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تقديیم 	  

	  
ي يیستند مشرووعع االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء) بمحافظة قنا إإلى فكرةة تحقيیق االتنميیة االمتكاملة وواالمستداامة وواالت

ووتشتمل االمباددررةة على . تجمع بيین ااألبعادد ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ووووضع أأسس نماذذجج تنمويیة قابلة للتكراارر
) تنميیة االمشرووعاتت االمتوسطة 2) بناء قدررااتت االشبابب وواالمرأأةة ووإإيیجادد فرصص لزيیاددةة االدخل؛ (1لبراامج/االمكوناتت االتاليیة: (اا

) ااالررتقاء بالخدماتت ااألساسيیة في 4) االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل؛ (3وواالصغيیرةة وومتناهھھھيیة االصغر؛ (
دالتت االفقر من خاللل  خلق أأكبر عددد من فرصص االعمل االمنتجة وواالفعالة رريیف االصعيید. ووتهھدفف االمباددررةة إإلى تخفيیض مع

سر االفقيیرةة وواالمرأأةة وواالشبابب ووصغارر االمزااررعيین. وويیتبع االمشرووعع ووززااررةة االتعاوونن االدوولي لتعزيیز االتمكيین ااالقتصادديي لأل
ن أأهھھھمهھم في مجالل االتنميیة وويیشرفف عليیهھ االبرنامج ااإلنمائي لألمم االمتحدةة. وويیشارركك في االمباددررةة عدةة شركاء في االتنميیة ووم

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  2016ى االمزااررعيین ووززيیاددةة قدررااتهھم ووتحسيین ددخولهھم. ووسيیمتد االمشرووعع حت

االدررااساتت ااألووليیة لتحديید االمزاايیا االنسبيیة للمحاصيیل وواالمنتجاتت االحيیواانيیة ووتحديید االتركيیب االمحصولي ااألمثل ووسالسل االقيیمة 
اتت االدوولة للمنتجاتت ووااألنشطة االزررااعيیة االوااعدةة بمحافظة قنا٬، يیقومم االمشرووعع بتنفيیذ مشرووعاتت تنمويیة تتماشى مع أأوولويی

ووددعم ااألمن االغذاائي وواالتغذوويي ووتوفيیر فرصص عمل بالمناططق االريیفيیة.   

فيیقومم االبرنامج بتنفيیذ ثالثة نماذذجج للمزااررعع االسمكيیة االزررااعيیة االمتكاملة في قرىى االمحافظة٬، ووتوفيیر االتدرريیب وواالمعدااتت 
عالفف غيیر تقليیديیة االالززمة لتدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة إلنتاجج االسمادد االعضويي (كمبوست) ووااألعالفف (أأ 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 

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

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

بالمنتجاتت  كفاءتهھا ااالقتصادديیة في ااستخداامم االميیاهه وولهھا ميیزةة نسبيیة بقنا حسب نتائج االدررااساتت االخاصة بذلك مع ااإلهھھھتمامم
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.   

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

 

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

االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء) (االندااء)  االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة     
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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 the end of 
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 
food and 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. 

 
Dr. Heba Handoussa 
Managing Director  
Egypt Network for Integrated Development 
 
 

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

. مصر في االمستداامة وواالريیفيیة االزررااعيیة االتنميیة تحقيیق نحو وواالتوجهھ االغذاائي ااألمن ووتحقيیق االفقر محارربة بيین ووثيیقة عالقة هھھھناكك
 على كبيیر لحد وويیعتمدوونن االريیف في يیعيیشونن االفقرااء أأغلب أأنن كما االغذاائي٬، ااألمن عدمم أأوو االتغذيیة سوء من يیعانونن فقرااءاال فغالبيیة
 مقاررنة% 51.5 نحو االصعيید في االفقر نسبة تصل حيیث االفقر من نسبة أأعلى االصعيید في وويیوجد .حيیاةة ووأأسلوبب كنشاطط االزررااعة
 من 2011 في) نسمة مليیونن 13.7% (17.2 إإلى االغذاائي ااألمن عدمم نسبة تتززاادد كما.  االجمهھورريیة مستوىى على% 25.2 بنحو
.2009 عامم في االسكانن من% 14 نحو  

من االغذاائي وواالتنميیة االزررااعيیة وواالريیفيیة االمستداامة في أللتحقيیق ااهھھھداافف ااااهھھھميیة قصويي  ذذااتت ااأللبانن ووإإنتاجج االحيیواانيیة االثرووةة عتبرت
 للمزااررعع هھھھميیةااألسريي. ووتزدداادد هھھھذهه ااأليیة على ززيیاددةة االدخل ووتحقيیق ااألمن االغذاائي من آآثارر إإيیجاب الما لهھ جمهھورريیة مصر االعربيیة

ووذذوو فواائد تغذوويیة لألسر  لكونهھ نشاطط إإنتاجي مربح ااألررضيیة االحيیاززةة مساحة ززيیاددةة يیستطيیع ال االذيي االمحدووددةة االمواارردد ذذوو االصغيیر
في االمزااررعع مصر  في االحيیوااناتت أأعداادد ووتتركز .االفقيیرةة في االريیف ووخاصة في االصعيید حيیث يیتوااجد ااكبر عددد من االفقرااء 

االحيیوااني. لذلك  لإلنتاجج ااإلجمالي االمحلي االناتج من% 85 نحو٬، كما تنتج هھھھذهه االفئاتت بدوونن حيیاززااتت أأررضيیةفراادد اااالصغيیرةة وولديي 
يیطة وواالجاموسس ززيیاددةة إإنتاجج ااأللبانن من ااألبقارر االخل 2030عامم  ىااسترااتيیجيیة االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة لمصر حت ااستهھدفت
 في سنة/ كجم 90 نحو إإلى 2009 في سنة/ كجم 63 مننصيیب االفردد من ااأللبانن ززيیاددةة ووووخفض ووااررددااتت ااأللبانن االمحسن 

2030 .  

تنميیة االمجتمع وواالجمعيیاتت تعاوونن مع جمعيیاتت ووفي هھھھذاا ااإلططارر تبنى برنامج االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة بمباددررةة االندااء مشرووعع 
لتقديیم نماذذجج تنمويیة لتجميیع ووتصنيیع ااأللبانن يیضمن لهھا ااالستداامة ووااالستمراارريیة من خاللل تحقيیق أأهھھھداافف  بقنا ىىااألهھھھليیة ااألخر

تنمويیة ووتغذوويیة ووتجارريیة للمجتمع ووخاصة لألسر االفقيیرةة وواالشبابب وواالمرأأةة االتي تهھتم في االمقامم ااألوولل بتربيیة االحيیواانن االمنزلي 
) نن على مستوىى االمركز (ووحدااتت كبيیرةةووتشغيیل ووحدتانن لتجميیع ووتصنيیع ااأللباووإإنتاجج ااأللبانن لألسرةة. وويیستهھدفف االمشرووعع تنفيیذ 

ووحدااتت تصنيیع لأللبانن تستخدمم على مستوىى ااألسرةة (ووحدااتت صغيیرةة). 10وو  
 

 خاللل من ووذذلك قنا محافظة بقرىىتصنيیع ااأللبانن  في االندااء مباددررةة تجربة عرضض إإلى االحالة ددررااسة تسعى االمنطلق هھھھذاا وومن
 االرئيیسيیة ااألنشطة لتنفيیذ االمباددررةة فريیق تبناهھھھا االتي االخطوااتت إإلى باإلضافةااأللباتت  إإنتاجج ووتصنيیع  اسبوومك مزاايیا أأهھھھم عرضض
 االفنيیة االتفاصيیل بعض جانب إإلى االمشرووعع٬، ااستداامةكفاءةة تنفيیذ وو تضمن االتيوو االشركاء من ططرفف كل وومسؤووليیاتت للمشرووعع

 وواالدررووسس٬، كما تتعرضض ددررااسة االحالة للتحديیاتت للمشرووعع وواالفعلي قعاالمتو االتأثيیروو وواالمستفيیدااتت االجمعيیاتت ااختيیارر معايیيیر مثل
 متخذةة االمعنيیة االجهھاتت تستفيید حتى االتجربة ووتعميیم لتكراارر ااستخالصهھا يیمكن االتي االتوصيیاتت إإلى باإلضافة االتجربة من االمستفاددةة
.وواالتقيیيیم ططورراالتنفيیذ في اززاالتم وواالتي االراائدةة االتجربة هھھھذهه من االخاصص وواالقطاعع ااألخرىى وواالمشرووعاتت وواالجمعيیاتت االقراارر  
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DRAFT  

Executive Summary  
 

1Case Study: Small Scale Milk Processing in Qena  
 

Livestock and milk production are of special importance for small farmers detaining limited 
resources and limited land areas. Milk production and processing have positive impacts on 
income generation,  food security and nutrition for the poorest households. Livestock in Egypt is 
generally concentrated in small farms of less than 5 Feddans and with landless livestock small 
holders. These categories produce about 85% of the livestock GDP. The Sustainable Agricultural 
Development Strategy in Egypt towards 2030 is aiming at increasing milk production reducing 
milk imports. The strategy is also aiming at increase of per capita milk consumption from 63 
Kg/year in 2009 to 90 Kg/year in 2030. 

In this framework, the Sustainable Agricultural Development Programme of the Egypt Network 
for Integrated Development (ENID) has adopted a project aiming to partner with Community 
Development Associations (CDAs) in Qena to present development models for milk collection 
and processing. Sustainability of these models is ensured due to the developmental, nutritional 
and commercial benefits achieves for the community, especially poor households, youth and 
women who are primarily concerned with livestock raising and milk production for the in rural 
Egypt. The project targets the establishment and operation of 2 units for milk collection and 
processing at the district level, and 10 small units for milk collection and processing at the 
household level.  

This report aims to shed light on the milk processing activity of ENID’s Sustainable Agricultural 
Development Programme in Qena governorate. It intends to critically review the implementation 
steps and the experiences gained through partnering with development CDAs in Qena. The 
report also highlights the benefits, challenges, and lessons learned from implementing the 
models. In addition few recommendations to decision makers and other partners are provided. 
ENID has prepared this case study to benefit concerned parties including policy makers, CDAs, 
other development partners, and private sector and to share 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. 
Mohamed El Demerdash, Professor and Chairman, Department of Milk Microbiology; and Dr. Nema Raef, 
Associate Professor, Department of Milk Technology, Livestock Research Institute, Agricultural Research Center, 
Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Egypt. 
Thanks and appreciations are extended to Ms. Sarah Wahby, Research Assistant, ENID, for her valuable assistance 
in preparing this case study.	  	  	  
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 ددررااسة حالة:
2 قنا بمحافظة ااأللبانن لتصنيیع االصغيیرةة االوحدااتت  

1- :مقدمة   
 

 ٬،مصر في االمستداامة وواالريیفيیة االزررااعيیة االتنميیة تحقيیق نحو وواالتوجهھ االغذاائي ااألمن ووتحقيیق االفقر محارربة بيین ووثيیقة عالقة هھھھناكك
 كبيیر على لحد وويیعتمدوونن االريیف في يیعيیشونن االفقرااء غلبأأ ننأأ كما االغذاائي٬، ااألمن عدمم ووأأ االتغذيیة وءس من يیعانونن االفقرااء فغالبيیة
.حيیاةة سلوببووأأ كنشاطط االزررااعة  

 
 مستوىى على% 25.2 بنحو اررنةقم% 51.5 نحو االصعيید في االفقر نسبة تصل حيیث االفقر من نسبة أأعلى االصعيید في وويیوجد

