ملخص حول دراسة إعادة تأهيل قطاع الزراعة
الدراسة مقدمة لجمعية العلوم االقتصادية بدمشق في 2016/8/9

اعداد الباحث:
المهندس الزراعي محمد حسان قطنا

مقدمة:
تتنااا ا الدراسااة فااي ئها ااا ا ا مقدمااة لااوا القطاااا الهرا ااي ،تتضاامأ ميميااة القطاااا الهرا ااي فااي
االقتصاد الوطني ،ركااه العمل فيه ،ميم المشاكل الصعوبات المؤثرة لى نماو االنتااا الهرا اي لفتارة
ما قبل ا زمة خالل ا ،كما تتضمأ االشارة الاى المعانااة المشااكل المصتعصاية التاي ائ اا الماهار يأ
لفترة ما قبل ا زمة خالل ا.
في ئها ا الثاني تم اقتراح الرؤية المصتقبلية للقطاا القوا د ا ساسية التي يجب اال تماد لي ا لتحقيق ا،
تم تحديد آليات التنفيذ متطلباته اقتراح مجمو ة البرامج الممكأ تطبيق ا لتحقياق ياذ الرؤياة ،خلصاا
الدراسااة الااى اقتااراح مجمو ااة مااأ االئااراتات التنفيذيااة للن ااوب بالقطاااا لااى مصااتويات ثااال قصاايرة
متوسطة طويلة ا ئل.
أوالً :أهمية القطاع الزراعي في االقتصاد الوطني:
تتميه سورية بأن ا ذات مناخ متوسطي معتدا يتوزا لى مربعة فصوا في الصانة في اا مناواا ملتلفاة ماأ
الترب المالامة للهرا ة ،تشكل المصالة القابلة للهرا اة  %33من اا ،ياهرا في اا ماا يهياد اأ  82ناوا
نباتي ،يربى في ا شرة منواا مأ الثر ة الحيوانية ،يصل االنتاا الهرا ي " في سنة متوازناة
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ادياة "

الى /15مليون طأ مأ الشقيأ النباتي الحيواني ،يو ما يوفر لائة االست الك الوطني مأ الغاذات لائاة
الصاانا ة مااأ المااواد ا ليااة الالزمااة للصاانا ات الغذاايااة التحويليااة ،كمااا يااوفر فااض اا للتصاادير يااد م
االقتصاد الوطني بالقطع ا ئنبي.
تعتبر البادية الصورية التي تشكل لوالي  %44مأ مصالة سورية كنها طبيعيا ،ف ي المكان الرايصي لتربية
ا غنام مأ رق العواس التي تشكل ثر ة طنية ياماة ،ياي مصادر رايصاي ماأ مصاادر الطاقاة البديلاة
المتجددة خامات الثر ات الباطنية في ا العديد مأ ا اباد ا ثرياة ،يشاكل ن ار الفارات شاريان ليات اا،
يي زاخرة بالنباتات الر وية الطبية العطرية ،يي ليصا صاحرات بال بادياة ف اي منطقاة قابلاة للتنمياة
التطوير في كافة المجاالت.
كما من للمناطق الحرائية ميميت ا في االقتصاد الوطني ،ف ي غنية بمجمو اة كبيارة ماأ النباتاات الحرائياة
العدياد ماأ مناواا النباتاات ا خارل التاي تعطي اا قيماة نو ياة خاصاة ،يمكاأ ا تبارياا منتجعاات طبيعياة
موقع يام للصيالة الداخلية اللارئية.
إن القطاا الهرا ي يو المشغل الرايصي للقول العاملاة فاي الريا  ،كماا مناه مصادر لتشاغل قطا اات النقال
الصنا ة التجارة الداخلية اللارئية ،يو المصدر الرايصي للدخل لصكان الري .
لقااد ترا لااا نصاابة مصااايمة القطاااا الهرا ااي بالناااتج المحلااي االئمااالي باايأ  ، %27-11قااد تباينااا يااذ
النصبة بيأ الصنوات لتأثر اإلنتاا الهرا ي بالجفاف التغيرات المناخية بنصبة مصايمة القطا اات ا خارل
بالناتج المحلي االئمالي.
ثانياً :ركائز العمل في القطاع الزراعي:
يعتمااد االسااتثمار فااي القطاااا الهرا ااي لااى مجمو ااة مااأ ا د ات التااي تحقااق لااه النجاااح لاااا تو يف ااا
استثماريا بشكل لمي منظم مأ ميم ا:
 إدارة الموارد ا رضية المااية البشرية. إدارة مصتلهمات االنتاا الهرا ي بشقيه النباتي الحيواني. إدارة اللدمات المصا دة لى تحقيق الصياسات الهرا ية المقررة باللطة اللمصية تشمل البحوالعلميااة الهرا يااة االرشاااد التاادريب التأيياال للكااوادر البشاارية تنظاايم التصااويق االقااراب
الهرا ي الد م غيريا.
 إدارة االستثمارات المالية العامة اللاصة. القوانيأ التشريعات تعليمات ا التنفيذية.2

