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 تقديم
يأتى إنعقاد المؤتمر الدولى للمعهد فى هذا العام حول تعزيز الزراعة المستدامة في إطار اهتمام 

، 2030تنمية المستدامة: رؤية مصر المعهد بقضايا التنمية المستدامة بما يدعم استراتيجية ال
ويساهم في تحقيق االستراتيجية ألهدافها المأمولة في مجاالت التنمية المختلفة، حيث درج المعهد 

، هامة التى تخص التنمية المستدامةعلى عقد مؤتمر دولى سنوى يتناول أحد القضايا الرئيسية ال
 –نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر فلقد سبق أن عقد المعهد المؤتمر الدولى بعنوان " 

 ."2018مايو  –، كما عقد المؤتمر الدولى بعنوان " التصنيع والتنمية المستدامة "2017مايو 
، ذلك أن التنمية الزراعية المستدامة للمعهد فى هذا العام أهمية خاصة يمثل المؤتمر الدولى

، وتسهم فى تحقيق أهدافها ، 2030ؤية مصر لتنمية للبالد ر تندرج ضمن أهداف استراتيجية ا
لتنمية المستدامة عالوة على أن التنمية الزراعية المستدامة تمثل أحد أركان أهداف األمم المتحدة ل

 .2030بحلول عام 
، ولكن اعتمد لعالمى فى مجال التنمية الزراعيةفمن المعلوم أنه حدث تطور كبير على المستوى ا

حيان على ممارسات زراعية يير مستدامة ومن ثم تحقق هذا التقدم فى هذا التطور فى معظم األ
مقابل تكلفة مرتفعة تحملها كل من المجتمع والبيئة. ومن هنا أصبحت الزراعة المستدامة من 

تتطلب التنمية الزراعية نظمًا أكثر  ، بحيثألهمية فى محافل السياسة الدوليةالموضوعات ذات ا
بمعنى أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد )استخدام كميات  ،امةءة وقدرة على االستدكفا

أقل من األرض والمياه والمدخالت األخرى إلنتاج المزيد من الغذاء بطريقة مستدامة( ، وأن 
، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير ى الصمود أمام التغيرات والصدماتتصبح أكثر قدرة عل

، وتطوير سياسات ومؤسسات داعمة، بنى الممارسات المناسبةمن خالل ت. وكل ذلك اخالمن
 وتعبئة الموارد المالية ويير المالية.

وريم الجهود التي بذلت في مصر إلدراج المشروعات والخدمات وتطبيق السياسات الهادفة 
ج الستدامة اإلنتاج بقطاع الزراعة وأنشطته اإلنتاجية والخدمية المختلفة ، فان ماتحقق من نتائ

في هذا الشأن كان دون المأمول . فنمط اإلنتاج الزراعي قد اليعد نمطًا مستدامًا سواء بعالقته 
أو بعالقته باألوضاع  (،)االستنزاف والهدر وضعف اإلدارةبالموارد الطبيعية من أراضى ومياه 

ة وااليراد(، أو البيئية ) التلوث واالنبعاثات(، أو بعالقته بالنواحى االقتصادية ) انخفاض اإلنتاجي
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بحجم الفاقد والتالف الزراعي والغذائي وسبل التخلص/االستفادة منه )الخسائر االقتصادية 
واألضرار البيئية والمجتمعية(، أو بعالقته باألوضاع االجتماعية )الفقر واألمية والهجرة وانخفاض 

 مستوى المعيشة للسكان الريفيين(.
 تحديات لعل من أهمها :المن جه العديد توا الزراعة المصريةمن المعلوم أن 

 . محدودية الموارد المائية ومن ثم وجود فجوة بين الموارد واالستخدامات 
 نصيب الفرد من المساحة الزراعية النمو السكانى السريع والذى أسفر عن تناقص مطرد فى. 
 نة الحديثة .التفتيت المستمر فى الحيازات الزراعية مما يؤدى إلى تعذر تعميم نظم الميك 
 . التعديات المستمرة على األراضى الزراعية 
 . تزايد حدة مشكلة الفقر 
  . التحديات البيئية متمثلة فى قضايا التلوث وتدهور نوعية المياه وتجريف التربة 

