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 *الحادى والعشرين سياسات زراعية فى القرن

 
 **د الفتاح القصاصبمحمد عأ.د. 

 
 : تقديم
ظمت الزراعة الركيزة األساسية لممجتمعات المستتررة طتلاع عةترة  الن ستهة   ت   

  التتت  تعتمتت  ةتتتاريا اإلهستتام المتوهتتر ل تت  تتتاريا الزراعتتةع هةتتست الزراعتتة المستتترر 
  هباتات المواصيع  عم  أرجح األقلاع  فت  مهطرتة اللتبلع عم  سبلالت مستاهسة  

ت مهلا إل  ببل  العالمع كع وهتارات عصتلر التتاريا األللت  ارتكتزت الخصيب  لةع  
عمتت  الزراعتتةح الوبتتلب فتت  مصتتر لمتتا بتتيم الهلتتريم لالصتتيم  لزيتتت الزيتتتلم فتت  بتتبل  

 ولض البور المتلسطع
 

 تتتتتتتتتتتتتت
 .0224يو ما ما العىما ارصصرى ىفحماضرة القيت مبقر اجمل *

 أستاذ متفرغ بكىية العىوم )جامعة القاهرة(. **
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عهتت ما توللتتت المجتمعتتات األلربيتتة إلتت  عصتتر الصتتهاعة فتت  الرتترم ال تتامم عةتتر 
لمتتا بعتت ع  اعتمتت ت هةتتسة الصتتهاعة عمتت  تلظيتتن األمتتلاع الهاتجتتة عتتم فتتا ض العطتتا  

م الررهيم التاستع عةتر لالعةتريم كاهتت مجتمع ف  غهل الالزراع   لتولالت التاريا ل 
هتيجتة التاتتاعبلت بتتيم الريتتن الزراعتت  لالوهتر الصتتهاع   ل تت  تاتتاعبلت ترتت مت بلتتا 

مصتتتت ر  -عمتتتت  متتتت خ التتتتتاريا  -كاهتتتتت الزراعتتتتة الزراعتتتتة لالصتتتتهاعة لالمجتمعتتتتاتع ل 
االللتتتام لمتطتتتليرات الترهيتتتة فتتت  أ لات التتترخ لالوتتترث لالوصتتتا  المةتتترلعات الله ستتتية 

فتت  هتتبط األهلتتار استتتل فت  فتتال التلستتع الزراعتت ح هتتطكر فتت  مصتتر الرهتتاطر الكبتترخ 
الخيريتتتة فتتت  مهتصتتتن الرتتترم التاستتتع عةتتتر  لختتتزام أستتتلام األلع فتتت  مستتتتلع الرتتترم 
العةريم لالرهاطر التالية لمةرلعات الرياوات الكبرخ لغير ا  كاهت جميعلا تستتل ن 

 تهمية الزراعةع 
  

ل ت  هرطتة واستمة فت  تتاريا التهميتة ت ماصتمة  فمما كام مهتصن الررم العةريم 
را    ل تت  مرومتتتة تلظيتتتن العمتتتم هتتتالتتتاريا ت  خمتتتت الزراعتتتة إلتت  مرومتتتة  ال تتتلرة الخ

لالتكهلللجيا ف  تعظيم الغمتة ت الموصتلع متم لوت ة المستاوة ت اعتمتا ا عمت  الستبلالت 
توستتتتتيم عاليتتتتتة اإلهتتتتتتاج  لعمتتتتت  الكيماليتتتتتات الزراعيتتتتتة لمتستتتتتمي  للمكافوتتتتتة ا فتتتتتات ل 

الموصلع  لعم  تطلير عمميات الابلوةع  تطع هجاوتات عظيمتة هتجتت عتم التعاهت  
بيم العمم لاالهتاج لالتكامع بيم الزراعة لالتطلير التكهلللج   لوررت لئلهستام الطعتام 
أخ األمتتم الغتتطا   فتت  زمتتم بمتتد تزايتت  أعتت ا  الهتتاس مرومتتة  االهاجتتار الستتكاه    يزيتت  

معتت ع ألتتن مميتتلم هستتمة كتتع عةتتر ستتهلات  ألتتن مميتتلم فتتم ب 0891ستتكام العتتالم مهتتط 
 تطمب الطعامع

 
 ف   طع المرومة المعاصرة برزت لمزراعة لظياتام ر يسيتامح

 ركيزة اقتصا ية ت وصة مم جممة الهاتج اللطه ع 
 ركيزة اجتماعية ت األمم الغطا  ع 
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ت كاهتتت مصتتر واهتترة فتت  مراوتتع  تتطا التتتاريا جميعتتاع بتت أت الزراعتتة فتت  وطيتتا
الرطتتاع الغربتت  فتت  زمتتم الوربتتة طات المطتتر   تتم كتتام فجتتر الزراعتتة فتت  وتتلض هلتتر 

 لعمع(ع 0111اليهع لترمز للا قرية مرم ة ف  ال هلب الغرب  لم لتا )ولال  
 

اتسع هطال الزراعة المرلية ف  لا خ الهيتع لالت لتا فت  علتل  األسترات الارعلهيتة  
  موم  عم ( تهايط المةرلعات الكبرخ لب أت مصر ف  ألا ع الررم التاسع عةر )عل

 لهبط الهيعح مم الرهاطر الخيرية وت  الس  العال ع
 

تطلرت الزراعة المصرية مع تطلر مةرلعات الرخ مم مرومتة رخ الويتاض إلت  
مراوتتع التترخ التت ا م لالتك يتتن الزراعتت   لأفتتا ت مصتتر أعظتتم إفتتا ة متتم ترهيتتات ال تتلرة 

عمم  ف  الجامعتات لمراكتز لموطتات البوتلث اسلمت مؤسسات البوث الل  الخهرا  
التابعتتتة لتتتلزراة الزراعتتتة إستتتلامات عظيمتتتة فتتت  تطتتتلير الزراعتتتة المصتتترية  متتتم أبرز تتتا 
الومتتتتتتبلت الرلميتتتتتتة التتتتتتت  تعالهتتتتتتت عميلتتتتتتا لزارة الزراعتتتتتتة لأكا يميتتتتتتة البوتتتتتتث العممتتتتتت  
ة لالتكهلللجيا مهط  ماهيهات الررم العةريم وت  ا م  لأصبوت مصر مم  لع المر م

ة األرض )الاتت ام( فتتت  األرز لقصتتب الستتتكر وفتت  العتتالم بمريتتتاس اهتاجيتتة لوتتت ة مستتا
ركيتزة  –ةتسهلا فت  طلتأ ةتسم الزراعتة فت  العتالم  –لغير اع لبريتت الزراعتة فت  مصتر 

