
 مؤسسة الحياة األفضل 

 للتنمية الشاملة 

 بالمنيا







 المساعدة فى تعبئة المزارعين حول احتياجاتهم •

 رفع وعى  صغار الفالحين والمعدمين بحقوقهم •

 تمكين صغار الفالحين من مسائلة الحكومة •

 مساعدة صغار الفالحين فى تنظيم كيانات•

 مساعدة صغار الفالحين فى إدارة الموارد المائية والزراعية •

تمكين صغار الفالحين والمعدمين من امتالك وسائل اإلنتاج •
 الزراعي والحيواني



 

قرية بنى محمد سلطان وهى احدى قرى مركز المنيا من •
تم اختيار اربعة قرى تابعة هى العوام . الناحية الجنوبية

 0واالبعدية وعكاكا وريدة

قرية بنى احمد وهى ايضا احدى قرى مركز المنيا من •
الناحية الجنوبية وتم اختيار قرية واحدة هى بنى احمد 

 0الشرقية

 0والنشاط الرئيسي ألهل هذه القرى هو العمل الزراعى

 



من صغار الفالحين والفالحات  12000يستهدف المشروع •

فدان وكذلك من  2الذين يمتلكون او يستأجرون اقل من 

 . الفالحين والفالحات المعدمين و األجراء 

 



تم عقد مجموعات نق اش مركزة ومق ابالت فردية مع الف الحين  
 لدراسة احتياجاتهم

 التى تمثلت فى



مشاكل فنية زراعية وتحتاج الى سلسلة من لقاءات التوعية واإلرشاد الزراعى  •
 .والتدريب

مشاكل بيطرية وتحتاج الى تدريبات وتوعية بيطرية وطرق تربية وتغذبة ورعاية •
 الماشية لتحسين االنتاج

مشاكل المياة والموارد الطبيعية وتحتاج الى التدريب على ادارة الموارد المائية •
 وزيادتها وصيانتها

مشاكل مالية وتحتاج الى تمويل او قروض لشراء بعض اآلالت الزراعية •
 ومستلزمات االنتاج وتحسين التربة لزيادة الدخل ولرفع مستوى المعيشة

عدم وجود كيان يعبر عن الفالحين ويحتاج الى التعرف على اشكال هذه الكيانات •
واختيار األنسب منها والعمل على تكوين هذا الكيان واشهارة للحصول على كافة 

 حقوق الفالحين

مشاكل متعلقة بالحقوق وتحتاج الى التدريب على النهج الحقوقى وحقوق االنسان •
 وكيفية المطالبة ومسائلة الجهات المعنية 

احتياجات اجتماعية مثل بناء القدرات الفردية والجماعية واالرتقاء بمختلف •
 القدرات الشخصية والعمل على زيادة الخبرات

 توعية صحية لألم والطفل•

 تدخالت لحل عدد من المشكالت الزراعية واالجتماعية  بالمنطقة •

 



 ولتيسيرتحقيق ذلك 

  رسم  كروكى خرائط للحيازات الزراعيةتم •

 عمل قاعدة بيانات بأسماء الفالحين  •

 تصميم منهج توعية للفالحين •

 
 







فالح  600وعددهم : جماعة القيادات  -1
وفالحة من داخل المجتمعات من خالل 

مجموعة من صغار الفالحين  20تكوين 
فرد يتم تدريبهم  30والفالحات بكل منها 

 0كقيادات

فالح  20وعددهم : المجموعة المنتخبة  -2
فرد من )وفالحة يمثلون جماعة القيادات 

 (  كل مجموعة من المجموعات العشرون 

كل فرد من جماعة القيادات معنى  -3
فالح  20ومسئول بتوصيل التوعية الى 

قائد  600) وفالحة بمجتمعات التنفيذ 
من صغار   12000=فالح  20×وقائدة 

 (الفالحين والفالحات المستهدفين

 بتكوين

 وتكوين

وعليه 

 فإن



 

 

 

 المجموعة 

 المنتخبة 

 فالح وفالحة  20

 يمثلون مجموعة القيادات

 مجموعة القيادات

 مجموعة من صغار الفالحين والفالحات 20  

 فرد 30بكل منها  

 (قائد فالحى 600) 

 مجموعة من صغار الفالحين والفالحات 600

 فرد 20بكل منها 

 (من صغار الفالحين 12000)



