
 • احملاور الرئيسية	
للمنتدى

األمن الغذائي حتديات واحتماالت o 

التحول االلكرتوني من أجل تنمية زراعية مستدامة  o 

استخدامات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف  o 
تتبع أوضاع املوارد الطبيعية

دور التقنية يف إدارة املوارد املائية o 

حنو مستقبل للزراعة واألمن الغذائي o 

 : • إصدار إعالن اخلرطوم للزراعة الذكية املستدامة كخارطة خمرجات املنتدى	 o 
العربية  املنطقتني  يف  الغذائي  األمن  لتحقيق  طريق 

واإلفريقية 
توقيع اتفاقيات تعاون:  o 

العربية  املنظمة  بني  مشرتكة  تعاون  	اتفاقية 
للتنمية الزراعية واهليئة العربية لالستثمار واإلمناء 

الزراعي
األعمال  رجال  مع  الثنائية  اللقاءات  عن  ناجتة  تعاقدات  o 

والشركات 
لقاءات صحفية وبث الكرتوني o 

التقرير اخلتامي وتوصيات املنتدى o 
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المنتدى اإلقليمي األول 
 )ISAF( للزراعة الذكية

برعاية رئاسة جمهورية السودان



 : • ))حنو تنمية زراعية مستدامة من خالل إنرتنت األشياء واالجتاهات الشعار	
التكنولوجية اجلديدة((

 : • قاعة الصداقة - اخلرطوم - السودان املكان	

 • اجلهات املنظمة	
للمنتدى:

 oاملنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 oاملنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

بالتعاون مع: 
السودان  o  – وزارة الزراعة والغابات اإلحتادية

السودان o  – وزارة اإلعالم واإلتصاالت وتقانة املعلومات
) o GSMA( رابطة مشغلو شبكات اهلاتف السيار

 : • شركاء اسرتاتيجيون: الشركاء	 o 

	سوداتل
	بنك املال املتحد  

 : • راعي ذهيب:الرعاة	 o 
	كنار 

راعي فضي:  o 
	بايونري

راعي اقليمي: o 
	اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي

رعاة معاونون:  o 
	جمموعة حمجوب إخوان

	شركة دال الزراعية
) 	Zhonghun( الشركة الصينية

 : • o Valiant Business Media Companyمدير املنتدى	

 : • العربية املشاركون	 املنطقتني  من  املستوى  رفيعو  حكوميون  مسؤولون  o 
واإلفريقية

واإلتصاالت  الزراعة  قطاعي  يف  واملبتكرون  واخلرباء  العلماء  o 
من اجلامعات واملراكز البحثية العربية واإلفريقية 

الزراعة  تقنيات  تطوير  جماالت  يف  العاملة  الشركات  o 
املصاحب  املعرض  يف  للمشاركة  املدعوة  واالتصاالت، 

للمنتدى

 : • لالستثمار منطلقات املنتدى	 البشري  أمحد  حسن  عمر  الرئيس  فخامة  مبادرة  o 
الزراعي يف السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي

املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  العاملي  التحالف  مواكبة  o 
2030

العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  برامج  تنفيذ  متابعة  o 
)2025  - املستدامة للعقدين  القادمني )2005 

التحديات اليت تواجه الزراعة يف املنطقتني العربية واإلفريقية  o 
مثل تغريات املناخ، وندرة املياه الصاحلة للشرب والزراعة. 

الذكية  التقنية  الثورة  توفرها  اليت  الواعدة  الكبرية  الفرص  o 
الزراعة  أمناط  إىل  التقليدية  االمناط  من  بالزراعة  لالنتقال 
الذكية  اهلواتف  إدارتها ومراقبتها  اليت تستخدم يف  احلديثة 

واحلواسيب وإنرتنت األشياء

 : • تأكيد دور الزراعة الذكية يف سد الفجوة الغذائية من خالل أهداف املنتدى	 o 
استخدام إنرتنت األشياء واإلجتاهات التكنولوجية الذكية

جمال  يف  واإلفريقي  العربي  املستويني  على  اخلربات  تبادل  o 
الزراعة الذكية من واقع الفرص والتحديات 

الذكية  الزراعة  جمال  يف  والدولي  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  o 
لتنسيق اجلهود والتوصل إىل حلول مستدامة ملستقبل الزراعة 

واألمن الغذائي يف املنطقتني العربية واإلفريقية

 : • منتدىفعاليات املنتدى	 o 

معرض o 

ورش عمل متخصصة o 

) o Business to Business Meetings ( اجتماعات أعمال
ورشة عمل تدريبية  o 

جوائز o 