اللطه   لركيزة اجتماعية ف  مجاع توريل األمم الغطا   لالتر م   مم ركا ز  االقتصا
 لطهية استراتيجية ال تخا  عم  أو ع هول االكتاا  الطات ع  طع أ  ان

 
 من قضايا الزراعة فى العالم

هتتتطكر بالعرفتتتام ايجابيتتتات تطتتتلر اإلهتاجيتتتة الزراعيتتتة فتتت  العتتتالم مهتتتط فجتتتر ال تتتلرة 
الخهرا  لال لرة المعاصرة الت  تعتمت  عمت  تطبيرتات التكهلللجيتا الويليتة بمتا فت  طلتأ 

مكافوتة ا فتات لفت  استتخبلص مهتجتات  اإلفا ة مم الكا هات ال قيرة ف  التسمي  لفت 
ج يتت ة   لاإلفتتا ة متتم الستتبلالت المتميتتزة باهتتع لستتا ع الله ستتة اللرا يتتةع لكتتم الزراعتتة 
 ف  العالم تلاجه ع  ًا مم الرهايا الت  توتم إعا ة صياغة بعض السياسات الزراعيةع 
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لأصتتبوت الرهتية األللت   ت  تهتتاقص قت رة الزراعتة عمتت  االستتربلع االقتصتا خ   -0
تعتمتتت  عمتتت  التتت عم المتتتال  المباةتتتر ل غيتتتر المباةتتتر التتتطخ يعيهلتتتا عم االستتتتمرارع 
هةتتا   الزراعتتة فتت  التت لع المتر متتة فتت  ألربتتا لأمريكتتا لاليابتتام تعتمتت  عمتت  التت عم 

بتتتتيم  تتتتطع التتتت لع بةتتتتسم  التتتت عم  مالوكتتتتلم  الستتتتخ ع هستتتتمع عتتتتم الجتتتت ع الموتتتتت 
 الزراع  ع

جتماعيتتتتة لمزراعتتتتة أصتتتتبوت الغالبتتتتة  لأم فكتتتترة التتتت عم تعهتتتت  أم اللظياتتتتة اال  
اللظياة االقتصا ية ت ف  الوساب المال  ت أصتبوت أقتعع لتيس فت  طلتأ متم بتسس 

 إال أم هغمض عهه العيم لكسم األمر غير طلأع
الرهتية ال اهيتة ت لتتصتع بتاأللل  ت  ت  أم أستعار المواصتيع الزراعيتة الختام  أخ  -2

أصبوت ال تا  بهارات اإلهتتاجع  farm gate price"الريمة الهر ية عم   راس الغيط 
  طا سبب الواجة إل  ال عمع

اتجه األمر إل  تعظيم الريمة المالية لئلهتتاج بد خالته فت  عمميتات  مهتاعاة   
ل تتتت  عمميتتتتات تصتتتتهيع لتغميتتتتنع تتتتت ع  راستتتتات  multiplier processes"الريمتتتتة 

ل تت  مهيستتلتا لأيتتلا  MINKاالقتصتتا  الزراعتت  فتت  أربتتع لاليتتات أمريكيتتة )مةتترلع 
 لهبراسكا لكاهساس( مم لاليات اإلهتاج الرزاع  ال رخ  عم  أم ح

% متم جممتة الهتاتج 9لختام )عمت  رأس الغتيط( يعتا ع اقيمة الهتاتج الزراعت   )أ(
 الموم   ل طا خاسر ف  الوساب المال ع

قيمتتتتة طات الهتتتتاتج الزراعتتتت  إطا استتتتتكمع عمميتتتتات مهتتتتاعاة الريمتتتتة تصتتتتبح  )ب(
 م جممة الهاتج الموم   ل طا رابح ف  الوساب المال ع% م22

ال رس المستاا   هتا يةتير إلت  أ ميتة التصتهيع الزراعت   لأم تتلجته الزراعتة   
 إل  فكرة المجمعات الزراعية الصهاعيةع

الرهية ال ال ة تتصع بتزايت  اعتمتا  الزراعتة فت  العتالم عمت  الترخ  لقصتلر متلار   -2
% مم جممة المياع العطبتة المتاوتة 91أ الزراعة أك ر مم الرخ عامةع تستلمع ميا
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لممجتمعتتات اإلهستتاهيةع أصتتبوت قهتتية الميتتاع العطبتتة ملهتتلع ال راستتات لالوتتلار 
 ف  الموافع ال للية  لهسمع عم التل ي  بورلب المياعع

% مم جممتة الميتاع عمت  9ع.8وار لتم ع بالمياع المموة تممؤ المويطات لال  
أغمتتتب الميتتتاع العطبتتتة ممستتتلأ فتتت  تكتتتاليم الجمتتت  فتتت  المهتتتاطل الكتتترة األرهتتتيةع 

(  2مميتتلم كتتم 0ع.2% متتم جممتتة الميتتاع العطبتتةح .ع79الرطبيتتة لالجبتتاع العاليتتة )
% متتم جممتتة الميتتاع العطبتتةح 28ع1لموبتتلس فتت  بتتاطم األرض ت ميتتاع جلفيتتة )

 70111متتتم جممتتتة الميتتتاع العطبتتتةح  27ع1(  لأقمتتته الرميتتتع )2مميتتتلم كتتتم 20ع07
(  ل جممة ما يتاح ف  أهلار العالم لبويراته العطبة  ما يسخطع الهاس أقع مم 2كم

( ألغتتراض الزراعتة لالصتهاعة لواجتتة المجتمعتاتع المجتمتتع 2كتم 9111الُعةتر )
ال لل  يتكمم عم  طع الرهية ك يرا  لم أم يتلجه إل  إيجتا  اللستا ع التكهلللجيتة 

 لعطبةعلزيا ة الملار  المتاوة لمهاس مم المياع ا
الرهتتية الرابعتتة تتصتتع بتتت  لر أراهتت  اإلهتتتاج الزراعتت  )الغابتتات ت المراعتت  ت  -0

الزراعة(  لخاصة ف  المهاطل الجافة ت قميمة المطر ت ف  العالم  ل ل متا اصتطمح 
عمتت  تستتميته  التصتتور ع اإلهتتتاج الزراعتت  فتت  المهتتاطل الجافتتة يتهتتممح الزراعتتة 

ع تتت  لر األراهتت  المرليتتة يتصتتع أساستتا  اعتتالمرليتتة ت الزراعتتة المطريتتة ت المر 
صرن الراصرع ت  لر أراه  الزراعة المطرية يتصع لبالخمع بيم الرخ ال افل لا

