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 اإلنتاج الزراعي في سورية والخدمات المساندة له

 القطاع الزراعي في سورية:مكّونات أواًل: 

تاج مممراني :نيُيقَسمممإلنتاج مممرانت فيتسمممةنحمممةنسمممتييزنرسمممزنارةمممرصتحنتفتيانت فيتسمممزنتتاةممم  نت فيتسمممةنا ممم ن سممم ي ني يسممم
 مم نريمم نن،هنت يكيممفانتاسرسمميزن ي ج يممز عممد ننريمم ُنن،كبيمميت ن تج ممرانت جبممر ةنته  ر ممر نةنت دت ممزنت  نت ُممنت جبممر ةنتتاج ممرانت ريممتتجة 

نهجنبمرنبمدهحنهي مر نن، ي تتدنتاّت يمزنت  ف مزن يةمجرسزنتكذ كن، يغذتصنت نكتجهن ةدين نبرأه  مرإلت ةمديت ن يع م حنت ةمعبز ناأن
نج رالنتاج َن ك ن بق نجسبزناسبر هنبر جسبزن  ُنتنن،س قيتيت نتهّجهنهكثيننت ةنسجريزنتتسعزن هنري ُنتهخذحن ُنن،براج رانت ريتتجة

زنطنبرارتتلنت جتيّني ب نزنتاج رانت جبر ةنت  ُنت قي نن،تذ كنبسبزنتس قيتيهن  نجبز،نت فيتسةنحةنرر زن ذبذزنةعتدت نتهبتطر ن
ن(:1)طنت بيرجةنخطننينحةنت  ُنررلن  يلنجرتنت  فتيدنك رنيظبَننز نسي نهيننبرن كجّنن،هخيىن  نجبز ن

 الثابتة/مليون ليرة سورّية. 2000(: تطّور اإلنتاج النباتي والحيواني بأسعار عام 1المخطط )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنتاج النباتي:  - 1
ن ن فيتسمرحنهخميى(،نتنت فركبمزتنن،ت ةمجرسّيزت  ررةميلنتنن،ت خ مريتنن،ت بقمتلتنن،تُيقَسإلنا  نسحن ج تسمرحنهمة:ن)ت ربمتز

 طبيقمر نن جبمرن)سمتتص ننةزن كل نخةنن غّيينت  سرررحنت  ُن:نبرنهه  ن،نسديدانآلخيناسبرز ننسرإل ن  ن جبرنن خ يفنك ّيزناج رانكل ن
 نبي مزاج رجبمرنبر  جمرونتت نتتي بمرط،ن بمرنسيم ن يمرهنتا طمريعظَن ُننتتس  رد،ن غّييتحنتاسعري(ن نتس جربز ن يدتيتحنت فيتسيزنهتن

ّدنحيبمرنسمرإلنَعم م نت  ج تسمرحنت سمربقزنخم لنسمحنسمجتتحنيُننينت مي إلنت قيرسمةن كمّلن ج تسمز نتيدّلنت جدتلنت  مر ةنسيم ن طمتّن
ن سرسسجزنتانهتن2000
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حممةنن كّجممهني ذبممذزنهبتطممر نتةممعتدت نخرّةممز نن،جسممبةنتسمم قيتيلنتاج ممرانت جبممر ةنحممةنرر ممزنجَ مم ُننه ّننت سممرب نيبممدتن مم نت جممدتل
 يرتظنحةناج رجبرنسي نت ميمإلن م نت ثبمرحنت  قييبمةن ي سمررزننهّ رنبر جسبزن يربتزنتت بقتلنحبجركن فرتح نن،زت فيتسرحنت بعييّن

ن ج رانت فيتسةُ جَ لنتان يرتظنحةنسرّ زنهجركن فتيد ننتبةتيا نن،ت  رةت ي نببرذي ت  فيتسزن

 اإلنتاج الحيواني: - 2

ني :يا  ن س ي ني يسنتتاة  نت فيتسةنرحنتفتيانت فيتسز يّنانت ريتتجيزنرسزنارةرتنإلنت ثينقسَن ُن

سمممرإلن رمممتإلنت  تتشمممةنتت مممدتتج ننبشمممكل نن نه ني مممإلنن ك مممتيُنن، ممم ن ر مممهنتنجيمممدهن  سممم فردا نيبنممم طيمممسن سممم ي :نتهمممتن مممرنيُنه ن
نتتاس رك 

،نت ةممتف،نتنر ه مم نجتت جممهنت  خ يفممزنكر رييممزنت شمم قننن  سمم فردا نيبنممران:نتهممتن ممرنيُنهتن طيممسنتاج مم،نت قطيممسنتاسرسممةز ن
نت عسلن    ،نتنت بيضتن

(:2)يناج رانت يرتإلن  نخ لنت جدتلنظن طتّن نه نج ر ن ك نتيُن

ن
نسمرإل نت ريمتتجةنبشمكل نفنتاج مرانتهذتن رني ي نن،لنت فيردانحةناج رانت يرتإلنثربحن قييبر ن عدّننه ّن(ن2)ظن  نت جدتلن رَنيُننري ُن

سمبر نزن خ مسنسمجتتحن مسنتاخمذنبر رُنججرنت  عمّيفنسييمهن م نخم لنتاي مرإلنت قيرسميّن ك نهّ رنبر جسبزن  طّتينتاج رانت ريتتجةنحيُن
نسجزنهسرس:ن2000هّ نسرإلن

 

 

 

ن

نبسممبزن يّممز ن،نبسمميطنحمةنبعممضنت سمجتتحن مسن يتجممس ن،نلنتاج مرانت ريممتتجةجَ ممدانحممةن ُني نطنمت فيممردانت  ُن(ن3)ظن مم نت جمدتلن َرميُن
عفنتيعمتدنهمذتنت ُ من،ةمر ن جر  نهمذتنت  فتيمدنبطي مر نتهريرجمر نثرب مر نت ُننعد نسرإلنيُننحةنت  يتسةنتت برديز ننتبشكل ننتخرّةز ن،نتا طري

،نزت بيطيّيمممت يسريمممزنتننت خمممد رحنت ةمممرّيزنعفُ ممم،نتنزجقممملنت عييقمممزنت عيفّيمممن: جبمممرن،سديمممدانحمممةنتاج رجيمممزنت ريتتجيمممزناسمممبرز ن
زنايشمردنت بمذتنحنّجمهن م نت  ميتيمن مأ ي نت  مفتيونت ركت يمزنت ج تذجّيم نعفنتسةنت  فتيسي نبأس مرلنت يسريمزنتت ةمّرز ُنتن

سم خدتإلنهرممد نتاسممر يزنت  مميتييزن فيممردانتتنن،ت فّ رمي نا مم نت طممي نت رديثممزنحممةن يبيمزنت  تتشممةنتت ممدتتج نبر شممكلنتا ثممل
ج رجبر ن هسدتدهرنتت 
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 متوّسط مساهمة كل من اإلنتاج النباتي، واإلنتاج الحيواني في ُمجَمل اإلنتاج الزراعي:مقارنة  - 3

بر  قريجمزنبيجب مرن م نريم ن مدىنتآل نرر مزنتاج مرانت جبمر ةنتت ريمتتجةنحمةنسمتيّيز،نسمجقتإلننُ متَجفنبشكل ننتس عي جربعدنه ن
نحةنُ جَ لنتاج رانت فيتسة: جب رننز نكل ن سره 

