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ISC 2022 Overview  
National food security is the condition in which all the population of a given country have at 
all times access to safe, adequate, and nutritious food to satisfy their daily needs. 
Consequently, each country has to guarantee a permanent supply of its internal market with 
basic food commodities through promoting local production and/or opting for imports when 
necessary. Therefore, ensuring national food security is of high priority especially for 
countries that lack agricultural resources and food technologies or during periods of global 
trade disruptions. The International Sustainability Conference 2022 will focus on all topics 
related to food security and food systems in Qatar and worldwide in terms of improving food 
quantity, quality and sustainability of production systems. The latest findings, knowledge, 
lessons learned, and best practices will be presented and discussed by multidisciplinary 
experts from inside and outside Qatar. The scientific advancements in various disciplines 
related food security will be covered over two days through four dedicated sessions as 
following:  
 
Session I: Challenges and opportunities in achieving food security.  
Session II: Technologies to improve agricultural production.  
Session III: Food quality and human health. 
Session IV: Strategies towards implementing the Food-Water-Waste-Energy Nexus. 
 
All these aspects are within the research pillars of Qatar University as well as the priorities 
of Qatar National Vision 2030 and Qatar National Food Security Program.  
For registration Please click the link below. 
 
http://webapp.qu.edu.qa/forms/index.php/285427?newtest=Y&lang=en  
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 مؤتمر التنمیة المستدامة الثالث بعنوان " االمن الغذائي"

 

 مساء 02:30الساعة صباحا حتى  08:30من الساعة  2022اكتوبر،  30-31
 جامعة قطرH10 االبحاث،مجمع 

 
 

 
 نبذة عن المؤتمر

ي هو حصول كل ا�سان 
ي كل األوقات  األمن الغذائئ

ي من غذاء لح�اة صح�ة وفعالة.  ع�و�ف
،ما �ك�ف ف ع� كل دولة  و�التا�ي يتعني

الداخ�ي بالسلع الغذائ�ة األساس�ة من خالل االعتماد ع� اإلنتاج المح�ي والعمل ع� تط��رە أو  ا دائم لسوقه ضمان تزو�د 
اد كلما ي  اللجوء لالست�ي ي أول��ة مطلقة خاصة بالنسبة للبلدان الئت ي الوطئف

اقتضت الحاجة لذلك. و�عت�ب ضمان األمن الغذائئ
ي أ وتقن�ات التصنيعتفتقر إ� الموارد الزراع�ة 

ات اضطرابالغذائئ ي هذا  و خالل ف�ت
  اإلطار. المبادالت التجار�ة العالم�ة. و�ف

كز المؤتمر الدو�ي الثالث لالستدامة لسنة  ي قطر  ٢٠٢٢س�ي
ي وأنظمة الغذاء �ف

ع� جميع المجاالت المتعلقة باألمن الغذائئ
ي دول العالم من ح�ث العمل ع� ترفيع كم�ة األغذ�ة 

ف جودتها و�ا�ت يتم عرض  وسوف مة اإلنتاج. واستدامة أنظ وتحسني
اء  ي من قبل خ�ب

ومناقشة أحدث نتائج البحث والمعرفة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات المتعلقة باألمن الغذائئ
 األر�عة التال�ة: خالل الجلسات من  وخارجها  متعددي التخصصات من داخل قطر

ي  .1
ي تحقيق األمن الغذائئ

 . التحد�ات والفرص �ف
ف اإلن تقن�ات .2  . تاج الزرا�ي تحسني
 . جودة الغذاء وصحة اإل�سان .3
ف الغذاء والماء والنفا�ات والطاقة .4 ات�ج�ات لتنف�ذ العالقة بني  . اس�ت
5.  

أول��ات رؤ�ة قطر الوطن�ة  تعت�ب جميع هذە المجاالت من ضمن ركائز البحث العل�ي لجامعة قطر باإلضافة إ� كونها من
٢٠٣٠  . ي

ي لألمن الغذائئ  و�رنامج قطر الوطئف

 للتسج�ل، الرجاء الضغط ع� الرابط التا�ي 
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