
 

االحتاد األوروبي

معارفها“ ربط  قررت  عضًوا  دولة   28 من  األوروبي  االحتاد   يتألف 
 ومواردها ومصائرها ببعضها البعض. ومتكنت هذه الدول مًعا، خالل
ع امتدت على مدى 50 عاما، من حتقيق التنمية املستدامة  فترة تَوسُّ
مع والدميقراطية،  باالستقرار  تتمتع  منطقة  وبناء   لشعوبها 

التزامها باحلفاظ على التنوع الثقافي والتسامح واحلريات الفردية.ظ

 من ثم، كان لزاما على االحتاد األوروبي تقاسم إجنازاته وقيمه ال بني
حدوده خارج  الواقعة  والشعوب  البلدان  بني  وإمنا  فقط،    أعضائه 

أيًضا.ظ

منظمة األغذية والزراعة

 افُتتِح مكتب التمثيل القطري للمنظمة في مصر عام 1978. ومنذ
 ذلك احلني، تعاونت املنظمة وشاركت في أنشطة التنمية الزراعية
 والريفية التي تلبي احتياجات البالد. وكان الهدف الرئيسي ملكتب
 ممثلية املنظمة في مصر مساعدة احلكومة في وضع السياسات
 والبرامج وإنشاء املشاريع التي تعالج األسباب اجلذرية للجوع وسوء
 التغذية، واملساعدة في تنمية قطاعات الزراعة ومصايد األسماك

والغابات واستخدام املوارد البيئية والطبيعية بطريقة مستدامة.ظ

تتحمل فيما  األوروبي،  االحتاد  مبساعدة  املنشور  هذا  إصدار   مت 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في مصر وحدها مسؤولية
 محتويات هذا املنشور، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تعكس

وجهات نظر االحتاد األوروبي.ث

ال تعبر اآلراء الواردة في هذا املنشور عن آراء االحتاد األوروبي.ث

ذ هذا املشروع بتمويل من يُنفَّ
االحتاد األوروبي

مبادرة برنامج االحتاد األوروبي املشترك للتنمية الريفية 
في إطار برنامج اجلوار األوروبي للتنمية الزراعية والريفية 

)ENPARD( في مصر

مشروع حصاد املياه واملمارسات 
الزراعية اجليدة من أجل حتسني 

االحوال املعيشية وزيادة اإلنتـاج 
واستـدامـته فــي املناطق الزراعية 

املطرية مبحافظة مطروح
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وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مصر

العنوان: 1 شارع اإلصالح الزراعي، الدقي، اجليزة، مصر

هاتف:ث

بريد إلكتروني:ث

املوقع اإللكتروني:ث 

+2 022 536 588

 info@agr-egypt.gov.eg

agr-egypt.gov.eg

 العنوان: تقاطع شارع التحرير مع شارع ليبيا، الدور الثاني عشر، شقة رقم 
1201، محافظة مرسى مطروح

هاتف/فاكس:ي 

بريد إلكتروني:ث

املوقع اإللكتروني:ث 

فيسبوك:ث

info@eu-jrdp.org

 www.eu-jrdp.org

https://www.facebook.com/eujrdp/

+2 046 494 8228

زراعات التني في بطون الوديان باستخدام السدود األسمنتية
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املفهوم

الزراعية فى محافظة مطروح حتت ظروف  انتاجية احملاصيل 
وعدم قلة  بسبب  للغاية  منخفضة  تعتبر  املطرية   الزراعة 

انتظام سقوط االمطار باملنطقة.ي

الشرب ملياه  الرئيسى  املصدر  هى  االمطار  تعتبر  ذلك،   ومع 
 والزراعة فى املنطقة والتى يتم تخزينها عن طريق منشات
زيادة األولويات  أهم  من  كان  ثم،  ومن   . االمطار  مياه   حصاد 
ورى اآلدمي  لالستهالك  السطحي  اجلريان  مياه   تخزين 

الزراعات وشرب احليوانات )اغنام - ماعز - ابل(.ي

احملاصيل زراعة  على  األمطار  سقوط  تأثير  جانب   إلى 
املنطقة تواجهها  التي  املياه  ندرة  حتديات  تؤثر   وإنتاجيتها، 
 والَتقلُّب الشديد في معدالت سقوط األمطار على إمدادات
 العلف الالزمة للثروة احليوانية في املنطقة، مما ينعكس بدوره

بالسلب على انتاجيتها.ي

األهداف

تتمثل األهداف العامة في ما يلي:ي

املناطق في  املطرية  الزراعة  وإنتاجية  استدامة  زيادة       ب)أ(  
   الريفية مبطروح، ي

ب)ب( حتسني االحوال املعيشية للسكان احملليني.ي

املياه حصاد  نطاق  توسيع  فتشمل  احملددة،  األهداف   أما 
 واملمارسات الزراعية اجليدة ذات الصلة باحملاصيل في املناطق

