) )World BioEconomy Forumالمنتدى العالمي لالقتصاد الحيوي على شبكة اإلنترنت ـ بث
مباشر من روكا!
مقال صحفي  28.04.2020قابل للنشر .يعد هذا ثالث منتدى لالقتصاد الحيوي يعقد هذا العام حيث سيتم بث World
) BioEconomy Forum (WCBEFالمنتدى العالمي لالقتصاد الحيوي للمشاركين مباشرة من روكا في تاريخ
 .10.9.2020كإجراء وقائي بسبب الوضع الوبائي الحالي فإن فريق التخطيط قرر نقل وقائع المنتدى عبر البث الحي .سيتم بث
وإدارة الحدث التفاعلي عبر شبكة االنترنت بجودة عالية من روكا ،كوسامو وبطريقة فريدة سيهدف الحدث إلى تقديم محتوى
عالي الجودة إلى أرائك المنازل ومكاتب المشاركين حول العالم.
ينقسم برنامج المنتدى إلى أربعة مواضيع :المنظمون وتغير المناخ ) ،)Regulators and Climate Changeوالقادة العالميين
والعالم المالي ) (Global Leaders and Financial Worldوالمنتجات الحيوية من حولنا )،)Bioproducts around us
والتطلع إلى المستقبل ) .(Looking to the Futureفي كل جزء من مواضيع المنتدى ستقوم األسماء المعروفة في االقتصاد
الحيوي بمناقشة ومشاركة وجهات نظرهم حول المواضيع و اثناء المنتدى سيتم تقديم للمشاركين قنوات تعليق وتصويت ومن الممكن
أيضا تنظيم مقابالت عبر شبكة اإلنترنت مع المشاركين اآلخرين.
"سيركز المنتدى مجددا على أهمية االقتصاد الحيوي واالستخدام المتزايد للموارد البيولوجية المتجددة باإلضافة
إلى تطوير كوكب أفضل وأكثر صحة مع خلق اقتصاد عالمي أكثر استدامة للمستقل" .هكذا علق الدكتور كريستيان
باترمان ،المعروف على نطاق واسع باسم "أبا" االقتصاد الحيوي األوروبي وقد عمل باترمان سابقا على سبيل
المثال في مفوضية االتحاد األوروبي وكان مستشار للحكومة األلمانية بشأن قضايا االقتصاد الحيوي.
أبرزت جائحة  COVID-19أهمية االقتصاد الحيوي بشكل اكثر .افتتحت عايدة جرينبيري إحدى مؤسسي المنتدى
الموضوع قائلة :إن الروابط بين األوبئة والطوارئ المناخية التي تزيد فيها االنبعاثات وإزالة الغابات يتم تدوينها
وإعداد تقرير بين الحين واآلخر حول العالم .أعتمدت العديد من البلدان حزم التحفيز االقتصادي المختلفة إلنقاذ
االقتصاد العالمي من االنهيار وتبلغ قيمة هذه الحزم حوالي  10بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول .السؤال
المطروح في أذهان قادة الدول هو :كيف يمكننا سداد هذه القروض وفي نفس الوقت تجنب األوبئة الجديدة؟ ال
يمكننا االستمرار في سداد القروض بتدمير البيئة أكثر .باستطاعة المنظمات االقتصاد الحيوي أن تلعب دورا مهما
في االقتصاد العالمي للمستقبل من خالل إشراك الشعوب في هذه التحديات البيئية".
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وقد تم تأكيد حضور عدد من المتحدثين المهمين بما في ذلك المفوضة ماريا غابرييل من المفوضية األوروبية،
وبيتيري تاالس من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وكذلك ميت ويلكي من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة .سيمثل عالم
المال واالعمال والتر شالكه عمالق السليلوز من سوزانو وكذلك مايكل نترسهايم ()European Circular BioEconomy Fun
كما سيتم المناقشة عن المستقبل من قبل ممثل  UNESCOأحمد فهمي وكما هو الحال مع أحداث السنوات السابقة سيشهد هذا العام
أيضا في نهاية المنتدى نشر ملخص المناقشات يجمع بين مواضيع المنتدى في سياق االقتصاد الدائري وتغير المناخ.
