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اليوم األول 
كتوبر 2018 االثنين 29 أ

حفل االفتتاح
كتوبر 09:00 - 10:00      29 أ

 E قاعة الشيخ راشد 

الكلمة االفتتاحية 
معالي/ مريم بنت محمد بن سعيد حارب المهيري 

وزيرة االمن الغذائي -اإلمارات العربية المتحدة

الكلمة الترحيبية
سعادة مدير عام بلدية دبي 

الكلمة الرئيسية
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة كإطــار للتشــريعات –

تجربــة دبــي  

األستاذة/ نوره الشامسي – بلدية دبي

استراحة 
 10:30 – 10:00

اإلقليميــة  الغذائيــة  التشــريعية  البيئــة  تغييــرات 
المســتدامة القــدرات  بنــاء  جهــود  تعزيــز  والدوليــة: 

كتوبر 10:30 - 13:00     29 أ
E قاعة الشيخ راشد 

الكلمة الترحيبية واالفتتاحية 

والتوجهــات  اإلنجــازات  آخــر   :1 الرئيســية  المحاضــرة 
األغذيــة  لســامة  الوطنيــة  للهيئــة  المســتقبلية 
ومســاهمتها ـفـي تغييــر الوضــع التشــريعي للغــذاء ـفـي 

العربيــة. مصــر  جمهوريــة 

العربيــة  المبــادرة  مســاهمة   :2 الرئيســية  المحاضــرة 
لضمــان  التشــريعات  توحيــد  ـفـي  الغذائيــة  للســامة 

العربيــة المنطقــة  ـفـي  األغذيــة  ســامة 

حلقــة نقــاش : تعزيــز التعــاون واســتدامة جهــود بنــاء 
القــدرات والتعــاون بيــن المشــرعين الدولييــن والعــرب 

بمجــال ســامة األغذيــة

والتدقيــق  الغذاـئـي  للتفتيــش  الجديــدة   األســاليب 
الرقاـبـي 

كتوبر 14:00 - 15:15   29 ا
 Eقاعة الشيخ راشد 

الكلمة الترحيبية 

االغذيــة  مجــال  ـفـي  التشــريعية  الســلطات  اســتجابة 
المتغيــرة. للتوجهــات  البيئــة  وصحــة 

كيفية استخدام تقنيات التدقيق الذكية

بالتجزئــة  البيــع  مؤسســات  ـفـي  العمليــات  تقييــم 
للعمليــات  األغذيــة  لســامة  فعالــة  خطــة  وضــع   -

صــة  لخا ا
كتوبر 15:15– 16:30      29 أ

 E قاعة الشيخ راشد 

نتائــج  عـلـى  للحصــول  المدربيــن  مهــارات  تحســين 
فاعليــة كثــر  أ

كتوبر 17:00 – 18:00  29 أ
 Bubble Lounge 

عرض الملصقات العلمية 1
كتوبر 10:00 - 13:15       29 أ

 F قاعة الشيخ راشد 

عرض الملصقات العلمية 2
كتوبر 13:30 - 17:00       29 أ

 F قاعة الشيخ راشد 

المعرض
كتوبر 10:00 - 17:00     29 أ

 F قاعة الشيخ راشد 



اليوم الثاني
كتوبر 2018  الثاثاء 30 أ

المفهوم العالمي للغش في األغذية
كتوبر 08:30 - 17:00   30 أ

Aقاعة الشيخ راشد

كلمة ترحيبية: موجز عن الجلسة وأهدافها 

الغش في األغذية من منظور عالمي

نظــرة عامــة للوضــع الحالــي للغــش فــي األغذيــة المنطقــة 
العربيــة ومصــر - جهــود الســلطات التشــريعية

للسياســات  المســتقبلية  االتجاهــات  نقــاش:  حلقــة 
األغذيــة ـفـي  الغــش  لمواجهــة  التشــريعية 

استراحة 
كتوبر 10:45   - 11:15    30 أ

 F قاعة الشيخ راشد

لمنــع  الجــودة  إدارة  أنظمــة  اســتخدام   : نقــاش  حلقــة 
الغذاـئـي الغــش 

استراحة في األغذية
كتوبر 12:30   - 13:30    30 أ

 Bubble Lounge

مســتجدات مفهوم الغش في األغذية لدى المســتهلك: 
دراســات مــن الصين وأوروبا

األغذيــة  مصنعــي  لــدى  األغذيــة  ـفـي  الغــش  مفهــوم 
كنديــة تجربــة  إدارتــه:  وكيفيــة 