املطرية مبطروح.ي

 اجلهات املعنية

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي؛ وجهاز شؤون البيئة ووزارة
ومركز احمللية مبطروح  احلكومية  واجلهات  والري  املائية   املوارد 
 بحوث الصحراء وغيرها من املؤسسات البحثية في املنطقة؛
 واملنظمات احلكومية وغير احلكومية واملزارعني وأفراد أسرهم

خصوًصا النساء.ي

األنشطة الرئيسية 
واالقتصادية االجتماعية  اجلوانب  يتضمن  رئيسي   تقرير 

وقائمة الختيار املستفيدين.ي

والنظم التقنيات  حصر  حول  تقرير  إعداد  من   االنتهاء 
املتاحة حلصاد املياه.ي

والتضاريس األرضي  والغطاء  األراضي  استخدام   تقرير 
الختيار التدابير املناسبة حلصاد املياه.ي

إنشاء ابار حلصاد مياه االمطار.ي

اخلاصة اجليدة  الزراعية  للممارسات  عملية   تدريبات 
بزراعات الزيتون والتني واللوز والشعير والقمح.ي

زيادة اإلنتاج احليواني لتحسني التغذية في األسرة.ي

مدة املشروعث

مارس/آذار 2017 - سبتمبر/أيلول 2019

متويل املشروعث
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حفر بئر حلصاد مياه األمطاربئر حلصاد مياه األمطار حتت اإلنشاءزيت زيتون – من أهم منتجات محافظة مطروح



 

 

املفهوم

الزراعية فى محافظة مطروح حتت ظروف  انتاجية احملاصيل 
وعدم قلة  بسبب  للغاية  منخفضة  تعتبر  املطرية   الزراعة 

انتظام سقوط االمطار باملنطقة.ي

الشرب ملياه  الرئيسى  املصدر  هى  االمطار  تعتبر  ذلك،   ومع 
 والزراعة فى املنطقة والتى يتم تخزينها عن طريق منشات
زيادة األولويات  أهم  من  كان  ثم،  ومن   . االمطار  مياه   حصاد 
ورى اآلدمي  لالستهالك  السطحي  اجلريان  مياه   تخزين 

الزراعات وشرب احليوانات )اغنام - ماعز - ابل(.ي

احملاصيل زراعة  على  األمطار  سقوط  تأثير  جانب   إلى 
املنطقة تواجهها  التي  املياه  ندرة  حتديات  تؤثر   وإنتاجيتها، 
 والَتقلُّب الشديد في معدالت سقوط األمطار على إمدادات
 العلف الالزمة للثروة احليوانية في املنطقة، مما ينعكس بدوره

بالسلب على انتاجيتها.ي

األهداف

تتمثل األهداف العامة في ما يلي:ي

املناطق في  املطرية  الزراعة  وإنتاجية  استدامة  زيادة       ب)أ(  
   الريفية مبطروح، ي

ب)ب( حتسني االحوال املعيشية للسكان احملليني.ي

املياه حصاد  نطاق  توسيع  فتشمل  احملددة،  األهداف   أما 
 واملمارسات الزراعية اجليدة ذات الصلة باحملاصيل في املناطق

املطرية مبطروح.ي

 اجلهات املعنية

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي؛ وجهاز شؤون البيئة ووزارة
ومركز احمللية مبطروح  احلكومية  واجلهات  والري  املائية   املوارد 
 بحوث الصحراء وغيرها من املؤسسات البحثية في املنطقة؛
 واملنظمات احلكومية وغير احلكومية واملزارعني وأفراد أسرهم

خصوًصا النساء.ي

األنشطة الرئيسية 
واالقتصادية االجتماعية  اجلوانب  يتضمن  رئيسي   تقرير 

وقائمة الختيار املستفيدين.ي

والنظم التقنيات  حصر  حول  تقرير  إعداد  من   االنتهاء 
املتاحة حلصاد املياه.ي

والتضاريس األرضي  والغطاء  األراضي  استخدام   تقرير 
الختيار التدابير املناسبة حلصاد املياه.ي

إنشاء ابار حلصاد مياه االمطار.ي

اخلاصة اجليدة  الزراعية  للممارسات  عملية   تدريبات 
بزراعات الزيتون والتني واللوز والشعير والقمح.ي

زيادة اإلنتاج احليواني لتحسني التغذية في األسرة.ي

مدة املشروعث

مارس/آذار 2017 - سبتمبر/أيلول 2019

متويل املشروعث
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حفر بئر حلصاد مياه األمطاربئر حلصاد مياه األمطار حتت اإلنشاءزيت زيتون – من أهم منتجات محافظة مطروح



 

 

