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 واإلجراءات الحكومية المتخذةواقع القطاع الزراعي خالل سنوات األزمة 
 

تأثر القطاع الزراعي شأنه شأن القطاعات االقتصادية األخرى باألزمة التي يمر بهاا بمادنا اليبياإال أال  ن 
السانوات ما يميز هذا القطاع هو قدرته عمى الصمود واالستمرار ولو بوتائر  قل من تمك التي عهادنها ياي 

السااابقة ال وعمااى اعتباااار  ن القطاااع الزراعااي هاااو القطاااع المماااد األساااس لممنتلااات ال ذائياااة وميققااًا لب اااد 
ال ال باد مان دعماه وت زياز قدرتاه عماى الصامود   ساسي من  ب اد األمن ال اذائي  ال وهاو ب اد أتاياة ال اذا 

 ة :االستمرار بال ممية اإلنتاليرته عمى الصمود و قدن  هم مقومات مو 
 أصرار األخوة الفاليين عمى زراعة  رضهم رغم كاية الظروف المييطة ب ممهم . .1
آلثااار الساامبية لهااذ  اساتمرار اليكومااة باادعم هااذا القطاااع واتخاااذ اإللاارا ات الكفيمااة بااالتخفيف ماان ا .2

 :األزمة ومنها
  يصاالها لممنتلاين ضامن اإلمكانياات اتخاذ اإللرا ات الكفيمة بتويير مستمزمات اإلنتااج واي

 المتاية مما شلع المنتلين عمى االستمرار بال ممية اإلنتالية .
  قدمت لممنتلين التسهيالت والادعم الماالي لالساتمرار ياي أنتاالهم مان خاالل دعام  سا ار

 .البذار وس ر المنتج النهائي  و الدعم الكامل عمى  ساس ويدة المساية 
 

 : ألزمةخالل سنوات المحة عن واقع القطاع الزراعي 
 

ًفيًهدالًاإلًراجًالٌثاذيً:ًأولاً

نتاجيي ملال مسايات  -  المياصيل الزراعية الرئيسية : واي
 نسب تنفيذ المحاصيل اإلستراتيجية خالل فترة األزمة  (1جدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 العام

 المساحة/  البيان
 هكتارألف 

 اإلنتاج/ 
 طنألف 

 المساحة / 
 هكتارألف 

 اإلنتاج / 
 طنألف 

 المساحة /
 هكتارألف  

 اإلنتاج / 
 طنألف 

 المساحة / 
 هكتارألف 

 اإلنتاج / 
 طنألف 

 %(42) %(76) %(65) %(81) %(78) %(96) %(86) %(91) القمح تنفيذنسبة 
 %(37) %(83) %(57) %(86) %(45) %(76) %(43) %(86) الشعير تنفيذنسبة 
الشوندر  تنفيذنسبة 

 السكري
(103)% (144)% (91)% (81)% (45)% (46)% (6.4 )% (5.8)% 

 %(21) %(38) %(23) %(33) %(78) %(88) %(94) %(95) القطن نفيذتنسبة 
 

خالل سنوات األزمة نتيلة الظروف األمنية  انخفضت نسإ تنفيذ المسايات واإلنتاج المخططين -
عدم توير الميروقات الكايية بالوقت المناسإ وص وبة وصول ب ض الفاليين ألى يقولهم و 

كما مما  ثر سمبًا عمى تنفيذ الخطة اإلنتالية يي م ظم الميايظات ولمري ل مل اآلالت الزراعية 
زراعة والتي ت تبر من األماكن الهامة من ييث المساية واإلنتاج غير آمنة الب ض مواقع  ن 
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أضاية الخطف  رهابية بسرقة اللرارات  و القتل  وبالنسبة لممزارعين بسبإ قيام الملموعات اإل
 (.1كما يوضيها اللدول رقم )لخروج  هم م امل السكر من اإلنتاج 

 ربع سنوات من اليرإ الشرسة التي تشن عمى بمدنا  دوبالرغم من تمك الص وبات والم وقات وب  -
لمياصيل اإلستراتيلية با بقيت نسإ تنفيذ المساية ليدة نوعًا ما وخاصة ييما يت مقاليبيإ 

