 1/1تطىراث انتنميت ومعدالث األداء
شهدت الزراعة المصرية خالل العقدين الماضييين ططيارات مامية ت يرت طي ي ار م اشي ار ع يل دار القطياع
الزراعيل ىييل طنياين الييدخل القيامل اطتمييية ا طلياد ت،ييا الطصيديرى نمييا ت يرت ع ييل تاضياع الميزارعين مين ،يي
الطرانيييا الم،صيييالية ى اتتمييياط الطنتالالييييا المط قيييةى امدييطايات اليييدخال المط،صيييل ع يهييياى اميييد اديييطلا ة
الميزارعين ل طيييرات الديا ية .اطديطعرض التقياط الطاليية تميم مالميغ الطييير اليذ ل،يع الزراعية المصيرية خيالل
مذد الفطرد:

 1/1/1معدالت التما ل قطاع الزراعل
طفااطييت معييدالت الطتمييية خييالل العقييدين الماضيييين طفااط ياو ااضيي،او مييا ييين ىطييرد اتخيير ط ي ارو ططييارات ا اضيياع

اال طصادية العامة من لاتا ى اادطلا ة للهاد الطتميية ااديط ماراطها مين لاتيا تخير .اطي طي الفطيرد - 82/81

 87/86ىييي مقدميية مييذر الفطيرات الطييي ،ققييت معييدالو ل تمييا تع يل ميين ريرمييا ،يي

ييدر معييدل التمييا ت،ييا %3

دييتاياو خييالل مييذر الفطييردى ىييي ،ييين لييا ت الفطييرد  92/91-88/87ىييي مي خرد الفطيرات ميين ،يي معييدالت التمييا
،ي

در معدل التما ت،ا  %2ىقط دتاياوى يتما ،قع معدل التما ىيل القطياع الزراعيل عيض الط،دين خيالل

الفطرات الطالية ،طل غ  %3.3خالل  07/06امن ذلك يطضغ تن الن ير من الطيييرات االطعيديالت الهين يية الطيل
شهدما القطاع الزراعل خالل ىطرد الطدعيتيات د ت رت إيلا يا ع ل معدالت التميا الم،ققية ىيل العقيد ا ال مين
القرن ال،اد االعشرين .اي غ معدل التما المدطهدف ل خطة الداددة  012/011 -08/07ت،ا  %3.6ىيل
داييية الخطيية .ايمنيين إ يراز عييض تمييم ا د ي اا ذات ا يير الم اشيير االفعييال ع ييل المعييدالت الطتماييية الدييا ع
ا شارد إليها:
 ططييارات االدييط مار الزراعييي :د ياا ميين ييل الداليية تا القطيياع الخيياص ى إذ طفيييد ا ر ييام تن متيياك ط ار ط ياو
ااض،او ين معدالت اال تفاع ال،نامي ع ل مذا القطاع ى امعيدالت الطتميية الطيي تمنين إ،رازمياى ا مير اليذ

يشير اضاح ال يق ل الشك تن تقطة االتطالع لط،قيع إتلازات طتمايه مامه ططم ل ىي اال تفياع االديط مار
العامى االذ ططاالر ال،نامة مالهاو لطيدعيم ال تيية ا داديية ل قطياعى اطلهييز متياطع االدطصيالح اللدييدد
نامل المقامات الطتمايية المط ا ية .امميا ي نيد ذليك ميا ط يرزر ا ،صيا ات ،يال الطراليل الااضيغ لمعيدالت

ادطصالح ا راضي ىي ظل م،دادية ا تفاع االديط مار ال،نيامي االيذ شيهدطه ديتاات 07/06-03/02
،ي طرالل االدعار اللارية من ت،يا  18م ييار لتييه ىيل الفطيرد  02/01– 98/97اليل ت،يا  15.2م ييار
لتيه ىل لم ة الدتاات الخمس الطالية (.)07/06-03/02


زييادد القييدرد ع يل ادييطيعاا الطنتالاليييا اططايرميا، :يي شيهدت مييذر الفطييرد ططيا ار مامييا ىيي طهي يية ال تييية
ا دادية ل  ،االططاير الطنتالالي اذلك دعم مرنز ال ،ا الزراعيية اتطدياع داا ير اخطصاصياطه ا تيا
دراطييه ال شييرية انييذا ييا ي م ددييات ال ،يي الع مييي الزراعيييى ا ييد ديياعد ع ييل ذلييك تليياح الداليية ىييي
إدييطقطاا العديييد ميين مصييادر الطمايييل ا لت ييي لطعمييل ع ييل دعييم الزراعيية المصييرية ىييي صييارد مشييراعات
طتماية مطخصصة ت،ياتاو ى اعامة ت،ياتاو تخر  .العل مشراعات طتمية ا تطاج الت اطي اال،ييااتي مين خيالل
مشيراع ططياير اليتظم الزراعيية ) (Egypt-Californiaامشيراع ططياير تميم م،اصييل ال ،ياا المصيرية
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( )EMCIPالمشيييييراع القيييييامل ل ،يييييا الزراعيييييية )(NARPى امشيييييراع تقيييييل الطنتالالييييييا الزراعيييييية
اادييطخداماطها ) (ATUTامشييراع إصييالح الديادييات الزراعييية ) (APRPانييذا مشييراع ططيياير الصييرف
الزراعيي الييذ ماليه ال تييك اليدالي اريييرر مين المشييراعات المما ييةى طعيد تم يية لميا شييهدطه ميذر الفطييرد ميين
ططيييار ميييام ىيييي مليييال تيييا القيييدرات الذاطيييية ل ططييياير الطنتاليييالي الزراعيييي .ا يييد نيييان مييين م،صييي ة ط يييك
المشراعات الزييادد ريير المدي ا ة ىيي ا تطاليية الزراعيية ل عدييد مين الم،اصييل االطيل يي طي ىيي مقيدمطها
القمغ ىا رز ى االذرد ى االعديد من الم،اصيل ال دطاتية م ل العتا االفاصياليا الخضي ار اريرميا ى ميذا إليل
لاتا الطتمية الدريعة الطي شهدما طاع االدطزراع الدمني خالل مذر الفطرد.
طييرو لذرياو ىي مد اليات اتداار الدالية ىيي
 ط،رير القطاع الزراعي من القياد ال،نامية :شهدت الطدعيتات ا
ا تشييطة الزراعييية ى ىخييالل مييذر الفطييرد عييدلت عال ييات ا تطيياج الزراعييي مالييا يياتان العال يية ييين مييالك

ا رض امدييط لريهاى اتلييييت الييدارد الزراعييية ا ل ارييية ى ا،ييررت يي اررات المييزارعين الطدييايقية ى اتيضيياو
طق ص الدعم الزراعي طدريلياو ىي مقا ل ط،رير ا دعار الزراعية مدطرشدد تظيرطها الداليةى إليل ريير ذليك
من الطييرات الهاميةى الطيي ت يرت فاع يية ع يل عيدر لااتيا نيان ىيي مقيدمطها طيييرات ااضي،ة ىيي الطرانييا

الم،صييالية ىييي إطليياد الم،اصيييل ا ع ييل عا ييد ميين الهيية تظيير الميزارعين ى الطييالي ىقييد اطدييعت مدييا،ات
ا رز ع ل ،داا القطن ى اتدخ ت العديد من ا صتاف اا تااع الم،صالية اللديدد الطيي ليم طنين معراىية
دا قاو .

 إصيالح العال ييات ا يلارييية الزراعييية :طرطييا ع ييل صييدار يااتين ا صييالح الزراعييل امييا طضييمتة ميين ط،ديييد
القيمة ا يلارية د عة تم ال الضري ة ع ل ا راضيل الزراعيية االطلدييد الط قيا ل ل عقياد ا يلاريية اطاريي
ط ييك العقييادى إلييل ا ليييا النامييل لييدار الط ييا االعييرض ىييل ط،ديييد القيييم ا يلارييية ل راضييل انييذا ت مييان
ا راضل .ازيادد ع ل ذلك ىقيد لميدت ال،نامية القيمية الضيري ية ع يل ا راضيل ا الطيالل القيمية ا يلاريية
لها اما ا مر الذ إدطمر ن ر مين تر عيين عاميا .ا يد طرطيا ع يل ميذا الاضيل العدييد مين مظيامر الخ يل
االطتا ض ىل العال ات ا طصادية اا لطماعية ىل الريف المصر ايمنن ا شارد إلل عيض مظيامر الخ يل
ىل اللااتا الطالية:
 إتعيدام ال قية االطعياان يين ميالك ا راضيل امديط لريها ا مير اليذ إتعنيس ع يل م،داديييةا مطمام
صياتة ا راضل ازاد من طدمارما.
 ظهيار إخييطالل شييديد ىييل دياع ا راضييل ى ،يي إتخفضييت ت ميان ا راضييل المي لرد إلييل ت،اتصييف
تظيرطها رير الم لرد االمزراعة ع ل الذمة.
 إطليياد الن ييير ميين المييالك ا طفيياع مييل المدييط لرين إلييل ط يياير ط ييك ا راضييل اطر،هييا ل دييطعمال
الدنتلى ا الطالل خراج مدا،ات ن يرد من تلاد ا راضل الزراعية من ا دطعمال الزراعل.
 إتخفاض الطدىع ا دط مار امن م الطناين الرتدمالل ىل القطياع الزراعيلى ا مير اليذ ،يد شينل
ن ير من إمناتيات طتمية المشراعات المرط طة االمنم ة ل تشطة الزراعية.
ا د تدت مذد ا اضاع الل ضرارد مرالعة القاتان الخاص العال ة يين الميالك االمديط لرين اااصيدار

اتان لديد هدف طفعيل دار ُ ىيا الدياع ىيل ط،دييد القيمية ا يلاريية اتظيرطهيا الديا ية ل راضيل عط ارميا
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ميين تمييم عتاصيير ا تطيياج الزراعييلى امييا مييا يييتعنس الضييرارد ع ييل نفييا د طازيييل إدييطخدامات ا راضييل ييين
ا تشطة المزرعية المخط فة .ا د ذلت الدالة لهادا  ،ي ة لطط ييع القياتان اللدييد دان ال ي ير ع يل الديالم
ا لطماعل ىل الريف اذلك من خالل:
 الطعديل الطدريلل ل ف ات ا يلارية ،طل طعنس القيم الدا ية ال،قيقية.
 إعطا ىطرد إتطقالية طاي ة تد يا لطاىيع ا اضاع ين المالك االمدط لرين.
 طعيايض المديط لرين المطضيررين راضيل دي ية ىييل متياطع الطاديل ا ىقيل ا شيراط ميدييرد
مل طاىير مقامات الطاطين ىل مذد المتاطع.
 الطاله ت،ا زيادد معدالت مينتة العم يات المزرعية :شيهدت الديتاات الماضيية ططيا ار م ،اظيا ىيل مينتية
العدييييد مييين العم ييييات المزرعيييية ا خاصييية عم ييييات إعيييداد ا راضيييل ل زراعيييةى االييير ى امقاامييية ا ىييياتى
اال،صاد االدراس ليال ية الم،اصيل الزراعية .ا د تد ذلك الل ط،ريير ال،يياان مين العميل المزرعيل اميا
ما اتعنس ع ل إتطاليطها إيلا ياى نما تد ذلك إلل زيادد نفا د تدا العم ييات المزرعيية اطخفييض اليزمن
االلهد الالزم دا ط ك العم يات اميا ميا إتعنيس ع يل نيل مين إتطاليية الم،اصييل المخط فية مين تا،ييةى
امعدل الطن يف الزراعل من تا،ية تخر  .نما شهدت ط ك الفطرد تيضا مينتة العديد من ا تشيطة الزراعيية
ا خر م ل مزارع دلاج ال ،م اال يض االمزارع الدمنية.

 2/1/1زيادد القدرد الطتاىدية ل عديد من متطلات الزراعة ىي ا دااع الدالية
ظ ييت الصييادرات الزراعييية لفط يرات طاي يية ميين الييزمن م،صييارد ىييي تر عيية م،اصيييل ر يدييية امييي القطيين
اا رز اال صييل االم ياالغ .امتييذ متطصييف الطدييعيتات ييدتت مظييامر الط،ييال اللييذر ىييي مينييل طلييارد الصييادرات
الزراعية ،ي طتاعت م،صالياو ااطدعت دا ياوى اطضاعفت مين ،يي القيمية االعا يد الطصيدير امميا ي نيد ذليك

تن لم ة يمة الصادرات الزراعية يت ت،ا  1230م يان داالر دتاياو خالل ال ال ديتاات ا خييرد ()07-05
طشنل الم،اصيل ا ر ل الدا ع ا شارد إليها ت،ا  %50من مذر ال،صيي ة الطصيديرية ى اال يا ي نيان م،صي ة

طصديرية ل عديد مين ال،اصيالت ا خير م يل الخضيرى الفانهية االت اطيات الط يية االعطريية .نميا اطديعت اليدا رد
الدا ية ل صيادرات المصيرية ى يم طقطصير ع يل الدياع العر يية تا ا ارا يية يل اتطشيرت لطصيل إليل العدييد مين
ا دااع ا ىريقيةى اتدااع لتاا شرع تديا اريرما من تدااع االدطيراد الر يدية ع ل التطاع العالمي.

 3/1/1الط،دن التد ي ىي معدالت الطصتيل الزراعي
ع ل الررم مين تن معيدالت الطصيتيل الزراعيي لمتطليات الزراعية المصيرية ميا زاليت دان الطمياح ى ىي ن
العقييدين الماضيييين ييد شييهدا اال شييك ططييا ار مام ياو ىييي مييذا الملييال ى ىقييد تتش ي ت العديييد ميين ا،ييدات الطصييتيل
ا ،د طنتالاليا ى نما لا ت متطلاطها مطا قة لشراط اللادد العالمية القدر الذ زاد من درطها ع يل التفياذ

إلي العديد من ا دااع الخارلية .العل الططارات الطي شهدطها صتاعة العصيا ر االمر يات ى اصيتاعات الخضير
الملمدد االملففة لخير دليل ع ل الططار اليذ ط،قيع خيالل ميذر الفطيرد .اطليدر ا شيارد متيا إليل تن ا مير ليم
يقطصيير ىقييط ع ييل الطصييتيل الزراعييي الم اشيير لمتطلييات الزراعيية ى ييل تمطييد تيضياو لطصييتيل العديييد ميين مييدخالطها
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ا صفة خاصة مااد الطع ة اا دمدد االم يدات امدط زمات الر اريير ذليك مين الميدخالت الزراعيية الر يديية .
ا د إتعنس مذا الططار ىل شنل الزيادد الدريعة ىل ،لم الصادرات من المتطلات الزراعية المصتعة.

