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 مقدمة 
 

 

الزراعية الكندية أولويات السياسات والبرامج في مجال الزراعة في جميع أنحاء تحدد الشراكة 
بين ( 2023-2018)إن مشروع السياسة الزراعية الكندية مبادرة مدتها خمس سنوات .  كندا

هذه وحكومات المقاطعات واألقاليم.  وتمثل  (AAAFC)الزراعية واألغذية وزارة الزراعة وكندا 
مليارات دوالر في قطاع الزراعة والغذاء الزراعي والمنتجات الزراعية  3بقيمة  استثمارا   الشراكة
 (.  2018-2013) 2 النمو مبادرةمحل الشراكة  حلت هذه.  في كندا

جمعت من خالل تقييم  المعلومات التيو استنادا إلى الدروس المستفادة من المبادرات السابقة
مع أصحاب  واالجتماعات (2) مشاورات مع الصناعةالجلسة و (1) السابقالسياسات للبرنامج 

قامت دائرة الزراعة  .(2)اإلنترنت من خالل استطالع آراء الجمهور على و (2)المصلحة 
مع أهداف واضحة في مجال السياسات  باألدلة،مدعمة و متكاملةبوضع مجموعة واألراضي 

  الجزيرة.والمجاالت ذات األولوية، من أجل دعم القطاع الزراعي في 

 
 الشراكة الزراعية الكندية عمل األهداف الشاملة للسياسة العامة إلطار

 

مجموعة من  دائرة الزراعة واألراضي، تقدم الشراكة الزراعية الكندية برنامج ومن خالل
 لتحقيق النتائج التالية:  الجزيرةالبرامج التي تدعم القطاع الزراعي في 

  زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحية؛ 

  زيادة االستدامة البيئية؛ 

  والدولية؛ وتوسيع األسواق المحلية  

  .تحسين التوقعات والتخفيف واالستجابة للمخاطر 

بالتركيز على  الشراكة الزراعية الكندية برنامج في تحقيق نتائج الزراعي دارة القطاعستدعم اإل

 المجاالت التالية: 

  األسواق والتجارة؛ 

  العلم والبحث واالبتكار؛ 

 إدارة المخاطر؛ 

  ;االستدامة البيئية وتغير المناخ 

  الزراعية؛ والزراعة ذات القيمة المضافة وتجهيز األغذية  

 ثقة الجمهور 
 

 

 

 
 

 

الموقع  الزراعة والثروة السمكية على لدائرةاالطالع على تقييم السياسات لبرنامج إدارة المخاطر غير التجارية التابع  يمكن 1

www.princeedwardisland.ca/CAP  
  www.princeedwardisland.ca/CAPالموقع  العثور على تقرير ما سمعناه من استشارات على يمكن 2

http://www.princeedwardisland.ca/CAP
http://www.princeedwardisland.ca/CAP
http://www.princeedwardisland.ca/CAP
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 التنوع واالندماج 
 

 

لجميع الكنديين المؤهلين للمشاركة في تلك البرامج.   الشراكة الزراعية الكنديةتتوفر برامج 
( بضمان إتاحة 1) الشراكة الزراعية الكنديةمن خالل عملية  دائرة الزراعة واألراضيالتزمت 

برامجها لجميع الكنديين المؤهلين للمشاركة. وقد تم، حيثما أمكن، النظر في احتياجات الفئات 
ذوي االحتياجات السكان األصليين والنساء والشباب والممثلة تمثيال ناقصا، بما في ذلك 

تقييم كيفية تأثير سياساتها  دائرة الزراعة واألراضي، أثناء وضع البرامج.  ستواصل الخاصة
 وبرامجها على المجموعات الممثلة تمثيال ناقصا. 

الجنسين  مبادرة المساواة بين مفوضة بموجب دائرة الزراعة واألراضيوباإلضافة إلى ذلك، فإن 
واالندماج  التنوععلى وعلى الجنسين  تأثير برامجهالفهم  2والتنوع واالندماج في إطار الخطة 

، والتي تتضمن إشراك السكان الدائرةمن خالل إجراء تحليل كامل للجنسين والتنوع لبرامج 
 األصليين بشكل كبير في برامجها. 

