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تقديیم  
 
	  

ي يیستند مشرووعع االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء) بمحافظة قنا إإلى فكرةة تحقيیق االتنميیة االمتكاملة وواالمستداامة وواالت
على ووتشتمل االمباددررةة . تجمع بيین ااألبعادد ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ووووضع أأسس نماذذجج تنمويیة قابلة للتكراارر

) تنميیة االمشرووعاتت االمتوسطة 2) بناء قدررااتت االشبابب وواالمرأأةة ووإإيیجادد فرصص لزيیاددةة االدخل؛ (1االبراامج/االمكوناتت االتاليیة: (
) ااالررتقاء بالخدماتت ااألساسيیة في 4) االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل؛ (3وواالصغيیرةة وومتناهھھھيیة االصغر؛ (

يیض معدالتت االفقر من خاللل  خلق أأكبر عددد من فرصص االعمل االمنتجة وواالفعالة رريیف االصعيید. ووتهھدفف االمباددررةة إإلى تخف
سر االفقيیرةة وواالمرأأةة وواالشبابب ووصغارر االمزااررعيین. وويیتبع االمشرووعع ووززااررةة االتعاوونن االدوولي لتعزيیز االتمكيین ااالقتصادديي لأل

يیة وومن أأهھھھمهھم في مجالل االتنميیة وويیشرفف عليیهھ االبرنامج ااإلنمائي لألمم االمتحدةة. وويیشارركك في االمباددررةة عدةة شركاء في االتنم
االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل مؤسسة ساوويیرسس للتنميیة ااالجتماعيیة.   

 
وويیهھدفف برنامج االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل إإلى تنفيیذ نماذذجج تنمويیة ناجحة بمحافظة قنا لخدمة 

في مرحلتة ااألوولى بمحافظة قنا. فبجانب  2016ووعع حتى االمزااررعيین ووززيیاددةة قدررااتهھم ووتحسيین ددخولهھم. ووسيیمتد االمشر
االدررااساتت ااألووليیة لتحديید االمزاايیا االنسبيیة للمحاصيیل وواالمنتجاتت االحيیواانيیة ووتحديید االتركيیب االمحصولي ااألمثل ووسالسل االقيیمة 

أأوولويیاتت االدوولة للمنتجاتت ووااألنشطة االزررااعيیة االوااعدةة بمحافظة قنا٬، يیقومم االمشرووعع بتنفيیذ مشرووعاتت تنمويیة تتماشى مع 
ووددعم ااألمن االغذاائي وواالتغذوويي ووتوفيیر فرصص عمل بالمناططق االريیفيیة.   

فيیقومم االبرنامج بتنفيیذ ثالثة نماذذجج للمزااررعع االسمكيیة االزررااعيیة االمتكاملة في قرىى االمحافظة٬، ووتوفيیر االتدرريیب وواالمعدااتت 
فف (أأعالفف غيیر تقليیديیة االالززمة لتدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة إلنتاجج االسمادد االعضويي (كمبوست) ووااألعال سيیالجج) في  -

االمزااررعع االمتكاملة ووخاررجهھا في مركزيین آآخريین بالمحافظة٬، ووددعم تطويیر صناعة ااأللبانن حيیث سيیتم االمساهھھھمة في إإنشاء 
معامل لتجميیع ووتصنيیع ااأللبانن بمركزيین من مرااكز االمحافظة٬، وو تنفيیذ مشرووعاتت صغيیرةة لألسر االفقيیرةة لتصنيیع ااأللبانن 

حديیثة لزيیاددةة االدخولل٬، ووتحسيین االمستوىى االغذاائي٬، ووتدعيیم ااألسر االفقيیرةة بإمكاناتت االزررااعة فوقق ااألسطح٬،  بطرقق منزليیة
ووتنفيیذ مشرووعع تنمويي لزيیاددةة االدخل ووتوفيیر فرصص عمل للسيیدااتت االريیفيیاتت عن ططريیق االتأهھھھيیل ووااتباعع نظامم تكافلي بيین 

لدجاجج االبيیاضض لألسر االفقيیرةة. هھھھذاا بجانب تدعيیم االمزااررعع لااآلمنة لتربيیة لاالسيیدااتت االمستفيیدااتت تديیرةة االجمعيیاتت ااألهھھھليیة 
االصغيیر بالمساهھھھمة في تنفيیذ "االمدااررسس االحقليیة للمزااررعيین" وواالتي ستهھتم بجواانب ااإلنتاجج وواالتسويیق للمحاصيیل االتي ثبت 

هھھھتمامم بالمنتجاتت كفاءتهھا ااالقتصادديیة في ااستخداامم االميیاهه وولهھا ميیزةة نسبيیة بقنا حسب نتائج االدررااساتت االخاصة بذلك مع ااإل
االحيیواانيیة ووغيیرهھھھا من االموضوعاتت ذذااتت ااألهھھھميیة للمزااررعيین بالمحافظة.  

وويیتم تنفيیذ هھھھذاا االبرنامج من خاللل االتعاوونن االوثيیق مع جمعيیاتت االتنميیة االمحليیة ااألهھھھليیة االجاددةة وواالعديید من شركاء االتنميیة 
ووبصفة خاصة ووززااررةة االزررااعة ووااستصالحح ااألررااضي.   

االحالي  من خاللل أأنشطة برنامج االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة للمباددررةة. ووقد تم إإعداادد االتقريیر  

 

أأ. دد. ضيیاء عبدهه      أأ. دد. هھھھبة حندووسة  
االمديیر االتنفيیذيي  مديیر برنامج االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة        

االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء) االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة(االندااء)     
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Preface 
 

The Egypt Network for Integrated Development (ENID) seeks to achieve integrated and sustainable 
development in Qena combining social and economic aspects, as well as to build replicable development 
models. ENID initiative includes the following 4 programs/components: (1) Empowerment of Women and 
Youth; (2) Promotion of MSME and Entrepreneurship; (3) Sustainable Agricultural Development and 
Increasing Job Opportunities; and (4) Upgrading Basic Services in Rural Upper Egypt. The initiative aims at the 
reduction of poverty rates through establishing replicable models that create viable and sustainable job 
opportunities to enhance the economic empowerment of poor households, women, youth and small-scale 
farmers. ENID operates as a United Nations Development Program (UNDP) project under the umbrella of 
Egypt’s Ministry of International Cooperation (MOIC). Several partners in development take part in supporting 
ENID. Sawires Foundation for Social Development (SFSD) is the major partner for the Sustainable Agricultural 
Development and Increasing Job opportunities Program. 

The Sustainable Agricultural Development and Increasing Job Opportunities program aims to implement 
successful development models in Qena governorate to help the farmers, build their technical and institutional 
capacities and increase their income. The first phase of the project, in Qena governorate, will last till 2016. In 
addition to the initial studies assessing the comparative advantage of crops and livestock products, the optimum 
cropping pattern and the value chains for promising agricultural products and activities in Qena governorate, the 
program is implementing development projects compatible with state’s priorities, supporting foodand nutrition 
security, increasing incomes and creating job opportunities in rural areas.  

The program works on several projects in Qena governorate such as: establishing three integrated fish farms 
models, delivering the training and equipment needed for recycling of agricultural residues to produce compost 
and silage in two districts in Qena, supporting the development of dairy collection and processing through the 
establishment of dairy processing plants in two of Qena districts and implementing small projects for dairy 
production at household/NGOs level to increase income and enhance nutrition levels. The program also 
includes supporting poor households with the capability to establish roof gardens and to introduce a 
collaborative system among poor women and the NGOs to raise poultry to increase income and create job 
opportunities for rural women in poor households. In addition, the program works on supporting small scale 
farmers by contributing in the implementation of “Farmers Field Schools” that will focus on the production and 
marketing of the products proven to be economically efficient in water usage and that has a comparative 
advantage in Qena according to the studies, as well as focusing on livestock products and other topics of special 
interest to farmers. 

This program is being implemented through close cooperation with committed Community Development 
Associations and a number of partners in development, especially the Ministry of Agriculture and Land 
Reclamation and its Directorate in Qena. 

This report was prepared as part of the activities of the Sustainable Agricultural Development Program of 
ENID. 

 
Managing Director  
Dr. Heba Handoussa 
Egypt Network for Integrated Development 
 
 
 

Dr. Dyaa Abdou 
Manager 
Sustainable Agricultural Development Program 
Egypt Network for Integrated Development 
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تنفيیذيي لخصم  

ووتعتبرر ترربيیة ٬، بترربيیتهھامعظظمم االبيیووتت بالقررىى االمصرريیة  اتت االمميیززةة للرريیفف االمصرريي حيیثث تهھتممتعدد ترربيیة االططيیوورر ووااحددةة منن أأهھھھمم االسم
% منن إإنتاجج 27االرريیفي  بنحوو بمثابة ااقتصادد موواازز يیسدد عجزز ااإلنفاقق كلما ضاقتت االسبلل٬، ذذلكك إإلى جانبب إإسهھامم االقططاعع االددااجني االططيیوورر 

 2006. ووكانن منن االططبيیعي أأنن يیتضرررر قططاعع االددووااجنن االرريیفي في علي مستوويي االجمهھوورريیة % منن إإنتاجج االبيیضض29لحوومم االددووااجنن وونحوو 
االي  2030االتنميیة االززررااعيیة االمستدداامة حتي عامم  إإستررااتيیجيیة تستهھددففووكنتيیجة النتشارر مررضض أأنفلوونززاا االططيیوورر مما أأددىى إإلى خسائرر كبيیررةة. 

 يیوومم/جمم 23.5 وونحوو  2017 يیوومم/جمم 21.7 نحوو إإلى 2007 في يیوومم/جمم  1.19 منن االحيیوواانيیة االمنتجاتت منن للفرردد االبررووتيیني االمحتووىى ززيیاددةة
 االمستدداامة االززررااعيیة االتنميیة ووتشيیررإإستررااتيیجيیة. 2030 عامم مليیارربيیضة 9.22 نحوو إإلى االمائددةة بيیضض بإنتاجج االووصوولل تستهھددفف كما ٬،2030
 ������� ���������� ���� ������������ " ضررووررةة إإلى تحدديیدداا 2030 عامم حتى

������� �� ������ ������ ��������� �� ����� ���� 
������������� ��������."  

منن أأثرر كبيیرر على  لما لهھاللددووااجنن ووااآلمنة تشجيیع االترربيیة االسليیمة مباددررةة االنددااء بووفي هھھھذذاا ااإلططارر عني بررنامج االتنميیة االززررااعيیة االمستدداامة ب
لألسرر تقدديیمم االددعمم االفني وولذذلكك سعتت لماليیيینن منن االفقررااء في مصرر ووخاصة في االمناططقق االرريیفيیة وواالصعيیدد. لتحسيینن االتغذذيیة ووسبلل االمعيیشة ل
تنميیة االمجتمع االتعاوونن مع جمعيیاتت مشررووعع .وويیستهھددفف االقابلل للتكررااررمتكاملل  ييوومنن خاللل نمووذذجج تنمبهھددفف نشرر هھھھذذهه االمماررساتت 

قق أأهھھھدداافف تنموويیة تنموويیة للترربيیة ااآلمنة للددووااجنن تحقلتقدديیمم نماذذجج ووووززااررةة االززررااعة ووااستصالحح ااألررااضي وواالجمعيیاتت ااألهھھھليیة ااألخررىى بقنا 
.امم ااألوولل بترربيیة االططيیوورر االمنززليیةووتغذذوويیة ووتجارريیة للمجتمع ووخاصة ااألسرر االفقيیررةة وواالشبابب وواالمررأأةة االتي تهھتمم في االمق  

محافظظة قنا ووذذلكك منن  ىىلمنططلقق تسعى ددررااسة االحالة إإلى عررضض تجرربة مباددررةة االنددااء في تشجيیع االترربيیة ااآلمنة للددووااجنن بقرروومنن هھھھذذاا اا
االمباددررةة لتنفيیذذ ااألنشططة رريیقق االخططووااتت االتي تبناهھھھا فباإلضافة إإلى ررووعع االترربيیة ااآلمنة للددووااجنن خاللل عررضض أأهھھھمم مززاايیا وومكاسبب مش