إن إدارة القطاا الهرا ي متشعبة تتم بالتعا ن مع مجمو ة مأ الشركات اللاذيأ يعملاون ئاياديأ للن اوب
به الوصوا الى تحقيق ا يداف المحددة لتطوير .
يتشااارك فااي إدارة القطاااا الصاالطة التنفيذيااة ز زارات الهرا ااة الصاانا ة االقتصاااد التجااارة الداخليااة
الماليااة البي ااة الاانفه الك ربااات  ...المؤسصااات ال ي ااات التابعااة ل ااا  ،منظمااة االتحاااد العااام للفاللاايأ،
اتحادات غرف التجارة الهرا ة الصنا ة ،المنظمات الد لية الجمعيات ا يلياة ،الماهار يأ المنتجايأ
مربي الثر ة الحيوانية.
يعتبر اإلنصان " ممثال بالمهارا المناتج الهرا اي " ياو البوصالة ا ساساية فاي تحقياق الارؤل الغاياات
الصياسااات المحااددة للقطاااا ،ال يمكااأ تطااوير القطاااا إال بتأييلااه تمكينااه مااأ اسااتغالا الفاارا المالامااة
لتحقيق الكفاتة االقتصادية مأ استثمار للموارد المتالة ،ال باد ماأ اتلااذ كال ماا يلاهم لاد م اساتقرار فاي
الري

االستمرار بممارسته لنشاطه.

إن الهرا ة الصورية اللبرة المكتصبة للمهارا الصاور ياي إر ثقاافي لاه تاريلاه مجاد  ،الاذ يمكاأ
تطوير لمواكبة التطور العلمي الهرا ي بالتكافل العمل التشاركي مع الم ندسيأ الهرا ييأ.
ثالثاً :المشاكل والمعوقات المؤثرة على نمو االنتاج الزراعي:
 محدودية الموارد الطبيعية والزراعية (المياه واألراضي) وتأثرها بالعوامل البيئية والمناخية:لقد صلا الموارد المااية ا رضية المصتثمرة الى ذر ت ا مصبحا فرا ادخاا ماوارد ئديادة
باالستثمار صعبة للغاية ،مصبح معظم ا ال يحقق الجد ل االقتصادية الستثماريا ،مصبح المالذ
الوليد لالساتمرار بالعمال الهرا اي الحفاا
للموارد المصاتثمرة

لاى اساتقرار التوئاه نحاو اإلدارة العلمياة التقنياة

ضاع الاد رات الهرا ياة المناسابة للترشايد رفاع كفااتة االساتثمار االتجاا

نحو الهرا ات التي تحقق الميهة النصبية التنافصية العااد االقتصاد الجيد ،ماع ضار رة التشادد
بتنفيذ القوانيأ التشريعات النا مة ل ا.
تعتبر العوامل المناخية ملد ميم المعوقات التي توائه اإلدارة الصليمة للموارد تؤثر لى اإلنتااا
الهرا ااي ،لياات تتعاارب الاابالد الااى موئااات ئفاااف متتاليااة متتابعااة كانااا لااى مشااديا ااامي
1999-1998

امي  2009-2008التاي ترافقاا ماع تغيارات مناخياة خطيارة مدت الاى اخفااق

االنتاااا الهرا ااي انعاادام االنتاااا مااأ الهرا ااات البعاال ترائااع انتاااا الهرا ااات المر يااة نتيجااة
االئ ادات الحيوية إصابة المهر ات با مراب انتشار اآلفات.

3

إن القطاا الهرا ي يصت لك ما يهيد أ  %88مأ الموارد المااياة االئمالياة البالغاة /15.5ملياار
م 3مات سنويا ،قد تأثرت يذ الموارد بصنوات الجفاف بشكل كبير ارتفاع العجاه الماااي الصانو
الى /3.5مليار م 3مات " نتيجة الجفاف استمرار االستثمار الجاار لى كافة المصادر المااية ".
كما مثر الجفااف لاى المرا اي الطبيعياة فاي البادياة فاي المنااطق الصالرية الرملياة مدل الاى
ندرة ا

الف فقد دد كبير مأ ا غنام.

مأ خالا تحليل مثر ا زمة الحالية لى الموارد المااية نجد من المصالات المهر ة لاى المياا
الصطحية زادت مأ  %47لمتوسه الفترة  2010-2005الى  %55لمتوسه الفتارة 2015-2011
نتيجة التعاد

لاى الماوارد المااياة

ادم الاتمكأ ماأ تطبياق التشاريع الماااي ،فاي لايأ ترائعاا

المصالة المر ية لى اآلباار ماأ  %53لمتوساه الفتارة  2010-2005الاى  %45لمتوساه الفتارة
دد مأ اآلباار اأ االساتثمار بصابب ادم

 2015-2011نتيجة ارتفاا مسعار المحر قات توق

توفر ا ماان م سارقة المضالات ماأ اآلباار شابكات الار الحاديت م تلرياب اآلباار م ارتفااا
مسعار الماز ت م

دم توفر الك ربات ال سيما من  %36مأ اآلبار تعمل لى الك ربات.