وفى ضوء هذه التحديات استهدف هذا المؤتمر طرح ومناقشة الرؤى والتصورات حول سياسات 
لمستدامة ، والتي يمكن أن تدعم المخططين ومتخذي القرار للنهوض وآليات تعزيز الزراعة ا

بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، استرشادًا بالرؤى التي تضمنتها 
، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 

اتيجية الوطنية للزراعة المستدامة ، وتجارب الدول التي حققت نجاحات ، واالستر 2030مصر 
 .في هذا المجال 

منها خطط سنوية يندرج تنبثق ن معهد التخطيط القومى يقوم بعمله فى إطار رؤية استراتيجية إ
ة الخبراء والمتابعات العلمي ولقاءاتتحتها أنشطة ثابتة تتمثل فى الندوات العلمية ، والسيمنارات 

للتقارير الدولية . كما يشارك المعهد فى المحافل الدولية واالقتصادية ويعقد االتفاقيات مع نظرائه 
 على المستويين الدولى واالقليمى. 

وفى نهاية كلمتى أود أن أكرر شكرى وتقديرى لكافة الحضور والشكر موصول إلى الجهات 
أليذية والزراعة لألمم المتحدة ممثلة فى المشاركة فى المؤتمر والباحثين وأخص بالشكر منظمة ا

، والجامعة السويدية مدير العام والممثل االقليمى لهااألستاذ الدكتور عبد السالم ولد أحمد ال
 للعلوم الزراعية ممثلة فى الدكتور عاصم ابو حطب بقسم االقتصاد فى الجامعة .

افه لدعم القطاع الزراعى بصفة عامة وأخيرا أتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح وأن يحقق أهد 
 . 2030وتعزيز الزراعة المستدامة بصفة خاصة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 

 أ.د. عالء زهران                                                
 رئيس معهد التخطيط القومي

 المؤتمريس  ورئ                                           
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 الزراعة تعزيز وآليات سياسات حول والتصورات الرؤى  ومناقشة طرح إلى المؤتمر يهدف
 وتحقيق الزراعي، بالقطاع للنهوض القرار ومتخذي المخططين تدعم أن يمكن والتي المستدامة،

 للتنمية المتحدة مماأل أجندة تضمنتها التي بالرؤى  استرشاداً  المختلفة، بأبعادها المستدامة التنمية
 واالستراتيجية ،2030 مصر رؤية: المستدامة التنمية واستراتيجية ،2030 عام حتى المستدامة
 .المجال هذا في نجاحات حققت التي الدول وتجارب المستدامة، للزراعة الوطنية

الموارد في قطاع  هدف المؤتمر، يتضمن المؤتمر محورين: األول لقضايا استدامةفي ضوء 
الزراعي، على أن يتم في كل محور تناول تجارب الدول  زراعة، والثانى لقضايا استدامة اإلنتاجال

القضايا المدرجة ضمن هذين  في بجانب تطبيقات على الحالة المصرية ،النامية أو المتقدمة
  المحورين.

 المحور األول: استدامة الموارد في قطاع الزراعة:

 ) أ (  الموارد الطبيعية:
 تناول القضايا التالية: ويتم

  نظم وأساليب وسياسات إدارة الموارد الطبيعية من أرض، ومياه، وطاقة 
 في مناطق االستصالح الجديدة، وأولويات ومراحل  األنماط المقترحة الستغالل األراضي

 تنفيذ وتوفير البنية األساسية في تلك المناطق 
 عادة إ ،يخدام مياه الرى، تطوير الرى الحقلفرص وآليات زيادة الموارد المائية ) ترشيد است

 استخدام مياه الصرف، تحلية المياه ( 
 وسياسات تفعيل دورها  اإلطار المؤسسى والتشريعى الستخدام الموارد الزراعية الطبيعية

 في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة 

 ) ب ( الموارد البشرية:
 ويتم تناول القضايا التالية:

 لتعزيز الزراعة المستدامة  جتمعيةالمشاركة الم 
 العمل الالئق واإلنتاجية واألجور واستدامة الزراعة 
  العدالة االجتماعية بين الريف والحضر، والحد من الفقر واألمية في الريف، وتمكين المرأة