  ن ي زنتاج رانت فيتسةنبراسعرينت جرييزنتت ثرب زنخ لنت ف ميانن%37طنرتت ةنتاج رانت ريتتجةنبر   تس نيحن ي زن قدنشكنن
من%63يحن مرنجسمب هنإل،نهّ مرن ي مزنتاج مرانت جبمر ةنحقمدنشمكننن2009 –ن2000 حنحمةنخم لنجفمسنت ف ميا،نتذ مكنك مرنهمتن ت ن

ن(:2)طنخطننت  ُن

النباتي، واإلنتاج الحيواني في ُمجَمل اإلنتاج الزراعي.مساهمة كل من اإلنتاج (: 2المخطط )  

 

 

 في سورّية:ة للزراعة واالجتماعيّ  ةاالقتصاديّ ة األهميّ  ثانيًا:

ممنتأ  ةمممردحممةننر نهرّ ممنزندتيت نت قطممرونت فيتسممةنحمممةنسممتييّننير مملّن  ممأ ي نفيممردانت رسممي نتاج مممراننصلنسمممزت ممتطجةنكتجممهني ر ن
بمممرحن طيننا ممم ن مممتحيين ُننلنحمممةن طمممتيينت قطرسمممرحنتاخممميى نا مممرحز نسممم ع َن مممأ ي نحمممر ضنيُنزنسييمممهنك مممرني ي نمممن  طمممتيينجفسمممه 

دنببمرنت عر يزنحةنت قطي،نتهذهنت ظرهيان جفمي ننىت قتننُخ ست أ ي نت  شغيلناكثين  ن،نت غذت ةن ج يسنت  تتطجي نتأس ب ك
نريم ُن جبمر،نن مز قد نت  ُننز نت مدتلنتاخميىنخرّةمرنهتنت رمرلنحمةنس نن،نتت  ةن خ يفنيزنحةنظيتحبر رث نزنتبعضنت دتلنت  ُنستييّن
نرنيأ ة: حنذ كن  ننتي نن ،برحن طتيينت قطرونت فيتسةنت يسنت عكسلنت قطرونت ةجرسةنسزصن أ ي ن  طينني ر ّن

 أ. مساهمة الزراعة في الناتج المحّلي:

(ن4ت  ريّمة،نتحي مرنييمةنسمُجتي دنت جمدتلن)  ةرديزنت بر نزنت  ةن برنجةيزنهرإلنحةنت جمر  نُ عّدنت فيتسزناردىنت قطرسرحنتأ
نت ذمنيبي  ن دىن سره زنت فيتسزنحةنت جر  نت  ريةن قريجز نببقّيزنت قطرسرح:

ن

63% 

37% 

 ُمجَمل اإلنتاج النباتي 

 ُمجَمل اإلنتاج الحيواني
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 ( .مليون ليرة سورية/)ي الصافي بتكلفة عوامل اإلنتاجقيمة الناتج المحلّ (: 4الجدول )

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1990 1980 

 السنوات  

 القطاعات             

 الزراعة 128068 123718 195588 189937 252859 195243 217483 234488

 الصناعة والتعدين 149666 149685 243626 283323 294106 304540 273851 263569

 البناء والتشييد 30089 15885 27119 28575 28447 26985 27586 27937

 تجارة الجملة والمفرق 86194 69153 404 90 76437 103101 102806 91912 97960

 النقل والمواصالت والتخزين 28912 47091 82918 91983 91271 100869 104634 109609

 المال والتأمين والعقارات 17040 14308 24056 25869 26439 31227 28882 27920

 الخدمات 11470 8742 11393 13620 14753 17897 20201 21767

 الخدمات الحكومية 49785 54123 62952 62569 63416 63354 74865 76943

 الهيئات غير الربحية 78 165 271 297 342 390 444 515

 المجموع 501301 482871 738327 772610 854734 843311 840158 860708

.2004واالقتصادي  التجاري التحرير تحّديات لمواجهة وتنميته ضرورة الزراعي القطاع المصدر: دراسة للدكتور يحيى بكور بعنوان إصالح  

 مدن ذبمذبحنبمديجرحنكبيميانبمي نن2000ةنت ةمرحةنبراسمعرينت ثرب مزن عمرإلن ي مزنت جمر  نت  ريّمنه نننت سرب   حن  نت جدتلني نن
سبممرنسيمم نت تفّن،نز بممرنت برطيممينك يّنتا طممرينت  ممةن مم ث ننز نزنتخرّةممين طممرونت فيتسممزنبممر ظيتفنت بي ّيممسممجزنتهخمميىنج يجممزن  ممأثّن
ج ممرانازنحممةنك ّيممنررسمم ر ننحممةنشممبيمن ذتينتجيسممر ندتيت ننبرج ظممرإلكبيمميا،نت يعممزنتا طممرينت برطيممزننت  تسممإلنت فيتسممةنبديجممز ن

ن ز نحةنتايت ةنت بعييّنج َنزنت  ُنتكذ كنحةنجتسينن،نخرلنت ربتزنبشكل ن

 .القطاعاتنتاج حسب ي الصافي بتكلفة عوامل اإل تركيب الناتج المحلّ (: 5الجدول)

 السنوات     1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 المجموع المتوّسط

 القطاعات                  

 الزراعة 26% 26% 26% 24% 27% 23% 26%ن%27 %205 %25.625

 الصناعة والتعدين %30 %31 %33 %37 %34 %36 %33 %31 %265 %33.125

 البناء والتشييد 6% 3% 4% 4% 3% 3% 3%ن%3 %29 %3.625

 تجارة الجملة والمفرق %17 %14 %12 %10 %12 %12 %11 %11 %99 %12.375

 النقل والمواصالت والتخزين %6 %10 %11 %12 %11 %12 %12 %13 %87 %10.875

 المال والتأمين والعقارات %3 %3 %3 %3 %3 %4 %3 %3 %25 %3.125

 الخدمات %2 %2 %2 %2 %2 %2 %3 %3 %18 %2.25

 الخدمات الحكومية %10 %11 %9 %8 %8 %8 %9 %9 %72 %9

 الهيئات غير الربحية %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0

 المجموع %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %800 %100

.2004واالقتصادي  التجاري التحرير تحّديات لمواجهة ضرورة وتنميته الزراعي القطاع إصالح دراسة للدكتور يحيى بكور بعنوانالمصدر:   
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ةنت ةممرحةنزنحممةن كممتي نت جممر  نت  ريّممتت خد ّيممنتأ  ةممرديز سممره زنكمملن مم نت قطرسممرحنجسممبزنن(5) نت جممدتلني ممإلنك ممرنيبممي ن
م،نب كيفزنستت لنتاج مرا ،نةنت ةمرحةن  فمرتحن م نسمجزناخميى سمره زنت فيتسمزنحمةن كمتي نت جمر  نت  ريّمن ّنأحنبمتت مذمنيت  

،نتيعمتدنهمذتنت  ذبمذزن25.625%إلنريمُ ن بيمبنبر   تّسمطنن1999سمرإلنن23%ت م نإلنن1970سمرإلنن33%  ميتت ن م ننتهة
نتت خد يزنتاخيى نتأ  ةرديزا  ن سره زنت قطرسرحننا رحز نآلخيننسرإل نن  ا  ن فرتحن ي زنتاج رانت فيتسةنن

زنسرّ منةنت ةرحةنهةنظرهيا نت قطرسرحنت  خ يفزنحةن كتي نت جر  نت  ريّننز نت  ذبذزنحةن سره ن ننهن نهذتنت جدتلنهي ر نتيبي ن
ريانت طرونانحةن طرونت فيتسزنت طرونت  جّنآلخينحبةن بيفنبردّنن  فرت زن  ن طرو نن ش يكنحيبرنج يسنت قطرسرحنتبديجرح ن