جهــود  األغذيــة:  ـفـي  الغــش  شــائعات  مــع  التعامــل 
منظمــة االنفوســان فــي اتبــاع تقييــم المخاطــر فــي إيصــال 

الصحيحــة   المعلومــات 

استراحة  
كتوبر  15:00 – 15:30      30 أ

قاعة الشيخ راشد F  )منطقة المعرض( 

حلقــة نقــاش: المصــادر الموثوقــة لمعلومــات الغــش فــي 
األغذية

الجلسة الختامية 

األدوات   – األغذيــة  ـفـي ســامة  المبتكــرة  االســاليب 
)1( والرقابــة  والوقايــة  بالكشــف  الخاصــة 

كتوبر   09:00 - 10:30      30 أ
 D قاعة الشيخ راشد 

باســتخدام  المصنعــة  اللحــوم  ـفـي  الغــش  كتشــاف  ا
انــواع  عــن  الكشــف   ، الدجــاج  نقانــق  ـفـي   PCR تقنيــة
الســالمونيا  تيفيموريــوم،  الســالمونيا  الســالمونيا، 

برازيليــة( )دراســة  الدواجــن  ـفـي  إنتيروتايتيــس 

والمنظفــات  الحيويــة  المضــادات  متبقيــات  تقييــم 
للغــذاء المامســة  األســطح  ـفـي  المســتخدمة 

استراحة 
كتوبر 10:30   - 11:00    30 أ

 F قاعة الشيخ راشد

التدابيــر  األغذيــة:  لحمايــة  الدوليــة  الجمعيــة  نــدوة 
األغذيــة  ســامة  لضمــان  الوقائيــة 

كتوبر 11:00 - 13:00       30 أ
D قاعة الشيخ راشد

مقدمة عن الجمعية الدولية لحماية األغذية

–كيفيــة  الغذائيــة  الســامة  تشــريعات  إصــدار  زيــادة 
المســبق االســتعداد 

لمــاذا تفشــل األنظمــة -دور التدقيــق والتحقــق فــي منــع 
تفشــي األمــراض المنقولــة عبــر الغــذاء

منظــور  مــن  التفتيــش  -مســتقبل  الذاـتـي  التحقــق 
األغذيــة مصنعــي 

حلقة نقاش 

الحلقــة التعليميــة للجمعيــة الدوليــة لحمايــة األغذيــة: 
تطويــر ثقافــة الســامة الغذائيــة

كتوبر  14:00 – 16:00   30 أ
D قاعة الشيخ راشد

برامج تنبؤ النمو الميكروبي وأدوات تقييم المخاطر 
كتوبر   08:30 - 10:30   30 أ

  C  قاعة الشيخ راشد



ـفـي  الضخمــة  البيانــات  دور    :  1 خاصــة  جلســة 
باألغذيــة المتعلقــة  التحديــات 

كتوبر 11:30 – 12:00     30 أ
C قاعة الشيخ راشد

جلســة خاصــة 2 :  األدوات الحديثــة لتعزيــز أســاليب 
مركــز   _ الغــذاء  عبــر  المنقولــة  األمــراض  تقصــي 

األمــراض  مكافحــة 
كتوبر 12:00  – 12:30    30 أ

C قاعة الشيخ راشد

ـفـي  المهنيــة  والســامة  الصحــة    :3 خاصــة  جلســة 
األغذيــة قطــاع 

كتوبر 12:30 – 13:00   30 أ
C قاعة الشيخ راشد

استراحة الغداء
كتوبر 13:00   - 14:00    30 أ

قاعة الشيخ راشد F  )منطقة المعرض( 

األدوات   – األغذيــة  ـفـي ســامة  المبتكــرة  االســاليب 
)2( والرقابــة  والوقايــة  بالكشــف  الخاصــة 

كتوبر 14:00 – 16:30        30 أ
C قاعة الشيخ راشد 

ـفـي  العالميــة  التجــارب  مــن  المســتفادة  الــدروس 
الخــاص والقطــاع  العــام  القطــاع  بيــن  كة  الشــرا

نســبة  لتقليــل  البنفســجية  فــوق  األشــعة  اســتخدام 
األمــراض مســببات  ظهــور 

التــي  الحيويــة  المضــادات  الحيويــة:  الحفــظ  عوامــل 
األغذيــة  مــن  المعزولــة  البروبيوتيــك  بكتريــا  تفزرهــا 

اإلماراتيــة

الجــودة  المختبــري لضمــان  والتحقــق  الكامــل  التتبــع 
لدـبـي. المســتوردة  األغذيــة  ومطابقــة 

