اجتماع جمموعة عمل جلنة الزراعة والري يف مجعية رجال االعمال
كلية زراعة جامعة عني مشس
مبقر بالكلية  -اخلميس املوافق  26أغسطس 2021
قامت السيدة  /جوزيت لطف هللا درة فيعاني – نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية بالتنسيق مع
األستاذ الدكتور  /أحمد جالل  -عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ،لعقد اجتماع مجموعة العمل
المشتركة.
قام الدكتور جالل بافتتاح االجتماع وحضر اللقاء عدد من ممثلي هيئة التدريس بالكلية (وذلك على النحو
التالي أبجديا)
•
•
•
•
•
•

أ.د .ثناء النوبي – أستاذ ورئيس قسم اإلقتصاد الزراعي
د .خالد طاهر الباجوري – أستاذ الهندسة الزراعية
د / .عمرو مسعد – استاذ الهندسة الزراعية ومدير مركز الدراسات االستشارية والزراعية
أ.د .نجالء محمد عبيد – أستاذ الوراثة والبيوتكنولوجي
د .نعمة قطب الشوس – أستاذ مساعد قسم الوراثة
أ.د .درة فيعاني – ممثل عن جمعية رجال االعمال

وقدمت أ.د .درة فيعاني اعتذار كل من المهندس منصور الجبلي والدكتور وليد أعضاء جمعية رجال االعمال
ومجموعة العمل المشتركة لسفرهم للخارج.
حيث عقد اللقاء في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق  26أغسطس  2021بمقر الكلية،
وقد عقد اللقاء بهدف:
إستكمال وضع اخلطوات التنفيذية لربنامج التعاون املقرتح بني جلنة الزراعة والري جبمعية
رجال األعمال املصريني وكلية الزراعة جبامعة عني مشس والذي خيص املشاركة يف الربنامج
الوطني "حياة كرمية" والتمكني االقتصادي للمناطق والقرى املختارة للربنامج

• تم إستعراض ما هو متفق عليه مسبقا بإختيار محافظة القليوبية على ان تكون النموذج المختار لمبادرة
الكلية والجمعية بالمشاركة في برنامج  1500قرية ،حيث تمثل محافظة القليوبية  33قرية في هذه
الخطة ،وسوف تشمل المبادرة المقدمة المشاركة في تحسين الدخل والتمكين اإلقتصادي في مجال
الزراعة والتصنيع الزراعي وكافة االنشطة المرتبطة به.

•

•

•
•

•

•

•
•

تم التأكيد على ضرورة البدء بعمل خطة أو دراسة تفصيلية حول القرى التي سيتم العمل بها في محافظة
القليوبية ،وهو ما يتطلب جمع البيانات الدقيقة والموثقة حول تلك القرى مثل :النمط السكاني ،النمط
الصناعي ،والنمط الزراعي بها.
اتفقت المجموعة ان المرحلة األولى تختص بجمع البيانات عن المناطق المستهدفة وخاصة الحصول
على البيانات المطلوبة لتلك الدراسات بكافة الطرق والوسائل الممكنة وذلك سواء من خالل الجهات
الرسمية المعنية مثل  :وزارة التضامن اإلجتماعي ،وزارة الزراعة وإستصالح األراضي ،الجهاز
المركزي للتعبئة و اإلحصاء ،محافظة القليوبية ،ومديرية الزراعة بالمحافظة.
تم إقتراح ان يقوم طلبة كلية الزراعة بإجراء اإلستقصاءات الميدانية والحصول على البيانات
والمعلومات من القرى ميدانيا بمقابل مادي ،لضمان وجود تغطية مادية لتكلفة مصاريف الطلبة.
تم التأكيد على أهمية مشاريع أعادة تدوير المخلفات الزراعية لتكون ضمن المشاريع الصغيرة المقترح
تنفيذها في هذه المبادرة ،وذلك بهدف التخلص من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى
اسمدة عضوية أو مصادر للطاقة أو علف حيواني ،كما سيمثل هذا المشروع فرص عمل جيدة للسيدات
في الريف ،باإلضافة إلى المخلفات المنزلية والتخلص منها بطريقة امنة او اعادة تدويرها من خالل
مصانع بالمنطقة.
تمت اإلشارة إلى إمكانية اإلستفادة من شهادة  Global Gapلتصدير الفاكهة والتي تم تطبيقها على
محصول الفراولة في القليوبية من خالل برنامج منفذ تحت اشراف احدى أعضاء مجموعة العمل،
وهنا تم التأكيد أن عمل الدراسات التصديرية ورؤية العائد من مثل تلك البرامج يكون من ضمن الدراسة
تم اقتراح عمل وحدة صغيرة للتسويق الجماعي على مستوى القرية ،وتقوم السيدات بالقرية بإدارتها،
األمر الذي يتطلب نشر التوعية والفكر في هذا الشأن ،على ان يكون لها شق قانوني بالتعاون مع وزارة
التضامن اإلجتماعي ،كما يمكن اإلستعانة ب لجنة التنمية المستدامة بالجمعية في هذا الشأن.
أهمية سالسل القيمة ،حيث يجب التوجيه للمزارعين لها.
إضافة إلى عمل برامج توعية وتنمية حقيقية مع الشباب من خريجي الدبلومات الزراعية لتحقيق
االستدامة من خالل الشباب ،وهنا تمت اإلشارة إلى إمكانية اإلستعانة ببرنامج  TVETالتابع لوزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني تعليم وتدريب الشباب بالقرى.

ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على توزيع األدوار بني اطراف اجملموعة لتنفيذ املرحلة األوىل من
الدراسات :

• تقوم السيدة  /جوزيت لطف هللا فيعاني – عضو لجنة الزراعة والري بالجمعية بالتنسيق وإجراء
مقابلة د .ايمن عبد الموجود  -نائب وزيرة التضامن اإلجتماعي والمسئول عن مبادرة حياة كريمة
بالوزارة  ،ثم إعداد خطاب رسمي له بعد الزيارة.

•

•

•
•
•

تقوم الجمعية بالحصول على البيانات المنشورة حول النمط السكاني والصناعي بالقرى المستهدفة في
محافظة القليوبية وذلك من خالل مخاطبة الجهات الرسمية المعنية (الجهاز المركزي للتعبئة
واإلحصاء – وزارة التجارة والصناعة).
تقوم األستاذة الدكتورة /ثناء النوبي – أستاذ ورئيس قسم االقتصاد الزراعي بالكلية بجمع كافة
الدراسات واألبحاث بالقسم حول النمط السكاني والزراعي والصناعي والتوزيعات في القرى
المستهدفة بمحافظة القليوبية
تفويض المهندس  /وليد عبد الرشيد – عضو الجمعية ،لتولي كافة ما يخص ملف دراسة برامج
تدوير المخلفات الزراعية
يتم تكوين جروب  WhatsAppبين مجموعة العمل المشاركة في اللقاء ،والمتابعة حول ما تم
الوصول إليه سواء من جانب الجمعية أو الكلية.
عقد اللقاء القادم لمجموعة العمل المشاركة بعد فترة من أسبوعين إلى شهر  ،إلستعراض ومتابعة ما
تم إنجازه من خطوات فعلية من الجانبين.