املفهوم

الزراعية فى محافظة مطروح حتت ظروف  انتاجية احملاصيل 
وعدم قلة  بسبب  للغاية  منخفضة  تعتبر  املطرية   الزراعة 

انتظام سقوط االمطار باملنطقة.ي

الشرب ملياه  الرئيسى  املصدر  هى  االمطار  تعتبر  ذلك،   ومع 
 والزراعة فى املنطقة والتى يتم تخزينها عن طريق منشات
زيادة األولويات  أهم  من  كان  ثم،  ومن   . االمطار  مياه   حصاد 
ورى اآلدمي  لالستهالك  السطحي  اجلريان  مياه   تخزين 

الزراعات وشرب احليوانات )اغنام - ماعز - ابل(.ي

احملاصيل زراعة  على  األمطار  سقوط  تأثير  جانب   إلى 
املنطقة تواجهها  التي  املياه  ندرة  حتديات  تؤثر   وإنتاجيتها، 
 والَتقلُّب الشديد في معدالت سقوط األمطار على إمدادات
 العلف الالزمة للثروة احليوانية في املنطقة، مما ينعكس بدوره

بالسلب على انتاجيتها.ي

األهداف

تتمثل األهداف العامة في ما يلي:ي

املناطق في  املطرية  الزراعة  وإنتاجية  استدامة  زيادة       ب)أ(  
   الريفية مبطروح، ي

ب)ب( حتسني االحوال املعيشية للسكان احملليني.ي

املياه حصاد  نطاق  توسيع  فتشمل  احملددة،  األهداف   أما 
 واملمارسات الزراعية اجليدة ذات الصلة باحملاصيل في املناطق

املطرية مبطروح.ي

 اجلهات املعنية

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي؛ وجهاز شؤون البيئة ووزارة
ومركز احمللية مبطروح  احلكومية  واجلهات  والري  املائية   املوارد 
 بحوث الصحراء وغيرها من املؤسسات البحثية في املنطقة؛
 واملنظمات احلكومية وغير احلكومية واملزارعني وأفراد أسرهم

خصوًصا النساء.ي

األنشطة الرئيسية 
واالقتصادية االجتماعية  اجلوانب  يتضمن  رئيسي   تقرير 

وقائمة الختيار املستفيدين.ي

والنظم التقنيات  حصر  حول  تقرير  إعداد  من   االنتهاء 
املتاحة حلصاد املياه.ي

والتضاريس األرضي  والغطاء  األراضي  استخدام   تقرير 
الختيار التدابير املناسبة حلصاد املياه.ي

إنشاء ابار حلصاد مياه االمطار.ي

اخلاصة اجليدة  الزراعية  للممارسات  عملية   تدريبات 
بزراعات الزيتون والتني واللوز والشعير والقمح.ي

زيادة اإلنتاج احليواني لتحسني التغذية في األسرة.ي

مدة املشروعث

مارس/آذار 2017 - سبتمبر/أيلول 2019

متويل املشروعث
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حفر بئر حلصاد مياه األمطاربئر حلصاد مياه األمطار حتت اإلنشاءزيت زيتون – من أهم منتجات محافظة مطروح



 

االحتاد األوروبي

معارفها“ ربط  قررت  عضًوا  دولة   28 من  األوروبي  االحتاد   يتألف 
 ومواردها ومصائرها ببعضها البعض. ومتكنت هذه الدول مًعا، خالل
ع امتدت على مدى 50 عاما، من حتقيق التنمية املستدامة  فترة تَوسُّ
مع والدميقراطية،  باالستقرار  تتمتع  منطقة  وبناء   لشعوبها 

التزامها باحلفاظ على التنوع الثقافي والتسامح واحلريات الفردية.ظ

 من ثم، كان لزاما على االحتاد األوروبي تقاسم إجنازاته وقيمه ال بني
حدوده خارج  الواقعة  والشعوب  البلدان  بني  وإمنا  فقط،    أعضائه 

أيًضا.ظ

منظمة األغذية والزراعة

 افُتتِح مكتب التمثيل القطري للمنظمة في مصر عام 1978. ومنذ
 ذلك احلني، تعاونت املنظمة وشاركت في أنشطة التنمية الزراعية
 والريفية التي تلبي احتياجات البالد. وكان الهدف الرئيسي ملكتب
 ممثلية املنظمة في مصر مساعدة احلكومة في وضع السياسات
 والبرامج وإنشاء املشاريع التي تعالج األسباب اجلذرية للجوع وسوء
 التغذية، واملساعدة في تنمية قطاعات الزراعة ومصايد األسماك

والغابات واستخدام املوارد البيئية والطبيعية بطريقة مستدامة.ظ

تتحمل فيما  األوروبي،  االحتاد  مبساعدة  املنشور  هذا  إصدار   مت 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في مصر وحدها مسؤولية
 محتويات هذا املنشور، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تعكس