كه والخضار بإمارة دبي بقايا المبيدات في الفوا

االبتكار في تقنيات سلسلة التوريد
كتوبر 16:30 – 17:00  30 أ

C قاعة الشيخ راشد

إنشاء وإدارة البيانات بفعالية
كتوبر 17:00 –18:00    30 أ

 Cقاعة الشيخ راشد 

عرض الملصقات العلمية 3
كتوبر 09:00 - 13:00     30 أ

 F قاعة الشيخ راشد 

عرض الملصقات العلمية 4
كتوبر 13:30 - 17:00     30 أ

 F قاعة الشيخ راشد 

المعرض
كتوبر 09:00 - 17:00     30 أ

 F قاعة الشيخ راشد



اليوم الثالث
كتوبر 2018  األربعاء 31 أ

الطعــام  تنــاول  لترويــج  المســتخدمة  التشــريعات 
 - المســتدامة  الغذائيــة  الثقافــة  وتعزيــز  الصحــي 

عالمــي منظــور 
كتوبر 08:30 – 10:30     31 أ

 A قاعة الشيخ راشد

ـفـي  الغذائيــة  البيئــة  لتحســين  التشــريعات  اســتخدام 
الغذائيــة  البطاقــات  عـلـى  اإللزاميــة  المعلومــات  كنــدا: 

لألطفــال. الصحيــة  غيــر  األغذيــة  تســويق  وتقييــد 

سياسات تشجيع األكل الصحي في أستراليا

ترويجيــة  كأســاليب  التشــريعات  اســتخدام متطلبــات 
لتعزيــز التغذيــة الصحيــة 

حلقة نقاش 

إمكانيــة توفيــر األغذيــة والتغذيــة المناســبة أصحــاب 
الهمــم 

كتوبر  11:00  - 13:00       31 أ
 A قاعة الشيخ راشد

إمكانيــة توفيــر األغذيــة والتغذيــة المناســبة مــن وجهــة 
نظــر أصحــاب الهمــم 

لألطفــال  المناســبة  والتغذيــة  األغذيــة  توفيــر  إمكانيــة 
مــن أصحــاب الهمــم 

حلقة نقاش 

تأثير إدارة سلسلة التبريد في سامة األغذية. 
كتوبر  14:00 – 16:00     31 أ

 A قاعة الشيخ راشد

كلمة ترحيبية  

التحتيــة  البنــى  ـفـي  النقــص  أثــر   عــن  عامــة  مناقشــة 
األغذيــة  ســامة  عـلـى  المبــرد  للنقــل 

التحديات التي تواجه صناعة النقل المبرد 

اســتخدام الحلــول التقنيــة )انترنــت األشــياء( فــي الحفــظ 
المبرد  

جلســة نقــاش  وتوصيــات تتعلــق بأفضــل أنظمــة النقــل 
المبــرد فــي المنطقــة 

المنقولــة  األمــراض  لرصــد  المســتقبلية  االتجاهــات 
عبــر الغــذاء 

كتوبر 08:30 - 12:00      31 أ
    C قاعة الشيخ راشد

أنشطة شبكة  PulseNet  الشرق األوسط  

وتقصــي  رصــد  أســاليب  لتعزيــز  الحديثــة  األدوات 
الغــذاء  عبــر  المنقولــة  األمــراض 

األدوات التشــخيصية المســتخدمة في تقصي األمراض 
المنقولــة عبــر الغذاء

الجينومــي  التسلســل  تقنيــة  ـفـي  التطــورات  أحــدث 
عــن  الكشــف  ـفـي  المســتخدمة  األخــرى  والتقنيــات 

األمــراض مســببات 

تجربــة التنســيق بيــن مركــز الوبائيــات والمختبــرات فــي 
لبنــان 

آخــر مســتجدات رصــد االمــراض المنقولــة عبــر الغــذاء  
فــي دبــي

جلسة نقاش واستراحة:
كتوبر 10:45 - 12:00     31 أ

 Bubble Lounge

راهنــة  تحديــات  بالمنطقــة:  الغذائيــة  التشــريعات 
العربيــة( باللغــة  مســتقبلية)ندوة  وآفــاق 

كتوبر 10:45– 13:15      31 أ
Cقاعة الشيخ راشد

افتتاح الندوة

العربيــة  باإلمــارات  الغذائيــة  والمواصفــات  األنظمــة 
تحليليــة  نظــرة  المتحــدة: 

التشــريعات  تنفيــذ  موائمــة  ـفـي  االعتمــاد  دور 
وتحديــات.  نجاحــات  والمواصفــات: 

الغــذاء  بالســعودية. هيئــة  التشــريعي  الوضــع  تحليــل 
الســعودية والــدواء 

دور إنشــاء هيئــة الغــذاء المصريــة فــي توحيــد اإلجــراءات 
الرقابيــة بمصــر. 

