
 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUofuqsrDgiEtARZQjZvpukM1ARWuOS15j4 

رابط التسجيل للندوات 

الندوة األولى: 29 نوفمبر 2020 
الندوة األولى: تجارب الدول العربية 

في التعامل مع تحديات األمن 
الغذائي أثناء أزمة كوفيد

الندوة الثانية: 29 نوفمبر 2020
هدر وفقد األغذية في الدول 

العربية: حلول ومبادرات 
الندوة الثالثة : 30 نوفمبر 2020

تعزيز األمن الغذائي بالدول العربية

في إطار 
مؤتمر دبي العالمي لسالمة األغذية الدورة الـ 14
تحت شعار  ) بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة( 

تعقد
بلدية دبي

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية 
ثالث ندوات علمية إفتراضية

https://www.foodsafetydubai.com



برنامج الندوات

29 نوفمرب 2020
الندوة األوىل : 

جتارب الدول العربية يف التعامل مع 
حتديات األمن الغذائي أثناء أزمة 

كوفيد19

مدير الندوة
الربوفيسور / أبراهيم الدخريي

 16:30 – 14:00
 بتوقيت دولة االمارات العربية املتحدة

أهميةاالستثمار الزراعي بالوطن العربي يف سبيل حتقيق االمن الغذائي

املنظمة  وإجراءات  العربي  الغذائي  األمن  على  كورونا  جائحة  حتديات 
العربية للتنمية الزراعية للحد من تأثريها 

Assessing the impact of the COVID-19 pandemic on food security 
in the Arab region (ESCWA)

مبادرات فريق األمن الغذائي بإمارة دبي للتعامل مع أزمة كوفيد

إجراءات بلدية دبي لضمان سالمة الغذاء خالل أزمة كوفيد

جتربة الرقابة الذاتية والتفتيش عن بعد يف هيئة ابوظيب للزراعة والسالمة 
الغذائية  –ملخص وفوائد خالل جائحة كوفيد 19 

جتارب الدول العربية 

2020 29 نوفمرب 
الندوة الثانية: 

هدر وفقد األغذية يف الدول العربية: 
حلول ومبادرات 

مدير الندوة
الدكتور/ حسام فهد العمرية 

 19:00 – 17:00
 بتوقيت دولة االمارات العربية املتحدة

تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة بالدول العربية )ARAB GAP( واحلد من فقد 
األغذية

احلد من الفقد واهلدر الغذائي يف سياق تعزيز األمن الغذائي الوطين 

ورقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا حول واقع فقد وهدر الغذاء 
وتهديد االمن الغذائي يف املنطقة العربية

جتربة اململكة العربية السعودية يف احلد من الفقد واهلدر

2020 30 نوفمرب 
الندوة الثالثة : 

تعزيز األمن الغذائي بالدول العربية

مدير الندوة
الربوفيسور / كرار عبادي

  16:00 –  14:00
 بتوقيت دولة االمارات العربية املتحدة

دور املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف تعزيز األمن الغذائي بالدول العربية

مبادرة املنظمة العربية للتنمية الزراعية لألمن الغذائي املستدام

مبادرة أكلنا من حاللنا ـ بلدية دبي

جتربة الشبكة العربية لبنوك الطعام يف خفض هدر الغذاء وتعزيز األمن الغذائي 
بالدول العربية

جتربة الزراعة احلضرية يف اإلمارات

ورقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا حول حنو امن غذائي عربي 
مبين على األدلة والعلوم

األمن الغذائي اإلماراتي واجلاهزية لألزمات 

Promoting Food Security Through Agri-Value Chain Financial 
Inclusion – The Sudan Kassala Experience (UNIDO)