رض التربتتة لبلهجتتران لفرتت  بتتالتك ين الزراعتت  فتتلل طاقتتة الهظتتام البي تت   بمتتا يع تت
الخصلبةع ت  لر المراع  يتصع بالرع  الجتا ر أخ زيتا ة أعت ا  قطعتام الماةتية 

 (عcarrying capacityالطاقة االهتاجية لممرع  )طاقة الومع  عم 
ترتت ر جممتتة أراهتت  اإلهتتتاج الزراعتت  فتت  المهتتاطل الجافتتة فتت  العتتالم بوتتلال    

مميتتتلم فتتت ام(  ترتتت ر المستتتاوة التتتت  لرة  02911مميتتتلم  كتتتتار )وتتتلال   9071
لم بميتتت 02بوتتتلال   (income foregone)%  لترتتت ر الخستتتارة الستتتهلية 78بوتتتلال  

   لاستتتكممت األمتتم م لالرع أصتتبوت قهتتية التصتتور عمتت  قا متتة اال تمتتام العتتال
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  لقعتتت عيلتتا التت لع 0880المتوتت ة لهتتع اتااقيتتة  لليتتة لمكافوتتة التصتتور عتتام 
لص قت لأصبوت إو خ الملا يل ال للية طات الخطط ل ليات التمليع اخ لستا ع 

 علم ال لع الاريرة عم  تهايط خطط مكافوة التصورع
الرهتتتتتية الخامستتتتتة تتصتتتتتع بتطتتتتتلر تطبيرتتتتتات التكهلللجيتتتتتا الويليتتتتتة فتتتتت  مجتتتتتاالت  -9

 genetically modified)الزراعتتة  لخاصتتةما يتصتتع بالستتبلالت المله ستتة لرا يتتا 

organisms) ع لقت  استتتكمع المجتمتتع التت لل  لهتتع  ليتتة قاهلهيتتة خاصتتة )برلتلكتتلع
لتتتلج ( باألمتتتام الويتتتلخ قرطاجهتتتة المموتتتل باالتااقيتتتة ال لليتتتة لصتتتلم التهتتتلع البيل 

(biosafety) ع طلتتتتتأ ألم الستتتتتبلالت المله ستتتتتة لرا يتتتتتا  رغتتتتتم جتتتتت لا ا االقتصتتتتتتا ية
االيجابيتة  ت يتر الك يتتر متم اللتتلاجس  فعتت المجتتع التت لل  إلت  قبتتلع فكترة األختتط 

 كلاو ة مم ركا ز السياسات الزراعيةع precautionary approachباألولط 
ةح قتتت رة اإلهستتتام عمتت  التهبتتتؤ بمستتتتربع   تتتار تطتترح  تتتطع الرهتتتية مستتسلة عامتتت  

تكهلللجيا مستو  ة عم  البي ةع طلأ ألم الهصن ال اه  متم الرترم العةتريم ةتل  
قصتلر العمتتم فتت  عت ة أمتتلرع هتتطكر مهلتا لاوتت ة معرلفتتة لهتا جميعتتاح اكتةتتن العمتتم 

( فتتت  األربعيهتتتات متتتم ع ع عتلالتكهلللجيتتا المبيتتت ات الوةتتترية المخمرتتتة )هملطجلتتتا 
رتترم العةتتريم  لروتتب بلتتا العتتالم كاتتتح عممتت  بتتالد  لعالهتتت  تتطع المبيتت ات فتت  ال

مكافوة الوةرات هاقمة األمراض لخاصة ف  سهلات الورب العالمية ال اهية  لف  
مكافوة الك ير مم ا فتات الزراعيتة طات الخطتر بعت  عةتريم ستهة )فت  الستتيهات 

ا  ار البي يتة لالصتوية للتطع  مم الررم العةريم( ب أ العالم يستةعر المخالن مم
المبيتت ات  لفتت  الستتبعيهات بتت أت  لع العتتالم تستتم التةتتريعات التتت  تمهتتع استتتخ ام 

  طع المبي اتع
 
 

 21من قضايا سياسات الزراعة المصرية فى القرن 
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الرهتتتايا الخمتتتس التتتت  أةتتترها إليلتتتا تطتتترح عمتتت  مصتتتر مجملعتتتة متتتم االعتبتتتارات  
راعيتتتة )الزراعتتتة لالتتترخ( المصتتترية فتتت  الرتتترم الوتتتا خ يهبغتتت  أم تراعيلتتتا السياستتتات الز 

لالعةتتريمع تتت خع الزراعتتة المصتترية إلتت  الرتترم الوتتا خ لالعةتتريم لبتتيم أيتت يلا ألهتتاع 
 ترته  تطلير سياسات الزراعة لالرخ ف  ع   مم المجاالتع

 
 إدارة األرض:

ا  المتتتزارع الصتتتغيرة فتتت  األراهتتت  الر يمتتتة بتتتلا خ الهيتتتع  تتت  مصتتت ر التتترزل لمستتتل  -0
األعظتتتم متتتم العتتتامميم بالزراعتتتة فتتت  مصتتترع الستتتؤاع المطتتترلحح  تتتع يمكتتتم للتتتطع 

ة؟ أل توتاج السياسات الزراعية إلت  يتبر  كلو ات اهتاج قزم المزارع الصغيرة أم
الهظتتتر فتتت  لستتتا ع توليتتتع  تتتطع اللوتتت ات الصتتتغيرة إلتتت  تجمعتتتات إهتاجيتتتة كبيتتترة؟ 

 جع األمر الطخ يتيح تطبيل ترهيات مهاعاة قيمة الهات
المتتتزارع الصتتتغيرة فتتت  األراهتتت  الر يمتتتة  لالمتتتزارع الصتتتغيرة فتتت  مةتتترلعات   

تمميتتأ األراهتتت  لمختتتريجيم لالمهتاعتتتيم  تطتتترح قهتتتية التهتتتاقض بتتتيم )أ( التتت لاع  
لالت  تتوتم مراعاتلا ألهلا تعهت  وصتلع الهتاس   الر ر لاأل مية االجتماعية طات

فتتت  ظتتتع اقتصتتتا يات  لموتتت  ات االقتصتتتا يةاعمتتت  وصتتتص متتتم ال تتترلة  ل)ب( 
الستتلل لتهتتافس العللمتتة التتت  توتتتم ام تكتتلم لوتت ات اإلهتتتاج الزراعتت  مجمعتتات 
زراعيتتة صتتهاعية كبيتترة لقتتا رة عمتت  االستتتغها  عتتم التت عم الوكتتلم ع يهبغتت  عمتت  
السياستتتات اللطهيتتتة أم تستتتتل ن وتتتع عرتتت ة  تتتطا التهتتتاقضع جتتترت مواللتتتة ستتتابرة 

