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األمداي

 01دعم نمو قطاع الزراعة

 02دعم األمن الغذائي

دع نمو المزارع والعزب والمزارع السمكي يي اإلمارة ،وذلك

زيادة اإلنتاج المحلي سيساام ياي اساتدام إمادادا السالع

من خالا يه احتياجاتها ،وحا التحديا التي تواجهها.

الزراعي للمستهلكين ،وزيادة نسب المخزون االستراتيجي
من مذه السلع.

 03استبدال الواردات
تنمي ا اإلنتاااج المحلااي للمعاااريع الزراعي ا سااوي يسااام ي اي
إحااالا الساالع الزراعيا المحليا محااا الااواردا سحسااب نسااس
توير السلع المحلي .

( )1جزء من إنتاج المزارع في اإلمارة يتم التخلص منه ،وال يتم تسويقه على أساس تجاري بسبب ضعف العائد ،وبالتالي يُعد هدر لإلنتاج المحلي.

 04رفع كفاءة قطاع الزراعة
تقليااا الهاادر وال ا ااد ( )1ماان الساالع الزراعي ا ساايريع ماان
ك اءة استغالا موارد اإلمارة.

أثر الظروي الرامن

 شهدت األسواق العالمية للمحاصيل الطازجة تغيراات ببيراة مرف ت فري فيراوس بورونرا ،واإلجرااءات المفردفة التري فاضرتها العديرد مرنالدول حول العالم.
 ظهات تحديات نقص المعاوض ،وارت اعات ببياة في األسعار ،فري ظرل الورعوبات التري تواجره حابرة الفرحن والنقرل ،باإلضرافة إلرىتااجف قوة العمل التي تعمل في النفاط الزراعي نتيجة.

 وتعد هذه الظاوف فاصة مواتية للتابيز علرى تنميرة السرلف المحليرة ،والتري تمئرل حرائأ الورد أمرال نقرص السرلف المما لرة المسرتورفة مرنالخارج.

التحديا
 -1انخ رراض مسرراحة أراضرري المزروعررة بالمحاصرريل الحقليررة والخ رراوات :تمئررل المحاصرريل الحقليررة والخ رراوات  %8.5فقررأ مررن مسرراحة
الحيازات الزراعية في اإلمارة.

التوزيع النسسي لمساح الحيازا النساتي حسب استخدا األرض 2018
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األشجار المئماة
35.3%
بور الااحة
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16%
أراضي غيا مستغلة

5.8%
المحاصيل الحقلية

2.7%
الخ اوات

المودر :مابز اإلحواء أبوظبي.

( )2بور الااحة هــي مســاحة مــن األرض الزراعية متاوبــة بــدون استغالل لعــدة مواســم زراعيــة تزيــد عــن الئــة مواســم ،وبحاجــة إلــى عمليــات استوالح لتوبــح قــافرة علــى اإلنتاج.

( )3يوجد بعض المباني فاخل الحيازات الزراعية ،والتي تستخدل بسكن للعمال ،أو استااحات ألصحاب المزارع.

2.2%
مودات الاياح

1.7%
مباني

()3

التحديا
 -2تابز إنتاج أبوظبي من الخ اوات في سلعتين فقأ هما الطماطم والخيار ،واللذان يفكالن معا ً نحرو  %66مرن إجمرالي إنتراج أبروظبي مرن
الخ اوات .
التوزيع النسسي إلنتاج أسوظسي من الخضروا
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المودر :مابز اإلحواء أبوظبي.

التحديا

 -3عدل توفا البيانات والمعلومات الكافية ،التي يمكن من خاللها رسم صورة متكاملة للقطاع الزراعي في اإلمارة ،والتي تفمل.
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حجررررم اإلنترررراج المحلرررري مررررن السررررلف الزراعيررررة والمنتجررررات

2

بميات المبيعات من السلف المختل رة بحسرب نروع

الحيوانية والسمكية بحسب نوع السلعة ،ومرد توفاهرا علرى

السرررلعة ،وأربررراح المرررزارعين مرررن مبيعرررات هرررذه

مدار العال.

السلف.

حجم االستهالك من السلف الزراعية المحلية ،وبرذل بميرات

4

مررد تنافسررية السررلف المحليررة مررن حي ر الجرروفة
والسرررررعا ،باإلضرررررافة إلرررررى تحملهرررررا لظررررراوف

الوارفات بحسب نوع السلعة.

التخزين.
5

أهرررم التحرررديات التررري تواجررره المفررراريف الزراعيرررة المحليرررة،
وخاصةً الوغياة ومتناهية الوغا.

6

أهرررم احتياجرررات المفررراريف المحليرررة فررري قطررراع
الزراعة والئاوة الحيوانية والسمكية.

المقترحا

 قاعدة بيانات عن السلع المحلية
 تطوير دور مركز خدمات المزارعين
ليكون سمثاس حلق وصا لرسث كاي المعاريع الزراعيا المحليا ،
وخاص الصغيرة ومتنامي الصاغر ،ماع المسات يدين مان المتااجر
الكسرى ،وال نادل ،والقوا المسلح ...إلخ .سما يساام ياي تساهيا
الرسث مع العمالء ،وزيادة المسيعا .

 إنشاء ساحة مزادات للسلع الغذائية
 إنعااااء سااااحا مااازادا للسااالع الزراعيااا داخااااأساااوال الخضاااروا ياااي منااااثال اإلماااارة الثالثااا ،
لتااااداوا المنتجااااا الزراعياااا الجاياااا  ،والخضاااار
الثازج  ،واللحو والثيور واألسماك.
 يت السيع من خالا المزايدة على السلع المعروضسعد يحصها ،ويت السيع والديع يورا.

يا ميأ أساوظسي للزراعا والساالم الغذاأيا سسنااء
اعاادة سسيانااا المعاااريع الزراعي ا المحلي ا توض ا
أنااواع المنتجااا  ،وكميااا اإلنتاااج ماان كااا ساالع ،
ومواسا تااوير الساالع  ،تمهياادا لتو يااع عقااود تسااويال
جماعي لهذه السلع.

 تحفيز أصحاب المزارع
ياااا ميأااا أساااوظسي للزراعااا والساااالم الغذاأيااا ستوجيااا
أصااحاب الماازارع إلنتاااج الساالع األعااد ثلسااا يااي الس اول،
وتح يااازم مااان خاااالا التعا اااد علاااى عاااراء كاماااا الكميااا
المنتج ويال أسعار مرضي .
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