لتخفيف  اليكومةوالتدابير التي اتخذتها  اإللرا ات%( لمش ير وذلك نتيلة 83%( لمقمح و)76)
 :من آثار األزمة وتذليل الص وبات 

 مرال ة الخطاة اإلنتالياة الزراعياة خاالل شاهر كاانون األول وشاهر آذار إليلااد بادائل لزراعاة .1
 .المياصيل يي المسايات غير المنفذة 

التنسيق مع اإلدارة ال امة لممصرف الزراعي الت اوني عمى تذليل كاية الص وبات والمشاكل  .2
التي ت ترض سير تنفيذ الخطة وذلك من خالل تسهيل منح القروض الالزمة  و تأليل سداد 
القروض الممنوية سابقا" والمت ثرة  ألسباإ قاهرة مت ددة كالظروف الطبي ية من ) لفاف ال 

ال صقيع ال برد ... الخ ( وكذلك الظروف األمنية اليالية الص بة والتي يمر بها  سيول لارية
 القطر وذلك من  لل تشليع المزارعين عمى القيام بوالبه يي تنفيذ الخطة اإلنتالية .

ال مل مع اللهات الم نية يي تأمين مستمزمات اإلنتاج الزراعي بييث تكون يي متناولهم  .3
البذار ....الخ ( ويق ماهو ميدد يي لدول  –مثل ) األسمدة خالل يترة تمويل كل منها

 االيتياج الم مول به وويق اإلمكانيات المتاية .
اساتمرار ال مال باعتماااد الكشاف اليساي لماانح التنظايم الزراعاي ليخااوة الفالياين الاذين لاام يتمكناوا ماان  .4

 تأمين وثائق الممكية. 
عااي واللهااات األخاارى الم نيااة بهاادف متاب ااة تشااكيل للنااة ماان وزارة الزراعااة واإلصااالح الزرا .5

يالة المياصيل الزراعية والتادخل عناد الضارورة ويساإ اإلمكاان لتلااوز الصا وبات التاي قاد 
تاارثر عمااى اإلنتاليااةال أضاااية لترشاايد اسااتخدام الميااا  وريااع كفا تهااا وطاارح باادائل المياصاايل 

عاااالم األخاااوة الفالياااين بشاااكل دوري باااأهم الممارساااات التاااي يلاااإ  ن  والممارساااات الزراعياااة واي
 تتبع.

مع وزارة النفط لتأمين الميروقات لتنفيذ الخطة الزراعية ال ومع وزارة الزراعة وزارة تنسق  .6
الموارد المائية لتأمين ميا  الري وخاصًة لري المسايات المزروعة عمى مشاريع الري 

 اليكومية ال كما تقوم الوزارتان بترتيإ األولويات بالنسبة لمري يسإ المتوير المائي . 
لنقل األسمدة ألى واللهات المختصة مة لممصرف الزراعي متاب ة التنسيق مع اإلدارة ال ا .7

الميايظات واألماكن اآلمنة وتوزي ها عمى الفاليين من يروع المصرف الزراعي الت اوني وبالتنسيق 
 .واللهات الم نية األخرى مع االتياد ال ام لمفاليين ومديريات الزراعة بالميايظات 



4 

 

وتقااديم مبااالز ملزيااة لفاليااي  اليبااوإ وخاصااة القمااحتقااديم كايااة التسااهيالت الالزمااة لتسااويق  .8
 . المناطق الشرقية أذا قاموا بنقل أنتالهم لممناطق اآلمنة

 بأس ار تشلي ية ملزية . االستراتيليةاالستمرار بتس ير المياصيل  .9
التخاااذ كايااة اإللاارا ات التااي المرسسااة ال امااة ليمااج وتسااويق األقطااان اسااتمرار التنساايق مااع  .10

 قل ميصول القطن.نتسهل عممية 
االستمرار باعتماد  صناف لديدة ذات أنتالية عالية لب ض المياصيل المقاومة ليمراض . 11

 : واللفاف

يصمح لمزراعات الب مية يي منطقتي  6الصنف األول دوما  ال اعتمدت الوزارة صنفي قمح طري -
وي د الصنفان من األصناف يصمح لمزراعات المروية ال  11االستقرار األولى والثانية والثاني بيوث 

 المقاومة لمصد  األصفر .