 4/1/1ط،دين مدطايات دخال المزارعين
ع ل الررم من عدم الرضل النامل عن مدطايات دخال المتطلين الطي ط،ققها ا تشطة الزراعية ىي
الا ت الرامن ى إال تن مذر الدخال د شهدت ططا ارو إيلا ياو م ،اظاو خالل العقدين الماضيين ى اينفي ل طدليل

ع ل ذلك من تن صاىي عا د الفدان ا دعار ال ا طه د طزايد ت،ا  684لتيه ىي المطادط خالل الفطرد من
 1985-1980ليصل مذا العا د الفداتي إلل ت،ا  1046لتيه خالل عام 2007ى م،ققاو ذلك معدالو ل تما غ
ت،ا  %1.7دتاياو ى إال تن العامل ال،ادم الذ

تضعف من ت ر مذا الططار الطتما ع ل ا اضاع المعيشية

ل مزارعين ى يطم ل ىي االتخفاض ال،اد ىل ،لم ال،يازات المزرعية االذ

شهدطه دتاات مذر الفطرد ى إذ

طزايدت تد ة ال،يازات القزمية دان الفدان الاا،د لطشنل ا،دما ت،ا  %43.5من ململ تعداد ال،يازاتى اذلك
عد تن ناتت طشنل تد ة طقل عن ذلك ن ي ارو ىي الخمس دتاات ا الل من عقد ال ماتيات.
 2/1تنميت انمىارد انزراعيت

 1/2/1الماارد الما ية اا رضية
شييهدت دييتاات العقييدين الماضيييين ططييارات ماميية ع ييل صييعيد طتمييية الم ياارد الزراعييية الط يعييية ا خاص ي وة

مارد ا رض االميارى اىيما ي ي مالز مم مظامر الططار الذ ط،قع خالل مذر الفطرد:

 .1تظ ارو لم،دادية ماارد الميار المطا،ة ا ات ،صة مصر من ماارد تهر التيل ،ال ،دادما المقيدرد ت،يا 55.5
م يار مطر منعا دتاياوى ىقيد اطلهيت الدياديات الما يية المصيرية خيالل ميذر الفطيرد إليل إعيادد اديطخدام مييار

الصرف الزراعي ىي طدعيم المطاح من ماارد الميار اذلك لمقا ة الط ا المطتامي ع يل ميذا الميارد الهيامى ا يد
طم ذلك خ ط ميار الصرف الزراعي ميار الر ىي عض الطرع ا تاات الر الر يدية؛ ا مير اليذ دياعد ع يل
زيادد نميات الميار المطا،ة لالدطخدام الزراعي خالل دتاات مذر الفطرد.
 .2ادططاعت الد طات الما ية من خالل ط تيهيا لعيدد مين مشيراعات معاللية المييار مين زييادد نمييات المعيراض
من الميار المعاللة لطصيل إليل ت،يا  1.1م ييار مطير منعيا عيام  .2007ا يد اديطخدمت لهيذا الييرض نمييات
ن يييرد ميين ميييار الصييرف الصيي،ي االهييت ادييطخدامات مييذر الميييار المعالليية إلييل مليياالت زراعييية رييير ضييارد
ص،ة المدطه نين تا الص،ة الت اطية تا ال،يااتية.
 .3اطخذت الد طات الطتفيذية الدالة العديد من ا ل ار ات اتفيذت العدييد مين المشيراعات الطيي ط،يد مين معيدالت
ط ا تهر التيل اىراعهى اذلك ديعيا لط،ديين ليادد المييار المطا،ية ل زراعيةى ا يد ييت معيدالت ط يا المييار
مدطايات رير مق الة ىي العديد من المتاطع الزراعيةى ات رت ط ي ار د يا ع ل درد ميذر المتياطع ع يل إتطياج
اليييذا التظيييف االصييالغ لالدييطهالك ا ميين ل ديينان الم ،يييين تا الصييالغ ل طصييدير ل خييارج .اع ييل الييررم ميين
طتفيذ ط ك المشراعات ى ن درلات ط ا الميار ما زالت مرطفعة ىي عض المتاطع الزراعية خاصي وة ىيي تهاييات
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الطرع االملار الما يةى ا مر الذ يعتي ضرارد االدطمرار ىي ارد العديد مين المشيراعات الالزمية لط،ديين
لادد الميار ىي مذر المتاطع.
 .4تدييفرت ديادييات طازيييل ا راضييي اللديييدد االطييي ط تطهييا ال،ناميية اعط ييا ار ميين عييام  1980إلييل الطادييل ىييي
مدا،ات ا راضي الزراعيةى ادطخدام ا رصدد المخزاتة من الميار اللاىية ىي العديد من المتياطع الزراعييةى
م ل ا راضي الم،يطة طريع ا دينتدرية الصي،راا ى امتطقية شيرع العايتيات االعدييد مين المتياطع ا خير .
اع ييل الييررم ميين تن مييذر الدياديية ييد ديياعدت ع ييل طاديييل الر عيية الخض ي ار إال تن المخيياطر المطع قيية عييدم
ادييطدامة م ياارد الميييار اللاىييية ىييي عييض مييذر المتيياطع الزراعييية ييات يهييدد االدييط مارات الطييي تتفقييت ع ييل
طتميطهييا زراعييياى ممييا اضييطر الدي طات الطتفيذييية إلييل ،ي الدي ل النفي يية طزايييدما ييالماارد الما ييية الالزميية.
اطلدر ا شارد متا إلل إلمالي ر عية ا راضيي الزراعيية الطيي طيرا اعطميادا ع يل ا يار الديط،ية تا اللاىيية
ييد طزايييدت معييدالت دييريعة خييالل مييذر الفطييرد لط ييغ ت،ييا  542تلييف ىييدان ىييي عييام ( 2005الطعييداد الزراعييي
العيتةعام .)05/04
 .5تل،ت الديادات ال،نامية ىي ادطصالح مدا،ات ن يرد من ا راضي خالل الفطرد مين  2007-1980؛ ،يي
امت شرنات االدطصالح الطا عة ل قطاع العامى إليل لاتيا اللمعييات الطعااتيية الدطصيالح ااديطزراع ا راضيي
الص،رااية لهاد ن ييرد تديفرت عين زييادد م مادية ىيي الر عية الزراعييةى ىطقيدر لم ية ا راضيي الزراعيية ىيي
الا ت الرامن ت،ا  8.4م يان ىدان اما ميا يعيادل ت،يا  %143مين مديا،ة ميذر ا راضيي ىيي عيام 1980ى
ا ذلك طعد المدا،ات الطل طم إدطصال،ها ىع ياو تن ر من  2م يان ىدان ا ضاىة إلل مديا،ات ا راضيي الطيي
طم ادطقطاعها من الر عة الزراعية اط،ايل ادطخداماطها إلل اديطخدامات ريير زراعيية م يل االديطخدام الدينتي

تا الصتاعي تا ريرر من االدطخدامات االطي طقدر ت،ا  20تلف ىدان دتاياو.

 .6ىي مقا ل الطادل ىي ر عة ا راضل الزراعية ىقد طدمارت النفا د ا تطالية لهيذر المياارد ا رضييةى تظي ار لعيدم
االلطيزام تظييام الييدارد الزراعييية الييذ نييان معمياالو ييه دييا قا ا ييل طط يييع ديادييات ط،رييير الزراعيية ميين القييياد
ال،ناميةى مذا إلل لاتا تد اا تخر ى د ينان من يتها عدم مال مية تظيم الطديميد االطخصييا المط عية ميل

ا تميياط الزراعييية المط قيية .ا ييد تنييدت تطييا ا الطصييتيف ا راللييل ل م ياارد ا رضييية االطييي تاضيي،ت اتنميياش
مدييا،ات تراضييي الدرليية ا الييل ىييل ا راضييل القديميية ميين ت،ييا  3م يييان ىييدان ىييي المطادييط خييالل الفطييرد

2000-1996ى إلل ت،ا  978تلف ىدان 1ىقيط ت ت يل مين ال ي اذليك ىيي المطاديط خيالل الفطيرد مين -01
 .05اىي المقا ل ارطفعت تد ة اراضي الدرلة ال اتية مين ت،يا  %33.6إليل ت،يا  %41.8ىيميا يين الفطيرطين
الدييا ع ا شييارد إليهمييا .نمييا طزايييدت مدييا،ات تراضييي الدرليية ال ال يية ميين ت،ييا  1.25م يييان ىييدان إلييل ت،ييا
 2.12م يان ىدان انذلك تراضي الدرلة ال ار عة من ت،ا  205تلف ىدان ىقط إلل ت،ا  816تلف ىيدان .اميذر
الظامرد طشير اضياح إليل تمميية مرالعية دياديات ال،نامية ىيي مليال صيياتة ا راضيي الزراعييةى ميل اضيل
راما امشراعات ط،دين ا راضي ضمن تالايات الطتمية خالل الدتاات المق ة.

 1مركز انبحىث انزراعيت -معهد بحىث اإلقتصاد انزراعً – انتصنيف اندوري نألراضً انزراعيت وفقا نإلنتاجيت انفدانيت خالل انفترة -1441
1
 ،0222انتصنيف اندوري نألراضً انزراعيت وفقا نإلنتاجيت انفدانيت خالل انفترة . 20-22
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 .7ذلت الد طات ال،نامية الما ية لهادا ن يرد ىي ملال طهي ة ال تية ا دادية ا راا ية ىي العديد مين متياطع
الزراعة اللدييددى يي طي ىيي مقيدمطها العدييد مين مشيراعات الزراعية العمال ية م يل متطقية التا اريية اال ديطانى
امشراع طاشني اشرع العايتاتى انذلك طاصيل ميار تهر التيل ل عديد من متياطع الزراعية اللدييدد ىيي شي ه
لزيييرد ديييتا ى اذلييك ع ييل دي يل الم ييالى نمييا اطلهييت مييذر الدي طات تيضييا ىييي م،االيية متهييا لط،دييين نفييا د
متظامات تقل اطازيل الميار إلل ط طين عض الطرع ا تاات الر الر يدية.
 .8شهدت دتاات العقدين الماضيين مزيدا من طفطيت ا ع رد ال،يازات الزراعييةى اطفييد ا ،صيا ات المتشيارد إليل
تن تد ة ال،يازات الزراعية الطي طقل عن ال ة تىدتة د طزايدت مين ت،يا  2.29م ييان ىيدان ىيل عيام 1980
إلل ت،ا  3.0م يان ىدان ىل  2000اىع اخر طعداد زراعل .ىي ذا تضييف إليل ظيامرد االتخفياض الااضيغ ىيي
مدا،ة ال،ييازاتى طلز ية ميذر ال،ييازات ا ع رطهيا يين تن ير مين ما يل يطضيغ ليال ميد اطي د ميذر الظيامرد
ات ارما الد ية ع ل مدطق ل الزراعة ااامناتيات طتميطها اط،دي ها.
يرو ميين مشييراعات الصييرف الزراعييي الييذ ديياعد ع ييل صييياتة مدييا،ات اادييعة ميين
 .9تفييذت ال،ناميية عييدداو ن يي ا
ا راضي المزراعة اال،د من معدالت طدمارما.

 2/2/1المصايد الط يعية
ططمطل مصر مدط،ات ما ية ط غ لم ة مدا،طها ت،ا  14م يان ىدان ططديم ط ياين درلية م ا،طهيا يين
الميييار العذ يية االشييراا االمال،يية  .ا ييذلك ططعييدد اطط يياين تت يااع ا دييماك القاطتيية ىييي مييذر ال ي ييات المخط فيية.
اططم ل المصيايد الط يعيية ل ديماك ىيي مصير ىيي نيل مين المصيايد ال ،ريية (ال ،ير ا ييض المطاديط ى اال ،ير
ا ،مر ى اخ يلي الدايس االعق ة) االمصايد الداخ ية االطي طشمل ال ،يرات الشيمالية اال ،ييرات الداخ يية اتهير
التيل اىراعه .
ا طط يع المعايير الع مية المطعارف ع يها ىي ن ال ،ير المطاديط يعيد ىقيي ارو ىيي إتطاليطيه يالاليياو ا الطيالي

ىها ىقير ىي مخزاتاطه الدمنية  .اتظي ارو لعيدم اديطيالل المياارد الديمنية ىيي المتطقية اال طصيادية المصيرية ىقيد
طرنز الصيد ىي متطقة اللرف القار اما ما تد إلل طدمار ىي مخزاته الدمني .

نما تن الصيد رير المتظم االمقتن لزريعيه ا ديماك ال ،ريية (لطيطيية ا،طياليات االديطزراع الديمني) يدالو

ميين االعطميياد ع ييل المفرخييات يم ييل ت،ييد اللااتييا الطييي طي ر دي او ع ييل طا يية الصيييد ميين ال ،يير ا يييض  .مييذا
ايلا تن يال،ظ تن تد ة الفقد ىي الزريعة طصل إلل تن ر من  %90ت تيا الصييد ا الطيداال اا

ال طدطفيد المزارع الدمنية دا

ميةى ا الطيالي

،االي  %10من تاطا صيد الزريعة .

تمييا التد ي ة ل ،يير ا ،ميير ىميين المعييراف تن الدييا،ل الشيير ي لييه (الدييعاد اليمتييل) مييا ا ع ييل ىييي
الخصا ة اا لاد ىي المصايد عن ديا ،ة الير يي (المصير الدياداتي) .اتظي ارو لزييادد تعيداد ا،يدات الصييد ىيي

الدييا،ل المصيير عيين ال،ييد الييالزمى ى ي ن مييذا الدييا،ل يعيياتل ميين الصيييد اللييا ر ممييا ي ي ر تيضييا ع ييل مخزاتييه

الدمني .ااالل لاتا ذلك ى ن مصايد ال ،ر ا ،مر ططعرض ل عديد من المشانل االطي من تممها االديطرخا ىيي
طط يع القااتين الطي من ش تها ط،قيع االتض اط مين ،يي الطصيد لطيرع اشي اك الصييد المخيالف عيالاد ع يل
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تتشطة الصيد رير المقتتة االصيد الطرىيهل االصيد الديا،ل  .ىضالو عن إدطيالل مدا،ات شاديعة ىيل التشياط
الديا،ل اعدم إ،نام الر ا ة ع ل صرف القر الديا،ية تا ع ل الط ا من آ ار ال طرال تا من الدفن العا رد.

تميييا التدييي ة ل ،ييييرات الشيييمالية (ال رداييييل – المتزلييية – ال يييرلس – إدنيييا – مريييياط) االطيييل ططنيييان مييين
متخفضات دا ،ية ط،ت دطغ ال ،ر ،االل  3 – 1.5م ىقد طعرضت لعم يات الطلفيف ااادطيالل لز ن يير مين
مدا،طها ىل ا دطزراع الت اطل االطتمية العمراتية االصتاعية  .اطعط ير ،ييرد المتزلية تن ير ال ،ييرات طضير ارو ،يي

طق صت مدا،طها مين ت،يا  750تليف ىيدان عيام  1840لطصيل إليل ،ياالي  100تليف ىيدان ،اليياو  .اىضيالو عين
عم يات اال ططاع المدطمر من ط ك ال ،يرات ى تها ططعيرض ياميياو لطيدىع م يات المالييين مين ا مطيار المنع ية مين
ميار الصيرف الزراعيي االصيتاعي ميا ط،م يه مين مط قييات الم ييدات ام،طاييات المصيارفى مميا تد إليل ارطفياع

،ييدد الط ييا ىييي مييذر ال ،ي يرات  .اطعييد ،يييرد ال ردايييل مييل الا،يييدد الطييي ال ططعييرض لمشييانل الط ييا  .نمييا تن
اتطشيار الت اطيات الما يية اخاصيية ال ياص يد تد إليل طق يييص المديطغ الميا ي لط يك ال ،ييرات ،يي طصيل تدي ة
المدا،ة الميطاد هذر الت اطات إلل ت،ا  %40من المدا،ة الن ية.
اع ل الررم من نل ط ك المشانل الطي طااله المصايد الط يعية ى تهيا ميا زاليت طتيطا ت،يا  400-350تليف
طن دتاياو .اطدامم المصايد ال ،رية ت،ا  %30من المصيد من المصادر الط يعيةى ىيي ،يين طديامم ال ،ييرات

الشييمالية اال ،ي يرات الداخ ييية  ،ياالي %35ى تمييا تهيير التيييل اىراعييه ا ،يييرد تاصيير ىطدييامم ت،ييا  %25ميين
ا تطاج الدمني من المصادر الط يعية.