–ططررفف منن االشرركاء االثالثث في هھھھذذاا االمشررووعع (االمباددررةة مسؤؤووليیاتت كلل وو االررئيیسيیة للمشررووعع –االجمعيیة االشرريیكة   االمستفيیددااتت) االتي تضمنن  
معايیيیرر ااختيیارر  مثللإإلى جانبب بعضض االتفاصيیلل االفنيیة على االمددىى االبعيیدد٬، منهھ لمستفيیددااتت عدددد ااااستدداامة االمشررووعع وواالززيیاددةة االمستمررةة ل

. ووقدد أأشاررتت االددررااسة أأيیضا إإلى االمشررووعع ااستدداامةنن مم تكافلي متكاملل يیضمنظظا ووتفاصيیلل بناءاالددجاجج االجمعيیاتت وواالمستفيیددااتت ووسالالتت 
االتووصيیاتت االتي يیمكنن حدديیاتت وواالددررووسس االمستفاددةة منن االتجرربة باإلضافة إإلى أأهھھھمم االت تت إإلىتعررضوواالفعلي للمشررووعع وواالتأثيیرر االمتووقع 

 هھھھذذهه منن االخاصص وواالقططاعع ااألخررىى وواالمشررووعاتت وواالجمعيیاتت االقرراارر متخذذةة االمعنيیة االجهھاتت تستفيیدد حتى ااستخالصهھا لتكرراارر ووتعميیمم االتجرربة
.وواالتقيیيیمم ططوورراالتنفيیذذ في االتتمازز وواالتي االرراائددةة االتجرربة 	  
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Executive Summary 

Case Study: Safe Household Poultry Raising in Qena1 

Poultry raising is one of the main traits characterizing the Egyptian rural areas, as most of the households 
in rural villages raise poultry. Poultry raising is an important source of income for poor rural households. 
In addition, the rural domestic poultry sector contributes with around 27% of the poultry production and 
around 29% of the eggs production at the national level. Naturally, the rural poultry sector was 
significantly hurt in 2006 as a result of the spread of the avian flu, which resulted in considerable losses to 
the sector. The Strategy for Sustainable Agricultural Development in Egypt till 2030 targets the increase 
of the per capita animal protein content from 1.19 g/day in 2007 to around 21.7 g/day in 2017 and around 
23.5 g/day by 2030. Also, the strategy targets an increase in eggs production to around 9.22 billion eggs 
by 2030. The national strategy till 2030 stated the need to support rural household poultry production and 
aims at “the dissemination and development of safe and more efficient systems for poultry production in 
the rural sector to contribute in increasing the income of agricultural and rural households”. 

In this context, the Sustainable Agricultural Development Programme in Egypt Network for Integrated 
Development (ENID) has devoted its efforts to encourage safe and sound poultry raising practices given 
its positive impact on improving nutrition and living conditions for millions of the poor in Egypt, 
especially in rural areas and Upper Egypt.  ENID is offering technical support to households in order to 
spread these practices through a replicable integrated development model. The project aims to partner 
with local Community Development Associations (CDAs), as well as the Ministry of Agriculture and 
Land Reclamation to present development models for safe poultry raising which achieves nutritional, 
developmental and commercial targets for the community especially poor households, youth and women 
who’s primarily concerned with household poultry raising.  

This case study intends to present ENID’s experience in encouraging safe poultry raising in Qena 
villages, through presenting the main advantages and benefits of the safe poultry raising project. The case 
study also explains the steps adopted by ENID team to implement the main activities of the project, and 
the responsibilities of each party among the three partners in this project (ENID, partner CDAs, 
beneficiaries) that ensure its sustainability and the continuous increase of its beneficiaries on the long run. 
In addition some technical details about the selection criteria for the CDAs, the beneficiaries, and the 
chicken breeds are explained, as well as details about the construction of an integrated inclusive solidarity 
system that ensures the sustainability of the project. The case study has also denoted the expected and 
actual effect of the project and displayed the main challenges and lessons learned of the experience in 
addition to the recommendations that can be extracted to replicate and generalize the experience in order 
to benefit concerned parties: policy makers, NGOs, other development projects, private sector, from this 
pioneering experience that is still in the implementation and evaluation phases.  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Prepared by Dr. Dyaa Abdou, Manager of the Sustainable Agricultural Development Programme, Egypt Network for Integrated 
Development (ENID) and Ex-Chief, Agricultural Policy Assistance Branch, RNE-FAO; Dr. Ali Ibrahim, Professor of 
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:حالة ددررااسة  

2قنا بمحافظة للدجاجج ااآلمنة االمنزليیة االتربيیة  

1- :مقدمة   
وويیتمثل في قطاعيین أأساسيیيین هھھھما في مصر يیمثل ااإلنتاجج االدااجني االمصدرر االثاني من مصاددرر إإنتاجج االبرووتيین االحيیوااني 

 1964عامم  ىووترجع بداايیاتت االقطاعع االتجارريي إإل االريیفى وواالقطاعع االتجارريي االمنظم .ي قليیديي أأوو ما يیعرفف بالقطاعع االدااجناالقطاعع االت
ً ٬، وواالتي تم خصخدووااجنتت االحكومة االهھيیئة االعامة للعندما أأنشأ % من إإنتاجج  27. وويیساهھھھم االقطاعع االريیفي بنحو صتهھا بالكامل حاليیا

% من إإنتاجج االبيیض. 29لحومم االدووااجن وونحو   
 

وويیعد االقطاعع االريیفي هھھھو االمصدرر ااألساسي إلنتاجج االبط ووااألووزز وواالحمامم وواالروومي ووااألرراانب٬، كذاا االدجاجج االبلديي وواالتي تعتبر 
30نحو يیتم ططرحح ة ووسعريیة من قبل قطاعع عريیض من االمستهھلكيین. وومنتجاتهھا ذذااتت ميیزةة تسويیقيی % من إإنتاجج االقطاعع االريیفي 40-

60حيین يیتم توجيیهھ نحو  يااألسوااقق ف يف من االغذاائي ددعم ااأل يريي٬، وولذاا فإنن هھھھذاا االقطاعع يیساهھھھم فستهھالكك ااألس% إإلى ااال70-
لكونهھ مصدررااً إإضافيیاً لدخل ااألسر االريیفيیة. ةلسكانن االريیف باإلضافوواالتغذوويي   

 
هھھھناكك حالة فريیدةة من االتعايیش "وواالعشرةة" بيین أأهھھھل االريیف وواالطيیورر٬، فتربيیة االطيیورر هھھھي أأحد مظاهھھھر االحيیاةة هھھھناكك ووال يیخلو بيیت 

حصاءااتت إإر . ووتشيیمنهھا سوااء كانن ذذلك فوقق أأسطح االمناززلل أأوو في ساحة االبيیت نفسهھ٬، أأوو في حظائر االموااشي االموجوددةة في االبيیت
مليیونن ططائر  61,8ززاادد االى  2000مليیونن ططائر في عامم  38,8عداادد االطيیورر االبلديیة بلغ حواالي أأنن أألى إإ3االثرووةة االحيیواانيیة في مصر

االقريیة االمصريیة ووإإقامة مناززلل أأسمنتيیة فيیهھا٬، إإال  ىووررغم االتطورر االذيي ططرأأ عل%. 4.8بمعدلل نمو سنويي بلغ حواالي  2005عامم 
ففي االريیف يیعتبروونن االطيیورر ثرووةة كل بيیت بل إإنهھا ااقتصادد مواازز  .أأنن تربيیة االطيیورر ماززاالت أأهھھھم االسماتت االمميیزةة للريیف االمصريي

 ىوويیحرصونن علهھمة يیتوااررثهھا ااألبناء يیسد عجز ااإلنفاقق كلما ضاقت االسبل٬، ووهھھھي ثقافة لهھا قوااعدهھھھا االخاصة ووددالالتهھا االم
االخيیر وواالثرااء. ووتستخدمم في االتباهھھھي أأمامم االجيیراانن وواالزوواارر.  ىاالعاددةة في قاموسس االريیف دداللة عل تطويیرهھھھا قدرر ااإلمكانن. فهھذهه

االعاددةة تسكن معظم بيیوتت االريیف إإذذأأنن االرجل ال عمل لهھ في االغالب  ووهھھھذهه .بالنسبة لهھم هھھھي االمنقذ ددووما إإذذاا ما حل االضيیوفف فجأةة
لذلك  .ال تجد بيیتا ددوونن ططيیورر ىىهھھھذهه االزررااعة. ففي معظم االقر ىداا موسميیا رربما اليیكفي نفقاتهھ عللتي تدرر عائفي االزررااعة اا ىىسو

تربيیة االدووااجن في االمناززلل٬، ووهھھھناكك حالة من ااالررتباطط االلصيیق بيین أأهھھھالي االريیف االريیف االمصريي لهھ خصوصيیة في نن أأنجد 
تربيیة االدووااجن أأحد مظاهھھھر االحيیاةة في االمناططق االشعبيیة وواالعشواائيیة بمدنن ووتربيیة االطيیورر٬، بمختلف أأنوااعهھا٬، في مناززلهھم٬، كذلك تعد 

االمحافظاتت.  
 

مما  2006نفلونزاا االطيیورر في فبراايیر أأتشارر مرضض لى اانإإتقليیديي وواالتجارريي االمتخصص في مصر تعرضض قطاعع االدووااجن االووقد 
ووكانت  هھمليیارر جنيی 2.2تلك االخساررةة حواالي  لمتحدةة بلغتمم ااغذيیة وواالزررااعة لألسائر كبيیرةة. ووفي ددررااسة لمنظمة ااأللى خإإ أأددىى

لف أأ 108.8لف ططائر٬، وواالروومي نحو أأ 421.7يیث بلغت االخسائر للبط نحو نوااعع االطيیورر حأأاالريیفي من كافة خسائر االقطاعع 
مليیونن  37.2جانب نحو  إإلىمليیونن كتكوتت٬، هھھھذاا  540 لف ططائر٬، وواالكتاكيیت االفاقسة نحوأأ 495.3ططائر٬، وواالدجاجج االبلديي نحو 
 ههحاوولة تقديیم االدعم االفني لنشر هھھھذ. وولذلك ووجب مرااعاةة االشرووطط االصحيیة ووااآلمنة في االتربيیة ووم4ىىططائر من االدووااجن ااألخر

قابل للتكراارر. ووناجح متكامل وو االمماررساتت من خاللل نموذذجج تنمويي  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 	ة ااألغذذيیة إإعدداادد أأ. دد. ضيیاء عبددهه مدديیرر بررنامج االتنميیة االززررااعيیة االمستدداامة٬، االمباددررةة االمصرريیة للتنميیة االمتكاملة (االنددااء) ووكبيیرر االخبررااء بمنظظم2  

وودد. علوويي عاشوورر٬، مددررسس اانتاجج ووررعايیة ااعي٬، كليیة االززررااعة٬، جامعة االززقاززيیقق؛ وواالززررااعة لألممم االمتحددةة سابقا؛ أأ. دد. علي اابررااهھھھيیمم٬، ااستاذذ ااإلقتصادد االززرر
كليیة االززررااعة٬، جامعة االززقاززيیققاالددووااجنن٬،   

قرريیرر.وواالشكرر مووصوولل لألستاذذةة ساررةة ووهھھھبي٬، مساعدد باحثث بالمباددررةة االمصرريیة للتنميیة االمتكاملة (االنددااء) علي االمساعددااتت االمقددمة خاللل إإعدداادد االت  
سنووااتت متفررقة.ااإلقتصادديیة٬، االشئوونن قططاعع بيیاناتتستصالحح ااألررااضي٬، ووززااررةة االززررااعة وواا 3  

4	  Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Market Implications of  HPAI Outbreaks: A Rapid 
Appraisal Process - Egypt", Rome, 2006. 