متوسط اليبة بهدف  3  كبير اليبة ويما2  يما الاعتمدت الوزارة صنفين من ميصول الفول  -
 توسيع القاعدة الوراثية الم تمدة لهذا الميصول يي القطر .

ي المنطقة يي ملال األشلار المثمرة تم اعتماد صنفين من  شلار الخوخ مناسبين لمزراعة ي -
الوسطى ال أضايًة لثالثة  صناف من  شلار الكرز مناسبة لمزراعة يي ميايظة ريف دمشق كما تم اعتماد 

 صنفين من  شلار الزيتون المقاوم لمرض عين الطاووس .

يي ملال الخضار تم اعتماد صنفين من البصل الميمي الميسن وهلينين من الكوسا الميمية  -
 وساللة من البازال .

 المزارعين: دعمجال في م -
الدعم ليخوة الفاليين لضمان استمرار ال ممية اإلنتالية   شكالاستمرت الوزارة بتقديم كاية 

اللدول التالي ماتم  ويوضحوتذليل الص وبات وتخفيف آثار األزمة عمى األخوة الفاليين 
 توزي ه خالل سنوات األزمة :

هيًصٌذوقيًالرخفيفًهيًآثارًالدفافًوصٌذوق2014ًًً–2011ًالوثالغًالوصزوفحًهيًعامًً(2خذولًرقنً)ًًً

 الذعنًالشراعي

 سٌىاخًاألسهح5ًالوصزوفًخاللًًالىحذجًالثياى

 1616 هليىىًل.صًصٌذوقًالرخفيفًهيًآثارًالدفاف

 16716 هليىىًل.صًصٌذوقًدعنًاإلًراجًالشراعي
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 : المثمرةفي مجال الغراس  -
2014ًً-2011ًعذدًغزاصًاألشدارًالوثوزجًالوٌردحًخاللًالفرزجًً(3رقنً)خذولًً

3125ً 3122ً3123ً3124ًالىحذجًالثياى

 3.7 3.7 5.7 6.8 هليىىًغزاصًهثوزج

 
 :من قبل المؤسسة العامة إلكثار البذارفي مجال البذار المنتجة  -

تقوم الوزارة عن طريق المرسسة ال امة إلكثار البذار بإنتاج البذار وتوزي ها عمى األخوة 
الفاليين بأس ار تقل عن س ر التكمفة ييث يقوم صندوق دعم اإلنتاج الزراعي بت طية هذا 

 خالل سنوات األزمة : ةستممالمالفارق ويبين اللدول التالي الكميات 
 

 )ًألفًطيً(2014ًً–2011ًكويحًالثذارًالوسلوحًللوؤسسحًالعاهحًللحثىبًخاللًالفرزجًً(4خذولًرقنً)ً

3125ً 3122ً3123ً3124ًالثياى

 11 212 316 313ًتذارًقوحًهٌرح

 1 19 17 1ًتذارًشعيزًهٌرحً

 1 2 13.3 14ًتذارًقطيًهٌرح

ً

 : في مجال العناية بالثروة الحيوانية ثانيًا : -
تطوير الثروة الييوانية أن ظروف األزمة اليالية التي يمر بها القطر كان لها األثر السمبي عمى 

نتالها من اليميإ والميم والبيض وص وبة  بشكل عام ال يقد  دى ذلك ألى انخفاض يي  عدادها واي
 تأمين مستمزمات التربية واإلنتاج .

