
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 وزارة الثروة الحیوانیة و السمكیة و المراعي

 االدارة العامة لالرشاد و نقل التقانة و تنمیة الرعاة

  االختصاصات و الهیكل الوظیفي لالدارات الفرعیة

 

الثروة لوزارة الثمانیة اإلدارات احدي الرعاة وتنمیة التقانة ونقل لإلرشاد العامة اإلدارة              

عن ومهامها تخصصها إطار في مسئولة وهي المراعي و االتحادیة والسمكیة             الحیوانیة

مقتضیات وفق التقانة ونقل لإلرشاد الوالئیة اإلدارات مع والفني التظیمي والتنسیق             األشراف

الحكم ومستویات المراعي و االتحادیة والسمكیة الحیوانیة الثروة لوزارة الوظیفي            الهیكل

 المختلفة للحكم االتحادي المحلي.

مهام في الرعاة وتنمیة التقانة ونقل لإلرشاد العامة اإلدارة ومهام اختصاصات             تتبع
 واختصاصات وزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة االتحادیة وهي :-

 البند   1من 18 :  وضع السیاسات الخاصة بتنمیة الثروة الحیوانیة والسمكیة للدولة  .
 البند  2 من 18 :  تطویر برامج واسالیب اإلرشاد البیطري ونقل التقانات المجـــازة

                        وتنمیة الرعاة لتطویر الخدمات البیطریة لتحسین صحــــة الحیوان
                       وتطویر االنتاج الحیواني والسمكي  .

34) رقم الجمهوري بالمرسوم المرفق (2) رقم الملحق : االختصاصات (أ) الفقرة في              الواردة
وزارة : 18 المادة . لها التابعة والوحدات واختصاصاتها القومیة الوزارات : 2005م لسنة (               

 الثروة الحیوانیة والسمكیة االتحادیة .
 مهام واختصاصات اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة وتنمیة الرعاة هي :-

للوزارة المختصة األخري اإلدارات مع والتكامل وبالتنسیق اإلرشادیة الرسالة تنفیذ /1           
الثروة قطاع بتطویر المعنیة الرسمیة والمؤسسات واالتحادیة الوالئیة والوزارات           االتحادیة

 الحیوانیة والسمكیة.
واالسالیب الوسائل واستخدام المعروفة والمناهج االنظمة عبر المجازة التقانات نقل /2           

 اإلرشادیة للمستهدفین في القطاع التقلیدي والحدیث وشبه الحدیث .



والمراكز البحوث هیئات قبل من المجازة التقانات وترویج وعرض وتجریب وتصمیم تحدید /3             
المعلنة األهداف لتحقیق للمستهدفین اإلرشادیة الرسالة وتوثیق وبث الخبرة وبیوت            االكادیمیة

 للنهضة الزراعیة والمعنیة بالتحول النوعي للرعاة والمنتجین .
والتنسیق التكامل اطار في التقانة ونقل اإلرشاد لجهاز القدرات وبناء التحتیة البنیات تقویة /4              

 لتطویر قطاع الثروة الحیوانیة والسمكیــة على المستوي االتحادي والوالئـي .
االجتماعي المستوي ورفع المساندة الخدمات بتقدیم وذلك الرعویة المخیمات تنمیة /5           

 واالقتصادي للرعاة والمنتجین لزیادة االنتاج واالنتاجیة .
الخطط وتنفیذ وضع في واشراكهم والمنتجین للرعاة الحدیثة والتقانات المعلومات تملیك /6            
وحمایة والتجارة االقتصاد في والدولیة واإلقلیمیة القومیة التغییرات لمواكبة الهادفة            والبرامج

 الموارد الطبیعیة والتعایش السلمي .
 األهداف االستراتیجیة لإلدارة  العامة لإلرشاد ونقل التقانة وتنمیة الرعاة وهي :-

الحیوانیة الثروة قطاع فـــــــي للمستهدفین والمالئمة المواكبة اإلرشادیة المعلومات توفیر /1           
 على كافة مستویات االنتاج التقلیدي والحدیث وشبـــــــه الحدیث .

