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الصيغة الحالية

الصيغة المقترحة

 2.7اإلعانات المقدمة لمنتجي األغذية

 2.7اإلعانات المقدمة لمصنعي األغذية

• دعم دخل منتجي األغذية عند بيع
المنتجات بأسعار مدعومة (مثل الخبز)

• دعم مصنعي األغذية لتزويد المنتجات
األساسية بأسعار مدعومة (مثل الخبز،
السكر)

 2.8اإلعانات وغيرها من أشكال الدعم
للمزارعين

 2.8اإلعانات وغيرها من أشكال الدعم
للمنتجين (إضافة تعريف المنتجين)

• النفقات لدعم المزارعين في اإلنتاجية
الزراعية والدخل ،مثل ضمان األمان
والمساواة في حصولهم على األراضي
وعلى موارد اإلنتاج األخرى
والمدخالت والمعارف (؟)4.2
والخدمات المالية ،وإمكانية وصولهم
إلى األسواق واالستفادة من فرص
تحقيق قيمة مضافة

• النفقات لدعم المنتجين (حجم؟)
وتجمعات المنتجين في اإلنتاج،
اإلنتاجية ،والقدرة التنافسية ،مثل
الوصول اآلمن والمتساوي إلى األرض
وأصول اإلنتاج ،إلى مختلف مدخالت
اإلنتاج ،الخدمات المالية ،البنى التحتية،
الوصول إلى األسواق (ضمنا
المصدرين؟) وزيادة القيمة المضافة
للمنتج ،إلخ

الصيغة الحالية

الصيغة المقترحة

 2.9دعم البحوث العلمية المتصلة
بالصحة

 2.9دعم البحوث العلمية المتصلة
بالصحة ،التغذية ،والغذاء (إنتاج
واستعمال)

• يشمل اإلدارة وعمل الوكاالت
الحكومية في البحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي في مجال الصحة،
والمنح واإلعانات لدعم البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي في مجال
الصحة التي تضطلع بها هيئات غير
حكومية ،مثل معاهد البحوث
والجامعات

• يشمل اإلدارة وعمل الوكاالت
الحكومية في البحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي في مجال الصحة،
التغذية ،والغذاء والمنح واإلعانات
لدعم البحوث التطبيقية والتطوير
التجريبي في هذه المجاالت التي
تضطلع بها هيئات غير حكومية ،مثل
معاهد البحوث والجامعات

مراجعة اسم البعد رقم 2؟ الصحة ،التغذية ،والغذاء؟
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أسئلة متعلقة باإلطار وبأبعاد التغذية ،الغذاء والبيئة

 مساعدات الغذاء العينية – برامج التغذية المدرسية ،برامج إغناء الغذاء (بعض منها ذكر فيبرامج الحماية االجتماعية )5.3
 النفقات الموجهة في التغذية :الهزل -التقزم -فقر الدم توجيه الدعم للفئات الضعيفة؟ إذا اصابت بعض النفقات كبار المزارعين :هل هي اقتصاديةأم اجتماعية
 صعوبة الوصول إلى المخرجات – متابعة وتقييم صعوبة تقسيم النفقات حسب الجنس والفئات العمرية في هذه األبعاد الكلفة التشغيلية للمؤسسات مقابل الكلفة االستثمارية -الدعم المقدم للبيئة المساندة :بناء سوق ،تحضير مواصفات ،إلخ

 -المساعدة المباشرة وغير المباشر – مثل دعم المصدرين
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دراسة حالة موائمة االستراتيجية الزراعية األردنية ألهداف
التنمية المستدامة
 الخلفية السياق المعتمد الورشة النتائج-
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الهدف المرحلي والمبادرات الفرعية

الميزانية المرصودة/المتوقعة
 2020-2018باأللف دينار

%

قطاع رقم  -1الهدف الفرعي رقم  -1زيادة إنتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة في المناطق المطرية المالئمة للزراعة البعلية

15.826

3.16

المبادرة  :1تطوير الموارد األرضية

5.256

1.04

المبادرة  :2زيادة كفاءة اإلنتاج النباتي

10.570

2.11

قطاع رقم  -1الهدف الفرعي رقم  -2المساهمة في تحقيق األمن الغذائي على المستوى األسري والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة

25.540

5.1

المبادرة  :1المحافظة على الثروة الحرجية وزيادة رقعتها

4.260

0.85

المبادرة  :2دعم األسر الفقيرة

20.890

4.17

المبادرة  :3تحسين سالالت األغنام والماعز

390

0.077

قطاع رقم  -1الهدف الفرعي رقم  -3المحافظة على مناطق الثروة الحرجية والتنوع الحيوي وحماية الغطاء النباتي

109.338

21.83

المبادرة  :1المحافظة على الثروة الحرجية وزيادة رقعتها

12.775

2.55

المبادرة  :2دعم األسر الفقيرة

96.563

19.28

قطاع رقم  -2الهدف الفرعي رقم  -1توفير الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية وضبط جودتها

21.606

4.31

المبادرة  :1تطوير المختبرات الزراعية

13.161

2.62

المبادرة  :2تحسين كفاءة حصر حيازات الثروة الحيوانية

270

0.053

المبادرة  :3توفير العناية الصحية للثروة الحيوانية

6.458

1.28

المبادرة  :4توفير البيانات والمعلومات الزراعية

1.717

0.34

قطاع رقم  -2الهدف الفرعي رقم  -2تشجيع البحوث الزراعية التطبيقية المتخصصة ونقل تقنيات نتائج البحوث إلى العاملين في القطاع الزراعي