 في االسكانن من% 14 نحو من 2011 في) نسمة مليیونن 13.7% (17.2 إإلى االغذاائي ااألمن عدمم نسبة ززااددتت كما .3االجمهھورريیة
4 .2009 عامم  

 
 مساحة ززيیاددةة يیستطيیع ال وواالذيي االمحدووددةة االمواارردد ذذوو االصغيیر للمزااررعع خاصة هھھھميیةأأ ذذااتت ااأللبانن نتاججووإإ االحيیواانيیة االثرووةة ووتعتبر
 حووون االجاموسس من% 16.1 نحو ننأأ حيیث االصغيیرةة٬، االحيیاززااتت في مصر في االحيیوااناتت عدااددأأ تتركز كما ااألررضيیة٬، االحيیاززةة

 عدااددأأ من% 76 وونحو االجاموسس دااددأأع من% 89 نحو ننأأ حيین في ررضيیة٬،أأ حيیاززااتت بدوونن فرااددأأ يیمتلكهھا ااألبقارر من% 7.3
 كثرأأ على االمزااررعيین صغارر من االفئة هھھھذهه تحوزز كما. فداانن 5 عن حيیاززااتهھم متوسط تقل االذيین االمزااررعيین صغارر يیمتلكهھا ااألبقارر
 ننأأ إإلى االدررااساتت بعض تشيیر كما. االجمهھورريیة ستوىىم على االماعز ااددعدأأ من% 87 وونحو االخراافف عدااددأأ من% 83 من

.  5االحيیوااني لإلنتاجج ااإلجمالي االمحلي االناتج من% 85 نحو يینتجونن ناالمزااررعيی ووصغارر حيیاززةة بدوونن االمزااررعيین  
 

2011 ااألررضيیة٬، االحيیاززةة حسب ووااألبقارر للجاموسس االترااكمي االتوززيیع): 1( جدوولل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االمصدرر: حسبت من بيیاناتت قطاعع االشئونن ااإلقتصادديیة٬، ووززااررةة االزررااعة ووااستصالحح ااألررااضي  
 

نتاجج ااأللبانن ررااساتت إإلى أأنن صافي االعائد إليین حيیث تشيیر االدنتاجج ااأللبانن مربحا لصغارر االمزااررعوويیعتبر نشاطط ااإلنتاجج االحيیوااني ووإإ
 2285لبانن ااألبقارر بنحو ) في حيین يیبلغ صافي رربح االطن من أأ2012جنيیة للطن (عامم  4440من االجاموسس في قنا يیبلغ نحو 

.6 جنيیة لنفس االعامم  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	 نميیة االزررااعيیة االمستداامة٬، االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء)٬، ووكبيیر االخبرااء بمنظمة ااألغذيیة وواالزررااعة لألمم االمتحدةةإإعداادد أأ. دد. ضيیاء عبدهه٬، مديیر برنامج االت   

مركز  تاجج االحيیوااني٬،ااستاذذ مساعد٬، قسم تكنولوجي ااأللبانن٬، معهھد بحوثث ااإلنووأأ. دد. نعمة رراائف٬،  ؛ااستاذذ ووررئيیس قسم ميیكرووبيیولوجي ااأللبانن٬، محمد االدمرددااششووأأ. دد.  سابقا؛
االبحوثث االزررااعيیيیة٬، ووززااررةة االزررااعة ووااستصالحح ااألررااضي.  

عد باحث بالمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء) علي االمساعدااتت االمقدمة خاللل إإعداادد االتقريیر.اررةة ووهھھھبي٬، مسااالشكر موصولل لألستاذذةة سوو  
3	مي٬، االجهھازز االمركزيي للتعبئة االعامة ووااإلحصاء٬، "موااجهھهھ ززيیاددةة عدمم ااألمن لمعهھد االدوولي لبحوثث سيیاساتت االغذااء٬، برنامج االغذااء االعالاا  

.2013االغذاائي في االفترةة ااإلنتقاليیةفي مصر"٬، مايیو   
4	االعالمي٬، "حالة عدمم ااألمن االغذاائي وواالفقر في مصر: االتحليیل ووتوصيیاتت  االغذااء ووااإلحصا ء٬، برنامجاالجهھازز االمركزيي للتعبئة االعامة    

.2008للسيیاساتت"٬، دديیسمبر   
5	.2008جمهھورريیة مصر االعربيیة٬، مباددررةة لموااجهھة ززيیاددةة ااألسعارر االعالميیة٬، لجنة مشتركة لمنظماتت ااألمم االمتحدةة٬، دديیسمبر      
6	االندااء   	مباددررةة    .2013االبرنامج ااإلنمائي لألمم االمتحدةة٬، "االميیزةة االنسبيیة للمحاصيیل وواالمنتجاتت االحيیواانيیة في قنا"٬،  –  

جاموسس  
%  

أأبقارر  
%  

االحيیاززةة 
ألررضيیةاا  

فداانن  
16.1  7.3 ررضضبدوونن أأ   
42.5  29.9 1قل من أأ   
89.1  76.2  1-5  
99.1  98.1  6-50  
100  100 50 ااكثر من    
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بن مقسمة بيین مرااكز االمحافظة على ططن ل 171316سس حيیواانن منتجة لأللبانن تنتج حواالي ررأأ 36212وويیوجد بمحافظة قنا نحو  
بقارر ططن يیوميیا بيینما بلغ عددد ااأل 95.5تنتج  19157). وويیالحظ أأنن عددد االجاموسس االحالبب في قنا بلغ 2االنحو االموضح بجدوولل (

ططن يیوميیا٬، مما يیشيیر  11.3تنتج سس ررأأ 2264ططن يیوميیا بيینما يیبلغ عددد ااألبقارر االخليیط  57.2سس تنتج ررأأ 14296االحالبب االبلديي 
مكاناتت االتنميیة ووززيیاددةة ااإلنتاجيیة للرأأسس ووتقليیل االفاقد من خاللل االتصنيیع االتجارريي وواالمنزلي.ى إإإإل  

 
  2013 من مرااكز محافظة قنا كميیاتت ااأللبانن االمنتجة عددد االحيیوااناتت االحالبة وو  ) 2جدوولل (

%ببييللححللاا ججااتتننااسسووؤؤررللاا ددددععببييللححللاا ججااتتننااسسووؤؤررللاا ددددععببييللححللاا ججااتتننااسسووؤؤررللاا ددددععببييللححللاا ججااتتننااسسووؤؤررللاا ددددععببييللححللاا ججااتتننااسسووؤؤررللاا ددددعع
%190395162443977257573643581939912تتششتت ووبباا
%180087556242498633132487115667ططووششررفف

%25001246583433366852010233601598810ييددااممحح ععججنن
%469023451278111125223354321775363512821ااننششدد
%1622810910174071253757352671125908ففققووللاا
%2087104341959783545675470235245612129613ااننقق
%64031966742695142154492243177783495ططففقق
%292014600186774691928519999850052335214صصووقق
%995497420978388223351006502841201872511ةةددااققنن
%19157955001429657189158238022641132435875166393100ةةللممججللاا

ييللااممججااللاا
ززككااررممللاا

ططييللخخ ررااققببااةةييببننججاا ررااققببااييددللبب ررااققببااسسووممااججللاا

	  
  2013االمصددرر: مدديیرريیة االززررااعة٬، قسمم ااإلررشادد٬، محافظظة قنا  

 
ززيیاددةة  2030عامم  ىنميیة االزررااعيیة االمستداامة لمصر حت% ووتستهھدفف ااسترااتيیجيیة االت91كتفاء االذااتي لأللبانن حواالي ووتبلغ نسبة ااال

لفردد من ااأللبانن من مليیونن ططن٬، من ااألبقارر االخليیطة وواالجاموسس االمحسن٬، وواالوصولل بنصيیب اا 7.2إإنتاجج ااأللبانن ليیصل إإلى نحو 
ااإلسترااتيیجيیة في مجالل ٬، ووخفض ووااررددااتت ااأللبانن. كما حدددتت 2030في  كجم/ سنة 90إإلى نحو  2009في كجم/ سنة  63

ضرووررةة تحسيین نظامم تدااوولل ووتسويیق "تحسيین مستوىى معيیشة االسكانن االريیفيیيین ووتخفيیض معدالتت االفقر االريیفي  ياالمساهھھھمة ف
7."ززيیاددةة االعائد للمزااررعيین يااأللبانن على مستوىى االقرىى ووبالتال  

 
االحليیب وومنتجاتت ااأللبانن إإمكانيیاتت هھھھائلة لتحسيین االتغذيیة ووسبل االمعيیشة لمئاتت االماليیيین من االفقرااء  ىىلدنن أأكدتت االدررااساتت أأووقد 

تشجيیع  ووتؤكد توجهھاتت االسيیاساتت االتنمويیة االزررااعيیة علي ضرووررةة .في جميیع أأنحاء االعالم ووخاصة االدوولل االناميیة وومنهھا مصر
يیاددةة ااالستثمارر في االبراامج االتي تضع االحليیب وومنتجاتت ااأللبانن في ددوورر االحكوماتت وواالقطاعع االخاصص وواالمدني بالدوولل االناميیة لز

ً  هھساعدتهھا على توفيیراالحليیب وومنتجاتمتناوولل ااألسر االفقيیرةة ووم 8.منزليیا  
  

تجمع بيین ااألبعادد ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ووووضع  يتنميیة االمتكاملة وواالمستداامة وواالتووتستند  مباددررةة االندااء إإلى فكرةة تحقيیق اال
الة تنمويیة قابلة للتكراارر تهھدفف إإلى تخفيیض معدالتت االفقر من خاللل  خلق أأكبر عددد من فرصص االعمل االمنتجة وواالفعأأسس نماذذجج 

سر االفقيیرةة وواالشبابب وواالفتيیاتت ووصغارر االمزااررعيین. ووذذلك من خاللل االعديید من االبراامج  مثل بناء لتعزيیز االتمكيین ااالقتصادديي لأل
يیضا أأوومتناهھھھيیة االصغر؛ وودخل؛ كذلك تنميیة االمشرووعاتت االمتوسطة وواالصغيیرةة قدررااتت االشبابب وواالمرأأةة ووإإيیجادد فرصص لزيیاددةة اال

ووتتبع االمباددررةة رريیف االصعيید. ي لى ااالررتقاء بالخدماتت ااألساسيیة فإإ ةتداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل؛ باالضافاالتنميیة االزررااعيیة االمس
جتماعيیة بتمويیل برنامج االتنميیة سس للتنميیة ااالما تقومم مؤسسة ساوويیراالبرنامج ااإلنمائي لألمم االمتحدةة ووووززااررةة االتعاوونن االدوولي٬، ك

االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل بالكامل.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	"٬، االقاهھھھرةة 2030ااألررااضي٬، "ااسترااتيیجيیة االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة في جمهھورريیة مصر االعربيیة حتي عامم ووززااررةة االزررااعة ووااستصالحح     

2010.  
8	٬2014، ررووما "االبشريیة االتغذيیة في ااأللبانن وومنتجاتت االحليیب" منظمة ااالغذيیة وواالزررااعة لألمم االمتحدةة٬، "تقريیر     
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وضع برنامج عملي بمشارركة االجمعيیاتت ااألهھھھليیة ب لزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة االدخلووقد قامم فريیق االعمل االخاصص ببرنامج االتنميیة اا
لتقديیم نماذذجج عمليیة تجارريیة  حدثث االنتائج وواالجهھودد االبحثيیةأأ ىلركز االبحوثث االزررااعيیة ووااعتمادداا عبمشارركة مووبمحافظة قنا 

٬، ووذذلك ددعما لمحارربة االفقر ووتحقيیق ااألمن االخاصص محاكاتهھا ووتبنيیهھا ووتطويیرهھھھاووتنمويیة لتجميیع ووتصنيیع ااأللبانن يیمكن للقطاعع 
تسويیق ااأللبانن على مستوىى االقرىى تحسيین نظامم تدااوولل وواالغذاائي ووتمشيیا مع توجهھاتت ااإلسترااتيیجيیة االتنمويیة للدوولة  وواالمساهھھھمة في 

ووززيیاددةة االدخولل.  
 