يع لمخ مة الزراعية ف  مجاالت مكافوتة لمتجميع الزراع   كام الرص  مهلا التجم
ا فتتتات باستتتتخ ام الترهيتتتات الو ي تتتة كتتتالرش بالطتتتا راتع لكتتتم المطمتتتلب ا م  تتتل 
التجميتتع برصتت  تلستتيع مستتاوة لوتت ات األرض المهتجتتةع قتت  يستتتمزم األمتتر تطتتلير 
فكرة ممكية األرضح الا ام المو   كرطعة أرض يممكلا فر   إل  فت ام مةتاع فت  

 ة مساوتلا ألن ف ام ت تلريل ممكية األرضع لو ة إهتاجي
م تتتاع لتلهتتتيح عرتتت ة التهتتتاقض بتتتيم االعتبتتتارات المجتمعيتتتة لهتتتلابط الموتتت  ات  -2

 االقتصا ية  يطروه مةرلع استصبلح أراه  ترعة الهصرع
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ا ألع طترعتتتة الهصتتتر تبتتت أ متتتم التتت لتا لتمتتتت  غربتتتا وتتتت  مهطرتتتة العممتتتيمع  تتت  
متترع اقتهت   تطا  91الترخ وتت  ختط ارتاتاع مةرلع كبير يعتم  عمت  رفتع ميتاع 

الرفع إقامتة خمتس موطتات رفتع متلاليتة  أخ أهلتا قهتاة رخ عاليتة تكتالين االهةتا  
)لتتتليس عتتتة أراهتت  طات تربتتتة جيريتتة رستتتلبية لعاليتتة تكتتتالين التةتتغيعع تةتتتل التر 

Loessع)  
عمت  اعتم  المةرلع عم   راسات ج لخ اقتصا ية لفهية متميزة لتبةتر بالهجتاح     

أم تتت ار المستتاوة جميعتتا كلوتت ة مجمتتع زراعتت  صتتهاع  متكامتتع يهتتم العهاصتتر 
 التاليةح

 م ا المساوة تتزرع بهجتر ستكر  متع اقامتة مصتهع إلهتتاج الستكر )باالةتتراأ  -
 مع مست مر بريطاه (ع

ال مث الباق  يزرع مواصيع أعبلن تربت  عميلتا  لعمت  برايتا صتهاعة ستكر  -
هتاج المولم عع إلاعالبهجر  قطعام ماةية إلهتا  ج األلبام لتصهيعلا لا 

عم   طا األساس تكلم الج لخ االقتصا ية لممةرلع ايجابية  باالهافة إلت    
 األسس التكهلللجية السميمةع

 تتتم غمبتتتت االعتبتتتارات المجتمعيتتتة  لتوتتتلع المةتتترلع لأراهتتتيه التتت  جتتتز  متتتم   
  قطتتتع صتتتغيرة برهتتتامج تمميتتتأ األرض لمختتتريجيم لالمهتاعتتتيم  للزعتتتت األرض فتتت

يزرعلتتا المستتتاي لم بمواصتتيع ترمي يتتةع بلتتطا اختتتع ميتتزام المةتترلع  لفرتت  جتت لاع 
  االقتصا ية لالاهيةع

 إعا ة تس يع المةرلع عم  األسس التاليةح  العالج :
 إقامة صهاعة سكر البهجر عم    خ الخطط األلل ع -أ

كر  ليلر لهته الخريجلم لالمبلأ الج   فت   م ت  األرض يزرعتلم بهجتر الست -ب
 بالتعاق  لممؤسسة الصهاعيةع 
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م مواصتتتيع العمتتتن )أل ل الخريجتتتلم لالمتتتبلأ الجتتت   فتتت   متتتث األرض يزرعتتت -ج
 سالمراعتت  المرليتتة(  ليربتتلم الويتتلام فتت  إطتتار المةتتاركة متتع مؤسستتة تهةتت

 لتصهيع لتسليل مهتجات األلبام لالمولمع
لستتكر الستتتخ امه يتعاقتت  مربتتل الماةتتية عمتت  ةتترا  مخماتتات عصتتير بهجتتر ا - 

 عماا لمماةيةع
كلم لممةرلع إ ارة عميا يةارأ فيلا مم ملم عم أصواب المصالح جميعتا  ت - ت

 عتهتكلم ملمتلا هبط ايراع األ ا   لتوريل كاا 
بم تتتع  تتتطا يكتتتلم التلفيتتتل بتتتيم االعتبتتتارات المجتمعيتتتة  لهتتتلابط الموتتت  ات   

ية هرجتتتتتل أم يتتتتتهلض االقتصتتتتتا يةع  تتتتتطع العهاصتتتتتر توتتتتتتاج التتتتت   راستتتتتات تاصتتتتتيم
بمستتت لليتلا خبتتترا  اإل ارة لاالقتصتتتا  لالمجتمتتتع الزراعتتت  فتتت  الجامعتتتات لمراكتتتز 

 البولثع
مةتترلع الكبيتتر فتت  تلةتتك  اعتبتتارات ةتتبيلة بمتتا طكرهتتا عتتم مةتترلع ترعتتة لتلاجتته ا -2

الهصرع يعتمت  مةترلع تلةتك  عمت  بهيتة أساستية عاليتة التكتالينح موطتة الرفتع ت 
رلع الرهاة األربعةع استصتبلح لاستتزراع األراهت  عاليتة التكماتةع الرهاة الر يسية ت ف

فت ام  تهتم أربتع مستاوات  911111مجملع األراه  المزمع استزراعلا ولال  
 091111فتت ام ل  011111وتلع الاترلع األربعتة  تتترالح المستاوة اللاوت ة بتيم 

 ف امع
ةتترلع عمتت  مةتترلعات ر يستتية  م أربعتتةلهجتتاح المةتترلع يمتتزم أم يتتتالن متتم   

كتتع قهتتاة فتترعع يكتتلم الةتترلع لوتت ة )أل عتت ة لوتت ات( تجمتتع زراعتت  صتتهاع ع إطا 
( فالستبيع لاهتوةع إطا 0خصتت اللوت ة المجتمعتة مستت مر لاوت  )م تع الاترع رقتم 

أر هتتا تلزيتتع إوتت خ اللوتت ات عمتت  ختتريجيم لمهتاعتتيم فيمتتزم لهتتع أستتس لبلطتتار 
لصتتتهاع  فاعمتتتةع  تتتطع مستتتالة اإل ارخ االقتصتتا خ لتظتتتع لوتتت ة اإلهتتتتاج الزراعتتت  ا

