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دعوة لحضور المؤتمر

ترحيب
تدعوك اللجنة األسترالية المنظمة للمؤتمر الدولي الثاني عشر للمراعي  ،نيابة عن جمعية المراعي األسترالية
واللجنة الدولية للمؤتمر الدولي للمراعي  ،للمشاركة في المؤتمر الدولي للمراعي الذي سيعقد في الفترة من  2إلى
 6يونيو  2222في مركز مؤتمرات أدياليد  ،أدياليد  ،أستراليا .هدفنا هو توفير منصة حيوية للتبادل العلمي
والتعليم حول التحديات والفرص المعاصرة التي تواجه المراعي ومجتمعاتها .سنضمن وجود العديد من الفرص
للتواصل والتواصل مع الزمالء المندوبين واالحتفال باإلنجازات في مجاالتنا .ندرك أنه لن يتمكن الجميع من
الحضور شخصيًا  ،لذا سنقوم بتصميم برنامج مثير يعزز عمليات التبادل عبر وسائل التواصل االجتماعي والبث
المباشر وجلسات األسئلة واألجوبة التفاعلية وتسجيل محتوى محدد .نتطلع إلى رؤيتك في مدينة أدياليد في عام
2222

المكان
نمت أدياليد  ،التي يبلغ عدد سكانها  3.1مليون نسمة  ،لتصبح مدينة حديثة ومتعددة الثقافات نابضة بالحياة .تعد حلقة الحدائق الخاصة
موط ًنا للمتاحف الشهيرة مثل معرض الفنون في جنوب أستراليا  ،حيث تعرض مجموعات واسعة بما في  Torrensبها على نهر
.ذلك الفن األصلي الشهير ومتحف جنوب أستراليا المخصص للتاريخ الطبيعي
والمناطق  Adelaideتقع بين المراعي في الشمال ومناطق النبيذ المشهورة عالميًا والشواطئ الرائعة ذات الرمال البيضاء  ،تقدم
.المحيطة بها مجموعة من التجارب الفريدة التي ستعزز تجربة المؤتمر للمندوبين
يقع في موقع مالئم على بعد  31دقيقة من المطار ومع أكثر من  Adelaide.للمؤتمرات في قلب مدينة  Adelaideيقع مركز
سيرا على األقدام  ،وهو الموقع المثالي لـ
في عام  .0301أعيد تطوير مركز  1133 IRCغرفة إقامة في غضون خمس دقائق ً
مؤخرا  ،بعد أن أعيد افتتاحه في سبتمبر .Adelaide .0332حكومة جنوب أستراليا من خالل مكتب مؤتمرات أدياليد مؤتمرات
ً
استضافة يتم
بيتر كونرادي  ،نيكول شبيجل  ،الرؤساء المشاركون أندرو آش  ،اللجنة المنظمة الثانية عشرة للجنة اإلنقاذ الدوليةنمت أدياليد  ،التي يبلغ
 Torrensعدد سكانها  3.1مليون نسمة  ،لتصبح مدينة حديثة ومتعددة الثقافات نابضة بالحياة .تعد حلقة الحدائق الخاصة بها على نهر
موطنًا للمتاحف الشهيرة مثل معرض الفنون في جنوب أستراليا  ،حيث تعرض مجموعات واسعة بما في ذلك الفن األصلي الشهير ومتحف
.جنوب أستراليا المخصص للتاريخ الطبيعي

والمناطق المحيطة  Adelaideتقع بين المراعي في الشمال ومناطق النبيذ المشهورة عالميًا والشواطئ الرائعة ذات الرمال البيضاء  ،تقدم
.بها مجموعة من التجارب الفريدة التي ستعزز تجربة المؤتمر للمندوبين
يقع في موقع مالئم على بعد  31دقيقة من المطار ومع أكثر من  1133غرفة  Adelaide.للمؤتمرات في قلب مدينة  Adelaideيقع مركز
سيرا على األقدام  ،وهو الموقع المثالي لـ
 Adelaideفي عام  .0301أعيد تطوير مركز مؤتمرات  IRCإقامة في غضون خمس دقائق ً
مؤخرا  ،بعد أن أعيد افتتاحه في سبتمبر  .0332استضافة يتم رعاية لجنة اإلنقاذ الدولية في أدياليد بسخاء من قبل حكومة جنوب أستراليا
ً
من خالل مكتب مؤتمرات أدياليد

العمل ً
معا من أجل مستقبل المراعي العالمية

مع اإلعالن عن التوقعات المثيرة لعام
 0302بالسنة الدولية للمراعي والرعاة
من قبل األمم المتحدة  ،ستعمل اللجنة
المنظمة األسترالية عن كثب مع أمانة
السنة الدولية للبقوليات لضمان أن يوفر
برنامج المؤتمر وأنشطته منصة مهمة
لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه
.المراعي .والرعاة









المواضيع الفرعية

تثمين المراعي والنظم الرعوية ومساهمتها المجتمعية
التصميم المشترك  ،والشراكات  ،وإدماج المعارف التقليدية لتحقيق نتائج دائمة للمراعي
المراقبة ونظم المعلومات والبيانات الضخمة للمساعدة في اتخاذ القرار
دمج بيئة المراعي في اإلدارة
إدارة المخاطر  -صدمات واتجاهات المناخ وصدمات النظام األخرى
نظم اإلنتاج الحيواني في عالم من الدوافع المتغيرة
االستخدام متعدد الوظائف لألراضي في المراعي  -تجاوز الفرص المتخصصة

تقديم البحوث
ن
بعامي والدعوة لتقديم البحوث ال المؤتمر بستة أشهر من موعد المؤتمر
ستكون الدعوة للبحوث قبل المؤتمر

زيارات المؤتمر
الجوالت الداخلية
بيرث إلى أدياليد :النبيذ
والصوف والغابات

1.

إلى Adelaide
رحلة Adelaide:
Flinders Ranges

2.

سيدني إلى أدياليد:
مراعى نيو ساوث ويلز
وجنوب أستراليا

3.

إلى Longreach
المثبط Adelaide:
والديناصورات
والصحراء

4.

داروين إلى داروين:
المراعي االستوائية
وإدارة أراضي السكان
األصليين

5.

جوالت ما قبل المؤتمر
5.

4.

1.
3.

2.

تم تحديد نطاق الجوالت التي تسبق المؤتمر .ستبدأ هذه
الرحالت في أجزاء مختلفة من أستراليا وتنتهي في مدينة
قبل  ، Adelaideباإلضافة إلى جولة  Adelaideاديليد
المؤتمر .تتنوع الجوالت من  4إلى  33أيام .ستبدأ بعض
الجوالت بمنتدى ليوم كامل يشارك فيه المجتمعات
المحلية
ورش عمل ما قبل المؤتمر
سيعرض المؤتمر استضافة ورش عمل برعاية اللجنة
العلمية للمؤتمر في أدياليد في نهاية األسبوع قبل
المؤتمر
زيارات منتصف المؤتمر

سيتم تقديم مجموعة من الجوالت ن يف منتصف المؤتمر  ،بما ن يف
ذلك :المؤسسات البحثية المحلية  ،ومصانع النبيذ ن يف وادي
والرع  ،ومصانع النبيذ ن يف
باروسا  ،وبورا وما وراءها (التعدين ،
ي
ن
األصليي  ،وجزيرة
وادي كلت)  ،والثقافات المحلية للسكان
كانغارو  ،وإدارة المياه ن يف نهر موراي
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