 ززااررةةلتجارربب االتي خاضهھا قطاعع ااإلررشادد االزررااعي وومركز االبحوثث االزررااعيیة بوااستفادد االمشرووعع من اايیجابيیاتت ووسلبيیاتت ااووقد 
أأ تنفيیذ ووبد نشأتت فكرةة االمشرووععإلنشاء ووحدااتت إإنتاجيیة صغيیرةة لتصنيیع ااأللبانن بريیف مصر٬، ووقد االزررااعة ووإإستصالحح ااألررااضي 

غيیرهھھھا من االخطوااتت االتحضيیريیة االالززمة لتقليیل آآثارر  وورااء االالززمم من االبحوثث االميیداانيیة جإإبعد  2013ووااخر عامم أأاالمشرووعع في 
  االمخاططر االمتوقعة ووضمانن نجاحح االتنفيیذ.

 
االمستداامة لمشرووعع  برنامج االتنميیة االزررااعيیةب االخاصصتصنيیع ااأللبانن بمحافظة قنا  نشاطط على االضوء لقاءإإوويیستهھدفف هھھھذاا االتقريیر 

ووتوضيیح خطوااتت االتنفيیذ وواالخبرااتت االمكتسبة من خاللل مشارركة االجمعيیاتت ااألهھھھليیة االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء)٬، 
معيیاتت تستفيید االجهھاتت االمعنيیة آآخذةة االقراارر وواالج وواالتحديیاتت وواالدررووسس االمستفاددةة حتى االتنمويیة بالمحافظة٬، ووااإليیجابيیاتت وواالمكاسب

  8 على مل االتقريیرتوويیشورر االتنفيیذ وواالتقيیيیم. االتي ماززاالت في ططوو وواالقطاعع االخاصص من هھھھذةة االتجربة االراائدةة رووعاتت ااألخرىىوواالمش
هھتم االجزء االثالث باألنشطة االرئيیسيیة هھھھداافف االمشرووعع وو يیلجزء االثاني بعرضض أأيیهھتم االتقريیر في اا ةفبجانب االمقدم ٬،جزااءأأ

ختيیارر بيین االبداائل االفنيیة وواالتنظيیميیة تم مناقشة ااالفي حيین يی ٬،مستفيیديین ووددوورر االشركاءووخطوااتت االتنفيیذ٬، وويیوضح االجزء االراابع  اال
امس وواالساددسس وواالسابع وواالثامن٬، االتأثيیر االمتوقع وواالفعلي٬، وواالدررووسس االمستفاددةة وواالتوصيیاتت في ااألجزااء االخوو لتنفيیذ االمشرووعع٬،

االتواالي. على  
 
 

- أأهھھھداافف االمشرووعع: 2   
 

جميیع بقنا لتقديیم نماذذجج تنمويیة لت ىىجتمع وواالجمعيیاتت ااألهھھھليیة ااألخرلجمعيیاتت ااألهھھھليیة لتنميیة االميیستهھدفف االمشرووعع االتعاوونن مع اا
هھھھداافف تنمويیة ووتغذوويیة ووتجارريیة للمجتمع ووخاصة لألسر ووتصنيیع ااأللبانن يیضمن لهھا ااالستداامة ووااالستمراارريیة من خاللل تحقيیق أأ

ةة.نتاجج ااأللبانن لألسرواانن االمنزلي ووإإلحيیاالفقيیرةة وواالشبابب وواالمرأأةة االتي تهھتم في االمقامم ااألوولل بتربيیة اا  
 

ووحدااتت  10االمركز (ووحدااتت كبيیرةة نسبيیا) وو ووحدتانن لتجميیع ووتصنيیع ااأللبانن على مستوىىفف االمشرووعع تنفيیذ ووتشغيیل دوويیستهھ
ااألسرةة (ووحدااتت صغيیرةة نسبيیا). تصنيیع لأللبانن تستخدمم على مستوىى  

 
ة ما يیلي: خاصوويیستهھدفف االمشرووعع بصفة   

1 ووااألنشطة االمرتبطة بهھا من اانتاجج  من خاللل االعمل بتلك االوحدةة االمنتجةما يیساهھھھم فى حل مشكلة االبطالة فرصص االعمل م ززيیاددةة -
  لخ.إإئة وواالتسويیق وواالتوززيیع ووااإلددااررةة٬، ااأللبانن وواالتجميیع ووتوفيیر مستلزماتت ااإلنتاجج وواالتعب

2 يیطابق االشرووطط االصحيیة من سالمة االغذااء ووتوفيیر غذااء صحي ووآآمن  ىتحقيیق نسبة أأعل -  
3 من ااألمن االغذاائي  ىضاء) يیساهھھھم في تحقيیق مستويیاتت أأعلجبنة بيی –ززبادديي  –ر برووتيین حيیوااني (لبن حليیب مبستر توفيی -

سر االفقيیرةةططفالل في ااألعدالتت االغذاائيیة االمناسبة خاصة لألاالم ىوواالحصولل عل  
4 باشرةة  في نطاقق االحدوودد صحيیة ووماالغذااء ووتخفيیضهھا عن ططريیق إإلغاء االوسطاء بتوفيیر منافذ بيیع توفيیر آآليیة الستقراارر أأسعارر  -

دداارريیة للمحافظة  ااإل  
5 ووغيیر االقاددرريین على لبانن بالمحافظة خاصة صغارر االمزااررعيین ووتجميیع االلبن االخامم من منتجي ااأل توفيیر مصدرر دداائم لشرااء -

لبانن عندما يیتوفر هھھھذاا االمصدرر االداائم نتاجج ااألإإخريین على مما قد يیشجع ااآل –ليیومي من االلبن نتاجهھم ااإإتسويیق ووتصريیف 
نتاجج االلبن االخامم بالمحافظةإإعيیيین وومن ثم يیزدداادد تجميیع االلبن االخامم من االمزااررل  

6 نتاجج ديیة شهھريیة لتحفيیزهھھھم على ززيیاددةة ااإلمن خاللل توززيیع حواافز نق من االدخل االنقديي للعامليین بالوحدااتتتوفيیر مزيید  -
.نتاجيیةووااإل  

7 .جج ووتسويیق ااأللبانننتاووخاصة في مجالل إإ االريیف يقتصادديیة خاصة فتمكيین االمرأأةة من االناحيیة ااال -  
8 .ااأللبانن في صوررةة منتجاتت غيیر قابلة للتلف بسرعةتدااوولل سهھولة  -  
9  االجوددةة عناصر لهھا تتواافر منتجاتت توفيیر في وواالمساهھھھمة االسليیمة غيیر االتصنيیعيیة االمماررساتت من االحداالمساهھھھمة في  -

.االصحيیة وواالسالمة  
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 3- :تنفيیذاالاالرئيیسيیة ووخطوااتت نشطة ألاا   
 

تحقيیق ااألهھھھداافف االمقرررةة وواالنتائج  وواالتي تؤدديي إإلىاالعديید من ااألنشطة االوااضحة االمعالم  ت خطة عمل االمشرووعع علىااشتمل
كما تم تحديید االمواارردد االماليیة وواالبشريیة االالززمة للتنفيیذ. االمتوقعة للمشرووعع٬،   

 
ووشملت خطة عمل االمشرووعع االخطوااتت االتاليیة:  

 
 بخصوصص ااحتيیاجاتت االقرىى جتماعي للتنميیةاانيیة االسابقة للمباددررةة وواالعقد اااللميیدستفاددةة من نتائج االمسوحاتت اااالمرااجعة ووااال .1

  ااألكثر فقراا ووتوززيیعهھا.
نماطط ااإلنتاجج االحيیوااني ووإإنتاجج ااأللبانن ووتواافر وواالبيیاناتت االثانويیة االمنشوررةة عن أأستفاددةة من نتائج ددررااساتت االميیزااتت االنسبيیة ااال .2

حسب االمرااكز االمختلفة بالمحافظة. قرىىةة االشراائيیة ووحاالتت االفقر في االااألعالفف وواالقدرر  
.ختيیارر االجمعيیاتت االقاددررةة وواالرااغبة في االمشارركةعد محدددةة الووضع قواا .3  
ختيیارر االجمعيیاتت االتنمويیة االجاددةة وواالمهھتمة وواالرااغبة في تبني االعديید من االزيیاررااتت وواالمقابالتت الجرااء مسح ميیدااني ووإإ .4

.االمشرووعع  
  يید من عواامل االتفضيیل.عتبارر االعدااختيیارر االشركاء بعد ااألخذ في ااال .5
ددررااسة متطلباتت االتشغيیل االقانونيیة ووااإلجرااءااتت االمطلوبة لبدء االنشاطط من قبل االجمعيیاتت  .6  
.ووخاصة صناعة ااأللبانن بقنا االتنسيیق مع االوززااررااتت وو االهھيیئاتت االمعنيیة بأنشطة االصناعاتت االصغيیرةةوو االتعرفف على .7  
ااستمراارريیة االعمل فيیهھ.لتزاامم بسيیر االعمل ووة اااللضمانن جديیمع االجمعيیاتت االمشارركة (االشركاء) عمل برووتوكولل  .8  
ااإلضاءةة من حيیث االتهھويیة وومصاددرر االميیاهه وو لتنفيیذتطلباتت االتجهھيیز ااإلنشائي لموااقع اامشارركة االجمعيیاتت االمختاررةة في تحديید م .9

وواالحواائط وو ااألررضيیاتت ووذذلك ططبقا للموااصفاتت االخاصة لهھذهه االوحدااتت.  
معدااتت االمطلوبة للوحدااتت االكبيیرةة وواالوحدااتت االصغيیرةةإإعداادد كرااسة االشرووطط وواالموااصفاتت لتورريید اال .10  
ختيیارر االمورردديین حسب قوااعد وولواائح "االوحدةة االتنفيیذيیة للمعونة ااإلنمائيیة االتابعة للبرنامج ااإلعالنن على االمناقصاتت وواا .11

ااإلنمائي لألمم االمتحدةة" لضمانن االشفافيیة.  
 - هھغش ن بداايیة ااستالمم االلبن وواالكشف عن مكوناتهھ أأووباألجهھزةة وواالمعدااتت االالززمة م / االموااقع االمختاررةةتجهھيیز االوحدااتت .12

نتاجج وو تعبئة ووتغليیف االلبن وومنتجاتهھ.إإووحتى   
.يیة ااأللبانن ووأأهھھھميیة تصنيیع ااأللباننلتوضيیح أأهھھھماالمحيیطة لكل موقع  للجمعيیاتت وواالسيیدااتت بالقرىى ييددووررااتت تدرريیب نظرتنفيیذ  .13  
على ططرقق تصنيیع منتجاتت االمحيیطة  دةة وواالقرىىلعددد من االفتيیاتت ووررباتت ااألسر بمقر االوح يعمل ددووررااتت تدرريیب عمل .14