 الريفية 
  التعليم الزراعي واحتياجات سوق العمل 
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 ) ج (  االستثمار والتمويل:
 ا التالية:ويتم تناول القضاي

  أولويات وأدوار كل من االستثمار العام والخاص في استدامة القطاع الزراعي، وسبل جذب
 االستثمار األجنبى المباشر

  فرص ومخاطر االستثمار في االستزراع الزراعي الخارجى ) في دول أخرى (، ودور الحكومة
 في دعم وتقليل مخاطر ذلك االستثمار 

 لقطاع الزراعي،ومصادر تمويل االستثمار العام والخاصالسياسات االئتمانية في ا  

 المحور الثاني: استدامة اإلنتاج الزراعي:
 يتناول هذا المحور القضايا التالية:

 رشاد الزراعي للتوعية بالزراعة المستدامةالتكنولوجيا  والبحث والتطوير الستدامة الزراعة، واإل 
 جتماعية، ا )اقتصادية، الثالثة لالستدامة المناسب في ضوء األبعاد يالتركيب المحصول

 الزراعي والميزة النسبية والتنافسية لمناطق اإلنتاج بيئية(،
 الزراعة الذكية وتغير المناخ 
 الزراعي سالسل القيمة واستدامة اإلنتاج 
 الزراعي نظم التسويق والتسعير الستدامة اإلنتاج 
 التكامل اإلقليمي واستدامة الزراعة 
 ت متابعة وتقييم استدامة الزراعةمناهج ومؤشرا 
 نماذج وطنية رائدة في مجال اإلنتاج الزراعي المستدام 
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 20/4/2019اليوم األول: السبت 

 الفعاليات التوقيت

9:00-8:30  التسجيل 

10:00-9:00  

 الجلسة االفتتاحية

 أ.د. عبد الفتاح حسين :مقرر المؤتمر

 لزراعية بمعهد التخطيط القومىأستاذ بمركز التخطيط والتنمية ا

 أ.د. عالء زهـــران :رئيس المؤتمر

 رئيس معهد التخطيط القومى

 أ.د. عبد السالم ولد أحمد

المدير العام المساعد والممثل اإلقليمى فى الشرق األدنى وشمال أفريقيا لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة

 أ.د. محمد عبد العاطى

 د المائية والرىوزير الموار

 أ.د. عز الدين أبو ستيت

 وزير الزراعة واستصالح األراضى

 أ.د. هالة السعيد 

 وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى 

12:00-10:00  

 

 

 

 الجلسة األولى
 د. حسين جادينأ.رئيس الجلسة: 

 الموضوع المتحدثون
Mr. Jean-Marc Faurès 

 
 والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةتحويل نظم األغذية 

 أ. أحمد مختار

 

االستثمار في الزراعة المستدامة: قواعد منظمة التجارة العالمية وخبرات الدول 

 األعضاء

12:30-12:00  استراحة شاي 

14:00-12:30  

 

 

 

 الجلسة الثانية

 الزراعة المستدامة فى مصر: االستراتيجيات والمعوقات

 سة: أ.د. هدى النمررئيس الجل

 الموضوع المتحدثون

 سعد نصار أ.د.

 أشرف كمال  .أ.د 

وأهداف التنمية المستدامة لألمم  2030استراتيجية التنمية الزراعية  فى مصر

 المتحدة

 إبراهيم صديق .أ.د
الهيكل المؤسسى للقطاع الزراعى )اإلمكانيات المتاحة وأوجه القصور 

 وتوجهات التطوير(

 األراضى الزراعية فى مصر ، ومتطلبات تعزيز استدامتها وحيد مجاهد   .أ.د

 

16:00-14:00  

 

 

 

 الجلسة االثالثة )أ(

 حلقة نقاشية: االستثمار والتمويل في القطاع الزراعي

 إبراهيم العيسوىرئيس الجلسة: أ.د. 

