
 � .انجؾش نجٛبَبد انُبلض أٔ انكبيم غٛش انزفغٛش

 انجؾش ثٛبَبد رفغٛش ٔ ئعشاءاد فٙ ثبنزذخم انشخظٛخ نهًٕٛل انغًبػ.   

 :انجؾش رمشٚش أخطبء .٦

 رزٕفش انزٙ انًالؽظبد ٔ االلزشاؽبد ٔ انجٛبَبد ٔ األفكبس رغًٛغ فٙ اإلًْبل 

 غبنجبً، انُغٛبٌ ػبيم َزٛغخ نٓب انجبؽش نفمذاٌ ٚإد٘ يًب انجؾش، رُفٛز  أصُبء

 .انزمشٚش ئػذاد خالل ئنٛٓب يبعخ ؽبعخ ػبدح رظٓش ؽٛش

  

 ٚغشد يشززخ عًم ٔ طٛغ ة انغبثمخ األثؾبس ٔ انذساعبد فظم أٔ فمشح رمذٚى 

 ثأعهٕة يؼبً  ديغٓب دٌٔ ...اً  أؽٛبٌ ْبيخ غٛش يؼهٕيبد يُٓب آل فٙ انجبؽش 

 .انجؾش ثًٕػٕع ٔٚزؼهك يفٛذ يُطمٙ

 أؽٛبَبً  يُبعجخ ٔدٌٔ ثكضشح انؾشفٙ االلزجبط اعزؼًبل.   

 ػشع فٙ ٚالؽظ آيب انجؾش، ٚخض آنٛبً  أٔ عضئٛبً  أآصش أٔ ٔطف ئغفبل 

 فٙ أٔ فشػٛبد، ٔ أعئهخ ٔ أْذاف ٔ خهفٛخ يٍ ػبدحً  ٚزجؼٓب ٔيب انجؾش يشكهخ

 ٔ رؾهٛم فٙ أٔ انًزُٕػخ، اإلؽظبئٛخ ٔ انؼهًٛخ ثًكَٕبرٓب انجؾش يُٓغٛخ زبثخك

 يظطهؾبد رؼشٚف أٔ انًُبعجخ، االعزُزبعبد اعزخالص ٔ انجٛبَبد رفغٛش

 .غٛشْب أٔ انجؾش

 نغٕٚخ أخطبء يالؽظخ ٔ انزمشٚش، فمشاد ٔ ػجبساد رغهغم ٔ دلخ ٔ نغخ ئًْبل 

 .يزؼذدح ئؽظبئٛخ ٔ يطجؼٛخ  ٔ

 :انجؾش رمٛٛى أخطبء .٧

 انجؾش ػهٗ نهؾكى يذسٔعخ يؼبٚٛش رٕفش ػذو.   

 نزمًّٛٛ انًخزظٍٛ نغٛش انجؾش ئػطبء.   

 انشخظٛخ ٔانًؼبٚٛش األْٕاء ثؼغ رذخم.   

