
اليوم األول: األحد ٣٠ يناير  ٢٠٢٢
 الجلسة األولى

الجلسات الخاصة  - الوزراء وكبار الشخصيات

المتحدث / المقدم الموضوع الوقت

االفتتاح الرئيسي -  جولة في المعرض ١٠:٣٠ ص  -  ١١:٠٠ ص

١١:٠٠ ص  -  ١١:٠٥ ص اطالق  مشاريع  األنظمة المغلقة لالسترزاع المائي

١١:٠٥ ص  -  ١١:١٠ ص عرض عن الثروة  السمكية في رؤية المملكة  العربية السعودية 2030 

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة 	

معالي مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 	
كلمة االفتتاح للمؤتمر ١١:١٠ ص  -  ١١:٤٠ ص

مدير الجلسة: د.إحسان بوحليقة

وزير البيئة والمياه والزراعة - السعودية )مقترح( 	

وزير الزراعة والشؤون الريفية بجمهورية الصين الشعبية )مقترح( 	

وزير البيئة واألغذية بمملكة الدنمارك )مقترح( 	

وزير التغير المناخي والبيئة بدولة اإلمارات العربية المتحدة )مقترح( 	

مدير عام منظمة األغذية والزراعة لالمم المتحدة )مقترح( 	

األمن الغذائي العالمي واإلقليمي 	

تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 	

االستزراع المائي بوصفه إحدى المحركات الرئيسية نحو تشجيع االستثمار  	

في تطبيق المعايير البيئية واإلجتماعية واإلدارية

إستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز االستدامة البيئية وزيادة تنافسية في  	

السوق

١١:٤٠ م  -  ١٢:١٥ م

استراحة ١٢:١٥ م  -  ١٢:٣٠ م

مدير الجلسة: وئام عبدالعزيز الدخيل 

وزير التجارة والصناعة والثروة السمكية بمملكة النرويج )مقترح( 	

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان )مقترح( 	

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  	

بالمملكة المغربية )مقترح(

وزير الزراعة بجمهورية العراق )مقترح( 	

ضمان جودة المنتج واعتماده وتحقيق االستدامة البيئية بوصفها  	

المحركات الرئيسية للسوق

دور المصايد السمكية في توفير المعروض في سوق المأكوالت البحرية  	

للحفاظ على عادات وتقاليد المناطق الساحلية وتالحمها المجتمعي

تحسين إدارة الثورة السمكية ومكافحة صيد االسماك غير المشروع وغير  	

المبلغ عنه وغير المنتظم

١٢:٣٠ م  -  ٠١:١٠ م

مدير الجلسة: مفيد النويصر 

وزير البلدية والبيئة بدولة قطر )مقترح( 	

وزير الزراعة في دولة اريتريا )مقترح( 	

وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية  	

)مقترح(

وزير االقتصاد البحري بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية )مقترح( 	

أهمية االقتصار األزرق وأثره على تطوير المجتمعات الريفية 	

االستدامة ومستقبل الغذاء 	

ضمان التخطيط المكاني البحري إلدارة المخزون السمكي 	

٠١:١٠ م  -  ٠٢:٠٠ م

الغداء ٠٢:٠٠ م  -  ٠٣:٠٠ م

برنامج زيارة وعشاء كبار الضيوف  ٠٧:٠٠ م

 الجلسة الثانية

رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وقطاع اإلستزراع المائي

المتحدث / المقدم الموضوع الوقت

د . علي  بن محمد الشيخي

الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وقطاع اإلستزراع المائي ٠٤:٠٠ م  -  ٠٤:٢٠ م

د. انطونيو غازرا دي إيتا ) المكسيك (

رئيس الجمعية  العالمية لالستزراع المائي

دور االستزراع المائي في األمن الغذائي  وأهداف  التنمية المستدامة  لألمم 

المتحدة
٠٤:٢٠ م  -  ٠٤:٤٠ م

خوان كارلوس

المدير العام للطاقة  والمياة والغذاء  )نيوم (
تطوير غذاء المستقبل ٠٤:٤٠ م  -  ٠٥:٠٠ م