 الموضوع المتحدثون

 ستثمار واإلنماء الزراعيجهود الهيئة العربية لال د. حليم بن الحاج صالح

 دور االستثمار الخاص فى تنمية قطاع الزراعة أ.د. حسين العطفى

 نموذج لالستثمار األجنبى فى قطاع الزراعة م. محمود عصفور

16:00-14:00  

 

 

 الجلسة الثالثة )ب(

 حلقة نقاشية: التمدد الحضرى واألمن الغذائى فى مصر

 د. عاصم أبو حطب
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 لموضوعا المتحدثون

Prof. Carl- Johan 

Lagerkvist and Dr. 

Assem Abu Hatab 

نظرة عامة على مشاريع الجامعة السويدية للعلوم الزراعية المتعلقة باستخدام 

 األراضى واألمن الغذائى فى مصر

 ديناميات التمدد العمرانى فى مصر وانعكاساتها على األمن الغذائى أ.د محسن البطران

 
Dr. Olivier Ecker 

 تحويل األنظمة الغذائية للوجبات الصحية لفقراء المناطق الحضرية فى مصر

 )السياسات واألولويات البحثية(

 غذاء 16:00

 21/4/2019اليوم الثاني: األحد 

 الفعاليات التوقيت

9:00-8:30  التسجيل 

11:00-9:00  

 

 

 

 الجلسة الرابعة

 وارد المائية اإلدارة االستراتيجية المستدامة للم

 محمود أبو زيد   .رئيس الجلسة: أ.د

 الموضوع المتحدثون

 الفجوة بين العرض والطلب على المياه أمجد المهدي د. 

Dr. Pasquale 

Steduto 
 إنشاء إطار للعمل نحو استدامة المياه

 المعقبون:

                   Dr. Bisher Imam               Dr. Clemens Breisinger      

                   Mr. Ebel Smidt                       Dr. Atef SWELAM            

 Dr. Abdel Aziz Ibrahim  

12:30-11:00  

 

 

 

 الجلسة الخامسة

 استدامة الموارد المائية

 رئيس الجلسة: أ.د. صفوت عبدالدائم

 الموضوع المتحدثون

 المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية المحدودة فى مصرالفرص  د. بيومى عطية

 الموارد المائية فى الوطن العربى وتعزيز الزراعة المستدامة د. محمد أمين

 د. سلوى عبد العزيز
مقترح تسعير مياه الرى فى مصر السترداد تكاليف الخدمات  

 وتحقيق زراعة مستدامة 

 استراحة شاي 13:00-12:30

 

15:00-13:00  

 

 

 

 الجلسة السادسة

 حلقة نقاشية: التجارب المحلية الرائدة في الزراعة المستدامة

 رئيس الجلسة: أ.د. أحمد برانية

 المركز العربى لدراسات المناطق الجافة واألراضى القاحلة

 مشروع مزرعة الكرام

 مشروع الزراعة النظيفة

15:30-15:00 
 الجلسة الختامية

 أ.د. عالء زهران لمؤتمر:رئيس ا

 أ.د. عبد الفتاح حسين مقرر المؤتمر:

 غذاء 15:30
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 الجلسة االفتتاحية
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 كلمة األستاذ الدكتور/ عبد الفتاح حسين
 مقرر المؤتمر األستاذ بمعهد التخطيط القومي

 
 

 االدارى  واالصالح عةوالمتاب التخطيط وزيرة السعيد هالة/ الدكتورة األستاذة
 والرى  المائية الموارد وزير عبدالعاطى محمد/  الدكتور األستاذ
 األراضى واستصالح الزراعة وزير ستيت أبو عزالدين/  الدكتور األستاذ
 األدنى الشرق  فى اإلقليمى والممثل المساعد العام المدير أحمد ولد عبدالسالم/  الدكتور األستاذ
 المتحدة لألمم والزراعة األيذية لمنظمة أفريقيا وشمال
 المؤتمر رئيس – المعهد رئيسعالء زهران /  الدكتور األستاذ
 األفاضل المعهد ضيوف
 خير بكل صباحكم هللا أسعد
 لعالقاته مصر فى المستدامة التنمية تحقيق فى الحاكمة القطاعات من الزراعة قطاع يعتبر