9	  
	  

من االفقرااء في مصر ووخاصة في  تحسيین االتغذيیة ووسبل االمعيیشة لمئاتت االماليیيین ىيیة ااآلمنة للدووااجن تأثيیر كبيیر علنن للتربأأكما 
% مقاررنة بنحو 51.5نحو رفقر حيیث تصل نسبة االفقنسبة من اال ىعلأأيیوجد في االصعيید  االمناططق االريیفيیة ووفي االصعيید حيیث

ة االتنميیة في مصر من خاللل ااسترااتيیجيیووتؤكد توجهھاتت االسيیاساتت االتنمويیة االزررااعيیة .  5االجمهھورريیة ىىمستوى % عل25.2
وواالقطاعع  ةضرووررةة تشجيیع ددوورر االحكوم إإلى 2017عامم  ىحت ىووخطتهھا االتنفيیذيیة ااألوول 2030عامم  ىحتاالزررااعيیة االمستداامة 

على  سعراا حيیث اانهھا ااررخص اانوااعع االلحومم نتاجج االلحومم االبيیضاءإإزيید من االخاصص وواالمدني لزيیاددةة ااالستثمارر في االبراامج االتي ت
 للفردد االبرووتيیني االمحتوىىحيیث تستهھدفف ااإلسترااتيیجيیة ززيیاددةة  االفقيیرةةمتناوولل ااألسر ووتوفيیر االبرووتيین االحيیوااني ليیكونن في  ااالططالقق

 ستهھدففت كما٬، 2030 يیومم/جم 23.5 وونحو 2017 يیومم/جم 21.7نحو  إإلى 2007 في يیومم/جم  1.19 من االحيیواانيیة االمنتجاتت من
االتنميیة  ووتشيیر إإسترااتيیجيیة.2030 عامم مليیارربيیضة 9.22 وونحو 2017 عامم مليیارربيیضة 7.6 نحو لىإإ االمائدةة بيیض بإنتاجج االوصولل

 ����� ���� ��� ������ ���ضرووررةة " ىلإإتحديیداا  2030عامم ى االزررااعيیة االمستداامة حت
����� ������� ������� �� ������ ������� �������� �� 
����� ���� ����� �������� ��������"6 .  

 
تجمع بيین ااألبعادد ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ووووضع  يوواالمستداامة وواالتتنميیة االمتكاملة ووتستند  مباددررةة االندااء إإلى فكرةة تحقيیق اال

الة أأسس نماذذجج تنمويیة قابلة للتكراارر تهھدفف إإلى تخفيیض معدالتت االفقر من خاللل  خلق أأكبر عددد من فرصص االعمل االمنتجة وواالفع
لل االعديید من االبراامج  مثل بناء سر االفقيیرةة وواالشبابب وواالفتيیاتت ووصغارر االمزااررعيین. ووذذلك من خاللتعزيیز االتمكيین ااالقتصادديي لأل

يیضا أأوسطة وواالصغيیرةة وومتناهھھھيیة االصغر؛ ووقدررااتت االشبابب وواالمرأأةة ووإإيیجادد فرصص لزيیاددةة االدخل؛ كذلك تنميیة االمشرووعاتت االمت
رريیف االصعيید. ووتتبع االمباددررةة  يلى ااالررتقاء بالخدماتت ااألساسيیة فإإ ةضافاالمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل؛ باإلاالتنميیة االزررااعيیة 

جتماعيیة بتمويیل برنامج االتنميیة ما تقومم مؤسسة ساوويیرسس للتنميیة ااالرنامج ااإلنمائي لألمم االمتحدةة ووووززااررةة االتعاوونن االدوولي٬، كاالب
.االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل بالكامل  

 
شارركة االجمعيیاتت ووضع برنامج عملي بم إإلىررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة االدخل ووقد قامم فريیق االعمل االخاصص ببرنامج االتنميیة االز

ذذجج عمليیة تجارريیة احدثث االنتائج وواالجهھودد االبحثيیة لتقديیم نمأأ ىركز االبحوثث االزررااعيیة ووااعتمادداا علااألهھھھليیة بمحافظة قنا ووبمشارركة م
من االغذاائي ووتمشيیا مع توجهھاتت ووذذلك ددعما لمحارربة االفقر ووتحقيیق ااألدووااجن االمنزليیة٬، ااآلمنة وواالسليیمة للربيیة تلووتنمويیة ل

.للدوولةسترااتيیجيیة االتنمويیة ااإل  
 

جرااء االالززمم من االبحوثث االميیداانيیة ووغيیرهھھھا من االخطوااتت االتحضيیريیة االالززمة لتقليیل إإبعد  2014عامم ووقد بدأأ تنفيیذ االمشرووعع في 
آآثارر االمخاططر االمتوقعة ووضمانن نجاحح االتنفيیذ.  

:تربيیة االدووااجن يف ياالقطاعع االريیفوومميیزااتت أأهھھھميیة   
 

1 :ىعل تربيیة االدووااجن يف يهھھھميیة االقطاعع االريیفأأترتكز  -  
االسالالتت االمحليیة ىاالحفاظظ عل •  
سرةة في االريیفااالكتفاء االذااتي لأل •  
مصدرر هھھھامم لكتاكيیت االسالالتت االمحليیة •  
ددخل ااألسرةة في االريیف •  
االبطالة في االريیف •  
ااالستفاددةة من االمخلفاتت االمنزليیة •  
جزء من االعجز االحادد في ااالحتيیاجاتت االبرووتيینيیة سد •  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	 ٬،دديیسمبرر"للسيیاساتت ووتووصيیاتت االتحليیلل: مصرر وواالفقررفي االغذذاائي ااألمنن عددمم حالة" االغذذااءاالعالمي٬، ووااإلحصاء٬،بررنامج االعامة للتعبئة االجهھاززاالمرركززيي5  

2008.  
	.2010 ٬،االقاهھھھررةة"2030 عامم مصرراالعرربيیةحتي جمهھوورريیة في االمستدداامة ااستررااتيیجيیةاالتنميیةاالززررااعيیة" ألررااضي٬،ووززااررةة االززررااعة ووااستصالحح اا6    



10	  
	  

دعنصر مهھم للتسميی •  
 

بب لدووااجن االمنزليیة فيیما يیلي:ااآلمنة لتربيیة االاايیا زهھھھم مأأووتتركز  -  

1. االتناسليیة ووسرعة تكاثرهھھھا.وو االغذاائيیة سرعة ددووررةة ررأأسس االمالل فيیهھا نظرااً الررتفاعع كفاءتهھا   
2. .نظراا لصغر حجمهھاوو في حديیقة االمنزلل أأددااخل االمنزلل تصلح تربيیتهھا     
3. إإلى  ياالمرااع ةووقل سعارر مدخالتهھاأأااررتفاعع بسبب باستمراارراالحمرااء لحومم االتزاايید أأسعارر تزاايید االطلب عليیهھا بسبب  

.ااحتيیاجاتت االفقرااء يتلب ووذذلك ألنهھا في االمناسباتت ووااألعيیادد االدووااجن ىااززدديیادد االطلب علجانب   
4.  ماكنأأوو أأرريیاتت ابطحظائر خاصة وويیكفي إليیواائهھا  ىفهھي ال تحتاجج إإل يیوااء االدجاججإإأأماكن ررخص تكاليیف إإنشاء  

. ةاالخاماتت االمتوفرةة بالبيیئيیعهھا من يیمكن تصن بسيیطة  
5. .ووتربيیتهھا قلة تكاليیف االعمالة االالززمة لرعايیتهھا   
6. . )سبلة –بيیض  –تنوعع ااإلنتاجج منهھا (لحم    
7. االفقيیرةة لذاا فإنن  االغذاائيیة من مواادد االعلف ووبقايیا االمحاصيیل ووسد ااحتيیاجاتهھا ةكن تربيیتهھا على االمخلفاتت االمنزليیيیم 

فالدووااجن تحصل على معظم ططعامهھا من االمنزلل ووال يیتطلب ٬،كبيیرةة ووااقتصادديیة وواالبيیض كفاءةة إإنتاجهھا من االلحم
ااحتيیاجاتهھا منهھا. يعالفف االمركزهه لتغطمن ااأل ااألمر إإال شرااء جزء قليیل  

8. 3,2( منخفضة جداانسبة ددهھھھن  ىعللحومم االدجاجج يیحتويي    .وومن ثم مناسبة لتغذيیة االمرضى ووكبارر االسن % )4,7 -  
9. .مما يیسهھل ااستفاددةة االنباتاتت منهھا االتحلل ةسريیع ا٬، كما أأنهھباألززووتت وواالفوسفورر وواالبوتاسيیومم ةغنيی سبلة االدجاجج   
10. بعد تعلم بعض  ةةبعد االدوورر يیستطيیع االمزااررعع نفسهھ ووأأفراادد أأسرتهھ أأنن يیربواا االدووااجن ددوونن ااالستعانة بآخريین 

.ررشاددااتت االمهھمهھ عن عمليیهھ االتربيیهھ وواالرعايیهھااإل  
11. ٬، ووهھھھي بالتالي كمصدرر للدخل ع منهھ إإال مايیفيیض عن ااحتيیاجاتهھااالدجاجج٬، ووالتبيیرةة معظم لحومم ووبيیض تستهھلك ااألس 

سر االفقيیرةة.سن من ااالمن االغذاائي االحيیوااني لألسرةة مما يیحمصدرر ررخيیص للبرووتيین االحيیوااني لأل رتوف  

     

2- :أأهھھھداافف االمشرووعع   
بقنا لتقديیم نماذذجج تنمويیة  ىىااألهھھھليیة ااألخراالمجتمع وواالجمعيیاتت يیستهھدفف االمشرووعع االتعاوونن مع االجمعيیاتت ااألهھھھليیة لتنميیة 

هھھھداافف تنمويیة ووتغذوويیة ووتجارريیة للمجتمع ووخاصة لألسر االفقيیرةة وواالشبابب أأة ااآلمنة للدووااجن من خاللل تحقيیق للتربيی
 100فيیر فرصص عمل ووززيیاددةة ددخل وتوواالمرأأةة االتي تهھتم في االمقامم ااألوولل بتربيیة االطيیورر االمنزليیة. وويیستهھدفف االمشرووعع 

ستمراارريیة ووززيیاددةة عددد ااألسر االمستفيیدةة ستداامة ووااالتنفيیذ نظامم تكافلي تنمويي يیضمن ااالااألكثر فقراا وو ىىرسرةة في االقأأ
مستقبال. وويیستهھدفف االمشرووعع تحديیداا ما يیلي:  

 
1. للدجاجج  ةوواالعلميی ساليیب االتربيیة االمنزليیة ااآلمنة وواالسليیمةأأوونشر ووتبني ططرقق تمكيین االمرأأةة االريیفيیة ااقتصادديیا من خاللل  

بعض االقرىى بتربيیة ووررعايیة االدووااجن ووتفريیخ االكتاكيیت بالمنزلل  ياالمرأأةة االريیفيیة ف يمن خاللل ررفع ووعفي االمنزلل 
االريیفي  

2. مرااضض وواالمالئمة للظرووفف وواالبيیئة االمحليیةصيیل االمقاوومة لألر تربيیة سالالتت االدجاجج االبلديي ااألنش   
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3. عداادد االدووااجن أأوومن ثم ززيیاددةة  االقرىى االفقيیرةة يحديیثة ووسليیمة ف ةعلميی نشر عمليیة تفريیخ االبيیض االمخصب بطريیقة 
سر االفقيیرةة.  االمنزليیة لدىى ااأل  

4. سر االفقيیرةة اامة ووززيیاددةة فرصص االعمل وواالدخولل لألإإنشاء نماذذجج تنمويیة متميیزةة قابلة للتكراارر لدعم االتنميیة االزررااعيیة االمستد 
وواالمرأأةة سر االفقيیرةة وواالشبابب وواالفتيیاتتفقر لتعزيیز االتمكيین ااالقتصادديي لألوومن ثم تخفيیض معدالتت اال  

5.  ووططرقق االتفريیخ لدجاجج االمنزليلططرقق االرعايیة االصحيیة ووااآلمنة  ىسر االفقيیرةة علدرريیب االفتيیاتت ووررباتت االبيیوتت في ااألت 
االسليیمة. ةاالعلميی  