 : 3/2/1الماارد ال شرية
طعد الماارد ال شرية ت،د تمم ماارد الزراعة المصرية ى اذلك ما ططصف ه مذر الماارد من خ رد اادعة
طم تنطدا ها خالل عقاد طاي ة من الزراعة المدطقردى مل ديتامينية ا،ياية مذر الخ رد ما انطد طه خالل
دت اات طاي ة من معارف اطقتيات لديدد داعدت ع ل طتمية ا تطالية الزراعية ل عديد من الم،اصيل إلل درلة
ط ا مصر مدطا مطقدم لعدد من مذر الم،اصيل م ل ا رز ا صا الدنر االقمغ .ا د ينان من المفيد إلقا
الضا ع ل عض لااتا الماارد ال شرية الزراعية اذلك من خالل ادطعراض التقاط الطالية:
 طزايدت النط ة الدناتية القاطتة ل متاطع الريفية من ت،ا  22.7م يان تدمة ىي عام  1980لطصل ت،ا
 41.9م يان تدمة عام 2007ى امل زيادد طقدر تد طها ت،ا  .%85اطلدر ا شارد إلل تن الزراعة
تشططها المخط فة ا المشراعات المرط طة ها تا المنم ة لها طم ل مصدر الدخل الر يدي ل يال ية العظمل
من مذر النط ة الدناتية الريفية.
 الطااز مل الزيادد الن يرد الطي ط،ققت خالل العقدين الماضين ىي تعداد الدنان الريفيينى طزايدت اد العمل
الزراعي من ت،ا 4.15م يان ا،دد عمل ىل عام  1980إلل ت،ا  6.89م يان ا،دد عمل ىل عام .2007
ا مر الذ

يعتل تن راما طتمية القطاع الزراعي ادططاعت تن طخ ع ت،ا 2.74م يان ىرصة عمل خالل

الدتاات الد عة االعشران الماضيةى اذلك معدل يزيد عن  100تلف ىرصة عمل دتايا .ا د ط،قع ذلك
من خالل طاديل ر عة ا راضي الزراعية من تا،ية ى اططاير العديد من ا تشطة االمشراعات المرط طة
الزراعة اذلك من تا،ية تخر .
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طتاع

 شهدت دتاات العقدين الماضين ططا ارو ماماو ىل الطرنيا التاعي ل ماارد ال شرية الزراعيةى من ،ي

المعارف الزراعيةى مل زيادد ال قة ااال،طنام إلل ا صال الع مية لمعاللة مشانل الطط يع ال،ق ي ى ا د

داعد ع ل ذلك زيادد عدد الم م ين زراعيا اطتاع اخطصاصاطهم اطعدد مداردهم الفنريةى ايمنن ا شارد إلل
عض ا ،صا ات الطي طفيد ىي ال،نم ع ل الططار التاعل ل ماارد ال شرية الزراعية:
 طزايد عدد الم م ين (،م ة نالارياس الع ام الزراعية اال يطرية) زيادد ن يرد خالل مذر الفطرد.
اررم مذا الططار ى ن الطع يم الزراعي اال يطر

ناىة مدطاياطه امرا ،ه تص غ يعاتل من ضعف

القدرد ع ل ا عداد الليد ل خريلين اطزايدمم المدطا المعرىي االمهار الطط يقي الذ

يطط ه

داع العمل ىل ضا تقص ا مناتيات االادا ل الطع يمية ام،دادية الماازتات الدتاية.
 شهدت مذر الفطرد طزايدا مضطرداو ىي عدد ال،اص ين دتاياو ع ل م مالت طخصصية ع يا
(مالدطير ادنطاراد)ى ا ذلك غ العدد الطرانمي ل ،اص ين ع ل الدنطاراد ،طل  2008إلل 10301
اال،اص ين ع ل المالدطير إلل  2919خريلاو.

 ا التد ة ل طع يم الزراعي ال اتا ىقد يت تعداد المدراس  185مدردةى مازعه ىل م،اىظات
اللمهارية طضم ت،ا  302تلف طالا ىل الطخصصات الفتية المخط فة م ل ا تطاج ال،يااتي
ااادطصالح ا راضي االمينتة االصتاعات الزراعية .اىل إطار رتاما م ارك – نال طم إتشا
خمس مدارس ل طدريا الفتي الزراعي االطي طم ل تمطاو مططا ارو ىل مذا الملال يمنن طنرارر.

 ط تت ازارد الزراعة لهزطها المطخصصة راما من فة لططاير المهارات ال شرية ىي العديد من
الملاالت الفتيةى ،ي طم طتمية مهارات عدد آالف من المطدر ين ىي العديد من الملاالت المرط طة
الزراعة االطي ي طي ىي مقدمطها الزراعة الم،ميةى تظم الر المططارى تظم الزراعة ال يالاليةى
تظم المقاامة ال،ياية اتظم المينتة الزراعية  ..اريرما من الملاالت الطنتالالية الطي داممت ىي
الططاير التاعي ل ،اصالت الزراعيةى اداعدت ع ل طتمية الصادرات ازيادد القدرد ع ل التفاذ إلل
ا دااع الدالية .اررم مذا الططار التاعي ىما زالت الماارد ال شرية ىي الزراعة المصرية ىي تمس
ال،الة إلل راما اتتشطة لطتمية المهارات ىل العديد من الملاالت اا تشطة ال،دي ة تد يا.
 طشير المع امات المطا،ة إلل تن الطد دل الهرمي ل ناادر ال شرية العام ة ىي ملاالت ال ،
اا رشاد االطع يم الزراعي يعاتل من اخطال لى ،ي

طزداد تد ة ن ار الدن ع ل رتس الهرم الاظيفي

ىل ،ين طتنمش القاعدد العددية لهذا الهرم الاظيفيى ا مر الذ

يعتل تن الفطرد القادمة داف

طشهد اتنماشا ،ادا ىي الناادر ال  ،ية االع مية المطخصصة القدر الذ
ع ل تدا

يمنن تن يتعنس د ا

اللامعات االم ددات ال  ،ية الزراعية مالم ططخذ ا ل ار ات الالزمة ل ،د من مذر

الظامرد.
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 3/1أوضاع اإلنتاج واإلنتاجية

 1/3/1ا تطاج الت اطي

 1/1/3/1إطلامات الطيير ىل الطرانيا الم،صالية
تديفرت لهيياد الطتمييية الزراعييية خييالل عقييد ال ماتيتييات االطديعيتات ميين القييرن العشييرين ا داييية العقييد ا ال ميين
القييرن الاا،ييد االعشييرين عيين ططييارات ن يييرر ىييي ا تطيياج الت يياطي مخط ييف مناتاطييهى اذلييك تطيليية لزيييادد المدييا،ة
المزراعة من تا،ية اط،دين ا تطالية الفداتية من تا،ية تخر  .ا يد اتعنديت ميذر اللهياد ىيي زييادد المديا،ة
المزراعة من ت،ا  5.87م يان ىيدان عيام  1980لطصيل إليي ت،يا  8...م ييان ىيدان عيام  2007زييادد يدرما
 %44خيالل ط ييك الفطييرد  .نمييا تن المدييا،ة الم،صييالية يد زادت ميين ت،ييا  11.1م يييان ىييدان عييام  1980لطصييل
إلي  15.4م يان ىدان عام  .2007ا د شهدت ط يك الفطيرد طيييرات ن ييرد ىيي الطرنييا الم،صيالي نميا يطضيغ مين
اللدال ر م ( .)1/1ىع يي اليررم مين الزييادد الن ييرد ىيي مديا،ة الم،اصييل ال،ق يية مين ت،يا  9.75م ييان ىيدان
عام  1980إلي ت،ا  12.0م يان ىدان ىل عام  2007إال تن تد طها اتخفضت من ت،يا  % 87.6مين المديا،ة
الم،صييالية إلييي ت،ييا  % 87.3ى مييذا ىييي الا ييت الييذ شييهدت ىيييه المدييا،ة المتزرعيية الفانهيية تم يااو مضييطرداو
اازدياداو ىي تمميطها التد ية ،ي طزايدت من ت،ا  % 3.1من المدا،ة الم،صيالية عيام  1980لطصيل إليي ت،يا

 % 8.5عييام  . 2007اميين اللييدير المال،ظيية تن مدييا،ة القمييغ ييد طضيياعفت خييالل مييذر الفطييرد ا الطييالي زادت
تمميطه التد ية ىيي الطرنييا الم،صيالي مين ت،يا  % 11.9عيام  1980لطصيل إليي ت،يا  % 17.7مين المديا،ة
الم،صالية عام  . 2007تما التد ة لم،صال ا رز ىقد زادت مديا،طه مين ت،يا م ييان ىيدان عيام  1980طم يل
،ياالي  % 8.7ميين المدييا،ة الم،صييالية لطصييل إلييي ،ياالي  1.7م يييان ىييدان عييام  2007طم ييل ت،ييا  %11ميين
المدا،ة الم،صالية .
طيييرو ييذنر ى إال تتهيا شيهدت ط،ياالو ىيي مااعييد الزراعية ،يي زادت
ا
اليم طشيهد المديا،ة المتزرعية اليذرد

المدييا،ة المتزرعيية ىييي المادييم الصيييفي ع ييي ،ديياا طرالييل المدييا،ة المتزرعيية ىييي المادييم التي ييي  .ا ييد شييهد
م،صييال القطيين إتخفاض ياو ن ي ي ارو ىييي مدييا،طه متييذ متطصييف الطدييعيتات ،طييل يييت ت،ييا  %11.2إتخفضييت إلييل

 %3.8عام  .2007مذا ا د دت ظهار م،صال تلر الدنر ضمن الطرنيا الم،صيالي ىيي متطصيف ال ماتيتيات
تال تته شهد طفرر اادعة ىي المدا،ات المتزرعة مته مل تهاية القيرن العشيرين ا يدايات القيرن الاا،يد االعشيرين
،ي

يت المدا،ة المتزرعة مته ت،ا  250تلف ىدان عام  2007طم ل ،االي  %1.6من المديا،ة الم،صيالية

ى ايتطظر تن طااصل مدا،ة تلر الدنر الطزايد مل الطادعات ىي إتشا مصاتل الدنر.
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لدال ر م ( : )1/1الطرنيا الم،صالي اا ممية التد ية ل عض ملماعات الم،اصيل الر يدية
ال يان
القمغ

1980
%
تلف ىدان

1990
تلف ىدان

%

2007
تلف ىدان

%

1326

11.9

1955

الذرد

1906

17.1

1975

16.1
16.2

1848

ا رز

970

8.7

1036

8.5

1673

10.9

1245

11.2

993

8.5

575

3.8

9745

87.6

34

0.3

248

1.6

1091

83.7

12022

78.3

1035

9.3

1123

9.2

2014

13.1

350

3.1

866

7.1

1310

8.5

القطن

تلر الدنر

إلمالي الم،اصيل
إلمالي الخضر

إلمالي الفانهة

المدا،ة الم،صالية

11130

12181

2716

17.7
12.1

15346

المصدر :لمعت ا،د ت من د د ة تشرات إ،صا ات الم،اصيل الصيفية االشطاية– طاع الش ان ا طصاديةى ازارد الزراعة.

 2/1/3/1ططارات ا تطالية الفداتية ل ،اصالت الر يدية
اعطمدت الزراعة المصرية متيذ ىطيرد طاي ية ع يي الطنتالالييا ال يالاليية ىيي ت،يدا ططيارات ىيي ا تطاليية لمعظيم
ال،اصالت الر يدية ا خاصة م،اصيل ال ،اا االدينريات اا ليياف االخضير االفانهيةى اذليك مين خيالل اديطت اط
تصييتاف لديييدد مرطفعيية ا تطالييية اذات ييدرد ن يييرد ع ييي مقااميية ا ميراض اا ىييات  .اطعييد م،اصيييل ال ،ياا ميين
تن ر الم،اصيل الطي شهدت ططا ارو ن ي ارو ىي ا تطالية الفداتييةى ىقيد طضياعفت ا تطاليية الفداتيية لم،صيال القميغ
من ت،ا  1.36طن/ل فدان عام  1980لطصل إلي ت،ا  2.72طن/ىيدان عيام  . 2007تميا إتطاليية م،صيال ا رز

ى ىقد زادت ت،ا  %67خالل تفيس الفطيرر ى ،يي زادت مين ت،يا  2.46طين /ىيدان عيام  1980لطصيل إليي ت،يا
 4.11طن  /ىدان عام  .2007نما شمل الططاير التد ة لم،صيال ا رز طق ييل ىطيرد قيا الم،صيال ىيي ا رض
من خالل ادطت اط تصتاف م نيرد التضيا االطيي ال طزييد ىطيرد قا ميا ىيي ا رض عين  120ييامى اميا ميا تد إليي
طيياىير ت،ييا  %25ميين االدييطهالك المييا ي لم،صييال ا رز  .نمييا طييم الطادييل ىييي إتطيياج اادييطخدام الهليين ال ال ييية
االفردية لم،صال الذرد االذ إتعنس ىي زيادد ا تطالية الفداتية ،االي  %90خالل الفطرد . 2007 – 1980
ا د شهدت الم،اصيل الدنرية زيادد ىي ا تطالية الفداتية يت ت،ا  %44التدي ة لقصيا الدينر ى ات،يا 80
 %التد ة ل تلر الدنرى ،ي

يت إتطاليية صيا الدينر تع يي مديطاياطها عالميياو م،ققية  50.8طين  /ىيدان ى

نما يت إتطالية تلر الدنر ت،ا  22طن  /ىدان عام .2007

تما التد ة لم،اصيل الخضر ىقد طم صا،ا إدخال العديد من ا صتاف اللديدد االطاديل ىيي الزراعيات الم،ميية
اططيياير طنتالاليييات اليير االطدييميد ،ييدا زيييادد ن يييرد ل تطالييية الفداتييية ليال ييية الم،اصيييل .ىقييد زادت إتطالييية
م،صال الطماطم من ت،ا  7.4طن  /ىدان عام  1980لطصل إلي ت،ا  16طن /ىيدان عيام  2007زييادد يدرما
 . % 116نما شهد إتطاج الفراالة زيادد من ت،ا  1.5طن  /ىدان إلي ت،ا  11.6طين  /ىيدان خيالل الفطيرد ذاطهيا
ت

زيييادد طصييل إلييي ت،ييا  . % 673نمييا شييهد م،صييال ال طيياطس زيييادد ىييي إتطاليطييه طقييدر ت،ييا  %50خييالل
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الفطرد ، 2007 – 1980ي زادت ا تطالية الفداتية من ت،ا  7.3طن  /ىدان لطصل إلي  10.7طين ىيدان .ازادت
إتطالية النتطالاا ت،ا  %75خال ل تفس الفطرد.
ا د نان الططار ىي إتطاليية م،اصييل الفانهية شيديد الاضياح ،يي اصي ت ا تطاليية الفداتيية إليي معيدالت
رير مدي ا ة نميا ط،ديتت مااصيفات ال ميار ل عدييد مين ا صيتاف نميا ميا ال،يال التدي ة ل عتيا ،يي طيم إدخيال
العديييد ميين ا صييتاف الال ذرييية ال،دي يية مرطفعيية ا تطالييية ع ييي ،ديياا ا صييتاف ال ذريييةى نمييا طميييزت ا صييتاف
اللديدد طالت ىطرد عرض الم،صال ا ديااع مين خيالل طياىير تصيتاف م نيرد اتخير مطي خرد التضيا  .اتطيلية
لهذر اللهاد ىقد زادت إتطالية العتا من ت،يا  5.2طين  /ىيدان عيام  1980لطصيل إليي ت،يا  9.9طين/ىيدان عيام
 . 2007ا د شهد م،صال الماز ط،دتاو مما الو ىي ا تطاليية الفداتيية اليادد ال ميار مين خيالل إدخيال ا صيتاف
اللديدد االطي ضاعفت ا تطالية الفداتية خالل الفطرد  .2007 – 1980تما التدي ة لم،صيال الزيطيان ىقيد ييت

الزييييييادد ىيييييي إتطاليطيييييه تر امييييياو
يادية اص ت إلي ت،يا %475

إطار رقم ()1
تماذج ل ط ايتات ىل معدالت ططار ا تطالية الفداتية:

خييالل تفييس الفطييردى ا ييد ،ققييت

ع ي الررم من الزيادات الن يرد الطي ط،ققت ىي ا تطالية الفداتية ل ن ير من

اال ر يييييييياع االخيييييييياخ زيييييييييادات

ما طشي ه من مدا،ة تا تمميطها ىي الصادرات

م،اصييييييييل الطفييييييياح االنم ييييييير
معدالت مطفااطة إال تتهيا لميعياو
يييد زادت تدييي ة طفييياع %100

خيييييالل الفطيييييرد .2007 – 1980
اطلييدر ا شييارد إ تن ا تطالييية
الفداتييييية الم،ققيييية ،الييييياو نامييييل

القيييييييدرر ا تطاليييييييية ل صيييييييتاف
المتزرعييية يييل إن متييياك تمناتيييية

الم،اصيل ى إال تن متاك عض الم،اصيل الر يدية لم ط،د

ططتادا اتمميطها من ،ي

ها زيادات

الزراعية المصرية م ل ال رديم االقطن االم،اصيل الزيطية .ىع ي الررم من تن
م،صال ال رديم يشيل ت،ا  2م يان ىدان طم ل ،االي  % 25من مدا،ة
ا راضي المتزرعةى اال تته لم يتل القدر الناىي من الرعاية ،ي

يت إتطاليطه

الفداتية عام  2007ت،ا  30طن/ىدان مقارتة ت،ا  25طن/ىدان عام 1980

زيادد ال ططلااز  %17خالل د عة اعشرين عاماو .تما التد ة لم،صال

القطن االذ

يعد الم،صال الطصدير ا ال ىقد إطدمت إتطاليطه الفداتية

ال ات التد ي عتد مدطا  1.1طن/ىدان خالل ط ك الفطرد .ا د تد

مذا

الاضل إلي ىقدان مصر لاضعها الطتاىدي ىي الداع العالميى ااطلار الزراع

ن يييرر لزيييادد ا تطالييية الفداتيييية

إلي طق يص المدا،ات المتزرعة مته ااالطلار إلي ادطيراد ت طان من الخارج

ط،دييييييين المعييييييامالت الزراعييييييية

الزيطية لم طتل القدر الناىي من االمطمام اادطمرت إتطاليطها الفداتية عتد

معييدالت طط يرااح ىيمييا ييين -25

العلز الااضغ ىل إتطالها االطزايد المضطرد ىل اارداطها.

