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املامرسات الزراعية الجيدة كجزء من تطوير سلسلة
قيمة التمور ىف مرص

الدعم لتحسني القانون الحاكم للجمعيات
الزراعية ىف مرص

التمويل املتاح

أولوية
الحكومة 1
•

تحسني اإلنتاجية
الزراعية

(%41) USD 5 946 088

التقدير اإلجاميل للموارد
املطلوب توفريها
USD 14 500 000

أهداف تعبئة املوارد

(%59) USD 8 553 912

تطوير اسرتاتيجيات وخطط وبرامج لإلرشاد الزراعي والخدمات البيطرية التي تقدمها الوكاالت الحكومية واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين
ورشكات القطاع الخاص والبنوك من أجل تحقيق الزراعة املستدامة؛
وضع اسرتاتيجيات وخطط لزيادة إنتاجية القطاع الفرعي ملزارع األلبان عىل نطاق صغري من خالل تحسني عمليات التهجني والتغذية واألمن البيولوجي؛
تحسني مرافق تجميع منتجات األلبان من املزارع الصغرية ونقلها وتخزينها لضامن توفري اإلمدادات املحلية؛
تحسني لوائح وأطر التدابري الصحية والصحة النباتية وتحسني الزراعة املستدامة واملامرسات الصحية السليمة؛
تعزيز نظام املراقبة والرصد واإلنذار املبكر لكشف األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض حيوانية املنشأ واآلفات النباتية وأمراض األسامك؛
تعزيز قدرات البحث والتطوير الوطنية للتكنولوجيات الحديثة املستخدمة يف استزراع األحياء املائية يف املناطق الداخلية
أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة
والبحرية وتداولها؛
تحسني نظم إدارة املعلومات املعنية بالسياسات الزراعية ورصد وتقييم األمن الغذايئ؛
تعزيز القدرات الوطنية يف مجال تبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا من أجل تحسني اإلنتاجية الزراعية.
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رفع مستوى األمن
أولوية
الغذايئ للسلع
الحكومة  2الغذائية االسرتاتيجية

التقدير اإلجاميل للموارد
املطلوب توفريها
USD 10 300 000

التمويل املتاح

(%25) USD 2 549 000

أهداف تعبئة املوارد

(%75) USD 7 751 000

•
•

مزيد من التطوير للربامج واالسرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذايئ والتغذية؛
وضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من الفاقد قبل وبعد الحصاد ولتعزيز إدارة عمليات ما بعد الحصاد عىل طول سلسلة القيمة ،ألصحاب الحيازات
الصغرية الذين ينتجون الحبوب واملحاصيل البستانية؛
متكني التعاونيات الزراعية ومجموعات املنتجني من أصحاب الحيازات الصغرية من العمل عىل غرار الكيانات التجارية الزراعية الصغرية؛
تعزيز سياسة الحوار بني القطاع العام والخاص وتعزيز البيئة التمكينية وتحسني التنسيق بني أصحاب املصلحة املعنيني بالتنمية أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة
الزراعية لتحقيق االستثامر الزراعي؛
تصميم الخطط واالسرتاتيجيات لزيادة نطاق الحامية االجتامعية ىف املناطق الريفية مبا فيها من صغار املزارعني وصغار
الصيادين ،وخاصة أشد الفئات ضعفاً؛
وضع خطط وبرامج عىل طول سالسل القيمة ملن يعملون بصورة متقطعة يف املزارع وللشباب والنساء الذين يعملون يف الرشكات الصغرية.
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االستخدام املستدام
للموارد الزراعية
الطبيعية

أولوية
الحكومة 3
•

التمويل املتاح

التقدير اإلجاميل للموارد
املطلوب توفريها
USD 7 300 000

(%73) USD 2 745 900

أهداف تعبئة املوارد

تعزيز استخدام تكنولوجيات وأساليب ري مبتكرة ،لزيادة إنتاجية وحدة املياه وتوفرها يف الزراعات املروية وللتكيف مع
التغريات املناخية؛
وضع اسرتاتيجيات وخطط لزيادة إمدادات املياه ،تتضمن تحقيق التوافق بني املياه والطاقة والغذاء واستخدام مياه نهر النيل
يف مختلف القطاعات وتوفري مصادر بديلة للمياه العذبة وجمع املياه واستخدام مياه الرصف الصحي املعالجة؛
وضع اسرتاتيجيات وخطط للتكيف مع تغريات املناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارة قطاع الزراعة؛
وضع االسرتاتيجيات والخطط لتحقيق اإلدارة املستدامة لألرايض واملياه والتنوع البيولوجي من أجل تطوير الزراعة؛
تحسني نظم إدارة املعلومات ذات الصلة بسياسات املوارد الطبيعية ورصدها.

(%63) USD 4 554 100
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أهداف التنمية املستدامة
ذات الصلة
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مكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) يف مرص
11شارع اإلصالح الزراعي ،الدقي ،القاهرة
ص.ب 100 :.القاهرة – جمهورية مرص العربية ،الكود الربيدي12311 :
الهاتف ،)202+( 33375029 :الفاكس)+202( 33378563 :
املوقع عىل اإلنرتنت ،www.fao.org/egypt :الربيد اإللكرتوينfao-egy@fao.org :
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