6. ااألمن االغذاائي وواالتغذوويي للموااططنيین ووتوفيیر غذااء آآمن ووذذوو موااصفاتت صحيیة سليیمة ىىهھھھمة في تحسيین مستواالمسا   
7. . شعاعع لنشر االوعي االصحي وواالغذاائي وواالرعائيإإسر االمنتفعة من االمشرووعع كمرااكز تستخدمم االجمعيیة ووااأل   
8.  هھھھليیة االمختاررةة وواالقرىى االمستهھدفةألفي نطاقق عمل االجمعيیاتت ااوواالكتاكيیت عمر يیومم توفيیر آآليیة الستقراارر أأسعارر االبيیض  

ةنتاجج بالقرىى االمشارركإلووذذلك من خاللل ززيیاددةة اا  
9. سر االمنتفعة من االمشرووعع  ووااألسر ااألقل ددخال بأسعارر مناسبة ر منفذ مستداامم لشرااء االبيیض من ااألتوفيی   
10. سر االمستهھدفة  ووااألسر ااألقل ددخال بأسعارر مناسبةمستداامم لبيیع االكتاكيیت االسليیمة لألتوفيیر منفذ    
11. اصة وولحومم بيیضاء) للموااططنيین بصفة عامة وولألططفالل بصفة خ –ررفع معدالتت ااستهھالكك االبرووتيین االحيیوااني (بيیض  

االمعدالتت االغذاائيیة االمناسبة  ىمن ااألمن االغذاائي وواالحصولل عل ىيیق مستويیاتت أأعلوويیساهھھھم في تحق  
12. االمعيیشة ىىلبطالة ووتحسيین مستوززيیاددةة االدخولل ووتخفيیض معدالتت اا إإلىعمل للمرأأةة وواالشبابب مما يیؤدديي  توفيیر فرصص   
13. تستخدمم عواائد االمشرووعع لتغطيیة تكاليیف ااإلنتاجج وواالصيیانة ووااإلحاللل وواالتجديید ووتدعيیم ااألنشطة االتنمويیة للمرأأةة وواالشبابب    
14. سر االفقيیرةة على تبني هھھھذاا االمشرووعع لمالهھ من جدووىى فنيیة ووااقتصادديیة متميیزةةتشجيیع االجمعيیاتت ووااأل   

3- :ألنشطة االرئيیسيیة ووخطوااتت االتنفيیذاا   
أأسرةة الكتسابب  40بحيیث يیشمل  2014تنفيیذ االمشرووعع في االمرحلة ااألوولى في عامم  يیتمتم ووضع خطة عمل محدددةة بحيیث 

نهھايیة عامم  أأسرةة حتى 60ة االتاليیة وواالتي تشمل مساعدةة ستفاددةة من االتحديیاتت وواالدررووسس االمستفاددةة في االمرحلاالخبرااتت االتنفيیذيیة ووااال
:ما يیليللدجاجج  نةووااآلم االتربيیة االمنزليیة االسليیمة مشرووعع. ووتشمل ااألنشطة االعامة ل2016  

1 هھھھليیة االجاددةة وواالمستفيیدااتت من هھھھذاا االنشاطط في االقرىى االفقيیرةة ايیيیر االخاصة باختيیارر االجمعيیاتت ااألووضع ووتطبيیق االمع -
بالمحافظة   

2 ررااعة بجامعة ااختيیارر عددد من االخبرااء االمحليیيین بالتعاوونن مع االهھيیئاتت االعلميیة ذذااتت االخبرةة في هھھھذاا االمجالل مثل كليیة االز -
يیة االزررااعة وواالطب االبيیطريي.وومديیر ييجنوبب االواادد  

3 عالفف ااأل –االمناسبة  ىىووااستمراارر االنشاطط مثل االبداارر ححنجاوواالمستلزماتت االالززمة وواالضروورريیة إلشرااء االمعدااتت  -
 –االخدماتت االبيیطريیة وواالرعائيیة  –ددوويیة ووااللقاحاتت ااأل –خصابب يیاتت االمناسبة لعمليیة االتربيیة ووااإلاالبطارر –االمتوااززنة 
.االمفرخاتت  

4 يین ة االسليیمة ووططريیقة االتفريیخ وواالتحصاالمؤهھھھليین لتقديیم االتدرريیب االكافي وواالعملي على نظم االتربيیة وواالرعايیتوفيیر االخبرااء  -
االسليیمة للمستفيیدااتت وواالجمعيیاتت االمشارركة في هھھھذاا االنشاطط.  

5 ى يیتسنى نتاجج وواالتفريیخ حتررااتت االتربيیة ووااإلنتاجج خاللل ددووجالتت االخاصة بعمليیاتت االتربيیة ووااإلتصميیم مجموعة من االس -
جرااء عمليیاتت االمتابعة وواالتقيیيیم وومن ثم يیمكن تقديیم االحلولل االمناسبة للمشاكل االطاررئة في االوقت إإق االمباددررةة لفريی

االمناسب.  
6 جرااء إإفريیق االمباددررةة للميیسرااتت وواالجمعيیاتت ووى يیتسنى تسر وواالجمعيیاتت االمستفيیدةة حتصميیم عددد من ااالستبيیاناتت لأل -

االفقيیرةة االمستهھدفة. ىىقبل ووبعد تنفيیذ االمشرووعع في االقر عمليیاتت تحليیل االوضع االغذاائي ووااالقتصادديي  
7  تنفيیذ االعديید من االدووررااتت االتدرريیبيیة للميیسرااتت ووررباتت االبيیوتت االمستفيیدااتت لكافة جواانب االتربيیة من تغذيیة ووررعايیة -

لخ.بيیطريیة ووحفظ االسجالتت وواالتسويیق٬، إإ  
8 ووعع.جرااء مسح غذاائي تلخيیصي قبل ووبعد االتنفيیذ لمتابعة ووتقيیيیم نتائج االمشرإإ -  
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9 وواالمتابعة وواالمشوررةة االفنيیة  لتقديیم االدعمسر وواالجمعيیاتت االمستهھدفة العديید من االزيیاررااتت االميیداانيیة لألقيیامم فريیق االمباددررةة ب -
يیضا من خاللل ااالتصاالتت االتليیفونيیة االمباشرةة.أأبصفة مستديیمة وو  

          

   

 

4- :اءاالشركددوورر االمستفيیديین وو   
ررضض االوااقع حيیث تم أأنيیة على ااااالعتبارر عند ااختيیارر االجمعيیاتت بعد عمل ززيیاررااتت ميید يخذتت فأأكانن هھھھناكك عدةة عواامل 

كثر فقراا على دررااساتت االسابقة للمشرووعع للقرىى ااألاالجمعيیاتت االموجوددةة بالمحافظة ووعلى مستوىى االمرااكز ططبقا لل ررصد
نشطة ألفي ااماكن االجمعيیاتت ووووسائل ااالتصالل وومدىى مشارركتهھا أأووليیة عن االمحافظة. وومن خاللل االبيیاناتت ااأل مستوىى مرااكز

خرىى ااأل غيیر االزررااعيیة- عضاء فريیق االمباددررةة على ااختيیارر ووااستهھداافف أأتم ااالتفاقق بيین  ٬،ررةة في االمحافظةاالتي تنفذهھھھا االمبادد -
يیب ززيیاررااتت ترت تمووسط قاموال. بجمعيیاتت قريیتي جزيیرةة مطيیرةة ووااأل ميیةتفوقاتت وواالناجحاتت في فصولل محو ااألاالسيیدااتت االم

تربيیة االدووااجن كحافز للمشارركة نشاطط  يف تهھامكانيیة مشارركإإى االطبيیعة وومعرفة مدىى حواالهھا علأألهھذةة االجمعيیاتت لدررااسة 
. ووااالنتظامم في ااألنشطة االتنمويیة ااألخرىى ووكنشاطط ااقتصادديي لتمكيین االمرأأةة بتحقيیق االعديید من ااألهھھھداافف وواالفواائد سالفة االذكر

يیديي االعاملة ودد مكانن مناسب للبطارريیة ووتوفر ااألهھھھمهھا ووجأأكانن  جمعيیاتت االمستهھدفةاالختيیارر تم ووضع عدةة معايیيیر الووقد 
 .خرىىأأوواالمستفيیدةة من ناحيیة بيین االمباددررةة وواالجمعيیة من ناحيیة وومن االمباددررةة  هھاااللتزاامم بالبرووتوكولل االمتفق عليیووضرووررةة 

:ما يیلي هھھھم معايیيیر ااختيیارر االجمعيیة بتلك االقرىىأأوومن   
5 تنمويیة نشطة أأيیوجد بالجمعيیة ٬، وواالتنميیة يهھھھليیة فدوورر االجمعيیاتت ااأللددااررةة من االشبابب االمتفهھم مجلس ااإلنن يیكونن معظم أأ -

خاصة بمكوناتت مباددررةة االندااء ااألخرىى  
6 وواالمساهھھھمة بشرااء االمفرخخ وواالمساهھھھمة في ززيیاددةة تمكيین  عضاء االجمعيیة االعموميیة لعمل االمشرووععأأمن  ةةررغبة شديید -

االمرأأةة  
7 عالفف وومكانن مناسب لماكيینة االتفريیخ ووجودد مكانن مناسب لخلط ااأل -  
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8 االعمل بالمشرووعع  ين فيیرغب االالتيد حصر للفتيیاتت يیوج -  
9 وواالموااططنيین مع االجمعيیة لتنميیة هھھھذاا االمشرووعع يهھھھالااألووجودد تعاوونن جيید بيین  -  
10 نشطتهھاأألكافة  ةوومنتظم ةاالجمعيیة بهھا سجالتت ررسميی -  
11 لزيیاددةة حجم قطيیع االدجاجج بالقريیة ووتربيیة االكتاكيیتيیوجد ررغبة لدىى االريیفيیاتت لتبني عمليیة تفريیخ االبيیض االمخصب  -  
12 سر االقريیة أأر االمستهھدفة بصفة خاصة ووسعمل لهھم ووتحسيین االوضع االغذاائي لألررغبة في ززيیاددةة االدخل ووخلق فرصص لهھم  -

بصفة عامة.  

فيیدااتت. االريیفيیاتت االمست –ليیة االمستفيیدةة هھھھاالجمعيیة ااأل –للدجاجج هھھھم االمباددررةة يیوجد ثالثث شركاء في نشاطط االتربيیة االمنزليیة االسليیمة وو
ددوواارر وواالمهھامم االتاليیة: نن تلتزمم باألأأططراافف االثالثث ووعلى ااأل  

 
مسئوليیاتت االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء):ووال: أأ  

من محصنة وومطعمة ضد كافة ااألمرااضض على ااالقل ررأأسس) عمر شهھر  30دديیوكك (مجموعع  5ددجاجة وو 25توفيیر عددد  •
.)/ بكل جمعيیةرربة منزلل/أأسرةة 20للتربيیة لكل رربة منزلل/أأسرةة مشارركة (عددد  صالحةوو سالالتت بلديیة محسنة  

االتي  ووااالقتصادديیةاالبيیض حسب االمعدالتت االعلميیة وواالفنيیة  كميیاتت منبداايیة إإنتاجج  ىتوفيیر كميیة من االعلف تكفي حت •
.يیحدددهھھھا خبرااء االمباددررةة وواالتي يیتم توززيیعهھا حسب جدااوولل ززمنيیة يیتفق عليیهھا  

.لكل رربة منزلل/أأسرةةبطارريیة لتربيیة االدووااجن االمنزليیة بطريیقة آآمنهھ توفيیر  •  
يي بالقريیةتوفيیر مفرخخ (يیدوويي أأوو آآلي) للنشاطط االتجارريي وواالتنمواالمشارركة في  •  
توفيیر االخبرااء االالززميین في مجالل تربيیة االدووااجن وواالخدماتت االبيیطريیة لتدرريیب االكوااددرر االبشريیة بالجمعيیة ووااألهھھھالي  •

.وواالميیسرااتت وومتابعتهھم  
في إإجرااء االمسوحاتت االالززمة لتقيیيیم االحالة قبل ووبعد تنفيیذ االمشرووعع جمعيیاتت االمشارركةاالمساهھھھمة مع اال •  
تم تسليیمهھا.معدااتت يي بطارريیاتت ووأأوو االمستفيیدااتت بهھذهه االبنودد يیحق للمباددررةةااستردداادد االأأخاللل االجمعيیاتت إإحالة  يف •  

