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CLIMATE
SMART
AGRICULTURE
FOR LIFE
“Engaging civil society and youth in climate 
change adaptation and mitigation in Egypt”, 
also known as the Climate Smart Agriculture 
for Life (CSA4L) project, is CARE Egypt 
Foundation’s first project on climate change and 
smart agriculture in partnership with CARE 
Germany, funded by the European Union’s 
Support Program for Civil Society Organizations 
in Egypt.

The project brings effective solutions to mitigate 
and adapt to the effects of climate change in the 
agricultural sector in Egypt through low-cost 
adaptation techniques such as improving soil 
drainage, land management, the use of crop 
alternatives and climate-smart irrigation 
techniques to reduce the environmental impact 
of agricultural production.

Overall objective: 
Promote Climate Smart Agriculture (CSA) 
practices through engaging civil society 
organizations, agricultural cooperatives, 
youth and women.

Specific objectives: 

Methodology:  

Increase the awareness of small farmers 
about climate change  and methods of 
adaptation and mitigation in agriculture.
Provide support, training and equipment 
for a shift towards climate smart 
agriculture.
Use social accountability mechanisms to 
mitigate climate change.

Beneficiaries get full involvement in the 
design process of the grant projects. Social 
accountability is conducted by youth groups 
that provide spaces for negotiations 
between the communities’ stakeholders.
The project is concerned with integrating 
marginalized women in the target 
communities in decision-making processes, 
promoting equal access to information, 
capacity building, resources and 
technology related to climate-smart 
agriculture.
Building partnerships with local authorities 
and national research institutions.
Capacity building of local partners and 
beneficiaries is a main pillar to implement 
community initiatives, maintain their 
organizational capabilities, and achieve 
sustainability.

Project Funded by the
EUROPEAN UNION



CARE Egypt Foundation (CEF) is an Egyptian, non-governmen-
tal organization harnessing the legacy of CARE International in 
Egypt since 1954 to fight poverty and improve livelihoods of poor 
people. Care Egypt addresses the root causes of poverty and 
injustice, such as poor governance, gender inequity, economic 
and social exclusion, and absence of active civil society by 
promoting citizenship through its programs.
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CARE Egypt Foundation for  Development (CEF)

BUDGET

1 
MILLION 
EUROS

36
MONTHS

10
COMMUNITIES 

IN
BENI SUEF 
& ASSIUT

OUR TARGETED GROUPS

8-10
civil society organizations 
and farmers’ cooperatives

 20K
household members

50
young people trained 
on community based 

monitoring

For More Information, please contact us: csa4l@cef-eg.org 

5k
small farmers

 25%
women
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٣٦ شهرا  مليون يورو 

سيتم تنفيذ

 املرشوع يف ١٠

 مجتمعات محلية

 يف بني سويف وأسيوط 

٢٠ ألف
 فرد من أرس صغار املزارع�

٥آالف
 مزارع صغ�

 ٥٠ شاب وشابة 
يتم تدربهم عىل تنفيذ �وذج الراقابة 

املجتمعية للمبادرات
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مؤسسة ك� مرص للتنمية (CEF) هي منظمة مرصية غ� حكومية تقوم بالبناء عىل 

إرث هيئة ك� الدولية يف مرص منذ عام ١٩٥٤ ملكافحة الفقر وتحس� معيشة 

الفقراء. تهتم مؤسسة ك� مرص §عالجة األسباب الجذرية للفقر والظلم مثل سوء 

اإلدارة، وعدم املساواة ب� الجنس�، واالستبعاد االقتصادي واالجت©عي، وغياب 

املجتمع املد¶ النشط من خالل تعزيز املواطنة من خالل برامجها. 

٨-١٠ 
منظ©ت مجتمع مد¶ وتعاونيات 

زراعية

csa4l@cef-eg.org : ¶للمزيد من املعلومات برجاء التواصل عىل الربيد اإللكرتو

٪٢٥
سيدات



مرشوع دعم مشاركة املجتمع املد� والشباب يف التكيف 

مع تغ� املناخ والتخفيف من آثاره يف مرص، املعروف 

اختصارا بالزراعة الذكية مناخياً من أجل الحياة 

(CSA4L)، هو أول مرشوع ملؤسسة ك� مرص للتنمية 

حول التغ� املناخي، والزراعة الذكية بالرشاكة مع هيئة 

ك� – أملانيا وبتمويل من االتحاد األورو¿ ضمن برنامج 

دعم االتحاد األورو¿ ملنظ©ت املجتمع املد¶ يف مرص 
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تعزيز م©رسات الزراعة الذكية مناخيا (CSA) من خالل 

إرشاك منظ©ت املجتمع املد¶ والتعاونيات الزراعية 

والشباب و املرأة.
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١. زيادة وعي صغار املزارع� بشأن  تغ� املناخ وطرق 

التكيف مع هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها عيل قطاع 

الزراعة.

٢. تقديم الدعم والتدريب واملعدات الالزمة للتحول نحو 

م©رسات الزراعة الذكية مناخيا.

٣. استخدام آليات املساءلة االجت©عية يف التكيف مع تغ� 

املناخ والتخفيف من آثاره.
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• يحصل املستفيدون عىل املشاركة الكاملة يف عملية 

تصميم مشاريع املنح. يتم إجراء املساءلة االجت©عية من 

قبل مجموعات الشباب من خالل جلسات است©ع توفر 

مساحات للتفاوض ب� املجتمعات املحلية ومنظ©ت 

املجتمع املد¶ وتعاونيات املزارع� والسلطات املحلية.

• يهتم املرشوع بدمج النساء املهمشات يف املجتمعات 

املستهدفة يف عمليات صنع القرار وتعزيز املساواة يف 

الوصول إىل املعلومات وبناء القدرات واملوارد 

والتكنولوجيا املتعلقة بالزراعة الذكية مناخياً.

• بناء الرشاكات مع السلطات املحلية و املؤسسات 

البحثية.

• بناء قدرات الرشكاء املحلي� لك� مرص واملستفيدين من 

أهم ركائز املرشوع لتنفيذ املبادرات املجتمعية والحفاظ 

عىل قدراتهم التنظيمية وتحقيق االستدامة.

التابع له. 

يأÚ املرشوع بحلول فعالة للتخفيف من آثار تغ� املناخ 

والتكيف معها يف قطاع الزراعة يف مرص من خالل 

تقنيات التكيف منخفضة التكلفة مثل تحس� ترصيف 

الرتبة وإدارة األرايض واستخدام بدائل املحاصيل 

وتقنيات الري الذكية مناخيًا لتقليل األثر البيئي لإلنتاج 

الزراعي.


