
 

 

 

 

 World BioEconomy Forum) )  اإلنترنت ـ بثة بك شعلى  المنتدى العالمي لالقتصاد الحيوي  
 !من روكا مباشر 

 

 World ثسيتم بحيث  يعقد هذا العام يويحلالقتصاد ال منتدىهذا ثالث  يعد. للنشر بلاق  28.04.2020 فيصحال مق

BioEconomy Forum (WCBEF) من روكا في تاريخ  ةللمشاركين مباشر المنتدى العالمي لالقتصاد الحيوي

. سيتم بث عبر البث الحيى  وقائع المنتدنقل    قرر  تخطيطالفإن فريق  الحالي    كإجراء وقائي بسبب الوضع الوبائي.  10.9.2020

يهدف الحدث إلى تقديم محتوى بطريقة فريدة سو كوسامو ،من روكاعالية جودة نت بكة االنتربعبر ش التفاعلي لحدثا ةوإدار

 .حول العالمومكاتب المشاركين المنازل الجودة إلى أرائك عالي 

ة العالميين دالقاو، ((Regulators and Climate Change ر المناخوتغيون ظمالمن  :مواضيعإلى أربعة  منتدىقسم برنامج الين

 ،((Bioproducts around us نالومن ح ةويمنتجات الحيالو (Global Leaders and Financial World) يلاوالعالم الم

االقتصاد  يالمعروفة فاألسماء تقوم س منتدىع الواضيمن م زءل ج ي كف (Looking to the Future). ى المستقبللإلع تطوال

ممكن  ال  منو  تصويتوقنوات تعليق    ركينشاملل  ديمقسيتم ت  منتدىء الاثنا و  المواضيع  وجهات نظرهم حولومشاركة  بمناقشة    ويحيال

 .خريناآلمشاركين الاإلنترنت مع بكة شعبر  بالتقام ميظنت ا  أيض

باإلضافة  واالستخدام المتزايد للموارد البيولوجية المتجددةعلى أهمية االقتصاد الحيوي  ا  جددمسيركز المنتدى " 

كريستيان الدكتور    قعل  هكذا  ." لمع خلق اقتصاد عالمي أكثر استدامة للمستق  إلى تطوير كوكب أفضل وأكثر صحة

   ى سبيل عل ا  عمل باترمان سابق دقو يباألورو يويح" االقتصاد الاأب، المعروف على نطاق واسع باسم " باترمان

 .يحيوللحكومة األلمانية بشأن قضايا االقتصاد ال مستشاران وك ة االتحاد األوروبيفي مفوضي المثال

 منتدىإحدى مؤسسي ال  عايدة جرينبيريافتتحت    .اكثربشكل    ويحيأهمية االقتصاد ال COVID-19 جائحة  تأبرز 

 هانيتدو ميت االنبعاثات وإزالة الغابات هافيد زيالتي ت الروابط بين األوبئة والطوارئ المناخيةإن : ةئلقاالموضوع 

إلنقاذ  زم التحفيز االقتصادي المختلفةالعديد من البلدان ح   تعتمدأ .مالعال حول ر خواآلن ن الحيبي ريرقت دادعإو

  السؤال . من الناتج المحلي اإلجمالي للدولئة مبال 10زم حوالي تبلغ قيمة هذه الح  و نهيارالاالقتصاد العالمي من ا

ال  كيف يمكننا سداد هذه القروض وفي نفس الوقت تجنب األوبئة الجديدة؟ :هو لقادة الدوفي أذهان  وحرمطال

ا مهم  حيويت االقتصاد الماظنلما  ةاعستطبا .رض بتدمير البيئة أكثو يمكننا االستمرار في سداد القر  ا  أن تلعب دور 

 ".التحديات البيئيةهذه  شعوب فيل إشراك الفي االقتصاد العالمي للمستقبل من خال
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 ، ةالمفوضية األوروبي من ماريا غابرييلبما في ذلك المفوضة  عدد من المتحدثين المهمين ضور حتم تأكيد  قدو

عالم  سيمثل  .منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةمن  ميت ويلكيذلك كمن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية و بيتيري تاالسو

( European  Circular BioEconomy  Fun)  مايكل نترسهايم  وكذلكسوزانو    من  زوليللسعمالق ا  والتر شالكه  عمالواال  المال

سيشهد هذا العام   كما هو الحال مع أحداث السنوات السابقةو يأحمد فهم UNESCOالمستقبل من قبل ممثل  عن مناقشةالكما سيتم 

 .في سياق االقتصاد الدائري وتغير المناخ منتدىيجمع بين مواضيع ال مناقشاتال خصلم رنش المنتدىنهاية في  ا  أيض