مما مثر ا زماة لاى الماوارد ا رضاية فقاد زاد متوساه المصاالة المصاتثمرة خاالا الفتارة -2011
 2015لااوالي /86مل ا

لااى مراضااي ممااالك الد لااة ا راضااي الحرائيااة

يكتااار نتيجااة التعااد

مراضااي الباديااة ،ترائعااا المصااالة المتر كااة س ابات للفتاارة  2015 -2010لااوالي /921مل ا
يكتار ترائعا المصالة المهر ة خالا نفس الفترة /887ملا

يكتاار بالتاالي ترائاع االنتااا

النباتي مأ /14.6مليون ام  2005الاى /13.1ملياون طاأ اام  2010الاى /7.8ملياون طاأ اام
.2015
منذ ما قبل ا زمة يوائه القطاا الهرا ي مشااكل لام ياتم لل اا ،خاصاة المتعلقاة بتجهااة الحياازة
بصبب اإلر

ندرة ا راضي الهرا ياة

ادم تلبياة الطلاب المتهاياد لي اا ارتفااا مساعاريا ماع

انلفاب العوااد االقتصادية مأ استثماريا ،كذلك سيادة الهرا ة التقليدية المور ثة
تعليمات اإلدارة الصليمة للموارد،

دم تطبياق

دم التمكأ مأ اقتنات التقنيات الهرا ية الرتفاا مسعاريا

دم

امكانية تحقيق الكفاتة مأ تشغيل ا في ل صغر لجم الحيازة ،تصابب ذلاك فاي تاديور اللصاوبة
تملح بعض ا راضي ترائع انتائيت ا.
في ل ا زمة تعا ما يذ التحديات زاد التعد

لى ا راضاي الهرا ياة لللادمات التوساع

الصكني الصنا ي الحرفي إقامة منشآت الثار ة الحيوانياة تفاقماا مشااكل اساتثمار ا راضاي
مصبحا بحائة لمشاريع برامج متلصصة لمعالجت ا.
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 عدم التمكن منن تطنوير الثنروة الحيوانينة النى المسنتوا المطلنو رغن أهميتهنا بالنناتل المحلنياالجمالي لقطاع الزراعة:
تتميه الثر ة الحيوانية فاي ساورية بوئاود ار ق مصايلة ماأ اللياوا ا غناام ا بقاار الماا ه
كذلك مأ النحال الصاور  ،ياي متالاماة متكيفاة ماع الظار ف المناخياة البي ياة في اا ،تام ماأ
خالا البحو العلمية تطوير انتائيت ا الى مصتويات ئيدة ،إال من يذ الثر ة تعااني ماأ صاعوبات
كبير مأ ميم ا دم ئود توازن في دد القطيع ماع لجام المرا اي الطبيعياة الهرا اات العلفياة
الالزمة لتأميأ التيائات ا مأ ا

الف ،يتم سد العجه باالستيراد ،قد ساايم بتفااقم ياذ المشاكلة

إطااالق مشااا ية الر ااي فااي الباديااة

اادم الااتمكأ مااأ تنظاايم الر ااي في ااا فااي المناااطق الر ويااة

ا خاارل ،كمااا يوئااد تحااديات مخاارل مااأ ميم ااا ساايادة التربيااة التقليديااة صااغر لجاام الحيااازات
سيادة التربية الصارح لغغناام التربياة ا سارية لغبقاار ،ساوت تنظايم تصاويق منتجات اا ،ساايم
بذلك دم ا طات االيتمام الكافي بحا الثر ة الحيوانية الصحة الحيوانية.
لقد ترائع دد ا غنام خالا ا زمة مأ /18.6مليون رمس ام  2010الى /16.4مليون رمس ام
 ،2015كما ترائع دد ا بقار مأ /1مليون رمس الى /913مل

رمس خاالا الفتارة ترائاع ادد

الما ه مأ /2مليون رمس لعاام  2010الاى /1.8ملياون رمس اام  ،2015مماا ا اداد الاد ائأ فقاد
ترائعا مأ /25مليون طير ام  2010الى /17مليون طير ام .2015
بذلك ترائع انتاا اللحم مأ /416مل

طاأ اام  2010الاى /335ملا

طاأ اام  2015ترائاع

انتاا الحليب مأ /202مليون طاأ الاى /2.1ملياون طاأ انتااا البايض ماأ /3.3ملياار بيضاة الاى
/1مليار بيضة خالا نفس الفترة.
 عدم التوافق بين معدل نمو السكان مع معدل نمو الموارد:
لقد صل النمو الصكاني الى  %2.54سانويا مقابال نماو مقال ماأ  %1للماوارد ا رضاية المااياة،
فاي المنااطق التاي ال تتاوفر في اا نشااطات اقتصاادية