مسئوليیاتت االجمعيیة ااألهھھھليیة االمشارركة:ثانيیا:   
)/جمعيیةرربة منزلل/أأسرةة 20(عددد  خطوااتت وومرااحل تحديید االمستفيیدااتت وواالفئاتت االمستهھدفةاالمشارركة االفعالة في  •  
االمساهھھھمة في تحديید االميیسرااتت االتي سيیتم تدرريیبهھم وومشارركتهھم من قبل االجمعيیة في االتنفيیذ وواالمتابعة •  
متابعة االحفاظظ عليیهھا ووعدمم  ىوولل للسيیدااتت االمشارركاتت وواالعمل علتسليیم بطارريیاتت االتربيیة االمتحصل عليیهھا من االطرفف ااأل •

االتصرفف فيیهھا ووصيیانتهھا  
.مباددررةةشراافف االإإبمساعدةة ووتحت  ييأأوو آآلي) للنشاطط االتجارريي وواالتنمو توفيیر مفرخخ (يیدوويي •  
/تنمويي مع ررباتت االبيیوتت االمشارركاتت لتكونن االجمعيیة ررااعيیة لتنميیة ااإلنتاجج االدااجني ووتوفيیر يتكافلتنفيیذ نظامم تشارركي/ •

.ووززيیاددةة االدخل ووتمكيین االمرأأةة االفقيیرةةلنشر االنشاطط االمستلزماتت   
 –% من إإنتاجج كل سيیدةة 10تفريیخ االبيیض االمخصب االمتبرعع بهھ تحت "نظامم االتكافل" من االسيیدااتت االمشارركاتت (حواالي •

للألسر االفقيیرةة االتابعة  سبوععأأ جر ووتوززيیع عددد من االكتاكيیت عمرأألتشاوورر مع خبرااء االمباددررةة) بدوونن ووتتحددد االنسبة با
لنشاطط االجمعيیة للمساهھھھمة في نشر االنشاطط. ووتوفيیر كميیة مناسبة من االعلف من حصيیلة بيیع االكتاكيیت االمفرخة تحت نظامم 

االتكافل.   
وواالزاائد عن ااالستهھالكك  سيیدااتت االمشارركاتت (االزاائد عن االمقررر تحت نظامم االتكافلحسابب االتفريیخ االبيیض االمخصب ل •

االتفريیخ. تكاليیف فقط ) نظيیر عمولة بسيیطة لتغطيیةفريیخة لزيیاددةة حجم االقطيیع االبيیاضضااالسريي ااوو االمراادد ت  
ستفاددةة من االطاقة غيیر االمشارركة في نظامم االتكافل لالتشجيیع نشاطط تفريیخ االبيیض االمخصب تجارريیا لألفراادد ووااألسر  •

.(كعمل خاررجج نطاقق االبرووتوكولل لصالح االجمعيیة) للمفرخخ ىىاالقصو  
عمولة لتخفيیض سعر االعلف للمشارركاتت وناتت ااألعالفف ووبيیعهھا تجارريیا نظيیرخالططة لخلط مكددررااسة إإمكانيیة توفيیر  •

ووتوفيیر مصدرر ددخل للجمعيیة (خاررجج نطاقق االبرووتوكولل وولتدعيیم نشاطط ووددخل االجمعيیة ووااستكمالل حلقاتت ااإلنتاجج مع 
.االمربيیاتت)  

.مهھاتتأأمن بيیض ووكتاكيیت وو االمساهھھھمة في تسويیق االمنتجاتت •  
.االتغذوويي لألسر االفقيیرةة ىىدجاجج لزيیاددةة االدخل ووتحسيین االمستواالتربيیة ااآلمنة للاالمساهھھھمة في نشر فكر  •  
.ستداامة االمشرووععاافتيیاتت ووررباتت االبيیوتت لضمانن نجاحح ووتوفيیر كافة االتسهھيیالتت ووااإلررشادد للمشارركيین من اال •  
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.ووصيیانة االبطارريیاتتحضورر االندووااتت االتدرريیبيیة االخاصة بالعمليیاتت ااإلنتاجيیة وواالتربيیة وواالخدماتت االبيیطريیة وواالتسويیقيیة  •  
.للمستفيیدااتت ووتقديیم االدعم االفنى لهھم ثناء االتشغيیلأأاالمتابعة االدوورريیة  •  
.في إإجرااء االمسوحاتت االالززمة لتقيیيیم االحالة قبل ووبعد تنفيیذ االمشرووعع مباددررةةاالمساهھھھمة مع اال •  
االمستفيیدةة بزيیاددةة بعددد االمستفيیديین من االنشاطط ووعددد حاالتت ززيیاددةة فرصص االعمل ووعددد االحاالتت ووسجالتت حفظ مستندااتت  •

ددخولهھم.  
.تقديیم االمشوررةة للرااغبيین في تكراارر االنموذذجج •  
.ستخداامم االدجاحح وواالمعدااتت كنشاطط إإررشادديي ووتعليیمي للسيیدااتت االرااغباتت في تكراارر االنموذذججاا •  
.للتكاليیف وواالعواائد ووصافي االربح حفظ االمستندااتت وواالجدااوولل االمحاسبيیة •  

 
خاللل االجمعيیة:مسئوليیاتت ررباتت االبيیوتت االمستفيیدااتت من ثالثا:   
.االموززعة عليیهھمتربيیة ووررعايیة االبدااررىى  •  
.توفيیر االعلف االالززمم بعد بداايیة إإنتاجج االبيیض ووتسويیقة •  
.وواالكتاكيیت االمفرخة ووااالمهھاتت تسويیق االفائض من ااستهھالكك االبيیض •  
ااء % من ااإلنتاجج ااإلجمالي للبيیض االمخصب (يیتم تحديید االنسبة وواالعددد بالجمعيیة بالتشاوورر مع خبر10االتبرعع بنحو  •

.االطرفف ااألوولل) للجمعيیة للتفريیخ وواالبيیع كما سبق ااإلشاررةة  
.االجمعيیة ههنظامم إإنتاجج االكتاكيیت االذيي تتبنا ستفاددةة مننتاجج االبيیض ووااالإإنتاجج االبدااررىى وومن ثم إإاالتوسع في  •  
.االبطارريیاتت ووصيیانتهھا ىاالحفاظظ عل •  
.ستخداامم االبطارريیاتت في غيیر ااألغرااضض االمخصصة لهھاااال يیحق لرباتت االبيیوتت  •  
تباعع ااتوقف االنشاطط نتيیجة ااإلهھھھمالل ووعدمم رربة االمنزلل وويیحق للجمعيیة سحب االبطارريیة في حالة  ىىاالبطارريیة عهھدةة لد تعتبر •

.خريي لم يیسبق لهھا االحصولل علي بطارريیةأأاالتعليیماتت ووتوززيیعهھا ألسرةة   
سب نصائح خبرااء نتهھاء االدووررةة ااإلنتاجيیة ووحااإإال بعد  هھوو االبيیع للدجاجج االذيي سيیتم تسليیمأأاليیحق لرباتت االبيیوتت االتصرفف  •

.ستداامة ووززيیاددةة عددد االقطيیعاالمشرووعع لضمانن ااال  
.االتعاوونن مع االميیسرااتت لحفظ مستندااتت بالعواائد ووعددد االعامليین وواالمتابعيین للمشرووعع باألسرةة ووااألحواالل االتغذوويیة •  
.ىىالرعايیة االصحيیة وواالبيیطريیة للبدااررحضورر االندووااتت االتدرريیبيیة االخاصة ب •  

 
حيیث تم  هھستداامتبصوررةة فعالة في تنفيیذ االمشرووعع ووضمانن اا يياالزررااعة وومديیريیة االطب االبيیطرريیة االمحافظة وومديیكما تساهھھھم 

من االتدرريیب إإلى  نشطة االمشرووععأأق االمباددررةة في كافة مرااحل تنفيیذ مع فريیمشارركة مديیريیة االزررااعة وومديیريیة االطب االبيیطريي 
تقديیم بعض االخدماتت االلوجستيیة لتسهھيیل ٬، وواتت االمختاررةةلموااقع وواالجمعيیالعمل باب االقيیاددااتت االزررااعيیة بالمحافظةووتقومم  .االمتابعة

حاتت اووااللق ةددوويیعالفف ووااألألااوو ةللجمهھورر لتوفيیر االسالالتت االمحليی ةماكن معرووفأأوفيیر من االمتوقع ت أأنهھ٬، كما عمل فريیق االمباددررةة
ةةمع فريیق االمباددرر ةبالمشاررك ةاالسليیم ةاالتربيیة االعلميی ةعمليی ةإإلىاالالززم  

5- :االفنيیة وواالتنظيیميیة لتنفيیذ االمشرووععختيیارر بيین االبداائل ااال   
 

1 )؟ااختيیارر االجمعيیاتت االمشارركة (كيیف تم ااختيیارر االجمعيیاتت ووماهھھھي االمعايیيیر االمستخدمةفي مجالل  -  
 

 تكونن إإددااررةة االجمعيیة نشطة ووبهھانن مشرووعع على أأفي االللمشارركة االوااجب تواافرهھھھا في االجمعيیة االرئيیسيیة االشرووطط تم تحديید 
 ددااررةةوواالجديیة في االتصنيیع٬، مع توفر إإ ليیة مساعدةة ررباتت االبيیوتت ووإإررشاددهھھھنئوتحمل مس ىميیسرااتت متعلماتت نشطاتت قاددررااتت عل
تكامل  ختيیارر بدررجة كبيیرةة علىووقد ااعتمد ااالاالتعاوونن ووتقديیم االخدماتت االبيیطريیة االالززمة.  لخدماتت االطب االبيیطريي قاددررةة على

طة لمحو ااألميیة شنفي أأتت االشريیكة  لمباددررةة االندااء وولويیة للجمعيیاندااء حيیث تم إإعطاء أأشطة االتنمويیة لمباددررةة االاالخدماتت ووااألن
ونن نشاطط تربيیة االدووااجن بجانب كونهھ مصدرر للدخل ووتحسيین شطة االحرفف االيیدوويیة بحيیث يیكووأأنوواالتعليیم للمتسرباتت من االتعليیم 

من ااألنشطة االتنمويیة للمباددررةة.  حافز لزيیاددةة االمشارركة في فصولل محو ااألميیة ووغيیرهھھھا مستوىى االتغذيیة لألسرةة٬،  
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هھھھذاا  إإجرااء مقابالتت ووجمع بيیاناتت إإضافيیة. ووبناء علىووقد تم تحديید قائمة مبدئيیة بالجمعيیاتت االتي يیتوفر بهھا كافة االشرووطط ووتم 
جمعيیة االتنميیة االمجتمعيیة بجزيیرةة مطيیرةة٬، مركز قوصص ووجمعيیة االشرووقق  وهھھھمافي االمرحلة ااألوولٮتم ااختيیارر جمعيیتيین االتقيیيیم فقد 

.للتنميیة االمجتمعيیة باألووسط قاموال٬، مركز نقاددةة  
 

بب ختيیارر وواالمعايیيیر)ااختيیارر االمستفيیدااتت (كيیفيیة ااالفي مجالل  -  
عطيیت وواالجديیة وواالرغبة٬، كما أأحيیث االفقر معايیيیر محدددةة من  ة بيین االجمعيیة وواالمباددررةة بناء علىتم ااختيیارر االمستفيیدااتت بالمشاررك

للمباددررةة. نشطة االتعليیميیة وواالتنمويیة ااألخرىىااوولويیة للمشارركاتت وواالمجيیدااتت في ااأل  
 

جج االدجاجج )صنافف (سالالتتأأااختيیارر في مجالل  -  
 ؛االمنتزهه4 ددقى: وواالمحليیة االمستنبطة مثل٬،ذذااتت ااإلنتاجيیة االمرتفعة وواالسالالتت ااألجنبيیة ٬،االبلديیة/تم االمفاضلة بيین االسالالتت االمحليیة