   الهزة التي سببها فيروس التاجي ةفي هذ آفاقنا المستقبليةورات كبيرة في أساليب حياتنا تغي دهنش ميعناج" 

COVID-19 يرات أكبر في التغ ا  دور حيوياالقتصاد السوف يلعب  من الواضح أنه بعد حالة الطوارئو للعالم

في   سليولوزال نتاجال التنفيذي رمديلا والتر شالكه عليه ددش" ذلك ما .واألولويات الضرورية في مجتمعنا العالمي

 .سوزانو

في  عهدنا المشاركون من جميع أنحاء العالم كما افدوت قبرتسن حيثعالمي  اقنط ىعلمواضيع  منتدىيناقش ال

أهمية الخطط العالمية بشأن  عن بوهامبا شيفيتا بيوزير البيئة والغابات النامي علق ومن جانبه ،ةالسنوات السابق

  سنة  50 الـ ىذكر الفي  Earth Day)) األرضيوم "بينما نحتفل ب ال  ئقا الحالي وضع القضايا البيئية خاصة في ال

 COVID-19 ظهر ألقد و ةالعالمي هاممال ئمةبقا مإلى األمادفع الفي   WCBEFأنشطة تسليط الضوء على يسرني 

لقد أتاح لنا انخفاض النشاط البشري أثناء إجراءات العزل مجاال  لرؤية النجوم و كيف أثرت البشرية على البيئة

لضمان االستدامة    يجب بذل كل الجهود  المضي قدما  عند  ، ووالجبال وصور المدن المخفية وراء التلوث مرة أخرى

 ".البيئية

ا بالقدرة على الوصول إلى  بل عدالم   فقط بالبرنامجلق ال يتع يالح ثالب إنف منتدىلمنظمي ال وفقا     ر عدداكثأيض 

التصرف    ويجب علينا  ا  وضع جديد تمام  في COVID-19 لقد وضعنا" .  الشبكة من خالل الحدث  عبر  من المشاركين

لكني اآلن أرى  و  على أحداث الخريف  ةئحلجاتأثير ا  ادم  في البداية فكرت فيو،  ةتجدمسالبيئة ال  ةبمسؤولية في هذ

 رسميوالناطق ال منتدىمؤسس اليقول  ." جمهورعدد من ال أكبرللوصول إلى ة فرصة عظيم لمنتدىحي لالبث ال

هذه المنصة سنتمكن من مشاركة من  و  الجديد  نمطنحن متحمسون لهذا ال"   :متابعا  و  وكا كانتوالي  مجموعة التخطيطل

من خالل و العالمي والعمل على تغير المناخ على نطاق واسع حيويرسالتنا والتأثير على تطوير االقتصاد ال

للجميع في جميع أنحاء  إلى المكتب المنزلي وغرف المعيشة  منتدىال ب لجنحن قادرون على  األدوات الحديثة 

 "  العالم
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  مجموعة التخطيطل والناطق الرسمي نتدىممؤسس ال (Jukka Kantola) وكا كانتوال: يمعلومات اضافية
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 خلفيه

مؤسسو الحدث . 2018ندا عام في فنل )World BioEconomy Forum (WCBEF)  المنتدى العالمي لالقتصاد الحيوي سسأت

والتنمية المستدامة في قطاعي الغابات   ذات الصلةراف  االطالمتخصصين في التكنولوجيا والتسويق و هم فريق من الخبراء الدوليين

 ضيين على مدى العامين الماو  هو اتجاه المستقبل  ةالدائري والغابات المستدام  ويحيشعر الفريق أن االقتصاد ال  .حيويواالقتصاد ال

 .منصة عالمية لتبادل وجهات النظر ووضع مبادئ توجيهية دولية مشتركة ةعنيراف الملالطاقتصاد ا دائري ا  WCBEF قدم

تم اختيار . 10.9.2020تاريخ  ، كوسامو فيمن روكا ةمباشر منتدىسيتم بث ال . حيبر البث الع WCBEF 2020 منتدىد قسيع

والفنلنديون أنفسهم   ,https://worldhappiness.report(YK,( فنلندا لتكون أسعد دولة في العالم للسنة الثالثة على التوالي

  html-art/https://www.is.fi/kotimaaSanomat, -(Ilta.2000006251850(  فنلنداة في  قمل منطجأكصوتوا لروكا وكوسامو 

 إلعادة بناء االقتصاد العالمي بطريقة أكثر استدامة.  في هذه األوقات الصعبة  WCBEFتعمل  
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