 تنظيم وبناء حركة مجتمعية 

 من صغار الفالحين والفالحات 

 فى تعاونيات انتاجية وتسويقية

 واشكال تنظيمية ونقابية 



اجتماع انتخابي بواقع اجتماع لكل مجموعة من القيادات بهدف تمثيل فرد       •
 منها فى المجموعة المنتخبة

اجتماعات بواقع اجتماع كل شهر للمجموعة المنتخبة  لعرض تقارير         •
انشطة نقل الوعى لمجموعة القيادات ومناقشة وتخطيط انشطة التوعية 

 والتدريب للشهر التالي ،وبناء قدرات المجموعة المنتخبة

 ورش عمل لبناء القدرات التنظيمية للمجموعة المنتخبة        •

 ورش عمل لبناء القدرات التنظيمية لنماذج مختارة من مجموعة القيادات         •

 عن االشكال التنظيمية            

 يوم تدريبي للمجموعات القيادية عن مفاهيم التنمية والعمل الجماعي       •

 عمل دراسة عن االشكال التنظيمية الموجودة للفالحين تحت الطبع حاليا•

 تم تنفيذ        ورش عمل لبناء قدرات الكيانات عن النقابات المستقلة•

 تم تنفيذ        ورش عمل لبناء قدرات الكيانات عن الجمعيات االهلية•
3 
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 وتكليال لهذه االنشطة 

تم تأسيس واشهار ثالث نقابات مستقلة لصغار الفالحين •

 بقرى العوام وبنى احمد الشرقية وريدة 

وتدريب مجالس ادارتها على العمل النقابى ومسؤلياته فى •

سلسلة متتابعة من ورش العمل بالمنيا والقاهرة لتمكين 

صغار الفالحين من  المطالبة بحقوقهم  المهنية 

 واالجتماعية واالقتصادية والصحية

 

 





 زيارات تبادل خبرات

 مشروع المدارس الحقلية للفالحين بالفيوم •

  المعرض الصناعى الزراعى الدولي•

   معرض صحاري الزراعى الدولى•

 اتحاد الفالحين المصريين بالمنوفية•

الجمعية التعاونية لتسويق الحاصالت الغير تقليدية ببنى •
 (الهيئة االنجيلية)سويف 

زيارات ممثلين عن فالحين تونس وفالحين فلسطين 3استقبال •
 وتبادل الخبرات مع صغار الفالحين  وفالحين المنوفية للعوام

زيارة للمزارع بالطريق الصحراوي للتعرف على انظمة •
 الرى الحديث  والزراعة الصحراوية عامة  







 رفع الوعي العام لصغار الفالحين 

 بالحقوق 

 االجتماعية واالقتصادية والمدنية 

 وتمكينهم من الحصول عليها



 تم تنفيذ

لقاء رفع وعى حقوقى نفذها منسقي المشروع بالقرى استفاد        •
 فالح وفالحة 3180منها حوالي 

لقاء رفع وعى حقوقى نفذها المجموعة المنتخبة باماكن تجمعات        •
 5400الفئة المستهدفة بالحقول والبيوت الريفية استفاد منها حوالى 

 فالح وفالحة 

 قائد 210لـ ورشة عمل عن االصالح الزراعى        •

 يوم تدريبي عن الدعوة وكسب التأييد للمجموعة المنتخبة    •

 لقاء بين االعالميين وصغار الفالحين      •

عدة لقاءات متتابعة مع مديريات الري والزراعة من ممثلى الفالحين •
 والقيادات المحلية 

92 
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2 

1 
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 الموائد المستديرة

وتهدف الى تقوية العالقة بين صغار الفالحين والجهات •

المعنية وازالة الحاجز بينهم وبين المسئولين وقد تمت عدة 

 :موائد بين صغار الفالحين وكل من

 المجلس المحلى لبنى محمد سلطان •

 وكيل وزارة الزراعة بالمنيا•

 مدير عام الشئون القانونية بالتضامن االجتماعى •

 المسئول االدارى لعمل قرارات العالج على نفقة الدولة•

 



 والنتيجة  

ازالة الحاجز     

الترابى لترعة 

حافظ واستعادة 

المخصص المائى 

 لقرية العوام



 كذلك

متابعة مشاكل الفالحين مع منطقة االصالح الزراعى بالمنيا •
وتشكيل لجنة فورية والتحقيق مع المسئولين عن تأخير 

 صرف االسمده او نقصها لفالحين العوام اثناء عقد المائدة

اتاحة الفرصة لصغار الفالحين بمشروع سنابل وابالغهم •
بمواعيد الندوات الفنية الزراعية التى ينظمها قسم االرشاد 