االسالالتت  ووقد تم ااالعتمادد على.االمندررةة؛االمعموررةة؛االسالمم؛االبندررةة؛االمطرووحح؛االبهھيیج؛إإنشاصص: االفضى؛االجميیزةة االدهھھھبى؛االمنتزهه
االظرووفف  االحصولل عليیهھا من أأقربب مصدرر في محيیط مكانن االتربيیة (أأررمنت) لتكونن متأقلمة علىاالبلديیة في هھھھذةة االمرحلة ووتم 
نظراا لمميیزااتهھا االتاليیة:االمناخيیة االخاصة بالصعيید وو  

.تحملهھا االظرووفف  االمناخيیة االمصريیهھ صيیفا ووشتاء •  
.قدررتهھا االعاليیة على مقاوومة ااألمرااضض مقاررنة بالسالالتت ااألجنبيیة •  
.كج 1.5ألنثى كج وواا 2متوسط ووززنن االديیك  •  
.)االمتوسطشهھورر في  5مبكر في االنضج االجنسي( •  
.االعامم بيیضة في 120 – 80نتاجج االبيیض إإ •  
.جم 40 – 30 االبيیضةمتوسط ووززنن  •  
.ة ااحتيیاجاتهھا االغذاائيیة وونجاحهھا في االتربيیة االمنزليیة بنجاحح مقاررنة بالسالالتت ااألجنبيیةقل •  
جاتت االحرااررةة التقل فدرر يیعة االمناخيیة االخاصة صيیفا ووشتاءقرىى االصعيید ذذااتت االطب  وواالدجاجج االبلديي ااألنسب للتربيیة في •

تترااووحح  اء ذذااتت االبرووددةة االشديیدةة علما بأنن االسالالتت ااألجنبيیةامم ماعداا شهھورر االشتططولل االع ددررجة مئويیة 40 - 30عن 
22ددررجاتت االحرااررةة االمناسبة لنموهھھھا  االمنزليیة. مناخخ االصعيید وواالتربيیةمع ناسب اليیتويیة مما مئ ددررجة 24-  

 
دد ططرقق االتربيیة في بطارريیاتتااختيیارر  -  

ربيیة في بطارريیاتت لمميیزااتهھا االتاليیة:ربيیة في بطارريیاتت ووقد تم تفضيیل االتتم االمفاضلة بيین االتربيیة ااألررضيیة وواالت  
.نفلونزاا االطيیوررووخاصة مرضض أأحمايیة االطيیورر من اانتقالل ااألمرااضض  •  
مكن من تربيیة عددد كبيیر من االدجاجج مقاررنة بالتربيیة ااألررضيیة.ت •  
.وواالدجاجج االمربى حافظ على نظافة االبيیض االناتجت •  
يیسهھل معهھ متابعة االطيیورر. •  
يیحتاجج لعددد قليیل من االعمالة. •  
.ديیم ااألكل وواالشربب بصوررةة نظيیفة ووآآمنةسهھولهھ تق •  
تنتقل من خاللهھ.  بعد االطيیورر عن ااألررضض يیبعدهھھھا عن االزررقق ووبالتالي ااألمرااضض االتي •  
.نفلونزاا االطيیوررططفالل االصغارر تجنبا لعدووىى أأاالطيیورر بعيید عن سكانن االمنزلل ووخاصة ااألتحجز  •  

 
هه فترةة توقف ددعم ااألعالفف لألسر االمستفيیدةةفي مجالل تحديید  -  

نن تستمر االمباددررةة في ددعم نشاطط االتربيیة االمنزليیة االسليیمة أأتقرررتاجيیة ووااالقتصادديیة االحاليیة للبدااررىى٬، نللمعامالتت االفنيیة ووااإلووفقا 
. ووقد تم في ووضع االبيیض) ءهھايیة االشهھر االخامس من االبدعالفف (حتى نلمستفيیدااتت من االقدررةة على شرااء ااألللدجاجج حتى تتمكن اا

للبدااررىى االبيیاضة. ووقد تم حسابب االتدفقاتت االدااخلة (ااإليیرااددااتت) وواالتدفقاتت االخاررجة (االنفقاتت) بعد  االمعامالتت االفنيیة االحاليیةتقديیر 
للبيیض  ةتججمالي عددد االفرااخخ االمنإإبلغ فقد  ااإليیرااددااتت. فمن حيیث )2014شهھورر من بدء االمشرووعع (خاللل شهھر سبتمبر  5حواالي 

ا يیشيیر م٬، بةة مطيیرةةرددجاجة في قريیة جزيی 420ال ووحواالي وووسط قامفي قريیة ااأل ةفرخ 425حواالي   2014ر بخاللل شهھر سبتم
 9واالي ووسط قاموال٬، ووحبيیضاتت/ شهھريیا في قريیة ااأل 10واالي نتاجج بلغ حخاللل  شهھرسبتمر من ااإل ةنتاجج االفرخإإتوسط نن مأأ إإلى

 200االشهھر حواالي يیض خاللل هھھھذاا سرةة من االبنتاجج ااألإإ يجمالإإبلغ متوسط فقد  هھووعليیةة مطيیرةة. ربيیضاتت/ شهھريیا في قريیة جزيی
متوسط سعر االبيیضة االبلديي في ٬، في حيین بلغ ةة مطيیرةةربيیضة في قريیة جزيی 180ال٬، ووحواالي ووسط قاموفي قريیة ااأل ةبيیض

على  –ووسط قاموال سرةة في قريیة ااأللأل هھجنيی 75قيیمة االبيیض االمباعع حواالي  جماليإإمتوسط ووبلغ  قرشش 75االمنطقة حواالي 
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يیمة جمالي قإإمتوسط %). ووبلغ 10( بيیضة 20بيیضة وواالتبرعع للجمعيیة بحواالي  80حواالي بيیضة ووااستهھالكك  100ساسس بيیع أأ
بيیضة  72بيیضة ووااستهھالكك حواالي  90ساسس بيیع أأعلى  –ةة مطيیرةة رسرةة في قريیة جزيیلأل هھجنيی 67.5االبيیض االمباعع حواالي 

يیتم  –ةة سركيیلوجراامم لأل 50ف حواالي هھالكك االعلمتوسط ااست فقد بلغ االنفقاتت. أأما من ناحيیة بيیضة 18وواالتبرعع للجمعيیة بحواالي 
ن ثم تبلغ /كجم. وومهھجنيی 3.3خيیرةة حواالي لفة االعلف االبيیاضض خاللل االفترةة ااألمتوسط تك٬، ووبلغ سبوعيیاأأكجم  12.5توززيیعهھا بوااقع 

 هھووعليی شهھريیا. هھجنيی 35ددوويیة ووااللقاحاتت حواالي متوسط تكاليیف ااأل٬، ووتبلغ شهھريیا هھجنيی 165سرةة حواالي تكلفة االعلف االبيیاضض لأل
نن قيیمة مبيیعاتت أألى إإووتشيیر االمؤشرااتت االسابقة  سرةة االوااحدةة.جنيیهھ شهھريیا لأل 200ددوويیة حواالي يیبلغ متوسط تكاليیف االعلف ووااألف
ةة مطيیرةة) رسرةة في قريیة جزيیلأل هھجنيی 67.5ووسط قاموال٬، ووحواالي سرةة في قريیة ااأللأل هھجنيی 75سرةة من االبيیض (حواالي ااأل

قيیمة االمبيیعاتت من االبيیض نن أأيي ٬، أأسرةة االوااحدةةلألجنيیة شهھريیا  165 حواالي ياالالززمة ووهھھھ ااء كميیة االعلف االبيیاضضشرالتكفي ل
سرةة من شرااء نصف كميیة االعلف االبيیاضض االضروورريي للتغذيیة خاللل فترةة ووضع االبيیض. وومن ثم يیجب على االمباددررةة تمكن ااأل

رةة بقيیمة نصف كميیة االعلف االبيیاضض سأأددعم كل (وواالجمعيیة في االمستقبل من ناتج تبرعع االمستفيیدااتت في االدووررةة االسابقة) 
بيیضة للدجاجة  15لى حواالي إإنتاجج االبيیض إإعندما يیزدداادد متوسط يي ددعم لألسر أأ. وويیقف االضروورريي للتغذيیة خاللل االفترةة االقاددمة

بعادد حواالي تووذذلك بعد ااس –  )للبيیضة قرشش 75 × مباعةبيیضة  200(جنيیهھ  150شهھريیا يیصبح قيیمة االمبيیعاتت من االبيیض حواالي 
خر شهھر آآبيیضة شهھريیا في  15 يلى حواالإإنتاجج االدجاجة إإنن يیصل متوسط أأمن االمتوقع وو بيیضة لالستهھالكك وواالتفريیخ شهھريیا. 100

يیقافف عمليیة ددعم شرااء االعلف االبيیاضض.إإ٬، وومن ثم يیمكن 2015وو يینايیر أأ 2014دديیسمبر   
 

وو ستداامةااالبيین نظامم تكافلي متكامل لضمانن وو نفصلةنتاجيیة مإإنشطة أأبيین  ختيیاررااالفي مجالل  -  
ة خاللل عمر االمشرووعع ووتركك كانن هھھھناكك بديیليین لتصميیم االمشرووعع٬، يیهھتم ااألوولل بتوفيیر كتاكيیت ووبعض ااألعالفف وواالمشوررةة االفنيی

يیتعامل  نتشارر لفكر ووجهھد االجمعيیاتت االمشارركة. وولكن تم تفضيیل تصميیم االمشرووعع من خاللل نظامم متكاملستداامة ووااالعنصر ااال
٬، وولذلك ووكما ىىمؤسساتت وواالجمعيیاتت االتنمويیة ااألخرستداامة االمتوقعة كما تعكسهھا االعديید من تجارربب االبوااقعيیة مع مخاططر عدمم ااال

ططارر تنظيیم إإنن تصميیم االمشرووعع قد حددد إوليیاتت ررباتت االبيیوتت وواالمستفيیدااتت فيیتضح من مسئوليیاتت االجمعيیاتت االمشارركة وومسئ
بة من نن تتبرعع االمستفيیدااتت بنسأأ ىنشاطط االتجارريي وواالتنمويي علمفرخخ للتكافلي متكامل ااألرركانن يیتم من خاللل قيیامم االجمعيیة بتوفيیر 

لزيیاددةة عددد  ىىخرأأسر فقيیرةة أأ ىيیة من ااألعالفف بوااسطة االجمعيیة علمجانا ووتوززيیع االكتاكيیت ووكم هھج االمخصب لتفريیختاالبيیض االمن
االمستفيیدااتت وونشر ااإلنتاجج ااآلمن للدووااجن بيین ااألسر االفقيیرةة.   
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6- :يوواالفعلاالتأثيیر االمتوقع    
1 تكاليیف وواالعواائد وومؤشرااتت ااألرربحيیة:اال -  

نتاجيیة ووااالقتصادديیة لنشاطط االدووااجن:ددااء وواالكفاءةة ااإلهھھھم مؤشرااتت ااألأأاالجدوولل االتالي يیبيین   
 

االقيیمة االوحدةة  ددااءوو ااألأأ مؤشرااتت االربحيیة   
200 بيیضة  عددد االبيیض للدجاجة   
7%  % نسبة االنفوقق   
25 جنيیهھ  قيیمة االعتاقي   

0.70 جنيیهھ  االبيیضةسعر    
0.61 جنيیهھ  تكاليیف االبيیضة   

1335 جنيیهھ  سرةةاالربح لأل   
47.85 جنيیهھ  االربح للدجاجة   

0.24 جنيیهھ  االربح للبيیضة   
0.39 جنيیهھ  هھاالربج للجنيی   
34%  % سرةةحافز ااأل   
0.09 جنيیهھ  هھھھامش االبيیضة   

 
االفنيیة ووااالقتصادديیة يیمكن توضيیح االنقاطط مؤشرااتت االووحسابب بعض  –االمشاهھھھدااتت االميیداانيیة االبيیاناتت االمتوفرةة بعد االتنفيیذ  ىووبناء عل
االتاليیة:  