ة   توتتتاج إلتت  تاكتتر لتتت بر للهتتع األستتس الستتميمة لسياستتة إ ارة األراهتت  الج يتت
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لترجمتتتتتة  تتتتتطع السياستتتتتة التتتتت  هلتتتتتج إ ارخ لبهتتتتتا  مؤسستتتتت  يورتتتتتل كاتتتتتا ة العمتتتتتع 
 لاست امتهع

قريتتب متتم  تتطا يرتتاع عتتم المةتترلع الكبيتتر ح ترعتتة الستتبلم  لاألراهتت  التتتت    
 ف ام(ع  721111تستصمح لتستزرع عم  جاهب  قهاة السليس )

 
 إدارة المياه :

الرهية ال اية    قهية المياع العطبةع المياع    العامع الموت   لمتلستع الزراعت   
  مصتتتر تجتتتالزت وتتت  الارتتتر األفرتتت  لليستتتت األرضح األرض لاستتتعة لالميتتتاع موتتت ل ة

بتتة المتاوتتة لمصتتر طمتتتر مكعتتب لماتتر  فتت  العتتام(ع مصتتا ر الميتتاع الع 0111المتتا   )
(  لمتا 2كتم 9ع99مو ل ة ع المص ر الر يس   تل وصتة مصتر متم ميتاع هلتر الهيتع )

يمكتتم إعتتا ة استتتخ امه متتم طات الوصتتة متتم ميتتاع الصتترن لمتتم الميتتاع األرهتتية فتت  
ر األختتترخ  تتت  الميتتتاع الجلفيتتتة المختزهتتتة فتتت  طبرتتتات وتتتلض الهلتتتر لتخلمتتته  المصتتتا 

ورا  صتتت  الفتتتالتكتتتاليم الجيلللجيتتتة المتتابعتتتة  لأ ملتتتا تكتتتاليم الوجتتتر الرممتتت  الهتتتلب  
الغربية  لق ر مو ل  مم مياع األمطار عم  الةتريط الستاوم  الةتمال   لميتاع الستيلع 

 ر الصوارخ المصريةع ف  سا
لزراعيتة المصترية فت   تطا المجتاع  تل التوتتلع لتطتلير السياستات ا العنصرر األل  -0

مم وساب اإلهتاج الزراع  عمت  أستاس لوت ة األرض )الات ام( إلت  أستاس لوت ة 
 مياع الرخ )المتر المكعب(ع

 تتل التوتتلع إلتت  لستتا ع لمتترخ تورتتل تعظتتيم كاتتا ة استتتخ ام الميتتاع  العنصررر النررانى -2
عهصتتر يراعتت  واليتتا فتت  رخ لترميتتع الااقتت  فتت  هرتتع الميتتاع )ةتتبكات التتترع(ع  تتطا ال

 األراه  الج ي ة )الرخ بغير الغمر( لتبطيم قهلات الرخ عع إلاع 
 تتتتل إ راج وستتتتاب تكماتتتتة الميتتتتاع فتتتت  وستتتتابات التكماتتتتة لالعا تتتت   العنصررررر النالررررث -2

ع تجتترخ واليتتا تجتتارب لتةتتكيع جماعتتات المهتاعتتيم متتم لوتت ات ةتتبكات  الزراعتت
لية اإل ارة بمتتتتا فتتتت  طلتتتتأ تكتتتتالين التتتترخ  ليكتتتتلم لمجماعتتتتة وتتتتل االهتاتتتتاع لمستتتت ل 
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الصتتياهةع  تتتطا األمتتر يستتتتول الترويتتب  ليجمتتتع بتتيم العمتتتع االجتمتتاع  لالعامتتتع 
 االقتصا خع 

 تتل إيجتتا  لستتا ع إلتاوتتة الميتتاع العطبتتة ويتتث يمكتتم قبتتلع التكماتتة  العنصررر الرابرر  -0
يتع إلت  العالية لتومية المياع المموةع  م تهايط مةرلعات لمت  أهابيتب تومتع ميتاع اله

مهاطل السياوة لقرخ الصين عم  امت ا  سلاوع البور المتلسط لالبور األومر 
لخمتتيج العربتتةع  هتتاأ تجتتارب ورميتتة فتت  مهطرتتة ةتترم الةتتيا لجهتتلب الغر قتتة تتت ع 
عمتت  قبتتلع تكماتتة توميتتة ميتتاع البوتترع فتت  م تتع  تتطع األلهتتاع الخاصتتة يكتتلم متت  

لت  الطتلر لةترم الةتيا  لمتم الهيتع  أهابيب المياع متم الهيتع إلت  العتريش لرفتح  لا 
إلتتت  قتتترخ ةتتتاطأل البوتتتر األومتتتر  لمتتتم الهيتتتع إلتتت  مرستتت  مطتتترلح لمتتتا بعتتت  ا 
استلبلأ غير مبرر لر ر مم وصة مصر مم مياع الهيع  ليكلم إهةا  موطتات 
لتوميتتتة الميتتتاع بالترهيتتتات المتاوتتتة طات التكماتتتة مربتتتلع الستتتتلبلأ الرتتترخ الستتتياويةع 

 طات تومية مياع البور ف  العالم أهة ت ف  الرصيرعهطكر أم لاو ة مم أق م مو
بةتسم ومايتة  0892لسهة  09يتصع بما قص  إليه الراهلم رقم  العنصر الخامس -9

ةبكات الصرن الزراع  مما يختمط بلا مم مياع الصرن الصو  لمياع الصرن 
الصهاع  مما يعطع مم استخ ام ميتاع الصترن الزراعت  عمت  هوتل متا يكتلم فت  

السبلم  لأراه  ةماع ال لتا لأراه  لا خ الريام بموافظة الايتلمع فت   تطا ترعة 
الةتتتسم هوتتتتاج إلتتت  الاصتتتع بتتتيم ةتتتبكات ميتتتاع الصتتترن الزراعتتت  لةتتتبكات ميتتتاع 
الصتتتترن األختتتترخ  لهوتتتتتاج إلتتتت  استتتتتهباط لستتتتا ع ترهيتتتتة لمعالجتتتتة ميتتتتاع الصتتتترن 

ر إعتتا ة اعتت  ت الصتتهاع  ت الصتتو ( لترميتتع اوماللتتا متتم الممل تتات لتيستتيزر )ال
 استخ املاع

