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 الغذائيإطار استراتيجى للتنمية الزراعية واألمن 
 فى مصر للسنوات الخمس القادمة

 

 *سعد نصار. دأ.
 

 تقـــــــــــديم :
ى لقومايعتبر قطاع الزراعة فى مصر ركيزة من الركائز األساسية فى االقتصاد 

من  %20من الناتج المحلى اإلجمالى وحوالى  %14حيث يسهم القطاع بحوالى 

القومى  من إجمالى القوة العاملة فى االقتصاد %30إجمالى قيمة الصادرات وحوالى 

ا أن . كمعالوة على توفير الغذاء للسكان والمواد الخام الالزمة للصناعة الوطنية

ة راعيالزراعة تعتبر سوقا للعديد من المنتجات الصناعية كاآلالت والمعدات الز

 اآلفات الزراعية.واالسمدة الكيميائية ومبيدات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ

عميد كلية الزراعة بالفيوم ورئيس ، استاذ االقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة *

 .م األسبقمركز البحوث الزراعية ومحافظ الفيو
صر وفى إطار برنامج اإلصالح والتحرر االقتصادى أصبح قطاع الزراعة فى م

ً آلليات السوق الحر. ويقتصر دور وز ً فى األساس ويعمل وفقا ً خاصا ارة قطاعا

ً على البحث واإلرشاد والمعون فنية ة الالزراعة واستصالح األراضى وأجهزتها حاليا

د إعدات والمعلومات والدراسات االقتصادية ووالرقابة واإلشراف وتوفير البيانا

هم واردالتركيب المحصولى التأشيرى لمساعدة المزارعين على االستخدام األمثل لم

 االقتصادية وإتخاذ القرارات السليمة فى اإلنتاج والتسويق والتصدير.

 

 : األهــداف : أوال

 وتستهدف استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر مايلى:
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 د مواروص واالستخدام األمثل للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه التخصي

 بشرية ورأسال وتكنولوجيا وإدارة.

  5تحقيق معدل نمو زراعى سنوى يصل إلى حوالى%. 

 انى ى تعتحسين نسب االكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية االستراتيجية والت

 فيها مصر من فجوة غذائية أو عجز وهى:

قط ف %56الذى تصل نسبة االكتفاء الذاتى منه حاليا إلى حوالى و القمح -

الى مليون طن ويبلغ االستهالك منه حو 8)حيث يبلغ اإلنتاج منه حوالى 

ى لذاتامليون طن سنويا(. وتستهدف االستراتيجية زيادة نسبة االكتفاء  14

 خالل السنوات الخمس القادمة. %75من القمح إلى 

قط ف %66االكتفاء الذاتى منه حاليا إلى حوالى  والذى تصل نسبة السكر -

مليون طن نصفه من محصول قصب  2)حيث يبلغ االنتاج منه حوالى 

 3 السكر والنصف الثانى من محصول البنجر ويبلغ االستهالك منه حوالى

ن مليون طن سنويا(. وتستهدف االستراتيجية تحقيق االكتفاء الذاتى م

 السكر.

لى حوا ى تصل نسبة االكتفاء الذاتى منها حاليا إلىوالت الزيوت النباتية -

ألف طن ويبلغ  200فقط سنويا )حيث يبلغ اإلنتاج منها حوالى  12%

 مليون طن سنويا( وتستهدف االستراتيجية 1,6االستهالك منها حوالى 

نوات خالل الس %50-40زيادة نسبة االكتفاء الذاتى منها إلى حوالى 

 الخمس القادمة.

 %36لى والذى تصل نسبة االكتفاء الذاتى منه حاليا إلى حوا لدىالفول الب -

ه ألف طن ويبلغ االستهالك من 175فقط )حيث يبلغ اإلنتاج منه حوالى 

تفاء ألف طن سنويا(. وتستهدف االستراتيجية زيادة نسبة االك 480حوالى 

 .%70الذاتى منه إلى حوالى 

رد منه من مصادره والذى يصل متوسط نصيب الف البروتين الحيوانى -

األسماك(  –األلبان  –البيض  –لحوم الدواجن  –المختلفة )اللحوم الحمراء 

صل جرام يوميا فقط وهو أقل من المتوسطات العالمية والتى ت 19حوالى 

د من جرام يوميا. وتستهدف االستراتيجية زيادة نصيب الفر 29إلى حوالى 

الل خجرام يوميا  24حوالى  البروتين الحيوانى من مصادره المختلفة إلى

 السنوات الخمس القادمة.