مما مدل الى ارتفاا نصبة البطالة في الريا

غير زرا ية ،الى دم تلبية الطلب لى ا راضاي لاد

جاه ماااي ترائاع مصاتول ا ماأ

الغذااي االنتقاا مأ مرللة االكتفات الذاتي لمعظم المنتجات الهرا ياة الاى التاوازن م العجاه فاي
االنتاا الهرا ي لتلبية لائة الصكان الصنا ة التجارة الهرا ية مأ المنتجات الهرا ية.
 العمالة الزراعية:كانا العمالة الهرا ية مازالا غير منظمة ،ياي غيار مرتبطاة بصاوق العمال كماا من اا موسامية
ال تحقاااق اساااتقرار الااادخل للعمااااا الاااهرا ييأ ،ال ياااتم تصاااجيل العمااااا الاااهرا ييأ بالتأميناااات
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االئتما يااة ،إضااافة الااى انلفاااب مئااور العماال الهرا ااي ،اسااتلدام مالااة ا طفاااا ،اسااتلدام
النصات بالعمل الهرا ي

دم لصول م لى لقوق م مأ ا ئور.

منذ موئة الجفاف التي مرت لى سورية امي  1999-1998ارتفعا نصابة يجارة العمالاة ماأ
الريا

الااى المدينااة نتيجااة ترائااع المااوارد الماايااة تلفاايض اللطااة الهرا يااة المقااررة للهرا ااات

الصاايفية ،كمااا مدت موئااة الجفاااف لعااامي  2009-2008الااى يجاارة مساار كاملااة مااأ الري ا

فااي

المناااطق الشاامالية الشاارقية اسااتقرار بعضا ا بالتجمعااات الصااكنية الواقعااة لااوا الماادن ،ممارسااة
م ماا غير زرا ية تحقق ل م االستقرار بالدخل العمل.
 ضعف االستثمارات العامة والخاصة الموظفة للقطاع:لقد كان االساتثمار اللااا بالقطااا الهرا اي خجاوال الرتفااا نصابة الملااطرة ناد االساتثمار باه
لتااأثر بااالظر ف المناخيااة ،لعاادم ئااود نظااام للتااأميأ الهرا ااي ،لتعاادد المنتجاايأ لصااغر لجاام
الحيازة الهرا ية ،لتعدد سالسل االنتاا التصويق،
مما االستثمارات الحكومية الملصصة لقطا ي الر

دم تطوير مسواق الجملة.
الهرا ة ،فقد ترائعا مناذ اام  2000لام

تعااد تلبااي لائااة المشاااريع المدرئااة باااللطه االسااتثمارية الصاانوية ،لاام تتطااور يااذ القطا ااات
بالمصتول المطلوب لعدم كفاية االستثمارات المرصودة.
في ل ا زمة توق

القطاا اللاا أ االستثمار في القطاا الهرا ي نتيجة الظر ف ا منية،

ترائعا االستثمارات الحكومية بشكل كبير لعدم التمكأ مأ تنفيذ م مشاريع اساتثمارية فاي ال
ا زمة.
 عدم النمو المتوازي للقطاعات:
نتيجة للد م الموئه للقطاا الهرا ي التوسع باستصالح ا راضي تنفيذ مشاريع الر الحكومية
إقامة الصد د تحقيق االستقرار في سوق مصتلهمات اإلنتاا لفترة طويلة ضمان تصويق االنتااا
مااأ المؤسصااات الحكوميااة للمحاصاايل االسااتراتيجية ،فقااد تاام تحقيااق االكتفااات الااذاتي مااأ اإلنتاااا
الهرا ااي مااأ معظاام المنتجااات النباتيااة الحيوانيااة ،لاام تتطااور الطاقااات اإلنتائيااة فااي القطا ااات
ا خرل بالتواز مع تطور الهيادة باإلنتاا الهرا ي مماا مدل الاى ادم اساتيعاب فاااض اإلنتااا،
ارتفاا نصبة الفاقد منه ،تصدير د ن االستفادة مأ تحقيق القيمة المضافة منه ،ترائعا وااد
االستثمار الهرا ي نتيجة انلفاب ا سعار بالتالي تعرب المهار ون المنتجون الى خصاارات
كبيرة مدت الى توق

دد كبير مأ لااه الحيازات الصاغيرة اأ اساتثماريا تعرضا ا للتعاد

بالتوسااع الصااكني الصاانا ي غياار خصااارة نصاابة م مااة مااأ االنتاااا الهرا ااي نتيجااة فااوات
استثماريا.
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 تعدد الجهات اإلدارية القطاعية والتنظيمية المشرفة على القطاع:
مدل تعدد الج ات المصؤ لة أ قطاا الهرا ة الر