1 .%7) االنسبة االموصى بهھا ووهھھھي 2014سبتمبر  –بريیل أأوولى (نسبة االنفوقق خاللل االستة شهھورر ااأل لم تتجاووزز -  
2 مرااضض وواالخدماتت وواالوقايیة من ااأل ززيیاددةة االقدررااتت االفنيیة وواالتقنيیة للميیسرااتت ووبعض االمستفيیدااتت في عمليیاتت االرعايیة -

ددوويیة االتي يیجب ااستخداامهھا.مرااضض ووااللقاحاتت ووااأللل ززيیاددةة معاررفهھم عن ااألريیة من خالاالبيیط  
3 .في ووضع االبيیض قبل االميیعادد االمحددد للنضج االجنسي ننناثث بدأأبعض ااإل -  
4 .االموصى بهھ هھاالوقت االحالي يیفوقق مثيیل ياالوززنن االحي للبدااررىى ف -  
5 .االعمر ووبتحسن ددررجاتت االحرااررةة يبالتقدمم ف ياالتحسن االتدرريیج يأأ فووززنن االبيیض بدأأ صغيیر االحجم ووبد -  
6 كسمادد عضويي ذذوو قيیمة غذاائيیة عاليیة  هھوو ااستخداامأأ هھسفل االبطارريیاتت لالستفاددةة من بيیعأأااالهھھھتمامم بجمع االزررقق االمتجمع  -

  .للنباتاتت
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2 :ةستداامووااال يمؤشرااتت االتبن -  

 يمثلة االتبيیة االسليیمة للدجاجج. هھھھناكك بعض ااألاالجمعيیة وواالمستفيیدااتت لتبني عمليیة االمشارركة في نشاطط االتر ىىيیوجد ررغبة قويیة لد
تؤكد على ذذلك:  

: من قبل االجمعيیة(أأ)   

1 تدرريیب االمستفيیدااتت وواالميیسرااتت خاللل مدةة االدووررةة  االتدرريیبيیةاالجمعيیة مكانن مناسب ل تتووفر -  
2 عالففووااأل ىىتوززيیع االبطارريیاتت وواالبدااررنقل وو بعمليیاتتعباء االمتعلقة قبولل االجمعيیة ووتحملهھا كافة ااأل -  
3 قبولل االجمعيیة االمشارركة في نظامم االتكافل االتنمويي االذيي حدددتهھ االمباددررةة لزيیاددةة عددد االمستفيیدااتت ووتحمل تكاليیف االكتاكيیت  -

.)%10من االبيیض االذيي تتبرعع بهھ االمستفيیدااتت (وواالعلف وواالبطارريیاتت لعددد من االسيیدااتت االجددد من ناتج أأررباحح االمفرخخ   
4 قيیامم االميیسرااتت بتقديیم االدعم وواالمشوررةة االفنيیة للمستفيیدااتت بهھمة وونشاطط خاللل االفترةة االماضيیة -  
5 سعارر مناسبة للمستفيیدااتتأعالفف االمتوااززنة ووبيیعهھا بلل االجمعيیاتت بعمليیة تركيیب ووخلط ااألااستعداادد ووقبو -  
6  وو االبيیضأأنتاجج االلحم سوااء إل ةللتربيی ةتفريیخ لتفريیخ االبيیض االمخصب لزيیاددةة االكتاكيیت االمتاح ةبشرااء ماكيین ةقيیامم االجمعيی -

.لنفس االغرضض ييجر ررمزأألى تفريیخ االبيیض للمنتفعاتت نظيیر ةإإضافباإل لتوززيیعهھا لسيیدااتت مستفيیدااتت جددد٬،  
7 االشهھريي هھددااررةة ووتشغيیل االمفرخخ ووتحمل ررااتبإإيیة بتوفيیر عامل فني للتدرريیب على قبولل االجمع -  

 

:من قبل االمستفيیدااتت(بب)   

1 لى مكانهھا إإلبطارريیاتت من مقر االجمعيیة وونقلهھا االعاررمة من قبل االمستفيیدااتت على االحصولل على ااقبالل االشديید وواالفرحة ااإل -
بالمنزلل   

2 سر ووضعهھا ددااخل غرفف مميیزةة نن بعض ااألأأاالبطارريیاتت بهھ ددااخل االمنزلل لدررجة توفيیر مكانن متميیز لوضع  -  
3 االجمعيیةقبالل االشديید وواالتركيیيیز االمتميیز للمستفيیدااتت على برنامج االتدرريیب في مكانن ااإل -  
4 في برنامج االتربيیة ءوواالبد ىىدد ااستالمم االبداارركثرةة سؤاالل االمستفيیدااتت عن ميیعا -  
5 ررشاددااتت االفنيیة االخاصة بالرعايیة وواالتربيیة على االبدااررىى من لحظة ااستالمهھافي تطبيیق ووتنفيیذ ااإل ةاالدقة وواالهھم -  
6 عدمم االتردددد في االقبولل بالبنودد االوااررددةة بالبرتوكولل االمبرمم بيین االمستفيیدااتت وواالجمعيیة -  
7 االرغبة في االتوسع في حجم االقطيیع عن ططريیق تفريیخ االعديید من االبيیض االمخصب خاللل االفترةة االقاددمة  -  

 

7- :االتحديیاتت وواالدررووسس االمستفاددةة   
 

:للدجاجج ووااآلمنة االتربيیة االمنزليیة االسليیمةووااجهھت مشرووعع  يهھھھم االتحديیاتت االتأأ  

1 االتوززيیع على االمستفيیدااتت.ماكن لتحضيین ووتربيیة كتاكيیت االسالالتت االمحليیة حتى عمر أأصعوبة ووجودد  -  
2 .محافظة قنا فيمر مناسب من سالالتت محليیة نقيیة بدااررىى ذذااتت ع عدمم تواافر -  
3 .ددوويیة ووااللقاحاتت االالززمة بأماكن وومرااكز االمحافظة مع صعوبة االحصولل عليیهھا من مديینة قناعدمم توفر كافة ااأل -  
4 .خاللل شهھورر فصل االصيیف ةخاصثناء موسم االتربيیة ووأأااررتفاعع ددررجاتت االحرااررةة  -  
5 (مما يیضطر االمربيین للشرااء من  وو مرااكزهھھھاأأوو مكوناتهھا من محافظة قنا أأعالفف االمتوااززنة صعوبة االحصولل على ااأل -

.محافظة ااألقصر)  
6 .صعوبة توفر خاماتت مناسبة ووررخيیصة بالمحافظة لتصنيیع بطارريیاتت االدجاجج بتكاليیف مناسبة -  
7 لى موااقع االتربيیة.إإيیف نقل االخاماتت وواالمستلزماتت من ووااررتفاعع تكال -  



19	  
	  

8 بالرغم من مماررستهھم تربيیة االدووااجن وولكن بطريیقة غيیر  وواالتفريیخووااآلمنة فيیدااتت بعمليیاتت االتربيیة االسليیمة تقلة خبرةة االمس -
آآمنة  

9 .وو االمحافظاتت االمجاووررةةأأوو االحديیثة بالمحافظة أأماكيیناتت االتفريیخ سوااء االتقليیديیة وو شرااء أأصعوبة تصنيیع  -  
10 .ماكيیناتت االتفريیخددااررةة إإادد االفنيیيین االقاددرريین على صيیانة وويیجإإصعوبة  -  
11 عالفف للمستفيیدااتت ووبالمنطقة لصعوبة توفر نتاجج ووتسويیق ااألإإبني تهھھھليیة بعمليیة االدخولل ووقناعع االجمعيیاتت ااألإإصعوبة  -

.مكوناتت االعليیقة ووااررتفاعع تكاليیف نقلهھا من االمحافظاتت االمجاووررةة  
12 ارر في االمحافظة عن االبيیع نظراا لعزووفف االتج –صعوبة االحصولل على فوااتيیر االشرااء االالززمة لتسويیة عمليیاتت االشرااء  -

.بفوااتيیر لتفادديي ددفع ضريیبة االمبيیعاتت  

هھھھم االدررووسس االمستفاددةة:أأ  

وواالتي قد وواالمضي قدما لتنفيیذ االنشاطط ووتذليیل االعديید من االمعوقاتت ووقد قدمم فريیق االمباددررةة االعديید من االحلولل لتفادديي تلك االتحديیاتت 
هھھھمهھا:أأووتكونن ذذوو فائدةة للجمعيیاتت ااألخريي االتي ترغب في تنفيیذ مشرووعع مماثل   

1 تتأقلم مع ددررجة االحرااررةة االمرتفعة بمحافظة قنا سالالتت محليیة نقيیة  شرااء بدااررىى ذذااتت عمر مناسب من ضرووررةة -
.للحصولل على تلك االسالالتت بأسعارر مناسبة االتربيیة وواالتحضيینمن مزااررعع  شرااؤؤهھھھا  ووضرووررةة  

2 .الحصولل عليیهھا من مديینة قناب وو بداائلهھاأأ ددوويیة ووااللقاحاتت االالززمةكافة ااأل ضرووررةة توفيیر -  
3 .ثناء موسم االتربيیة ووخاللل شهھورر فصل االصيیفأأااررتفاعع ددررجاتت االحرااررةة ثر أأتطبيیق بعض االمماررساتت لتقليیل  -  
4 االمناسبة ووبالكميیاتت االمناسبة.بأسعارر مناسبة ووتوفيیرهھھھا في االموااعيید باالتفاقق االمسبق عالفف االمتوااززنة ااألضرووررةة توفيیر  -  
5 مع تقديیم شرحح  خاماتت مناسبة ووررخيیصة بالمحافظة لتصنيیع بطارريیاتت االدجاجج بتكاليیف مناسبة ضرووررةة االتوصل إإلى -

ةاالمطلوبكافي لمصنعي االبطارريیاتت لتنفيیذ االبطارريیاتت ووفقا للموااصفاتت االفنيیة االسليیمة   
6 ستخداامم االخاماتت ااالتربيیة بالموااصفاتت االسليیمة ووبتت نتاجج ووتصنيیع بطارريیاإإااددةة على حد ووررشش االحدأأتدرريیب عمالل  -

االمحليیة.  
7 .عمليیاتت االتربيیة االسليیمة وواالتفريیخ ىوواالميیسرااتت علفيیدااتت تلمسل كافي تقديیم تدرريیب نظريي ووعملي -  
8 .شرااء ماكيیناتت االتفريیخ االمناسبة بالموااصفاتت االمطلوبة من خاررجج االمحافظةل ضرووررةة تقديیم االمشوررةة االفنيیة للجمعيیاتت -  
9 تدرريیب متميیز للمشرفيین على ماكيیناتت االتفريیخ حتى يیمكن االحصولل على نسب تفريیخ ووفقس عاليیة مما  تقديیمضرووررةة  -

يیقلل من تكاليیف االتفريیخ وومن ثم تكاليیف ووسعر االكتكوتت عمر يیومم.  
10 ضرووررةة توفيیر االمواارردد االكافيیة الستمراارر تقديیم االمشوررةة االفنيیة وواالمتابعة للمستفيیدااتت ووللجمعيیة ططواالل سنوااتت عمر  -

ستداامة بعد اانتهھاء االمشرووععلضمانن توفر االخبرةة االالززمة وواالمتابعة االجيیدةة ووااالستمراارريیة ووااال االمشرووعع  

8 االتوصيیاتت: -  

االتحديیاتت االتي تم موااجهھتهھا وواالدررووسس االمستفاددةة من تنفيیذ االمشرووعع في موقعيین بجزيیرةة مطيیرةة بمركز قوصص  بناء على
 قنا محافظة ىىمستو ىاالتجربة علنشر ووتبني لزيیاددةة توصيیاتت ووااألووسط قاموال بمركز نقاددةة يیمكن االتوصل لعدةة 

 ةوواالخاص 2030سترااتيیجيیة االتنميیة االمستداامة لعامم ووللمساهھھھمة في تحقيیق أأهھھھداافف إإ٬، وواالجمهھورريیة
������������� ���� ���������� ������� ������� �� 

������ ������ ��������� �� ����� ���� ������������� 
:)وواالجهھاتت ذذااتت االصلة وو االمحافظأأاالقراارر (االوززيیر  متخذييمن قبل االتاليیة توصيیاتت تبني االيیقترحح �. ��������  