 ا مزايتحقيق درجة أعلى من األمن الغذائى بمفهومه الواسع واالستفادة من ال

ايا بمز النسبية والتنافسية والتوسع فى تصدير المحاصيل التى تتمتع فيها مصر

عطرية وال نسبية وتنافسية وهى القطن واألرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية

وزهور القطف. ومن المعروف أن مصر لديها فائض للتصدير من تلك 

 المحاصيل.
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  لغزلاتوفير المواد الخام الزراعية الالزمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة 

 والنسيج والصناعات الغذائية.

 توفير فرص عمل منتجة فى قطاع الزراعة واألنشطة الريفية المرتبطة به. 

 وى معيشة السكان الزراعيين والريفيين. ومن المعروف أنتحسين دخول ومست 

تحسين مستوى المعيشة يتضمن باإلضافة إلى تحسين الدخول تحسين مستوى 

 ن الصحىتأميالخدمات التى تقدم للسكان الزراعيين والريفيين مثل خدمات التعليم وال

 ال. والمعاشات ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق وسبل االتص

 

 : اإلمكـــانات:  ثانيا

هذا ويمتلك قطاع الزراعة فى مصر العديد من اإلمكانات والمقومات األرضية  

لك تحقيق والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية واإلدارية مما يساعده على ت

 األهداف.

 

 : التحــديات:  ثالثا

عات الزراعة فى الدول كغيره من قطا –إال أن القطاع يواجه فى نفس الوقت  

تغيرات العديد من التحديات المحلية واالقليمية والدولية مثل ال –العربية والنامية 

لقاحلة ضى االمناخية العالمية وندرة المياه والتصحر واتساع المناطق الجافة واألرا

ية زراعوالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وضعف االستثمارات واالنتاجية ال

ية ة المالألزمفاع معدل زيادة السكان والفجوة الغذائية وأزمة الغذاء العالمية واوارت

تاج ء فى إنلغذااواالقتصادية العالمية واألمراض النباتية والحيوانية العابرة واستخدام 

 ة الفقرحاربالوقود الحيوى وتحدى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة وخاصة م

 والجوع.

 

  : اآللــيات:  رابعا

ولتحقيق تلك األهداف واالستفادة القصوى من اإلمكانات والمقومات المتاحة  

الخطط سات وومواجهة التحديات القائمة فإنه البد من تبنى العديد من اآلليات أى السيا

دة( والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوسع األفقى )استصالح واستزراع أراضى جدي

 ال(.ة إنتاجية الوحدة من األرض والمياه والعمل ورأس الموالتوسع الرأسى )زياد

 

 ى:ويمكن ذكر أهم تلك اآلليات أى السياسات والخطط والبرامج والمشروعات فيما يل
 

 : التوسع االفقى* 
مليون فدان  1,5استمرار برامج التوسع االفقى الستصالح واستزراع حوالى 

االراضى القابلة لالستصالح  جديدة خالل السنوات الخمس القادمة وذلك فى

واالستزراع فى محافظات الصعيد والوادى الجديد ووادى النطرون والساحل الشمالى 
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ومنخفض القطارة. ويلزم لذلك أن تعد وتعلن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 

وبعد أخذ موافقة جميع الوزارات  -الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح االراضى

خريطة استثمارية بمساحات وأماكن  -هيئات االخرى وبنظام الشباك الواحد وال

االراضى القابلة لالستصالح واالستزراع واالستثمار من قبل االفراد )صغار 

المستثمرين( أو الجمعيات التعاونية أو الشركات  -شباب الخريجين  –المزارعين

ء بالبيع أو بحق االنتفاع المساهمة ومصادر مياه الرى وأسلوب التصرف فيها سوا

والحدود القصوى للملكية وطرق التسعير سواء بالمزاد أو باالسعار التى تحددها 

اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ومسئولية الهيئة والمستثمرين فى إقامة مشروعات 

 البنية االساسية الالزمة لتلك االراضى.
 

