حمضر عشاء عمل على شرف وحبضور

الدكتور  /عز الدين أبو ستيت  -وزير الزراعة و إستصالح األراضي
بفندق ماريوت القاهرة – قاعة عايدة
األربعاء  20فرباير 2019

نظمت جلنة الزراعة والري جبميةة رال األعمل املصريني عشلء عمل على شرف وحبوضرر السةد الدكترر  /عز
الدين أبر ستةت  -وزير الزراعة و إستصالح األراضي ،حةث عُقد اللقلء برئلسة املهندس  /علي عةسى  -رئةس
اجلميةة ,واملهندس /عالء ديلب  -رئةس جلنة الزراعة والري بلجلميةة ،كمل حوضر اللقلء عدد من السلدة ممثلي
وزارة الزراعة وإستصالح األراضي من نراب الرزير ورؤسلء املراكز البحثةة التلبية للرزارة ،وعدد من املسئرلني
احلكرمني ،وحوضرر السلدة ممثلي جمتمع األعمل املصري اليلملني بللقطلع ،ورال الصحلفة واإلعالم ،وذلك
يف متلم السلعة السلبية مسلء يرم األربيلء  20فرباير  ، 2019بفندق ملريرت القلهرة – قلعة عليدة ،حةث عُقد
اللقلء بهدف إستيراض ومنلقشة:

اخلريطة املستقبلية لإلستثمار الزراعي يف مصر يف ظل ندرة املياة وحتقيق التوازن املطلوب
بني املردود اإلقتصادي واألهمية اإلسرتاتيجية واألثر املتوقع على حجم جتارة مصر من
ً
ً
املنتجات الزراعية "إستريادا وتصديرا "
بدأ اللقاء بالرتحيب بالسادة احلضور وتوجيه الشكر للسادة الرعاة واإلعالميني.
حيث بدأ املهندس  /علي عيسى – رئيس جملس إدارة اجلمعية كلمته مرحبلً بللسةد الدكترر  /عز الدين أبر
ستةت  -وزير الزراعة و إستصالح األراضي وشلكراً له على قبرله الدعرة وتشريفه هلذا اللقلء اهللم ،كمل رحب
بكلفة احلوضرر من ممثلي الرزارة واملسئرلني احلكرمني وممثلي جمتمع األعمل

املصري ورال

الصحلفة

واإلعالم ،وقد أكد سةلدته علي أهمةة فتح قنرات التراصل بني القطلع اخللص ووزارة الزراعة لتنفةذ خطط
واسرتاتةجةلت الدولة يف جملالت اإلستثملر والتصنةع الزراعي ،وقد أشلر سةلدته إىل أهمةة وأولرية قطلعي
السةلحة والزراعة للدخل القرمي املصري ،حةث يشكالن النصةب األكرب ملصلدر اليملة األانبةة وهةكل
الصلدرات املصرية .
ثم قام املهندس/عالء دياب  -رئيس جلنة الزراعة والري باجلمعية بإلقلء كلمته ,مرحبلً بللسةد الدكترر  /عز
الدين أبر ستةت  -وزير الزراعة و إستصالح األراضي ،وبللسلدة احلوضرر ،وقد أشلر سةلدته إىل أن االستثملر
والتصنةع الزراعي مل يلخذا اإلهتملم الكليف من الدولة مثل القطلعلت األخرى بللرغم من األهمةة
اإلسرتاتةجةة هلذا القطلع ،ثم أكد سةلدته على رغبة جمتمع األعمل