مختلفة من ااأللبانن.  
.ددااررةة االوحدةةإإووللمتابعة وواالتقيیيیم تسجيیل االبيیاناتت االعديید من االجواانب االتسويیقيیة ووتدرريیب بعض االعامليین على  .15  
يیيین فني مقيیم من خاللل تع وواالمباددررةةاالوحدااتت وو االمدرربيین أأوو ااإلددااررةة  يبيین االقائميین بالعمل فمستمرةة توفيیر قنوااتت ااتصالل  .16

معوقاتت. ييسرعة تذليیل أأضمانن لبقنا لمتابعة كافة االموااقع وواالتوااصل مع خبرااء االمباددررةة وومسئوليیهھا   
من االمنسق االفني وواالمنسقيین بمكتب االمباددررةة بقنا وواالخبرااء االمختصيین متابعة االعمل ووذذلك عن ططريیق عمل ززيیاررااتت ددوورريیة  .17

.بالمباددررةة  
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4- :ددوورر االشركاء االمستفيیديین وو   

 
 شبابب حديیثيبقارر)٬، غارر االحائزيین للحيیوااناتت (جاموسس ووأأ٬، صاالفتاةة االريیفيیة٬، االمرأأةة االريیفيیةهھدفف االمشرووعع االفئاتت االتاليیة: يیست

اهھھھد مركز من معخبرااء متخصصونن ٬، ررجالل ااألعمالل٬، ةوويیشارركك في تنفيیذ االمشرووعع االشركاء من االجمعيیاتت ااألهھھھليی ٬،االتخرجج
ا٬، ووخبرااء من جامعاتت عيین شمس وواالزقاززيیق ووجنوبب االواادديي٬، دديیواانن االمحافظة٬، االبحوثث االزررااعيیة وومديیريیة االزررااعة بمحافظة قن

وويیشارركك في االمشرووعع االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء)٬، االجمعيیاتت ااألهھھھليیة  االمديیريیاتت االممثلة للوززااررااتت االمعنيیة بقنا.
  .قريیة 12جمعيیة مجتمع مدني في  12متمثلة في 

 
:صغيیرةةبالنسبة للوحدااتت اال  

 
االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء):مسئوليیاتت  .1  

− االمذكوررةة ااددناةة.االمعدااتت تقديیم    
−  نتاجج ووتصنيیعإإمجالل  يعلى االطرقق االحديیثة فتدرريیب االميیسرااتت من االجمعيیة ووبعض ررباتت االبيیوتت االمختاررااتت للمشارركة  

لبانن ططبقا للموااصفاتت االقيیاسيیة وواالشرووطط االصحيیةمنتجاتت ااأل  
− االعلميیة االالززمة خاللل عمر االمشرووعع لإلنتاجج وواالتسويیقتقديیم االمشوررةة    
− نتاجج ططواالل فترةة االمشرووعع ة في ااالشراافف االفني على عمليیة ااإلاالمساهھھھم   

 
2. مسئوليیاتت االجمعيیة ااألهھھھليیة االمشارركة:   

− سب للتصنيیع من االناحيیة االصحيیةتوفيیر مكانن بالجمعيیة منا  نشائيیةإلاا - متمثل في ووجودد حجرةة بهھا مصدرر  –ااالجتماعيیة  -
اهه ووكهھرباء ووصرفف ميیاهه ووتغطيیة جزء من االحواائط (نصف االحواائط) بالسيیرااميیك لسهھولة االغسيیل وواالنظافة ميی  

− توفيیر ااأللبانن ووااإلتفاقيیاتت علي تورريید ااأللبانن بأسعارر مناسبة   
− عقد ندووااتت تعريیفيیة عن أأهھھھميیة ووفائدةة االنشاطط لرباتت االبيیوتت لزيیاددةة االوعي وواالمشارركة   
− ) لتحفيیز ررباتت االبيیوتت للمشارركة سوااء ببيیع ااأللبانن االزاائدةة عن حاجة ااألسرةة ررةةاالمباددووضع نظامم (بالمشارركة مع  

للجمعيیة أأوو االقيیامم بفرزز ووتصنيیع ااأللبانن بمعدااتت االجمعيیة نظيیر أأجر ررمزيي   
− االحصولل علي أأيي تصارريیح صحيیة أأوو تنفيیذيیة قد تكونن مطلوبة في هھھھذاا االمجالل إلقامة االنشاطط   
− االحاالتت االمستفيیدةة بزيیاددةة ددخولهھماطط ووعددد حاالتت ززيیاددةة فرصص االعمل ووعددد حفظ مستندااتت بعددد االمستفيیديین من االنش   
− االمتابعة وواالتأكد من قيیامم ررباتت االبيیوتت بدووررهھھھم في االمشرووعع    
− ثناء االتشغيیل (من االعواائد االمتوقعة)أأيیر قطع االغيیارر وواالصيیانة االدوورريیة توف   
− وو االكهھرباء مستقبال)أأىى فوااتيیر لقطع االغيیارر أأعن  ليیة االمباددررةةؤووباء االالززمة للتشغيیل (مع عدمم مستوفيیر االميیاةة وواالكهھر   

 
3. :مسئوليیاتت ررباتت االبيیوتت االمستفيیدااتت من خاللل االجمعيیة   

− لبانن ووال يیحق نتجاتت ااألوولل في صالح ررباتت االبيیوتت االمشارركاتت لتصنيیع مداامم االمعدااتت االمقدمة من االطرفف ااألااستخ 
االمخصصة لهھ ووتعتبر هھھھذهه االمعدااتت ملكا للمباددررةة غيیر االغرضض  ياالبيیع لهھذهه االمعدااتت ووالتستخدمم ف ووأأللجمعيیة االتصرفف 

ططواالل مدةة االمشرووعع.  
− ستخداامم االمعدااتت وواالمعمل كنشاطط إإررشادديي ووتعليیمي للجمعيیاتت وواالمستثمريین االرااغبيین في تكراارر االنموذذجج. اا   
−  يتسعارر االتكلفة وواالأوو االمناططق االمحيیطة بهھا بأأمنطقة عمل ررباتت االبيیوتت وواالجمعيیة  يجاتت االمصنع فبيیع ووتسويیق منت 

تحددد باالتفاقق بيین االطرفيین.  
− شراافف على االمشرووعع. االمتابعة ووااإل يللمباددررةة االحق ف   
− عن االحفاظظ على ووصيیانة هھھھذهه االمعدااتت. ةوولؤمس االجمعيیة   
− توفيیر االمعدااتت االسالف ذذكرهھھھا وواالتدرريیب ووتقديیم االمشوررةة االعلميیة فقط يليیة االمباددررةة فؤووتنحصر مس   
− االمحاسبيیة للتكاليیف وواالعواائد ووصافي االربح يیحتفظ االطرفف االثاني بالمستندااتت وواالجدااوولل    
− نن تقومم االجمعيیة بتنفيیذ ما يیتفق أأمع االجمعيیة ووررباتت االبيیوتت على  تنفيیذ االمشرووعع يمتابعة االعمل ف ياالحق فمباددررةة لل 

عليیهھ.  
−   .ااستردداادد االمعدااتت مباددررةةبهھذهه االبنودد يیحق لل جمعيیةخاللل االإإحالة  يف 
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1. :االكبيیرةة بالنسبة للوحدااتت   

 
1.   بما يیلي: االندااء)( ررةةاالمباددقومم ت 

  .وررةة ااددناةةاالمذكاا تقديیم االمعدااتت -
لبانن ططبقا نتاجج ووتصنيیع منتجاتت ااألإإمجالل  ييین بالمناططق على االطرقق االحديیثة فتدرريیب االمرشديین وواالمربيین وواالمزااررع -

للموااصفاتت االقيیاسيیة وواالشرووطط االصحيیة  
وواالهھيیئاتت  ينتاجج االحيیواانجاتهھا بالتعاوونن مع معهھد بحوثث ااإلتلبانن وومنقامة مرااكز تصنيیع ااألتقديیم االمشوررةة االعلميیة االالززمة إل -

االبحثيیة ااألخريي.  
 

2. جمعيیة بما يیلي:قومم االت   
.لبانن وومنتجاتهھاقامة االمركز لتصنيیع ااألاالالززمة إل يتقديیم  االمبان -  
.ثناء االتشغيیلأأقطع االغيیارر وواالصيیانة االدوورريیة توفيیر  -  
.توفيیر االميیاةة وواالكهھرباء االالززمة للتشغيیل -  
وو االكهھرباء أأاالغيیارر  فوااتيیر لقطع أأيين ع االمباددررةةمع عدمم مسئوليیة  تتآجورر وواالمكافيیر االعمالة االالززمة مع ددفع ااألتوف -

.توفيیر االمعدااتت فقط يليیة فؤوومستقبال ووتنحصر االمس  
3. :يلبانن بالمنطقة على االوجة االتالااأل يبتقديیم االخدمة لصغارر منتج جمعيیةلتزمم االت   

االبيیع  ووأأحق للجمعيیة االتصرفف سعارر االتكلفة وواليیألبانن بوواالمتاحة لتصنيیع منتجاتت ااألمباددررةة لداامم االمعدااتت االمقدمة من ااااستخ -
  .هھاغيیر االغرضض االمخصصة ل يلهھذهه االمعدااتت ووالتستخدمم ف

  .سوققسعارر االأوو االمناططق االمحيیطة بهھا بأأمنطقة عمل االجمعيیة  يبيیع ووتسويیق منتجاتت االمصنع ف -
االحفاظظ على هھھھذهه  يف جمعيیةليیة االؤووثث ناجمة عن تشغيیل االمعدااتت مع مسوو حوااددأأضراارر أأىى أأوولل عن اليیسألل االطرفف ااأل -

.االمعدااتت  
.نن تقومم االجمعيیة بتنفيیذ ما يیتفق عليیهھأأتنفيیذ االمشرووعع مع االجمعيیة على  يمتابعة االعمل ف ياالحق فمباددررةة لل -  
.أأددناةةااستردداادد االمعدااتت االمبيینة  مباددررةةبهھذهه االبنودد يیحق لل جمعيیةخاللل االإإحالة  يف -  

 

        
 
 

5-   :االمشرووععلتنفيیذ بيین االبداائل االفنيیة وواالتنظيیميیة ختيیارر ااال 
 

)1( :ااتت للتصنيیع علي مستويي ااألسرةةدووح 10تنفيیذ ووتشغيیل ااختيیارر موااقع مجالل  في   
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يیدااتت االس ىمعدااتت تصنيیع ااأللبانن االمنزليیة علبعد االزيیاررااتت االميیداانيیة وومناقشة االجمعيیاتت ووررباتت االبيیوتت ااتضح عدمم تفضيیل توززيیع 
مباشرةة في بيیوتهھن لألسبابب االتاليیة:  

− بانن للإلررشادد ووتوعيیة ررباتت االبيیوتت ااألخريیاتت نظراا لحساسيیة االحسد وواالنظر في كميیة ااأل نستخداامم مناززلهھااعدمم تفضيیل االسيیدااتت  
االتنمويیة ووااإلررشادديیة للمشرووعع ىىاالجدوو ىعة أأوو االدخل مما يیؤثر سلبا علاالمصن  

−  إإلىبمنزلهھا بصوررةة خاصة مما يیؤدديي  االمعدااتت ىختيیارر إإحدااهھھھن فقط للحصولل علااباقي سيیدااتت االقريیة في حالة  ءعدمم ررضا 
.مشاكل ووصعوباتت لنجاحح االمشرووعع  

 
ختيیارر ااألفضل:د آآرراائهھم في اااللتحديیووررباتت االبيیوتت مناقشة االبداائل االتاليیة مع االجمعيیاتت ووعليیة تم   

ووقيیامم االشرااء من ررباتت االبيیوتت ااوو اايي مصاددرر ااخريي جمعيیة بتوفيیر ااأللبانن عن ططريیق : ووضع االمعدااتت بالجمعيیة ووقيیامم اال1بديیل 
االجمعيیة بتصنيیع ااأللبانن حسب ااحتيیاجاتت االسوقق ووبيیعهھا عن ططريیق االمسالك االنسويیقيیة االمتاحة بالقريیة وواالقريي االمجاووررةة حسب 

ااسعارر االسوقق.    
 