برى الك مشروعات الزراعية القوميةهذا بطبيعة الحال باإلضافة إلى استكمال ال

ألف فدان( ودرب  250ألف فدان( وشرق العوينات ) 540القائمة وهى توشكى )

غرب  ألف فدان 220ألف فدان منها  660ألف فدان( وترعة السالم ) 12االربعين )

ت مة مجتمعاألف فدان شرق القناة بشبه جزيرة سيناء(. ويرتبط بذلك إقا 400القناة ، 

ن أقول جديدة متكاملة الجوانب من حيث اإلنتاج والخدمات. فليس من المع عمرانية

ن مليون فدان( م 12فقط )حوالى  %5تظل المساحة المأهولة فى مصر عند نسبة 

 61ى )حوال %25إجمالى مساحة مصر والبد من زيادة هذه النسبة لتصل إلى حوالى 

 والدلتا. مليون فدان( وذلك لتخفيف التكدس السكانى فى الوادى
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 : ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة* 
ى ة وفولتنفيذ برامج التوسع الزراعى األفقى الستصالح واستزراع أراضى جديد

ها من %90إلى  %85ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر والتى يستغل حوالى 

ياه كم رىفى الرى فى الزراعة وفى ضوء زيادة الطلب على المياه فى القطاعات االخ

سياسات ن المالشرب والصناعة والسياحة والمالحة وغيرها، فإنه البد من تنفيذ العديد 

والخطط والبرامج والمشروعات المشتركة بين وزارتى الزراعة واستصالح 

ويمكن  االراضى والموارد المائية والرى لترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة.

 والبرامج والمشروعات فى: حصر عدد من تلك السياسات والخطط

عدم السماح بل وتجريم استخدام نظام الرى السطحى أو الرى بالغمر فى  -

ثة االراضى الجديدة وقصر نظام الرى فى تلك االراضى على نظم الرى الحدي

 كالرى بالرش والرى بالتنقيط.

تا دلوال التحول التدريجى لنظام الرى بحدائق الفاكهة باألراضى القديمة بالوادى -

 حديثة.ألف فدان( من الرى السطحى أو الرى بالغمر إلى نظم الرى ال 700)حوالى 

لتغطية  مليون فدان وهى تكفى 1,1تحديد المساحة المزروعة باألرز سنويا بحوالى  -

ً بأن محصول األرز يعتبر  االستهالك وتسمح ببعض الفائض للتصدير. وعلما

 على ز بشمال ووسط الدلتا ويساعدمحصوالً استصالحياً فى محافظات زراعة األر

 ت.غسيل التربة وعدم تملحها كما يعتبر حاجزاً لمياه البحر بتلك المحافظا

لى إ 285عدم زيادة المساحة المزروعة بالقصب عن المساحة المزروعة حاليا ) -

 ألف فدان( وهى تكفى لتغطية حاجات مصانع قصب السكر بالوجه القبلى. 300

ل ن خالرى السطحى باألراضى القديمة بالوادى والدلتا متطوير وتحسين نظام ال -

ل حسن إدارة االراضى والرى الحقلى. وعلى سبيل المثال فقد أمكن من خال

ل تجارب تسوية االراضى بالليزر واستخدام األنابيب المثقبة فى رى محصو

متر  آالف 8ألف متر مكعب إلى  11قصب السكر تقليل االحتياجات المائية من 

ض لبع للفدان. كما أمكن تطبيق نظام الرى السطحى المطور وذلك بالنسبة مكعب

ين زارعالمحاصيل الحقلية االخرى كالقمح والبنجر والقطن واالرز عند بعض الم

 ل أوفى بعض المحافظات كالبحيرة وكفر الشيخ وذلك بإستخدام ماكينات الديز

اقى لمراوى أو المسماكينات الكهرباء لضخ المياه من الترع الرئيسية فى ا

أثناء  مياهالمبطنة أو فى  مواسير حتى رأس الحقل مما يقلل أو يمنع الفقد فى ال

 مرحلة النقل. 