املصري يف فتح البلب أملم القطلع

اخللص وتشجةيه للتيلون مع الرزارة واملسلهمة لتحقةق اهداف الدولة فى زيلدة مسلهمة القطلع الزراعي فى
النلتج احمللي.
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ثم قام الدكتور  /عز الدين أبو ستيت  -وزير الزراعة وإستصالح األراضي بإلقلء كلمته ،مراه ًل الشكر جلميةة
رال األعمل املصريني على دعرته هلذا اللقلء اهللم مع ممثلي جمتمع األعمل املصري ,وقد أشلر سةلدته
إىل أن الزراعة املصرية حيكمهل حمددات رئةسةة وهى (األرض – املةله – التغريات املنلخةة ) ،مؤكداً أن
التغريات املنلخةة تيد من أهم احملددات املستحدثة ضمن االسرتاتةجةة الزراعةة ،ملل هلل من تأثريات مبلشرة
وخطرة على حركة التجلرة وخريطة االسترياد والتصدير فى خمتلف الدو ،وخلصة أنه من املترقع أن تزاد
حدة التغريات املنلخةة خال السنرات القلدمة.
وقد أشلر سةلدته إىل أن وزارة الزراعة حرصت خال املرسم الشتري على التيلمل مع التغريات املنلخةة من
خمتلف اجلرانب وخلصة طرق مكلفحة االفلت وذلك من خال امليلهد البحثةة املتخصصة حةث أن تغريات
املنلخ قد تؤدي إىل ظهرر آ فلت ثلنرية جبلنب تأثرياتهل املختلفة على اردة احمللصةل واخلسلئر االقتصلدية
اليت ميكن أن حتدث إن مل يتم متلبية تلك التغريات بشكل علمي دقةق ،كمل أن التغريات املنلخةة قد تغري
ايوضلً مالمح اخلريطة الزراعةة من حةث نرع احمللصةل واملنلطق الزراعةة وأسللةب الزراعة وطرق الري
واملكلفحة وغريهل.
وقد أكد سةلدته على أن اسرتاتةجةة الزراعة فى مصر تيتمد بشكل أسلسي على الترسع الرأسي من خال
الصرب الزراعةة والزراعلت احلديثة وإستنبلط أصنلف اديدة ،بهدف حتقةق الترازن بني االستثملر الزراعي
وتشجةع التصنةع الزراعي والثروة احلةرانةة والداانة ،وذلك من خال اإلهتملم بلحمللصةل اإلسرتاتةجةة لتلبةة
احتةلالت الزيلدة السكلنةة والسرق احمللي واليت متتلك أكرب علئد إقتصلدي واحمللصةل التصديرية لوضملن
زيلدة مسلهمة القطلع يف إمجللي الصلدرات املصرية .
ثم أشلر سةلدته إىل أن ندرة املةله تيد من أهم اليرامل املؤثرة بشكل كبري فى كلفة اجمللالت وخلصة يف ظل
الزيلدة السكلنةة والتى تستنفذ ازء كبري من املرارد امللئةة ،وهر مل يتطلب إستخدام اقتصلديلت اديدة
لرتشةد املةله ومنهل :تطرير منظرمة الري احلقلي وميلجلة مةله الصرف الصحي واإلجتله حنر الري بلملراسري
والتنقةط والري احملرري ،إال أن تطرير الري احلقلي والتحر

إىل الري احلديث يتطلب فرتات كبرية قد

متتد ألعرام بلالضلفة إىل التكللةف البلهظة وإعداد الربامج لترعةة الفالحني برتشةد املةله واقنلعهم بللدخر
ضمن تكتالت لوضملن تنفةذ املشروع بأقل تكلفة ممكنة ،خلصة يف ظل املقننلت امللئةة اليت حددتهل وزارة
الري وهى  4اآلف مرت مكيب للفدان ،حةث أن هنلك جتلرب نلاحة لري قصب السكر بللتنقةط وسلهمت يف
ختفةض إستهالك مةله الري يف هذه الزراعلت.
وقد أكد سةلدته على أن تفتةت احلةلزات الزراعةة ييد أحد األسبلب الرئةسةة لصيربة تنفةذ مشروع تطرير الري
احلقلي والترسع فةه  ،مشرياً إلي أن األمل يف التقدم التكنرلراي خلصة يف حتلةة املةله وإستخدام الطلقة
املتجددة مثل الريلح والطلقة الشمسةة والبحث اليلمي للتغلب على تلك الصيربلت ،إال أن األحبلث اليلمةة
تتطلب تيلون ودعم مللي كبري من القطلع اخللص والدولة.
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وقد أشلر إىل أن االراضي الزراعةة فى مصر تقدر بنحر  5,7ملةرن فدان أراضي قدمية و  3ماليني فدان اراضي
اديدة ،وقد أكد سةلدته على أن مشروع امللةرن ونصف فدان من أكرب مشلريع التنمةة الشلملة لأراضي
امليتمدة بشكل أسلسي على مفهرم التنمةة املستدامة ،كمل أنه سةسهم يف إقلمة جتميلت صنلعةة وزراعةة
وجتلرية اديدة ،مشرياً إىل أنه نتةجة للزيلدة السكلنةة حر اليلمل ستصبح األراضي الزراعةة فى مصر حبلر
علم  2050من أغلي األراضي .
وقد أكد سةلدته يف نهلية كلمته على مدى حلاة الدولة ألن يقرم رال األعمل بلإلستثملر يف جمل التصنةع
الزراعي ألنه حيقق قةمة موضلفة للنلتج القرمي ويقلل من الفلقد يف السلع الزراعةة كمل أنه يسهم يف حل مشكلة
البطللة ،مؤكداً على أن هنلك فرص كبرية وواعدة لإلستثملر يف جمل الثروة السمكةة والداانة ،مشرياً إىل أن
مشروع غرب املنةل لةس جمرد زراعة أراضي فقط ولكنه مشروع تنمةة متكلمل ،حةث يراد تنسةق كلمل بني
كلفة الرزارء املينةني كمل تيمل احلكرمة حللةلً بروح الفريق من أال وضع خريطة إلنتلج السلع اإلسترياتةجةة
اليت حتتلاهل الدولة ،إضلفة إىل وضع خطة للتسريق والتصنةع ،وقد أكد سةلدته على وارد برنلمج وطين إلنتلج
التقلوى يف مصر من خال مركز البحرث الزراعةة ،مشرياً إىل أهمةة تيلون القطلع اخللص مع الرزارة يف هذا
اجملل
كل من:
ثم قام ٍ