 زنت قطرسرح  لنحةنبقيّنهنت ةجرسز،نبيج رن ظبينبديجز ن

ينجسمبزن سممره زنرحنتاج مرانتبر  مر ةنجقمملن ي  مه نتت ثمرجةنهممتن مأثّن جب مرنهمتنجقمملنك ينملن:نتاتّننتيعمتدنذ مكنا م نسممر يي 
نتاجمميتصتحنت  ف ممزن فيممردانت رسممي نتاج ممران مم نكمملّننت خممرذإلنرمم  نكمملن طممرونبجسممبزن سممره زنبقيممزنت قطرسممرح،نتا ممينت ممذمنيُن

ن ةنت ةرحةت جر  نت  ريّن طّتيننتس  يتيجلن  ر نه طرون  ن

سي نت جدت ي نت سربقي ،نريُ نيبي  ن جرنجسبزن سره ز نكلن  نت قطرسمرحننتس  ردت ن(نت ذمن إلنناجشر ُهن3خطنطن)ُجتي دنتآل نت  ُن
نحةنت جر  نت  رّيةنت ةرحة:نتأ  ةرديز

 في الناتج المحّلي الصافي. االقتصادية(: متوسِّط مساهمة كل من القطاعات 3المخطط )

ن
نت قطممرونت فيتسممةنير ممّلنت  ي بممزنت ثرجيممزن مم نريمم نت  سممره زنحممةنت جممر  نت  ريّممة،نتذ ممكنبعممدن3 مم نت ُ خطنممطن) ممظنه ن (نُج ر 

 طمممرونت ةمممجرسزنتت  عمممدي نت مممذمنير مممّلنت  ي بمممزنتات ممم ،نحي مممرنيمممأ ةن طمممرونت  جمممريانحمممةنت  ي بمممزنت ثر ثمممز،نيييمممهن طمممرونت جقممملن
نحةنت  ي بزنت يتبعز تت  تتة حن

ن

 الزراعة
26% 

 الصناعة والتعدين
34% 

 البناء والتشييد
4% 

 تجارة الجملة والمفرق
11% 

النقل والمواصالت 
 والتخزين

11% 

 المال والتأمين والعقارات
3% 

 الخدمات
2% 

 الخدمات الحكومية
9% 

 الهيئات غير الربحية
0% 



 العملي الجزء – اإلرشادية البرامج وتقويم تخطيط                                                                                   6

 

 :ةة الغذائيّ مساهمة الزراعة في الصناعات الزراعيّ ب. 

 عر مممملنتن ةمممرجسنت سممممكي،نتنت  طممممرر ،ن:ن ثمممملنن، ع ممملنت فيتسممممزنسيممم ن ممممأ ي نت  ممممتتدنت خمممرإلنت  ف ممممزن يةممممجرسرحنت غذت يمممز
م،نتمييهمرت ةمرجسنت غمفلنتت جسمي ن عر لن ةجيسنت رييزنتنت فيتح،ننتس خيتا عر لنتنت كتجسيتا،ن زنسييبمرنفيمردانك مرني تجن

إلنت  نت  سيننن ززنتجسيجيّنا ر زن ةرجسنمذت يّنت  تس سنحةنت  ةرجسنت قر  ز،نتننتر يرجرحت خرإلن  تحيينكر لنت  تتدن رانهذهناج
 نبر فشملنتت سمقتطناذتن مإلن َجمفنسمتفنيُنسيم نهجقمرضن ج  مسنفيتسمةن قييمدمن  خي منإلنجسمبير نبجرصن طرونةجرسةن  قمد ننبهنه ّن

  كججممزنن ن فميضنسمم نررج مهنج يجمز نه ن ك م ممدتدهنبرايمدمنت عر يمزنت  ممةنيُنت نت طيمزنتننيسمرسدهنت قطمرونت فيتسمةنب تسمميسنجطمر 
نت ع لنت فيتسة 

 :الغذائيةج. مساهمة الزراعة في توفير السلع 

 ج جممرحننزنهتجممرحنجبر ّيممج َنهكرجممحن ُننت  ممتتطجي ،نسممتتص ننأسمم ب ك نت فيتسممزنت قسممإلنتاكبممين مم نت سمميسنت غذت يممزنت  ف ممزن مم   ن
ا م ن ج تسمزنكبيمياننزنا مرحز نت ي يسميّننتأسم يت يجيزت ذت ةن  نكثيمين م نت سميسننتأك فرصستييزن رقي ننتتس طرسحز،نريتتجيّن

ت مذت ةننتأك فمرصن َن ناج رلنت سيسنت فيتسيمزنت  مةن رقنم ك نزنتيُن  نت خ رينتت فتتكهنت  ةن ججحنفيتس برنحةنت ظيتفنت ستييّن
 :ب رنييةن،تحر ضن ي ةديين جبر

 نحمةنت ذت ةن جمهني رقنمنتأك فرصن ّننرنت شعيينحتحر ضن ي ةديين  نت ق ح،نه ّننت ذت ةنتأك فرص رقي نن:ن إلّنز ج تسزنت ربتن
زنجظمميت ن يررَجممنبعممدن جبممرنتأك فممرصت قطممينن  نيان ممإلنيرق ممدا،نتت ممذ نأحنتا طممرينت جي ممت سممجتتحنذتحن عممدنن

 زنا يبرنكأس فن يثيتانت ريتتجيز ت  رسنن

نحمتلنت ةمتيرنت مذمنيم إلّننبرسم ثجرصت مذت ةن م نج يمسنهجمتتونت بقمتلن مسنحمر ضن ي ةمدييننتأك فمرص رقيم نن:ن مإلّن ج تسزنت بقتل
   أ ي نتاس فن يثيتانت ريتتجيز نكسب ه ننتس ييتد

نةنبر كر ملت  ريّمنتأسم ب كبعدن غطيزنهن ةدييني إلنت ذت ةن جبرنبر كر لن سنحر ضننتأك فرص رقي نن:ن إلّن ج تسزنت خ ري
    نت خ رينحةنميين تس برنأنبأسنببرزنك يّننتس ييتدنهني إلّنجّنهبر يمإلن  ن

نحمةنسمتييزن مسنحمر ضن ي ةمديين  سم ب كانعدننزنت  ُنت ذت ةن  نج يسنت فتتكهنت ي يسيّننتأك فرص رقي نن:ن إلّن ج تسزنت فتتكه
 تخرّةز نت  ّفر نتت ر  ّيرح 

من،ت مدتتج نز نت يرمتإلنت بي مرصنتخرةمت مذت ةن م ننتأك فرص رقي نن:ن إلّن ج تسزنت يرتإل رحن م نك ينمنتسم ييتدنرنتاسم ركنحيم إلّنه ن
ك مرن  ةمديينت فمر ض نتيم إلّنن،ت يرمتإلنت ر ميتصنذت ةن  نتك فرص،نبيج رن إّلن رقي نز جرييّننت فر يرحزنحةناطرينتاس ركنت برييّن

زنحمةنت مدتلنتاخميىنمجرإل/ت  تتشمةنت  يمتَبمكبمين م نسم أحنتاهةنبغيزن ةديينجسبزنت  ريّنن  س ب كهمجرإلننتس ييتدني إلّن
 تامجرإلنتاخيى نتس ييتدتبأسعرين فت نبكثيينهسعرين ثلنس  زنهمجرإلنت عّتتس،ن