مييين ط يييك الم،اصييييل مييين خيييالل

لدد ،الة الميازل الم ،ية .نما تن نل من الم،اصيل ال قالية االم،اصيل

اا دارد المزرعيه الد يمةى اذليك

مدطايات ال طدمغ لها المتاىدة مل الم،اصيل ال دي ه اذلك ع ي الررم من

 %50ىيييي معظيييم ال،اصييييالت .
االلدال ر م ( )2/1ياضغ ططارات ا تطالية الفداتية االقدرد ا تطالية مم ال،اصالت .
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لدال ر م ( : )2/1ططارات ا تطالية الفداتية االقدرد ا تطالية الممنتة ل عض الم،اصيل الر يدية .
الم،صال

ا تطالية طن/ىدان

القدرد ا تطالية

ا تطالية ال،الية مقارتة

1980

2007

طن/ىدان

5.1

7.2

ترز

7.1

1.5

6.3
1.7

29

ذرد

5.1

6.1

1.7

16

5.5

5.1

5.1

21

تلر دنر

57.6

77.2

12.2

11

صا الدنر

61.2

12.2

31.2

22

2.9

5.1

7.2

22

رديم مدطديم

71.2

62.2

32.2

12

ىال د

2.9

5.1

5.1

29

2.1

53.2

62.2

16

2.6

52.2

عتا

1.7

9.2

51.2
53.2

23
35

ماالغ

1.1

52.5

51.2

13

1.9
-

51.2

71.2

21

1.3

1.2

11

مغ

طن

ىال داداتل

طماطم

طاطس

ماز

زيطان

القدرد الممنتة ()%
21

المصدر :لداال المال،ع ا ،صا ية

 2/3/1ا تطاج ال،يااتي االدالتل االدمني
 1/2/3/1ا تطاج ال،يااتي

يعطمد ا تطاج ال،يااتي ىي مصر ع ي نل من اللاماس اا قار ن،يااتات تطياج ال ي ن نمتيطا ر يديي ىضيالو
عن ادطخدام الذنار التاطلة اا تا الطيي طلياازت العمير ا تطيالي تا الطيي ليديها مشيانل طتادي ية ن،يااتيات
طدمين نميا ييطم طر يية ا رتيام االمياعز ييرض إتطياج ال ،يام .ا يد طزاييدت يمية ال ،يام ال،مي ار اا ل يان مين
ت،ا  957م يان لتية عام  1980طم ل ،ياالل  % 22.5مين يمية التياطا الزراعيل لطصيل إليي ،ياالي 33.6
م يار لتييه عيام  2007طم يل ،ياالل  %24.4مين يمية التياطا الزراعيل .ا ضياىة يمية التياطا مين اليداالن
اا دماك ى ن مداممة طاع ا تطاج ال،يااتي طرطفل إلي ت،ا  %42.9مين يمية التياطا الزراعيي عيام 2007
(لييدال  )3/1امييا مييا ياضييغ مييد تممييية طيياع ا تطيياج ال،ييااتي ىييي الزراعيية المصييرية اىييي طياىير ا ميين
اليذا ي ل مااطتين اطاليد دخال ل مشطي ين الزراعة االطصتيل الزراعيي اطليارد اطيداال المتطليات امديط زمات
ا تطاج لقطاع ا تطاج ال،يااتي .
اطعنس ا ،صا ات المطااىرد تته د ،د ت زيادد ن يرر ىي إعداد الر اس المر ار من مخط ف ال،يااتات
المزرعية .ىقد غ طعداد ا قار عام  2007ت،ا  4.6م يان قرد طم ل ت،ا  % 241من مدطااما عام
1980ى ىي ،ين غ طعداد اللاماس ت،ا  3.9م يان رتس عام  2007طم ل ت،ا  %167من طعدادما عام
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 .1980تما التد ة ل ملطرات الصييرد ىقد غ طعداد ا رتام ت،ا  5.4م يان رتس عام  2007طم ل ،االي
 %338من طعدادما عام  1980ى يتما غ طعداد الماعز عام  2007ت،ا  3.9م يان رتس طم ل ت،ا 267
 %من طعدادما عام . 1980
ايطرنيييييييز ت،يييييييا  % 26.2مييييييين
ا قار ىي متطقية مصير الاديطي مقا يل
ت،ييييا  %24ىييييي متطقيييية ادييييط الييييدلطا ى

إطار رقم ()2
يطميز ا تطاج ال،يااتي طرنزر الشديد ىي ى ة صيار المزارعين اليذين ال

ي،ازان تراضي تا ،يازات زراعية ،ي يطدم ا طي :

يتمييييييييا يطرنييييييييز  % 32.2ميييييييين طعييييييييداد
اللاماس ىيي متطقية اديط اليدلطا مقارتية
ت،ا  %22.4ىي متطقة مصير الاديطي

 ،% 12.1-م ن ننا ان ن ن و و ن ن ن

يمتلكه ما ال ي ز ا وضي ز واية.
،

 % 34-ما قطع ا و

 .اع يييي العنيييس مييين ذليييك ىييي ن ا رتيييام
تديييييي ة  %31ى ارييييييرا الييييييدلطا تديييييي ة

 %00-ما قطع ا و غ ن

ع ي ت،ا  %36من طعداد الماعز مقارتية

 % 30-ما قطع ا والغ ،

ططرنييز ىيييي نييل مييين إ يمييي مصييير الع ييييا

قل ما اش ة ؤ

 . %22.38ايدييط،اذ إ يييم مصيير الع يييا

ز واية.

ت،ييييا  % 23.5التديييي ة
الادطي .

اطم يييل ا قيييار ال ديييية ت،يييا % 60

 %20ما قطع ا و م

في ي زوت قل ما خمسة ف ة.

 % 41-مننا و ن ن ،

يييييم مصيييير

ن ن ن  %1م ن ننا ان ن ن و و ن ن ن م

.

ن ن  %31مننا و ن ن م

تت و ن

تت و ن ن فن ن قطعن ن ا

و من از ممل كنة منا ال ي ن ز ا وضني

في ي زوت قل ما  0ف وا.

 % 32ما قطع ا و م از تت و

 %01مننا قطعنن ا و غ ن  % 00 ،مننا قطعنن ا و م ن از تت و ن ن فننيقطع ا قل ما اش ة ؤ

.

من تعداد ا قار ى مقارتية ت،يا  %37التدي ة ل قيار الخ ييط ى ات،يا  %3ل قيار ا لت يية .ميذا امين الليدير
المال،ظة تن ت،ا  % 65من تعداد ا قار ىي إ يم ريرا اليدلطا مين ا قيار الخ ييط يتميا طيتخفض ميذر التدي ة
إلي ،االي  % 18.5ىي متطقة مصر الادطي.
ا د شهدت إتطالية الرتس من ا قار االلاماس داا من ا ل ان تا ال ،ام ططا ارو م ،اظاو خالل الفطرد

 2007 – 1980ىقد زاد مطادط إتطاج ال قرد من ا ل ان من ت،ا  675نلم /مادم عام  1980لطصل إلي
ت،ا  1.3طن /مادم عام  2007اذلك تطيلة ارطفاع تدا الخ ط ين ا قار ال دية اتظيرطها ا لت ية  .تما
التد ة ل لاماس ىقد زادت إتطالية الرتس من ت،ا  1.15طن  /مادم عام  1980لطصل إلي ت،ا 1.40
طن  /مادم عام  2007تطيلة لط،رير اللاماس من العمل المزرعي.
تما التد ة تطاج ال ،يام ىقيد زاد مطاديط ازن الذ ي،يه مين ا قيار مين ت،يا  132نليم عيام  1980لطصيل
إلييي ت،ييا  200نلييم عييام  2007تطيليية لظهييار الم يزارع المطخصصيية ىييي الطدييمين انييذا الط،دييين ىييي معييامالت
الطيذيييةى اىييل المقا ييل ى ي ن مطادييط ازن الذ ي،ييه ميين الليياماس ييد زاد ميين ت،ييا  129نلييم  /رتس عييام 1980
ليصيل إليي ت،ييا  176نليم /رتس عييام  2000تطيلية ل طادييل ىيي طط ييع مشييراع طديمين علييال ال ط يا مر ،طيييه
ا الييي اال اتييية ى إال تن طا ييف المشييراع تد إلييي العييادد مطادييط ازن الذ ي،يية إلييي ت،ييا  131نلييم /رتس عييام
. 2007
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لدال ( :)3/1ططار يمة المتطلات ال،يااتية خالل الفطرد ( 2007-1980م يان لتية)
المتطلات

1980

2007

1990

يمة

%

يمة

%

يمة

%

549

40.6

2674

33.8

20129

34.1

ا ل ان

408

30.2

2165

27.4

13423

22.8

ل،ام الداالن

166

12.3

961

12.1

7182

12.2

95

7.0

932

11.8

2785

4.7

122

9.0

1104

14.0

9305

15.8

10

0.7

77

1.0

6170

10.5

إلمالل التاطا الزراعل

4249

-

23738

-

137419

-

إلمالل المتطلات ال،يااتية

1351

31.5

7913

33.3

58994

42.9

ال ،ام ال،م ار

ال يض

ا دماك

تخر *

المصدر :لمعت اا،طد ت من  :د د ة تشرات طقديرات الدخل ا يمة االتطاج الزراعل - .طاع الش ان ا طصادية ازارد الزراعة.

* ل،ام تراتا – ط – تعام  ...الخ.

 2/2/3/1ا تطاج الدالتي
يم ل ا تطاج الدالتي المصدر ال اتي من مصادر إتطاج ال راطين ال،يااتي ايطم ل ىيي طياعين تدادييين مميا
القطاع الطق يد تا ما يعرف القطياع اليدالتل الريفيل االقطياع الطليار الميتظم  .اطرليل يدايات القطياع الطليار
إلي عيام  1964عتيدما تتشي ت ال،نامية الهي ية العامية ل يداالن ى االطيي طيم خصخصيطها الناميل ،اليياو  .ايديامم
القطاع الريفي ت،ا  % 27من إتطاج ل،ام الداالن ات،ا  % 29من إتطاج ال يض .

ايعد القطاع الريفي ما المصدر ا دادي تطاج ال ط اا از اال،مام االراميي اا راتياى نيذا اليدلاج ال يد
االطي طعط ر متطلاطها ذات ميزد طديايقية اديعرية مين يل طياع عيريض مين المديطه نين .اطشيير الدراديات إليل
تن ت،ا  %40-30من إتطياج القطياع الريفيي ييطم طر،هيا ىيل ا ديااع ىيل ،يين ييطم طالييه ت،يا  %70-60إليل
ا ديطهالك ا دير ى اليذا ىي ن ميذا القطيياع يديامم ىيل دعيم ا مين اليييذا ي لدينان الرييف ا ضياىه لناتيه مصييد ارو

إضاىياو لدخل ا در الريفية.

اطشير ال ياتات المطا،ة إلي تما إتطاج دار الطديمين مين ت،يا  141م ييان دلالية عيام  1990ليصيل إليي

ت،ا  362م يان دلالة عام  2007زيادد درما  % 256خالل ط ك الفطرد  .يتميا زاد إتطياج ال ييض خيالل تفيس
الفطرد من ت،ا  141تلف طن عام  1990لطصل إلي ت،ا  244تلف طن عام  2007زيادد درما . % 173
اي غ عدد مزارع يدار الطديمين ت،يا  17.5تليف مزرعية طضيم ،ياالي  29تليف عت ير  .اط يغ تدي ة الطا ية
المدطي ة من مذر العتا ر ت،ا  % 72اما ما يعتي تن ،ياالي ر يل ميذر الطا يات ا تطاليية معط ية  .ايرليل ذليك
إلي تن عدداو ن ي ارو من مزارع دار الطدمين نان د طم إتشا ر ىيي الا يت اليذ ناتيت ططمطيل ىييه صيتاعة اليداالن
درلة ن يرد من الدعم ى إال تن طق ص الدعم د تد إلي طا يف الا،يدات ا تطاليية الطيي ال ط،قيع شيراط النفيا د

اال طصييادية .ايطرنييز ت،ييا  % 50ميين إتطيياج ييدار الطدييمين ىييي إ يييم ادييط الييدلطا  .اميين اللييدير المال،ظيية تن

استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030

- 15 -

المزارع ذات الطا ة ا تطالية ت ل من  20تلف دلالة دتاياو ال طدامم ديا

ت،يا  %3مين إلميالي إتطياج يدار

الطدمين ى اما ما يعتي طرنز ا تطاج ىي المزارع الن يرد .

اي غ عدد مزارع إتطاج يض الما دد ت،ا  1460مزرعة طضم  3393عت ر متها  978عت ر رير مديطي ة ميا
ي يااز  %29ميين الطا يية ا تطالييية الن ييية .اطدييامم م،اىظييات إ يييم ادييط الييدلطا ت،ييا  %38ميين إتطيياج يييض
الما ددى مقارتة ت،ا  %25التد ة

يم شرع الدلطاى ات،ا  %17لنل من إ يمي ررا اليدلطا امصير الاديطي

ات،ا  %3التد ة لمصر الع يا .ايطرنز إتطاج يض الما دد ىي مزارع ال طاريات ،ي طدامم ،ياالي  % 96مين
لم ة ا تطاجى يتما طدامم مزارع الطر ية ا رضية ت،ا  %4من لم ية ا تطياجى امين ذليك يطضيغ ميد طخصيص
مزارع إتطاج ال يض اططارما الطنتالالي .
ا د طزايد إتطاج تمهيات الطديمين مين ت،يا  3م ييان دلالية ديتاياو عيام  1990لطصيل إليي ،ياالي  7.3م ييان

دلالة عام  .2007يتما شهد إتطاج تمهات ال ياض طق ص ن ير ،يي تتخفيض مين ت،يا  454تليف دلالية عيام
 1990ليصل إلي  279تلف دلالة عام  2000م طزايد مرر تخر ليصل إلي ت،ا  502تلف دلالية عيام .2007
تما التد ة تطاج اللداد ى ته نان يعطمد ن ياو ع يي االديطيراد مين الخيارجى اطعيد صيتاعة اليداالن مين الصيتاعات

الطي ها درلة عالية من الطنامل ين  ،قاطهاى ا د ادططاعت تن طفي ناميل ا،طياليات االديطهالك الم ،يي ىضيالو
عن الطصدير إلي دال الخ يا خاصة طصدير النطانيت .