 املهندس  /عبد احلمةد الدمرداش – عوضر جملس النراب املصري ورئةس اجمللس التصديري
للحلصالت الزراعةة
 املهندس  /عالء ديلب – رئةس جلنة الزراعة والري بلجلميةة
بفتح باب احلوار واملناقشة ,بني الدكتور  /عز الدين أبو ستيت  -وزير الزراعة وإستصالح األراضي والسادة
احلضور ,والرد عليها وذلك على النحو التايل:

 مت التأكةد على أهمةة تركةز الرزراة على ملف اإلرشلد الزراعي ملل له من أهمةة قصرى يف تطرير اردة
ونرعةة احمللصةل الزراعةة وزيلدة الترعةة لدى املزارعني ،حةث ميكن اإلعتملد يف حتقةق ذلك على
حمررين هلمني وهمل  )1( :إستخدام التكنرلراةل احلديثة من خال

عمل التطبةقلت املدعرمة بللصرر

وا مليلرملت على اهلراتف احملمرلة للمزارعني وإنشلء مرقع إلكرتوني للرزارة يقدم خدملت اإلرشلد الزراعي
( )2اللجرء للمتخصصني مبجل الزراعة لتطرير احملترى الفين لقنلة مصر الزراعةة وميلجلة أدائهل اإلعالمي
فةمل خيص اإلرشلد الزراعي ،وهنل مت التأكةد على أن الرزارة ستقرم خال الفرتة املقبلة بللتيلون مع مجيةة
تنمةة الصلدرات البستلنةة  HEIAيف جمل

اإلرشلد الزراعي من خال

اللجرء للدراسلت املتخصصة اليت

تقرم بهل يف هذا الشأن.
 مت التأكةد على ضرورة قةلم الدولة بإختلذ مرقف حلسم جتله تينت وزارة الزراعة السيردية يف احلظر املتكرر
للحلصالت الزراعةة املصرية خلصة وأن صلدرتنل للدو

االوروبةة واألانبةة مل تتيرض للحظر جملرد رفض

شحنة أو شركة مصدرة غري ملتزمة ،وذلك من خال

دعرة وزير الزراعة السيردي من قبل وزارة الزراعة

وإستصالح األراضي املصرية ليقد لقلء ميه يف القلهرة لترضةح مرقفهل من قرار حظر إسترياد البصل من مصر
 ،بلالضلفة إىل ضرورة قةلم الرزارة بتنفةذ رحالت وزيلرات مةدانةة للدو اليربةة ،وتنظةم وفرد لرال األعمل
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واحلفلظ على التراصل املستمر على املستري الدولي حيت ال تتكرر هذه األزمة جمدداً ،إضلفة إىل عمل
زيلرات ملختلف دو اليلمل للرتويج للصلدرات املصرية ومتلبيتهل فى خمتلف االسراق.
 مت التأكةد من قبل الرزير على أن الرزارة مل تتلقي بيد أية مستندات رمسةة أو وقلئع مصررة حر

شحنة

البصل اليت مت على أثرهل قةلم اململكة اليربةة السيردية حبظر إسترياد البصل من مصر ،كمل أن تقرير امللحق
التجلري املصري بللسيردية قد أكد أن تلك اليةنلت أُخذت من االسراق ولةس من املةنلء ،وهر مل ييين أنه
مت فحصهل بيد حرالي  7أشهر وهي مدة كلفةة اداً خللرهل من أي متبقةلت ،كمل أنه فى حللة رصد أي تلرث
فهر ال يتيدي نسبة ، %1لذا فإن هذا املرقف السيردي ال ميكننل تفسريه برضرح خلصة وأن هنلك بيض الدو
االوروبةة مل تقرم بأي حظر للدولة على الرغم من رفوضهل لبيض الشحنلت التصديرية مثل البطلطس وامنل
قلمت حبظر الشركة املصدرة فقط ولةس الدولة وهر مل ال ييطي احلق للمملكة اليربةة السيردية فى اختلذ
هذا االاراء دون وقلئع مثبتة او مستندات رمسةة.
 متت اإلشلرة إىل زراعة القطن املصري وهل ستقرم الدولة بإعلدة جتربة حتديد سير ضملن حملصر القطن
،وهنل أشلر السةد وزير الزراعة وإستصالح األراضي إىل جتربة جملس الرزراء لتحديد سير الوضملن للقطن
،حةث أاتمع املهندس  /شريف إمسلعةل – رئةس جملس الرزراء السلبق مع جممرعة من شركلت
املصدرين وقد قرر سةلدته حتديد سير ضملن خمفض للقطن طريل التةلة بتخفةض ، %12ولكن مجةع
الشركلت مل تلتزم بللسير املتفق علةه.
 مت التسلؤ