 ستت نت  جرتيا  ةديينت فر ضنا  نتانك رني إلّنن،ذت ةن  نت بيضنحةنج يسنت  تتسإلنتك فرصيتجدنن: ج تسزنت بيض

ىنا مم ن  سممرررحنت  فيتسممزنهدّنحممةنتسنتاحقممةنت  تس ممن مم نريمم ينت ممذمنرةمملنحممةن طممرونت فيتسممزنت  طممتّننظنه ّن َرممت مم نت  ُن
نتحر ضن ي ةديينبشكلنسرإل ،ن أ ي نررجزنت سكر ن  نت سيسنت غذت يز
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 همة الزراعة في العمالة والتشغيل:د. مسا

جسمممبزننزنا ممم نه ّنت عر يمممزنحمممةنت دت مممز،نت شممميينت بيرجمممرحنتارةمممر يّننى ممم نت قمممتنن سمممإلنر نحمممةن شمممغيلهرّ مممندتيت نت فيتسمممزنن يعمممز
نيي نجمددنا مرحز نشم غ ن ج متنت قطرسمرحنتاخميىنتررج بمرنا م ن ُننت  ش غيي نحةن طرونت فيتسزن  جر لنسجزنبعدنهخيىنج يجز ن

نت قطرونت فيتسة تسفتحبإلنس نت ع لنحةن،نر نت ييف نت  س تىنت  عيي ةن سكننت  نت بجيانت فيتسيزنت جر جزنس ن رس ن

م. 2002 - 1974(: تغّير نسبة المشتغلين بالزراعة بين عامي 4المخطط )  

 

 :ة الزراعة في الصادراتمساهمَ  ه.

تحةن عمديلنت  يمفت نت  جمريمن مسنت مدتلن،نر نحةنةرديتحنت دت زنا  نت خريا يعزنت سيسنت فيتسيزندتيت نهر نن
نر بر ج جَندان  ُنس تي نت  ُن

 الصادرات والواردات الزراعية من الصادرات والواردات اإلجمالية .(: نسبة 5المخطط )

ن
منتسي ن س تىنت  ررةميلنت فيتسيمزنحمن ّن  ةمديين ج تسمزنت ربمتزنبكر يبمرننحنه نن يمفت نت ةمرديتحنت سميعيزنت فيتسيمزنيت  

مم ُن ردنبممذتينسبنممنتسمم ييتدنكبيمميا نك ممرنيمم إلّننرح نريممتتجةنبك ينممنكعيممف ننتسمم ع ر برنيانت ةممفيتصنت  ممةنيمم إلّنت شممعيينتت ممذ ننبرسمم ثجرصزنتج 
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 رسي نت  يفت نت  جمريمن م نت سميسنت فيتسيمزنوبالتالي يُمِكن  ة  تج رانت  ريّننت ش سن  أ ي نررجزن ةرجسنت فيتحنا رحز ن
لنردنت شم سنسم نطييم ن عمدييانتسبنمت شمعيينتت مذ ننز نةنخرّةمهمذتنت قطمرون م نتاج مرانت  ريّمنتر يرجرحاذتنس يجرنسي ن تحيين

دخممر بإلنحممةنت ممدتيانت فيتسيممزنتن ا مم ناسطممرصننز،نا ممرحز نعرحنت سممعييّنشممج نزنتت  ُن بممرونسيرسممزنت رممتتحفنتاج رجّيممت نج ممطنتاج ممرانتت 
ممم رحنتاج مممرانت  ُنسممم يفَن ي ج يمممزنت يهسممميزنت مممتحيين ُننته  مممرإل رحنتت  تتسيمممدنت  جرسمممبزن فيمممردانتاج رجيمممزنحمممةنت قطمممرونجزنبر ك ينمممرسن

 ت فيتسة 

ذتنهخمممذجرن تت سممميسننتأسممم ب كيزتحنسممم تيدَنإلنحمممةن  تيممملنت  ُنسممم خدَنت فمممر ضنحمممةن يمممفت نت ةمممرديتحنت فيتسيمممزنيُننه نننبرأس بمممريتت 
نتسمم  يتييزنسيمم نه ّننجممرنجسمم دلّنحنجّنن،تاخمميىنكر ةممجرسزنتت بجممرصنتت جقمملنتت  تتةمم حنتأ  ةممرديززنت قطرسممرحنتاج رجيممزن بقّيمم

  ج تنت قطرونت فيتسةنت أ ي نحتت ضن ةديييزن  يتيتس  دنسي نيع طتيينت قطرسرحنتأ  ةرديزنتاخيىن

ن:الخدمات المساندة لإلنتاج وكفاءة أدائها :ثالثاً 

تأن،نززنتايت ةنتتسر لنتاج مرانتاسرسميّنيكيننر ن  نري ن ُنةفنبكتجهن طرسر نخرةننت قطرونت فيتسةني نننه ننسي نت يمإلن  ن
زنسيم نهجبمفانهني ي ّمحنّجمن/نه فنهك مري 5421لن/ةه فنهك رين  نهن/24/لنت قطرونت عرإلنحيهن) فتيونت دت ز(نستىنيشك ن

ممدان تج ممرانبتتسممطزن  سننسممرج نت دت ممزن قممديإلنخممد رحن ُن دتيتحنخرةن ت خممد رحننلنههممإلّن مم يخنن زنهرممدث برن بممذتنت غمميض سممرحنتت 
 ب رنيية: يقطرونت فيتسةنت  قدن زنندتس  زت 

 :خدمات البحوث الزراعيةأ. 

من،يبرنت جبمر ةنتت ريمتتجةت  شمركلنت  مةن عمرجةن جبمرنت فيتسمزنبشمقّننحمةنرمل ننت برت نت فيتسيز  يخنلن بّ زن لنتبر  مر ةنت  تة 
ر نتجتسر  ترفإلن كجت تجيزن سرهإلنحةن طتيينتاج رانت فيتسةننا  ن قرجرح ن نك ن

دانخممم لنت عقمممدي ن  عمممد ننت رمممتين ع ممملن جمممر  ن،ن سممم  ين ت مممسنجقمممر  ننحمممةنت مممدنكمممر نت بيكممملنت  جظي مممةن يبرمممت نت فيتسيمممز
نتترمدنسمتتص نن يتترحنحةنطيترر برنبي ند  نج يسن يتكفنت برت نت فيتسيزنت عر يزنحةنت قطينحةنجبرف نن،نتت  ةت  ر يي 

سممرحنتفتيانت فيتسممزنتتاةمم  نت فيتسممة،نهتن  سسممزنت  بممبنهتن  سسممزنرحنتهجبممفانت  سننعممزن  ممديييّنهكرجممحنهممذهنت  يتكممفن رب ن
ت جبممرحنت عر يممزنحممةنني ممإلّنن يممرإلنهيكممل نتبممي ننهخمميى نهتنمييهممرن مم نت جبممرحنت  ممةن  بممسنتفتيتح نكينهتن  سسممزنت فيممتحنت ّسمم

ت برت نت فيتسيزنحةنتفتيانت فيتسزنتتاة  نت فيتسةنت  سسمر برنتيقمتإلنبر  جسمي ن مسن يتكمفنت برمت نت  ربعمزن   سسمرحن
سمرحندتيتحنت  سّناحكيان ج يسن يتكمفنت برمت نت  مةنكرجمحن  بمسننتتج ةيحن هخيىنخريانتفتيانت فيتسزنتتاة  نت فيتسة
ت  مر ةنتتادتيمننبرأسم ق لنسُنتترمدانهمةنت بي مزنت عر مزن يبرمت نت فيتسيمزن    ّمنتفتيانت فيتسزنتتاة  نت فيتسةنحمةنجبمز ن