نوعع االمنتجاتت االمطلوبة) ووذذلك  توفيیر االكميیة االتي ترغب رربة االبيیت في فرززهھھھا ااوو تصنيیعهھا (مع تحديید: تقومم االسيیدااتت ب2بديیل 
نظيیر عمولة محدددةة.   

 
ووتم ااعتمادد  تباعع االبديیليین معا إإذذاا كانن هھھھناكك حاجة لذلك.ااتفضيیل االمستفيیدااتت وواالجمعيیاتت ااألهھھھليیة ووقد ااقترحح االشركاء من االسيیدااتت 

جمعيیاتت ووهھھھو االنظامم ااألكثر ووتم لتباعع االبديیل ااألوولل في كافة اال ذذلك كأساسس لتشغيیل االوحدااتت االصغيیرةة نسبيیا من قبل االجمعيیاتت.
مركز قفط). –قبوال لرباتت االبيیوتت٬، كما تم االتعامل بنظامم االبديیل االثاني في بعض االجمعيیاتت فقط (بئر عنبر   

 
)2( :للمشارركةفي مجالل ااختيیارر االجمعيیاتت    

 
:ليااألقل ما يی مشرووعع على أأنن تشمل علىفي االللمشارركة االوااجب تواافرهھھھا في االجمعيیة االرئيیسيیة االشرووطط تم تحديید    

1 تواافر  - ررأأسس) 5 إإلى 1وتت لديیهھم حيیوااناتت حالبة (من ررباتت بيیعددد كافي من أألبانن بالقريیة ووووجودد     
2 يیة توااجد مكانن مناسب للتصنيیع بالجمع٬، صغيیرةة طاقةدمة ررباتت االبيیوتت وواالتصنيیع بخ بالنسبة للوحدااتت االصغيیرةة على مستوىى -

ووجودد حجرةة بهھا مصدرر ميیاهه ووكهھرباء ووصرفف ميیاهه ووتغطيیة رووررةة ضوو ـااالجتماعيیة ـنشائيیةااإل ـ(حجرةة) من االناحيیة االصحيیة
٬، حسب متطلباتت االتصارريیح من االجهھاتت االرسميیة.بالسيیرااميیك لسهھولة االغسيیل وواالنظافة االحواائط  

3 ) من االناحيیة االصحيیةوو شقةمحل أأتوااجد مكانن مناسب للتصنيیع بالجمعيیة (كبر٬، للوحدااتت االكبيیرةة وواالتصنيیع بطاقة أأبالنسبة  - - 
ووجودد مصدرر ميیاهه ووكهھرباء ووصرفف ميیاهه ووتغطيیة االحواائط بالسيیرااميیك لسهھولة االغسيیل ضرووررةة ووـ ااالجتماعيیة ـائيیةنشااإل

٬، حسب متطلباتت االتصارريیح من االجهھاتت االرسميیة.وواالنظافة  
4  ليیة مساعدةة ررباتت االبيیوتت ووإإررشاددهھھھنؤووتحمل مس ىميیسرااتت متعلماتت نشطاتت قاددررااتت عل أأنن تكونن إإددااررةة االجمعيیة نشطة ووبهھا -

.وواالجديیة في االتصنيیع  
 

للوحدااتت  ةبالنسبضافيیة االتي يیتوفر بهھا كافة االشرووطط ووتم إإجرااء مقابالتت ووجمع بيیاناتت إإووقد تم تحديید قائمة مبدئيیة بالجمعيیاتت 
بمركز نجع  ييبحر ةاالشمالل (شبابب االخيیر بالحلفايی يحدااهھھھما فإإتم ااختيیارر جمعيیتيین هھھھذاا االتقيیيیم فقد  وواالصغيیرةة. ووبناء على ةةاالكبيیر
بالنسبة للوحدااتت االكبيیرةة حتى تكونن هھھھناكك فرصة   خرىى بالجنوبب ( جمعيیة تنميیة االمجتمع بالعليیقاتت مركز قوصص)) ووااأل يياددحم
كبر لنشر االفكرةة وواالمحاكاةة وواالتبني.أأ  

 
 

يجمعيیاتت ووهھھھ 10فقد تم ااختيیارر  يوو ووحدااتت االتصنيیع االمنزلأأما بالنسبة للجمعيیاتت االصغيیرةة أأ  
1. بو تشتأأ -  قصيیر بخانسالجمعيیة االرعايیة ااالجتماعيیة ب   
2. أأبو تشت ـةغصن االزيیتونن بالرززقة جمعيی   
3. العسيیرااتت تنميیة االمرأأةة االريیفيیة ب جمعيیة  فرشوطط -  
4. بالقلميینا جيیالل) (أأاالمجتمع  تنميیة جمعيیة  االوقف -  
5. بجزيیرةة مطيیرةة  يیةاالمجتمعاالتنميیة عيیة جم  قوصص -  
6. قاموال  ووسط األب جمعيیة االشرووقق  نقاددةة -  
7. ر ر عنبئجمعيیة تنميیة االمجتمع بب  قفط -  
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8.   قوصص  ـكريیاتيیة جمعيیة تنميیة االمجتمع بال 
9. ددشنا - نجع االحفيیانن تنميیة االمجتمع بالعزببجمعيیة    

10. االطويیرااتت  ـتنميیة االمجتمع بالمنيیرةة االحديیثة جمعيیة   قنا -  
 

.2014نهھايیة بتنفيیذ ووتشغيیل االوحدااتت  ووقد تم  
   

        
  

	           
 
 

)3( :مجالل تجهھيیز االوحدااتت بالمعدااتت االالززمة في   
ختيیارر بيین بداائل فنيیة لطاقاتت ووتقنيیة معدااتت االالززمة للمشرووعع ووقد تم ااالهھھھناكك بداائل عدةة لنوعع ووططبيیعة ووددررجة تعقيید تشغيیل اال 

هھھھداافف االمشرووعع وواالعامليین بهھ٬، ووقد تم االتوصل لضرووررةة تجهھيیز االوحدااتت حسب وواالحضاناتت بما يیتناسب مع ططبيیعة ووأأاالفرااززااتت 
ما يیلي: علىتمل االوحدااتت االسعة وواالغرضض بحيیث تش  

 
مبردد : ةاالمعدااتت االتاليی شاملة كيیلو لبن يیوميیا 500لى إإ 250لتصنيیع من  يتكف ةووحدااتت متكاملبالنسبة للوحدااتت االكبيیرةة فيیتوفر بهھا 

 ـتحاليیق تجبن  ـمم 2×1تراابيیزةة تجبن  ـلتر/ ساعة 100فراازز كهھربائى  ـلتر مزددووجج االجدرراانن  250حوضض تجبن  ـلتر  250سعة 
مكوناتت االلبن وواالكشف جهھازز قيیاسس  ـكيیلو  6خضاضض  ـثالجة تبريید ـ لتر  150ووحدةة بسترةة  ـكوبب  500سعة  ييحضانن ززبادد
.تعبئة وواالتغليیفمستلزماتت اال – جرااددلل ووبستالتت ااستنلس ـكك 30ميیزاانن  ـاالدهھھھن جهھازز قيیاسس  –علي االغش   

 
 ـ ةةعبو 150سعة  يييیدوو ييحضانن ززبادد ـ لحفظ االمنتجاتت ةثالج ة:االمعدااتت االتاليیما بالنسبة للوحدااتت االصغيیرةة فيیتوفر بهھا أأ

خضاضض لصناعة االزبد  لتر ااستنلس  30وو 20اسس حلة للبسترةة وواالمعامالتت االحراارريیة مق 2 - ططباقق من ااألكهھربائي ووفراازز  -
ااالستنالس  كك  1قالب ااستنلس لتعبئة االخثرةة ووكبس االجبن سعة  5 -  يمخرمم لتصفيیة االشرشش مربع سعة حواالططبق بالستيیك  2 -

كك  10 هھ بالستك مربعة مخرمة لتصفيیة االشرشش علب - كك  5 يبة بالستيیك كبيیرةة بغطاء سعة حواالعل 2 - جم 500علبة منفحة  1 -
كك  1لورريید كالسيیومم علبة ك 2 - يي ااستنلس رااررترمومتر ح 2 - تصنيیع جبن)  20لبن+ 20متر شاشش ( 40 - مغرفة ااستنلس  1 - - 

سكيینة  1 كك  30ميیزاانن دديیجيیتالل  1 - تر ل 10جرددلل ااستنلس  1 - . شنطة مطبوعع عليیهھا شعارر االمباددررةة لتعبئة االمعدااتت االصغيیرةة -  
 

)4( :في مجالل نسب ااإلنتاجج حسب ااحتيیاجج االسوقق وواالعواائد االمتوقعة   
ووغيیرهھھھا) ووتم  –شركسيیة  –أأررزز بلبن  –مش  –ززبادديي  –بانن (جبنة ددميیاططي لأليیاجاتت االسوقق االمباشر من منتجاتت ااتم ددررااسة ااحت

تعظيیم االعواائد ل لمنسقيین٬، ووقد ااتضح أأنن االتركيیبة االمثلىبحيیة بالتعاوونن مع االجمعيیاتت االمشارركة ووااحسابب االتكاليیف وواالعواائد ووااألرر
في فصل االصيیف حيیث  نتاجج االجبنة%) مع تخفيیض نسب إإ30) وواالزبادديي (%30نتاجج ااألررزز باللبن (نحو ترتبط بزيیاددةة نسب إإ
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قوةة االمنافسة من االمنتجاتت ذذااتت ط االغذاائي وومبالنااإلنتاجج  نسب وويیرتبط  مع ااررتفاعع ااسعاررهھھھا٬،تورريیدهھھھا نسب اانتاجج ااأللبانن وويینخفض 
حيیث يینخفض االطلب علي االزبادديي ووااألررزز باللبن في االشتاء وويیزدداادد االطلب علي ٬، ووحسب االموسم  سم االتجارريي االمشهھوررااال
ددةة (ااألووسط قاموال) في نقا نتاجج االمشجمعيیاتت وواالمرااكز فإنن إإعلي االعكس من كافة اال إإلى أأنهھ. ووتجدرر ااإلشاررةة نن بأنوااعهھااجبااأل

.2014سبتمبر  يیحقق أأكبر عائد ووأأكبر نسبة مبيیعاتت حتى  
 

6- :االفعليوواالتأثيیر االمتوقع    
 

توضح االجدااوولل االتاليیة االتكاليیف وواالعواائد وومؤشرااتت ااألرربحيیة حسب كميیة ااأللبانن االمجمعة وواالمصنعة للوحدااتت االكبيیرةة حسب 
ووقد تم ااستخداامم ااألسعارر ااالقتصادديیة  االبيیاناتت االوااقعيیة. لمنسقيین ووبناء علىبالمشارركة مع اا االمعامالتت االفنيیة االتي تم تحديیدهھھھا

شرااتت مع كل االجمعيیاتت . ووتم مناقشة تلك االمؤبارر نسب ااإلهھھھالكاتت للمعدااتت ووخالفهھاالوقودد بدوونن ددعم كما تم ااعتللكهھرباء وو
ززيیاددةة  ووتشيیر االجدااوولل إإلى .اناتهھم االوااقعيیةاالمنبثقة من بيی ووااقعيیة كافة االمعامالتت وواالمؤشرااتت وواالميیسريین ووأأبدوواا مواافقتهھم على

االطاقة  ررباحح للكيیلوجراامم علىهھھھميیة تجميیع ااأللبانن ووااررتباطط ااأل٬، مما يیشيیر إإلى أأة وولليیومممااألرربحيیة للكيیلوجراامم من ااأللبانن االمستخد
يیاتت االمشارركة من وويیتم اايیجازز بعض مظاهھھھر إإمكاناتت ااإلستداامة وواالتي تعكسهھا خطوااتت تنفيیذيیة ااخذتهھا االجمع االمستغلة للوحدةة.
موااررددهھھھا االذااتيیة.  