 الزراعى بمديرية الزراعة بالمنيا شهريا 

منهم لحضور ندوة زراعة البصل والثوم  50وقد تم دعوة •
وندوة الزراعة الصحراوية وندوة االسمدة الحيوية 

 واستخداماتها

 



تركيب عدد •

مصيدة 120

حشرات مجانية 

من وزارة 

الزراعة بالتعاون 

مع مدير المكافحة 

بمديرية الزراعة 

 بالمنيا

 كما تم ايضا



تبنى قضايا صغار الفالحين من قبل االعالميين وعرض 

اذاعة ) مشاكلهم على الرأى العام فى وسائل االعالم المختلفة 

 (  وتلفزيون وجرائد

لتمكينهم من حصولهم على حقوقهم فى اكثر القضايا الهامة منها 

 توفير مياه الري واألسمدة الالزمة للزراعة 

 ايضا 



 التوعية بالمشاركة السياسية

احد اهم 

حقوق 

االنسان فى 

 المجتمعات



 التعبير عن اراء الفالحين



 
اول مرة 

 استفتى

من حقك 

 تقولى رأيك



 تطوير وتنمية 

 مهارات الفالحين الزراعية 

 وتقديم 

 الدعم الفني لهم



 كتيبات 4اعداد وطباعة منهج زراعى عبارة عن

   600وتوزيعها على جماعة القيادات الـ 

 يوم تدريبي للمجموعة المنتخبة على استخدام المنهج2

ايجار حقل ارشادى للتدريب العملى لصغار الفالحين وقد تم 
زراعتة طبقا لتوصيات مراكز البحوث الزراعية واستخدام 
اسلوب الزراعة النظيفة فى انتاج الجزر والقمح وزراعة 
محصول جديد من العلف االخضر وهو بنجر العلف  لسد 

 احتياجات المواشى صيفا

لقاء رفع وعى زراعى نفذه منسقى المشروع بمجتمعات  34
 فالح وفالحة 2600التنفيذ لحوالى 

لقاء رفع وعى زراعى نفذها المجموعة المنتخبة باماكن  92
تجمعات الفئة المستهدفة بالحقول والبيوت الريفية استفاد منها 

 فالح وفالحة  7920حوالى 

 ورشة عمل عن التقنيات الزراعية لجماعة القيادات استفاد      

 قائد  600منها حوالى 

كتيب االول عن تربية الماعز والثاني  2يتم االن االعداد لطباعة 
 عن طرق الوقاية والعالج ألمراض الماشية



 الحقل األرشادى

يهدف ألرشاد صغار الفالحين باحدث طرق خدمة المحاصيل •

المختلفة والتدريب العملى على التقنيات الزراعية الموصى 

بها من مراكز البحوث ووزارة الزراعة وتطبيق االرشاد 

الزراعى للنهوض بانتاجية ونوعية المحاصيل والحصول 

 على اعلى عائد ممكن

سيتم استئجار حقل اخر بقرية اخرى لزيادة الوعى واتاحة •

 فرص اكبر للتدريب العملى واالرشاد الزراعى بعد نجاح   

 الفكرة فى العام االول    



لقطات من الحقل 

 2011االرشادى 



يتم تلبية احتياجات الفالحين وزيارة حقولهم •

فى حالة ظهور او انتشار آفة او مرض 

للتوجيه بالعالج المناسب او استخدام طرق 

وقاية او مكافحة مالئمة للحفاظ على 

المحصول وتقليل التكاليف او للشرح العملي 

للقاءات التوعية الخاصة بالنواحي الفنية 

 الزراعية

 زيارات ميدانية لبعض الحقول  •



 الزيارات الميدانية





 توزيع المطبوعات

يتم تجهيز وإعداد وتوزيع مذكرات مختصرة ألهم موضوعات لقاءات •

التوعية على الفالحين الملمين بالقراءة والكتابة حتى يمكن  الرجوع 

اليها فى اى وقت وكذلك إلمكانية إفادة اآلخرين منها وقد تم توزيع 

  موضوع حتى اآلن30مطبوعات لعدد 
 م سسة الحياة ا ف   للتنمية الشاملة بالمنيا        مشروع سناب 

 
 

مقدمة: 
 

الكثير من  يصع  علينا التعاي  معها فهى تسب  تكثر الحشرات في المنا ق الحارة  وتنتشر في المنازل و