 م نتفيمينت فيتسممزننبمرنبقميتي ندنسممددهرنت بر ّنرمدنن ن م ن مديييرحنيُن نت  كمتننبمتفيينت فيتسمزنتتاةم  نت فيتسمةن برشمميا ننت مي بطُن
نتتاة  نت فيتسة 

تحنججمفَن مزنا م ن ُن يّننسنه ن كمت نا مرحز ن ت نمت  ُننريمُ ن م ن،جديمدانحمةنجشمرطنت برم نت فيتسمةن يريمز نت بي زنبدهحنتبقيرإلنهذهن
نت برت نت عي يزنت فيتسيزنحي رناذتنتس طرسحنه ن  جرتفنت  سر لنتآل يز:

ممت فجممتانبيجبممرننيدإله ن رممرتلننننن-1 دتيّيمم جب ممرنهةممبحني بممسنحجّيممنكمم  نن ننهتن،نز نتبممي نجبممرفنتايشممردنت فيتسممةنخرةن ر نا مم نر نتت 
نر   ر ّننتجفةرأ نجب ي ن جفةي ي ن
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ت رديمممدنتات تيمممرحنت تفيمممسنتادتتينبيجبمممرنتبمممي نت  يتكمممفنن،ت برممم نت عي مممةنحمممةنت  جمممرلنت فيتسمممةنتسممم يت يجيزت مممسننننن-2
نكتجبممر،نتنحممةنسممتيّيزبممرحنت قطممرونت فيتسممةنتا ممدينسيمم ن عيحممزن  طيننكتَجبممرنت برثيممزنت فيتسيممزنت تطجيممزنتت عيبيممزنتت دت يممز،ن

ت برمممت نت عييمممرننأان  ع ممملنحمممةت  يتكمممفنت دت يمممزن بينمممنه ننيع قمممدنبعمممضنت بمممررثي نزن ع ممملنهمممذهنت  يتكمممفنحمممةنسمممتييز،نتنبمممت  تجّن
رحنت فيتسيمزنتت ظميتفن زن ي جرط نتاكثينجفرحر ،نهتن يكنتاكثين قرت زن آلحنن   نتاةجرفنت  ُننتتس جبرطز،نكر بجدسزنت تيتثيّن

هتننز،هتن جممريزنتبرمممت نسيمم نت فيتسممرحنت  يتّيممم،نداسمم تيَن ُننت بي يممز نتأنيجممتفنه ن  مميسنجبتدهمممرنحممةن جممريزناةمممجرف ن
نتمييهر نس ردّيز جريزن

رحن رحنتاج ممرانت فيتسمممةنكراسمم دان ممث  نحمممةن تسمم برنتبر ك ينمممسمم يفَنه نيكممت ن يبي ممزنكي مممزن سمم تسزنحممةن مممتحيين ُننننن-3
ز نتذ مكن كمةنأن جمدنجفسمبرن جةمحنت  مفتيسي نت تفيسنتاس دان  نت قيتدنميينت فجيّننتس ييتد ن ع لنسي ن رييينهت  ف زنتن
دان عقّمننبمنجيتصتح ن نت رةتلنسيم نت سم ردناأنناج را،نبيج رنأنيس طيسنت فّ نزن يرةتلنسي نهح لنس رديّننرف ز ننبرس خدتإل

نجزنتبعدنحتتحنت  تسإل رحن قجننتبك ينن

مممن مممزن مممرنبمممي نت بي مممز نةممميغزنت  جسمممي نت قر  ننا نننننن-4 زن يبرمممت نت عي يمممزنت فيتسيمممزنت يتكمممفنت برمممت نت فيتسيمممزنت  ربعمممزنت عر ن
مسمرحنخممريانتفتيانت فيتسممزن يسمحن   سنن  مملنه ن  بمسنج يممسنهممذهنحت مم نتا،نبممرحنت برممت نت فيتسيمزدن تج نت ةمميغزنت  ممةن تر 

ن شريكنحةن جرحسزنج ر  نت برت  ه نتن،نبرر يرجر برسرحنب بييبنت بي زنته ن قتإلنت   سّن،نت  يتكفنا  نت بي ز

ن:خدمات اإلرشاد الزراعيب. 

بأّجهنس لن عيي ةنميينيس ةني طّيزن جفيذهنجبمرحنيسم يزننAgricultural Extensionي ك ن عييفنتايشردنت فيتسةن
تخرةمممزن ع ممملنججبمممر ن ججمممزن مممسنت مممييفيي نت مممذي ني عّي مممت ن جمممهنبرأ  جمممرونتت طيت ممم نتت  عيجمممرحنتايشمممرديزنكيمممفنيرمممّددت ن

ن شك  بإلنبدّ زنتيجدت نت ريتلنت  جرسبزن بر 

نعيي يزنت فيتسيز:حنتايشرديزنت  سر  ير ،نيتجدن جبجر ني يسير ن  قديإلنت خد ر

 ي إّلنحيهنت  يكيفنسي نت جتترةنتاج رجيزنت فيتسيزن يحسن س تىنت ريرانت ييفيز تايشردنت فيتسةنتريدنت غيض:ن -

تايشمممردنت فيتسمممةنت بمممردفن  ج يمممزنت  ج  مممسنت ييفمممة:نيممم إّلنحيمممهنيبمممطنت جمممتترةنتاج رجيمممزنت فيتسيمممزنبجمممتترةنهخممميىن -
 ت ةريزنتت  عيي يز  

تبمممر طبسنيقمممتإلنب قمممديإلن يمممكنت خمممد رحن يشمممدت نفيتسيمممت نيجمممزنه ن  مممتتحينحممميبإلن ج تسمممزن ممم نت ةمممفرحنتت   يمممفتحن شممم لن
ت   كبإلن ي  ّهملنت عي مةنت  جرسمزن)اجمرفانسر مزنحمةنت بجدسمزن فيتسيمز،نهتناجمرفانخرةمزنبرايشمردنت فيتسمة  (ن،نتتاي مر ن

ر تدنحمةنت  عر ملنت طتييز،نتت  جشأنت ييفة،نتةمفرحنشخةميزن خ يفمزنكمنبر ع لنتايشردمنتهه ي ه،نتت كفرصانت فجيز،نتت خبيا
نت بريتحنت  تتةلنتميينذ ك  

ن كمت نتسممييزنتأ ةمرلنتاسرسمميزنحممةنتايشمردنت فيتسممةنهمةنت كي ممرحنت  ممةن مدس برنت  عيجممرحنت بةمييزنتت سمم عيزنتمييهممر  
نفيردانتس يعرزنت ف ري ن ييسر زنتايشرديز نتكي رنفتدنسددنت رتتسنت   س خَد زنحةنس ييزنتأ ةرلنهّدىنذ كنا  

 الرسالة اإلرشادية الجمهور )المزارعين( المصدر )المرشد الزراعي(ن
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جّ ممرنبجعيبممإلني بّجتجبممرنريمم ني ممّينت  ممفتيونت   يقّممةن يفكمميانب ج تسممزن تأن جرةممين بّ ممزنتايشممردنبن جممرونت  ممفتيسي نبراحكممرينتت 
ت  بّجممةنتت  طبيمم  ن يريممزنن– يريممزنت  جييممزنن-ن يريممزنت  قيمميإلنت عقيممةن– يريممزنتأه  ممرإلنن– يترممل:ن يريممزنت ممتسةنتت  جّبممهن
ن فكيانتجتدن شكيزنهتنررجزن عيجزن ديهن رّففه ت  نرنيسرسدنت  فتيونسي ن بّ نت

