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Under the auspices:



هذا المؤتمر
ان مواضيع ومحاور هذا المؤتمر األول الذي يجمع بالدنا العربية •

ن واليونان يعكس أهمية قطاع الغذاء واألمن الغذائي وما يتفّرُع عنه م
الموارد تزخر كالً من اليونان والعالم العربي بالكثير من. صناعات وخدمات

عاون فيما واالمكانيات يستدعي معها االستفادة من تبادل الخبرات وتعزيز الت
.بينهما في هذا المجال

استطاعت لقد قطعت اليونان شوطاً كبيراً في مجال الصناعات الغذائية و•
فإن بالدنا في المقابل،. ان تخلق قدرة تنافسية لمنتجاتها في أسواق كثيرة

عها العربية تمتلك مساحات شاسعة صالحة للزراعة وموارد غنية توفر م
كنولوجيا العديد من الفرص التي ان أحسنا االستفادة منها من خالل تطبيق الت
الدنا فإنه المتعلقة بالزراعة والغذاء وتأسيس واحياء الصناعات الغذائية في ب

يرة من الممكن ان يسهم هذا القطاع وبشكل فعًال في خلق فرص عمل كث
ان وبالدنا يُعد القرب الجغرافي بين اليون. وتحسين المستويات المعيشية

عاتهالعربية من العوامل المساعدة في تعزيز التعاون في هذا القطاع وتف .رُّ
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المشاركة العربية
ونانية تمتاز فعاليات الغرفة العربية الي

بإقبال كبير ومتنوع من رجال األعمال
سن من كافة الدول العربية، ويعود ذلك لح
ظيم، اختيار المواضيع والمحاور ودقة التن

وهذا الحدث األول يُعد استمراراً لهذا 
لذلك، نتطلع هنا أن تكون . النهج

قصد المشاركة العربية موّسعة هذه المرة ب
ين أن تعم الفائدة وأن يتعزز التواصل ب

رجال األعمال العرب ونظرائهم 
.اليونانيين

في سيشارك معنا نخبة مختصة من المهنيين
قدم له المواضيع التي يتناولها هذا المؤتمر، وي
الغذاء في جلساته كبار المسؤولين في شركات

كة من الجانبين العربي واليوناني، مع مشار
ية بعض من كبار المسؤولين من الدول العرب

.  واليونان  في افتتاح هذا المؤتمر
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المتحدثون

عد، تُعقد جلسات هذا المؤتمر بالتواصل عن بُ 

ة العربية وتوفر منّصته الترجمة الفورية من اللّغ

عمال كما يُمكن لرجال األ. الى اليونانية والعكس

أو( فيديو)من الجانبيين التواصل المرئي 

هذا . ا بينهمالدردشة الفورية باللّغة اإلنجليزية فيم

انعقاده وستظل منصة المؤتمر مفتوحة طيلة فترة

رجال لتُتيح استمرار التواصل والتداول بين
.األعمال المشاركين او ممثليهم

منّصة الفعالية



البرنامج 

2021تشرين األول /أكتوبر5الثالثـاء 

المنّصةالىالدخول09:15

االفـتتـــاححــفــل09:30

استراحة10:15

"العربيوالعالماليونانفيالتحتيةوالبُنيـةالزراعيةاألراضيفياالستثماريةالفرص":األولــىالجـلـسـة10:30

المشاركينبينوتواصلاستراحة11:30

وتقنيتهاونانيةاليالتجربة)"الغذائيةوالصناعاتالُمستدامةوالزراعةالــّريتكنولوجيا":الـثانيــةالجـلسـة11:45

(العربيالعالمفيوالمتوسطةالصغيرةالغذائيةالصناعاتإحياءومحاولة

المشاركينبينوتواصلاستراحة13:00

(الحلولوالتحدّيات)"والتصّحــروالبيئيـةالمناخيـةالتغيّيـراتالمياه،موارد":الـثالثـــةالجـلـسـة13:15

رجالمنالمشاركينبين(فيديو)المرئيللتواصل18:00الساعةحتىاليوممفتوحةالمنصةستبقى14:30

الجانبينمناألعمال

البرنامج بتوقيت اليونان* 



البرنامج

2021تشرين األول /أكتوبر6األربعـاء 

المنّصةالىالدخول09:30

الثانياليوملبرنامجالتـقـديـم09:45

"   الثروة السمكية ومزارع األسماك وتربية االحياء المائية": الجـلسـة الـرابعــة10:00

( التقنية اليونانية وتبادل التجارب مع العالم العربي)

المشاركينبينوتواصلاستراحة11:15

"الغذائيةوالمواصفاتالحاللالنقـل،األغذية،تغليفتكنولوجيا":الخامسـةالجـلسـة11:30

المشاركينبينوتواصلاستراحة12:45

"الطبيعيةوالعضويّةالغدائيةالمنتجاتعلىالُمتزايدالطلبومواكبةالتطورات":الســادســةالجـلسـة13:00

(العربيوالعالماليونانفياالعمالرّوادتجربة)

بين المشاركين من رجال ( فيديو)المرئي للتواصل 18:00ستبقى المنصة مفتوحة اليوم حتى الساعة 14:15

األعمال من الجانبين

البرنامج بتوقيت اليونان* 
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https://www.ccc.net/
https://www.georgealexander.gr/
https://neokem.eu/en/home-page/
https://www.joud.com/index_files/home.htm
https://www.wide.co.com/
https://www.phrs.gr/en/
https://www.eurosol.eu/
http://greekdiplomaticlife.com/
https://www.petet.org.gr/pages/
https://notice.gr/
http://cold.org.gr/default.aspx?lang=en