 ومن الحشرات الشا ع و ود ا في  .المتاع  والتلف ف ال عن  طورتها في نق  ا مراض المعدية وانتشار ا

 الذبا  - البعوض - الصراصير-  النم  -  العثة- البرا ي  - البق-  عث الغبار - حشرات السجا يد- :المنازل

و ا برا   حشرات النباتات المنزلية - العنا  - السوس - القراد -  وبع  االفات مث  الفئرا 

 و د دعانا  ل   لى استخدام بع  المبيدات للتخل  منها والتى نج  عنها بع  ا مراض والتي تشم  ا مراض

والشرايين  وبعد    ات       السر انية وتليف الكبد والفش  الكلوي   افة  لى تشوه ا  نة و مراض القل 

 لى زيادة الجرعة المستخدمة وي دي  لى زيادة تعري   الحشرات بتكرار استخدام المبيد تت  ل  مع  مما ي طرنا

 ذا با  افة  لى تلو  البيئة .    سامنا للمبيدات عاما  بعد   ر 

لهذا يج  ا  نعيد التفكير في استخدام المبيدات دا   المنازل والمخاز  وا  نستخدم البدا    وتكو  المبيدات ا ر 

المحاوالت للق ا  على الحشرات ا ا فشل  البدا  . 

  

 

 :ماي تي ولمنع دخول هذه الحشرات وتكا رها في المنزل يتبع
 

    بصفة عامة  والمطب  و دوات  بصفة  اصة حتى ال نعطى الفرصة للحشرات تنظيف المنزل نظافة تامة . 

 .تتجمع حول بقايا ا   ...

صندو  للقمامة محك  الغطا  و   نحر  على تفري  محتويات   حف   ا ورات المنزل وسا ر الف الت في . 

 .باستمرار مع مراعاة تطهير الصندو  بين فترة و  رى لقت   ي بكتيريا  و حشرات ممكن  نها تظهر بها

 . وا   رف المنزل و زانة الطعام تجديد .3

 . سد الثقو  والشقو  با سمن   و الجبس . 

 مع عدم تر  ف الت الطعام على الما دة  و في .تنظيف ا  با  القذرة و واني الطهي بعد استعمالها مبا رة . 

 .الطعام  زانة

 حتى ال تد    ي حشرة من الخار . . و سل  على النوافذ وا بوا  و ع  با   و ستا ر . 

 ..بنظافة الحيوانات المنزلية   وال ب ول حتى ال تكو  مصدر للحشرات في البي  اال تمام . 

 .في  ذا المجال   افة الكيروسين  و حم  الفيني   لى مياه مس  ا رض يفيد  ثيرا   . 

 ي حشرات منزلية مو ودة عندنا     مادة النشادر من  ف   المواد   يمكن استخدام النشادر للق ا  على . 

 .المنزلية الطاردة للحشرات

 ا  تمام بالنظافة الشخصية. .  

 

  : بادة الحشرات المنزلية
 

   الذباب
 يد   الذبا  بمعظم  من نافذة المنزل المعر ة   عة الشمس. لذا    لق النوافذ  ب     تعر ها للشمس 

 سك   مية  ليلة من ما  الشعير في  نا  واسع الفتحة   لف  بكيس بالستيكي و بت  بربا   مطا ي.     حد   . 

 قبا  صغيرا  في الكيس يد   من  الل  الذبا   فال يجد منفذا  ليخر  من . وينص  بتغيير ما  الشعير عند 

 ال رورة

     مشروع سناب                م سسة الحياة ا ف   للتنمية الشاملة

 بالمنيا م سسة الحياة األفضل للتنمية الشاملة

 مشروع سنابل       

فى العوام خدمة وزراعة فول الصويا 

 مقدمة

يعتبر محصول فول الصويا محصوال  مخصبا  للتربة و اما  في الدورة الزراعية لكون  محصول بقولي 

حوالي  )صيفي حيث يعتمد علي العقد البكتيرية التي تمده باحتيا ات  ا زوتية ف ال  عما يخلف  بالتربة من  زوت

  هود مر ز البحو  توصل  د  و .بعد الحصاد ويستفيد منها المحصول التالي ل  ( فدا  /   ج   نيترو ين20

للفدا  عن   وتحقيق عا د صافي مرتفع  %30% زيادة  نتا ية الفدا  بنحو 25 لي  مكانية تقلي  التكاليف بنحو 

 :   ريق

زراعة ا صناف الجديدة عالية ا نتا  المقاومة لدودة ور  القطن وال تحتا  للر  بالمبيدات مما يوفر  . 