ضع

آليات التنصيق فيماا بيان م الاى ادم

تحقياق الكفاااتة الممكنااة مااأ إدارة اسااتثمار الماوارد ا رضااية الماايااة ،لياات تقااوم زارة المااوارد
المااية بتلصيص ا لالستثمار الهرا ي تقوم زارة الهرا ة بتنظيم الاد رات الهرا ياة المالاماة
ل ا يتاولى المهار اون اساتثماريا تحاا مظلاة قاانون التشاريع الماااي فاي زارة الماوارد المااياة
قاااانون اللطاااة الهرا ياااة فاااي زارة الهرا اااة ،رغااام ذلاااك لااام ياااتم التوصااال الاااى ادارة ساااليمة
منضبطة للموارد.
 تعديل السياسات الزراعية دون المرور بمرحلة التكيف:
منذ بدت تنفيذ اللطة اللمصية العاشرة تم تعديل الصياسات الهرا ية النا مة للقطاا الهرا ي من ا
تعديل منظومة الد م الهرا ي االنتقاا مأ د م مصتلهمات االنتاا الاى د ام المناتج الن اااي ،لام
يتقباال المهار ااون الصياسااات الهرا يااة الجدياادة رغاام من ااا تحقااق ل اام ربحااا مفضاال مااأ الصياسااات
القااماة ساابقا لعادم المار ر بمرللاة التكيا
التنظيمية التأييل التدريب

ماع الصياساات الجديادة ماع ضاع

الوسااال اإل الميااة

دم معالجة المشاكل المتجذرة بالقطاا.

 تكاليف االنتاج الزراعي " با المزرعة " وأسعار الجملة وأثر األزمة عليها:
منااذ ااام  2009قباال ا زمااة ارتفعااا تكااالي

االنتاااا بصاابب ارتفاااا مسااعار مصااتلهمات االنتاااا

الهرا ااي مااأ ا ساامدة المحر قااات ،خااالا ا زمااة ارتفعااا بشااكل مكباار بعااد االرتفاااا المتتااالي
سعار المحر قات ا سمدة الك ربات النقل ا

الف البذار العبوات ا تا ات مئور اليد

العاملة مسعار قطع التبديل مئور اآلليات الهرا ية المبيدات غيريا..
لقد كان معدا الهيادة بكلفة باب المهر ة إلنتاا محصوا القمح لمتوسه الفتارة  2010-2005ماع
متوسه الفترة  2015-2011لوالي  %94مماا معادا الهياادة فاي مساعار الشارات ماأ قبال مؤسصاة
الحبوب كانا  %109.5مما معدا الهيادة في مسعار الجملة بالصوق كانا  %117.6مما مدل الاى
تصرب الكميات المنتجة الى الصوق

دم بيع ا لمؤسصة الحبوب " ترائع الكمياات التاي اشاترت ا

المؤسصة مأ /2مليون طأ ام  2012الى /480مل

طأ ام  " 2015الرتفااا نصابة الاربح ناد

بيع ا للتجار أ ا سعار المحددة مأ الحكوماة رغام من مساعار الحكوماة كاان معادا زيادت اا مكبار
مأ معدا الهيادة بالتكلفة.
مما محصوا الشعير فقد كان معدا الهيادة بكلفة بااب المهر اة لمتوساه الفتارة  2010-2005ماع
متوسااه الفتاارة  2015-2011لااوالي  %87.4ممااا معاادا الهيااادة فااي مسااعار الشاارات مااأ مؤسصااة
الحبوب كان  %105.7مما معدا الهيادة في مسعار الجملاة بالصاوق كاناا  %143.8مماا مدل الاى
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زيادة المصالات المهر ة بالشعير لاى لصااب القماح المحاصايل ا خارة ارتفااا اإلنتااا ماأ
متوسه /600مل

طأ للفترة  2010-2005الى /1.6مليون طأ ام .2015

مما محصوا القطأ فقد كان معادا الهياادة بكلفاة بااب المهر اة لمتوساه الفتارة  2010-2005ماع
الفتارة  2015-2011لاوالي  %77.5زياادة مساعار الشارات ماأ المؤسصاة العاماة لحلاج تصااويق
ا قطان الى  %109.4رغم ذلك لم تصتطيع المؤسصة ام  2015مأ شرات سول كمياات بصايطة
لتعديل آليات تصويق شرات المحصوا الطلب مأ المهار يأ نقال المحصاوا تصاليمه للمؤسصاة
في مراكه الشرات المحددة بمحافظتي لمص لما .
مما محاصيل البطاطا الثوم البند رة المحمية الحمضيات زيا الهيتون فقاد بلا معادا الهياادة
بأسعار الجملة لمتوسه الفترة  2010-2005ماع الفتارة  2015-2011لاى التاوالي " ،%276.9
 " %145.9 ،%90.5 ،%436.4 ،%324.1ناللااأ من مهار ااي الحمضاايات كااانوا مااأ مكثاار
المتضرريأ الرتفاا تكالي

االنتاا بنصب مكبر مأ ارتفاا مسعار الجملة ل ا.