حر

حجم جتربه زراعه االقطلن القصريه و التى مت تداوهلل إعالمةلً ،وهنل مت التأكةد على أن

مسلحلت زراعة القطن املصري ستتم بنلء على اإلحتةلالت الفيلةة ومن املترقع أال تزيد عن  200الف فدان
،كمل متت اإلشلرة من قبل الرزير إىل أنه قد مت تأاةل زراعة أصنلف قصرية التةلة محلية للقطن املصري من
اخللط بللتلقةح ،مؤكداً على أنه اذا مل مت زراعة بيض املسلحلت اليلم القلدم فقط سةتم زراعتهل بشكل حمدود
اداً فى املنلطق الصحراوية ولن يتم زراعتهل بيد ذلك ،مشرياً إىل أن القطن املصري طريل التةلة يتيرض
حمللوالت لتدمريه لصلحل زراعة أصنلف أخري .
 مت التسلؤ حر مستقبل زراعة احمللصةل الزيتةة يف مصر ،وهنل أكد السةد الرزير على أن مصر أملمهل فرصة
كبرية يف جمل زراعة الزيترن حةث حتتل حللةلً املركز الثلني علملةلً يف إنتلج زيترن امللئدة  ،مشرياً إىل أن
القطلع الزراعي يف مصر يسيى حللةلً إىل حتقةق مركز يف جمل إنتلج زيت الزيترن.
 مت التأكةد من قبل احلوضرر على ضرورة تطبةق حق اإلنتفلع لأراضي الزراعةة بشكل واضح ،حبةث ميكن
حتقةق النفع لكلٍ من القطلع اخللص والدولة.
 مت التس لؤ

حر

األسيلر اإلسرتشلدية حملصر

القمح ،وهنل أكد السةد الرزير أن وزارة التمرين والتجلرة

الداخلةة هي اجلهة املنرط بهل حتديد سير القمح وأنه قد مت بللفيل حتديد سير القمح املنزرع وسةتم
اإلعالن عنه خال

أيلم ،مشرياً إىل أن سير القمح هذا اليلم جمزي اداً للمزارعني ومت إحتسلبه وفقلً

ملترسطلت األسيلر اليلملةة ،كمل أشلر إىل أن املسلحة املنزرعة من القمح تقدر بـ ثالثة وربع ملةرن فدان.
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ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات :
 إنشلء جلنة مشرتكة توضم أعوضلء من مجيةة رال

األعمل

املصريني وجلنة الزراعة مبجلس النراب

املصري ووزارة الزراعة وإستصالح األراضي ،ليمل لقلءات دورية مع املصدرين واملسترردين الزراعةني
ملتلبية والتيرف على املشلكل اليت ترااه الصلدرات واالستثملر الزراعي خلصة فى ظل مل نرااه من
حتديلت ملئةة ومنلخةة اديدة قد تؤثر علي حركة التجلرة استرياداً وتصديراً .
 التنسةق فةمل بني وزارة الزراعة وإستصالح األراضي والقطلع اخللص للقةلم بزيلرات خلراةة لرفرد من
القطلع اخللص والرزارة تستهدف متلبية مرقف الصلدرات الزراعةة خلصة فى الدو
،ولتس هةل نفلذ احللصالت الزراعةة إىل خمتلف الدو

اليربةة واإلفريقةة

ومتلبية املشلكل التى تتيرض هلل وكةفةة التغلب

علةهل.
 تقرم اجلميةة بيد إنتهلء اللقلء بإرسل كلفة األسئلة واإلستفسلرات الراردة من قبل احلوضرر إىل الدكترر/
عز الدين أبر ستةت – وزير الزراعة وإستصالح األراضي ،بهدف الرد علةهل من قبل الرزارة.

ويف نهلية اللقلء قلم املهندس  /علي عةسى  -رئةس اجلميةة واملهندس  /عبد احلمةد الدمرداش – عوضر جملس النراب
املصري ورئةس اجمللس التصديري للحلصالت الزراعةة ,واملهندس  /عالء ديلب – رئةس جلنة الزراعة والري بلجلميةة
بشكر الدكترر  /عز الدين أبر ستةت  -وزير الزراعة و إستصالح األراضي على حوضرره هلذا اللقلء اهللم ومشلركته الفيللة
وكذلك شكر مجةع السلدة احلوضرر والرعله على حسن املشلركة .
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