 

 التقييم والمراقبة 
 

 

من أجل ضمان تحقيق  الشراكة الزراعية الكندية كامل لمجموعة برامجمن المقرر إجراء تقييم 
يتم جمع مقاييس البرامج الفردية وإعداد تقارير عنها  حيث.   تجديدها األهداف والنتائج وتقييم إمكانية

 . بشكل مستمر، لفهم أداء البرامج ومدى مالءمتها وتأثيرها

 

 

 
 

 

 
 

 ( 2018-2023االتفاقية اإلطارية الكندية للشراكة الزراعية المتعددة األطراف ) 1

 ( 2018-2020) تقرير وخطة مبادرات نوع الجنس والتنوع واالندماج 2

التقييم 
موالتحك

األداء

التأثيرالمالئمة



5 

 

 برمجة الشراكة الزراعية الكندية 

 الزراعة واألراضي  دائرة

 الزراعة واألرضدائرة  -ايالند ادوارد  برنس

والربحية زيادة القدرة التنافسية، واإلنتاجية:   CAP   نتائج
 

 

i.  برنامج البحث واالبتكار الزراعي 

a.  البرنامج الفرعي للبحوث التطبيقية؛ 

b.  البرنامج الفرعي للتكنولوجيات المبتكرة؛ 

c.  الصناعية؛ والبرنامج الفرعي لتنسيق البحوث  

d.  .البرنامج الفرعي العتماد التكنولوجيا والعلوم 

ii. ( مبادرة نمو الصناعة االستراتيجيةSIGI؛ و)  

iii.  .برنامج تطوير الصناعة العضوية 

 

 برنامج البحث واالبتكار الزراعي 
 

 

لتعزيز قدرته، وتحسين إنتاجيته، والتعجيل بتسويق  الزراعي دعم القطاع :سياسة البرنامج

 المنتجات بصفات جديدة ومحسنة، وزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحية بشكل عام. 

 زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحية.  نتائج:ال

 العلوم، والبحث واالبتكار.  مجال األولوية:

وسوف يدعم برنامج البحوث واالبتكار الزراعيين مشاريع البحوث واالبتكار والتبني على 

مستوى المزارع المصممة لزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحية لصناعة الزراعة في 

  الجزيرة.

 يتألف برنامج البحوث واالبتكار الزراعي من أربعة برامج فرعية: 

 البرامج: 

I. إجراء بحوث تطبيقية قصيرة األجل من والذي يدعم فرعي للبحوث التطبيقية البرنامج ال

 . األمير ادواردشأنها أن تعود بفوائد اقتصادية على صناعة الزراعة في جزيرة 
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II.  تنفيذ التكنولوجيات الرائدة التي قد والذي البرنامج الفرعي للتكنولوجيات المبتكرة

من نوعها في المقاطعة أو المنطقة، بما في ذلك تنويع األولى وتكون عالية المخاطر 

 المحاصيل والماشية على مستوى المزارع. 

III. مجموعات السلع االساسية  والذي يدعم البرنامج الفرعي لتنسيق البحوث الصناعية

 ومنظمات الصناعة لتنفيذ االنشطة المتصلة بتنسيق البحوث في قطاعها. 

IV.  اعتماد و/أو تنفيذ أفضل الممارسات  العتماد التكنولوجيا والعلومالبرنامج الفرعي

التي من شأنها تحسين الكفاءة وهوامش العمليات والذي يدعم والتكنولوجيات الجديدة 

 الربح. 

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمسؤول برنامج األبحاث واالبتكار في مجال الزراعة عبر 
. ARIP@gov.pe.caعلى العنوان  أو عبر البريد اإللكتروني 902-368 4880الهاتف على الرقم 

  www.princeedwardisland.ca/CAPالموقع  يمكن العثور على إرشادات البرنامج الكاملة على
 
 

 ( SIGIمبادرة نمو الصناعة االستراتيجية )
 

 

دعم اإلجراءات المستهدفة لتوسيع نمو القطاع وقدرته التنافسية وزيادة قدرته على  :البرنامجسياسة 
 المنافسة واإلنتاجية والربحية بشكل عام. 

  ةزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحي :النتائج

 قيمة المضافة ومعالجة األغذية الزراعية. الزراعة ذات ال :األولويةمجال 

وتهدف مبادرة نمو الصناعة االستراتيجية إلى زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحية 

وتحقيق  الجزيرةللصناعة الزراعية من خالل جهد منسق للتعجيل بتطوير المنتجات الغذائية من 

النجاح في تسويقها. يركز هذا البرنامج في المقام األول على المشاريع التي من شأنها أن تزيد 

، وذلك من الجزيرةمن القدرة التنافسية واإلنتاجية وربحية قطاع الزراعة واألغذية الزراعية في 

وتيسير عليها؛  خالل تحديد الفرص القائمة على السوق واإلبداع، أو خلق هذه الفرص أو الحفاظ

تكوين عالقات استراتيجية.  وستعطى األولوية للمشاريع الشاملة  القيم؛ وتشجيعسلسلة  تطوير

 . أو الصناعة/التي تحقق نتائجها فوائد واسعة للقطاع و

عبر الهاتف على  SIGIلمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمسؤول معلومات الزراعة في 
يمكن العثور . SIGI@gov.pe.caالعنوان  و عبر البريد اإللكتروني على 9023684880الرقم 

 www.princeedwardisland.ca/CAPالموقع  على إرشادات البرنامج الكاملة على

mailto:ARIP@gov.pe.ca
mailto:ARIP@gov.pe.ca
http://www.princeedwardisland.ca/CAP
mailto:SIGI@gov.pe.ca
http://www.princeedwardisland.ca/CAP


 

 

 

  )OIDP(الصناعة العضوية برنامج تطوير
 
 

: دعم اإلجراءات الهادفة إلى توسيع نطاق نمو القطاع وقدرته التنافسية من أجل مجسياسة البرنا
 .زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحية بوجه عام

  : زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والربحية نتائجال
 الزراعة ذات القيمة المضافة ومعالجة األغذية الزراعية  :مجال األولوية

 ويهدف برنامج تنمية الصناعة العضوية إلى
بتقديم المساعدة االستراتيجية بمشاريع من شأنها  جزيرةدعم قطاع الزراعة العضوية في ال 

 وبرحيتهزيادة القدرة التنافسية للقطاع وإنتاجيته 
  : ة من أربعة برامج فرعيةيتألف برنامج تنمية الصناعة العضوي

البرنامج الفرعي لزيادة القدرة التنافسية للسوق يدعم المنتجين والمجهزين في الحصول  :أوال   -
 .همعلى حصة أكبر من السوق العضوية المعتمدة مما سيزيد من ربح

 
دعم البرنامج الفرعي للمعدات المتخصصة منتجي المواد العضوية لشراء المعدات التي  ثانيا: -

ستساعد على تنفيذ إدارة اآلفات وممارسات خصوبة التربة التي ستؤدي إلى تحسين الكفاءة 

 .والقدرة التنافسية في المزارع العضوية

 
عم المنتجين في التخفيف من البرنامج الفرعي لتحويل األراضي العضوية المعتمدة د ثالثا: -

 .المخاطر المرتبطة بتحويل أراضي المزارع التقليدية إلى أراضي مزارع عضوية معتمدة

 
 للمنظمات،سيدعم البرنامج الفرعي لتنفيذ المبادرات االستراتيجية األنشطة التي ستتيح  رابعا: -

 المشاريع،مجال  مجال األنشطة العضوية في الجزيرة في التي تمثل أصحاب المصلحة في

 .وضع وتنسيق المشاريع التي تزيد من القدرة االستراتيجية للقطاع

 
 يرجى االتصال بموظف تنمية الصناعة المعلومات،للحصول على مزيد من 

  9023684880 هاتفيا العضوية

  

 بالبريد اإللكتروني  او 
organic@gov.pe.ca 
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 نتائجCAP زيادة االستدامة البيئية : 

 

 

 أوال: خدمات استخدام األراضي البديلة؛ 

 ثانيا: برنامج تنمية المحاصيل الدائم؛  

 ثالثا: برنامج رعاية الزراعة

 أ ( البرنامج الفرعي للممارسات اإلدارية المفيدة ؛ و

  ب( البرنامج ة الفرعي لالبتكار التكنولوجي النظيف.

