن أنھا تأثراً بالتغیرات المناخیةعرضة و

 
تنذر  التيغیره من العوامل وزیادة تأثیراتھ إلى جانب نطاق التغیر المناخي  التساعنظراً وتضیف الدكتورة أسمھان الوافي: "

سكان  صالح بالخطر، أدعو كافة صناع السیاسات والمبتكرین المجتمعین معنا الیوم كي نعمل معاً على ضمان مستقبل أفضل ل
 ھامشیة." البیئات ال

النظم اإلیكولوجیة   علىلتأثیر الھائل للتغیر المناخي وتملح التربة والمیاه مع األخذ بعین االعتبار اتنظیم المنتدى  لقد تم
 والزراعة ومصادر المعیشة واألمن الغذائي في البیئات الھامشیة. 

للمنتدى، الذي یتصادف انعقاده مع احتفاالت الذكرى السنویة العشرین على تأسیس إكبا من قبل  يالھدف الرئیس ھذا ویكمن
حلول مبتكرة للتخفیف من  إیجاداإلمارات العربیة المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمیة، في تحدید السیاسات الصائبة ودولة حكومة 

 إلنتاج الزراعي.  ا في طلیعةمن یقف تأثیرات التغیر المناخي وتمكین المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة الذین ھم 

 المناخ واالستدامة. تأثیر فسیتمحور حول الیوم الثاني للمنتدى  أما

 
### 

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

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

 

 عن إكبا لمحة

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

 م.  المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین األمن الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من أشد المجتمعات الریفیة فقراً حول العال

 biosaline.orgwww. 
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