ًأهنًالصعىتاخًالريًواخهدًقطاعًالثزوجًالحيىاًيحًخاللًاألسهحًالحاليحً:

  لور النقل ...( . -المقايات - دوية بيطرية -ارتفاع  س ار مستمزمات اإلنتاج )  عالف -
انخفاض  عداد الثروة الييوانية نتيلة الذبح ال شوائي لإلناث وتهريإ الثروة الييوانية خارج  -

 القطر .
 مشاكل تسويقية بص وبة تصريف المنتج من اليميإ والميم . -
 خروج عدد كبير من مربي الثروة الييوانية خارج ال ممية اإلنتالية . -
 ارتفاع  س ار الماشية والمنتلات الييوانية يي األسواق . -
 عدم أمكانية تنقل القط ان بسهولة ألى مناطق الرعي . -
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عن ال مل بسبإ الظروف الراهنة  امة لمدوالن لممرسسة الالتاب ة منشآت ب ض التوقف  -
 وتخريإ خطوط اإلنتاج ييها .

 عن ال مل بسبإ الظروف الراهنة.لممرسسة ال امة لممباقر  التاب ة مباقرب ض التوقف  -
 وقد اتخذت الوزارة العديد من اإلجراءات لتالفي هذه الصعوبات ومنها :

لى عمى نقل م امل األدوية البيطرية المرخصة  صواًل ) كميًا  و ل الموايقة - زيئًا ( من واي
 . مختمف الميايظات

 أعفا  قطاعي الدوالن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات . -
تطبيق ت رية قيمة استلرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدوالن ومميقاتها المطبقة عمى  -

 المشاريع الزراعية 
 يض الرسوم المفروضة عمى تصديق المخططات الهندسية الالزمة لترخيص المدالن .تخف -
االستمرار بإيصال مستمزمات التمقيح االصطناعي والرعاية التناسمية والمقايات ألى كاية  -

 مناطق القطر رغم الص وبات نتيلة الوضع األمني الراهن .
 واني سنتين بداًل من سنة وايدة .تمديد مدة تلديد اإلشراف الفني لمنشآت اإلنتاج اليي -
 أعفا  األبقار المستوردة بهدف التربية من الرسوم اللمركية . -

استمرار التنسيق مع اللهات المختصة قدر المستطاع لم مل عمى نقل آمن لمستمزمات  -
 اإلنتاج ونقل المنتلات الزراعية ألى األسواق .

مشروع أنتاج األسماك البيرية بأيواض داخمية يي مشروع السن التابع لمهيئة ال امة  نفيذت -
/ مميون ليرة سورية وبخبرات وطنية ال وتلربة أدخال المشط وييد 175لمثروة السمكية بكمفة /

اللنس لزيادة أنتالية ويدة المساية بهدف تامين المتاح يي األسواق الميمية من البروتين 
 الييواني.

/  لف بيضة كل 115/ يضانات ومفقس لمنشأة دوالن صيدنايا وبطاقة أنتالية /3أمين /ت -
 .ومثمها يي يمص يوم لتأمين ايتيالات منشآت الدوالن من صيصان  مات البياض 21

تطوير منشآت دوالن طرطوس والالذقية وتيويمها من التربية السريية ألى التربية ببطاريات  -
/  ض اف ال كل هذ  اإللرا ات لمت ويض عن ما يقدنا  3نتالية لا /)طوابق( لزيادة الطاقة اإل

 من منشآت يي مناطق  خرى بف ل األعمال اإلرهابية. 
 تشديد الرقابة عمى م امل األعالف . -
 يتح دورات عمفية لديدة . -
أيصال وتوزيع المقايات البيطرية بمختمف الطرق والوسائل بما ييها النقل اللوي ليخوة  -

شراف دوائر الصية الييوانية يي الميايظات  يتى المناطق التي لم تتمكن المربين بم رية واي
الوزارة من أيصال المقايات أليها تم أرسالها أما بريقة مساير  و مع  يد األطبا  البيطريينال 
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قامت وزارة الزراعة بشين المقايات لوا ألى ميايظة اليسكة بهدف توزي ها واليفاظ يتى 
تم  ويبين اللدول التالي ماعمى منظومة الصية الييوانية التي بنيت منذ عشرات السنوات 

 أنلاز  خالل سنوات األزمة :
 2014ً-2011ًالفرزجًًعذدًالرلقيحاخًالصطٌاعيحًوالىقائيحًوهسرلشهاذهاًالوٌردحًخاللً(5خذولًرقنً)ً