 تتل تلجيتته بتترامج البوتتلث لالتطتتلير إلتت  إيجتتا  ترهيتتات لزيتتا ة  العنصررر السررادس -7
 كميات ملار  المياع غر الترمي ية الت  يمكم استخ املا ف  إهتاج زراع ح

استخ ام المياع المموة لرخ مواصيع خاصة م ع أهتلاع متم هباتتات المراعت   -أ
 لاألليان للب اللرل  إلاع
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لستتتتا ع طات كاتتتتا ة ترهيتتتتة لجتتتت لخ اقتصتتتتا ية لتوميتتتتة الميتتتتاع المموتتتتة تيستتتتر  -ب
استتخ املا فتت  الترخ )راجتتع ال راستتات التملي يتة الهةتتا  موطتة ستتي خ كريتتر 

 (ع0879الطرية الهتاج مياع موبل  عام 
لستتتاع طات كاتتتا ة ترهيتتتة تعتمتتت  عمتتت  مصتتتا ر متجتتت  ة لمطاقتتتة )الةتتتمس ت  -ج

أراهتت  الصتتورا  الغربيتتة لغر تتا )بمتتا فتت  الريتتاح( لهتتا الميا الجلفيتتة فتت  
 طلأ أراه  ةرل العليهات(ع

العهصتتر الستتابع  ل تتل متتا يجتترخ واليتتا بجلتتل  لزارة المتتلار  الما يتتة لالتترخ  ل تت   -.
مساع للهع لتهايتط مةترلعات تهميتة متلار  الميتاع لالطاقتة فت  وتلض هلتر الهيتع 

ية متم متلار  لصالح  لع الولض العةر لمهلا مصر  ليكلم لمر وصص إهاف
 الهلرع

العهصتتتر ال تتتامم يتصتتتع بهةتتتر التتتلع  التتتلطه  برهتتتايا الميتتتاع وتتتت  تصتتتبح عرتتت ة  -9
لطهيةع تلج  بعض ألجه األسران ف  استخ امات الميتاع لعطبتة م تع رخ الوت ا ل 
بميتتاع مهرتتاة أخ عاليتتة الكماتتة  لكاهتتت الوتت ا ل تتترلخ بالميتتاع العكتترة  لم تتع التستترع 

الخاصتتتتة بتتتت ع أوتتتتلاض الستتتتباوة فتتتت  الهتتتتلا خ أل فتتتت  اهةتتتتا  أوتتتتلاض الستتتتباوة 
المجتتتالرات الستتتكهيةع قتتت  تكتتتلم جممتتتة االستتتتلبلأ موتتت ل ة  للكتتتم ملهتتتلع الميتتتاع 
يوتاج إل  لع  لطه  قلخ  لتلجه تجمع عميته األمتة  لمظتا ر األستران  وتت  

 ملا  تخمخع مم العزم اللطه  المطملبعجلل تلاهع و
 

ع سياستتتات الميتتتاعع لهتتتعت مصتتتر فتتت  يتتتتسلن متتتم  تتتطع العهاصتتتر ال ماهيتتتة  يكتتت 
الستتبعيهات ت بعتتلم متتم البهتتأ التت لل  ت مخطتتط ر يستت  الستتتخ امات متتلار  الميتتاع فتت  
مصتتر   لعتتتا ت لزارة المتتتلار  الما يتتتة لالتتترخ عمتتت  متتت خ العرتتتل  ال بل تتتة الماهتتتية إلتتت  
توتتت يث المخطتتتط عمتتت  هتتتل  متغيتتترات التهميتتتة لزيتتتا ة الستتتكامع المطمتتتلب  تتتل لهتتتع 

إل ارة ملار  المياع تتهمم مبا ئ أساستية يهعرت  ولللتا األتاتال التلطه   سياسة لطهية 
  م تترجم السياسة إل  خطط لبرامج عمع تتورل بلا مراص  السياسة اللطهيةع
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 التصحر : تدهلر األراضى :

يتتة لمكافوتتة التصتتور ت  تتل تتت  لر إهتاجيتتة لالتصتتور ت فتت  مالتتلم االتااقيتتة ال ل  
ع األرض  ت  الهظتام البي ت  المهتتج ليةتمع عهاصتر التربتة األرض ف  المهاطل الجافتة

يتتة التتت  تتتربط بيهلتتا جميعتتاع األراهتت  الزراعيتتة  لالمتتا  لالكا هتتات الويتتة  لالعمميتتات البي
المهتجة ف  المهاطل الجافة   ح )أ( أراه  الزراعة المرلية  ويث تتيستر متلار  ميتاع 

اع المهرللتتة(  )ب( أراهتت  الزراعتتة يتتة ت الميتتفإهتتافية )أوتتلاض األهلتتار ت الميتتاع الجل 
 المطرية  )ج( أراه  المراع  الطبيعيةع

 
  لاستتتتكممت 0880لقعتتت مصتتتر عمتت  االتااقيتتتة ال لليتتة لمكافوتتتة التصتتور عتتتام  

ع تطمب االتااقية مم األطران ام تهع كع  للتة 0887اجرا ات التص يل عميلا عام 
هلات المطتتر العجتتان(  لأم هيتتة لمكافوتتة التصتتور لمرابمتتة هلبتتات الروتتط )ستتطخطتتة ل 

 تهةأل األجلزة الرا رة عم  تهايط الخطط لمتابعتلاع
 

أهةست مصر لجهة لطهية ت طات مستتلخ رفيتع ت بر استة الستي  ها تب ر تيس التلزرا   
للزير الزراعة لاستصبلح األراه   لرسم السياسات لاقرار خطط العمع  لالورتت بلتا 

ز عمتت  مركتتز بوتتلث الصتتورا ع استتتكممت فريتتل خبتترا  متتم الاهيتتيم المتخصصتتيم يرتكتت
  سياستتات فتتالمجهتتة لهتتع إطتتار لخطتتة مكافوتتة التصتتور لتتم توتتظ باألللليتتة المهاستتبة 

العمع اللطه   للكم اللاقع أم العمع يجترخ فت  قطاعتات  امتة متم مجتاالت مكافوتة 
تتتت  لر األراهتتت   للكتتتم األمتتتر يوتتتتاج إلتتت  مزيتتت  متتتم التتتترابط لالتكامتتتع  خاصتتتة فتتت  

أ( تطتتتتلير لتوستتتتيم الصتتتترن الزراعتتتت  التتتتطخ تتتتتتلالع لزارة المتتتتلار  الما يتتتتة مجتتتاالت ح )
يم التربتتة التتطخ تتتتلالع لزارة الزراعتتةع تتهتتمم  تتطع المجتتاالت بتترامج ستتلالتترخ  ل)ب( تو

