
الثالثاء ٣١ من مايو ٢٠٢٢

أولويات  الغذائي هاجسَا كبيًرا لكل ا
مم والشعوب ويشغل الصدارة في  يشكل تحقيق ا
من 
مدى  هو  حالًيا  الغذائي  ل�من  شيوًعا  ا
كثر  المفهوم  ويعتبر  القرار.  ومتخذي  القادة  اهتمامات 
وقد  المجتمع.  أفراد  لكافة  منتظمة  بصورة  غذائية  قيمة  وذو  ومتوازن  متنوع  كافي  غذاء  توافر 
أصبح من الواضح أن تحقيق ا
من الغذائي بصورة مستدامة يتطلب النظر إلى أبعاد اخرى تتجاوز 
إتاحة الغذاء وانتظام الوصول إليه. من ضمن هذه ا
بعاد هي مراعاة أساليب إنتاج الغذاء بصورة 

آمنة علي صحة ا²نسان والبيئة المحيطة. 

وقد انصب اهتمام القائمين على القطاع الزراعي على كيفية زيادة ا²نتاجية بما يتواكب مع زيادة 
الكيماوية  والمبيدات  ا
سمدة  استخدام  في  ا²سراف  عليه  ترتب  مما  االحتياجات،  وسد  الطلب 
أن  إلى  المصنعة.  للمنتجات  المضافة  والمواد  الصناعية  الحافظة  والمواد  البيطرية  والعقاقير 
اتضحت اºثار السلبية المترتبة على هذه الممارسات وا
ضرار الفادحة التي تلحقها بصحة ا²نسان 
الممارسات بشكل يضمن االستدامة ويحافظ  إيجاد بدائل لهذه  البحث عن  البيئي. وبدأ  والنظام 
الزراعة الحيوية وتشجيع نشرها تحدًيا فارًقا،  التحول إلى  البيئي. ومن هنا بات  على توازن النظام 
يؤدي  والتي  الطبيعي  المنشأ  ذات  والمبيدات  ا
سمدة  استخدام  على  النظام  هذا  يعتمد  حيث 
التنوع  على  والمحافظة  التربة  وبناء  خصوبة  تحسين  إلى  الطويل  المدى  على  استخدامها 
البيولوجي وحماية النظام البيئي. وتزامنÁ مع ذلك صدر قانون الزراعة العضوية في مصر مطلع 
٢٠، والذي يشجع التوسع في ا²نتاج الزراعي العضوي ويمنح سلطة  ٢ ١ والئحته التنفيذية في   ٢٠٢٠
القومية لسالمة  للزراعة العضوية والهيئة  العامة  الزراعة العضوية لÆدارة  الرقابة وا²شراف على 
والحيوية  العضوية  والمنتجات  المدخالت  مواصفات  بوضع  المختصتان  السلطتان  وهما  الغذاء، 

وضوابط عملية ا²نتاج ووضع عالمات الجودة والرقم الكودي لكل منتج. 

به  تقوم  الذي  الرئيسي  الدور  نغفل  ال  أن  علينا  التوجه  هذا  من  المرجوة  ا
هداف  تحقيق  وضمان 
المؤسسات التعليمية المهتمة بالزراعة وعلى وجه الخصوص الزراعة العضوية. حيث تساهم هذه 
العضوية  المنتجات  واستخدام  العضوية  الزراعة  ثقافة  نشر  في  فعالة  بصورة  المؤسسات 
الزراعة  الخريجين مؤهلين ومدربين لممارسة  الذي تقوم به ²عداد كوادر من  الدور  إلى  با²ضافة 
العضوية وتطبيقها. لذا سنركز في هذه الورشة على عرض ومناقشة أهم التحديات التي تواجه 
دعم  في  الزراعي  التعليم  ودور  المصري  العضوية  الزراعة  قانون  ظل  في  فيما  العضوية  الزراعة 

ونشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية. 

مستقبل الزراعة الحيوية
بين التعليم والتطبيق

شعار المنتدى
"الزراعة تسد الجوع، الصناعة توفر االحتياجات،

ولكن التعليم يزرع ويصنع وطن�"



الجلسة الثانية
الزراعة الحيوية بين التعليم وسوق العمل
أ.م.د. شيماء أبو حطب - مدير الجلسة

١٢:٣٠ - ١:٠٠

١:٠١ - ١:٣٠

عرض تقديمي عن أول كلية زراعة حيوية بمصر 
-(أ.م. د./ شيماء أبو حطب ) وكيل كلية الزراعة الحيوية- جامعة هليوبوليس 

- (أ.د./ نبيل الحفناوي) ا
ستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة المنوفية بمدينة السادات

- (أ.د./ محمد ابراهيم دسوقي) ا
ستاذ بكلية الزراعة - جامعة القاهرة 

- (أ.د./ خالد غانم) أستاذ بكلية الزراعة - جامعة ا
زهر

- (أ.د./ منال مبارك) ا
ستاذ بكلية الزراعة - جامعة عين شمس

- (أ.د./ عطوة أحمد عطوة) مدير مكتب إدارة و تسويق ا بتكار - مركز البحوث الزراعية

- ( أ. نجالء أحمد) مدير مشروع مركز المعرفة الحيوية

مناقشة١:٣٠ - ٢:٠٠

استراحة وغداء ٢:٠٠ - ٣:٠٠

االستقبال

تسجيل

الترحيب وأهداف التنمية المستدامة رؤية سيكم وأهدافها - للزراعة الحيوية
أ/ حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس

٩:٠٠ - ٩:٥٠

١٠:٠٠ - ١٠:٣٠

الجلسة ا�ولى
 الالئحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية

ا.د. فوزي ابوالعباس - مدير الجلسة

١٠:٣٠ - ١٠:٥٠

دور ا�دارة العامة الزراعة العضوية في تطبيق الالئحة التنفيذية
- (أ.د./ مايسة لطفي) مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة

١١:١٢ - ١١:٣٤

أهمية تطبيق القانون للصادرات المصرية 
- (أ./ عبد الحميد الدمرداش) رئيس المجلس التصديري

١٠:٥١ - ١١:١١

دور هيئة سالمة الغذاء في تطبيق الالئحة التنفيذية
(د./ سمر شعراوى سالمة) القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة على المحطات و مراكز التعبئة

مناقشة١١:٣٥ - ١٢:٠٠

استراحة١٢:٠٠ - ١٢:٣٠



الجلسة الثالثة
 طريقنا ل�خضر( التسويق وفرص العمل) جلسة نقاشية

د. طارق العربي - مدير الجلسة

٣:٠٠ - ٣:٢٠

٣:٤٠ - ٤:٠٠
الشهادات الكربونية

- (أ./ ثريا سعده) مدير مركز المناخ والطاقة

٤:٠٠ - ٤:٢٠
شهادة الضمان التشاركى

- (م. والء محمد) مدير جودة ومصدق الشهادات بالمركز المصرى للزراعة الحيوية

ممثلين من السوق المحلى للمنتجات ا¥ورجانيك ٣:٢٠ - ٣:٤٠
Greenolic أ./ يحى جمال -مدير التسويق بارضنا - أ./ .ضياء دياب - مدير التسويق بسارة اورجانيك - أ./ مجدي جاد-  مدير التشغيل ب

الجلسة الختامية ٤:٢٠ - ٤:٤٠

أسواق المنتجات االورجانيك في مصر ودور جهات التفتيش
- (د./ رامي محمد) مدير المركز المصرى للزراعة الحيوية