مما المنتجات الحيوانية مأ لليب البقر ئبأ الغنم اللحم ا لمر بعظمه اللحم ا بيض فقد بلغاا
معدا الهيادة بأسعار الجملة لمتوسه الفتارة  2010-2005ماع الفتارة  2015-2011لاى التاوالي
" ." %257.4 ،%199 ،%192.1 ،%229.7
رابعاً :الرؤية المستقبلية للقطاع:
في ل الصعوبات التي توائه تحقيق نمو إيجابي بالقطاا نقترح من تكون الرؤية المصتقبلية له:
" من يكون القطاا الهرا ي قطا ا تنافصايا يعتماد لاى المياهة النصابية ،لاه القادرة لاى تحقياق ا ماأ
الغذااي التنمية المصتدامة ".
ولتحقيق هذه الرؤية ال بد من تنفيذ ما يلي:
 ا داد دراسة لتقييم الوضع الرايأ. إئرات مصوح الصااية شاملة.-

ضع استراتيجية إلدارة تطوير القطاا.

-

ضع برامج محددة للتنفيذ.

 ا تماد مشاريع استثمارية دا مة. ا تماد خطة لى المدل المنظور/خالا ا زمة،تأييل،
-

لى المدل المتوسه لغاية  3سنوات فترة إ اادة

لى المدل البعيد لما بعد  3سنوات.

ضع إطار مشر ا سياسات مشاريع مرللة الطوارئ العمل االنصاني.
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-

ضع خطة مل للقطاا اللاا لى التواز مع اللطة الحكومية.

على التوازي البد من اعتماد خطة وطنية تهدف الى:
 تطوير نظام تكامل لمفاييم الصياسات المعتمدة باللطه اللمصية بيأ الشركات. تطوير آليات تنصيق مصتدامة بيأ الشركات. تطوير إدارة المعرفة التشبيك بيأ الشركات الفالح ا داة الرايصية في التنفيذ. التشبيك بيأ القوانيأ التشريعات النا مة التعليمات التنفيذية ل ا. -تطوير النظام االدار

ال يكلي للقطا ات ذات الصلة.

 تطوير منظومة الد م توليد ئ ة منحه. تطوير منظومة انتائية نو ية مكانية تضمأ خصوصية ميهات كل من ا.-

ضع آليات التكي

مع المتغيرات االقتصادية العالمية.

متطلبات التنفيذ:
 التللص مأ آثار الحرب " مأ آالت لربية متفجرات غيريا " في ا راضي الهرا ية. إ ادة ترتيب ا لويات ضمأ القطاا مع الشركات. توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ البرامج دفع القطاا اللاا لالستثمار في القطاا. اال تماد لى اللبرات المحلية ا ئنبية الموثوقة تأييل الموارد البشرية. -تطوير مد ات مساليب نشر نتااج البحت العلمي

ضع برامج تطبيقية ل ا.

 تعهيه العمل التشاركي مع المجتمع المحلي زيادة مصايمة المرمة الريفية. تشجيع االبتكار اإلبداا االستفادة مأ التجارب الد لية المتطورة. ا تماد خطة متكاملة لمعالجة المشاكل المصتعصية.البرامل المقترحة لتحقيق الرؤية المستقبلية:
 برنامج لرفع كفاتة النظم الهرا ية االنتائية. برنامج لرفع الكفاتة االقتصادية لالستثمار الهرا ي. برنامج لتعهيه القدرة التنافصية لإلنتاا الهرا ي. برنامج لموائ ة التغيرات المناخية مثر الجفاف لى الهرا ة. برنامج لإلدارة المصتدامة للموارد المااية ا رضية. برنامج لتطوير البحت العلمي الهرا ي اإلرشاد التدريب المصتمر.9

 -برنامج لتطوير الري

تنميته ليصبح امل رفع للتنمية.

 برنامج لغماأ الغاذااي لتاوفر الغاذات إتالاة الحصاوا لياه بكافاة ا قاات بأساعار تتوافاق ماعمصتول الدخل.
 برنامج لتطوير تنمية الثر ة الحيوانية تأميأ مصتلهمات ا. برنامج لتشجيع االستثمارات اللاصة في الهرا ة الحلقات الوسيطة له. برنامج للتطوير ال يكلي. برنامج لتطوير التشريعات التعليمات التنفيذية.مراحل تطوير القطاع الزراعي على المدا القصير والمتوسط والطويل:
األهداف قصيرة المدا /خالل األزمة:
 تأميأ لائة االست الك المحلي مأ اإلنتاا الهرا ي بشقيه النباتي الحيواني: التوسع بالد م الهرا ي المباشر خاصة لصغار المهار يأ.
 التوسع باإلقراب الهرا ي.
 توفير مصتلهمات االنتاا لى مصتول مناطق االنتاا.
 تحقيق استقرار مسعار مصتلهمات االنتاا خالا الموسم الهرا ي.
 تمكيأ ا سر الريفية تحصيأ فرا العيش: تعهيه االستقرار الغذااي ا سر

تحصيأ الوصوا إلى الغذات.