تبسبزن بري نت ف ري نتسدإلن جرجسبإلن  نت جتترةنت  عيحيزنت دىنت   كبإلن ي بريتحنتت خبيتحنت  نت جتترةنتأج  رسيزن
نتايشرديز: ث  ني ك نه ن قَسإلنت طي نحنتايشردنت فيتسة،تتأ  ةرديزنتمييهرني إّلنت برونطي نايشرديزن  عّددانحةن

نتترد    ( ن– ك تبزنن–س عيزنن–رسزنجتونت طييقزن)بةييزن -  بةييزنتس عيزنبآ  

طي نج رسيزنكرأج  رسرحنتت جدتتحنن–رسزنسددنهحيتدنت ج بتينتايشردمن)طي نحيديزنكر فيريتحنت شخةيزن -
ن (تت  يففيتجيزنطي نج رهيييزنكر  عريضنت فيتسيزنتت بيت  نتاذتسيزن–تتايرإلنت رقييزن

تت  جرسمممهنب بج يبمممرن ممم نخممم لنت تسمممر لنت سممم عيزنتايشمممردنت فيتسمممةنحمممةنجقممملنت  قرجمممرحنت رديثمممزنا ممم نت  مممفتيونن ممم يخنلن بّ مممز
ايجمردنت ريمتلنت  جرسمبزن بمرنتتسمدتدنت بميت  نت  ف مزنا م ن يتكمفنت برمت ننت فيتسيمزتحةنجقلنت  شمركلنن،  نجبزتت بةييزن

ممنبرسمم  يتيايشممردنت فيتسممةنتت ممدنكممر ننهخمميى،نجبممز نن يمم خي لن جبممرن مم  زنحن دييّيممم غَيممدا،نريمم نهُن  عممد ننتج بممردتحسن ت  
ن،نت مإلننثجمي تاس ملننتخم  فدن ي فتيسي نبمر يمإلن م نيش نزنت  عرتجةنبدتينت  ُنيت  نسي نه لنه نيقتإلنت  ُننتايشردنت فيتسةن ريا ن

د جبممرن ممسنني  نت ممإلّنيشممد نانت  ُنخممي نت فيتسيممزن ُنسممرحنت  عيي يممزنت   سّننه ّننتس بممريسيمم نهخمميىنند جممهن ممسنت  عيمميإلنت فيتسممةن ممريا ن
ت  جرذبممرحنرممتلنتايشممردننتتسمم  يحنت ع ممتمن ممرنبممي نت برممت نتتايشممرد نتأي بممرطت برممت نت عي يممزنت فيتسيممزن أكيممدت نسيمم ن

جملن تةميلنت رمفإلنه م ننتج برجمهني إلننيجزنه نت فيتسةنتتآليتصنرتلن يتي هنهتنسدإلنت ررجزنا يه،نترتلنتاسيتزنت ذمن
 ي نأب منتأه  مرإلىنا  نسمدإلن كمتي نخبميتحنحمةنهمذتنت  جمرلنتسمدإلنرنهدننببرنت برت نا  نت  فتيسي ،ن  نننةتة نزنت  ةن ُنت  قجيّن

مم ت بيكمملنت  جظي ممةن ممتفتيانت فيتسممزنني ممإلنننسيمم نه ت مميهمننتسمم قيننتهخيمميت ن ني نبرايشممردنت فيتسممةنسيمم ن سمم تىنت دت ممز خ ة 
 ديييمزننتي بسن برن ةيرزن تيشردنت فيتسةنحةنكلّنن،داع  َنزنتايشردنت فيتسةنت  ُنجفيذنخطّن ن  ديييزن تيشردنت فيتسةن  ت نن

لنت فيتسمةنَقم يفيتسزنتتاة  نت فيتسةنحةنت  ررحظرح نك رني بسن برنتردتحنايشرديزنحةن يتكفنت جتترةنتت قيىنذتحنت ث ن
نزناردت نتردانايشرديزن بر يىنت  ةنييىنت تفيينهه يّنتكذ كنحةنت قُن

بجشمينتاسمر يزنن1910يجدينبر ذكينه نستييزنسيححنهتلنس لنايشردمنسجمد رن ر محنت ثرجتيمزنت فيتسيمزنحمةنسمي يزنسمرإلن
،ن يم إّلنأرقممر ن1947ت فيتسيمزنت كمتي ن فمرهيإلنسمم نت فيتسمزن جمذتك،ن ي طمتينت ع مملنتايشمردمن مسناجشمرصنتفتيانت فيتسممزنسمرإلن

نيانت فيتسز اجشرصن ديييزن خ ّةزنبرايشردنت فيتسةن   نتفت

نبر:ه  نه  نن،دت ههعفنكثييانسره حنحةن ُنن عت رح نن نننح،نتايشردنت فيتسةهه ّيزنتبر يمإلن  نن

ن زن ع يبرزنتت  رديّن رحنت فجيّنينت  قت ندت ن تحّنتايشرديزنسنتاحقةنحةنسددنت تردتحنت  تس ننننن-1
ن يشرديزنت بعيداحةنت تردتحنتانز نميرزنت ي ربزنسي نس لنت  يشدي نخرةّننننن-2
ن رإلن ي يشدي قَنعفنت  س تىنت عي ةن يدتيتحنت  دييبيزنت  ةن ُن ُننننن-3
نزنتسي ن س تىنت قرسدا عفنت ع  زنبي نت برت نتتايشردنسي ن س تىنت ق نن ُننننن-4
ن دتصنتايشردنت فيتسةن  نجبزنخريجيزهسدإلنت  قتيإلنت عي ةن  س تىننننن-5
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ينت تسمر لنعفنهدت بمإلنبعمدإلن متحّنيت نُ مت عمر يي نحمةنت ترمدتحنتأيشمرديزنميمينت فرسيمزنيبمي نإلنعَظم ُنن ّنهت  نت جمديينبر مذكين
ن ونسييبإلتفننيشرديزنت  ةن ُنفنت جةر حنتت جشيتحنتاا  نت رقتل،نت خيّننتأج قرلينتسر طنبسطبر،نتسدإلن تحّنهتأيشرديزنر  ن

ةممبحنسممددهرنه،نتن1999ترممدانسممرإلنن869 مم نفتدحنان،1995ترممدانسممرإلنن816نت ترممدتحنتايشممرديزنحممةنت قطممينبيممبنسممدد
سرإلنن5916ا  نن،1995حةنسرإلنن5259رنسددنت عر يي نحةنهذهنت تردتحنحقدنفتدن  ن،نه نن2002تردانحةنسرإلنن1027
نسر    ن8530يشرديزن يةبحنينسددنت عر يي نحةنت تردتحنتاحقدن طتّنن2002رنحةنسرإلن ننه ن1999

مم ممذ كنجُن حممةننكثممين ممأثييت نهتهممتنبررجممزنا مم ن طممتيينتادتصن يكممت ننر نك ّيممنت فيتسممةنكممر ن طممتيت نينحممةنتايشممردن نت  طممتّنهظن ر 
(نيتّ مممحنت  طمممّتينت كّ مممةنحمممةنسمممددن6تت  جمممرونت  مممفتيسي نببمممر نتت ُ خطنمممطن)نت  قرجمممرحنت رديثمممزنتتسممم يعرززنت ع ييمممزنتاج رجّيممم
ن:رديزنتسددنت عر يي نببرنحةنت قطيت تردتحنتايش

 .2002 - 1995حدات اإلرشادّية، وعدد العاملين بها بين عامي : تطّور عدد الو (6المخطط )

ن
 :ةالتنمية البشريّ ج. 