 

 

	       

          

 

 

 

 

وواالمصنعة االمجمعة ااأللبانن كميیة حسبب ااألرربحيیة وومؤؤشررااتت وواالعوواائدد االتكاليیفف) 1(  

أأ  االكبيیرةة لوحدااتتاا -  
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يیررةةلعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت االكب) االتكاليیفف وواا3جددوولل ( ) االتكاليیفف وواالعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت االكبيیررةة4جددوولل (    
- -     كجمم/يیوومم 50ططاقة تشغيیلل   كجمم/يیوومم 100ططاقة تشغيیلل    

 
ةةممييققللاا)ةةييننحح( ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا  

تتااددااررييااللاا
1831183ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 1.66651830ممججككششييررقق 
ةةننببجج 1.91252548ممججككييططااييممدد 
495.01.25619ققببططننببللللاابب ززرراا
1.8753566ممججككةةططششقق

946ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
 ففييللااككتتللاا
506300ممججككممااخخللاا ننببللللاا
1830.236.7ددددععتتااووببعع

0.225102.3ممججككننببججتت ييدداابب
0.37520.8ممااررججةةححففننمم
8.25650ممججككززررأأ
8.25650ممججككررككسس

4950.150ددددععللييووفف ققببطط
33تتااررسسككمم
316.666750ددددععةةللااممعع
13ههييننججررااججيياا
0.7ههييننججههااييمم

3.6ههييننججءااببررههكك
1.7ههييننججززااججااتتووبب

50تتااففووررصصمم
ههاا 32.9%12000010ةةييننججييننااببمموو ككاالل

673.3ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
272ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  5.44

        1.40ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا

ةةممييققللاا)ةةييننحح( ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا  
تتااددااررييااللاا
3671367ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 3.3331860ممججككششييررقق 
ةةننببجج 3.8252596ممججككييططااييممدد 
990.01.251238ققببططننببللللاابب ززرراا
3.7535131ممججككةةططششقق

1891تتااددااررييإإللاا ييللااممججإإ
 ففييللااككتتللاا
1006600ممججككممااخخللاا ننببللللاا
3670.273.3ددددععتتااووببعع

0.45104.5ممججككننببججتت ييدداابب
0.7521.5ممااررججةةححففننمم
16.5699ممججككززررأأ
16.5699ممججككررككسس

9900.199ددددععللييووفف ققببطط
66تتااررسسككمم
316.666750ددددععةةللااممعع
13ههييننججررااججيياا
0.7ههييننججههااييمم

3.6ههييننججءااببررههكك
3.3ههييننججززااججااتتووبب

50تتااففووررصصمم
ههاا 32.9%12000010ةةييننججييننااببمموو ككاالل

1196.1ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
695ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  6.95

1.58ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا 	  

ةةوواالعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت االكبيیرر) االتكاليیفف 5جددوولل ( ) االتكاليیفف وواالعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت االكبيیررةة6جددوولل (    
- -      كجمم/يیوومم 150ططاقة تشغيیلل   كجمم/يیوومم 250تشغيیلل ططاقة    

 
ةةممييققللاا)ةةييننحح( ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا  

تتااددااررييااللاا
5501550ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 4.99951890ممججككششييررقق 
ةةننببجج 5.737525143ممججككييططااييممدد 
1485.01.251856ققببططننببللللاابب ززرراا
5.62535197ممججككةةططششقق

2837تتااددااررييإإللاا ييللااممججإإ
 ففييللااككتتللاا
1506900ممججككممااخخللاا ننببللللاا
5500.2110.0ددددععتتااووببعع

0.675106.8ممججككننببججتت ييدداابب
1.12522.3ممااررججةةححففننمم
24.756149ممججككززررأأ
24.756149ممججككررككسس

14850.1149ددددععللييووفف ققببطط
99تتااررسسككمم
416.666767ددددععةةللااممعع
13ههييننججررااججيياا
0.7ههييننججههااييمم

4.5ههييننججءااببررههكك
3.3ههييننججززااججااتتووبب

50تتااففووررصصمم
ههاا 32.9%12000010ةةييننججييننااببمموو ككاالل

1734.9ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
1102ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  7.34

        1.64ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا

ةةممييققللاا)ةةييننحح( ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا  
تتااددااررييااللاا
9171917ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 8.332518150ممججككششييررقق 
ةةننببجج 9.562525239ممججككييططااييممدد 
2475.01.253094ققببططننببللللاابب ززرراا
9.37535328ممججككةةططششقق

4728تتااددااررييإإللاا ييللااممججإإ
 ففييللااككتتللاا
25061500ممججككممااخخللاا ننببللللاا
9170.2183.3ددددععتتااووببعع

1.1251011.3ممججككننببججتت ييدداابب
1.87523.8ممااررججةةححففننمم
41.256248ممججككززررأأ
41.256248ممججككررككسس

24750.1248ددددععللييووفف ققببطط
132تتااررسسككمم
516.666783ددددععةةللااممعع
13ههييننججررااججيياا
0.7ههييننججههااييمم

5.4ههييننججءااببررههكك
5.0ههييننججززااججااتتووبب

50تتااففووررصصمم
ههاا 32.9%12000010ةةييننججييننااببمموو ككاالل

2763.4ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
1964ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  7.86

1.71ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا 	  
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بب  االصغيیررةة لووحددااتتاا  -  

) االتكاليیفف وواالعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت االصغيیررةة8جددوولل (            ) االتكاليیفف وواالعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت االصغيیررةة 7جددوولل (  
كجمم/يیوومم 20ططاقة تشغيیلل  - كجمم/يیوومم 30غيیلل ططاقة تش -        

 
 

ةةممييققللاا ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا
تتااددااررييااللاا
73173ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 0.66661812ممججككششييررقق 
ةةننببجج 0.7652519ممججككييططااييممدد 
198.01.25248ققببططننببللللاابب ززرراا
0.753526ممججككةةططششقق

378ييللااممججااللاا
 ففييللااككتتللاا
206120ممججككممااخخللاا ننببللللاا
730.214.7ددددععتتااووببعع

0.09100.9ممججككننببججتت ييدداابب
0.1520.3ممااررججةةححففننمم
3.3620ممججككززررأأ
3.3620ممججككررككسس

1980.120ددددععللييووفف ققببطط
17تتااررسسككمم
216.666733ددددععةةللااممعع
8ههييننججررااججيياا
0.3ههييننججههااييمم

1.8ههييننججءااببررههكك
1.7ههييننججززااججااتتووبب

25تتااففووررصصمم
ههاا 8.5%3100010ةةييننججييننااببمموو  ككاالل

290.7ييللااممججااللاا
87ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  4.37

       1.30ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا

ةةممييققللاا ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا
تتااددااررييااللاا
1101110ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 0.99991818ممججككششييررقق 
ةةننببجج 1.14752529ممججككييططااييممدد 
297.01.25371ققببططننببللللاابب ززرراا
1.1253539ممججككةةططششقق

567تتااددااررييإإللاا ييللااممججإإ
 ففييللااككتتللاا
306180ممججككممااخخللاا ننببللللاا
1100.222.0ددددععتتااووببعع

0.135101.4ممججككننببججتت ييدداابب
0.22520.5ممااررججةةححففننمم
4.95630ممججككززررأأ
4.95630ممججككررككسس

2970.130ددددععللييووفف ققببطط
22تتااررسسككمم
216.666733ددددععةةللااممعع
8ههييننججررااججيياا
0.3ههييننججههااييمم

1.8ههييننججءااببررههكك
1.7ههييننججززااججااتتووبب

25تتااففووررصصمم
ههاا 8.5%3100010ةةييننججييننااببمموو  ككاالل
393.9ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
173ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  5.78

1.44ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا 	  

–) االتكاليیفف وواالعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت االصغيیررةة 9جددوولل (                           صغيیرر) االتكاليیفف وواالعوواائدد االمتووقعة للووحددااتت اال10جددوولل (  
كجمم/يیوومم  40ططاقة تشغيیلل       - يیووممكجمم/ 50ططاقة تشغيیلل    

ةةممييققللاا ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا
تتااددااررييااللاا
1471147ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 1.33321824ممججككششييررقق 
ةةننببجج 1.532538ممججككييططااييممدد 
396.01.25495ققببططننببللللاابب ززرراا
1.53553ممججككةةططششقق

756تتااددااررييإإللاا ييللااممججإإ
 ففييللااككتتللاا
406240ممججككممااخخللاا ننببللللاا
1470.229.3ددددععتتااووببعع

0.18101.8ممججككننببججتت ييدداابب
0.320.6ممااررججةةححففننمم
6.6640ممججككززررأأ
6.6640ممججككررككسس

3960.140ددددععللييووفف ققببطط
22تتااررسسككمم
216.666733ددددععةةللااممعع
8ههييننججررااججيياا
0.3ههييننججههااييمم

2.7ههييننججءااببررههكك
1.7ههييننججززااججااتتووبب

25تتااففووررصصمم
ههاا 8.5%3100010ةةييننججييننااببمموو  ككاالل
492.4ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
264ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  6.60

        1.54ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا

ةةممييققللاا ررععسسللااةةييممككللااةةددححووللااددووننببللاا
تتااددااررييااللاا
1831183ةةببللععييددااببزز

ةةننببجج 1.66651830ممججككششييررقق 
ةةننببجج 1.91252548ممججككييططااييممدد 
495.01.25619ققببططننببللللاابب ززرراا
1.8753566ممججككةةططششقق

946تتااددااررييإإللاا ييللااممججإإ
 ففييللااككتتللاا
506300ممججككممااخخللاا ننببللللاا
1830.236.7ددددععتتااووببعع

0.225102.3ممججككننببججتت ييدداابب
0.37520.8ممااررججةةححففننمم
8.25650ممججككززررأأ
8.25650ممججككررككسس

4950.150ددددععللييووفف ققببطط
33تتااررسسككمم
216.666733ددددععةةللااممعع
8ههييننججررااججيياا
0.3ههييننججههااييمم

2.7ههييننججءااببررههكك
1.7ههييننججززااججااتتووبب

25تتااففووررصصمم
ههاا 8.5%3100010ةةييننججييننااببمموو  ككاالل
601.0ففييللااككتتللاا ييللااممججإإ
344ةةييننجج /ممووييححببررللاا ييففااصص
ةةييننجج/ممججككححببررللاا ييففااصص  6.89

1.57ةةييننجج ددااررييااللاا /ففييللااككتتللاا
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ددررجاتت االتبني ووجديیة االمشارركة من االجمعيیاتت (إإمكاناتت ااالستداامة وواالتوسع)) 2(  
 

يیعتبر ما يیلي من مظاهھھھر جديیة االجمعيیاتت مما يیعكس اامكاناتت ااإلستداامة ووتبني االجمعيیاتت للمشرووعع:   
 

- االمططلووبة لمماررسة  تررااخيیصصاالستخررااجج االجمعيیاتت في مووااجهھة كافة االشررووطط وواالمتططلباتت ال االجهھدد االمتميیزز منن كافة 
نشاطط االتددرريیبب ووااإلنتاجج لهھذذةة االمشررووعاتت االتنموويیة.       

