
مؤمتر الفجيرة الدولي الرابع للبيئة البحرية والسواحل 2022" الصيد البحري املستدام واستزراع األحياء املائية"

29 مارس 2022
دبي اكسبو 2020

دبي – اإلمارات العربية املتحدة

مالحظة: املؤمتر سيكون مختلطًا في استقطاب أوراق عمل تقدم بشكل ميداني وأوراق تقدم الكترونيا عن بعد عبر التواصل اإللكتروني، املؤمتر سيكون حضوريا
 وينقل احلدث الكترونيا عبرمنصة زووم او مايكروسوفت تيمز الستقطاب أكبر عدد ممكن من املشاركني في املدن العربية في ظل اجلائحة.
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كلمة ترحيبية
سعادة السيد/ خالد محمد بدري

 العوضي
مدير مركز البيئة للمدن العربية

كلمة ترحيبية
سعادة السيدة/ أصيلة املعال
مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة

كلمة ترحيبية
الدكتور/ دينو فرانسيسكوتي موتيس
املنسق اإلقليمي وممثل منظمة األغذية

والزراعة الدولية في اإلمارات العربية املتحدة 

رئيس اجللسة
احملافظة على الثروة السمكية واستخدام التقنيات احلديثة واالبتكارية 

لتحسني استدامة الصيد البحري.
البروفيسور ميشيل ج. كايزر - كبير العلماء في جامعة هيريوت وات 

أستاذ احلفاظ على مصايد األسماك في مركز ليل.رئيس حترير
(Journal of Fish Biology) مجلة بيولوجيا األسماك

اململكة املتحدة - بريطانيا

اإلدارة املستدامة للصيد البحري ومتكني صغار
الصيادين وحتفيز مشاريع الصيد الصغيرة وأفضل

املمارسات في دولة اإلمارات العربية املتحدة
وزارة التغير املناخي والبيئة – اإلمارات العربية املتحدة

دور احملميات البحرية في حتقيق استدامة الثروة
 السمكية. 

املهندسة / فاطمة احلنطوبي – رئيس قسم
البيئة واحملميات الطبيعية – هيئة الفجيرة للبيئة 

الفجيرة – اإلمارات العربية املتحدة

تطوير االستزراع املائي املتقدم لتحقيق الغذاء
الصحي لألسماك واملنتج واملستهلك والبيئة.

الدكتور / محمد العربي - مدير مشروع تنمية
MADE II Project االستزراع املائي البحري في مصر

القاهرة، مصر

رئيس اجللسةجلسة حوارية بقيادة رئيس اجللسة
التحول األزرق لتوفير الطعام للعالم ودورها في دول
مجلس التعاون اخلليجي واإلمارات العربية املتحدة.

الدكتور ليونيل دبادي - كبير مسؤولي مصايد
 األسماك وتربية األحياء املائية في منظمة األغذية

(FAO) والزراعة الدولية 

استزراع األحياء املائية املستدام وإدارة اجلودة و
املطابقة لالستزراع السمكي

املهندسة / مجيدة معروف - مدير عام الوكالة
 الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية - املغرب

تطوير أفضل املمارسات لنظام صحة احليوان في تربية
األحياء املائية (AAHS)من خالل التعاون بني 

القطاعني العام واخلاص في عمان: دراسة 
حالة الستزراع اجلمبري.

الدكتور داود اليحيي-مدير عام البحوث السمكية 
وزارة الثروة الزراعية والثروة السمكية واملوارد املائية-سلطنة عمان

دور استزراع األحياء املائية في األمن الغذائي واملناخ
دراسات ونتائج عاملية. (املشاركة عبر اإلنترنت)
السيد/ علي محمد الشيخي - مدير عام اإلدارة العامة

للثروة السمكية - الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية
 الثروة السمكية بوزارة البيئة واملياه والزراعة ٢٠١٨.

اململكة العربية السعودية

االستزراع املائي وأفاق واملستقبل 
البروفيسور / ماركو ساروجليا - أستاذ

االستزراع املائي ومدير اجلمعية العاملية لالستزراع
املائي.

ميالن، إيطاليا

جلسة حوارية بقيادة رئيس اجللسة
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The 4th Fujairah International Conference for Coastal Areas 
and Marine Environment 2022"

“Sustainable Fishing and 
Aquaculture"
March 2022
Dubai Expo 2020
Dubai - United Arab Emirates

Welcome Address: 
Mr. Khalid Mohammed 
Badri - Director of the 
Environmental Center for 
Arab Towns 

Q & A Session - Questions 
and Answers moderated 
by Session Chair 

Welcome Address:
 Mrs. Aseela Al Moalla, 
Director-General of
 Fujairah Environment 
Authority  

Session Moderator
Blue Transformation to feed 
the world, the GCC and the 
UAE 

Dr. Lionel Dabbadie, FAO Senior 
Fisheries and Aquaculture O�cer
 

Welcome Address: 
Dr. Dino Francescutti 
Motis, FAO Subregional 
Coordinator and FAO 
representative in the UAE 

Sustainable Aquaculture and 
quality management and 
certi�cation for sustainable 
aquaculture  
Eng. Majida Maarouf - Director of 
the National Agency for the
Development of Aquaculture

Session Moderator
Fisheries Conservation and Use of
technology to improve the sustainability 
of �sheries. 

Prof. Michel J. Kaiser - Chief Scientist for 
Heriot-Watt University - Professor of Fisheries 
Conservation in the Lyell Centre.  - Editor in Chief, 
Journal of Fish Biology
UK
 

Development of best practices for 
Aquaculture Animal Health System 
(AAHS) through Public-Private coope-
ration in Oman: Case study of shrimp 
culture.

Dr. Dawood AlYahyai - Director General of 
Fisheries Research -  Ministry of Agricultural 
wealth, Fisheries and Water Resources, Oman 
 

Sustainable Fisheries management 
and empowering small scale 
�shermen and stimulating small 
�shing projects with best practices 
in UAE

UAE Ministry of Climate Change and 
Environment
UAE
 

The Role of Aquaculture in food 
security and climate ... global results 
and �gures. (Online Participation)

Dr. Ali Mohammed Alshaikhi - Director 
General of the General Department of 
Fisheries - Chief Executive O�cer of the 
National Fisheries Development Program in 
the Ministry of Environment, Water and 
Agriculture, 2018.
SAUDI ARABIA
 

The role of marine reserves in 
achieving sustainable �sheries.

Eng. Fatmah Alhantoubi - Head of 
Environment Section and Reserves - 
Fujairah Environment Authority
Fujairah – United Arab Emirates (UAE) 

Aquaculture Prospects and 
the Future.

Prof. Marco Saroglia - Professor 
of Aquaculture and Director of 
the World Aquaculture Society.
Milan – Italy 
 

Advanced Aquaculture Development 
to achieve a wale fare life for
�sh, producer, consumer and 
Environment.

Dr. Mohamed Elaraby – Director Marine 
Aquaculture Development Project in 
Egypt MADE II Project
Cairo - Egypt
 

Q & A Session - Questions 
and Answers moderated 
by Session Chair
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