  البيئي وزيادة  عداد الحشرات النافعة    %من التكاليف با  افة  لي تقلي  حدة التلو 20حوالي 

  تقلي  معدالت ا سمدة ا زوتية ب  را  التلقي  البكتيري للبذور و   الزراعة و  افة  رعة تنشيطية . 

وبذل  يمكن تو ي    من التكاليف  %10مما يوفر   ج   زوت للفدا   مام رية المحاياة15 فق  مقدار ا

    ري  ير بقولية  لمحاصي   من ا سمدة ا زوتية   ميات  ا لة

 : األصنا 

 األصنا  المنزرعة  :  وال  

تتوافر لدى وزارة الزراعة تقاوى الصنفين  الر  و راوفورد و ما من ا صناف متوسطة العمر التى تن   

بعد حوالى  ربعة  هور   ويخص  الصنف  الر  للو   القبلى   والصنف  راوفورد للو   البحرى 

    وا را ى الجديدة

 األصنا  الجديدة  :  انيا  

صنف مستنب  بالتهجين مقاوم لدودة ور  القطن يصل  للزراعة بعد  م  بالو   البحري    : 21 جيزة- 1

   علي محصول الصنفين 30 - 25يتفو  محصول  بحوالي  .  يوما  من الزراعة130 - 125ين   بعد حوالي 

  . فدا  /  ن . المنزرعين  الر  و راوفورد   و و صفات زراعية ممتازة   وتدر  نتا يت  حوالي 

يوما  من  110 - 105صنف  ديد مستنب  بالتهجين   مقاوم لدودة ور  القطن   ويحتا   :35 جيزة- 2

المنزرعين  وتنج    علي محصول الصنفين  %25 - 20الزراعة حتي الن     ويتفو  محصول  بحوالي 

  ن للفدا  1.6 - 1.5 زراعت  بكال الو هين البحري والقبلي   وتتراو   نتا يت  بين

يوما  من 120 - 115 صنف مستنب  بالتهجين   مقاوم لدودة ور  القطن   ين   بعد نحو: 111 جيزة- 3

المنزرعين   وتنج  زراعت  بجميع    %علي الصنفين25 - 20الزراعة   ويتفو  في المحصول بنحو 

محافظات الجمهورية حتي الوادي الجديد   وا را ي الجديدة بجنو  الوادي   وال ينص  بت  ير زراعت  عن 

 . ن للفدا   .   ر  هر مايو   وتدور  نتا يت  حول 

صنف مستنب  بالتهجين   عالي المحصول   متوس  المقاومة لدودة ور  القطن   ين   بعد  :22 جيزة- 4

بزراعت  بمحافظات مصر الوسطي والعليا حيث يتفو  في يعب    يوما  من الزراعة   لذا ينص  115 حوالى

  المحصول فى ا  ولة وتخز  فى مكا   يد التهوية لحين تسليمها  لى البن  

م سسة الحياة األفضل للتنمية الشاملة 

         مشروع سنابل 

 

التسميد األخضر 
 

بلو   طور معين من  يقصد بالتسميد األخضر زراعة    محصول بغرض حر   فى األرض عند

المادة العضوية باألرض و    حداث زيادة فى مكان لعدة سنوات ب تباع  . وينصح ه طوار نمو

الشائع فى مصر وكذل  يمكن  المحاصيل المستخدمة  البا هى البقوليات و همها الترم  وهو

 .استخدام النباتات الغير بقولية مثل البرسيم

 

  : التسميد األخضر  همية
 

  .. زيادة المادة العضوية فى التربة . 

 النوع من التسميد فى ا را ى الرملية  و ا را ى الخفيفة. وتختلف المادة الع وي  حيث يستخدم  ذا

وتتحل  المادة  الناتجة من المحاصي  المستعملة حس  نوع النبات المستخدم وحس  الظروف المحيطة بة

ومدى توفر العناصر الغذا ية  الع وية بعد حر ها فى ا رض بسرعة ويختلف  ل  حس  نوع النبات وعمرة

  . ودر ة تهوية ا رض وحرارتها ونسبة الر وبة المعدنية فى ا رض و بيعة الكا نات الد يقة فى ا رض

  .. زيادة األزوت فى التربة  . 

