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 :  يرس GfRS أن تعلن عن تنظيم هذه الفرصة الفريدة

نت حول اللوائح األوروبية   ندوات عبر اإلنبر
ي إفريقيا 

 
كات ف  العضوية الجديدة للرسر

 قواعد اإلنتاج والتصنيع وحلول التجارة الدولية 
ين   اتصاالت مع المشبر

  محتويات 

 اتصل بنا عل 
organicimports@gfrs.de 

 أو امسح رمز االستجابة الرسيعة وأكمل استمارة التسجيل 

 تسجيل 

نت؟  ندوات عبر اإلنبر

ي  نت حول تصدير المنتجات العضوية إىل االتحاد األوروبر  ثالث ندوات عبر اإلنبر
ية والفرنسية والعربية   الندوات باللغات اإلنجلب  

 

هل تخطط لبيع محصولك العضوي القادم  
ي أوروبا؟ 

 
 ف

mailto:organicimports@gfrs.de
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 برنامج الندوات   

  الندوة األوىل عىل الويب  الالئحة التنظيمية الجديدة لالتحاد األوروبر  

ي مثل وضع العالمات عل   سيقدم المتحدثون للمشاركي   المتطلبات العامة لتصدير المواد الغذائية إىل االتحاد األوروبر

ي     ي االتحاد األوروبر
 
 المنتوجات العضوية المقدمة للمستهلك ف

ي 
 
ات ف ا مناقشة التغيب 

ً
ية، واإلضافات، ... ولكن أيض والقواعد الخاصة بالكائنات المعدلة وراثًيا، ومخلفات المبيدات الحرسر

كات األفريقية مع إيالء اهتمام خاص لمجموعات المشغلي    تبة عل ذلك عل المزارعون والرسر  اإلنتاج العضوي والعواقب المبر

ا( 1122التاري    خ: 
ً
)صباح  

  الندوة الثانية عىل الويب   اعتماد المنتجات العضوية

اد المنتوجات العضوية  وط استب  تتعلق هذه الندوة بالقواعد الجديدة إلنتاج النباتات ومعالجتها. كما سيناقش المتحدثون شر

ي   إىل االتحاد األوروبر
 

  التواري    خ  السنغال وكوت ديفوار  المغرب   تونس 

ا( 5122 
ً
ا( 4122  )صباح

ً
ا( 3122  )صباح

ً
  )صباح

  الندوة الثالثة عىل الويب  االتصال بسوق التصدير

ي يجب اتباعها، وما هي نقطة الدخول، ويقدمون 
سيقدم المتحدثون كيفية توسيع الشبكة، وماهي اإلجراءات المخصصة التر

ي تحتاجها لإلجراءات اإلدارية
 لك المعلومات التر

 

  التواري    خ  السنغال وكوت ديفوار  المغرب   تونس 

ا( 21122 
ً
ا( 22122  )صباح

ً
ا( 20122  )صباح

ً
  )صباح

: الصباح =  لي   ا للمنطقة الزمنية لبر
ً
المنطقة الزمنية برلي    07:00 - 00:00وبعد الظهر =  00:00 - 00:00يتم تقديم األوقات وفق .  
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Tom Nizet 
وع لبناء مزرعة توضيحية  ا جزًءا من مرسر

ً
ي السنغال وكان أيض

 
ي جنوب إفريقيا ، وعمل ف

 
يت جزًءا من دراسته ف أجرى توم نب  

ي والواليات   عن إصدار الشهادات العضوية )االتحاد األوروبر
ً
ون. كان توم مسؤوال ي شمال غرب الكامب 

 
للزراعة المستدامة ف

ي غرب إفريقيا )السنغال ، بوركينا فاسو ، ماىلي ، 
 
المتحدة األمريكية( للمزارعي   ومجموعات المزارعي   والمعالجات والمصدرين ف

ي السنغال  -غانا ، ساحل العاج ، جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 
جمهورية الكونغو الديمقراطية( وأجرى عمليات تفتيش ف

ي 
 
 .Certisys (XX-BIO-008) وجمهورية الكونغو الديمقراطية كموظف ف

Toralf Richter & Nicolas Lefebvre  

 لصالح 

 FiBL، المعهد السويرسي ألبحاث الزراعة العضوية ، وهو مركز 

ي جميع أنحاء العالم. 
 
الكفاءة العالمي للزراعة العضوية الذي يجمع بي   البحث والتدريب والمشورة ف

ي قسم التعاون الدوىلي ، يعمل أكبر من 
 
ي أكبر من  00ف

 
ا واستشارًيا كل عام ف

ً
ي  00باحث

 
ا ف

ً
وع مرسر

ي تمر بمرحلة انتقالية
 البلدان التر

Serge Massart 

ج ماسارت ما يقرب من  ي اإلنتاج العضوي. لمدة  00يمتلك سب 
 
ة ف ي  4عاًما من الخبر

 
ي الوحدة العضوية ف

 
سنوات ، عمل ف  

ي المفوضية األوروبية
 
 ف

DG AGRI 

ي 
كما أنه يعمل كخبب  مراجع حسابات لهيئات االعتماد. وتجربته مع البلدان األفريقية مرتبطة بشكل خاص بأنشطة التدقيق التر

ق وغرب إفريقيا. أعطته هذه المراجعات الميدانية نظرة ثاقبة  ي شمال وشر
 
ي إطار االعتماد. مكنه ذلك من زيارة المنتجي   ف

 
تتم ف

ي توثيق مجموعات المنتجي   العضويي   
 
ة ف .لإلنتاج العضوي واكتساب الخبر  

 المتدخلون

Dr1 Jochen Neuendorff 

ي مجال الشهادات العضوية ألكبر من 
 
عاًما. قادته أنشطته إىل العديد من البلدان  30يعمل الدكتور يوخن نويندورف ف

ي للمصدقي   العضويي    ي مجلس إدارة المجلس األوروبر
 
ا للدورة  (www.eocc.nu) األفريقية. وهو عضو ف

ً
وع ويقود مرسر

ي  نت حول اللوائح العضوية الجديدة لالتحاد األوروبر وبالتعاون مع توم ، ينفذ  .(www.org-lex.eu) التدريبية عبر اإلنبر

ق أوروبا بالمتطلبات الجديدة ي جنوب شر
 
ا إلبالغ هيئات إصدار الشهادات العضوية المحلية ف

ً
وع  مرسر

Mohamed  Mraihi 

 يحمل محمد المراحي الجنسيتي   اإليطالية والتونسية. منصبه الحاىلي كمدير الجودة واالعتماد بهيئة إصدار الشهادات اإليطالية

CCPB  

 يسمح له 

ي المناطق األفريقية. إىل جانب المصادقة عل المنتوجات العضوية، يعمل محمد  
 
بالحصول عل فهم واسع لإلنتاج العضوي ف

ا كمفتش لإلنتاج البيو
ً
ي مناطق شمال إفريقيا بشكل  -أيض

 
ي النقاش حول إنتاج الغذاء ف

 
ي إيطاليا. يشارك بنشاط ف

 
ديناميكي ف  