اطعد مشن ة تقص طا ات الملازر ا لية مين تميم المشينالت الطيي طعطيرض ططياير صيتاعة اليداالن ى نميا تن
مناتات تعالف الداالن طعطميد اعطمياداو ن يياو ع يي االديطيراد اميا ميا يلعيل طن فية ا تطياج تشيد طي ي ارو يالطييرات ىيي

الداع العالمي لنل من الذرد الصف ار اىال الصايا االطي شهدت ترطفاعاو ن ي ارو خالل مذا العام .

 3/2/3/1ا تطاج الدمني
يعيد ا تطيياج الديمني ترخييص مصييادر ال،صيال ع ييي ال يراطين ال،ييااتي ع ييي اليررم ميين طعيدد مصييادرر اطمطييل
مصر مدط،ات ما يية ط يغ لم ية مديا،طها  14م ييان ىيدان ى اييطيي ا تطياج الم ،يي معظيم ،الية االديطهالك
الداخ ي إال تته متاك ااردات من ا دمالك طقدر ،ياالي  215تليف طين طم يل ،ياالي  % 18مين لم ية االديطهالك
المقدر ،االي  1175تلف طين عيام  2007مطضيمتاو االديمالك المصيتعة .اطعطميد مصير ىيي إتطالهيا مين ا ديماك
ع ييي نييل ميين المصييادر الط يعييية ( ال ،ييار اال ،ي يرات اتهيير التيييل اىراعييه) االم يزارع الدييمنية .ا ييد شييهد إتطيياج
ا دماك زيادد ن يرد من ت،ا  143تلف طن عام  1980ليصل إلي ت،ا  970تلف طن عام .2007
اطدامم المصايد ال ،ريية ت،يا  % 12.3مين إلميالي ا تطياج الديمني يتميا طديامم المصيايد الداخ يية االطيي
طشمل ال ،يرات اتهر التيل ت،يا  %26.4ى ايديامم االديطزراع الديمني التصييا ا ن ير مين ا تطياج ،يي طصيل
تدي طه إلييي ،ياالي  % 61.3ميين لم يية ا تطيياج  .ا ييد شييهد ا تطيياج ميين المصييادر الط يعييية طرالعياو م ،اظياو خييالل
الدتاات ا خيرد ،ي طتا ص إتطالها من ت،يا  428تليف طين عيام  2001لطصيل إليي ،ياالي  349تليف طين عيام

 . 2005ايرلل مذا الطدمار ىي إتطاج المصادر الط يعية إلي عم يات الصيد الليا ر تطيلية الرطفياع تعيداد ا،يدات
الصيد عن ال،د المتادا ى انذا اديطخدام شي اك اطيرع صييد مخالفية ل قياتان اميدمرر ل مخيزان الديمني اارطفياع
معدالت الط ا التاطا عن الصرف الزراعي االصتاعي االذ يصا ىي ال ،يرات الشمالية اال ،ر المطادط .
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ا د شهد ا تطياج مين االديطزراع الديمني طفيرد ما ية خيالل الديتاات ا خييرد ،يي زاد إتطاليه مين ت،يا 343
تلف طن عام  2001ليصل إلي ت،ا  595تلف طن عام  . 2007ايرليل ذليك إليي الطاديل ىيي إتشيا الميزارع مين
تا،ية االططار ىي إتطياج الزريعية مين المفرخيات الديمنية دياا المم انية ل ،نامية تا المم انية ل ميالي االططيار
ال،ييياد ىيييي طنتالالييييا
الطر ية االطيذيية  .اع يي
الررم مين التميا الديريل
لالدييييطزراع الدييييمني إال
تتيييه يااليييه العدييييد مييين

إطار رقم ()3
عض االه الطتا ض ىل ديادات طتمية ا دطزراع الدمني:

ع يييي اليييررم مييين تن االديييطزراع الديييمني يعيييد ميييا ال يييديل ا رخيييص اا نفييي لطييياىير ا،طياليييات

الميااطتين ميين ال ييراطين ال،ييااتي إال تن الديادييات القا ميية ،اليياو ال طي د إلييي ت،ييدا الطتمييية
الدرعة المط ا ة لذلك القطاع ايطم ل ذلك الطتا ص ىي اللااتا الطالية:

 ىي ،ين يطم طم يك ا راضي يرض الزراعة ى ن ا راضي المدطخدمة ىي المزارع الدمنية طُ لر

المشييييينالت االطيييييي مييييين

لمدر ال طزيد عن  10دتاات ع ي الررم من تن االدط مارات ىي ال تية ا دادية لهذا التشاط ال

ييييييييييازرات
ا
دياديييييييييييات الي

 للييا الم ،يييات ىييي ن ييير ميين ا ،يييان إلييي إزاليية اطييدمير الم يزارع الدييمنية القا ميية ىييي عييض

تممها ذلك الطتا ض ين
المعتييييية انييييذا الطتيييياىس
يييين اديييطخدام ا راضيييي
ىيييي االديييطزراع الديييمني
تا ادطخدامها ىيي إتطياج

يمنن ادطردادما ىي مذر المدر.

الماا ل لضمها إلل ا تطاج الت اطي .

 يام ازارد الر

زالة ا فاص الدمنية ىي ن ير من الماا ل د ا ط اي ها لملر التهر .

 ع ي الررم من تممية االدطزراع الدمني ال ،ر اط،ديد  26ما عاو ع يي ديا،ل ال ،ير ا ،مير
طص غ لهذا التشاط ا مدا،ة طقيدر ،ياالي  82تليف ىيدان ى إال تتيه ليم ط يذل ت لهياد ،قيقيية

ل طرايا لهذا التاع من االدط مار.

الم،اصيل الت اطية .
 4/1انتسىيق وانتصنيع وانتجارة انحْ ـارجيت انزراعيت

 1/4/1الططارات االمالمغ العامة
طاال عقاد عديدد ظل الطدايع الزراعل مراىقة اخدماطه ادياداطه ام دداطه اتظمه اتدالي ه – من
الملاالت الطل ال ط،ظل االمطمام المتادا من لاتا المخططين اااضعل الديادات امطخذ

الق اررات .انان

ا مطمام يتصا صفة تدادية ع ل راما امشراعات طتمية ازيادد ا تطاج الزراعيى اييفل تا يلهل الدار
ا دادي اال،يا ل تظم الطدايقية اما يطط ه ططايرما اط،دي ها من ال راما االمشراعات ااالدط مارات.
امتذ تاا ل الطدعيتاتى دات عض إطلامات الط،دي
ل متطلات الزراعية االيذا ية .امن ين ت رز مالمغ الط،دي

االططاير ىل عض الخدمات االملاالت الطدايقية
االططاير الطل يمنن مال،ظطها ىل ا اضاع الرامتة

لطدايع المتطلات الزراعية االيذا ية ما ي ل:
 -ططار تظم الطدايع الطصدير امن م زيادد ،لم الصادرات الزراعية االيذا ية ى ،ي

فزت يمة ط ك

ا لصادرات ىل الدتاات ا خيرد إلل ت،ا تر عة تم ال ما ناتت ع يه ىل تاادط الطدعيتات.
 الطادل التد ل ىل مشراعات طلهيز ا،فظ اطصتيل المتطلات الزراعية اليذا ية ى ا خاصة الخضر االفانهةاال ،ام اا ل ان  .اططار ا داليا الفتية ىل ملاالت ا تطاج االطدايع االطرايا .
 ظ هار عض ا تماط اللديدد لقتاات الطدايع امتاىذ ال يل ل د ل اليذا ية ى اما ا طرن ذلك من ططار ىلملال ا مطمام عم يات الفرز االطدريا اتظم الطع ة.
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 زيادد المتشآت االطا ات المطا،ة من عض المراىع االخدمات الطدايقية ى ا خاصة ما يرط ط متها تشطةالطصتيل االطصدير.
 ططار عض التماذج لطتظيمات رير ،نامية لن ار تا صيار المتطلين الزراعيين ى االطل ،ققت د ارو م ،اظاومن التلاح ىل ط تل الطقاتات ال،دي ةى اتداليا إتطالية اطدايقية مططارد ى ا،ققت إتلازات طصديرية

م ،اظة.
اع ل الررم مما ط،قع من مظامر التلاح تا ملاالت الططايرى إال تته يظل م،داداو ل ياية ىل ت رر ع ل

الصعيد العام ل طدايع الزراعل ىل مصرى امن م ىال طزال ا اضاع الطدايقية الرامتة ذات مالمغ طق يدية طدفر
عن مدطايات ىقيرد ىل العديد من عتاصر ا دا الدا ل .امن ا م ة ع ل ذلك ما نشفت عته تزمة تتف ات از
الطيار من اخطالل ا خاصة ىل ملال االدط مار ىل إ امة طا ات متاد ة من الملازر ى اىل ملال ططاير تاات
الطازيل امتاىذ ال يل .نما نشفت تزمة طازيل الخ ز عن ا خطالل ال،اد ىيما ين لهاد الدالة ااامطماماطها لطاىير
المطط ات الاطتية من القمغ داا عن طريع ا تطاج الم ،ل تا ا دطيرادى ا ين تظم اديادات طازيل م،دادد
النفا دى اما تطا عن ذلك تيضاو من دا تداليا صتاعة الخ ز اردا د إتطاله .ار ما يم ل التظام الطدايقل
القا م ل ل ان ت ة ما اطه د ططفلر عن مخاطر ىاد،ة ع ل المدطا اال طصاد االص،ل ىل تية ل،ظة .

 2/4/1الطدايع الزراعل الم ،ل
ىل ضا ماد ع يمنن القال تن التظام الم ،ل ل طدايع الزراعل يعط ر ىل عمامه تظاماو طق يدياو لم ي،ظ ما
يدط،قه من لهاد اامطمامات الططاير االط،دي

 .اطم ل مذر ا اضاع مشانل امعا ات يدط زم ا مر ماالهطها

االعمل ع ل ططايرما ا خاصة ىيما يطع ع العتاصر الطالية :
 ضعف ا مطمامات معامالت ما عد ال،صاد. ميمتة ى ات طق يدية اتظم مارا ة ع ل الش ن الطدايقل الزراعل ى اطعدد المطعام ين االادطا داتما إضاىةخدمات تا متاىل طدايقية ذات يمة .
-

صار تظم المع امات الطدايقية ام،دادية إدطفادد المزارعين متها .

 رياا معايير اللادد االمااصفات القيادية الد عية ل يال ية العظمل من المتطلات الزراعية . ضعف اطرالل دار طتظيمات صيار المزارعين الطدايقية . دا اطخ ف ا اضاع المادية االطتظيمية ا صار المراىع االخدمات الطدايقية ل يال ية العظمل من تدااعاللم ة االطلز ة ل د ل الزراعية.
 ضعف الدار ال،نامل ىل ض ط ام ار ة ا دااع ل مدخالت االمخرلات الزراعية ا خاصة ىيما يطع عاعط ارات اللادد امتل اليش االمماردات ا ،طنارية .
 رياا لهة تا م ددة م،ددد مد الة عن االمطمام قضايا الطدايع الزراعل ادرادة اط ،يل مشنالطهىاالعمل ع ل ططايرر اط،دي ةى اططنامل ىل إطارما ناىة اللهات المعتية اذات العال ة الطل طط ع ر يتها
المد اليات المطع قة طدايع المتطلات الزراعية ىل ا اضاع الرامتة.
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ا د تدفرت مذر الخصا ص االمشنالت اريرما عن العديد من التطا ا الد ية الطل تص ،ت طشنل ع الو مزمتة
ىل نيان القطاع الزراعل امن تممها:

 ا رطفاع ىل تدا الفقد االطالف االطل ططرااح طقديراطه ين  %15-10من لم ة يمة التاطا الزراعل اىعطقديرات التاطا الزراعي ىل الدتاات ا خيرد.
 إتخفاض تصيا المتطلين الزراعيين مما يدىعه المدطه نان لمتطلاطهم ى ا،صال ى ات الطلار االادطاع ل التصيا ا ن ر دان لهاد تا إضاىات طدايقية م مادة (لدال .)4/1
 عدم إدطقرار ا دااع ل متطلات الزراعية اطعرضها لهزات اااخطالالت ،ادد ىاما يدفر عته ذلك من الق ارراتا تطالية رير الرشيدد المط رد ا ،اال الطدايقية المرط نة اا شارات الدا ية رير الص،ي،ة.

 إتخفاض اللادد االمااصفات للز مام من الد ل الزراعيةى اااتطشار المماردات الدا ية الطل طتطا ع لاليش ىل تاعية الادد المتطلات .
لدال ( : )4/1عض التماذج لتصيا المتطلين االمدا ين من نل لتيه اا،د من مدىاعات المدطه نين
تصيا المزارع خالل مادم

تصيا الهي ات الطدايقية خالل

الد عة

زراعل نامل ()%

تيام معدادد ( اللتيه)

41

59

38

62

النادة

34

66

اللزر

28

72

20-18

82-80

الطماطم

ال د ة االفاصاليا الخض ار

النرتا االقرت يط االخضراات الار ية

 -المصدر :تشرد ا دعار الزراعية  - 2007طاع الش ان ا طصادية – ازارد الزراعة (.)2007

 3/4/1الطصتيل الزراعي
يمنن مال،ظة العد يد من اللااتا الطل طم ل ىل ت،د تالهها مشنالت ا مة ىل ا اضاع الرامتة ى اىل
الهها ا خر طم ل ىرصاو دات،ة لطتمية اططاير طاع الطصتيل الزراعلى امن مذر اللااتا ماي ل :

 إتخفاض تد ة ما يدخل من المتطلات الزراعية ىل عم يات الط،ايل اال،فظ االطلهيز االطصتيل اطراللا مطمامات الصتاعات الريفية (لدال . )5/1
 -الم،دادية التد ية ل قطاع الطصتيعل المططار المقارتة القطاع الطق يد

مما تد

إلل إتطشار

المماردات العشاا ية ل طصتيل الزراعل ىيما يعرف القطاع رير المتظم ارير الخاضل ل شراف االر ا ة
الردمية.
 -إتطشار الد ل االمتطلات المصتعة ردي ة اللادد تا الطل طتطا

ع ل تتااع من مماردات اليش

الطلار ى مالها من تضرار امخاطر ص،ية اليةى ايقدر تن ،االل  %70من المتطلات الزراعية
المصتعة يتطمل إلل مذر التاعيات من المتطلات.
 رياا ا مطمام طصتيل اطداير المط قيات الزراعية الطل طم ل ىل ا اضاع الرامتة راد إ طصادية مهدردى اع او ع ل ال ي ة .
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 ضعف إتفاذ ما ما دار المفعال من التظم االطشريعات المطع قه معايير اللادد االمااصفات القياديةل متطلات المصتعة.
 ضعف العال ات الطنام ية االطعا دية ين طاع الطصتيل ا طاع ا تطاج اااعطماد الطصتيل ع ل ما يلرإتطاله اليس ع ل ما يال م العم يات الطصتيعية من ا صتاف اا تااع المتاد ة.
 ضعف الطط يع العم ل لفنرد الملطمعات الصتاعية الزراعية المطنام ة ىل المشراعات الزراعية اللديدداالمتاطع ،دي ة ا دطصالح.