 

  (ALUS) خدمات استخدام األراضي البديله     

   

سياسة البرنامج: دعم النمو النظيف في القطاع والتقدم نحو االستدامة البيئية والتخفيف من آثار 

 تغير المناخ والتكيف معه، مما سيزيد االستدامة البيئية الشاملة

 النتائج : زيادة االستدامة البيئية وتغير المناخ.

مجال األولوية: إن برنامج خدمات استخدام األراضي البديلة مصمم لزيادة االستدامة البيئية من 

خالل توفير الحوافز المالية لمالكي األراضي الزراعية إلنشاء أو الحفاظ على ممارسات اإلدارة 

على األراضي الزراعية و/أو إلزالة األراضي المستهدفة الحساسة بيئياً من  (BMP) المفيدة

اإلنتاج الزراعي. وسينصب تركيز البرنامج على منع تآكل التربة وإطباق المجاري المائية 

واألراضي الرطبة، وتحسين نوعية المياه، وتعزيز موائل األحياء البرية في المناطق المستهدفة 

 بما يتجاوز تلك التي تشملها اللوائح التنظيمية للجزيرة المتعلقة بالممارسات الزراعية.

  

 للحصول على المزيد من المعلومات يرجى االتصال بموظف البرنامج 

     ALUS على الهاتف رقم 9023684880

 او البريد االلكتروني 

ALUS@gov.pe.ca  

 يمكن العثور على مبادئ توجيهية كامله على

www.princeedwardisland.ca/CAP 
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 )PCDP( ةبرنامج تنمية المحاصيل الدائم

 دعم النمو النظيف في القطاع والتقدم نحو االستدامة البيئية والتخفيف من آثار  :سياسة البرنامج

 .تغير المناخ والتكيف معه ، مما سيزيد االستدامة البيئية الشاملة

 
 : زيادة االستدامة البيئيةنتائجال

 
 .البيئية وتغير المناخ: االستدامة  مجال األولوية

. الجزيرةيهدف البرنامج الدائم لتنمية المحاصيل إلى زيادة االستدامة البيئية في قطاع الزراعة في 
 .تعتبر المحاصيل الدائمة ذات فوائد إيكولوجية واقتصادية كبيرة

 

مقارنة بأنواع المحاصيل السنوية، يمكن للمحاصيل الدائمة أن تزيد من مستويات الكربون في 

التربة وأن تقلل من تلوث المجاري المائية واألراضي الرطبة من خالل مكافحة التعرية، وكفاءة 

استخدام المياه، وكفاءة دورة المغذيات. وسيدعم البرنامج إنشاء نظم جديدة للمحاصيل وإدخال 

تحسينات على النظم القائمة باستخدام التقدم التكنولوجي والتحسينات في ممارسات التخزين 

واإلنتاج. سيجري تقييم الطلبات من أجل قدرة المشروع على تحقيق فوائد إيكولوجية واقتصادية 

 على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بموظف برنامج تنمية المحاصيل الدائم عن 

 طريق الهاتف 9023684880 

 أو عن طريق البريد اإللكتروني في

perennialcrop@gov.pe.ca  

 ويمكن العثور على مبادئ توجيهية كاملة للبرنامج

www.princeedwardisland.ca/CAP 

 

    ASP  يالزراعاإلشراف برنامج 

دعم النمو النظيف في القطاع والتقدم نحو االستدامة البيئية والتخفيف من آثار  :سياسة البرنامج

 .تغير المناخ والتكيف معه ، مما سيزيد االستدامة البيئية الشاملة

 

 .زيادة االستدامة البيئية :نتائجال

 

 : االستدامة البيئية وتغير المناخ مجال األولوية

عبارة عن مجموعة من المبادرات المصممة لزيادة االستدامة إن برنامج اإلشراف الزراعي 

البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خالل توفير الدعم التقني والمالي لتشجيع 

وتشمل األنشطة حفظ التربة،  )BMP .(المنتجين على التنفيذ الطوعي لممارسات اإلدارة المفيدة

، االنهر وإدارة ضفافة المغذيات، واإلدارة المتكاملة لآلفات، ومشاريع صحة التربة، وإدار
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ونوعية المياه، وكفاءة المياه، وكفاءة الطاقة، والتخزين في المزارع. وسوف يدعم البرنامج أنشطة 

 :حماية البيئة وتعزيز االستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خالل برنامجين فرعيين