ًالثياى

 
3123ً 3122 الىحذج

ً

3124ً

ً

3125ً

 573 542 784 1162 ألفًذلقيحح عذدًالرلقيحاخًالصطٌاعيح

 574 468 764 1535 ألفًقشح إًراجًالسائلًالوٌىي

 313 396 485 467 ألفًليرز إًراجًالسائلًاآلسوذي

 23318 14916 21185 41111 ألفًذلقيحح الرلقيحاخًالىقائيح

 

ة التي قالساب اإللرا اتورغم الظروف القاسية التي توالهها المرسسات اإلنتالية التاب ة لموزارة ونتيلة 
ضيها يو اتخذتها الوزارة لمتخفيف من هذ  الظروف يققت المرسسات أنتالًا ليدًا من المنتلات الييوانية 

 اللدول التالي:
 2014 - 2011المنتجة في المؤسسات الحكومية خالل الفترة كمية إنتاج أهم المنتجات الحيوانية  (6) رقم جدول

3122ً3123ً3124ً3125ًًالىحذجًالثيــاى

 170 167 252 322ًهليىىًتيضًهائذج

 15 11 19 2665 هليىىًتيضًذفزيخ

 3676 3399 7636 9588 ألفًصيصاى

 799 1363 2111 2712 طيًفزوجًحي

 4349 4646 21138 27885 طيًأتقارًحلية

 268 453 1219 1281 طيًلحنًأتقار

 1126 1195 4145 5218ًعذدًهىاليذًأتقار

 :عن طريق المؤسسة العامة لألعالفألعالف تأمين ا في مجال -
الدوالن من المواد الماشية و تقوم المرسسة ال امة ليعالف بتأمين قسم من ايتيالات مربي  -

خالل تقديم مقننات عمفية لكاية  نواع الثروة الييوانية من المواد ال مفية / ذرة  ال مفية  وذلك من
بأس ار مدعومة تقل عن  س ار لاهز يموإ  بقار  –اهز  غنام ل -ش ير -نخالة -صفرا 

 2014 – 2013ييث بم ت قيمة الدعم المقدم لقطاع الثروة الييوانية خالل عامي التكمفة 
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ليرة سورية وذلك عن طريق بيع المواد ال مفية من قبل مرسسة  ار/ ممي 14مبم ا وقدر  / 
األعالف بأس ار تقل عن  س ار التكمفة اليقيقية و بأس ار ميددة من قبل الملنة االقتصادية 
ورئاسة اليكومة وتسدد قيمة  هذا الدعم لمرسسة األعالف من قبل اليكومة عن طريق 

 صندوق دعم اإلنتاج الزراعي .
الوزارة باتخاذ بعض اإلجراءات لتسهيل حصول المربين عمى األعالف وفق مايمي قامت كما 
: 

االستمرار بالسماح لمربي الدوالن باستيراد كسبة يول الصويا  و الذرة الصفرا  ال مفية من  -
 الدول الملاورة بالكشف اليسي يقط من قبل الملان المختصة ويقًا لمطاقة اإلنتالية لممدلنة .

االستمرار بالسماح لممستوردين باالستيراد بأسمائهم مباشرة دون الرلوع ألى المرسسة ال امة  -
 ليعالف )أل ا  يصر استيراد األعالف بالمرسسة ياليًا( .

 االستمرار بوقف ضريبة الضميمة المفروضة عمى استيراد الذرة والش ير ال مفيين . -
% 5خفض الرسوم اللمركية عمى المواد ال مفية من ري ت الوزارة مذكرة لوزارة المالية بهدف  -

 % .1ألى 
واستمرت المرسسة ال امة ليعالف بتوزيع األعالف المستوردة والمصن ة من قبمها ليخوة  -

ال مفية التي يتم يتيها سنويًا ييث وزعت و نتلت كميات ليدة من  الدوراتالمربين من خالل 
 األعالف يوضيها اللدول التالي :