وجهات نظر االحتاد األوروبي.ث

ال تعبر اآلراء الواردة في هذا املنشور عن آراء االحتاد األوروبي.ث

ذ هذا املشروع بتمويل من يُنفَّ
االحتاد األوروبي

مبادرة برنامج االحتاد األوروبي املشترك للتنمية الريفية 
في إطار برنامج اجلوار األوروبي للتنمية الزراعية والريفية 

)ENPARD( في مصر

مشروع حصاد املياه واملمارسات 
الزراعية اجليدة من أجل حتسني 

االحوال املعيشية وزيادة اإلنتـاج 
واستـدامـته فــي املناطق الزراعية 

املطرية مبحافظة مطروح
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وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مصر

العنوان: 1 شارع اإلصالح الزراعي، الدقي، اجليزة، مصر

هاتف:ث

بريد إلكتروني:ث

املوقع اإللكتروني:ث 

+2 022 536 588

 info@agr-egypt.gov.eg

agr-egypt.gov.eg

 العنوان: تقاطع شارع التحرير مع شارع ليبيا، الدور الثاني عشر، شقة رقم 
1201، محافظة مرسى مطروح

هاتف/فاكس:ي 

بريد إلكتروني:ث

املوقع اإللكتروني:ث 

فيسبوك:ث

info@eu-jrdp.org

 www.eu-jrdp.org

https://www.facebook.com/eujrdp/

+2 046 494 8228

زراعات التني في بطون الوديان باستخدام السدود األسمنتية
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االحتاد األوروبي

معارفها“ ربط  قررت  عضًوا  دولة   28 من  األوروبي  االحتاد   يتألف 
 ومواردها ومصائرها ببعضها البعض. ومتكنت هذه الدول مًعا، خالل
ع امتدت على مدى 50 عاما، من حتقيق التنمية املستدامة  فترة تَوسُّ
مع والدميقراطية،  باالستقرار  تتمتع  منطقة  وبناء   لشعوبها 

التزامها باحلفاظ على التنوع الثقافي والتسامح واحلريات الفردية.ظ

 من ثم، كان لزاما على االحتاد األوروبي تقاسم إجنازاته وقيمه ال بني
حدوده خارج  الواقعة  والشعوب  البلدان  بني  وإمنا  فقط،    أعضائه 

أيًضا.ظ

منظمة األغذية والزراعة

 افُتتِح مكتب التمثيل القطري للمنظمة في مصر عام 1978. ومنذ
 ذلك احلني، تعاونت املنظمة وشاركت في أنشطة التنمية الزراعية
 والريفية التي تلبي احتياجات البالد. وكان الهدف الرئيسي ملكتب
 ممثلية املنظمة في مصر مساعدة احلكومة في وضع السياسات
 والبرامج وإنشاء املشاريع التي تعالج األسباب اجلذرية للجوع وسوء
 التغذية، واملساعدة في تنمية قطاعات الزراعة ومصايد األسماك

والغابات واستخدام املوارد البيئية والطبيعية بطريقة مستدامة.ظ

تتحمل فيما  األوروبي،  االحتاد  مبساعدة  املنشور  هذا  إصدار   مت 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في مصر وحدها مسؤولية
 محتويات هذا املنشور، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تعكس

وجهات نظر االحتاد األوروبي.ث

ال تعبر اآلراء الواردة في هذا املنشور عن آراء االحتاد األوروبي.ث

ذ هذا املشروع بتمويل من يُنفَّ
االحتاد األوروبي

مبادرة برنامج االحتاد األوروبي املشترك للتنمية الريفية 
في إطار برنامج اجلوار األوروبي للتنمية الزراعية والريفية 

)ENPARD( في مصر

مشروع حصاد املياه واملمارسات 
الزراعية اجليدة من أجل حتسني 

االحوال املعيشية وزيادة اإلنتـاج 
واستـدامـته فــي املناطق الزراعية 

املطرية مبحافظة مطروح
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وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مصر

العنوان: 1 شارع اإلصالح الزراعي، الدقي، اجليزة، مصر

هاتف:ث

بريد إلكتروني:ث

املوقع اإللكتروني:ث 

+2 022 536 588

 info@agr-egypt.gov.eg

agr-egypt.gov.eg

 العنوان: تقاطع شارع التحرير مع شارع ليبيا، الدور الثاني عشر، شقة رقم 
1201، محافظة مرسى مطروح

هاتف/فاكس:ي 

بريد إلكتروني:ث

املوقع اإللكتروني:ث 

فيسبوك:ث

info@eu-jrdp.org

 www.eu-jrdp.org

https://www.facebook.com/eujrdp/

+2 046 494 8228

زراعات التني في بطون الوديان باستخدام السدود األسمنتية
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www.fao.org/egypt

fao-eg@fao.org