 الخام، بالمواد والصناعة بالغذاء، السكان يمد أنه إذ . المجتمع قطاعات جميع مع المتشابكة
 كماً  فيه اإلنتاج يعتمد المقابل وفى . المصدرة الزراعية بالحاصالت الخارجية التجارة وقطاع
 القطاعات من اإلنتاج مستلزمات وعلى الموردية، القاعدة فى ممثلة البيئية الجوانب على ونوعاً 

 .المستوردة اإلنتاج لمستلزمات بةبالنس الخارجية التجارة وكذلك األخرى،
 بأربعة مباشرة إرتباطها خالل من مصر فى  للزراعة المستدامة التنمية تحقيق أهمية وتتأكد
 الفقر على القضاء: وهى 2030 لعام المتحدة لألمم العالمية المستدامة التنمية أهداف من أهداف

 التفاوتات من والحد ، المائية الموارد ةواستدام الغذائى، األمن وتوفير ،(الريف فى يتركز الذى)
 . الدخلية
 للتنمية العالمية األجندة مع 2030 مصر رؤية: المستدامة التنمية استراتيجية تجاوبت وقد

 من ماحدث ظل فى خاصة التنمية استدامة تعزيز في ودورها بالزراعة االهتمام في المستدامة
 . الماضية الفترة فى الرؤية لهذه تحديث
 الزراعة تعزيز حول الدولي المؤتمر بعقد القومي التخطيط معهد اهتمام جاء السياق هذا وفي

 في المصرية بالزراعة النهوض وآليات أولويات حول رؤى  طرح إلى يهدف والذى ، المستدامة
 في المتضمنة بالتوجهات وباالسترشاد ، المجال هذا فى في سبقتنا التي الدول خبرات ضوء
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 مصر رؤيــــــة: المستدامة التنمية واستراتيجية ،2030 لعام المستدامة للتنمية ميةالعال األجندة
2030. 
 تعرض التي البحثية الجلسات بين تتوزع عمل جلسات سبع المؤتمر يتضمن ذلك ولتحقيق
 الحلقات وبين الزراعى، المجال في المصريين الخبراء لبعض ولكتابات متخصصة لبحوث
قليمية عالمية لخبرات تعرض التي النقاشية لى. المستدامة الزراعة مجال في ومحلية وا   جانب وا 
 الهامة واإلقليمية الدولية المنظمات من مجموعة أيضاً  المؤتمر في يشارك الدوليين، الخبراء
 . العالم عبر واالستدامة الزراعة بقضايا الصلة ذات العلمية والمعاهد الفكر ومراكز
 ومنتدى وعمليًا، علمياً  محفالً  المؤتمر يمثل أن فى الثقة لدينا امجالبرن هذا تنفيذ خالل ومن
 .   مصر في المستدامة التنمية في الزراعة دور تعزيز حول والخبرات والمعارف األفكار لتبادل

 .هللا ورحمة عليكم والسالم التوفيق لكم وأتمنى أشكركم
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 ن/ عالء زهراكلمة األستاذ الدكتور
 التخطيط القومي ورئيس المؤتمر معهدرئيس 

 
 خطيط والمتابعة واالصالح االدارى األستاذة الدكتورة /هالة السعيد وزيرة الت

 األستاذ الدكتور / عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصالح األراضى
 األستاذ الدكتور / محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى 

في الشرق األدنى  اإلقليمي/ عبدالسالم ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل  األستاذ الدكتور
 وشمال أفريقيا لمنظمة األيذية والزراعة لألمم المتحدة

 مقرر المؤتمر –األستاذ بمركز التخطيط والتنمية الزراعية  –األستاذ الدكتور/ عبد الفتاح حسين 
 السيدات والسادة األفاضل،،،

 م ورحمة هللا وبركاته،،،،السالم عليك
في رحاب معهد التخطيط القومي هذا  اً اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أرحب بحضراتكم جميع

الصرح العلمي العريق بيت الخبرة الوطني ومؤسسة التفكير العلمي لكافة أجهزة الدولة المصرية، 
 ولي السنوي للمعهد.شاكرا لكم جميعًا مشاركتكم البناءة بإذن هللا في هذا المؤتمر الد

 
 الحضور الكريم،،،

يأتي انعقاد المؤتمر الدولي للمعهد في هذا العام تحت عنوان "تعزيز الزراعة المستدامة"، وذلك 
في إطار اهتمام المعهد بقضايا التنمية المستدامة بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 