التوسع فى استنباط واستخدام أصناف من المحاصيل قصيرة العمر وذات  -

 ً األرز   منأحتياجات مائية أقل. وعلى سبيل المثال فإن األصناف المستنبطة حديثا

، 102، سخا 101، سخا 178، جيزة 177الزراعية )جيزة  بمركز البحوث

ان آالف متر مكعب مياه للفد 6، األرز البسمتى( تتطلب 104، سخا 103سخا 

 لفدان.آالف متر مكعب مياه ل 9بالمقارنة باألصناف القديمة التى تحتاج إلى 
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 التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالج فى الرى. -

 تحلية المياه الجوفية الستخدامها فى الرى. التوسع فى -

ألمان ايير استخدام البيوتكنولوجى والهندسة الوراثية الزراعية، ومع مراعاة معا -

الحيوى، فى استنباط أصناف من المحاصيل مقاومة للظروف المعاكسة 

 كالحرارة والجفاف والملوحة واألمراض والحشرات.

ى مساقى والقنوات الصغيرة باألراضالتوسع فى تبطين وتغطية المراوى وال -

 القديمة فى الوادى والدلتا.

 تدعيم برامج اإلرشاد اإلروائى. -

 تدعيم جمعيات وروابط واتحادات مستخدمى المياه. -

افى الص األخذ فى االعتبار عند رسم التركيب المحصولى التأشيرى سنويا العائد -

 وحدةلأيضا بالنسبة  للمحصول ليس فقط بالنسبة لوحدة األرض )الفدان( وإنما

 المياه )المتر المكعب(.

 

 وجدير بالذكر أنه يمكن من خالل تنفيذ تلك السياسات والخطط والبرامج

ى فمليار متر مكعب مياه سنويا يمكن استخدامها  10والمشروعات توفير حوالى 

فيذ استصالح وأستزراع أراضى جديدة. ويمكن للدولة توفير التمويل الالزم لتن

الل وخطط وبرامج ومشروعات ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة من خ سياسات

ية مكانإمنح وقروض ميسرة وطويلة االجل من الدول والمؤسسات الدولية المانحة مع 

ترة فعلى تحمل الدولة لنصف التكلفة دعما للمزارعين وتقسيط النصف الباقى عليهم و

 مغطى.طويلة وذلك مثلما حدث مع مشروعات الصرف ال

 

 : حماية االراضى الزراعية* 
 وجدير بالذكر أن استصالح واستزراع أراضى جديدة اليعنى عدم األهتمام

ضى باألراضى القديمة فى الوادى والدلتا بل على العكس يجب حماية تلك األرا

منزرعة ة الوالحفاظ ومنع اإلعتداء عليها وصيانتها وتحسينها وتنميتها )تبلغ المساح

وقد  مليون فدان أراضى قديمة(. 6مليون فدان منها حوالى  9ا حوالى بمصر حالي

لى عيتطلب األمر إعادة أمر الحاكم العسكرى وسن تشريعات جديدة لمنع التعدى 

الوقت  نفس االراضى الزراعية بالبناء وتغليظ العقوبة على المخالفين. ومع العمل فى

 واجهةفى توفير فرص لإلسكان ومعلى االستفادة من الظهير الصحراوى بالمحافظات 

 مشكلة البناء على االراضى الزراعية.

 

 : التوسع الرأسى* 
استمرار برامج التوسع الرأسى أى زيادة إنتاجية الوحدة من االرض والمياه 

والعمل ورأس المال من خالل استمرار مركز البحوث الزراعية ومعاهده ومعامله 
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اف النباتية الجديدة عالية االنتاجية والجودة ومحطاته المتخصصة فى استنباط األصن

وذات االحتياجات المائية األقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف 