"جميعنا نشهد تغيرات كبيرة في أساليب حياتنا وآفاقنا المستقبلية في هذة الهزة التي سببها فيروس التاجي
 COVID-19للعالم ومن الواضح أنه بعد حالة الطوارئ سوف يلعب االقتصاد الحيوي دورا أكبر في التغيرات
واألولويات الضرورية في مجتمعنا العالمي ".ذلك ما شدد عليه والتر شالكه المدير التنفيذي النتاج السليولوز في
سوزانو.
يناقش المنتدى مواضيع على نطاق عالمي حيث سنترقب توافد المشاركون من جميع أنحاء العالم كما عهدنا في
السنوات السابقة ،ومن جانبه علق وزير البيئة والغابات الناميبي بوهامبا شيفيتا عن أهمية الخطط العالمية بشأن
القضايا البيئية خاصة في الوضع الحالي قائال "بينما نحتفل بيوم األرض ( (Earth Dayفي الذكرى الـ  50سنة
يسرني تسليط الضوء على أنشطة  WCBEFفي الدفع إلى األمام بقائمة المهام العالمية ولقد أظهر COVID-19
كيف أثرت البشرية على البيئة ولقد أتاح لنا انخفاض النشاط البشري أثناء إجراءات العزل مجاال لرؤية النجوم
والجبال وصور المدن المخفية وراء التلوث مرة أخرى ،وعند المضي قدما يجب بذل كل الجهود لضمان االستدامة
البيئية".
وفقا لمنظمي المنتدى فإن البث الحي ال يتعلق فقط بالبرنامج المعد بل أيضا بالقدرة على الوصول إلى اكثر عدد
من المشاركين عبر الشبكة من خالل الحدث" .لقد وضعنا  COVID-19في وضع جديد تماما ويجب علينا التصرف
بمسؤولية في هذة البيئة المستجدة ،وفي البداية فكرت في مدا تأثير الجائحة على أحداث الخريف ولكني اآلن أرى
البث الحي للمنتدى فرصة عظيمة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور ".يقول مؤسس المنتدى والناطق الرسمي
لمجموعة التخطيط يوكا كانتوال ومتابعا" :نحن متحمسون لهذا النمط الجديد ومن هذه المنصة سنتمكن من مشاركة
رسالتنا والتأثير على تطوير االقتصاد الحيوي العالمي والعمل على تغير المناخ على نطاق واسع ومن خالل
األدوات الحديثة نحن قادرون على جلب المنتدى إلى المكتب المنزلي وغرف المعيشة للجميع في جميع أنحاء
العالم "
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معلومات اضافية :يوكا كانتوال ( )Jukka Kantolaمؤسس المنتدى والناطق الرسمي لمجموعة التخطيط
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خلفيه
تأسس المنتدى العالمي لالقتصاد الحيوي ) (World BioEconomy Forum (WCBEFفي فنلندا عام  .2018مؤسسو الحدث
هم فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في التكنولوجيا والتسويق واالطراف ذات الصلة والتنمية المستدامة في قطاعي الغابات
واالقتصاد الحيوي .شعر الفريق أن االقتصاد الحيوي الدائري والغابات المستدامة هو اتجاه المستقبل وعلى مدى العامين الماضيين
قدم  WCBEFاقتصادا دائريا لالطراف المعنية منصة عالمية لتبادل وجهات النظر ووضع مبادئ توجيهية دولية مشتركة.
سيعقد منتدى  WCBEF 2020عبر البث الحي .سيتم بث المنتدى مباشرة من روكا ،كوسامو في تاريخ  .10.9.2020تم اختيار
فنلندا لتكون أسعد دولة في العالم للسنة الثالثة على التوالي  (YK, https://worldhappiness.report),والفنلنديون أنفسهم
صوتوا لروكا وكوسامو كأجمل منطقة في فنلندا )(Ilta-Sanomat, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006251850.html
تعمل  WCBEFفي هذه األوقات الصعبة إلعادة بناء االقتصاد العالمي بطريقة أكثر استدامة.
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