CARE Egypt signs agreements with 11 associations from Beni Suef and Assiut
Source: El Gomhoreya
المشوعات الممولة مع الجمعیات ر
كی مرص للتنمیة احتفالیة توزی ع اتفاقیات ر
بت
الشیكة
أقامت مؤسسة ر
بمحافظت ي
ي
مشوع زراعة ذكیة مناخیا من أجل الحیاة ر
سویف وأسیوط ضمن فعالیات ر
األوروب .
بالشاكة مع االتحاد
ي
التنفیذیی وممثل الجمعیات ر
وممثل مدیریات الزراعة والتضامن مجالس اإلدارات
الشیكة
شارك باالحتفالیة عدد من
ر
ي
ي
ر
الدول بدیوان عام المحافظة فضال عن
وممثل إدارة التعاون
المحافظتی
ماع يف
ر
ي
ي
بالجمعیات الشیكة بكل محافظة .االجت ي
مشاركة رؤساء المدن.
كی مرص للتنمیة قد أطلقت ر
التغیات المناخیة "زراعة ذكیة مناخیا من أجل الحیاة"
مشوعھا األول حول
ر
وكانت مؤسسة ر
ر
تغی المناخ والتخفیف
إل دعم مشاركة المجتمع
بالشاكة مع االتحاد
المدب والشباب يف التكیف مع ر
ي
ي
األوروب والذي یھدف ي
الت یقودھا
إل العمل عل المستوى
من آثاره يف مرص ،بتمویل قدره  1ملیون یورو وی ھدف ي
المجتمع لتنفیذ التدخالت ي
ي
ً
المدب والجمعیات التعاونیة
والت تشجع عل ممارسات زراعیة ذكیة مناخیا من خالل رأشاك منظمات المجتمع
ي
المجتمع ي
كی عل مشاركة المرأة يف ھذه التدخالت.
الزراعیة والشباب مع الی ر
المشوع اسیاتیجیة التخطیط بالمشاركة حیث تم دراسة الوضع الحال للمجتمعات المرشحة للعمل ر
ويتبت ر
وإشاك
ي
ي
المجتمع المستھدف ف تحدید االحتیاجات وإعداد المقیحات التمویلیة بناء عل االحتیاجات المجتمعیة الت تم تحدیدھا
ر
التغیات المناخیة و
عل مفاھیم
الت تم اختیارھا بشكل
بشكل
ر
تنافس ي
تشارك وقد بدأ العمل بالمشوع بتدریب الجمعیات ي
ي
ي
الممارسات الزراعیة الذكیة مناخیا ومنھجیة التخطیط بالمشاركة وكیفیة كتابة المقیحات بمنھجیة التخطیط بالسیناریو
ر
الت سیتم تمویلھا من خالل برنامج المنح .
مرورا بعدد من الخطوات والمراحل قبل االختیار
ي
النھاب للمشوعات ي
ومن خالل برنامج المنح التابع ر
لمشوع "زراعة ذكیة مناخیا من أجل الحیاة" ،ستقوم  11منظمة مجتمع مدب بكل من بت
المناخ
التغی
ارعی والمجتمع بشأن مفاھیم
ر
وع المز ر
ي
سویف وأسیوط بتنفیذ  11مبادرة مجتمعیة تنمویة تھدف إل رفع ي
وبناء قدرتھم عل التصدي لألزمات الناجمة عن ھذه الظاھرة ،والتحول من الممارسات التقلیدیة يف ما یخص الزراعة أو
وتحسی أحوالھم المعیشیة .والت من شأنھا أن یكون لھا مردود إیجاب ر
مباش
اع إل ممارسات الزراعة
ر
ي
ي
عملیات اإلنتاج الزر ي
ارعی والمزارعات.
عل إنتاجیة صغار المز ر

یأب استخدام الطاقة الشمسیة يف ماكینات الري وترشید الري من خالل
ومن ضمن تطبیقات الممارسات الزراعیة الحدیثة ،ي
تحسی خواص الیبة والتخلص اآلمن من المخلفات الزراعیة والحیوانیة
عل
ر
ر
تبطی المساف وإنشاء نظم إنذار مبكر والعمل ي
وإعادة استخدامھا يف صورة أعالف وأسمدة عضویة وعمل نماذج إرشادیة وتوزی ع مستلزمات إنتاج وزراعة أصناف من
التقاوي تتحمل الظروف المناخیة الصعبة وتعزیز القیمة المضافة من خالل إعادة تصنیع المنتجات الزراعیة .
ر
عل األقل سیدات ،بینما یتم التنفیذ بمراكز
عل ان یكون  25%منھم ي
ھذا ویستھدف المشوع ما یقرب من  5000مزارع ي
بت
ساحل سلیم ومنفلوط والدویر وأبنوب والقوصیة والبدارى يف أسیوط ویتم تنفیذ المبادرات المجتمعیة بمحافظة ي
وبت سویف.
سویف بعدد من المجتمعات بمراكز الفشن وببا ي
ر
عل
ویتبت المشوع آلیات الرقابة والمساءلة االجتماعیة حیث یعمل يف كل محافظة من خالل جمعیة االتحاد الرقابة ي
ي
ر
ر
ببت سویف
النوع لحمایة
المشوعات وتطبیق أدوات وآلیات الرقابة والمساءلة االجتماعیة داخل المشوع
ر
وتحسی البیئة ي
ي
و الجمعیة المرصیة الزراعیة بأسیوط عل رإشاك الشباب ف الرقابة عل ر
المشوعات وتطبيق أدوات وآليات الرقابة
ي
ي
ي
والمساءلة االجتماعية داخل ر
المشوع.
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