 تنظيم العمالة الهرا ية تنظيم إدارة الطلب.
 إليااات الم ااأ الريفيااة المناادثرة بااد م ا ساار الريفيااة الماارمة الريفيااة بقاار ب المشاااريع
الصغيرة المتوسطة.


تنظيم تصويق المنتجات الهرا ية خاصة مأ الحياازات الصاغير مشااريع تمكايأ المارمة
الريفية مشاريع تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة.

 توئيه االستثمارات اللاصة لتوفير اللوئصاتيات البناى التحتياة البناى ا ساساية الدا ماة
لحفأ االنتاا تصنيعه توضيبه في الري .
 تنظيم إدارة استثمار الموارد االنتاا بالعمل التشاركي مع المجتمع المحلي: تشااكيل مجلااس محلااي مشااترك لااى مصااتول المنطقااة يتااولى التنصاايق المباشاار مااع الصاالطة
التنفيذية لتيصير اللطة االنتائية الهرا ية إدارت ا مع ممثلي ا في المحافظات.
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تتولى زارة الموارد المااياة تحدياد الماوارد المااياة الملصصاة للهرا اة ،تتاولى زارة
الهرا ااة تحديااد ميااهان اسااتعماالت ا راضااي تحديااد ا راضااي الملصصااة لالسااتثمار
الهرا ي

ضع الد رات الهرا ية النمطية المالامة ل ا تحديد لجم مصاتلهمات االنتااا

اللدمات المصا دة المطلوبة لتنفيذيا توزيع الحقوق الوائبات الم ام بيأ الشركات.
 تأميأ لائة الصنا ة مأ المواد ا لية الالزمة ل ا ضمأ اإلمكانيات االنتائية الهرا ية: انتاااا المااواد ا ليااة الالزمااة للصاانا ة مااأ المااواد القابلااة للنقاال التصاانيع ضاامأ لااد د
الموارد المتالة لد د الطاقة االنتائية المحددة مأ المعامل.
 تنظيم العالقة بيأ المهار يأ الصنا ييأ بعقود مصابقة لتاوفير لائاة المعامال المصاانع
مأ اإلنتاا لصب االلتياا الكمي النو ي مأ المواد ا لية.
 توفير فااض مأ المنتجات الهرا ية الممكنة للتصدير: التاارخيص لمؤسصااات تصااويقية خاصااة م مت ااا تاانظم العالقااة التجاريااة مااع المااهار يأ
االشراف لى االنتاا تحقيق المواصفات القياسية منه.
األهداف متوسطة المدا لتأهيل القطاع بعد األزمة مباشرة  30سنوات:
 تشاااكيل مجمو اااة متلصصاااة ماااأ كافاااة القطا اااات ذات الصااالة لمعالجاااة المشااااكل المصاااتدامةالمصتعصية التي تحد مأ نمو القطاا الهرا ي اقتراح التشريعات الالزمة لمعالجت ا.
 استدامة الموارد المااية ا رضية: التلطيه إلدارة الموارد المااية ا رضية ضمأ معايير االستدامة.
 اال تماد لى النماذا الرياضية االستشعار أ بعد لقياس ا تنظيم ا.
 اال تماااد لااى خاارااه اسااتلدام ا راضااي الصااور الفضااااية االستشااعار ااأ بعااد فااي
التلطيه لالستثمار الهرا ي إدارة ا راضي الهرا ية.


ق

الهرا ات الصيفية الشرية للميا

لى اآلبار د م البداال.

 تأسيس شركات خاصة لتنفيذ مشاريع التحوا نحو الر الحديت.
 إ اااادة تنظااايم االساااتثمار الهرا اااي بمشااااريع الااار الحكومياااة فاااق الدراساااات الفنياااة
االقتصادية ل ا " ضمأ إطار ييكلي إدار

استثمار

انتائي مصتقل لكل مشر ا ".

 تطوير منظومة إدارة ا راضي:

