
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يان صحفي ب  
 2015 نوفمبر 30القاهرة في           

مول من االتحاد األوروبيالم إنجازات برنامج دعم التنمية الريفية  
 

يشارك في و  بالقاهرة 2015نوفمبر  30وم يفي  راضي مؤتمرا  بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصالح األفي مصر االتحاد األوروبي  وفدقييم ي
محافظي الفيوم والمنيا وعدد  باإلضافة إلي ربي في مصو المؤتمر وزراء الزراعة والري والتعاون الدولي والتنمية المحلية مع سفير االتحاد األور 

 ريبي.جمن صغار المزارعين والجمعيات السبع الحاصلة علي منح تنفيذ البرنامج الت
االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصالت ف شراإبي وينفذ تحت و ور ريبي ممول من االتحاد األجبرنامج تهو تنمية الريفية برنامج دعم ال

تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصالح صغار المزارعين كأحد محاور  سبل سهم نتائج البرنامج التجريبي في بلورةومن المتوقع أن تالبستانية. 
ومية للتنمية الريفية، وقد قامت المنح السبع بتطبيق حزم مختلفة من المدخالت لزيادة دخل صغار المزارعين الذين تقل حيازتهم ستراتيجية  القاإل

ريبي .جالزراعية عن ثالث أفدنة فضال  عن تحسين نوعية الحياة في القري الست التي ينفذها البرنامج الت  
تباع ممارسات زراعية جديدة )مشروطة( نظير الحصول علي حوافز امن صغار المزارعين ب ا  زامإن تطبيق منظومة الحوافز المشروطة يتطلب إلت

مثل للموارد الطبيعية ، يندرج تحت الحوافز في االستخدام األ بدورها تمكنهم من االستمرار في تطبيق هذه الممارسات الجديدة والتي تسهم
دخال محاصيل إإقامة الصوب، تصنيع الكمبوست، وحدات الفرز والتعبئة للمحاصيل،  مدخالت مثل تبطين المساقي ، تسوية األرض بالليزر،

الحديثة والمالئمة للزراعة. علما  بأن الشروط الخاصة بكل قرية تتم مناقشتها واالتفاق بشأنها  جديدة، خلق فرص عمل، االستثمار في التكنولوجيا
 احترام التنوع الجيولوجي.و  مياه الريتخدام من مدخالت لتحسين التربة، ترشيد اسمسبقا  ووفقا  الحتياجات كل مجتمع علي حدة وهي تتض

وقد  2013شهرا  بدأت في يونيو  24ذ منظومة الحوافز المشروطة ألول مرة في مصر بواسطة سبع منح تعمل مباشرة مع المزارعين لمدة نف  ت  و  
زارعين علي استعداد ممنح السبع ليتسني لهم استكمال التنفيذ واستخالص النتائج. وقد أظهرت النتائج األولية أن صغار الالمدة تنفيذ  مد تم

وزيع مياه الري، كما أظهرت النتائج أن صغار المزارعين ت سنلتكوين وتسجيل روابط لمستخدمي المياه والمساهمة في صيانة المساقي لضمان ح
نتاجية والدخل وآليات د العضوي )كومبوست( لتقليل استخدام الكيماوي كما استخدموا نوعيات أفضل من البذور لزيادة اإلتبنوا طرق عمل السما

الحصاد والتسويق الجماعي. دبع اأفضل لممارسات م  
.بيةو ور األفاقية الجوار ربي في إطار اتو و مليون يورو ممولة بالكامل من االتحاد األ عشرةإن الميزانية المخصصة للبرنامج التجريبي هي   

  للمزيد من المعلومات يرجي االتصال :
EU: Programme Manager: Mr. Stéphane David - Stephane.DAVID@eeas.europa.eu 

Press & Information Officer: Ms. Rasha Serry - rasha.serry@eeas.europa.eub 

Kindly visit SRDP in the UPEHC website:  www.upehc.org 

Contacts: afaf_saghir@hotmail.com  – 0122 776 9577 - nagwafarag.srd@gmail.com  – 0122 222 1086 
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
 

“The European Union is made up of 28 Member States who have decided to 

gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a 
period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and 
sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual 
freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its 
values with countries and peoples beyond its borders”. 
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