لدال ( :)5/1تد ة ما يدخل من ا تطاج ىل مخط ف تشنال الطلهيز اا عداد االطصتيل ()2007
الد ل

ا تطاج

الد ل

المصتل

(م يان طن)

%

الطماطم

8.6

0.7

ال قاليات

ال طاطس

2.3

7.8

ال ،ام االداالن

1.6

1.1

ا ل الخضراات

9.4

1.8

الفانهة (شام ة الطمار)

9.8

0.9

ال صل اال ام

ا دماك

ا ل ان

ا تطاج

المصتل

(م يان طن)

%

1.4

0.3

1.5

0.3

0.9

0.5

5

25

 -المصدر :ازارد الزراعة  -معهد ،ا طنتالاليا ا رذية (طقارير رير متشارد).

 4/4/1الصادرات الزراعية
طعد طتمية الصادرات الزراعية من ين ا مداف الهامة الطل ط تطها ادطراطيليات الطتمية الزراعية الدا قة
ى ا د طم إ،راز ططارات مامة ىل مذا الش ن من متظار مقارتة الفطرات الزمتية ال،الية االدا قة .رير تن ا مر
ال ي دا نذلك من متظار مقارتة الاا ل الرامن ا مناتيات االطما،ات الممنتة ىل مذا الملالى العل من ين تمم
العتاصر الطل طم ل ىل ا اضاع الرامتة مشانل امعا ات ىل ملال الصادرات الزراعية اطم ل ىل ذات الا ت
ىرصاو لطتمية مذر الصادرات ىل ا اضاع المدطق ية ما ي ل:

 الم،دادية ال الية لتد ة ما يطم طصديرر من المتطلات الزراعية مقارتة الطا ات ا تطالية الن يرد متها. ال طزال الصادرات الزراعية طعطمد الدرلة ا دادية ع ل عدد م،داد من الد ل الطصديرية الطق يديةا خاصة القطن الخام اا رز االماالغ اال طاطس .اىل المقا ل ططضا ل مداممة المتطلات رير
الطق يدية اذات المزايا الطتاىدية ىل الصادرات ى نما ما ال،ال التد ة ل ا ل ا تااع من الخضر
االفانهةى االت اطات الط ية االعطريةى االمتطلات الزراعية العضاية ى ازمار القطف ات اطات الزيتة.
 ضعف مشارنة طاع صيار المزارعين ىل المتظامة الطصديريةى اا عطماد ا دادي ع ل ن ار المتطليناالمزارع الطصديرية الن يرد ىل تر ا ا ،اال اضعف العال ات الطنام ية االطعا دية ين  ،قات ا تطاج
االطصدير.
 طاع الطدايع الم ،ل خصا صه الطق يدية اتاضاعه الرامتة يطعذر ع يه دعم امداتدد طاع الصادراتى ايناد ينان نالو متهما طاعاو طدايقياو مدطقالو ذاطه.
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 م،دادية اعدم نفاية المع امات االدرادات الدا ية ل دااع الطصديرية اضعف تظم الرصد االمطا عةاالط ،يل ل مطييرات ىل ط ك ا دااع الطل ط ر ع ل الصادرات االااردات المصرية .
 -ررم مشارنة مصر ىل عدد من ا طفا يات االطنالت ا

يميةى إال تن إدط مار مذر المشارنة لطتمية

الصادرات الزراعية المصرية إلل تدااع الدال ا خر ىل مذر ا طفا يات االطنطالت ال يزال م،داداو
اعتد مدطاياطه الدا قة ع ل مذر االطفا يات.

 5/1انهيكم انمؤسسً نهقطاع انزراعً
يط،دد شنل اط يعة ا طر الم ددية الطي يعمل ىيها ت تشاط إ طصاد اىقياو لط يعية التشياط اال طصياد

من تا،يةى االتظام الديادي ااال طصاد الذ ييتظم ال،يياد اال طصيادية ىيي الملطميل مين تا،يية تخير  .ا صيدار
يااتيين ا صييالح الزراعييي اااط يياع مصيير لدياديية الطخطيييط المرنييز ىقييد طييم ط،ديييد ا طيير الم ددييية الطييي ط،نييم
التشاط الزراعي الشينل اليذ يي د إليل طع ية الفيا ض اال طصياد المطاليد مين القطياع الزراعيي لخدمية تميداف
طتمية القطاع الصتاعي االطتمية ال،ضرية  .ا د طرطا ع ل ذليك تن اطلهيت الدالية إليل طصيميم ا طيار الم دديي
لازارد الزراعة االهي ات الطا عة لها ما ي د إلل:
.1

الط،ديد الل ر الدطخدامات الماارد ا رضية ين مخط ف تاله ادطخداماطها ال دي ة.

.2

الط،نم ىي طد ير اطازيل مدط زمات ا تطاج.

.3

الط،نم ىي مصادر الطمايل المطا،ة ل تشاط الزراعي.

.4

الط،نم ىي تداليا طصريف ا تطاج االمدالك الطدايقية ل متطلات الر يدية.

.5

الط،نم ىي الخدمات الالزمة لم اشرد التشاط ا تطالي اال،فاظ ع ل الماارد الزراعية اصياتطها اطتميطها.

ا تا او ع ل مذر الطالهات ىقد ط،ددت مد اليات ا طر الم دديية ميا يعظيم دار اللهياز ال،نياميى اطهمييش

الدار الذ يمنن تن طقام ه الم ددات الطعااتيية ام دديات الملطميل الميدتي العام ية ىيي مليال الزراعية  .إال
تن االطلييار ت،ييا ،رييية الديياع اطخ ييل الداليية عيين الن ييير ميين تداارمييا ييد تد إلييل ،اليية ميين عييدم االطديياع ييين
مد اليات ا لهزد ال،نامية القا مة مم ة ىي ازارد الزراعية امي اطهيا االممارديات الفع يية .ا صيفة عامية يمنين
الطمييز ين ال ة تتااع من الم ددات الطي طعمل ىي القطاع الزراعي امي:
 ازارد الزراعة االهي ات الطا عة لها.
 المتظمات الطعااتية الزراعية.
 متظمات الملطمل المدتي.
ايطدم ال تا الم ددي لازارد الزراعة درلية عاليية مين الطعقييد االطشيا ك ،يي يضيم ا،يدات ذات ط يعية
طخطيطيةى اتخر ذات ط يعة إتطاليةى ا ال ة ذات ط يعة خدمييةى ا ار عية ذات ط يعية  ،يية .امين الط يعيي ىي ن
يام ازارد الزراعة نل مذر ا داار يعياع تميا القطياع الخياص اطتظيماطيه انيذا الملطميل الميدتي اليذ يمنين تن
يقييام ي عض ميين ط ييك المهييام .ىع ييل دي يل الم ييال طقييام ا دارد المرنزييية ل طقيياا

تطيياج الطقيياا ع ييي المدييطا

الطلييار ى ممييا ي،ييال دان تمييا صييتاعة الطقيياا إال القييدر الييذ طالهييه إمناتيييات ازارد الزراعييةى نمييا تن الهي يية
العامة ل خدمات ال يطرية ال زالت طقيام مهمية طقيديم خيدمات الط قييغ الصيتاعي ىيي الا يت اليذ يمنين تن طاليه
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لهادما لملاالت تخر يطعذر ع ل ريرما القييام يه م يل الا ايية مين ا ميراض العيا رد ل ،يداد االمديطاطتةى مميا
ت يير ع ييل يراما الط،دييين الييا ار ي ل ،يااتييات المزرعييية .اميين ت ييرز ا م يية ع ييي الط ي ير الد ي ي لهييذا ا طييار
الم ددييي ع ييي الطتمييية الزراعييية مييا يييام م،طييات الزراعيية ا لييية طقييديم خييدمات ال،يير العميييع ط،ييت الطر يية
اااضيياىة الل ي س الزراعييي االطديياية ييال يزر االزراعيية ادييطخدام الدييطارات دييعار مدعمييةى ممييا ،ييد ميين دخييال
القطيياع الخيياص االقطيياع الطعييااتي ىيهييا ا الطييالي طييدتل مدييطا مينتيية العم يييات الزراعييية ل م،اصيييل الر يدييية
اا طصييارما ع ييل عم يييات ال،يير االطديياية العادييية .مييذا ع ييل الييررم ميين تن تطييا ا الطلييارا االمشييراعات ال ار ييدد
الطي ط قت ىي مذا الملال اادطة ازارد الزراعة يد ا طيت تتيه يمنين زييادد إتطاليية م،صيال القميغ ميا ال يقيل
عن  %20إذا ما طم طاىير مذر الخدمة.
ا ييد تد الطييدخل الشييديد ميين ييل ازارد الزراعيية مم ييية ىييي ا دارد المرنزييية ل طعيياان ىييي عمييل اللمعييييات
الطعااتية من تا،ية ى اد ا ال تك الر يدي ل طتمية اا طمان الزراعيي ل ن يير مين مهيام ااخطصاصيات الطعااتييات
من تا،ية تخر إلل ط،ايل ط يك الطعااتييات إليل نياتيات ريير يادرد ع يل العميل تا المشيارنة الفعالية ىيي الطتميية
الزراعية.
ايعد ا طار الم ددي الذ يعمل من خالله ال تك الر يدي ل طتمية ااال طميان الزراعيي ت،يد ت يرز المظيامر
ع يي عييدم الطتادييا ييين اليييرض ميين إتشييا ال تييك ننيييان مصييرىي لطمايييل ا تشييطة الزراعيييةى امييا يقييام ييه ميين
عم يات خاصة طدايع مدط زمات ا تطاجى اادطالم عيض المتطليات تيا ية عين مي يه الدي ل الطمايتييةى نميا ميا
ال،ال التد ة لم،صال القميغى ا يد طرطيا ع يي ميذا الاضيل تن طييي التشياط الطليار ع يي ا عميال المصيرىية
ل تك.
تمييا التد ي ة لم ددييات الملطمييل المييدتي ذات الص ي ة القطيياع الزراعييي ى تهييا طت،صيير ىييي نييل ميين اط،يياد
متطلييي امصييدر ال،اصييالت ال دييطاتية ااط،يياد متطلييي الييداالنى المعييية طتمييية ال،اصييالت ال دييطاتيةى ا عييض
لمعيييات طتمييية الملطمييل الم ،ييل الطييي  -تتشي ت ط قياو ،نييام القيياتان ر ييم  84لعييام  2002الخيياص اللمعيييات

االم ددات ا م ية  -ال طرط ط ازارد الزراعة

شنل مين ا شينال الطتظيمييةى اع يل اليررم مين ذليك ى تهيا يد

،ققت تطا ا ايلا ية ل ياية خاصة ىي ملال طلميل لهاد صيار المزارعين.
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إطار رقم ()4
صار من الطلارا التال،ة لم ددات الملطمل المدتل ىل ال،د من مشانل الزراعة :

طعييد لمعيييات الشييمس الطييي تتشي ت عييام  2002ىييي نييل ميين إ يمييي مصيير الادييطل امصيير الع يييا ت،ييد تشيينال

متظمات الملطمل المدتي العام ة ىي ملال الزراعةى اطدطهدف طلمييل لهياد صييار الميزارعين ىيي ط يك الم،اىظيات ع يل
تديياس طيياعل اطقييديم الخ ييرد الفتييية اا دارييية االطدييايقية ىييي ملييال إتطيياج الم،اصيييل رييير الطق يدييية .ا ييد طييم ،طييل ا ن

إتشا ،االي  109لمعية اىع اتان اللمعيات االم ددات ا م ية .الضمان تلاح مهامها طم الطرنيز ع ل:






طدعيم القدرد الم ددية ل لمعيات من خالل الطدريا.

الر ط ين مذر اللمعيات امصدر ال،اصالت رير الطق يدية.

الطرنيز ع ل مشارنة المرتد ىي نل تتشطة اللمعيات اىي إدارطها.

طاىير نادر ىتي من تعضا اللمعية ادر ع ل الطدايع االطفااض ل ،صال ع ل تىضل ا دعار.

االعطماد ع ل تد اا الزراعات الطعا دية مل الشرنات الطصديرية اشرنات الطصتيل الزراعي.

القد طمنتت ط ك اللمعيات من ط،قيع إتلازات رير مد ا ة مقارت وة ييرما من م ددات صييار الميزارعينى ،يي نيان

المخطط تن ط،قع ط ك اللمعيات دخال عضا ها دخيالو يدرر  120م ييان لتييه خيالل تر يل ديتااتى إال إتهيا اديططاعت

تن ط،قع  160م يان لتيه زيادد  %30عن المخطط .ا د غ ،لم الصادرات مين ميذر المتطليات ميا يمطيه  75م ييان

لتيه .ا د طرطا ع ل دخال مذر اللمعيات ملال الم،اصيل رير الطق يدية زيادد ىي الط ا ع ل العمالة الزراعية اخاصة
التدا  .ا د تمنن لط ك اللمعيات تن ط رم تن ر من  860طعا د مل المصيدرين اشيرنات الطصيتيل الزراعييى نميا يغ ،ليم
العضاية ها ،االل  12.5تلف عضا ىي ،ين نان المدطهدف عشرد آالف عضا زيادد  2.5تلف عضا.

نما تن متاك عداو آخر ظهر قاد ىل العقد ا خير اما إدطخدام طنتالاليا المع امات ااالطصاالت ىل إدارد

الم ددات اتص ،ت مذر الطقتية مناتاو ر يدياو ىل ت

الطقتية ىلميل معامد امعامل مرنز ال ،ا

م ددة .ا د ناتت ازارد الزراعة د ا ة ىل ادطخدام مذر

الزراعية ا عض ا دارات المرنزية الطا عة لازارد الزراعة مرط طة

ا تطرتت .ايهطم المعمل المرنز ل تظم الزراعية الخ يرد ال ،ا

الطط يقية لع ام ال،ادا ىل ملال الزراعة

االطا ال يطر .
مذا ا د طم ادط،دا

ن ير من تظم المع امات ا ااعد ال ياتات االتظم الخ يرد ىل ش نة اطصال ل طتمية

الزراعية االريفية ( )RADCONاالطل طهدف إلل طاىير المع امات الزراعية المتاد ة عن طريع مناطا اطصال
إلنطراتية ىل القر طدامم ىل طاىير ال ،ال ل عديد من مشنالت المزارعين اىل ط،دين دخال ا در الريفية.
نما طم خ ع ن ير من الناادر الم م ة ىل ملال طنتالاليا المع امات ااالطصاالت اللهات الطل ادطخدمت مذر
الطقتية  .امل الاد مذر ا مناتيات إال تن متاك عض من تاله القصار المط اا طدارنها ،طل يمنن طعظيم
االدطفادد من مذر ا مناتيات اطتميطها متها:
 عدم نفاية الطمايل.
 عدم ادطم رار الخ ار االماظفين ذا المهارات العالية الالزميين لططاير اصياتة اطشييل تظم طنتالاليا
المع امات ااالطصاالت اادط،دا تظم لديدد.
 عدم نفاية الدعم من ا دارد الع يا دطخدام طنتالاليا المع امات ااالطصاالت.
استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030
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 6/1انسياساث انزراعيت وتطبيقاتها
ع ييي الييررم ميين التلا،ييات العديييدد الطييي تمنيين إ،رازمييا خييالل العقييدين الماضيييين ىييي ملييال إعييادد
صيارة العديد من الديادات الزراعية ى االطط يع الميداتي التالغ لما ادط،د مين دياديات ى االيذ ناتيت
م،ص طه المزيد من ططاير ا تطاج اا تطالية الزراعيةى اطتامي الصادرات الزراعية ى ااالرطفياع ىيل مديطايات
دخال المزارعينى إال تن طلر ة الماضي ناتت اال زاليت طشيير اضياح إليل العدييد مين الطتا ضيات ىيي طط ييع
عدد من الديادات الزراعية القدر الذ تضيعف مين الطي ير الطتميا لهيذر الدياديات ى ايمنين متيا ا شيارد
يلاز شديد إلل عض تماذج مذر الطتا ضات االطل يلا العمل ع ل ال،د متها مدطق الو.