كبتترخ طات متتلار  ماليتتة ستتخيةع الجتتز  األكبتتر متتم قتترلض البهتتأ التت لل  فتت  مجتتاالت 
  الرخ يط ب لتمليع مةرلعات الصرن المغط  لغيرعع
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 الخطة اللطهية لمكافوة التصور تتهمم عهاصر اإلصواح الر يسية التاليةح
 توسيم الصرن الزراع  ف  أراه  الزراعة المرليةع -0
 توسيم التربة ف  األراه  الت  يتل   ا الت  لرع -2
 صلم التربة ف  أراه  الزراعات الجافة ف  الهطاقات الساومية الةماليةع -2
 ع  الطبيعيةعصلم أراه  المرا -0
 مكافوة زون الك بام الرممية لتوركات تكاليم الرماعع -9
 صلم األراه  الت  ترلخ بمياع الصرن أل مياع الصرن المخملطة بمياع الهيعع -7
 

كتتتع خطتتتة عمتتتع لطهيتتتة توتتتتاج إلتتت  تلجيتتته سياستتت  يتتت عملا لتتتتتسلن متتتم  تتتبلث  
 بعة اهجازاتلاحمجملعات مم العهاصر الت  يتكامع األ ا  عم  تهايط ا لمتا

المجملعتة األللت   ت  بترامج لمةترلعات األصتواح عمت  الهوتل المةتار اليته فتت   -أ
 المجاالت الست السابرةع  طع    ركيزة العمعع

المجملعتتة ال اهيتتة  تت  ةتتبكة لطهيتتة ألرصتتا  والتتة األراهتت  )تتت  لر أل توستتم(  -ب
لكتتتتطلأ لبيتتتتام متتتت خ التتتتت  لر ال متتتت خ األ تتتتر االيجتتتتاب  لمةتتتترلعات االصتتتتواح  

اإلهتطار المبكتر بمختاطر التتت  لرع األرصتا   ت  مصتتا ر البياهتات البلزمتة للهتتع 
 اللليات برامج العمع للرياس ج لخ األ ا ع

المجملعةال ال ة  ت  األ لات المعهيتة  التت  تعتيم عمت  توريتل أ ت ان مةترلعات  -ج
ح االصواح لتتهممح ت ريب لتس يع الرلخ العاممة المطملبة لمةرلعات االصتوا

لبرامج األرصا   وة  ال عم لالمةاركة الجما يرية )مةاركة أصواب المصتموة( 
فتت  جلتتل  االصتتواح  بتترامج البوتتلث لال راستتات العمميتتة لالتكهلللجيتتة التتت  تختت م 
أ تتت ان االصتتتواح لالتطتتتلير  بتتترامج وةتتت  المتتتلار  الماليتتتة البلزمتتتة لتهايتتتط بتتترامج 

يعية البلزمتتتتتة لهجتتتتتاح الخطتتتتتة االصتتتتتواح  استتتتتتكماع الترتيبتتتتتات المؤسستتتتتية لالتةتتتتتر 
 اللطهيةع
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 التكنلللجيا الحيلية:
 خمتت الزراعتتة فت  ألاختتر الرترم العةتتريم إلتت   تلرة ج يتت ة تتصتع بتطبيرتتات عمتتلم  

التكهلللجيتتتا الويليتتتة فتتت  ستتتا ر مجتتتاالت العمتتتع الزراعتتت ع أبتتترز  تتتطع التطبيرتتتات فتتت  
 قطاعات  بل ةح 

 مي  الويلخ لالمكافوة الويلية لآلفاتعاستخ ام الكا هات ال قيرة ف  عمميات التس -0
 استخ ام ترهيات التكا ر بالخبليا لباألهسجةع -2
استخ ام ترهيات الله سة اللرا ية )هرع الجيهات عبر األهلاع( ف  استهباط ستبلالت  -2

طات صتتتاات فا رتتتة فتتت  هتتتلاو  اإلهتتتتاج )الكتتتم لالهتتتلع( لمكافوتتتة ا فتتتات لاوتمتتتاع 
 البي اتع

  
طع المجتاالت جميعتا  لوررتت اهجتازات فت  المجتاالت ال بل تة   خمت مصر إلت   ت

لخاصتتتة فتتتت  المجتتتتاليم األلع لال تتتتاه ع ةتتتتاركت فتتت   تتتتطع االهجتتتتازات  ي تتتتات البوتتتتلث 
 العممية ف  كميات الزراعة لمركز البولث الزراعية لالمركز الرلم  لمبولثع

 
تمعتتات تهظتتر متتم المج اً ت يتتر امكاهتتات الله ستتة اللرا يتتة  تتلاجس ك يتترة تجعتتع ك يتتر  

إل  اهجازاتلا البا رة بر ر مم االرتيابع ترجع  طع الللاجس إل  هظترات ع يت ة  هةتير 
 إل  بعهلاح

بالله سة اللرا ية ق  تست  مم  هع لماللر ات الت  تستخ م ف  استهباط السبلالت ال -0
كا هتتات تلجتت  فتت  التت لع الهاميتتة  لصتتااتلا المتميتتزة معرلفتتة لممجتمعتتات الموميتتة 

المعتتارن المتلار تتةع استتتخ ام  تتطع اللر تتات فتت   ي تتات الترتت م العممتت  يهرتتع  هتتمم
ممكيتلا مم المجتمعات المومية إل  متم يوصتملم عمت  بترا ة االبتكتارع أصتبوت 

 قهية الورلل المترتبة عم  المعارن المومية مم ملهلعات الج ع ال لل ع
ال كتتالخ  مصتتر تتتطكر صتتاة إوتمتتاع مملوتتة األرض فتت  ستتبلالت الطمتتاطم ا  

لكيتتتن اهترمتتتت إلتتت  ستتتبلالت مله ستتتة لرا يتتتا  لم أم يكتتتلم لمجماعتتتات صتتتاوبة 
الطمتتتتاطم اال كتتتتالخ هصتتتتيب متتتتم علا تتتت  الستتتتبلالت المستتتتتهبطةع لتتتتتطكر ستتتتبلالت 
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الماعز الهلب  لكين أ خمت جيهاتلا ف  اهتاج ستبللة المتاعز االهجملهلبيتام التطخ 
 ع يتميز باهتاج غزير مم المبم لخصلبة تكا ر عالية

اللر ات الت  تهظم ق رة الهبات عم  اهتاج سمعة خاصة )الكاكال ت الصتمد العربت   -2
تتت الااهيميتتا ت التتاع( تم تتع ركيتتزة اقتصتتا ية فتت  عتت   متتم التت لع الهاميتتةع هرتتع  تتطع 
اللر ات مم  طع الهباتات إل  مستزرعات أهلاع مم الخميرة يهرع قت رة اإلهتتاج متم 