وملوحة وأمراض وحشرات. هذا إلى جانب تحفيز الزراع من خالل برنامج للدعم 

المشروط على تنظيم الدورة الزراعية وتجميع االستغالل الزراعى وتفعيل برامج 

االرشاد الزراعى لدعوة المزارعين إلتباع المعامالت الزراعية الجيدة )تقاوى محسنة 

بعد الحصاد( وبما  معامالت ما –مكافحة متكاملة  –تسميد متوازن  –رى مطور  –

ينعكس على تحسين األنتاجية والدخول المزرعية. ويمكن من خالل ذلك زيادة إنتاجية 

 4 أردب، األرز من 30إلى  23رة من أردب، الذ 24إلى  18الفدان من القمح من 

 7طن، القطن من  25إلى  18طن، البنجر من  60إلى  50طن، القصب من  5إلى 

طن. كما يمكن زيادة إنتاجية الفدان  1.6إلى  1.3لدى من قنطار، والفول الب 11إلى 

طن مما  16إلى  12طن، البرسيم التحريش من  40إلى  30من البرسيم المستديم من 

يساعد على تقليل مساحة البرسيم لصالح محصول القمح دون التأثير على كمية العلف 

قليدية من خالل تدوير الالزمة للثروة الحيوانية ومع االستعانة باألعالف غير الت

 مليون طن سنويا. 27المخلفات الزراعية والتى تصل إلى حوالى 

 

 : توفير مستلزمات االنتاج الزراعى* 
ات توفير مستلزمات االنتاج الزراعى )التقاوى المحسنة واالسمدة والمبيد

 حسنةالم والميكنة( للمزارعين بأسعار مناسبة. فليس من المعقول أال تغطى التقاوى

المتوفرة للمزارعين من معاهد ومعامل ومحطات مركز البحوث الزراعية سوى 

ام من االحتياجات من تقاوى القمح مما يضطر المزارعين إلى استخد %30حوالى 

 ا يتطلب. كمالتقاوى المخزنة لديهم من سنوات سابقة وبما يؤدى إلى إنخفاض االنتاجية

لميكنة اطات لوجه القبلى. وإعادة تأهيل محاألمر إنشاء مصانع لألسمدة اآلزوتية فى ا

 الزراعية بالمحافظات لمواجهة احتياجات المزارعين.

 

 : تحقيق التراكيب المحصولية المثلى التأشيرية* 
ن لك متشجيع المزارعين على تحقيق التراكيب المحصولية المثلى التأشيرية وذ

 ندوقه ذلك من إنشاء صخالل تبنى سياسات سعرية وغير سعرية مالئمة. وما يتطلب

جية لموازنة األسعار الزراعية وتحديد أسعار ضمان مجزية للمحاصيل االستراتي

 وإعالنها للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف. 

 

 : تحسين نسب االكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية االستراتيجية* 
  ن خالل زيادة المساحة م %75إلى  %56من  القمحزيادة نسبة االكتفاء الذاتى من

 24إلى  18مليون فدان وزيادة إنتاجية الفدان من  4إلى  3المزروعة بالقمح من 

أردبا من خالل التوسع فى توفير التقاوى المحسنة بأسعار مناسبة وتفعيل برامج 
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االرشاد الزراعى لدعوة المزارعين إلى إتباع المعامالت الزراعية الجيدة. هذا إلى 

لفقد فى النقل وإنشاء صوامع للتخزين وتحسين صناعة الخبز ومنع جانب تقليل ا

 تسرب دقيق الخبز وتقليل االستهالك غير اآلدمى وترشيد االستهالك.

 ر من السك من خالل زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر تحقيق االكتفاء الذاتى من

 نتاجيةوزيادة إطنا للفدان وزيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر  60إلى  50

م طنا وإنشاء مصانع سكر بنجر جديدة مع فرض رسو 25إلى  18الفدان منه من 

 نتاجعلى الواردات من السكر وتحديد حصص لالستيراد بما يغطى الفجوة بين اال

 واالستهالك فقط وذلك منعاً لإلغراق وحماية لصناعة السكر الوطنية.