هــل تلبــي التشــريعات الغذائيــة بالمنطقــة المتطلبــات 
الراهنــة لســامة الغــذاء.



األنظمة والتشريعات الغذائية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من وجهة نظر الشركات 

والمؤسسات الغذائية. 

حلقة نقاش

ـفـي   الضخمــة  والبيانــات  واالبتــكار  التكنولوجيــا  دور 
األغذيــة ســامة  مفاهيــم  تطــور 
كتوبر  14:00 – 16:00     31 أ

  C قاعة الشيخ راشد

التحديثــات الجديــدة عـلـى  أنشــطة المركــز الوطنــي 
لتقييــم مخاطــر ســامة األغذيــة بالصيــن  ومســاهمتها  

فــي المشــهد التشــريعي لألغذيــة 
كتوبر   08:30- 10:30    31 أ

 غرفة االجتماعات دبي C الطابق األول 

مقدمة عن ورشة العمل وأهدافها.

مقدمة عن المشاركين بورشة العمل

الوطنــي لتقييــم مخاطــر  المركــز  أنشــطة  مقدمــة عــن 
المشــهد  ـفـي  وموقعــه  بالصيــن  األغذيــة  ســامة 

لألغذيــة  التشــريعي 

التشــريعي  النظــام  ـفـي  الجديــدة  التحديثــات  مناقشــة 
ـفـي الصيــن لألغذيــة 

مشــاركة الحضــور - طــرح األســئلة واالجابــة عليهاحــول 
إدارة التحديــات المتعلقــة بالبيئــة التشــريعية الفعالــة 

لألغذيــة محليــا ودوليــا

نقــاط  وتحليــل  الغذاـئـي  التهديــد  تعليميــة:  حلقــة 
للمهــددات  الحرجــة  التحكــم 
كتوبر 11:00  -  13:00      31 أ

غرفة االجتماعات - دبي C - الطابق األول 

العمــل ـفـي عالــم متعــدد الثقافــات – مــدى مائمــة 
الثقاـفـي للتعــدد  مؤسســتك 

كتوبر  14:00  – 16:00     31 أ
غرفة االجتماعات - دبي C - الطابق األول 

المنتجــات  عـلـى  للرقابــة  اإلقليميــة  التجــارب 
كية ســتها ال ا

كتوبر 08:30  -  10:30      31 أ
D قاعة الشيخ راشد

كلمة ترحيبية

آخر  التطورات التشريعية ببلدية دبي 

المامســة  بالمــواد  الخاصــة  الحديثــة  التشــريعات 

المتحــدة العربيــة  االمــارات  بدولــة  لألغذيــة 

أفضــل الممارســات فــي التعامــل مــع ســامة المنتجــات 
وســحب المنتجــات غيــر المطابقــة

استراحة قصيرة
كتوبر 10:30   - 11:00    31 أ

 F قاعة الشيخ راشد

سامة المكمات الغذائية
كتوبر 11:00  - 13:00      31 أ

    D قاعة الشيخ راشد

دراسة عن استعمال منتجات التخسيس في سوق دبي

اختاف األطباق باختاف الثقافات.... عالم موحد...

مدى جدوى المكمات الغذائية للرياضيين

استخدام المكمات الغذائية للحميات الخاصة 

استراحة الغداء
كتوبر 13:00 - 14:00    31 أ

قاعة الشيخ راشد F  )منطقة المعرض( 

ومنــح  االختبــارات   – لألغذيــة  المامســة  المــواد 
لشــهادات ا

كتوبر 14:00 - 16:00     31 أ
    D قاعة الشيخ راشد

تقييم سامة المنتجات المامسة لألغذية

ارتباط سامة الغذاء بعمليات التعبئة والتغليف

الجلسة الختامية: 
كتوبر 16:30– 17:30    31 أ

 D قاعة الشيخ راشد

المعرض
كتوبر 09:00 - 17:00     31 أ

 F قاعة الشيخ راشد

وتصويــت  العلميــة  للملصقــات  النهاـئـي  العــرض 
ر لجمهــو ا

كتوبر 09:00 - 13:00     31 أ
 F قاعة الشيخ راشد 

مسابقة العروض التقديمية للطاب
كتوبر 13:00 – 14:30     31 أ

Bubble Lounge 