ا تمااااد ملططاااات تنظيمياااة للمااادن القااارل التجمعاااات الصاااكنية المنااااطق الصااانا ية
الحرفيااة اللدميااة تلبااي الحائااة لتااى ااام  ،2030من ترا ااي المعااايير البي يااة نااد
تلصيص ا بعقارات بعيدا أ ا راضي الهرا ية.
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 إزالة الملالفات المنشآت المقامة لى ا راضي الهرا ية.
 تنظيم استثمار الحيازة خاصة الصغيرة من ا تنظيم تصويق منتجات ا: تأساااايس شااااركات خاصااااة لتااااوفير اآلالت المعاااادات الهرا يااااة المتطااااورة تأئيريااااا
للمهار يأ.
 تنظاايم الحيااازات الصااغيرة ضاامأ تعا نيااات انتائيااة تااوفير الااد م اللوئصااتي لربط ااا
بالمؤسصات اإلنتائية التصويقية تعمل بإشراف المجلس المحلي اإلنتائي.
 تنظيم العمالة الهرا ية: إلدا مؤسصات خاصة لتنظيم تشغيل العمالة في الري .
 تأييل العمالة الهرا ية لمواكبة التقدم الفني في مساليب العمل الهرا ي.
 التدريب التأييل المصتمر نقل لصيلة التجارب الد لية الي م.
 ضمان لقوق العماا الصحية االئتما ية التصجيل بالتأمينات غيريا.
 تطبيق المعايير المحددة بالقوانيأ الستلدام العمالة.
 تطبيق المعايير الفنية التي تحقق تنافصية القطاا: توئه صند ق الد م نحو د م االنتاا الن ااي بدال مأ د م مصتلهمات االنتااا ،اال تمااد
لى تطبيق المعايير الفنية التقنيات الهرا ية التي تحقق انتاا زرا ي تنافصي.
 تطوير انظمة التمويل الهرا ي إل ادة تأييل ا صوا الثابتة لإلنتاا.
 ا تماااد خاارااه اسااتلدامات ا راضااي للتلطاايه لهرا ااة المحاصاايل ذات الميااهة النصاابية
التنافصية لى مصتول المناطق.
 تأسيس شركات خاصة لتنظيم إدارة الهرا ة العضوية.
 تطوير مسواق الجملة لمواكبة التطور النو ي الكمي للمنتج الهرا ي.
 تطوير الصنا ات الهرا ية لمواكبة تطور اإلنتاا الهرا ي.
 تطوير منظومة النقل لمواكبة التطور العالمي بالنقل المبرد.
 تطوير الملازن منشآت الفرز التوضيب لمواكبة التطور العالمي ب ا.


ضع نظام متكامل للمواصفة القياسية مقاييس الجودة للمنتجات.

 تطوير برامج خاصة لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة:

توسيع النشاطات االقتصادية في الري

خاصة في المناطق التي تعتمد القطااا الهرا اي

كنشاط اقتصاد رايصي.


تأسيس ئمعيات ميلية انتائياة تصاويقية إلدارة نظاام تأييال تشاغيل النصاات الريفياات فاي
تصنيع المنتجات الهرا ية الم أ الريفية المندثرة.
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 مرا اة اللصوصية التنموية لكل قرية لصب الموارد الكفاتات في ا.


تأساايس صااناديق د ارة فااي المناااطق الريفيااة لتموياال المبااادرات النائحااة تطويريااا الااى
مشاريع راادة لى مصتول المنطقة.

 تطوير الصياسات الهرا ية: التطوير المصتمر للصياسات الهرا ية لمواكبة التغيرات العالمية بأنظمة التجارة الد م.
 تطوير البحت العلمي اإلرشاد التعليم الهرا ي: قيااام البحااو الهرا يااة بتااوفير ا صااناف المالامااة للبي ااة المحليااة اليااة االنتائيااة التااي
تتوافق مع متطلبات التصنيع ا سواق اللارئية.
 ا تماااد اإلرشاااد مداة ربااه تنظيميااة باايأ المااهار يأ مؤسصااات القطاااا اللاااا البحاات
العلمي الهرا ي لتحقيق الكفاتة باإلنتاا الهرا ي.
 تطوير ال يكل اإلدار لقطا ي الهرا ة الميا المنظمات ذات الصلة:


ضع اآلليات المناسبة لمراقبة استلدام الموارد تطبيق ا نظمة النافذة.
تطبيااق منظومااة العماال التشاااركي باايأ الااوزارات المعنيااة بااإدارة المااوارد لااى مصااتول
المناطق م توليد ئ ة اإلشراف لى الموارد.

األهداف طويلة المدا لما بعد ثالث سنوات من انتهاء األزمة:
 تطبيق الهرا ة التي تعتمد لى الميهة النصبية االنتقاا الى الهرا ة التنافصية. تطبيق صارم للقوانيأ النا مة لإلدارة المصتدامة للموارد. تعهيه برامج التنمية الريفية المتوازنة تحقيق تكامل النشاطات االقتصادية الهرا ية في الري . توطيأ مؤسصات مالية متطورة لإلقراب التأميأ الد م الهرا ي. تنظيم استثمار الحيازات الصغيرة ضمأ تعا نيات انتائية تصويقية تحقق منظومة متكاملاة إلدارةسالسل اإلنتاا الهرا ي بمرالله اإلنتائية التصويقية.
 نشاار اسااتلدام التقانااات الهرا يااة مااأ خااالا شااركات متلصصااة تعماال لااى تااوفير خدمااة العماالالمأئور.
 تطبيق سياسات زرا ية لديثة مرنة تواكب التغيرات العالمية بأنظمة التجارة الد م. توطيأ برامج البحو العلمية الهرا ية لرفع كفاتة االستثمار الهرا ي. تعهيه الثقة بيأ المهار يأ المؤسصات النا مة للقطاا. -االستمرار بتطوير التشريعات النا مة ال يكل اإلدار للهرا ة الر
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االستثمار.

الباحث المهندس الزراعي:
محمد حسان قطنا
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