الهاميتتة إلتت  مستتتزرعات صتتهاعية يمكتتم أم تلجتت  بي تتات طبيعيتتة تميتتز  تتطع التت لع 
ف  كع مكام ع  طا األمتر يوترم عت  ًا متم الت لع الهاميتة ت  لع اإلهتتاج الطبيعت  ت 

 مم ميزة تم ع للا ركيزة اقتصا ية  امةع 
% متم جممتتة اإلهتتاج العتالم  متم الصتمد العربتت   91الستل ام يهتتج وتلال    

ير ف  السل ام بع  الرطمع لل تمكهت ترهيات ليم ع الركيزة ال اهية القتصا  التص 
 Acaciaهرتتع قتت رة إهتتتاج الصتتمد العربتت  فتت  ةتتجرة اللةتتاب  متتم الله ستتة اللرا يتتة

Senegal إل  مستزرعات خميرة لتعرض اقتصا  السل ام إل  خسارة جسيمةع 
اللتتتاجس ال التتتث يتصتتتع برتتت رة مله ستتت  اللرا تتتة عمتتت  إهتتتافة لر تتتة خاصتتتة لبتتتطلر  -2

لهتت س لرا يتتًا تجعتتع لمتتا يهبتتت عهلتا الرتت رة عمتت  اإلهتتتاج التتلافمر كمتتا الموصتلع الم
لالتميتتز هلعتتا  للكتتم البتتطلر الهاتجتتة تكتتلم غتتر قتتا رة عمتت  األهبتتات ممتتا يهتتطر 
الاتتتبلح إلتتت  العتتتل ة فتتت  كتتتع ملستتتم ليةتتتترخ بتتتطلرا ج يتتت ة متتتم مهتتتتج البتتتلرع جتتتار 

ل تتم فبلوتتلم متتم الابلوتتلم فتت  التت لع التتت  تعتمتت  عمتت  البتتطلر المله ستتة لرا يتتا  
 لع أمريكتتا الةتتمالية لغتترب ألربتتا  ممتتا اهتتطر ةتتركات إهتتتاج البتتطلر المله ستتة 
لرا يا إل  رفع اللر ة الخاة بمهع االك ارع كام الهجاح ألم أصواب الةتكلخ كتاهلا 

 ف  مجتمعات قا رة عم ال فاع عم مصالولاع
عتتتالم  تتتطع اللتتتلاجس ال بل تتتة تتصتتتع بتتتسملر طات طتتتابع اقتصتتتا   لاهتتتح الم  

 لمعرلن ع
اللتتتلاجس األختتترخ تتصتتتع باللر تتتة المهتتتافة الخاصتتتة بتتتالهمل الزا تتت  أل الموصتتتلع  -0

الاا ل أل ق رة الهبات عم  مرالمة أفة أل اوتماع عسر بي   بما ف  طلتأ اوتمتاع 
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تراع  تطع اللر تة المهتافة عتم طريتل اهترتاع وبتلب المرتاح إلت  هالمبي ات لامكام ا
غتتلب فيتته  م تتع أعةتتاب الورتتع طات الرربتت  التصتتهياية أهتلاع متتم الهبتتات غيتتر المر 

لمهبتات الموصتلعع بلطاتكتستتب  تطع األهتتلاع  التت  يتل  الاتتبلح أم يرالملتا ليكتتافح 
 ات تزي  مم صعلبة التخمص مهلا لتزي  مم هرر اعاهرر ا  ص

لتتصتتع كتتطلأ بدمكتتام اهاتتبلت اللر تتة المهتتافة عهتت ما يتاكتتأ اله تتار لتتومتتع   
لية التت  تتتراكم فت  التربتة  لاهتراللتا إلت  هتة  ةتسهه ةتسم المتلا  العبراياع ف  الترب

كا هات مم ميكرلبات التربة أل كا هاتلا األخرخ مما ق  يهين إليلتا ستمات طات 
 خطر  ل طا خطر ال هعرن م اعع

   
تتصع مجاالت التكهلللجيا الويلية  فت  ك يتر متم لجل لتا  برهتايا صتلم التهتلع 

التهلع االويتتتتا    كمتتتتا عرفتتتتته االتااقيتتتتة ال لليتتتتة لصتتتتلم التهتتتتلع االويتتتتا  ع المرصتتتتل  بتتتت
االويتتتا    عهاصتتتر ر يستتتية  بل تتتةح تهتتتلع الملا تتتع )أهمتتتاط التتتهظم البييتتتة(   تتترا  األهتتتلاع  

ال تتتاه  لال التتتث يمتتت بلم متتتا ة الله ستتتة اللرا يتتتة  مال تتترا  التتتلرا   فتتت  كتتتع هتتتلعع العهصتتترا
ز تلجتتتته العتتتتالم إلتتتت  لهتتتتع برلتلكتتتتلع لالتكهلللجيتتتتا الويليتتتتة جميعتتتتاع  تتتتطع الصتتتتمة تبتتتتر 

 ية لصلم التهلع االويا  علقرطاجهة بةسم األمام الويلخ كممول لئلتااقية ال ل 
لقعتتتتت مصتتتتر عمتتتت  برلتلكتتتتلع األمتتتتام الويتتتتلخ  لمتتتتا تتتتتزاع اجتتتترا ات التصتتتت يل  

المختتاطر   أالتةتريع  فت  الطريتلع األ تتم متم  تطا كمته اهةتتا  الرت رات اللطهيتة عمت   ر 
تزاع ف  واجة إل   عم لتسيي ع أهةست مصر لجهة لطهيتة عميتا لؤلمتام ل   ق رات ما 

سي  ها ب ر يس مجمس اللزرا  للزير الزراعة لاستصبلح األراهت  لالويلخ  ليرأسلا ا
ليةتتارأ فتت  عهتتليتلا مستت لللم متتم التتلزارات المعهيتتة لخبتترا  متتم الجامعتتات لمراكتتز 

ا ية )مركز البولث الزراعية(ع  طع البولثع مرر المجهة  ل معل   راسات الله سة اللر 
المجهتتة قتتا رة  بمتتا يوتةتت  فيلتتا متتم خبتترات  عمتت  متابعتتة  تتطع الختتلاطر  لعمتت  لهتتع 
 يكع االمكاهات اللطهية المطملبةع لكتم إطتار السياستة التت  تعبتر عتم التلجته لتلطه  

 يوتاج إل  بملرة هرجل أم يةل  ا الررم الوا خ لالعةرلمع  
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