 : انضساػٙ انؼهًٙ انجؾش يُٓغٛخ – صبيُبً 

 يزطهجبرّ نزهجٛخ األسع ػهٗ ٔعذ ؽٛضًب انضساػٛخ انجٛئٛخ األَظًخ اإلَغبٌ ألبو

 رؼبػفذ انؼهًٛخ ٔاألثؾبس انزغبسة ٔػجش...... ٔعكٍ ٔآعبء غزاء يٍ انًخزهفخ



 انطجٛؼٛخ انًٕاسد يٍ انًضهٗ ٔاالعزفبدح ٔرطٕٚشِ اإلَزبط نضٚبدح انجششٚخ انًؼشفخ

 انًؼبطشح نهًغزًؼبد انًخزهفخ انزؾزٛخ انجُٛخ نزؾغٍٛ انًغزذايخ انزًُٛخ يفبْٛى ػًٍ

 . ٔرطٕٚشْب

 ثًُٓغٛخ رُفز أٌ نٓب فالثذ انظؾٛؾخ َزبئغٓب انضساػٛخ انؼهًٛخ األثؾبس رؼطٗ ٔنكٙ

 :ٚهٙ يب رزؼًٍ يؾذدح

 :انًٕػٕع اخزٛبس .١

 أًْٛخ انؼهًٙ انجؾش ػُبطش أآصش يٍ انجؾش أٔ انذساعخ يٕػٕع اخزٛبس ٚؼزجش

 . بيهخك ثبنجؾش انًزظهخ األػًبل ثمٛخ انٕالغ فٙ ٚؼبدل فٕٓ ح، يغإٔنٙ ٔأآصشْب

 َخزبس فمذ ٔانُفمبد، ٔانٕلذ انغٓذ نؼٛبع ٚإد٘ نهًٕػٕع يٕفك غٛش فبخزٛبس

 ثذاٚخ يٍ عُٕاد أٔ عُخ أٔ أشٓش ثؼذ يٕفمٍٛ غٛش أَفغُب َغذ ٔنكُُب نهجؾش يٕػٕع

 يٍ انغبثك فٙ يذسٔط انًٕػٕع ٚكٌٕ ٔلذ . عذٚذ يٍ َجذأ أٌ ٚمزؼٙ يًب انؼًم

 ثبؽضٍٛ لجم

 يؼشٔفخ ٚؾبٔل انجؾش آاٌ ئرا ئال ؽٕنّ انًطشٔؽخ انزغبؤالد ػهٗ اإلعبثخ اعزطبػٕا

 ٚؼزجش نزا. دساعزّ عجك نًٕػٕع يؾذدح َمبؽ ػهٗ انًؾهٛخ انجٕٛيُبخٛخ انزأصٛشاد

 ٔٚغزشٛش ٔٚمشأ ٚغأل أٌ ٔػهّٛ.انجبؽش ثّ ٚمٕو ػًم أْى انجؾش يٕػٕع رؾذٚذ

 لٕاػذ ػهٗ ٚطُهغ ٔأٌ. انًخزهفخ انؼهًٛخ ٔانًإعغبد انجبؽضٍٛ ٔثٍٛ ثُّٛ ٔٚزغبءل

 نهجؾٕس االَزشَٛذ شجكخ ػهٗ Agris- Caris Agricola) انًزبؽخ انًؼهٕيبد

 يٕالغ ٔػهٗ ( IPGRY – ICARDA - FAO - لٕاػذ يضم) ٔانغبسٚخ انًُزٓٛخ

 ( ISHS ) . أٌ ػهّٛ ٔػًٕيبً  انؼبنًٛخ انضساػٛخ انجؾٕس ٔيشاآص انًُظًبد

 يٕػٕع يٍ ٚغؼم ACSAD) انًزبؽخ انًزخظظخ انضساػٛخ انؼهًٛخ ٔانًغالد

 .انفزشح رهك فٙ ؽٛبرّ يؾٕس انذساعخ

 : انزبنٛخ انششٔؽ فّٛ ٚزٕفش أٌ ٚغت ٔعهًٛبً  يٕفمبً  انجؾش يٕػٕع اخزٛبس ٚكٌٕ ٔنكٙ

 ٌلٕيٛخ أٔ ٔؽُٛخ اعزشارٛغٛخ أًْٛخ نهجؾش ٚكٌٕ أ.   

 ٌانضساػٛخ انزًُٛخ رطٕٚش فٙ انجؾش ٚغبْى أ.   

 ٌيُٓب عبَجبً  أٔ يهؾخ يشكهخ ؽٕل يؼبنغبً  انًطشٔؽخ األعئهخ ػهٗ ٚغٛت أ.   



 ٌانًؼبطشح انؼهًٛخ انجؾٕس ٔيُٓغٛخ ٚزُبعت أ.   

 انًجزذئٍٛ نهجبؽضٍٛ ٔخبطخ انًزخظظخ انؼهًٛخ انًإعغبد يشبسآح.   

 ٌٔاإليكبَٛبد رزُبعت ال ػبيخ اعزشارٛغٛخ ٔنٛظ يؾذداً  انًٕػٕع ٚكٌٕ أ  

 .رأيُٛٓب انًزٕلغ أٔ انًزٕفشح

 َٙمبؽ ٚذسط ثؾٛش رغضئزّ نهجبؽش ًٚكٍ يزؼذداً  انجؾش يٕػٕع آاٌ ؽبل ف  

 . أخشٖ َمبؽ نزُفٛز ُٚزمم صى َزبئغّ ٕٔٚصك ػبو آل يؾذدح

 ثبنجؾش انجذء لجم انًًكُخ االؽزًبالد نكم رظٕس ٚؼغ أٌ انجبؽش ٚؾبٔل 

 .ٚؼبنغٓب انزٙ انًشكهخ أٔ يٕػٕػّ ٚخزبس االؽزًبالد رهك أعبط  ٔػهٗ

 ثؾٛش نهذساعخ انًطشٔؽخ انًشكهخ أٔ نهًٕػٕع انًالئًخ انزغًٛخ اخزٛبس 

 ٔانفكشح انجؾش ْذف ٔآرنك انًغبالد يٍ يغبل أ٘ ٔفٙ انجؾش ارغبِ  رٕػؼ

 انًشآصح انمظٛشح فبنغًم.ٔدل ل ق يًب انكهًبد ركٌٕ ثؾٛش ئنٛٓب ٚغزُذ انزٙ

 .انجؾش رغًٛخ فٙ اعزخذايّ ًٚكٍ يب اعًم ْٙ ٔانًجزكشح

 :رُفٛزِ لجم انجؾضٙ انًششٔع أٔ انجؾش ػشع .٢

 ٢٠٠٣ يبٕٚ فٙ طذس يؼذل دنٛم ٔانًبئٛخ انضساػٛخ انجؾٕس نغُخ أطذسد نمذ

 :رشًم ٔانزٙ انجؾضٙ انًششٔع أٔ انجؾش اعزًبساد ئػذاد ٔخطٕاد آنٛخ ٚزؼًٍ

 ٔأْذافّ انجؾش يغبل ػٍ ػبيخ يؼهٕيبد رٕػؼ يمذيخ.   