  40ى إلى حوال %12من حوالى  نباتيةالزيوت الزيادة نسبة االكتفاء الذاتى من-

خرى من خالل زيادة مساحة وإنتاجية القطن ومساحة المحاصيل الزيتية األ 50%

الزيتون(  -الكانوال –السمسم  –الفول السودانى  –عباد الشمس  –)فول الصويا 

يادة زجية وتشجيع إقامة مصانع الزيوت والتعاقد مع المزارعين. وتستهدف االستراتي

ألف  390ألف فدان حاليا إلى حوالى  140حة المنزرعة بالزيتون من حوالى المسا

وتعتبر  فدان مع توفير المعاصر الالزمة لذلك لصغار المزارعين وشباب الخريجين.

لح ن تصسيناء ومطروح من المناطق الواعدة لذلك. كما أنه من المعروف أن الزيتو

 لملوحة.  زراعته فى االراضى الهامشية كما أنه يتحمل ا

  70ى إلى حوال %36من حوالى  الفول البلدىزيادة نسبة االكتفاء الذاتى من% 

ف أل 135من خالل تشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة منه من 

 طن.  1.6إلى  1.3ألف فدان سنويا مع زيادة إنتاجية الفدان من  300فدان إلى 

  19 من مصادره المختلفة من حوالى البروتين الحيوانىزيادة نصيب الفرد من 

لقادمة جرام يوميا خالل السنوات الخمس ا 24جرام فى اليوم حاليا إلى حوالى 

 وذلك من خالل:

المصرية والتحسين الوراثى  تطوير قطيع الماشية واالغنام والماعز -

 نتاجلسالالتها لرفع قدرتها اإلنتاجية من اللحوم واأللبان )يصل حجم إ

 ألف طن سنويا فى حين أن حجم 700ء حاليا إلى حوالى اللحوم الحمرا

 والىاالستهالك يصل إلى حوالى مليون طن سنويا أى بنسبة أكتفاء ذاتى ح

 6 . وبالنسبة لأللبان الطازجة يصل حجم اإلنتاج حاليا إلى حوالى70%

والى ألف طن لبن بودرة تعادل ح 60مليون طن سنويا ويتم استيراد حوالى 

ة يطرين لبن سنويا( وإعطاء العناية الواجبة من الرعاية البنصف مليون ط

 طويرلحماية تلك القطعان من االمراض المتوطنة والوافدة. ويلزم لذلك ت

 ى منالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصالح االراض

ل خالل برنامج للتوأمة مع نظيراتها فى بعض الدول االوروبية من خال

 نة الفنية التى يتيحها اتفاق المشاركة المصرية األوروبية.المعو
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 800والذى يصل حاليا إلى حوالى  زيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض -

ها. مليار بيضة سنويا وهو ما يوفر شبه إكتفاء ذاتى من 7مليون طائر، 

ادة وزي ويمكن زيادة إنتاج لحوم الدواجن إلى حوالى ألف مليون طائر سنويا

 ة الداجنةمليار بيضة سنوياً. ويتطلب األمر حماية الثرو 8ج البيض إلى إنتا

 اييرمن األمراض المتوطنة والوافدة وخاصة إنفلونزا الطيور ومراعاة مع

األمان الحيوى وتشجيع إنشاء مجازر وثالجات الدواجن ومنع تداول 

 ظرالطيور الحية واإلبقاء على فرض رسوم على الواردات من الدواجن وح

استيراد أجزاء الدواجن وذلك لحماية صناعة الدواجن الوطنية وحث 

 لذرةااإلتحاد العام لمنتجى الدواجن على التعاقد مع المزارعين لزراعة 

 الصفراء الالزمة كعلف للدواجن بدالً من االستيراد من الخارج حيث

ى مليون طن ذرة صفراء سنويا تمثل حوال 5,5تستورد مصر حاليا حوالى 

ء من إجمالى االحتياجات االستهالكية من الذرة البيضاء والصفرا 50%

 لألغراض المختلفة.

ر األحمسواءاً فى نهر النيل أو البحرين المتوسط و تنمية الثروة السمكية -

ة مع إعادة إنشاء أسطول الصيد فى أعالى البحار فى المياه االقليمي

 مزارعالتعديات أو الواالقتصادية أو البحيرات مع تطهيرها وحمايتها من 

حق بماح السمكية مع السماح باستخدام المياه العذبة فى تلك المزارع. والس

ين تثمراالنتفاع لفترات طويلة فى مجال تنمية الثروة السمكية وخاصة للمس

ثروة ة الالذين يستخدمون تكنولوجيا حديثة وتفعيل دور الهيئة العامة لتنمي

على وويتطلب كل ذلك تعديل قانون الصيد السمكية فى اإلرشاد والرقابة، 

 أن يتضمن أيضا شروط الصيد وتشديد العقوبات على المخالفات.