 لممارسات اإلدارية المفيدةالبرنامج الفرعي ل -أوالً 

 .على أساس التمويل المشترك التكاليف و/أو لكل فدان BMP تنفيذيشمل و

 

التكنولوجيا النظيفة التي  على العتمادا يدعم البرنامج الفرعي لالبتكار التكنولوجي النظيف -ثانيا 

 .لها آثار واضحة على الحد من األثر البيئي لقطاع الزراعة

 

يرجى االتصال بموظف البرنامج الزراعي البيئي هاتفيا  المعلومات،للحصول على مزيد من 

9023684880 

 أو بالبريد اإللكتروني في 

. agstewardship@gov.pe.ca  

 يمكن العثور على مبادئ توجيهية كاملة للبرنامج في الوقت

www.princeedwardisland.ca/CAP 

 نتائج  CAP: توسيع األسواق المحلية والدولية

 

 أوال - برنامج المجتمع المحلي للتوعية باألمن الغذائي والزراعة

 أ - البرنامج الفرعي لألمن الغذائي في المجتمعات المحلية ؛ و

 ب( البرنامج الفرعي للتوعية الزراعية

 ثانيا( برنامج تنمية المنتجات واألسواق؛ 

 ثالثا( برنامج تطوير األعمال التجارية 

 رابعا( برنامج المزارع المستقبلي 

 

  برنامج المجتمع المحلي للتوعية باألمن الغذائي والزراعة

(CFSAAP)  

سياسة البرنامج: دعم القطاع الزراعي للحفاظ على الوصول إلى األسواق المحلية وتعزيزها 

 بشكل فعال واالستفادة من فرص السوق من أجل توسيع األسواق المحلية.

 النتائج : توسيع األسواق المحلية والدولية.
 مجال األولوية : األسواق والتجارة.

يهدف برنامج التوعية المجتمعية باألمن الغذائي والزراعة إلى دعم توسيع األسواق المحلية مع 
دعم األهداف المتصلة باألمن الغذائي للمجتمعات المحلية ، وال سيما زيادة فرص الحصول على 
األغذية المحلية بأسعار معقولة وتحسين الصحة والسالمة الغذائية. وسيركز البرنامج على تعزيز 

 النظم الغذائية المحلية من خالل أنشطة التعليم والتوعية التي تقودها المجتمعات المحلية ، وهي:
 10 - ربط المزارعين بالمستهلكين؛  
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 - تعزيز التغذية الجيدة والخيارات الغذائية الصحية؛ 

 - بناء االعتماد على الذات والتعاون في المجتمعات المحلية؛  
 - تعزيز كبرياء وفرح زراعة الطعام وإعداده وتناول الطعام؛  

 - بناء قدرة الناس على إحداث التغيير من خالل التعليم والتعليم والتمكين؛  
 - إقامة شراكات وشبكات متعددة القطاعات تعمل من أجل األمن الغذائي للمجتمعات المحلية. 

 
 يتألف برنامج المجتمع المحلي للتوعية باألمن الغذائي والزراعة من برنامجين فرعيين:

أوال - البرنامج الفرعي لألمن الغذائي يعزز إقامة المشاريع والتخطيط وإقامة شراكات تثقيفية بين 

المنظمات المجتمعية والحكومة والصناعة تدعم هذه المؤسسات  سكان الجزيرة في الحصول على 

نظم غذائية آمنة ومقبولة ثقافيا ومالئمة من الناحية الغذائية من خالل نظام غذائي محلي مستدام 

 يزيد إلى أقصى حد من االعتماد على الذات في المجتمعات المحلية

ثانيا - يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج الفرعي للتوعية بالزراعة في إبراز أهمية الزراعة في  

مجال المشاريع الزراعية في أوساط الشباب وعامة الجمهور في هذا البرنامج من خالل األنشطة 

والمناسبات الترويجية الزراعية. وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم البرنامج بتطوير وتحسين القيادة 

واألعمال الزراعية والمهارات التقنية وتشجيع المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الخاصة 

 لشباب الريف من أجل زيادة معرفتهم بالزراعة.

 

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بموظف المعلومات المجتمعية المعني باألمن 

 الغذائي والتوعية الزراعية عن طريق الهاتف  9023684880

   أو عن طريق البريد اإللكتروني  

CFSAA@gov.pe.ca.   