ً)ًألفًطيً(2014ًً–2011ًكويحًاألعالفًالوثاعحًوالوصٌعحًخاللًالفرزجًً(7قنً)خذولًر

3123ً 3122ًالثياى

ً

3124ً

ً
3125ً

 566 627 519 1121ًالوثيعاخ

 64 56 118 171ًالوصٌعح

 
بهردف تسرهيل العمميرة اإلنتاجيرة والتخفيرف مرن الثرار السرمبية  أخرر  إجرراءاتكما قامت الوزارة باتخاذ 

 : لألزمة يمكن تمخيصها بما يمي 
 مماا سااهم وضامن اإلمكانياات المتاياة يساإ متطمباات المريماة  ال مال ياي الاوزارة ترتيإ  ولوياات

 .والمربين باستمرار ال ممية اإلنتالية واالستمرار بتقديم الخدمات ليخوة الفاليين 
 يي هذ  مريمة واتخاذ اإللرا ات الكفيمة باالتخفيف مان اثار الصا وبات  الوزارة تقييم  دا  مرسسات

 التي توالهها وبما ييقق  يضل النتائج .
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 درا  المركازيين بهادف منح تفويضات ألى السادة م اوني الاوزير والمياايظين والمادرا  ال اامين والما
 . تسهيل ال مل

  الميااايظين إلعطااا  األخااوة الفاليااين األولويااة يااي تااأمين ايتيالاااتهم اسااتمرار التنساايق مااع السااادة
 من الميروقات ورغم كاية ال قبات أال  ن ال ممية تسير بشكل مقبول .

  تشاكيل للاان عماى مساتوى الميايظاات والمناااطق لتقادير األضارار النالماة عان األعماال اإلرهابيااة
عداد آليات ل ممها.  واي

 : فترة إعادة اإلعمارفي  قطاع الزراعيلتطوير الأو االستمرار بها إجراءات يجب اتخاذها : ثالثاً 
عطا  المازارعين يرياة تقييم  - كبار عناد اختياار زراعاتهم  نظام التخطيط التأشيري عمى مستوى المياصيل واي

 الرئيسية . اإلستراتيلية)خفض عدد الملموعات( واليفاظ عمى التخطيط لممياصيل 
ومسااااايات منطقااااة االسااااتقرار األولااااى ضاااامان أنتاااااج يالااااة القطاااار ماااان القمااااح ماااان المسااااايات المرويااااة  -

مكانياااة تصااادير 51المضااامونة اإلنتااااج ماااع زياااادة ال تقااال عااان  % مااان االيتيااااج لتفاااادي مواسااام اللفااااف واي
 الفائض ب د  ن يصل المخزون االستراتيلي ألى ت طية يالة القطر لمدة عام عمى األقل .

المناااطق المرويااة ذات المااوارد  زراعااة الشاا ير يااي يااال تااوير مسااايات مخصصااة لممياصاايل النليميااة يااي -
المائية القميمة باعتماد الري التكميمي وزياادة الشا ير ياي المنااطق الب مياة الضا يفة اإلنتالياة بالنسابة لمقماح 

 من الش ير لزوم الثروة الييوانية .الذاتي نسإ االكتفا   يريعوبما 
ساإ ألناواع واألصاناف المالئماة بيئياًا االستمرار ب ممية استصالح األراضاي وزراعتهاا باألشالار المثمارة ي -

 لكل منطقة والتركيز عمى األنواع المرغوبة لمتصدير الخارلي .
والمياصاايل التااي  والشاا ير القمااحاألساسااية وخاصااة  اإلسااتراتيليةاالسااتمرار بسياسااة التساا ير لممياصاايل  -

 . تناسإ السياسة ال امة لمدولة
 يماية المصادر المائية من التموث بمختمف  نواعه ودرلاته . -
ال ماال عمااى تطبيااق مااا ورد يااي قااانون التشااريع المااائي الخاااص بتشااكيل لم يااات لمسااتخدمي الميااا  وزيااادة  -

 .اركتهم يي وضع وتنفيذ برامج الريال والتيول لمري اليديثمش

استصاادار التشااري ات واألنظمااة الالزمااة لتيديااد رسااوم الااري والصاايانة والتشاا يل عمااى  ساااس كميااة الميااا   -
 المستخدمة لويدة المساية يي الري الزراعي ب ية ترشيد استهالكها .