 برنت دت مزنبغيمزن فتيمدنت خمد رحنت  مةن قمد ننإل نههمرمي ن م نيمي نتحّ نين أهيلنت دييزنت عر يي نحةنت قطرونت فيتسةن م نحجّنع بَنيُن
ت جديمدنحمةنسمر إلنت فيتسمزنتت  عر ملن مسننتسم يعرزتت خبيتحنت  ةن جعيبمإلن مرديي نسيم نن،ت عر يي نحةنهذتنت قطرونبر  عريف

نسر يز نس خدت برنبكفرصا نتت  قرجرحنت رديثزنتن

زنزن  جفيمذنبميت  نسمجتيّنخرّةمنتس  مردتحتت معحن مذ كنن، يبمرارينَشمقبمرنس ييمزنت  مدييزنت  ُنخمذحنت دت مزنسيم نسر  نه ذ كنحقدن
منته  ر مر نحنسَطمهك مرننطز خميىن  تس مهةز،نك رن شم لندتيتحن دييبيمزن ةمييانتنخةّنزنت   ش لندتيتحن دييبيزنسر ّن نر نخرةن

نت فر يمرح مرحنت عيبيمزنتت دت يمزنهتنسم نطييم نجظننس نطييم نت  ُننزن ي دييزنخريانت قطي،نستتص ن ررَن  نت فيلنت  ُنن  س فردا
نرحنت فيةز ت  عرت نت ثجر ةنتكي رنسجَن

جمرن كج نيُنن،ثجمرصنت خد مزهبعضنت   مديبي ننا  ن يتص ننتتأس  رون،ذاجفننتكذ كنت بيت  نت  دييبيزنت  ُنبي ن دي نت رونت  ُنهت  نديتسزن
كبيمميان مم ننت  ممدييزن ممإلنيشمم لنشممييرز نن ننه ي تسممز،نك ممرننبديجممز نن  نان مم نت  ممدييزن ممإلن  رقّممت ج ممر  نت  يجممتّننه ننكيممدنسيمم نأت  
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ظن َرم م نت  ُننهُنّجمه دييبيمز،نك مرنن م ندتيا ننزناكثمي نت قينمنحيمهنت مذمنخ مسَنسمر بر،نحمةنت ت محنت عر يي نحةنتفتيانت فيتسمزنت  سنن
نران  نت  دييز ا  ن خينتا ينت ذمني يسنت فر دانت   تخننن خينت  ن جرل نا  ننجقلنت عر يي ن  ن كر  ننكثياُن

ندتصنت  دييزنس نطيي :هن رسي حنّجهني ك نيانت  ةن بذ برنتفتيانت فيتسزنحةنهذتنت  جرلنقدننتبر يمإلن  نت جبتدنت  ُن

(ن3-2زنتطتييمممزنتاجممملن)سمممر برنا ممم ندتيان دييبيمممزنسرّ مممحمممةنت مممتفتيانت  سّننجمممي نرمممديثر نخ مممرونج يمممسنت  عيننانننن-1
 دتدهإلنبر  عريفنت عي يزنس نهذتنت قطرونتت ع  رحنت قر  زنحيهنتت قمتتجي نتتاجظ مزنت  مةن ركمإلنابغيزنن،شبيه

ا م ن عمييفبإلنبمر  ج  سنت ييفمةننا مرحز نن،انحمةنت ع ملنت متظيفةزنت  مديّنتكيفّيمندنا ميبإلسمجَنتت  برإلنت  ةنس ُنن،س يبإل
ن،نتميينذ ك ةفنببرتت  فتيرنت  ةني نن

(نا مممم ندتيان دييبيممممزن  ا مممم ندن)ت ريممممز،نبسمممم جز،ناج ممممرانريممممتتجةرممممدنن ُننفي ن يع مممملنحممممةن جممممرل نفمممميَنت  ُننخ ممممروانننن-2
نب جرأ بإل قزن عي نت  ُننكسرببإلنت خبيتحاسبتسي نه برنس ندّن ُنن قلّننةزنأ  خة ن

نتط سممهحيبممرننيمم إلّنن،ةممزنكمملنسممج ي لندتيان  خة نتب عممدّنن،ثجممرصنت خد ممزهخ ممرونت عممر يي ن ممدتيتحن دييبيممزنانننن-3
ن س نت ع لنا  ن  رظر ه ننتتأس  رون جر ه ،جديدنحةن رنهتننسي نكلّن

خميىنها م ننسييه،نتحةنررلنجقيبإلن  ن ديييز نبتتنبي نحةن جرلنت ع لنت ذمن ديننت   دي ننتس  يتيكيدنسي نأت  نننن-4
مأت  ن ني إلننه نتك سمبتهر م نت خبميتحنت  مةنن  سم فرداتذ مكنن،سمربقر ننلنت مذمن ريسمتهُنكيدنسي نس يبإلنحمةنت  خة 

نبتتنسييبر تت  عريفنت  ةن دينن

نتتأسمم فردان،ت رديثممزدخممرلنت  قرجمرحنانتأس بمريبعممي ن،ن ممسنتاخمذنجمرحنت ممدتيتحنت  دييبيمز طمتيينبمميت  نت كت ننننن-5
نبي نحةنت دتيتحنت سربقز   ن  رظرحنت   دي ن

ن ببذهنت دتيتحنتأ  رر ي نبإلنس شجيع،ن بي زن ي  ديّنبرحنت  رديّن طيننب تحيينت  ُننتأه  رإلنننن-6

 :حماية الثروة النباتية والحيوانيةد. 

ده،نتهمةن قمتإلنبمذ كنرحنت فيتسيمزنت  مةن بمدّنت جبمر ةن م نتآلحّمج مران ع لنتفتيانت فيتسزنسي نت سنت بميت  نت  ف مزن ت ريمزنتا
ن:  نخ ل

 م ن كرحر بمرننبملنت دت مزنبمدأ نجزن  ن  ندن جرط نتتسعزن  ن ررةيلن عيّنجبرييزنت  ةن بدّنررحنتا جفيذنت  كرحَنننننن-1
نت  كرحرمزنت ج رسيمز،ننا مرحز نكثمينكيفمزن م نهذ كنسيكت ننا ّننجظيت نتنن برونت تسر لنت فيديز ّننري نببلنت ف ّن  ن  ن

نبمإلحينتا كرجمرحن مديبإلنهتن جبيرن عدإلن متّن ّناحةنت ت حنت  جرسز،نن كرحرزر بعضنت  فتيسي نبن يرإلسدإلننأر  رل
 ن غطيمممزنكر يمممزنيممم  ّنن ّ مممرتفتيانت فيتسمممزن قمممتإلنبر  كرحرمممرحنبتتسمممطزنت طمممر يتحنت فيتسيمممز،نن ّننبفتت مممدنت  كرحرمممز،نحممم

سشممممرزنت ق ممممحنحممممةنه نحممممةن كرحرممممزنيرممممدُننك ممممر كممممر يفنت  كرحرممممز،ننجخفممممرضت ي جطقممممزنت  ةممممربزنا ممممرحزنا مممم ن
نت ستجز نز ن كرحرزنرشيتحنت ق حنتخرةّن،نتنت  ررحظرحنت  تبتصا