استراحة ٠٥:٠٠ م  -  ٠٥:١٠ م

جلسة مناقشة

مدير الجلسة : يتم تحديدة الحقا

د . علي الشيخي 	

بالمي بالماسون 	

د . أنطونيو عارزا دي إيتا 	

د . رستي برانارد )الرئيس التنفيذي للبيئة - مشروع البحر األحمر وأماال( 	

الثروة السمكية واالستزراع المائي ودور البحر األحمر كمصدر للغذاء 	

التنمية المستدامة للمستقبل 	

التنمية المستدامة للمستقبل 	

ضمان تنمية مصايد األسماك الساحلية والصغيرة 	

مساهمة المجتمع العالمي لالستزراع المائي 	

أفضل ممارسات االستزراع المائي 	

اإلستزراع المائي ونهج البيئة 	

تنمية االستزراع المائي المستدام 	

٠٥:١٠ م  -  ٠٦:١٠ م

برنامج زيارة طريف - الرياض ٠٧:٠٠ م  -  ١٠:٠٠ م
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 الجلسة األولى

منظمة األغذية والزراعة - السنة الدولية للمصايد

المتحدث / المقدم الموضوع الوقت

داليان تشانغ

الرئيس التنفيذي للسنة الدولية للمصايد
السنة الدولية للمصايد الحرفية و اإلستزراع المائي ١٢:٠٠ م  -  ١٢:٢٠ م

ليو يينجي

المدير العام - منظمة االستزراع المائي  في آسيا و المحيط الهادي

تنمية مصايد األسماك و اإلستزراع المائي في آسيا ، واستخدام التقنيات 

الحديثة في أنظمة االستزراع المائي ، وزيادة التنوع اإلنتاجي في اسيا
١٢:٢٠ م  -  ١٢:٤٠ م