من  زوت الهوا  الجوى   البا ما تستعم  المحاصي  البقولية فى التسميد ا   ر ومعروف عنها  نها تستفيد

على نوع المحصول البقولى ومدى التسميد  بواسطة البكتريا العقدية وتختلف  مية ا زوت المتحص  عليها

البقولية  رعة بسيطة لتساعد ا فى بداية حياتها حتى تتكو   با زوت  و الفوسفور وعادة ما تعطى المحاصي 

  .على تثبي  ا زوت الجوى و مداد النبات ب  العقد الجذرية وتكو   ادرة

  . التربة المحافظة على العناصر الغذائية فى .3

وبذل  تكو      عر ة للفقد  فى حالة و ود محصول يغطى ا رض ف نة يمت  العناصر الغذا ية النباتية

 رويات ا رض و لما  ا  المجموع الجذرى للنبات  مث  النترات نظرا  لسرعة  وبانها والنها التمت  على

 العناصر الغذا ية وحفظها من الفقد  بير  ا    ثر  فا ة فى تجميع

 . السطحي  من التربة  تركيز العناصر الغذائية فى الطبقة . 

عميق بتجميع  ميات  بيرة من  تقوم محاصي  التسميد ا   ر و اصة   ا  ان    ات مجموع  ذرى

 ل  المحصول فى ا رض ويتحل  فى الطبقة  عناصر الغذا  النباتى من  بقة تح  التربة وعندما يت 

محدودة و ذا يسم  للمحاصي  التالية با ستفادة من  ذه  السطحية تنطلق تل  العناصر وتتر ز فى مساحة

 . العناصر

 . بع  العناصر الغذائية زيادة صالحية . 

نتيجة ال ر ا حماض الع وية الناتجة من تحل   تزداد صالحية العناصر الغذا ية بالتسميد ا   ر و ل 

 وبا  مر بات تل  العناصر العسرة الذوبا  وتحويلها الى صورة  المادة الع وية الم افة والتى ت دى الى

  .  النباتالمتصا صالحة 

  تحسين طبقة تح  سطح التربة .6

 القمة النامية    تتعمق فى  بقة تح  التربة  لما  ا   ل  ممكنا يمكن للنباتات التى تتميز  ذور ا بطول

فى  الجذور تتحل  وتتكو  العديد من القنوات وا نفا  و ذه تسه  تخل  الهوا  ومرور الما  وعندما تموت  ذه

  التربة

 .. زيادة نشاط األحياء الدقيقة

  الد يقة با رض  ما انها ت دى الىل حيا الم افة عن  ريق التسميد ا   ر  غذا   تستخدم المادة الع وية

 الكا نات تنشي  بع  التفاعالت البيولو ية بدر ة  بيرة ويتو ف   ر ا سمدة الخ را  على زيادة

 م سسة الحياة ا ف   للتنمية الشاملة بالمنيا              مشروع سناب 

انفلونزا الخنازير 

 

  ن انتشار فيرو  "انفلونزا الخنازير"  مر يدعو للقل  WHO علن  منظمة الصحة العالمية 

 على فيرو  انفلونزا الخنازير يقضىالعالمي فيما يخ  الصحة العامة  مشيرة  لى  ن  ال يوجد     لقاح 

 الراهن الذ  يصيب البشر.

و ال  المنظمة  ن  ال يعرف ما   ا  ان  اللقاحات المتوافرة حاليا  لمكافحة االنفلونزا الموسمية  ادرة 

على توفير حماية  د  ذا المرض   ل      فيروسات االنفلونزا تتغي ر بسرعة فا قة. 

وحول ا دوية المتوافرة لعال   ذا المرض   ال  المنظمة    بع  البلدا  تمتل   دوية م ادة 

للفيروسات لمكافحة االنفلونزا الموسمية وتل  ا دوية  ادرة على الو اية من  ل  المرض وعال   بفعالية. 

 - ما هو مرض انفلونزا الخنازير 

 و مرض يصي  الجهاز التنفسي وي  ر على الخنازير  ونا   عن النوع ا ول من فيروس االنفلونزا   ما    

  H1N1" 1    1االنفلونزا تصي  الخنازير على مدار العام. والنوع الشا ع من   و الذي يطلق علي  اس  " ت  

والفيروس الجديد متطور عن  ذا النوع  و و الذي ينتق  للبشر. 

وينتشر الفيروس المسب   للمرض بين الخنازير عن  ريق الر ا  والمخالطة المبا رة و ير المبا رة والخنازير 

 الحاملة للمرض العديمة ا عراض.