  يمكن العثور على مبادئ توجيهية كاملة للبرنامج على 

www.princeedwardisland.ca/CAP 

(PMDP) 

  برنامج تطوير المنتجات واألسواق  

سياسة البرنامج: دعم إجراءات الوصول إلى األسواق وتنمية األسواق ، التي ستدعم نمو القطاع 

 وقدرته على المنافسة من أجل توسيع األسواق المحلية والدولية

 النتائج : توسيع األسواق المحلية والدولية

 مجال األولوية  : األسواق والتجارة

يهدف برنامج تنمية المنتجات واألسواق إلى توسيع نطاق القدرة التنافسية المحلية والدولية من 

خالل دعم المنتجين الزراعيين الصغار والمتوسطين والشركات الزراعية ومجهزي المنتجات 

 الزراعية من أجل توسيع قاعدة منتجاتهم أو أسواقهم من خالل ما يلي:
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  اوال- أنشطة تطوير األسواق في مجال  مشاريع االغذية المصنعة وتجهيز األغذية الزراعية  

 ثانيا- ومن خالل األنشطة الداخلية في الجزيرة والمشاريع التي تمر بمرحلة انتقالية

 وسوف يولى اهتمام خاص للمشاريع التي تشمل اعتماد المعارف والتكنولوجيات النظيفة التي من 

شأنها رفع مستوى االبتكار. وسيساعد هذا البرنامج االحتياجات الفردية للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم ، بدال من العمل على تنفيذ مبادرات استراتيجية واسعة النطاق. وللحصول على 

مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بموظف معلومات برنامج تنمية المنتجات واألسواق عن 

 طريق الهاتف9023684880 

PMD@gov.pe.caأو عن طريق البريد اإللكتروني  

ويمكن العثور على مبادئ توجيهية كاملة للبرنامج في  

www.princeedwardisland.ca/CAP. 

 

BDPبرنامج تطوير األعمال التجارية 

 
سياسة البرنامج: دعم القطاع للحفاظ على الوصول إلى األسواق وتعزيزها بشكل فعال واالستفادة 

 من فرص السوق من أجل توسيع األسواق المحلية والدولية

 النتائج  : توسيع األسواق المحلية والدولية

 مجال األولوية: األسواق والتجارة 

يدعم برنامج تنمية األعمال التجارية قطاع الزراعة بتوفير التمويل للتدريب على المهارات، 

وتخطيط األعمال التجارية وتنفيذها، والتطوير التنظيمي، ووضع المعايير، وأنشطة إدارة 

المخاطر التي توسع األسواق المحلية والدولية لمنتجي المشاريع التجارية الزراعية الصغيرة 

والمتوسطة الحجم في الجزيرة. ييسر البرنامج تطوير ممارسات تجارية سليمة، وهو مصمم 

لتعزيز قدرة منتجي المشاريع التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات في 

الجزيرة على فهم أدائها المالي وإدارته على نحو أفضل ، واالستجابة للتغيير ، واالستفادة 

 القصوى من خيارات إدارة المخاطر الشاملة في عملياتها الزراعية.

للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بموظف برنامج تطوير األعمال التجارية 

 هاتفيا 9023684880

 أو بالبريد اإللكتروني 

businessdevelopment@gov.pe.ca 

  ويمكن العثور على مبادئ توجيهية كاملة للبرنامج في الوقت .  

www.princeedwardisland.ca/CAP 
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FFP برنامج المزارع المستقبلي 

 

سياسة البرنامج: دعم تنمية رأس المال البشري للقطاع الزراعي من أجل توسيع األسواق المحلية 

 والدولية

 النتائج : توسيع األسواق المحلية والدولية

 مجال األولوية : األسواق والتجارة

يدعم برنامج مزارعي المستقبل توسيع نطاق القدرة التنافسية المحلية والدولية عن طريق دعم 

المزارعين الجدد لتحسين احتماالت إنشائهم أو استمرارهم في إنشاء مشاريع تجارية مربحة 

ومستدامة. يساعد البرنامج الوافدين الجدد من خالل ثالثة مسارات للدخول، وتحديد أهداف 

أعمالهم وتحديد أولوياتها، ومساعدتهم على تحديد مهارات التخطيط واإلدارة والمهارات التقنية 

 الالزمة لبلوغ أهدافهم.

للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بموظف معلومات برنامج مزارع المستقبل 

 هاتفيا  9023684880 

 أو بالبريد اإللكتروني 

futurefarmer@gov.pe.ca.  

 يمكن العثور على مبادئ توجيهية كاملة للبرنامج في 

www.princeedwardisland.ca/CAP   

 نتائج AP :تحسين التوقعات والتخفيف من آثار تغير المناخ والتصدي للمخاطر

 

 برنامج نظم الضمان

ASP  

سياسة البرنامج: دعم القطاع لتنسيق وإدماج أنشطة الوقاية والتأهب واإلنعاش ، مما سيؤدي إلى 

 تحسين التوقعات والتخفيف واالستجابة للمخاطر

 النتائج : تحسين التوقعات والتخفيف من آثار تغير المناخ واالستجابة للمخاطر

 مجال األولوية : إدارة المخاطر

ويهدف برنامج نظم الضمان إلى تحسين التوقعات والتخفيف من آثار تغير المناخ واالستجابة 

للمخاطر من خالل تقديم المساعدة للتصدي للمخاطر المتصلة بالبشر والحيوانات والنباتات من 

 خالل النهج القائمة على المشاريع وغيرها من النهج القائمة على النتائج.

 يتألف برنامج أنظمة الضمان من ثالثة برامج فرعية:

- أوال : البرنامج الفرعي للضمان داخل المزارع والذي يقدم المساعدة لمختلف األنشطة التي 

تؤدي إلى تنفيذ نظم الضمان المعترف بها داخل المزرعة. وسيوجه هذا البرنامج الفرعي القائم 

على المشاريع أساسا إلى مجموعات الصناعة الزراعية. وستحدد الصناعة أولوياتها وتقود 

 المنتجين إلى اعتماد نظم تفيد القطاع ككل أو تفيد جزءا كبيرا من منتجي القطاع .
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- ثانيا :  البرنامج الفرعي لضمان ما بعد الزراعة المساعدة والذي يهدف الى تنفيذ نظم ضمان 

معترف بها في مؤسسات تجهيز األغذية و/أو مشاريع األغذية الزراعية الالحقة للمزارع. 

يستهدف هذا البرنامج الفرعي القائم على المشاريع مؤسسات ما بعد الزراعة التي تسوق أو تعدل 

 المنتجات الزراعية الخام.  

ثالثا: البرنامج الفرعي لمبادرة المراقبة وإدارة الطوارئ والذي يقدم الدعم لخطط المراقبة وإدارة 

 الطوارئ

 

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بموظف برنامج نظم الضمان هاتفيا 

9023684880 

 أو بالبريد اإللكتروني

assurance@gov.pe.ca 

 يمكن العثور على مبادئ توجيهية كاملة للبرنامج

www.princeedwardisland.ca/CAP 
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 وزارة الزراعة واألراضي

 معلومات االتصال بالبرنامج الكندي للشراكة الزراعية

1-866  PEIFARM 734-3476  

 

www.princeedwardisland.ca/CAP الموقع اإللكتروني 

 
 

 

 البريد اإللكتروني                                                                         برنامجال
 

  ARIP@gov.pe.caبرنامج البحوث واالبتكار الزراعي....................................... 
 

  agstewardship@gov.pe.ca ........................................برنامج اإلشراف الزراعي 
 

  ALUS@gov.pe.ca............ .............................    هخدمات استخدام األراضي البديل
 

 assurance@gov.pe.ca ..................................................... برنامج أنظمة التأكيد

 businessdevelopment@gov.pe.ca................................. برنامج تطوير األعمال

  CFSAA@gov.pe.ca  ................................... األمن الغذائي والوعي الزراعيبرنامج     

  futurefarmer@gov.pe.ca ..................................... برنامج المزارع المستقبلي  

  organic@gov.pe.ca........................................... برنامج تطوير الصناعة العضوية
 

  perennialcrop@gov.pe.ca برنامج تنمية المحاصيل المعمرة ..................................
 

  PMD@gov.pe.ca............................................... برنامج تطوير المنتجات والسوق
 

  SIGI@gov.pe.ca..............................................  مبادرة نمو الصناعة االستراتيجية
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