د . عبدالحكيم الواعر

المدير االقليمي لمنظمة الفاو

التنمية المستدامة إلقليم الشرق األوسط وشمال افريقيا في العمليات 

اإلنتاجية والبحثية 
١٢:٤٠ م  -  ٠١:٠٠ م

د . عبد اهلل  سرور

الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

تحسين الحوكمة  من خالل تبادل المعرفة : حالة وضع مبادئ توجيهية 

للمناطق المخصصة لتربية األحياء المائية
٠١:٠٠ م  -  ٠١:٢٠ م

استراحة ٠١:٢٠ م  -  ٠١:٣٠ م

جلسة مناقشة

دليان تشانغ 	

ليو يينجي 	

د. عبداهلل سرور 	

د. عبدالحكيم الواعر 	

رئيس الجلسة : د. احمد المزروعي 	

السنة الدولية للمصايد الحرفية وتربية األحياء المائية 	

	 GFCM و RECOFI دور المملكة العربية السعودية في

أهداف التنمية المستدامة 	

توجية انتباه العالم علي دور صغار الصيادين 	

دور مزراعي األسماك والعاملين في صيد األسماك في تحقيق األمن  	

الغذائي

القضاء علي الفقر واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية 	

٠١:٣٠ م  -  ٠٢:١٠ م

الغداء ٠٢:١٠ م  -  ٠٣:١٠ م

 الجلسة الثانية

تسويق المأكوالت البحرية و البحث و التطوير واالستثمار المستدام

المتحدث / المقدم الموضوع الوقت

رينات الرسن 

الرئيس التنفيذي لمجلس المأكوالت البحرية النرويجي

دور التسويق في تعزيز االستهالك العالمي للمأكوالت البحرية وتحسين وعي 

المستهلك
٠٤:٠٠ م  -  ٠٤:٢٠ م

البروفيسور سيلينا ستيج

أستاذ ورئيس معهد االستزراع المائي، جامعة ستيرلنغ 	

الرئيس السابق للجمعية األوروبية لالستزراع المائي 	

البحث والتطوير واالستثمار المستدام لترويج منتجات المأكوالت البحرية حول 

العالم
٠٤:٢٠ م  -  ٠٤:٤٠ م

د.كالويدو فوينتس جرونوالد

جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست(

طبيعة البحث البحري في المملكة 	

برنامج تنمية الطحالب في المملكة 	
٠٤:٤٠ م  -  ٠٥:٠٠ م

استراحة ٠٥:٠٠ م  -  ٠٥:١٠ م

جلسة مناقشة

مدير الجلسة : فيلبوس

رينات الرسن 	

البروفيسور سيلينا ستيد 	

بير كايلز )رئيس قطاع األغذية واالستزراع المائي - نيوم( 	

د. كالوديو فوينتس غرونوالد. مدير مشروع / المنارة / كاوست 	

الترويج الستهالك المأكوالت البحرية 	

البحث والتطوير في سلسلة قيمة المأكوالت البحرية 	

مبادئ االستثمار المستدام في االستزراع المائي 	

جلسة االسئلة واالجوبة 	

٠٥:١٠ م  -  ٠٦:١٠ م
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 الجلسة األولى

الفرص االستثمارية في قطاع اإلستزراع المائي

المتحدث / المقدم الموضوع الوقت

أ. منير بن فهد السهلي

مدير عام صندوق التنمية الزراعية
صندوق التنمية الزراعية والدور القيادي في تنمية قطاع الثروة السمكية  ١٢:٠٠ م  -  ١٢:٢٠ م

د. إبراهيم بن سعد المعجل

الرئيس التنفيدي لصنودق التنمية الصناعية
رؤية الصندوق في دعم مشاريع الثروة السمكية ١٢:٢٠ م  -  ١٢:٤٠ م

م. سليمان المزروع

الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية

دعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لقطاع االستزراع 

المائي
١٢:٤٠ م  -  ٠١:٠٠ م

استراحة ٠١:٠٠ م  -  ٠١:١٠ م

أ. عبدالرحمن بن عبداهلل السماري

الرئبي التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

رؤية الهيئة في تعظيم االستفادة من قطاع الثروة السمكية لدعم 

المحتوى المحلي الوطني
٠١:١٠ م  -  ٠١:٢٥ م

م. سليمان بن عبدالرحمن الرميح

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج 

الحيواني )سالك(

صندوق االستثمارات العامة وسالك لتطوير ودعم استراتيجية االستزراع 

المائي
٠١:٢٥ م  -  ٠١:٤٠ م

م. أحمد بن رشيد البالع

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لالستزراع المائي

دور الجمعية السعودية لالستزراع المائي لتعزيز مفهوم االستدامة من 

خالل تطبيق أفضل معايير األمن الحيوي
٠١:٤٠ م  -  ٠١:٥٥ م

استراحة ٠١:٥٥ م  -  ٠٢:٠٥ م

جلسة مناقشة

مدير الجلسة: د. علي الشيخي

الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية

أ. منير بن فهد السهلي 	

د. إبراهيم بن سعد المعجل 	

م. سليمان المزروع 	

م. سليمان بن عبدالرحمن الرميح 	

أ. عبدالرحمن بن عبداهلل السماري 	

م. أحمد بن رشيد البالع 	

الفرص االستثمارية في االستزراع المائي في المملكة العربية السعودية 	

تحديات سلسلة فيمة المأكوالت البحرية 	

مبادئ االستثمار المستدام في االستزراع المائي 	

جلسة االسئلة و االجوبة 	

٠٢:٠٥ م  -  ٠٣:٠٠ م

الغداء ٠٣:٠٠ م  -  ٠٤:٠٠ م

نهاية أعمال المؤتمر وورش العمل
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