 1/6/1دار الدالة ىي إدارد القطاع الزراعي اا ،طنام ليات الداع
إرطنزت ديادات ا صالح ا طصاد ع ل طق يص دار الدالية ىيي العدييد مين ا تشيطة ذات العال ية
الزراعيية ى االطييي ميين يتهييا طيياىير اطازيييل مييدخالت ا تطيياج ا صييفة خاصيية ا دييمدد االم يييدات االطقيياا ى
انييذلك ا تشييطة الطدييايقية ل م،اصيييل الزراعييية ا دييطراطيلية .امييل الطد ي يم ممييية مييذا الط،ييال لط،رييير
الزراعة من القياد ال،ناميية الطيي ط،يد مين ططارمياى ىي ن ميذا االتدي،اا ليم يراىقيه الطهي ية المتادي ة يلياد
ال ييدا ل الم دد يية القييادرد ع ييل القيييام ي داار الداليية الطييي اتديي ،ت متهييا ى اناتييت م،ص ي ة مييذا االتديي،اا
،ييدا اخطتا ييات دييا ية ،ييادد ىييي ديياع المييدخالت الزراعييية ى امتطلييات الزراعيية ى ا ميير الييذ ت يير ع ييي
المزارعيين خاصة صييارمم مين تا،يية ى اتد إليل زييادد معيدالت الييش الطليار ىيي ميدخالت ا تطياج اذليك
من تا،ية تخر .

 2/6/1الطتا ضات المطع قة ديادات تدطصالح ا راضي
تط قت الدالة ال،رية النام ة ل قطاع الخاص ل طاديل ىيي إدطصيالح المزييد مين ا راضيي الصي،رااية
ى نما امت شرنات تدطصالح ا راضي طتفيذ العديد من المشراعات ىي مذا الملال ضيمن ميا يعيرف خطية
الدالة دطصالح ا راضي ى اع ل الررم من التلاح الذ طم إ،رازر ىي مذا الملالى إال تتيه يد صيا،ا ميذر
الديادات عض تاله القصار االطتا ض الطي يمنن ا شارد إليها يلاز ع ل الت،ا الطالي :
 طعييدد اللهييات ال،نامييية ذات الصي ة طخصيييص ا راضييي المدطصي ،ة اضييعف الطتديييع ىيمييا يتهييا ى
اذلك القدر الذ ت ر د او ع ل ال،ريية الطيي تطا،طهيا الدالية ىيي ميذا المليال ل طاديل ىيي المزييد مين

ا راضي المدطص ،ة.

 ا طصار مفهام ادطصالح ا راضيي ع يل مليرد طهي ية ال تيية ا داديية لمتياطع االدطصيالح اطلهيزميا
مراىييع اليير االطييرع االطا يية ى دان طاليييه إمطمييام مال ييم لطيياىير الخييدمات الزراعييية اا لطماعييية
الالزمة

امة اادطقرار الملطمعات الزراعية ى ا مر الذ تد إلل طي خير تا إعا ية اديط مار ميا تتفيع

من ماارد ع يل ال تيية ا داديية ىيي العدييد مين متياطع ادطصيالح ا راضيي ى امين يتهيا ع يل دي يل
الم ال مشراع طاشنل.
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 إ طصيييار طخصييييص ا راضيييي اللدييييدد ع يييل مليييرد طازيعهيييا ع يييل مديييطخدميها ى دان طمنييييتهم مييين
ادييطخدام مييذر ا راضييي نضييمان لقييراض مطادييطة اطاي يية ا لييل الزميية الدطصييالح مييذر ا راضييي
اطتميطها.
 ط،دييييد تميييداف الطاديييل ىيييي ا راضيييي المدطصييي ،ة دان تن يراىيييع ذليييك دياديييات ااالييي ار ات لطرشييييد
ادطخدام الميار ى اذلك لطاىر ماارد ميار الر الالزمة ل راضي المدطهدف إدطصال،ها.
 الدماح ادط مار ماارد ترضية ادطخدام ماارد الميار اللاىية ىي متياطع ال ططيااىر لهيا دراديات ط نيد
ادطدامة ماارد الميار ى ا مير اليذ عيرض االديط مارات الن ييرد الطيي تتققيت ع يل ادطصيالح ااديطزراع
مذر ا راضي لالتهيار.

 3/6/1ديادات الطدعير لم،اصيل اليذا ا دطراطيلية
،رصت ال،نامة متذ دتاات ع ل طط يع ديادة ديعرية لط،فييز الميزارعين ع يل زراعية عيض الم،اصييل
ا دطراطيلية م ل القطين ا صيا الدينر ى القميغ  .ا يد الطزميت ال،نامية ىيي إطيار ميذر الديادية ط،دييد ديعر
ضمان ي،ع ل مزارعين ييل متطلياطهم ل دالية ىيي ،يداد ميذا الديعرى إال تن الطط ييع الفع يي لهيذر الدياديات ليم
ي،الفه التلاح ىي العديد من الدتاات ى اذليك إميا طي خير إعيالن ميذر ا ديعار اليذ يليا تن ينيان يل ا يت
ناف من طاريخ الزراعة ى اااما المدطايات المتخفضة دعار الضمان المع ته ى ا مر الذ يفقد ميذر الديادية
القدرد ع ل ط،قيع تمداىها.

 4/6/1الطتا ض المطع ع طتمية ال راد الدمنية ااالدطزراع الدمني
طعد مصر من تن ير اليدال ،الية لطتميية مصيادرما الديمنية دياا مين المصيادر الط يعيية ى تا مين خيالل
طتمية اطعزيز االدط مارات المالهة إلل تتشطة االدطزراع الدمني ى اذلك اعط ار تن متطليات ميذا القطياع ميا
طتطله من راطين يخفف من ،دد الضييط ع يل الر عية الزراعيية اع يل مياارد المييار المطا،ية االطيي طيزداد تيدرد
دته عد تخر  .اع ل الررم من تاعة اللميل هذر ال،قيقةى ى ن الديادات المط قة داا ىي ملال صيياتة
اطتمية المصايد الط يعييةى تا ىيي مليال طعزييز االديطزراع الديمني طعميل ىيي اطلاميات مطعارضية مميا ي،يد مين
القدرد ع ل طتمية مذا القطاع الهيام .ىمين لاتيا متياك إلي ار ات معقيدد طااليه مشيراعات ا ديطزراع الديمنل ى
اميين لاتييا تخيير طاالييه طتمييية المصييايد الط يعييية م ييل ال ،ييرات العديييد ميين المشييانل الطييي ميين يتهييا القصييار
الااضغ ىي تعمال الصياتة اال،د من الط ا إليل ريير ذليك مين المشيانل الطيي طي ر طي ي ارو دي ياو ع يل الطا ية

ا تطالية لهذر المصايد.

 5/6/1االلطزامات الدالية اا

يمية اديادات ااال ار ات الاىا

ها

ط طزم مصر ،نم عضايطها ىي عدد من الطلمعات اال طصادية ى تا طا يعها لعدد من االطفا ييات الداليية ى
عض ا لطزامات ذات ا ر الهيام ع يل طياع الزراعية ى امين يين ميذر ا لطزاميات ميا تاردطيه اطفا ييات متظمية
الطلارد الدالية م ل ،قاع الم نية الفنرية االصي،ة الت اطييةى اريرميا مين االطفا ييات المشيا هةى امين الط يعيي
ل امن الضرار تن ططخيذ العدييد مين ا لي ار ات ل اىيا
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الزراعيية ى اال،فيياظ ع ييل ال،قيياع المصييرية الطييي رط طهييا مييذر االطفا يييات الدالييية اا

يمييية .اىييي مييذا الملييال

طشير ،قا ع الاا ل تن اللهاد الم ذالة ىي مذا الشي ن ميا زاليت م،يدادد ل يايية اتظي ارو لضيعف تدا الم دديات

المعتية ام،دادية ا تشطة المطع قة طاعيية الميزارعين الفيت تتظيارمم إليل ميذر الماضياعات الهامية ذات ا ير
المدطق ي ع ل تاضاعهم ا تطالية االمعيشية .

 6/6/1رياا الطتظيمات الم ددية الخاصة الديادات الزراعية:
شيهدت الدييتاات الماضييية طعييديالت شي ه لذرييية ىييي التظييام الطلييار العيالميى خاصيية عييد طط يييع اطفا ييات
متظميية الطلييارد الدالييية ى اااطفيياع الش يرانة المصييرية ا ارا ييية ى اانطمييال طط يييع متطقيية الطلييارد ال،ييرد العر ييية
الن ر ى امتطقة الناميدياى اريرميا مين االطفا يات الطلاريية ال تا يية .نميا شيهدت ميذر الديتاات تيضياو ططيارات
ا طصييادية ماميية ع ييل التطيياع الم ،ييل يي طي ىييي مقييدمطها ط،رييير طيياع الزراعيية ميين القييياد ال،نامييية ى اااطا،يية
الفرصيية ل قطيياع الخيياص ل مشييارنة فعالييية ىييي تتشييطة مييذا القطيياع  .اميين الط يعييل تن ط،ييرص ازارد الزراعيية

اادطصييالح ا راضييي ع ييل ادييط،دا اااتشييا نياتييات م ددييية ييادرد ع ييل إعييادد صيييارة الديادييات الزراعييية
ام ار ة طتفييذما الطعياان ميل ا لهيزد المخطصيةى اذليك لزييادد يدرد القطياع ع يل الماا مية ميل ميذر المطيييرات

الدالييية ا

يميييية مييين تا،ييييةى اتيضيييا القيييدرد ع يييي إدارد المفااضيييات الداليييية اا

يميييية ذات العال ييية القطييياع

الزراعيى تا المشارنة فاع ية ىي مذا ا مر ع ل ت ل طقديرى إال تن الاا يل يشيير اضياح إليل ضيعف م دديل
ىي نال الملالين ررم تممية نل متهما ات رر المدطق ي ع ل طاع الزراعة .
 7/1تحدياث ومعىقاث انتنميت انزراعيت
تظهرت طلر ة الطتمية الزراعية خالل العقاد ال ال

الماضية ى تن مديرد الطتمية الزراعية طااله العديد

من المعا ات االم،دداتى االطل من يتها ما يطعاظم ت رر الد ل ايطفا م ىل درطه ع ل إعا ة مديرد الطقدمى
يدعا إلل طضاىر ناىة اللهاد اطتديع ناىة الفعاليات اا تشطة لماالهطه امذا ما يط ع ع يه

االمر الذ

ط،ديات الطتمية ى تما ما عدا ذلك من معا ات ىهل ااان ناتت ذات طا يرات د ية ع ل ا دا الطتما ى إال تن
ماالهطها تا ال،د من آ ارما يعد تن ر يد ار اتدهل متاال ى اتمم مذر الط،ديات االمعا ات:

 1/7/1الط،ديات الر يدية ل طتمية الزراعية

 :1/1/7/1رىل نفا د ادطخدام ماارد ميار الر
تظهرت طلر ة الماضل ،قيقة تن مصر ررم ما ط،ازر من ماارد ما ية ى إال تن مذا المارد قياس
ططا ارت الدنان اا،طيالات اليذا يعد تن ر ماارد الزراعة تدرر ى إلل درلة اعط ار تن مصر تص ،ت ا،د دال
العالم المصتفة ضمن دال الفقر الما ل تصيا ل فرد ي غ ىقط ت،ا  800مطر منعا دتايا .اررم مذا الفقر
الما ي االذ

طزداد ،دطه دتة عد تخر ى إال تن مصر طعد من تن ر دال العالم ادراىاو ىل ادطخدام الميار ى

ىنفا د تقل اطازيل الميار ال ططعد

%70ى ات،ا  %50ىل تظم الر ال،ق ل .اررم طفا م المشن ة ى إال ان

الديادات الداىعة إلل طرشيد ادطخدام الميار مازالت م،ل تقاش .ا مر الذ
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لعل االطفاع الملطمعل ع ل مذر

المشن ة اا رار ديادات ىعال ة لماالهطها ط،ديا تداديا ل طتمية ى إذ تته دان ا،راز طقدم م ماس ىل مذا االطلار
ططضا ل القدرر ع ل الاىا

مداف الطتمية ىل ملال ادطصالح ا راضي .اما يتطا ع ل ذلك من اتخفاض

القدرر ع ل زيادر اتطاج اليذا تا خ ع المزيد من ىرص العمل ى تا رير ذلك من تمداف الطتمية .

 2/1/7/1ماالهة مشن ة الطفطت ال،ياز
طشير اال،صا ات إلل تن المدا،ات الزراعية المصرية مي من تن ر زراعات العالم طفططاو خاصة ىل االراضي

القديمة ىل الدلطا االااد ى ،ي طرالل المطادط العام لمدا،ة ال،يازد من ،االي  6.3ىدان عام  1950إلل 3.2
ىدان عام  1960م ،االي  2.1ىدان اىع الطعداد الزراعي ا خير ل مادم  .2000/1999نما يت تد ة تعداد
ال،يازات القزمية (ت ل من ىدان) ت،ا  %43من لم ة ال،يازات عدما ناتت ال ططلااز  %21.4عام  1950ى
 %26.4عام  .1960انتطيلة لهذا الطفطت طضيل تد ة طقدر ت،ا  %12من تخصا الماارد ا رضية ن،داد
اىااصل ىيما ين ال،يازات ى نما طضعف القدرر ع ل ط،دي

ا تشطة الزراعية ااالرطقا

ا تطالية الزراعية.

ايطط ا ماالهة مذر المشن ة ىل ظل ااتين اش ار ل االر طييي ار لذريا ىل مفاميم االدارد المزرعيةى ،ي
ط،قيع الطاازن ىيما ين ال،لم اال طصاد

يطم

ل ا،دد المزرعيةى امطط ات االلطزام قااتين الطاري ى ا د ينان

ططاير تظم ا دارد المزرعية الط،ال إلل ادارد لماعية ىل ظل طتظيمات م ددية لصيار الزراع ت،د ال ،ال
الممنتة لهذا الط،د الذ يااله الزراعة المصرية اططفا م ،دطه دتة عد تخر .

 3/1/7/1ال،د من الطعد ع ل ا راضي الزراعية
متذ ار ة عشرين عاما امصر طط ع اتاتا صارما ل،ماية االراضي الزراعيةى اررم ،رص اللميل ع ل تفاذ مذا
القاتان ى إال تن الطعديات ع ل االراضي الزراعية مازالت مدطمرد امازال الط نل ىل االراضي الزراعية يزداد ،در
إلل تن غ الفا د الدتا ت،ا  20تلف ىدان من تلاد االراضي الزراعية ىل الدلطا االااد

 .ا مر الذ

يشير

الل تن عالج المشن ة الطرنيز ع ل لاتا الطلريم االط،ريم لم يتقذ ال راد المصرية من ا راضي الزراعيةى ل
ان االمر يططا ماالهة شام ة الطخطيط العمراتل ل قرية المصرية من لاتا ى ار ط ديادة ،ماية االراضي مل
ديادة طازيل اال راضي اللديدد اذلك من لاتا آخر .