 

 1.2ومن الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من األسماك حاليا يصل إلى حوالى 

لية ك عامليون طن سنويا وهو يوفر ما يشبه االكتفاء الذاتى حيث نصدر بعض االسما

حار ل وبسماك رخيصة الثمن. إال أن ما تتمتع به مصر من نيالثمن ونستورد بعض اال

 1.5وبحيرات ومزارع سمكية يمكن من زيادة إنتاج مصر من االسماك إلى حوالى 

در مليون طن سنويا. وجدير بالذكر أيضا أن األسماك تأتى على رأس قائمة مصا

لدواجن اوم يها لحالبروتين الحيوانى فى مصر من حيث المزايا النسبية والتنافسية ويل

 ة. بيعيثم البيض ثم األلبان فاللحوم الحمراء نظراً ألن مصر ليست دولة مراعى ط

 

 : تدعيم المؤسسات الزراعية* 
تدعيم المؤسسات الزراعية )وبما يتطلبه ذلك من تعديالت تشريعية فى قانون 

 ( وخاصة فى مجاالت البحوث الزراعية واإلرشاد1966لسنة  53الزراعة رقم 

الزراعى واالئتمان الزراعى والتأمين أو التكافل الزراعى والتعاونيات الزراعية 
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والتسويق الزراعى والحجر الزراعى والحجر البيطرى والصيد والتعليم والتدريب 

الزراعى لكى تقوم بدور أكبر فى تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة أو المستدامة. 

إدخال بعض التعديالت على قانون التعاون  وفى هذا اإلطار فإن األمر يستلزم

الزراعى بما يضمن االستقاللية للتعاونيات الزراعية وتطوير قدراتها المالية من خالل 

مساهمات االعضاء وتمكينها من إنشاء شركات أو المساهمة فيها ورفع القدرات الفنية 

البنك الرئيسى للتنمية  واإلدارية لإلدارة التعاونية. كما أن األمر يستلزم إعادة هيكلة

ً بما يمكنه من تعظيم دوره المصرفى  ً وإداريا ً وتنظيميا ً وماليا واالئتمان الزراعى فنيا

كبنك متخصص فى خدمة التنمية الزراعية والريفية وفصل النشاط التجارى عن 

 النشاط المصرفى. 
 
راء كما أن الدعم المؤسسى يتطلب إنشاء مجلس قومى لألمن الغذائى يضم وز 

 حين.لفاللالزراعة والرى والتموين والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية وممثلين 

 

 : التوسع فى التصنيع الزراعى والغذائى* 
ة زراعاالهتمام ببرامج التصنيع الزراعى والغذائى والذى يشجع التوسع فى ال

دة فى ساعالمالتعاقدية )وما تتضمنه من االتفاق على أسعار للمحاصيل قبل الزراعة و

د ا بعتوفير مستلزمات اإلنتاج واإلرشاد الزراعى وكذلك المساعدة فى معامالت م

ً للعمل ويولد الدخل ويخلق قيمة مضافة ويحسن الجودة لل ويق الحصاد( ويوفر فرصا

ار السعالفقد فى الحاصالت الزراعية ويحقق تواجد السلعة طوال العام واستقرار ا

عات الصادرات. ويتطلب األمر التوسع فى إنشاء المجموإحالل الواردات وزيادة 

ً وزيادة النسبة ا عة لمصنالزراعية الصناعية وخاصة فى االراضى المستصلحة حديثا

 .%40فقط حالياً إلى حوالى  %8من المواد الخام الزراعية من حوالى 

 

 : تنمية الصادرات الزراعية* 
ر ا مصالمحاصيل التى تتمتع فيه العمل على زيادة الصادرات الزراعية وخاصة من