1. بيین االبحوثث ووااإلررشادد٬، ووعلي ووجة االتنسيیق ااإلهھھھتمامم بالتطويیر االمؤسسي في مجالل تنميیة االثرووةة االحيیواانيیة ووززيیاددةة  
االخصوصص:  

في مجالل تطويیر االسالالتت االبلديیة وورربط تلك  ي االوززااررةة وواالجهھاتت االبحثيیة ااألخرىىتدعيیم االبحوثث االزررااعيیة ف •
إلررشادد االزررااعي بصوررةة فعليیة نظراا للحاجة لدعم االقدررااتت ااإلررشادديیة في مجالل تنميیة براامج اااالجهھودد با

االثرووةة االحيیواانيیة بصوررةة عامة وواالدااجنيیة بصوررةة خاصة.  
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صولل مع بعض تلك ااأل لخلط يمكانيیة ااتباعع برنامج ووررااثإإصولل ثم أك ةبالسالالتت االبلديی االعمل على ااالحتفاظظ •
مرااضض مة ااألووعلى مقا ةةعلى االقدرر للحفاظظ ةاالصفاتت االوررااثيیة االمرغوب إإلىجنبيیة ووااالنتخابب نوااعع ااألااأل

نوااعع االوززنن االجيید للجسم وواالبيیض من ااأل علىاالحصولل وو ةاالبلديی نوااععااأل يف ةووتحمل ددررجاتت االحرااررةة االعاليی
وومدةة االتسميین.  ةةاالحيیا ةةووكذلك قصر ددوورر ةجنبيیألاا  

2. ا يیسهھل من نشر ووتبني االوسائل تت االخاصة بالتربيیة االمنزليیة للدجاجج بماااللواائح وواالقواانيین وواالتشريیعمرااجعة ووتطويیر  
عتبارر ما أأخذاا في ااال االلواائح وواالقواانيینمرااجعة يیجب  ٬، ووعليیهھساليیب االحديیثة وواالسالالتت االبلديیة االنقيیة بالقرىى االفقيیرةةووااأل
يیلي:  
وواالمزااررعع وواالرااغبيین في تفريیخ ووتربيیة االسالالتت االبلديیة االنقيیة وواالمالئمة فراادد عطاء االترااخيیص لألإإتسهھيیل  •

.ةضض وواالخلط ووضيیاعع ترااكيیبهھا االوررااثيیعليیهھا من ااالنقراا ةووذذلك للمحافظ للظرووفف االمحليیة  
قترحة من ووززااررةة مفيیذ ااإلجرااءااتت االنلت أأوولويیة إإعطاءمع  االغذااء لسالمة االصحيیة االرقابةتنفيیذ قواانيین  تشديید •

 للقطعانن خاصص ووبشكل لصناعةاالدووااجن خسائركبيیرةة سبب أأنفلونزاااالطيیورراالذيي مرضض من للتخلصاالزررااعة 
. االمرضض اانتشاررهھھھذاا من االحد يیساعدعلى بما االمنزليیة االتربيیة ووأأساليیب ووتطويیرططرقق االريیفيیة  

 في االمحافظة ااعتمادد يیقل حتى وومرااكزاالمحافظة قرىى في أأنوااعهھ بكافة للدجاجج مزااررعع نشاءال خيیصااترلاا جرااءإإتسهھيیل 
 تنفيیذهه يیتم وواالمحافظة االقريیة مستوىى على ووحيیويي منآآ ووقائي نظامم ااتباعع مع االمجاووررةة االمحافظاتت على توفيیربدااررىى
.  االبيیطريیة ووااإلددااررةة االزررااعة ووززااررةة بيین بالتعاوونن  

 االسنوااتت من لعددد االضراائب من االتفريیخ ووماكيیناتت وواالبيیض االدووااجن مستلزماتت تصنيیع ووووررشش عفاءمحالتتإإ •
.بمرااكزاالمحافظة االموااقع نشرتلك في االتوسع في للمساعدةة  

وويیة ددعالفف ووااألجارر بمستلزماتت مزااررعع االدووااجن ووااألفراادد وواالرااغبيین في ااالتألعطاء االترااخيیص لإإتسهھيیل  •
مصالل.االبيیطريیة ووااللقاحاتت ووااأل  

3.  يف ةاالمشرووعاتت وواالمساهھھھمتنفيیذ تلك وواالقرووضض للشبابب ل يووااللوجست يلفنتوفيیر االدعم اال وو مكملةأأبراامج مساندةة تبني  
.بيین االشبابب ةززمة االبطالأأحل   

4. غيیر االمستقرةة للكتاكيیت سعارر ألااسوااقق االدجاجج من حيیث االكميیاتت ووااألسعارر بما في ذذلك ووضع نظامم متكامل الستقراارر أأ 
سعارر ووكميیاتت ٬،ووكذلك أأسبوعيیاأأحتى ووأأليیس شهھريیا يیوميیا وو وويیتم تحديیدههوواالمناسباتت  ااسمتعتمد على االمو وواالتي 

على  هھھھاعتماددوواانوعيیتهھا ووجوددتهھا  يلى تدنإإ ةضافتشهھد تغيیراا كبيیراا خاللل االعامم باإل يعالفف االتخاماتت ااألاالمستلزماتت وو
.ةوومتقلب ةةغيیر مستقر ةاعااالستيیراادد من االخاررجج مما يیجعل االصن  

5. منافذ لبيیع جرااءااتت فتح إإتسهھيیل من خاللل منافذ االبيیع وواالتسويیق ستثمارر في تطويیر تشجيیع االشبابب على ززيیاددةة ااال 
.ووتسويیق منتجاتت االدووااجن وواالبيیض ووماكيیناتت االتفريیخ  

6. :تنميیة االقدررااتت االبشريیة   
 ىعلاالريیفيیاتت لتدرريیب االعلميیة براامج  ههاللل مركز االبحوثث االزررااعيیة وومعاهھھھدنن تتبنى ووززااررةة االزررااعة من خأأ •

 ةةوواالتعرفف على االخلطانن االجديید ليیة االسليیمة للدجاجج االبلدييساليیب ووططرقق االتربيیة االمنزأأعلى  كافة االمستويیاتت
.ييفضل من االدجاجج االبلدأأنتاجج إإ ياالمنزلل ووتعط يف ىنن تربأأيیمكن  ياالت  

يیمة نتاجج االدجاجج وواالطرقق االسلإإهھھھميیة أبررشادديیة يیوميیة لتوعيیة االريیفيیاتت إإنن تتبنى ووززااررةة االزررااعة بث براامج أأ •
.نساننللطيیورر ووااإليي مانن االحيیوووااأل مرااضضللرعايیة وواالتربيیة وومقاوومة ااأل  

بأهھھھميیة مشرووعاتت االتنميیة االقراارر  متخذيييیديین وومسئولي ااإلررشادد وواالمزااررعيین وواالمستفضرووررةة توعيیة  •
.االزررااعيیة وواالعمل على االتوسع في نشرهھھھا وواالعمل على ااستداامتهھا  

:توصيیاتت للجمعيیاتتاالووفيیما يیلي ااهھھھم  

1  بالجمعيیة تربيیة االدووااجن مجالل في وواالتوسع االمشارركة لتنظيیم اتتبالجمعيی ووااإلدداارريیة االكوااددرراالفنيیة ووتدرريیب بإعداادد ااإلهھھھتمامم -
ووفاعليیة بجديیة االتدرريیبيیة االدووررااتت في وواالمشارركة  
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2  االعواائد لتوززيیع تكافليیة اادداارريیة نظم ووضع مع ربيیة االدووااجنت مشرووعع مثل ااقتصادديي عائد تجني إإنتاجيیة مشرووعاتت تبني -
.للتكراارر وواالقابلة االمتميیزةة االتنميیة االنماذذجج ووتبني االمشارركة علي تحفيیزااألهھھھالي لضمانن  

3  االتنمويیة ووااألنشطة االمشرووعاتت وولكافة تربيیة االدووااجن لمشرووعع ذذوومعايیيیرمحدددةة بالنتائج للمتابعة نظامم ووتبني إإعداادد ضرووررةة -
.االقريیة مستوىى على االتنمويي االعمل ووااستداامة جديیة لضمانن  

4 ارر االجمعيیاتت االمشارركة يیإلخت كافي إإعطاءووقت وواالتأكيیدعلى ربيیة االدووااجنبت االخاصة االمشرووعاتت بتصميیم ااالعتناء -  
5  بعد ااالستداامة لضمانن االمشرووعاتت تصميیم في للجمعيیاتت االفنيیة وواالمساندةة للمتابعةضرووررةة إإعتبارر ووضع نظامم متكامل  -

. االمشرووعع تنفيیذ فترةة اانتهھاء  
6  ووخاصة االوااقع أأررضض االصغيیرةةعلى االمشرووعاتت تنفيیذ من وواالتأكد أأكثرددقة متابعة نظامم ووااتباعع بتصميیم االمانحة االجهھاتت قيیامم -

 كمصدررسريیع عليیهھا غيیراالجاددةة االجمعيیاتت  ااعتمادد ووتسبب غيیرأأغرااضهھا في تستخدمم االتي االصغيیرةة االتمويیل مشرووعاتت
.حقيیقيیيین جهھدوومتابعة تحتاجج جاددةة إإنتاجيیة مشرووعاتت بتنفيیذ يیجعلهھاغيیرمهھتمة مما للتربح٬، ووسهھل  

7  مجالل فيوواالقطاعع االخاصص وواالمستثمريین  االعاملة االمجتمع تنميیة ووجمعيیاتت ااإلهھھھليیة االجمعيیاتت بيین وواالتنسيیق ززيیاددةةاالتعاوونن -
 للتنميیة ااألهھھھلي االتنمويي لعمل ووااضحةاالمعالمل ووااسترااتيیجيیة تنظيیماتت خاللل من وواالمشارركة االخبرااتت لتباددلل ربيیة االدووااجنت

. للتنميیة ااإلسترااتيیجيیة االدوولة ووخطط ربيینووصغارر االم االموااططنيین ااحتيیاجاتت مع تتماشى وواالريیفيیة االزررااعيیة  
8  من يیمكنهھا ووبما االتنظيیماتت لتلك وواالتنظيیميیة ااإلدداارريیة االفنيیة االقدررااتت بناء مجالل في االفني االدعم بتقديیم االزررااعة ووززااررةة قيیامم -

 في االرززااعي لجهھاززااإلررشادد أأساسي شريیك االمنظماتت االريیف٬،ووااعتباررتلك لتنميیة ااإلسترااتيیجيیة ااألهھھھداافف تحقيیق في االمساهھھھمة
.ااإلررشادديیة وواالبراامج االخطط تنفيیذ  

9  ووضع في االمنظماتت هھھھذةة ووإإشرااكك االمدني االمجتمع وومؤسساتت االبحوثث وومعاهھھھد االزررااعة بوززااررةة االبحثيیة االجهھاتت بيین االربط -
.نتائجهھا ووتطبيیق تنفيیذهھھھا وومتابعة االبحوثث خطط  

10 تعيیق االتنميیة وواالتطورر بصفة  تغيیيیر بعض االعاددااتت وواالتقاليید االتيلكسب ثقتهھم ووربيین عمل لقاءااتت ووززيیاررااتت ددوورريیة لصغارر االم -
بصفة خاصة.ربيیة االدووااجن اتت تمشرووعووتعيیق أأعمالل  عامة  

11 معوقاتت تخص  ة لتذليیل أأييلووعمل ووررشة عمل كل ستة أأشهھر لكل االهھيیئاتت االمعنيیة بالمشرووعع وواالجهھاتت االحكوميیة االمسؤ -
االمشرووعع.  

12 ااالهھھھتمامم بإبراازز نشاطط االمشرووعاتت وو االتركيیز على إإظظهھارر أأيي نجاحاتت في ووسائل ااإلعالمم لتحفيیز االجميیع على االتطلع  -
ووتعريیف االمربيین بهھا للتوااصل مع االمسئوليین عن  ياالتوااصل ااالجتماع موااقعقناةة على االيیوتيیوبب وولألفضل٬، مع إإعداادد 

.اتترووعاالمش  
 
 
 
 
 

       
 

      
 

      
 
 
 

 
 

 