- –ااستكمالل حلقاتت االتووززيیع ووتووسيیع االنشاطط متمثلة في قيیامم جمعيیة تنميیة االمجتمع بالعليیقاتت   شررااء ترريیسكلل قووصص ب 
منتجاتت.لتجميیع ااأللبانن ووتووززيیع اال  

- –االجهھدد االمتميیزز منن جمعيیة شبابب االخيیرر بالحلفايیة بحرريي   إإجررااء تعدديیلل في االهھيیكلل ااإلدداارريي لووحددةة نجع حمادديي في  
تصنيیع ااأللبانن ووإإختيیارر ااددااررةة نشططة منن ااعضاء االجمعيیة ذذوو خبررةة بالقططاعع االخاصص وواالتسوويیقق.  

- رر مع ووااقع االمكانن للووحددةة وولززيیاددةة االكفاءةة لتتناسبب بصووررةة ااكب تعدديیلل بعضض االمعددااتت ااألصليیةقيیامم بعضض االجمعيیاتت ب 
مثلل ووضع مصافي مع منضددةة تصنيیع ااأللبانن لصررفف االشررشش في ااووعيیة وواالتخلصص االصحي منة ووتعدديیلل صوولني 

  االحضاناتت لتناسبب ااألعدداادد االمتززاايیددةة منن علبب االززبادديي في حلفايیة بحرريي.
- االخبررةة االمكتسبة مما اادديي لززيیاددةة فررصص االرربح بناء علي  تعدديیلل نسبب ااإلنتاجج حسبب متططلباتت االسووقققيیامم االجمعيیاتت ب 

للجمعيیاتت.  
- قيیامم كافة االجمعيیاتت بإجررااء ددررااساتت مبسططة عنن ااحتيیاجاتت ااألسووااقق ووفررصص االتسوويیقق بالقرريیة وواالقرريي االمجاووررةة.   
- منن ااسبابب االتفاؤؤلل بإمكاناتت ااستدداامة االمشررووعع االتقارريیرر ااألسبووعيیة عنن ااررباحح االجمعيیاتت وواالكميیاتت االمجمعة  

  بكلل مووقع وواالتي تشيیرر االي تحقيیقق ااررباحح حقيیقيیة منن االنشاطط ووااقتناعع االقائميینن بفووااددةة للجمعيیة وواالمجتمع. وواالمصنعة
 

    

         
	  

7- :االدررووسس االمستفاددةة   
االتحديیاتت االحقيیقيیة ووكيیفيیة موااجهھتهھا.تحديید  يف تتمثل  يوواالت تلخيیص االدررووسس االمستفاددةةووبناءاا على االمالحظاتت االسابقة يیمكن   

ووااجهھت االمشرووعع: يتحديیاتت االتأأهھھھم اال   

1 تماعيیة بالرغم من مواافقتهھن في االمسح جعن االحاجة نتيیجة االضغوطط ااال عزووفف بعض االسيیدااتت عن بيیع االلبن االزاائد -
االميیدااني ااألوولي.  

2 ضعف كميیاتت  ييیتمثل ف ييوواالذعن ووااقع االعمل على أأررضض االوااقع  االذيي قامت بهھ االجمعيیاتت يختالفف نتائج االمسح االميیدااناا -
يیتم تورريیدهھھھا. يااللبن االت  
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3 .بصفة عامة في قنا ووفي االصعيید نقص خبرةة االجمعيیاتت في مجالل ااإلنتاجج االزررااعي -  
4 من  ذذلك هھلزمللقطاعع االخاصص وومايیستمفاهھھھيیم االربحيیة االتجارريیة  بعنتاجيیة تتإإددااررةة نماذذجج إإبرةة االجمعيیاتت في تنفيیذ وونقص خ -

تنمويیة سهھلة ذذااتت عائد مشرووعاتت نماطط أأ ىدد علبعد االتعووواالربحيیة ستداامة لضمانن ااالدداارريیة ووتسويیقيیة مستمرةة إإجهھودد 
.االمموليین ااآلخريین)ويیل لصغارر االمنتجيین من مضمونن (مثل مشرووعاتت االتم  

5 كثرةة االلواائح وواالقواانيین االمعوقة لسرعة ااستخرااجج االترااخيیص عدمم توحيید ااإلجرااءااتت االمطلوبة بيین مرااكز االمحافظة وو -
ووتبايین االمتطلباتت من مركز آلخر بالمحافظة حيیث تشمل يیة االصغر االالززمة لعمل االمشرووعاتت االتنمويیة االصغيیرةة وواالمتناهھھھ

ررسم هھھھندسي؛ االضراائب ميیناتت؛ االضراائب االعامة؛ أ: االتعلي ااألقل ترااخيیص من االجهھاتت االتاليیةمتطلباتت االعمل ااستخرااجج 
 ؛؛ مديیريیة االتمويینددااررةة االصحيیةمكتب االبيیئة بالمجلس االمحلي؛ ااإل )؛يلحمايیة االمدنيیة (االمطاف؛ اايمن االصناعاالعقارريیة؛ ااأل

خ. لإإ  
6 تجميیع خاصة في فصل االصيیف مما يیعكس صعوبة  أأسعارر ااأللبانن االموررددةة من صغارر االفالحيین يررتفاعع االمبالغ فيیهھ فااال -

.كبارر االمورردديین فقط ىعتمادد علووااال االلبن من صغارر االمزااررعيین  
7 في  مل وومعرفة ااإليیجابيیاتت وواالسلبيیاتتعمل االتقارريیر لتقيیيیم االعووتصالل وواالمتابعة ووتسجيیل االبيیاناتت عدمم ووجودد ثقافة ااال -

.بالرغم من جهھودد فريیق عمل االندااءغلب االجمعيیاتت أأ  
8 للزبادديي ووااألررزز باللبن وواالنوعيیة االجيیدةة من  ووعدمم توفرهھھھا في قنا (مثل مستلزماتت االتعبئة ااررتفاعع أأسعارر مستلزماتت ااإلنتاجج -

.)ااأللبانن االمجففة  
9 ءةة االمعدااتت االكهھربائيیة االمستخدمة من فرااززااتت ووحضاناتت اكفمما يیقلل من  ىىعف االتيیارر االكهھربائي في بعض االقرض -

لخ.إإوومعدااتت االبسترةة٬،   
10 وواالتي تعتبر خاررجج نطاقق  بعض  االوحدااتت خاصة االصغيیرةة  للتدعيیم ببعض ااألجهھزةة االمكملة  لتنظيیم ووجوددةة االعملحتيیاجج اا -

مولد كهھرباء  –(منظم كهھرباء  االمشرووعع وومدخالتة .لخ)إإ –في مكانن االعمل ريید حرااررةة االجو معدااتت تكيیيیف لتب  -  
11 .خاصة في فصل االصيیف لبعض االفترااتت يائاالتيیارر االكهھرب ععمع اانقطالمعدالتت مرتفعة ااررتفاعع ددررجاتت االحرااررةة  -  
12 .ووعدمم ددرراايیة االجمعيیاتت بمفاهھھھيیم االتعامل مع االمستهھلكيین قلة االخبرةة سوااء للقائميین باإلنتاجج أأوو ااإلددااررةة أأوو االتسويیق -  
13  ىىاالمستو ىووخاصة عل االدوولة يووهھھھيیئاتت  ااتخاذذ االقراارر ف يائميین بالعمل االمجتمعسيیق بيین االقاالتن يعدمم ووجودد خبرةة ف -

.االمحلي  
14 االمصانع االكبيیرةة. ياالمناززلل أأوو االمصنعة ف يااألخرىى االمشابهھة  سوااء االمصنعة فمع االمنتجاتت  االسعريیةمنافسة اال -  
15 عدمم ووجودد منافذ تسويیقيیة. -  

 
االدررووسس االمستفاددةة:  

1 ستفاددةة من لال وواالمرااكز وولتوفيیر االفرصة اعل االتامم مع االشركاء من االقرىىلتفضرووررةة كفايیة فترةة عمل االمشرووعع ل -
مع االخبرااء االمختصيیناالمهھنيیة تباددلل االخبرااتت وواالسلوكيیاتت االفنيیة وواالتجارريیة   

2 هھھھتمامم يیع لتكامل االمشاكل وواالحلولل. ووعليیهھ يیجب ااالهھھھتمامم بالمرااحل االتي تسبق ووتلي مرحلة االتصنضرووررةة ااال -
هھھھتمامم بجانب االتصنيیع.سويیقهھا بجانب ااالتجميیع ااأللبانن ووتبمرااحل   

3 مع توجهھاتت االدوولة  االمحليیة وومتناهھھھيیة االصغر ال تتماشى جرااءااتت االترخيیص للمشرووعاتت االصغيیرةة بالوحدااتتإإ -
.لمساندةة صغارر االمزااررعيین وواالمنتجيین  

4 .مقابالتت مباشرةة مع االمزااررعيین االصغارر االمنتجيین لأللبانن ووتجميیع بيیاناتت صحيیحة من أأررضض االوااقع إإجرااء  -  
5 نتجاتت ووذذلك لتقليیل سعر االتكلفة نتاجج بعض االمإإ يف يوولبن جاموس ييعمل على ااستعمالل خليیط من لبن بقراال -

  .يينخفاضض سعر االلبن االبقرال
6 ااستعمالل نسب من االلبن االبوددررةة مع ااأللبانن االسائلة لتعديیل تركيیب االلبن ووخفض تكاليیف ااإلنتاجج. -  
7 نقل ووتجميیع االلبن من صغارر االمربيین.تفاقق مع بعض االجمعيیاتت للعمل على توفيیر ووسائل ااال -  
8 كتفاء بالنوااحي ووعدمم ااال وومرااقبة االجوددةة هھھھتمامم برفع االكفاءااتت االمحليیة في االنوااحي ااإلدداارريیة وواالتسويیقيیةضرووررةة ااال  -

االفنيیة فقط  
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9 تر لتسجيیل االبيیاناتت ووتدرريیب اددف عداادد إإمكاناتت للمشرووعاتت للمتابعة من خاللل بتوفيیر إإططارر ووااضح ووإإ هھھھتماممااال -
على ااإليیجابيیاتت وواالسلبيیاتت.ذذااتيیا يین بالعمل على تسجيیل االبيیاناتت ووتحليیلهھا للوقوفف االقائم  

10 مرااكز لشرااء ووتوززيیع مستلزماتت ااإلنتاجج بأسعارر االجملة ووذذلك لخفض تكاليیف ااإلنتاجج.توفيیر  -  
11 ووخاصة من ناحيیة االجهھد  عمل تصميیماتت جديیدةة وومعدلة لبعض ااألجهھزةة لتناسب االوحدااتت االمتناهھھھيیة االصغر  -

. ائي االمطلوبباالكهھرب  
12 .مرتفعةذذااتت كفاءةة ططاقة ووتكاليیف قليیلة ووذذااتت م ووحدااتت تبريید وونقل ميیاالعمل على تص -  
13 تصالل بيین االجمعيیاتت ااألهھھھليیة لة عن االتنسيیق ووااالوومجموعة عمل مسؤتوفيیر ميیزاانيیة كافيیة للمساهھھھمة في تحديید  -