االساااتفادة مااان التلاااارإ بيصااااد المياااا  )المشااااريع الصااا يرة والمشااااريع الكبيااارة( وتطويرهاااا وتوساااي ها بماااا  -
 .تطبيق هذ  التقنية يي البادية ويي المناطق اللبمية و تفادة القصوى من الميا  يضمن االس

لاارا  التيالياال الدوريااة ليراضااي المرويااة عمااى  - التركيااز عمااى م اللااة ميااا  الصاارف الصاايي بشااكل ليااد واي
 هذ  الميا  وزراعتها بالمياصيل المناسبة .

زمنااي لكاال ميايظااة مفصاااًل عمااى مسااتوى  متاب ااة تنفيااذ خطااة التيااول ألااى الااري اليااديث ووضااع برنااامج -
 القرية مع ألرا  نصف سنوية لمستوى التنفيذ .

 اليفاظ عمى دور المرسسة ال امة لميبوإ وتطوير  لتمكينها من تويير االيتيالات الميمية . -



11 

 

 ايتياااطيتف ياال دور المرسسااة ال امااة ليعااالف وزيااادة نساابة تمبيتهااا اليتيالااات الثااروة الييوانيااة وتااويير   -
 أضايية لديها لتفادي مولات اللفاف المتكرر .استراتيلي 

أنشااا  قاعاادة عاان م مومااات السااوق تكااون متايااة لملميااع تتضاامن تأساايس نظااام م مومااات عاان متطمبااات  -
 واق الخارلية من المنتلات الزراعية والنوعيات والكميات المطموبة و وقات اليالة .ساأل

صااالح المتشااابهة والمشااتركة وبييااث تكااون ملموعااات متلانسااة أقامااة لم يااات تسااويقية لممنتلااين ذوي الم -
 تساهم يي تيقيق تخفيض يي الكمفة وزيادة يي  س ار البيع .

 تسهيل تمويل وتامين التقانات اليديثة الالزمة لم امالت ما ب د اليصاد . -

 مخابر م تمدة لمنح الشهادة الدولية خاصة بمواصفات المنتج .  أنشا -

 . التأمين الزراعيمثل التشريع الخاص ب لمساعدةات اأصدار التشري  -

 . تشليع ونشر تقنية الزراعة ال ضوية والزراعة اليايظة -

 . واللام اتتنسيق ال مل بين نشاطات البيوث واإلرشاد  -

 ماة لممموياة واقال يالاةو ال مل عمى أيلااد البادائل المناسابة لممياصايل المزروعاة الميتمماة لملفااف والمقا -
 لمميا  وذات المردود االقتصادي األيضل.

يمايتهااااا ماااان طبيااااق الاااانهج التشاااااركي يااااي اإلدارة و تطااااوير أدارة ال ابااااات واسااااتثمارها اقتصاااااديًا وتشااااليع ت -
 الت ديات واليرائق .

 . يي الباديةوضع تشري ات لتنظيم الرعي اللماعي  -

بايض( وذلاك بواساطة  -صاوف  –يمياإ  –الييوانياة مان المنتلاات المختمفاة )ليام  ةتطوير أنتالية الويد -
دخال  نواع ييوانية عالية اإلنتالية  . عمميات التيسين والتدريج واي

تامين األعالف الالزمة لها من خالل زيادة أنتاج األعالف الخشانة واألعاالف الخضارا  وتاامين ايتيااطي  -
 وتنمية مراعي البادية .ها من

ة لتنفيذ برامج الوقاية ولتيصاين هاذ  الييواناات مان األماراض تامين المتطمبات الالزمة من األدوية البيطري -
 الييوانية المختمفة والمشتركة .

 مراض الييوانية المختمفة .وضع برنامج خاص لمتقصي عن األ -

 ت التصنيع يي مناطق اإلنتاج .آتطوير الصناعات الريفية لمنتلات الثروة الييوانية وتشليع أقامة منش -


