
 هنالك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي بالمملكة تتلخص في التالي:

 

 تقلص األراضي الزراعية بشكل حاد -1

 تدهور نوعية وكمية المياه -2

 التغيرات المناخية )الحرارة، الغبار، الرطوبة( -3

 قلة االستثمارات في القطاع الزراعي -4

 حديثةعدم وجود المزارعين المقتدرين لتبني مفاهيم انتاجية  -5

 منافسة الواردات من السلع الزراعية -6

 

وفي ظل ما سبق فإن تبني استراتيجيات زراعية متغيرة تواكب هذه التحديات وتعمل 

على تقليل أثرها على االنتاج الداخلي وقد اعتمدت الزراعة والثروة البحرية برنامج 

مج عمل )برناو  2030 – 2009عمل متفق مع استراتيجية تنمية القطاع الزراعي 

 ( وذلك لتحقيق التالي:2018 – 2015الحكومة( )

 

تشجيع االستثمار الزراعي الداخلي وذلك بتوفير قنوات الدعم وتوفير األراضي  -1

 والبنية الزراعية المناسبة

اعتماد برامج دعم صغار المزارعين وتوفير مدخالت االنتاج ونقل التقنيات  -2

 الحديثة

لتقنيات ونظم االنتاج الحديثة لزيادة االنتاج ا وتوطينتبني برامج رائدة لتطوير  -3

 المتاحةلوحدتي المساحة والماء واالستغالل األمثل للموارد 

برامج وتبني برامج واعدة لحماية وتطوير زراعة النخيل واألشجار المثمرة  -4

 اآلفات التي تؤثر على انتاجية النخيل واألشجارمكافحة 

البحريني )أسبوعياً(، وبناء سوق  مزارعفتح قنوات تسويقية جديدة تسوق لل -5

مزارعين دائم بهورة عالي مما يكلف تسويق انتاج صغار المزارعين بصورة 

 مجزية

 

هذا فيما يخص االنتاج المحلي، إال أن االستراتيجية الزراعية تضمنت أيضاً نظرة 

شمولية لتوفير المنتجات الزراعية االستراتيجية كالقمح واألرز والزيوت واللحوم 

لحمراء، والتي ال يمكن بأي حال انتاجها محلياً، وقد تضمنت االستراتيجية استهداف ا

االستثمار الخارجي بشكل أمثل، وسعت الزراعة للحصول على أراضي خارج المملكة 

من ضمنها األرض الزراعية الممنوحة من قبل حكومة جمهورية السودان الشقيقة 

غلت االستغالل األمثل لالكتفاء الذاتي من ( ألف هكتار تكفي إذا ما است42بمساحة )

 السلع االستراتيجية.

 

 



 

 واقع االنتاج المحلي:

 

 محور كفاءة استهالك المياه وتقليل الفاقد منها: -1

هذا المحور حماية وتطوير الخزانات الجوفية بغرض زيادة المخزون  يتضمن

المائي من خالل تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية االصطناعية والمحافظة عليها، 

واالستفادة من المياه غير التقليدية )المياه المعالجة( والتوسع في استغاللها في 

مناطق المملكة بشبكة ( مزرعة بجميع 430الزراعة، وقد تم فعلياً توصيل )

زان مائي الستقبال المياه المعالجة موزعة ( خ11ع المياه المعالجة مع بناء )توزي

العمل على إيجاد بدائل للطاقة التقليدية  تتضمنعلى مناطق المملكة.  كما 

باستغالل الطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية( في البيوت المحمية وبدء برامج 

 ، تمهيداً للتطبيقات الفعليةتجريبية في هذا الشأن

 

 محور األمن الغذائي: -2

واشتمل هذا المحور على عدة برامج رئيسية لضمان رفع انتاجية المزارع 

 المحلية من الخضروات سعياً لرفع نسبة االكتفاء الذاتي

 

تقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل برامج تمويل  -1

 وخدمات استشارية

مارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي عن طريق تطوير تشجيع استث -2

التخطيط الستخدام األراضي الزراعي، وتحديث اإلطار التنظيمي والتشريعي 

 الحالي

وضع تدابير لتعزيز حسن استخدام األراضي، بما يضمن تحقيق الفائدة  -3

 القصوى منها

ات المكانية إجراء عملية مسح شاملة لخدمات البنية التحتية وتحسين البيان -4

بغية تسهيل توجيه التخطيط واالستثمار، والتنمية المستدامة، وتنفيذ وصيانة 

 جميع البنى التحتية على نحو فعال

 

 تشجيع القطاع الزراعي المحلي:أوالً: 

  تخصيص اراضي زراعية بهورة عالي للقطاع الخاص 

 خدم النظم تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيالت لتأسيس مشاريع زراعية تست

 الزراعية الحديثة)مزرعة الجزيرة تسنيم(

 

 

 



 برنامج دعم المزارعينثانياً: 

 توفير بعض المواد والخدمات بأسعار مدعومة وتشمل:

 %40أدوات الري الحديث وتغطية المحميات بنسبة  -1

 %60المبيدات الزراعية ووسائل مكافحة اآلفات بنسبة  -2

 %80بنسبة  خدمات حراثة االراضي الزراعية-3

 تقديم االستشارات الفنية من خالل البرامج االرشادية -4

 الف شتلة( 150توزيع شتالت الخضروات ذات االنتاجية العالية ) -5

 

 ثالثا: برنامج تطوير التقنات الزراعية

مزارعين عام  7ابتدأ المشروع ب ، التوسع في مشروع الزراعة بدون تربة -1

مزارع 100رع ومن المؤمل ان يصل الىمزا30ووصل حاليا إلى  2011

والذي سيؤدي الى تحسين نوعية الخضروات وزيادة االنتاج  2020عام 

 سنويا %6بنسبة 

برنامج التوسع في نظم الزراعة المحمية التقليدية وهو ما يؤدي الى زيادة  -2

 سنويا %3نسبة االنتاج 

 برنامج التوسع في استخدام وسائل الري الحديث -3

 ل المياه المعالجة الى اغلب المزارعتوصي -4

 

  من المتوقع ان يساهم برنامج االستثمار الزراعي المحلي وبرنامج تطوير

طن الى  16800التقنات الزراعية في زيادة انتاج الخضروات من نحو 

 2020طن عام  18480

 

 رابعا: برنامج حماية وتطوير زراعة النخيل واالشجار المحلية المثمرة 

 مكافحة سوسة النخيل الحمراء لتالفي ارتفاع مستوى االصابة  مشروع -1

 مشروع تطوير النخيل بدول مجلس التعاون الخليجي -2

 (2013حتى  2010في الفترة من  4583مشروع نخلة لكل بيت ) تم توزيع  -3

 تطوير عمليات ما بعد الحصاد مثل تجفيف وانضاج التمور.-4

 زراعة وخدمة اشجار النخيل مثل التلقيح السائل.ادخال التقنيات الحديثة في  -5

تطوير  نظم زراعة وانتاج االشجار المثمرة المحلية وتعميمها على  -6

 المزارعين

 

  من  %2من المتوقع ان يساهم هذا البرنامج في زيادة انتاج التمور بنسبة

 2020طن عام  12.250طن الى حوالي  12000

 

 



 

 

 الزراعي خامسا: برنامج خدمات التسويق

االسواق المتخصصة لبيع منتجات المزارعين من الخضروات المحلية )سوق  -1

 المزارعين كل سبت(

 توفير وسائل التعبئة الحديثة -2

 رفع كفاءة المزارعين في مجال خدمات التسويق -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