 4/1/7/1طدعيم الزراعة م ددات ىاع ة لصيار المزارعين
إذا ناتت م ددات اطتظيمات الزراع ط د

تداا ارو مامة يصعا االدطيتا عتها ىل العديد من الزراعات العالميةى

ىان الزراعة المصرية ما طعاتية من طفطت ،ياز ى اطق يدية ىل معظم عم يات االتطاج الزراعلى ااخطتا ات ىل
طصريف المتطلات مل ىل الاا ل تشد ،الة لالاد مذر الم ددات .اررم ذلك يمنن القال تن ا ر الطتما
لهذر الم ددات يناد ينان مامشياوى إال ىل ،االت م،دادد الظراف خاصةى اذلك عد الطرد

الذ

ل،ع

اضاع الطعااتيات الزراعية اىقداتها ل عديد من ا داار الطل ناتت ط ديها من تا،ية ى اىقدان ال قة ىل دراطها

من ل المزارعين من تا،ية تخر  .امن متا يمنن القال إن طعديل تاضاع الطعااتيات الزراعية ا تا ال قة ىيها
من

ل المزارعين ى تا  ،هم ع ل إ امة طتظيمات م ددية طاعية ادرد ع ل خدمطهم ايط،م ان مد اليطها
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ا ادرين ع ل إدارطها ى يعد ىل الاا ل ط،دياو ر يديا ل زراعة المصرية ىل الفطرد المق ة ى إذ تته دان إ،راز طقدم

ااضغ ىل مذا الملال يصعا إ،راز ت طقدم ىل العديد من الملاالت االخر ى اذلك اعط ار ان م ددات الزراع

مل ىل ال اا ل الاعا الطتما الذ من خالله يمنن طذليل العديد من العق ات ل اط،قيع الن ير من االمداف.

 5/1/7/1زيادد ىعالية م ددات ال  ،ااالرشاد الزراعي ىل دعم لهاد الطتمية الزراعية
لقد طمنتت مصر خالل العقاد ال ال
المدطا الذ

الماضية من تا متظامات  ،ية اارشادية دعمت االدا

تمنن معه مضاعفة االتطالية الزراعية ىل العديد من الم،اصيلى ااالرطقا

الزراعل

لادد المتطلات

الزراعية اطدعيم دراطها الطتاىدية ىل االدااع .اررم ذلك ىان ناىة الم شرات ط ند ان معدالت إدطفادد الزراعة
من مذر الم ددات ال يطدع مل القدرات النامتة لديهاى اذلك الد اا يرلل معظمها لطق يص ماازتطها الدتاية
االطل طناد تن طيطل ىقط االلار االمرط ات دان اطا،ة مخصصات مالية طذنر ل راما اا تشطة ال  ،يةى القدر
الذ يمنن معه ط،قيع االدطفادد المال مة من الناادر ال  ،ية الطل طم اعدادما إ ان العقاد ال ال الماضية .اىل
مذا الملال طشير المع امات تن ماازتة م ددات ال ،

ااالرشاد الزراعل طناد ال ططعد

،الز  %0.01من

الدخل الزراعي القامي .اماازتات هذا القدر ال ملال لمقارتطها ما يطاح لهذر الم ددات ىل الدال المطقدمة ى
ل اىل العديد من الدال التامية ى االطل طصل ىيها ماازتة مذر الم ددات الل ما يعادل ت،ا  %3-2.5من
الدخل الزراعي دتايا .ايضاف الل ما د ع تته الررم من م،دادية االتفاع ال  ،ل ى ىان متاك مد ار ااض،ا ىل
مذر الماارد المالية الم،داددى اذلك د ا طنرار الماضاعات ال  ،يةى اضعف ارط اط ما ي ،

من مشانل تا

ماضاعات مل تالايات الطتمية ى نما تن متاك ضعف ىل طتديع االداار ين مذر الم ددات يظهر اضاح عدم
الاد خطة  ،ية امية م زمة ى يعمل ىل إطارما ناىة م ددات ال  ،الزراعي طتديع ىل االدا ى اطعاان ىل
االمناتياتى اط ادل ىل الخ رات ى هدف ط،قيع الصالغ العام .

 6/1/7/1االدطفادد من الطقدم ىل ملال المع امات ااالطصاالت
ىقد خ قت ارد المع امات ااالطصاالت ىرصاو اادا ل لديدد يمنن تن طخدم الطتمية الزراعية ع ل المدطا

القامل .االط،ديات مرط طة قدرد الم ددات االعام ين المتفذين لهذر االدطراطيلة ع ل االدطفادد هذر الفرص.

امتاك العديد من الم ددا ت ع ل الصعيد الاطتل ع ل ادطعداد ل طعاان لطعزيز تتشطة طنتالاليا المع امات
ااالطصاالت ىل الزراعة اتممها  :ازارد االطصاالت اطنتالاليا المع اماتى ازارد الدالة ل طتمية ا داريةى الهي ة
القامية لالدطشعار عن عد اع ام الفضا  .ايلدر ا شارد ته يالد نم ما ل من المع امات االخ رات المطرانمة
ىل القطاع الزراعل االطل ال يمنن ادط مارما الطرع الطق يدية م ل خ ار ط االراضل االميار ا يتات الطعديات ع ل
ا راضل الزراعية  .نما تن ال تية الط،طية لالطصاالت اتظم المع امات الطل طم تا ما ىهل إلل ا ن ال طعمل
نامل طا طها.

 7/1/7/1ال،د من معدالت الفا د ىل االتطاج الزراعي
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طعاتل الزراعة المصرية من ظامرد طزايد تدا الفا د ىل المتطلات الزراعية ااتخفاض تدا المصتل متها ى اذلك
المقارتة العديد من الدال االخر ى ايرلل ذلك إلل اللماد ىل التظم الطدايقية المط قة مل طق يديطها اتدرد
الزراعات الطعا دية اعدم االمطمام معامالت ما عد ال،صاد قدر االمطمام المعامالت الزراعية .اىل مذا الملال
طشير الطقديرات الل ان تدا الفا د ططلااز  %30ىل الخضر االفانهة ى ات،ا  %20من ال قال االدرتات ى
ات،ا  %10التد ة ل  ،اا ى ل تن متاك ىقد آخر تاعل ىل مدطايات اللادد طضم،ل معه االدعار اطزداد
خدا ر المزارعين .اىل الم،ص ة االلمالية ىان الفا د الزراعي يشنل تد ة ططرااح ين  %15-10من الدخل
الزراعيى امن متا ىان ال،د من مذا الفا د يعد ىل الاا ل ط،ديا ر يديا من ط،ديات الطتمية الزراعية ى ،ي

ان

ذلك يطط ا العمل ىل ان ر من اطلار متها ما ما ىتل ادطت اط االصتاف الت اطية االن ر درد ع ل ط،مل عم يات
الطدايع من تقل ا طخزين ى انذا ططاير تظم معامالت ما عد ال،صاد اتشر معارىها ىيما ين المزارعينى امتها
ما ما ادط مار لططاير المراىع االطلهيزات الطدايقية ع ل طعددما ى امتها ما ما طتظيمل اطشريعل لطهي ة
ال ي ة المتاد ة التطشار اتلاح تظم الزراعات الطعا دية.

 8/1/7/1طهي ة القطاع الزراعي ل ماا مة مل الطييرات المتاخية
طعط ر ظامرد الطييرات المتاخية ظامرد عالمية الها ط يراطها الم ،ية تظ ارو خطالىات ط يعة ا،دادية التظم ال ي ية

ىل نل متطقة – الذا ى ته من الضرار طقدير مد ط ر مصر امااردما الط يعية ط ك المطييرات.
اطعط ر الزراعة المصرية ذات ،دادية خاصة لطييرات المتاخ ،ي
ع ل ميار تهر التيل اططا ر طييرات المتاخ المطا عة من خالل:

ططاالد ىل ي ة ا ،ة امشة طعطمد تداداو

 الزيادد المطا عة لدرلات ال ،اررد اطيير تمطها المادمي داف ي د

الل تقص ا تطالية الزراعية ل عض

الم،اصيل اال،يااتات المزرعية انذا إلل طييرات ىل التطا ات الزراعية ال ي ية.
 الط يرات الد ية ع ل المتاطع الزراعية الهامشية ازيادد معدالت الطص،ر.
 زيادد درلات ال،رارد داف ط د الل زيادد ال خر ازيادد ادطهالك الميار.
 ط يرات الطماعية اا طصادية نهلرد العمالة ىل المتاطع الهامشية االدا ،ية.
 ا رطفاع الم،طمل لمدطا دطغ ال ،ر ات رر الد ي ع ل ا راضي الزراعية الدلطا.
اعتد ط ،يل ال ياتات الم خاذد من ماا ل شاط ية مصر خالل الفطرد من  1930إلل 1980ى الد تته خالل ط ك
الفطردى ارطفل مدطا دطغ ال ،ر ت،ا  11.35دتطيمطر ىي متاطع رشيد ادمياطى نما تندت الدرادات طرالعاو ىي
خط الشاطئ ىي العصر ال،دي

مقارتة ما نان ع يه ىي القرن الطادل عشرى ا د ادطدل ع ل تن زيادد درما

مطر اا،د إلل مطرين ىي مدطا دطغ ال ،ر داف طدمر ُر ل ا راضي الزراعية ىي الدلطا اطضطر  8ماليين
تدمة ل هلرد.
اعتد درادة الط ير المطا ل ل طييرات المتاخية ع ل إتطالية الذرد االقمغ اا رزى الد تتها داف ط د

إلل

طتا ص إتطالية القمغ ت،ا  %18االشعير االذرد الشامية ت،ا  %19يتما يتقص م،صال ا رز ،االي
مرض الطي د طصيا الم،اصيل تطيلة الطييرات المتاخيةى
 .%17القد امطم عض ال ا ،ين العاامل المد ة ل ا
،ي

ط،د

عض الط دالت الاظيفية اال،ياية ىي الت ات العا ل من تا،ية ىنما تن طيير مدطا
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اتي تنديد

النر ان ي ر ىي الاظا ف الفديالاليا لآلىات ال،شرية من لهة تخر امن م ط،د
ال،شرات تطيلة الدف ال،رار االطييرات المتاخية ا خر مما د ي د

طييرات مامة ىي د اك

إلل صر دارد ،ياد ال،شرات اطزايد

تعداد طلمعاطها درعة ن يرد .ا د تدهمت ا ليات الطتظيمية لنل من معامدد نياطا االخطة الطلارية ا ار ية ىي
ط ديس داع تاش ة لطلارد المااد النر اتيةى ،ي

من المفيد درادة ذلك االعمل ع ل طفعيل مذر ا لية ن داد

طتماية.
اىل ضا مذر ا اضاع المطا عة يص غ من الضرار اطخاذ االل ار ات اال راما الطل طمنن من الماا مة مل
ا ار المطا عة لط ك الطييرات ع ل الزراعة المصرية.

 2/7/1معا ات الطتمية الزراعية

الل لاتا ما طاالهة الزراعة المصرية من ط،ديات شديدد اال ر االاط د ع ل االدا الطتما الزراعلى اذلك ع ل
الت،ا الدالف االشارد إليهى ى تها ايضا طااله عدد آخر من المعا ات الطل ط،د من ىعالية لهاد الطتميةى
اطضعف من العاا د اال طصادية اااللطماعية لالدط ما ارت المتفقة ع ل القطاع الزراعي ايمنن طصتيف مذر
المعا ات الل ال ى ات ر يدية مل نالطالل:

 1/2/7/1المعا ات المرط طة الديادات الزراعية
طط ر الطتمية الزراعية د ا عدد من المعا ات المرط طة إما ضعف اا طضارا ما يتفذ من دياداتى اا رياا
اا لماد عضها االخر اعدم درطها ع ل الططار اىع مطط ات ط،دي الزراعة  .ىع ل د يل الم ال:
 م،دادية ادط مارات الطتمية الزراعية :ىع ل امطداد عشران عاما امتذ عام  1990لم ططلاازمخصصات الطتمية الزراعية من الدخل القامل الزراعل ت،ا  %9ىاما تصيا ال يطدع ع ل االطالع
مل اممية القطاع الزراعي امداممطه ىل الدخل القامي اا خ ع ىرص العمل تا طهي ه ال ي ه المتاد ة
لتما القطاعات اال طصادية االخر .
 لماد الديادات اال طماتية :ااا طصارما ع ل االتماط الطق يدية دان ادط،داططال م مل مطط ات الططار االط،دي لالتشطة الزراعية .

ديادات اخطاط ا طماتية

 2/2/7/1المعا ات المرط طة الم ددات الزراعية
ع ل الررم من التلاح الذ

ط،قع ىل اللااتا الدعرية لديادات ا راما االصالح اال طصاد

ى ىان إصالح

الم ددات اططاير ادا ها مازال م،ل طدا لى امازال يم ل عق ه شديدد اال ر ع ل مديرد الطتمية الزراعية.
اي د

الضعف الم ددل إلل خ ع اشناليات عدد يطم ل عضها ىل ضعف الر ا ة ع ل تدا ا دااعى خاصة

ادااع مدخالت ا تطاج الزراعيى اما يعنده ذلك من ارطفاع ىل معدالت اليش الطلار ى يتما يطم ل ال عض
االخر ىل طدمار مدطا لادد تااطا مذر الم ددات .اط دا مذر االشنالية اضاح عتد ال،دي

عن م ددات

الطع يم الزراعي اتااعها المخط فهى انذلك الم ددات المد الة عن اتطاج اتشر المع امات الزراعية ى اطقديم
الخدمات ال يطرية ى اعماماو يمنن ،صر تمم المعا ات الم ددية ىل التقاط الطالية :

 ضعف الطتديع ين ازارد الزراعة ام دداطها اريرما من الا ازرات اااللهزد ذات العال ة القطاع
الزراعي.
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 ضعف الر ا ة ع ل المدخالت الزراعية خاصة االدمدد االطقاا االنيماايات الزراعية.
 ضعف نفا د ادا الخدمات ال يطرية.
 ضعف لهاز ا رشاد الزراعي.
 ضعف متظامة المع امات الزراعيةى االمر الذ يضعف من د طها ايزيد من ،در طضار ها.
 ضعف ا دا ية متظامة اتطاج الطقاا االشطالت .
 ضعف متظامة امدطايات الطع يم الزراعي مرا ،ه المخط فة اضعف ماان طه ل مطط ات ال،قيقية لداع
العمل.
 طق يدية اضعف تظم الطمايل الزراعي.
 ضعف الطتديع ين مخط ف اللهات العام ة ىل طنتالاليا المع امات ااالطصاالت االذ

يتش عته

مشانل ن يردى م ل الطنرار اعدم د ة المع امات اال يزال ن ير من القيادات االعام ين رير مدرنين لما
يمنن تن طقدمه لهم طنتالاليا المع امات ااالطصاالت.


ة عدد القر المطص ة ش نة الطتمية الزراعية االريفية (ىقط  %5من القر ) انذلك

ة عدد

ال،اد ات اعدم طااىر الش نات الداخ ية.

 3/2/7/1المعا ات المطع قة اخطالل الطاازن ين طتمية االتطاج اخدمات الطدايع
ىل إطار ما د ع عرضه ش ن االخطالل الطتما ىل ال،ق ة الدا قة ىيما ين االمطمام ططاير ازيادد
ا تطاج الزراعلى دان االمطمام المتادا طتمية اططاير المراىع االخدمات االتظم االدرادات الطدايقية .ىقد
تدفرت ا اضاع الرامتة عن مشانل امعا ات طدايقية ذات آ ار د ية ،ادد ع ل الطتمية الزراعية  .ىال طزال
التظم الطدايقية الزراعية الطق يدية مل التظم الدا دد ،ي

يط،نم ىيها ط قة الطلار االادطا ى اال طزال تدا

الفا د االطالف مرطفعة ل ياية تطيلة إممال الاظا ف الطدايقية ا داديةى اعدم االمطمام ططاير معامالت ما عد
ال،صاد .اال طزال عاا د المزارعيين طم ل تد او ض ي ة من مدىاعات المدطه نين.
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