ت النباتاكهة وبميزة نسبية وتنافسية والتى لدينا فائض منها كالقطن واألرز والخضر والفا

عية الطبية والعطرية وزهور القطف. ومن الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات الزرا

دتها سنويا امليار جنيه ويمكن زي 20الطازجة والمصنعة قد بلغت فى العام الماضى حوالى 

لدولية من خالل النفاذ إلى األسواق والذى تتيحه االتفاقيات ا %20إلى  %15بمعدل 

كويز، بية، الالوروواالقليمية والعربية )منظمة التجارة العالمية، اتفاق المشاركة المصرية ا

 الكوميسا، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى( واالتفاقيات الثنائية.

 

 : ثمارات الزراعيةتكثيف االست* 
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مع  العمل على زيادة حصة قطاع الزراعة فى االستثمارات الحكومية بما يتمشى

طاع صيب قالطاقة االستيعابية للقطاع وكذلك مع دوره فى االقتصاد القومى )حيث بلغ ن

ط وهذا ال فق %3الزراعة فى إجمالى االستثمارات الحكومية فى السنوات االخيرة حوالى 

الذكر بجدير وطاقة االستيعابية للقطاع وكذلك مع دوره فى االقتصاد القومى. يتمشى مع ال

 ماراتأن المؤسسات الدولية توصى بأال تقل نسبة االستثمارات الزراعية فى االستث

ربى (. وذلك جنبا إلى جنب مع تشجيع القطاع الخاص المصرى والع%10الحكومية عن 

فى  ل الترويج لفرص االستثمار المتاحةواالجنبى على االستثمار الزراعى من خال

 8م ار رقالمجاالت المختلفة فى قطاع الزراعة وفى ضوء قانون ضمانات وحوافز االستثم

 ى يمكن. وأن المجاالت المتاحة فى قطاع الزراعة واستصالح االراضى والت1997لسنة 

 نةلس 8أن تروج كفرص استثمارية تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

 للشركات المؤسسة بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة هى: 1997

استصالح واستزراع االراضى الصحراوية عالوة على ماهو متاح فى  -

المشروعات الزراعية القومية الكبرى )مشروع توشكى ومشروع شرق 

 العوينات ومشروع درب االربعين ومشروع ترعة السالم(.

 فراءاصة إنتاج محاصيل الزيوت وبنجر السكر والذرة الصاإلنتاج النباتى وخ -

 والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.

األسماك سواءاً فى نهر النيل أو  –الدواجن  –اإلنتاج الحيوانى )إنتاج البتلو  -

 البحرين المتوسط واألحمر أو البحيرات أو المزارع السمكية(.

مات اإلنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومبيدات مشروعات إنتاج مستلز -

 وأعالف وآالت ومعدات زراعية وأمصال ولقاحات بيطرية.

 إنشاء مجازر وثالجات للدواجن. -

مشروعات التصنيع الزراعى ومعامالت مابعد الحصاد للمحاصيل الزراعية  -

 .سكر()وخاصة الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزيوت وبنجر ال

 عية غيرلزراإنتاج الوقود الحيوى )اإليثانول والبيوديزل( اعتماداً على المحاصيل ا -

 الرز.قش اوالغذائية كالجاتروفا والهوهوبا وكذلك المخلفات الزراعية مثل الموالس 

مدة مشروعات تدوير المخلفات الزراعية إلنتاج األعالف غير التقليدية واالس -

 العضوية.

التكنولوجيا وخاصة فى مجاالت البيوتكنولوجى البحوث الزراعية ونقل  -

 والهندسة الوراثية الزراعية.

ات مشروعات التسويق الزراعى والتجارة الخارجية للسلع الزراعية ومستلزم -

 اإلنتاج الزراعى.

 

 : دعم برامج التعاون الزراعى بين مصر والدول العربية واالفريقية* 
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ى مع ثنائلعربى واالفريقى الجماعى والالعمل على دعم برامج التعاون الزراعى ا

دول وإعطاء أهمية خاصة للتعاون الزراعى االنتاجى والتجارى والمائى بين مصر 

 حوض النيل.


