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المنظمة العربية للتنمية 
)AOAD( الزراعية
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تداعيات ازمة كورونا على االمن الغذائي 
العربي وجهود المنظمة  العربية للتنمية 
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في تعزيز األمن الغذائي بالدول العربية
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تجربة الشبكة العربية لبنوك الطعام 
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الزراعية لألمن الغذائي المستدام

األمن الغذائي اإلماراتي والجاهزية 
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األستاذ / زيد بن عبد اهلل الشبانات الرا جدع
 منسقة المشروع ، اللجنة 

االقتصادية واالجتماعية 
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والتسويق

 أكرم عثمان 
أخصائي ميكروبيولوجي 

محلل غذاء ، مجلس أبوظبي 
للجودة والمطابقة
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مدير قسم رقابة تجارة 
االغذية