 در ة 71- ال تنتق  العدوى ل  خا  من     لح  الخنزير  و منتجات . ويقت   هي لح  الخنزير دا   حرارة 

 مئوية فيروس  نفلونزا الخنازير  ما  و الحال مع بكتيريا وفيروسات   رى.

 - هل ينتقل الفيرو   لى البشر 

ر      الفيروس يصي  الخنازير في العادة وينتشر بينها  ونادرا  ما ينتق   لى البشر   ال     نا  حاالت انتقال 

للفيروس من الخنازير  لى البشر  ومن    بين البشر  نفسه . 

 - ما هي  عراض انفلونزا الخنازير 

    عراض ا صابة بفيروس انفلونزا الخنازير  ي نفسها  عراض ا صابة باالنفلونزا العادية   ي ارتفاع 

وا صابة بالنعاس والكس  وانعدام الشهية والكحة و  ل  في الع الت در ات الحرارة عند المصابين بالفيروس 

وسيال  ا نف واحتقا  الحلق الغثيا  والقي  وا سهال. ويبدو     ذه الساللة الجديدة تسب  مزيدا من ا سهال 

 والقي    ثر من ا نفلونزا العادية.

 - كيف ينتشر الفيرو  

ينتشر الفيروس بنفس الطريقة التي ينتشر فيروس االنفلونزا الموسمية  فعندما يك   خ   و يعطس  ر  

  رين  ف   الفيروس ينتق   ليه .  ذل  يمكن انتقال الفيروس عن  ريق لمس   يا  تحتوي على الفيروس ومن 

   لمس الف   و ا نف  و العينين. و د ينق  الشخ  المصا  بالفيروس المرض  لى ا  رين حتى  ب   هور 

. ا عراض

 



تطبيق استخدام االسمدة •

 22الحيوية فى زراعة 

قطعة ارض بالبرسيم 

مما ادى الى خفض 

استخدام االسمدة 

%  50الكيماوية 

 %30وزيادة ة االنتاج 

 والنتيجة 



بتطبيق توصيات وزارة الزراعة بشأن تقنيات استخدام  
األسمدة والمخصبات واحدث طرق المكافحة لالمراض 

والحشرات وخاصة فى مجال استخدام بدائل المبيدات للقمح 
 والذرة الشامية

من صغار الفالحين زيادة فى انتاجية محصول 15سجل عدد •
زاد هذا العدد ليصبح اكثر %  20بنسبة  2010القمح موسم 

   2011فالح فى موسم  800من 

نتيجة زيادة الوعى %  30زيادة انتاجية الذرة الشامية بنسبة •
 2011الزراعى وتطبيق تقنية عدم التوريق فقط فى موسم 

 كذلك



 تمكين الفالحين بال ارض 

 من الحصول على حقوقهم 

 االجتماعية واالقتصادية

 وخاصة حقوقهم فى الزراعة 



لقاءات رفع وعى زراعى نفذها منسقى المشروع بمجتمعات التنفيذ لحوالى          
 فالح وفالحة 200

نفذها المجموعة المنتخبة باماكن تجمعات الفئة  زراعىلقاء رفع وعى      •
 فالح وفالحة 700المستهدفة بالحقول والبيوت الريفية استفاد منها حوالى 

نفذها المجموعة المنتخبة باماكن تجمعات الفئة  حقوقىلقاء رفع وعى      •
 فالح وفالحة  600المستهدفة بالحقول والبيوت الريفية استفاد منها حوالى 

 60ورشة عمل عن التقنيات الزراعية لجماعة القيادات استفاد منها حوالى      •
 قائد

 ورشة لتدريب المهتمين بالحصول على قروض لرفع مستوى معيشة       •

 80فرد بأجمالي مبلغ  47فالح وفالحة تم اقراض  95اسرهم استفاد منهما       
الف جنيه العام  339.5فرد باجمالي  78الف جنيه حتى االن من العام الحالى و

