لجنة الزراعة تستعرض أھم مالمح التنمية الزراعية
عق دت لجن ة الزراع ة اجتماع ا برئاس ة م /ع الء دي اب رئ يس اللجن ة ،بغ رض مناقش ة أس لوب
التواصل بين األعضاء لفاعلية المشاركة وإنجاز األعمال
وقد عرض م  /عالء دياب خطة عمل اللجنة المقترحة كاآلتي:
أوالً :ھدف اللجنة:
• كفاية الغذاء وسالمته.
• تطوير منظومة الزراعة فيما يتعلق بطرق وأساليب الزراعة.
• رؤية مستقبلية لالستثمار الزراعي في مصر ودول حوض النيل .
ثانيا ً :دور اللجنة لتحقيق ھذه األھداف يتمثل فيما يلي:
 .١التوعية ).(Awareness
 .٢الخروج ببرامج عمل واضحة المعالم وسھلة التطبيق .
 .٣البحث عن الفرص االستثمارية الزراعية المتاحة داخل وخارج مصر.
 .٤التعاون بين الجمعية والجھات المعنية للوصول ألفضل النتائج الموجودة.
ثالثا ً:مالمح خطة عمل اللجنة خالل عام  ٢٠١١تتمثل فيما يلي:
• تناول المشاكل األساسية للزراعة التي لھا تأثيرھا في مصر.
• اإلشارة إلى سياسات اإلصالح الخاصة ببعض القطاعات.
• أخذ شق واضح فيما يتعلق باالستثمار في دول حوض النيل وعلى رأسھا السودان.
• التواصل مع جھة أو أثنين خارجتين مثل المعھد القومي للبحوث الزراعية.
ثم تم االتفاق على ما يلي:
أوالً :تنمية الثروة الداجنة
 .١إضافة موضوع تنمية الثورة الداجنة إلى خطة العمل لألسباب اآلتية:
• أقل مصادر البروتين الحيواني استخداما ً للمياه مما يساعد فى توسيعھا.
• التحويل الغذائي فى الدواجن كيلو لحم لكل كيلو ونصف علف.
• تربية الدواجن ال تحتاج إلى مساحات خضراء واسعة مثل الماشية.
• تمتص ھذه الصناعة عمالة كثيفة.
 .٢التوسع في زراعة الذرة الصفراء المستخدمة كعلف الدواجن و ذلك لتقليل النسبة
المستوردة منه والمطالبة بتوفير دعم الحكومة لزراعة األرز.
 .٣اقتراح نقل مزارع الدواجن بجانب مناطق زراعة العلف لتوفير تكلفة نقل العلف ،على
أن يتم الخروج إلى المناطق الصحراوية البعيدة عن السكان
 .٤رفض فكرة التوسع في زراعة الذرة الصفراء على حساب زراعة األرز ،لما لذلك من
أثر سلبي على زراعة األرز الذي يعتبر من المحاصيل األساسية.
 .٥وجوب استغالل إغالق أوروبا لمزارع الدواجن ،مما يكون له األثر البالغ في فتح الباب
أمام مصر لزيادة إنتاجھا.
ثانيا ً :مشكلة المياه وحسن استغاللھا:
 .١التأكيد على أھمية مشكلة ندرة المياه التي تواجه مصر ومشروع وزارة المالية لتطوير
الري فى الدلتا.

 .٢تبنى حملة توعية باألساليب المتطورة في استخدام المياه في الزراعة ،ووضع خريطة
للمياه الجوفية فى مصر واالستفادة من اآلبار االرتوازية.
ثالثا ً :زراعة األرز:
 .١ضرورة االھتمام بموضوع األرز والتوازن في إنتاجه واستيراده من الخارج.
 .٢ضرورة االنتشار في وضع دورة مياه محددة لوحدة زراعة األرز ،على أن يعاد
استخدامھا لزراعة مناطق أخرى
 .٣ضرورة االستفادة من مشروع المدينة المليونية فى منطقة العلمين نظراً لألسباب اآلتية:
• توافر المياه )ترعة النصر(.
• توافر الكھرباء )محطة كھرباء(.
• توافر محطة تحلية مياه جزئية عند سيدى كرير.
• استغالل األراضي الصالحة للزراعة فى ھذه المنطقة.
رابعا ً :دول حوض النيل:
 .١استغالل دول حوض النيل للتوسع فى زراعة األرز ھناك ،بسبب مشكلة المياه التى
تعانى منھا مصر واالعتماد على تلك البالد في استيراد اللحوم وذلك نظراً لألسباب
اآلتية:
• انخفاض سعر األرض الزراعية.
• توافر مقومات االستثمار:
 .١الموارد البشرية )أغلب الجيل الجديد من تلك الدول على درجة من التعليم والثقافة(
 .٢البنية األساسية.
 .٣توافر األسواق سواء محلى أو تصدير لمصر.
• الطقس يساعد فى زراعة أكثر من مجموعة زراعية.
• انخفاض أسعار اللحوم فى بعض دول حوض النيل على عكس أسعارھا فى دول
أمريكا الجنوبية.
ثم تم عرض ورقة العمل المقدمة من م  /عالء دياب بخصوص تصوره حول كيفية الخروج من
األزمة الراھنة التي تمر بھا البالد على المستوى المحلى والدولي وھى كاآلتي:
أوالً:كيفية الخروج من األزمة الراھنة التي تمر بھا البالد على المستوى المحلى:
 -١التركيز على جدية رجال األعمال على القيام بواجباتھم.
 -٢تكثيف عمل اللجان ،وعمل لقاءات مع ال وزارة الجدي دة م ع إبرازھ ذا ف ي وس ائل األع الم
المختلفة.
ثانيا :تصور عن كيفية معالجة اآلثار االقتصادية السلبية لألزمة الراھنة على المستوى الدولي
على النحو التالي:
 -١حضور كافة المعارض الخارجية كما كان الوضع قبل األحداث.
 -٢الدعاية الخارجية في الـ  ،Internetالمجالت المتخصصة والجرائد.
 -٣الوص ول إل ى محط ات مث ل  CNN, BBC,DUBAI, ALARABYAلعم ل لق اءات
لبث روح الجدية ،اإلصرار والتفاؤل.
 -٤دع وة بعث ات تجاري ة م ن الخ ارج إل ى مص ر ،وإرس ال مجموع ات م ن رج ال األعم ال
بتكثيف لرحالت عمل خارجية.
 -٥تنشيط مكاتبنا التجارية في الخارج والتعاون الوثيق مع وزارة التجارة.