حدااتت.هھھھذهه االوجج االترااخيیص ووتذليیل االعقباتت لعمل ستخراااوواالجهھاتت االحكوميیة االمعنيیة ب  
14 بالمنتجاتت االمنافسة لهھ بالمقاررنة  هھخاللل االمشرووعع وومميیزااتعمل حمالتت تروويیجيیة إلظظهھارر جوددةة االمنتج االمصنع من  -
ااألسوااقق. يف  

15 ااإلعداادد لعمل معاررضض لعرضض منتجاتت االمشرووعع مع االعمل على تجهھيیز منافذ بيیع خاصة بالمشرووعع. -  
16 االجمعيیاتت .تم ااتخاذذ بعض االقرااررتت كترشيیح ووحدااتت جديیدةة لعدمم جديیة بعض  -  

8- وصيیاتتأأهھھھم االت   
  

:في ااالعتبارر االتوصيیاتت االتاليیة أأخذوويیقترحح   
:وواالجهھاتت االحكوميیة ذذااتت االصلة مستويي ووززااررةة االزررااعة على  

1 االجمهھورريیة  على مستوىىكمنظومة متكاملة  إلنتاجج االحيیواانينتاجج ااأللبانن من خاللل ااسترااتيیجيیة متكاملة لااالهھھھتمامم بتطويیر إإ -
.وواالمحافظاتت   

2 طويیر إإنتاجج ااأللبانن في كافة مرااحل سالسل االقيیمة من ااإلنتاجج وواالتجميیع وواالتصنيیع وواالتسويیق تهھھھتمامم بااال -  
3  على نوااةة قطعانن ووإإنشاء ااالنتخابب٬، عمليیاتت خاللل من للجاموسس االوررااثي للتحسيین) االمدىى ططويیل( قومي برنامج تبني -

 من سنويیا% 15نسبة تصل لنحو  تلقيیح تستهھدفف عاليیة االتربويیة قيیمتهھا لذكورر منويي بسائل وواالتلقيیح االمحافظاتت مستوىى
.االمحافظاتت فى االجاموسس قطعانن  

4 إإجرااءااتت االحصولل علي االترااخيیص االالززمة لمعامل تصنيیع ااأللبانن لتشجيیع االقطاعع االخاصص على ااالستثمارر ووتوحيید تسهھيیل  -
ددةة االمحافظظة لددعمم يیستلززمم مسان وو في االمرااكز وواالقرىى مع االتمسك بكافة ضماناتت سالمة االغذااء ووصحة ااإلنسانن وواالحيیواانن.

ااألنشططة االتنموويیة ووااإلررشادديیة ووااإلنتاجيیة وولددعمم االمووااططنيینن ووااألمنن االغذذاائي بالمحافظظة.  
5   بوجودد سالالتت متميیزةة فى اانتاجج االلبن ووااللحومم اددةة ااهھھھتمامم االمعاهھھھد االبحثيیة وواالجامعاتت ززيی ضرووررةة  -
6 تعريیف االمربيین ل ووددعم كوااددررههوواانتاجج ااأللبانن ي في مجالل ااإلنتاجج االحيیواانهھھھتمامم بربط نتائج االبحوثث باإلررشادد االزررااعي ااال -

االمربيین.هھھھؤالء  لدىى  مكانيیة ااستعمالل االتقنيیاتت لتحسيین االسالالتتبهھذهه االسالالتت مع إإ  
7 سوااء  االحيیواانناالتغذيیة االمتوااززنة وواالكافيیة للحيیوااناتت للحصولل على أأقصى ااستفاددةة من إإنتاجج بحاثث ووإإررشاددااتت أأاالتركيیز على  -

.ة للمزااررعع االصغيیرووخاص ووااأللباننأأااللحومم من   
8 ارر االمربيین ووذذلك من خاللل قواافل بيیطريیة تقومم بتقديیم ااإلررشادد غللحيیوااناتت االخاصة بصتوفيیر االرعايیة االصحيیة االدوورريیة  -

وواالعالجج.  
9 هھھھتمامم بالرقابة االدوواائيیة االبيیطريیة لضمانن سالمة ووفاعليیة ااألمصالل ووااألددوويیة وواالعقاقيیر االبيیطريیة االمستخدمة وواالمتدااوولة ااال -

خاصص.بالقطاعع اال  
10 .االقائمة االجمعيیاتت ووددعموومنتجي ااأللبانن  االماشيیة مربي صغارر جمعيیاتت إإنشاء ووتشجيیع ددعم -  
11 .االصغيیر االمزااررعع مستوىى على ااأللبانن ووتصنيیع ووتدااوولل لتجميیع متطوررةة لنظم ااألساسيیة االبنيیة ووتطويیر تدعيیم -  
12 ظة لتنظيیم ااإلستفاددةة من االطاقاتت ددررااسة اامكاناتت رربط االوحدااتت االصغيیرةة بالمرااكز مع مشرووعاتت ااألمن االغذاائي بالمحاف -

االمتوفرةة بالمحافظة.  
 

:وواالجمعيیاتت ااألهھھھليیة االمشرووعاتت على مستوىى  
 

1.  تصنيیع ااأللبانن  مجالل في وواالتوسع االمشارركة لتنظيیم اتتبالجمعيی ووااإلدداارريیة االفنيیة االكوااددرر ووتدرريیب بإعداادد ااإلهھھھتمامم 
  ووفاعليیة بجديیة االتدرريیبيیة االدووررااتت في وواالمشارركة بالجمعيیة
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2.  االعواائد لتوززيیع تكافليیة اادداارريیة نظم ووضع مع تصنيیع ااأللبانن مشرووعع مثل ااقتصادديي عائد تجني إإنتاجيیة مشرووعاتت تبني 
.للتكراارر وواالقابلة االمتميیزةة االتنميیة االنماذذجج ووتبني االمشارركة علي ااألهھھھالي تحفيیز لضمانن  

3. وولكافة االمشرووعاتت ووااألنشطة بانن صنيیع ااأللت ضرووررةة إإعداادد ووتبني نظامم للمتابعة بالنتائج ذذوو معايیيیر محدددةة لمشرووعع 
٬، حيیث يیعتبر عدمم توفيیر االوقت وواالمواارردد االقريیةاالجمعيیة وواالتنمويیة لضمانن جديیة ووااستداامة االعمل االتنمويي على مستوىى 

االالززمة للمتابعة في تصميیم االمشرووعاتت االمرتبطة بتصنيیع االلبانن ووغيیرهھھھا من االمشرووعاتت االتنمويیة من ااهھھھم ااسبابب 
.عاتتفشل ووتوقف تلك االمشروو  

4. ارر االجمعيیاتت االمشارركة يیإلخت كافي ووقت إإعطاء على وواالتأكيید بتصنيیع ااأللبانن االخاصة االمشرووعاتت بتصميیم ااالعتناء   
5.  اانتهھاء بعد ااالستداامة لضمانن االمشرووعاتت تصميیم في للجمعيیاتت االفنيیة لمساندةةلضرووررةة إإعتبارر ووضع نظامم متكامل  

. االمشرووعع تنفيیذ فترةة  
6.  االصغيیرةة االمشرووعاتت تنفيیذ من وواالتأكد ددقة أأكثر متابعة نظامم ووااتباعع تصميیملل جهھوددهھھھا لستكمااب االمانحة االجهھاتت قيیامم 

 االجمعيیاتت ااعتمادد ووتسبب أأغرااضهھا غيیر في تستخدمم االتي االصغيیرةة االتمويیل مشرووعاتت ووخاصة االوااقع أأررضض على
 جهھد تحتاجج جاددةة إإنتاجيیة مشرووعاتت بتنفيیذ مهھتمة يیجعلهھاغيیر مما للتربح٬، ووسهھل سريیع كمصدرر عليیهھا االجاددةة غيیر

.حقيیقيیيین وومتابعة  
7.  فيوواالقطاعع االخاصص وواالمستثمريین  االعاملة االمجتمع تنميیة ووجمعيیاتت ااإلهھھھليیة االجمعيیاتت بيین وواالتنسيیق االتعاوونن ززيیاددةة 

 االتنمويي للعمل االمعالم ووااضحة ووااسترااتيیجيیة تنظيیماتت خاللل من وواالمشارركة االخبرااتت لتباددلل صنيیع ااأللباننت مجالل
 ااإلسترااتيیجيیة االدوولة ووخططووصغارر االمزااررعيین  االموااططنيین ااحتيیاجاتت مع تتماشى وواالريیفيیة عيیةاالزرراا للتنميیة ااألهھھھلي
. للتنميیة  

8.  يیمكنهھا ووبما االتنظيیماتت لتلك وواالتنظيیميیة ااإلدداارريیة االفنيیة االقدررااتت بناء مجالل في االفني االدعم بتقديیم االزررااعة ووززااررةة قيیامم 
 ااإلررشادد لجهھازز أأساسي شريیك االمنظماتت تلك ووااعتبارر لريیف٬،اا لتنميیة ااإلسترااتيیجيیة ااألهھھھداافف تحقيیق في االمساهھھھمة من

.ااإلررشادديیة وواالبراامج االخطط تنفيیذ في االرززااعي  
9.  في االمنظماتت هھھھذةة ووإإشرااكك  االمدني االمجتمع وومؤسساتت االبحوثث وومعاهھھھد االزررااعة بوززااررةة االبحثيیة االجهھاتت بيین االربط 

.نتائجهھا ووتطبيیق تنفيیذهھھھا وومتابعة االبحوثث خطط ووضع  
10. ررااسة ووتنفيیذ براامج إإررشادديیة  توعويیة  لتعديیل سلوكك ررباتت ااألسر ووتحفيیزهھھھم على تسويیق االفائض من دداالمشارركة في  

إإنتاجهھم من ااأللبانن كنشاطط تجارريي يیتمشى مع االقيیم االحميیدةة لألدديیانن.  
11. تعيیق االتنميیة  تغيیيیر بعض االعاددااتت وواالتقاليید االتيعمل لقاءااتت ووززيیاررااتت ددوورريیة لصغارر االمزااررعيین لكسب ثقتهھم وو 

.بصفة خاصة اتت تجميیع ووتصنيیع ووتسويیق ااأللباننمشرووعووتعيیق أأعمالل  بصفة عامة وواالتطورر  
12. معوقاتت  ة لتذليیل أأييلوولكل االهھيیئاتت االمعنيیة بالمشرووعع وواالجهھاتت االحكوميیة االمسؤ كل ستة أأشهھر عمل ووررشة عمل 

تخص االمشرووعع.  
13. ىى (مثال: إإقامة معرضض ميیزهھھھا عن االمنتجاتت ااألخرعمل ندووةة لعرضض مميیزااتت االمنتجاتت  االخاصة بالمشرووعع  ووما يی 

أأماكن االجمعيیاتت االتابعة للمشرووعع).أأسماء  وووو بالمنتجاتت االمختلفة االنقاباتت االمختلفة  للتعريیف واادديين  للمنتجاتت في  
14. ووسائل ااإلعالمم لتحفيیز االجميیع على االتطلع  وو االتركيیز على إإظظهھارر أأيي نجاحاتت في اتتطط االمشرووعهھھھتمامم بإبراازز نشاااال 

للتوااصل مع االمسئوليین عن  ووتعريیف االمربيین بهھا ياالتوااصل ااالجتماع موااقعليیوتيیوبب ووااقناةة على ٬، مع إإعداادد لألفضل
.اتترووعاالمش  

 
     

 
    

 
    

 
   

 
   