 2/استهداف واستقطاب التقانات المجازة وتجریبها وعرضهـــا وترویجهـــا للمستهدفین .
مع والتنسیق بالتكامــــل القـــدرات وبناء الرعوي للقطاع المستدامة التنمیة على العمل /3            

 الجهات المعنیة بتنمیة واستقرار الرحل .
 رؤیة اإلدارة العامة لإلرشاد ونقل التقانة وتنمیة الرعاة :-

وهي اساسیة محاور ثالثة على الرعاة وتنمیة التقانة ونقل لإلرشاد العامة اإلدارة رؤیة               ترتكز

-: 

الفنیــــــــــــــــــــــــــة1) الجهات رؤي باستصحاب اإلرشادیة الرسالة تنفیذ         

 والمتخصصــة للمستهدفین في قطاع الثروة الحیوانیة والسمكیة .

والمتنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2) المختلفة االنتاج لمستویات المجازة التقانات نقل         

المجالت وفــــــي الحدیث وشبه والحدیث التقلیدي القطاع في          والمتمثلــــة

( واالسماك والدواجن واللحوم األلبان )        المختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

واألمراض واالوبئة المعدیــــــة االمراض      ومكافحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 المشتركة لالنسان والحیوان .

  التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المستدامة للرعاة والمنتجین .3)

 األهداف :-



وللمنتجین الرعوي القطاع لتنمیة التقانات ونقل اإلرشاد استخدام هو العام الهدف             

الهدف هذا تحقیق ویتم الزراعیة والنهضة المستدامة التنمیة وبرامج مشروعات            النجاز

 العام عبر تحقیق  خمسة (5) أهداف فرعیة وهي :-

  احداث زیادة اإلنتاج واالنتاجیة في قطاع الثروة الحیوانیة والسمكیة .1)

  المحافظة على صحة وسالمة القطیع القومي وتنمیته .2)

واالستهالك3) االنتاج مجال في الحدیثة المواصفات وادخال المجازه التقانات نقل            

 والتصدیر ومواكبة المتطلبات العالمیة .

فاعلیة4) وزیادة واالنتاج التربیة في الحدیثة النظم بإدخال الرعوي القطاع وتطویر              تنمیة

 ومشاركة مجتمعات الرعاة والمنتجین في التخطیط واالنتاج والتسویق .

وصغار5) االسر اقتصاد ودعم والسمكیة الحیوانیة المنتوجات تصنیع وترقیة تنمیة            

 المنتجین ومكافحة الفقر .

 یتم  تنفیذ الهدف العام بالوسائل اآلتیة :-

في− الصلة ذات بالجهات وربطه والوالیات المركز في البیطرى اإلرشاد وتقویة             دعم

االتحادي الحكم وبمستویات التدریب ومراكز والجامعات البحوث ومراكز          القطاع
التحول الحداث المدني المجتمع ومنظمات والمنتجین الرعاة وروابط وتحادات           المحلي

  الالزم نحو مفاهیم ووسائل علمیة واقتصادیة لإلنتاج واإلنتاجیة .

الرعاة− وتمكین القومي القطیع وحمایة واإلنتاجیة اإلنتاج لزیادة المجازة التقانات            إدخال

التحوالت لمواكبة الالزمة والمعلومات المساندة الخدمات على الحصول من           والمنتجین
 والمتغییرات على كافة االصعدة.

اهدافها وفق اختصاصاتها و مهامها الرعاة تنمیة و التقانة نقل و لالرشاد العامة االدارة                تؤدي

  العامة و رؤیتها و رسالتها عبر ثالثة ادارات فرعیة و هي :-

  1/ ادارة االرشاد و نقل التقانة

  2/ ادارة تنمیة الرعاة

  3/ ادارة االتصاالت و االعالم

لمكتب الداعمة العمال و السكرتاریا و الكتبة من تتألف التي االداریة الوحدة الي               باالضافة

مكتب و الفرعیة االدارات و العام المدیر مكتب بین التنسیق على تعمل التى و العام                 المدیر

 وكیل الثروة الحیوانیة و السمكیة و المراعي باالضافة الى ادارات الثروة الحیوانیة االخرى.
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