دان ع  مدنرحن ررةيلن رمدننسدتدنبيت  ن كرحرزن  كر يزنآلحّناحيبرنن ي كرحرزنت ريتيزنتت  ةني إلّننته  رإلسطرصناننننن-2
 نت عممدتنط  بممرنحممةن تتسممإلنت  كرحرممزن ي ممت ّنت نانتن ةمميزنت رشمميانت  ممريّننسيمم ن ج يممزنت عممدتنت ريممتمن يرشمميانت  ممة
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بر جسمممبزن مممدتلنزن جيبمممزنيت مممدانحمممةنهمممذتنت  جمممرلنينت  جيبمممزنت سمممتييّنع َبمممت ُنن ات ريمممتمن)رشممميا(ن  ممملنت رشممميانت  مممريّن
ترمرحظن،نرحرين آلحّنتاثينت  ّن  ننرنردنن  ّنر،نط  بت نتن،نتاسدتصنت ريتيزناكثرينخ  برنتس طرسح،نريُ نت  جطقز

نز سي نت بي زنت فيتسيزنجظيف
ن سبإلنت فتيدهإلنبر  عيي رحنت  ف زفتي نرحنت  ج شيانحةن َنت  فتيسي نسي ن كرحرزنتآلحّننر ّنننننن-3
زنت  ف مزن بمذتنت غميض،نتفتيانت فيتسمزن ع ملنسيم ن متحيينتادتيمزنت بيطيّيمن ّننحمن،ج رانت ريمتتجةرنبر جسبزن ته ّنننننن-4

زنبمممبعضنت ترمممدتحنيرقَمممفرحنت  ُنس تَةمممت خمممد رحنت بيطييمممزن ممم ن بممملن يتكمممفنبيطييمممزنثرب مممزنا مممرحزنا ممم نت  ُننت ممم إلّن
يبمر،نب مرنحيبمرنت دت مزن  ر ّنن ّننرنت  كر يفنت جرج زنس نر  حنت  يقيحنتت  كرحرزن ألتب زنحم ّنهن تأيشرديزنت فيتسيز

لنسممعينةنت ريمتت ني رّ م يب من ّننزنت  كرحرمزنت فيديممزنحمرنحمةنرر مّ مهةنت ريتتجممرح،نسمزنسيم ن يب متفننزنت  ُن ي مزنتادتّيم
ن كيفزنت دتتص 

زنت بجيجبممرن ممسنسمميت ن ع مملنتفتيانت فيتسممزنسيمم ن جفيممذنبيجممر  ن  كر مملن  رسممي ن تتةممفرحنتابقممرينت  ريّيممننننن-5
 تتجممدهر،نزن ممسنت ظمميتفنت بي يممزنحممةن جممرط ن مم ن فتيممرن ممأ يإلنت عمميت نت  ريّيممنتأسمم فردا،نببممدفنياخ ممرَنججبيممزن ُنه
ن دخرلنةفرحن يمتبزنت يبر،نكفيرداناج رانت رييزنهتن ةرحةنت يرإلت نتن

ج ممرانت ريممتتجة،نحممةن جممرلنر ريممزنتاج ممرانت جبممر ةنتتانر ر نَسممج ننر ممر نخممذنسيمم نسر قبممرن بَنأتفتيانت فيتسممزن ن ّنه نججممدنرنسممبَن ّ مم
دتصنت خد مممزنت  طيتبمممزنحمممةنت ت مممحنت  جرسمممز ن مممذ كنح ممم نهينحمممةنت  مممأخ نهتنن يابمممينن ر ييبمممرنجفقمممرحنميمممين ُننذ مممكنا ممم منتيممم دّن

ا مم نبرمم ننا ممرحز ن،نيفنت فيتسيممزرممي نتت ُغممت عممرإلن يفّ ننرممردكرأ ّنخمميىنهجبممرحنن ممسر  تتفمنبممهممذهنت خد ممزنن ن مم إلننهت  مميتيمن
مم دانسمميسنج عيمرحن عرتجيممزن يقيممرإلنببمذهنت خممد رحنتسيمم نجفقمزنت جبممزنت  سمم فيأةمزنبممذ كنهتن زن  خة ن أسميسنشمميكرحنخرةن

ن جبر 

 :ضي والتشجيرااألر  استصالحه. 

ت  شيتسرحنت  ةنسره حنحمةننهإلّنه  ننشجرينت  ث يانتت ريتجيزت شجييهرنبران،تايت ةنت جبييزنتس ة  ين شرييسنع بَن ُن
ن محنتايت مةنت جبييمزنت جميدتصنا م ا م نكتجبمرنرتننن مر  بإلنحمةنت ييمف،نا مرحز نانتتسم  يتيرمي نبأيت ميبإلنت فّ ننتي بمرط عفيفن

 نادتيانت  شميتون ن  مت ننههمذهنت  شميتسرحنسيم ننهتيقمتإلن بمدنت تطجة نتتأ  ةردري ن يفّ نندت نجيّننيان عطةندخ  نث  نبسر ي ن ُن
تحم حنن،ت عفيملنت رجمريان جبمرن،جرحنحيبمر ر مزنت  مدينننيتحنت جبييمزنبجردَني هنت تت عزنحةنت  ُنهنتس ة   سرسدانت  فتيونحةن

رسمرزنت جفقمرحنت فعييمزننت متحيينت غميتسنت  ف مز،نتيم إلّنن،يشردتحنت فجيي نحمةنت  شميتواتح نت  ف زن غيسنتاشجريننُرفيت 
طنهتنطتيمملنتاجملنرسممزنجظممرإلنت ع ييممرحن مم نت  ةمميفنت فيتسممةنت  عمرتجةن  تس ممنين ي مر نع َبممزنسيمم نتايضنت ُنةميتحَنت  ُن
نت قيض نت فر يزج ر ةنت عيبيزنهتنت دت يزنتح نشيتطنسزنت   تيلنتالن  ن  سّنخةننت  ُن

،نتس ةم  جبييمزن ر مرانا م ننيتض نهينحيبمرنفذانتح نهذهنتاسسنج يسنت  ررحظرحنت  ةن  متحننجننت دنش يحنت  شيتسرحنت  ُن
ا ممم ن ررحظمممرحنر ممملنتر مممرهننب ررحظمممزنييمممفند شممم ،نتتةمممتأ ننت ن ممم ن ررحظمممرحنديسمممرنتت سمممتيدتصنتت قجيطممميان ممميتيننبمممدصت ن

ن،ا مرحز ن رّييمر نيمزنت  ردّننبر ر سم يفَنهذهنت  شيتسرح،نت متحيين ُننتس  يتي يكيفنسي نت ن نناند زنتريز ت نتت  ذ يزنتطيطتسنتن
ان نت فر ممدانت  يجممتّنتييس ممن، جفيممذهر مم نونسممتفنُيسممي نن،رحنت  ف ممزتحنتت  جبيممفتحنتتآل ّيممت  عممدنننتسمم ييتدجمميتصتحناا مم ن سممبيلن

زن مذ كنسمتفنرحنت كتي نشميكرحنخرّةم ثلنهذهنتآل يّننتس ييتد شجيسنت  س ث يي ن  نت قطرونت خرلنسي نن ننهك رنن جبر 
نيانا م نهيتض نسم ث َنون رتيلنتايت ةنت جبييمزنميمينت  ُنتا ثلن  تتيدجرنت طبيعيز،نتيسي ننتأس ث رير زنحةنيسرهإلن سره زنحعّن

  ت  فتيسي  ندختلنرس نت تطجةنتيُننتأ  ةردرنيسرهإلنحةنت  شغيلنتا ثلن ي تتيدنت بشييزنحةنت ييفنتيدسإلنجز،ن  ننج  ن ُن
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