 يغبل فٙ انغبثمخ نهجؾٕس يهخض رؼى : انغبثمخ نهجؾٕس اعزؼشاع  

 . يؾذدح ثًشاعغ انجؾٕس ْزِ يٕصمبً  انجبؽش اخزبسِ انز٘ انًٕػٕع

 انؼًم  ٔخطٕاد انًغزخذيخ انًٕاد نزٕػٛؼ : انجؾش ٔيُٓغٛخ انؼًم ؽشٚمخ 

 .انجؾش نزُفٛز انالصيخ ٔاألعٓضح انًؼزًذح انجؾش ٔؽشائك

 انًزٕلؼخ انُزبئظ.   

 انًؼزًذح انًشاعغ.   

 ػذو ؽبل ٔفٙ. انجؾضٙ انًششٔع أٔ انجؾش نؼشع رؼذ اعزًبسح ثؾضٙ ضكيش ٔنكم

 ألًْٛخ اإلشبسح يٍ الثذ فاَّ انًشاآص ألؽذ رمذًّٚ أٔ نهجؾش يجذئٙ ػشع ئػذاد

 ٚمٕو ثؾٛش انًٕػٕع اخزٛبس رهٙ ْبيخ خطٕح ْٔٙ انغبثمخ نألثؾبس يهخض ٔػغ

 ٔلٕاػذ يظبدس يٍ انًٕػٕع ْزا ؽٕل انًزبؽخ انًؼهٕيبد ثزغًٛغ انجبؽش



 انًؼهٕيبد ثزٕصٛك ٚمٕو ٔثؾٛش ػهٛٓب االؽالع ٚغزطٛغ انزٙ انًخزهفخ انًؼهٕيبد

 ْزِ ػهٗ عٛؼزًذ اَّ آيب ٔرُفٛزِ انجؾش خطخ ٔػغ فٙ ٚغبػذِ يًب ثجؾضّ انًزؼهمخ

 ػُذ ئنٛٓب ٚغزُذ أٔ ثٓب ألٕانّ فٛذػى ػهٛٓب انًزؾظم انُزبئظ يُبلشخ ػُذ انًؼهٕيبد

 ػهٗ أٔنٙ ثشكم انًؼهٕيبد آافخ ثزغغٛم فٛمٕو رنك غٛش أٔ ُٚمذْب أٔ سأّٚ ؽشػ

 ئنٙ رمغى أٌ فٛغزؾغٍ آثٛشا انًؼهٕيبد ؽغى بٌك فارا يشلًخ ألشاص أٔ أٔساق

 رغًغ أٌ ٚفؼم ٔ ٔاؽذ فظم فٙ انٕاؽذ انًٕػٕع راد انًؼهٕيبد رغًغ يٕاػٛغ

 انًإنف اعى ٔ انُشش ٔعُخ انكبرت اعى يُٓب مك ٚجٍٛ يهفبد فٙ انًؼهٕيبد ْزِ

 أخزد انزٙ انظفؾبد رزآس لذ ٔ انفظم ٔ انغضء ٔ انُشش ٔيكبٌ انًطجؼخ أٔ ٔانُبشش

 انًغهخ ٔاعى انجؾش ٔػُٕاٌ انُشش ٔعُخ انجبؽش اعى أٔ ، آربثبً  آاٌ ئٌ انًؼهٕيبد يُٓب

 ٚكزت اٜخش انٕعّ ػهٗ ٔ انظفؾبد، ٔأسلبو ٔانؼذد انًغهذ ٔسلى انُبششح انؼهًٛخ

 عًغ يٍ االَزٓبء ٔثؼذ يشرت ٔ يُغك ثشكم انًطهٕثخ األفكبس ػهٗ ٚؾزٕ٘ يهخض

 عٛزجؼّ انز٘ انزشرٛت ؽغت ٔ نًؾزٕٚبرٓب رجؼبً  رظُف ٔ انًهفبد رإخز انًؼهٕيبد

 ٚكٌٕ لذ انزشرٛت ) . انكزبثخ ػًهٛخ ػهّٛ رغٓم ثظٕسح ٔ ثؾضّ ػٍ انكزبثخ ػُذ انجبؽش

 انًشعغ ٔسٔد ؽغت أٔ انُشش نغُٕاد صيُٙ رشرٛت أٔ – دٚخ األثظ انؾشٔف ؽغت

 ( ..ثبنُض