 السابق

 جارى عمل قاعدة بيانات عن صغارالفالحين و الفالحين بال ارض         

تم 
 تنفيذ

60 

56 

28 

12 

3 



تم مساعدة الفالحين المعدمين واألجراء فى تأجير 

مساحات من االراضى وزراعتها لرفع مستوى 

معيشتهم وكذلك تقديم القروض الالزمة لشراء بعض 

 األغنام والماعز واالرانب ووسائل الزراعة



تتراوح قيمة القرض من الف الى 

خمسة االف جنيه  بهدف المساعدة 

فى زيادة الدخل  وذلك طبقا لمعايير 

محددة وبسيطة تسدد على اقساط 

شهرية او نصف سنوية وبلغت نسبة 

 حتى االن% 100السداد 

قروض 

لصغار 

 الفالحين



معدات 

معدات  زراعية

 زراعية

ايجار 

 ارض

 ردم ارض

 ردم ارض



لقطات لبع  التدريبات وورش العمل بمركز التدريب بالشرفا  •

مابين الحقوقي  والزراعى والبيطرى والتنموى والصحى 

 واالجتماعي







لقطات لبعض لقاءات توعية للفالحين والفالحات •
من قيادات المنتخبة للمجموعات من  20يقوم بها  

الفالحين والفالحات الذين تم تدريبهم في ورش 
العمل بمركز التدريب بالشرفا الى جانب فريق من 

المختصين فى موضوعات حقوقىة وزراعىة 
 .وصحىة وبيطرية





 حقوق الفالح لدى االصالح الزراعى•

 حق الحصول على االوراق الرسمية المدنية•

 حق الحصول على خدمات مديرية الزراعة المجانية للمزارعين•

 االنتخاب والنظم السياسية وحق االنتخاب•

 تعديالت الدستورو االستفتاء•

 حقوق االنسان وانواعها•

 المشاركة السياسية واهميتها•

 الدستور واركان الديموقراطية•

 االحزاب السياسية •

 مفاهيم سياسية•



 زراعة وانتاج القمح•

 كيفية مكافحة االمراض واالفات والحشائش فى القمح•

 مايراعى فى تسميد البرسيم•

 زراعة وانتاج الذرة الشامية•

 زراعة وانتاج الصويا•

 كيفية تحميل الذرة الشامية وفول الصويا•

 المكافحة الحيوية لالفات الحشرية•

 االعراض العامة لألمراض النباتية•

 تصنيع منتجات االلبان فى المنزل•

 استخدام بدائل المبيدات•

 تدوير المخلفات الزراعية واهميتها فى الحفاظ على البيئة•

 طرق حفظ الخضر فى المنزل•

 صناعة المخلالت•



 ادارة المياة والتكثيف الزراعى•

 الرعاية الصحية لحيوانات العشار والنتاج•

 طرق الوقاية والعالج المراض الماشية•

 تربية ورعاية الدواجن فى المنزل•

 تربية ورعاية وانتاج االرانب فى المنزل•

 تربية ورعاية وانتاج الماعز واالغنام•

 تحسين انتاجية الحيوانات •

 تصنيع منتجات االلبان•

 المكافحة المتكاملة آلفات القمح•

 



 االتصال والعمل الجماعى•

 التنمية والتطوع•

 التخطيط ودراسة االحتياجات•

 مفاهيم تنموية•

 طرق نقل الوعى وقياس االثر•

 الدعوة وكسب التأييد•

 االشكال التنظيمية فى مصر•

 كيفية اشهار الجمعية االهلية•

 النقابات اهميتها وكيفية انشاءها ادارتها•



 



 توعية الفالحات بحقوق المر ة•

 توعية الفالحين بحقوق المر ة•

 دعم النساء فى استخراج االوراق الرسمية•

 ت سي  مراكز استماع ومشورة للفالحات•

 تشكيل حركة نسائية فى كل مجتمع•

 

 



تم ت سي   الث مراكز لألستماع والمشورة 

 للمر ة بقرى العوام وريدة  وبنى احمد الشرقية

 والنتيجة

سيدة فى 216استقبال عدد 

المراكز وتم توجيههم من خالل 

المسؤالت ومساعدتهم فى حل 

 مشكالتهم 



 ومن النتا  

 600تم استخراج

بطاقة رقم قومى 

لسيدات قرى 

المشروع سنة 

2011   

 



 حملة دعوة عن

 حقوق الفالحين المنتهكة



 منتدى صغار الفالحين

 2011/  12/   18 – 17 :التاريخ•

 فندق حورس بالمنيا :المكان•

نقل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال : الهدف•

العمل مع الفالحين وتنظيمهم والمداخل المتعلقة 

بالزراعة و كيفية العمل معا ألحداث تأثيرقوى 

لتحسين أوضاع صغار الفالحين بحق وتحسين 

من خالل االتحاد والتعلم من . نوعية الحياة لهم

األشكال المختلفة التى لها دور ينعكس على 

 الفالحين بصورة اكثر ايجابية 

 8فرد من خالل  155 :إجمالى عدد الحضور•

 محافظات

 