4.646

0.95

المبادرة  :1تطوير وتشجيع البحوث الزراعية التطبيقية المتخصصة ونقلها

4.646

0.95

قطاع رقم  -3الهدف الفرعي رقم  -1توفير البيئة المؤسسية المناسبة لتحقيق التنمية الزراعية

151.306

30.21

المبادرة  :1تحسين تنافسية المنتجات الزراعية في السواق المحلية والتصديرية

1.750

0.34

المبادرة  :2تنمية الصادرات الزراعية

3.000

0.6

المبادرة  :3توفير البيانات والمعلومات الزراعية

1.155

0.23

المبادرة  :4تحسين األداء المؤسساتي لوزارة الزراعة

145.401

29.04

قطاع رقم  -3الهدف الفرعي رقم  -2توفير التمويل الكافي للقطاع الزراعي

172.427

34.44

المبادرة  :1تشجيع االقتراض الصغير لألفراد والجمعيات الزراعية من خالل مؤسسة اإلقراض الزراعي

142.427

34.44

األهداف المرحلية والمبادرات الفرعية

 %الميزانية

قطاع رقم  -1الهدف الفرعي رقم  -1زيادة إنتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة في المناطق المطرية المالئمة للزراعة البعلية

3.16

المبادرة  :1تطوير الموارد األرضية

1.04

2.4-9.1

المبادرة  :2زيادة كفاءة اإلنتاج النباتي

2.11

6.4

قطاع رقم  -1الهدف الفرعي رقم  -2المساهمة في تحقيق األمن الغذائي على المستوى األسري والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة

5.1

المبادرة  :1المحافظة على الثروة الحرجية وزيادة رقعتها

0.85

7.2-8.4-12.2-9.4

المبادرة  :2دعم األسر الفقيرة

4.17

1.1-1.2-1.a-2.3-2.c-8.8-

المبادرة  :3تحسين سالالت األغنام والماعز

0.077

2.5

قطاع رقم  -1الهدف الفرعي رقم  -3المحافظة على مناطق الثروة الحرجية والتنوع الحيوي وحماية الغطاء النباتي

21.83

المبادرة  :1المحافظة على الثروة الحرجية وزيادة رقعتها

2.55

b.15-a.15-15.3-15.2-15.1

المبادرة  :2دعم األسر الفقيرة

19.28

2.3-2.4-15.1-15.2-15.5

قطاع رقم  -2الهدف الفرعي رقم  -1توفير الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية وضبط جودتها

4.31

المبادرة  :1تطوير المختبرات الزراعية

2.62

2.a- 15.a

المبادرة  :2تحسين كفاءة حصر حيازات الثروة الحيوانية

0.053

-

المبادرة  :3توفير العناية الصحية للثروة الحيوانية

1.28

2.3-2.4-2.5

المبادرة  :4توفير البيانات والمعلومات الزراعية

0.34

2.a

قطاع رقم  -2الهدف الفرعي رقم  -2تشجيع البحوث الزراعية التطبيقية المتخصصة ونقل تقنيات نتائج البحوث إلى العاملين في القطاع الزراعي

0.95

المبادرة  :1تطوير وتشجيع البحوث الزراعية التطبيقية المتخصصة ونقلها

0.95

قطاع رقم  -3الهدف الفرعي رقم  -1توفير البيئة المؤسسية المناسبة لتحقيق التنمية الزراعية

30.21

المبادرة  :1تحسين تنافسية المنتجات الزراعية في السواق المحلية والتصديرية

0.34

2.3-2.c

المبادرة  :2تنمية الصادرات الزراعية

0.6

13.1-13.2

المبادرة  :3توفير البيانات والمعلومات الزراعية

0.23

2.a

المبادرة  :4تحسين األداء المؤسساتي لوزارة الزراعة

29.04

1.1-1.2-2.a

قطاع رقم  -3الهدف الفرعي رقم  -2توفير التمويل الكافي للقطاع الزراعي

34.44

المبادرة  :1تشجيع االقتراض الصغير لألفراد والجمعيات الزراعية من خالل مؤسسة اإلقراض الزراعي

34.44

الغايات المتصلة

2.a-12.a

1.4--1.1-1.2-2.3-2.4

التحضير لالستعراض الوطني الطوعي لسنة  2020من قبل وزارة
الزراعة
انطالقا من الميزانية المفصلة في البرنامج التنفيذي التنموي لسنة 2020-2018

نستخلص ان  %92من ميزانية المشاريع تندرج ضمن األهداف التالية

ويكمن ان تظهر او تقاس من خالل  15مؤشر معتمد لقياس أهداف التنمية المستدامة
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بعض اإلشكاليات والتوصيات
 حصر موازنة بعض الوزارات في مؤشرين او ثالث وبالتالي ضعف إمكانية استعمالالمعلومات لترشيد النفقات – مثل دعم المزارعين  – 2.8تأثيرات الدعم هي حسب نوع
الدعم وأشكاله والمؤشر الموجود يمكن ان يضم معظم التدخالت (مثل األردن)
 -اإلدارة ،اإلشراف والتفتيش معظمها وارد في حماية البيئة فقط

 الفرق بين الموظف والعمل الحر غير واضح بصورة جيدة (البعد الرابع) التنمية المجتمعية :كما هي مفسرة من األفضل ات تكون "التخطيط الريفي والحضري" في إدارة النفايات ومعالجة المياه المستعملة وحفظ المياه :المصطلحات تندرج في الشق البلديالمنزلي أكثر من القطاعات اإلنتاجية
 سياسة الضرائب وتطبيقها غير مدرجة :ضريبة على االستيراد ،سياسة االستيراد -برامج التأمين االقتصادية على اإلنتاج بهدف الحماية االجتماعية غير واضحة
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شكرا لكم على حسن اإلصغاء
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