
 

 االتحاد األوروبي
 وفد االتحاد األوروبي فى مصر

 

 
 

2016 فبراير 1القاهرة فى   
 

 بيان صحفى

 
 االتحاد األرووبي يستكمل مسيرته لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة فى مصر 

 
"الممارسات الزراعية تعزيزاً للمارسات الزراعية الجيدة فى مصر، سيعقد شركاء أوروبيون ومصريون ورشتى عمل حول 

وفى المنيا يومى الثالث والرابع من فبراير  2016الجيدة فى األراضى المروية" فى الفيوم فى يومى األول والثانى من فبراير 

وذلك فى إطار ( EU-JRDP. سيتم تنظيم ورشتى العمل من خالل برنامج االتحاد األوروبي المشترك للتنمية الريفية )2016

مليون يورو  21.895.00االتحاد األوروبي منحة بقية (، وقد خصص ENPARDمية الزراعية والريفية )نبي للتالحوار األورو

 فى ثالثة محافظات فى مصر: الفيوم ومطروح والمنيا. ن خالل التعاون التنموي اإليطالي لهذا المشروع والذى سيتم تنفيذه م

 

نتاج الزراعى من خالل اتباع الممارسات الزراعية الجيدة التنمية المستدامة لالإلى زيادة  فى الفيوم والمنياتهدف هذه المبادرة 

 كفاءة أنظمة الرى. المحلية الرئيسية والزراعية وكمية المحاصيل تحسين نوعية وذلك ل

برنامج اضى ومحافظتى الفيوم والمنيا. ونظمتها وحدة إدارة اية وزارة الزراعة واستصالح األرستعقد ورشتى العمل تحت رع

يهدف نهج ورشتى نموي اإليطالي. (، بالتعاون مع منظمة التعاون التEU-JRDPاالتحاد األوروبي المشترك للتنمية الريفية )

العمل إلى اإلندماج المبكر للمجتمع لتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية. وذلك من دوره أن يعزز التعاون مع المشاريع األخرى 

ك المحافظات، مما سيرفع من مستوى التعاون التنموى اإليطالي فى تلالمنفذة من قبل األوروبي والممولة من قبل االتحاد 

 (. EU-JRDPالتوعية بأنشطة برنامج االتحاد األوروبي المشترك للتنمية الريفية )

 

العضوى الحقلى،  متضمنة التسميدسوف يناقش المشاركون الممارسات الزراعية الجيدة فى ثالثة موضوعات: إدارة المحاصيل 

 وإدارة المخلفات الصلبة، وأنظمة الرى واإلدارة المستدامة للمياه. 
 

 :مع التواصل يرجى المعلومات، من للمزيد
   Stephane.David@eeas.europa.euستيفان ديفيد   :البرنامج مدير

  rasha.serry@eeas.europa.eu سري رشا:  اإلعالمي المسؤول

 +(201220) 700705 موبايل:+ 202 2461 9860 تليفون:

  www.facebook.com/EUDelegationegypt :فيسبوك

  EUinEgy@ تويتر:

  www.eeas.europa.eu/delegations/egypt :الموقع

 jssF56KKwzBh0_7w-https://www.youtube.com/channel/UCQ1Me9 يوتيوب:
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 االتحاد األوروبى المشترك للتنمية الريفيةبرنامج 

 وحدة إدارة البرنامج

 كورنيش النيل، جاردن سيتى، القاهرة، جمهورية مصر العربية 1081
 .orgjrdp-@euismaeelnoha.نهى إسماعيل  المسؤول اإلعالمى:

 27920272فاكس:  + 202 27941841/27942020 تليفون:

 jrdp.org-www.eu الموقع:

Programme-Development-Rural-Joint-Union-https://www.facebook.com/European- فيسبوك:
1658242964432260/?ref=hl 
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