ألهدافها المأمولة في مجاالت التنمية المختلفة. ، ويساهم في تحقيق االستراتيجية 2030مصر 
حيث درج المعهد على عقد مؤتمر دولي سنوى يتناول أحد القضايا الرئيسية الهامة التي تخص 

 التنمية المستدامة.
 –فلقد سبق أن عقد المعهد المؤتمر الدولي بعنوان "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر  

 ".   2018مايو  –قد المؤتمر الدولي بعنوان " التصنيع والتنمية المستدامة ، كما ع " 2017مايو 
 

 السيدات والسادة األفاضل،،،
يكتسب المؤتمر الدولي للمعهد في هذا العام أهمية خاصة تنبع من أهمية وأدوار الزراعة 

ستراتيجية والعالمي، وهى األهمية التي انعكست في وثيقة ا الوطني يينالمستدامة، على المستو 
، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى وبرنامج عمل 2030التنمية المستدامة: رؤية مصر 
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األمم المتحدة للتنمية المستدامة  الحكومة، باإلضافة إلى كونها أحد المحاور األساسية ألجندة
2030 – SDGs  . 

حقيق متطلبات األمن الغذائي، حاكمة في ت اً وتلعب الزراعة المستدامة على هذين المستويين أدوار 
مواجهة الفقر وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز فرص التنمية الريفية و توفير فرص العمل، و 

 المستدامة. 
باإلضافة إلى ذلك فإن القطاع الزراعي يعتبر مجااًل هامًا لتعزيز تنافسية االقتصادات الوطنية 

تصادات التصنيع الغذائي، كما يعتبر قطاعًا من حيث مساهماته التصديرية، وباعتباره محور اق
أساسيًا لتطبيق األساليب واألدوات التكنولوجية الحديثة في كافة أنشطته وعملياته، وعلى كافة 
سالسل القيمة الوطنية والعالمية في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي نفس الوقت فإنه قطاع هام 

الزراعة  ومنها على سبيل المثال:وفاعلة عبر العالم أيضًا لتطبيق نظم وممارسات إدارية متطورة 
 التعاقدية. 

  
 الحضور الكريم،،،

في مجال التنمية الزراعية، ولكن هذا  العالميمن المعلوم أنه قد حدث تطور كبير على المستوى 
التطور اعتمد في أحيان وتطبيقات كثيرة على ممارسات زراعية يير مستدامة ترتب عليها 

معية وبيئية مرتفعة أو فادحة في العديد من أنحاء العالم، وهو األمر الذى جعل من تكاليف مجت
)الزراعة المستدامة( مطلبًا تنمويًا ملحًا لدى كافة دول العالم، وعلى كافة األصعدة، ولدى كافة 
المنظمات العالمية واإلقليمية المتخصصة وعلى رأسها ) منظمة األيذية والزراعة لألمم المتحدة 

 والعملي الهام.  العلميالفاو ( والتي نتشرف بمشاركتها معنا في هذا المحفل  –
وتركز الزراعة المستدامة المنشودة على نظم أكثر كفاءة وقدرة على االستدامة، بمعنى أن تصبح  

استخدام كميات أقل من األرض والمياه والمدخالت ، بمعنى أكثر كفاءة في استخدام الموارد
ج المزيد من الغذاء بطريقة مستدامة، وأن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام األخرى إلنتا

التغيرات والصدمات، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ. وكل ذلك من خالل تبنى 
 داعمة، وتعبئة الموارد المالية ويير المالية. وسياسات مؤسساتر الممارسات المناسبة، وتطوي

ذلت في مصر إلدراج المشروعات والخدمات وتطبيق السياسات الهادفة وريم الجهود التي ب  
فال زالت هناك حاجة لبذل  الستدامة اإلنتاج بقطاع الزراعة وأنشطته اإلنتاجية والخدمية المختلفة،

  المزيد من الجهود لتحقيق المستهدفات الطموحة.
ومياه  أراضيبالموارد الطبيعية من فنمط اإلنتاج الزراعي قد اليعد نمطًا مستدامًا سواء بعالقته 

، أو الضارة التلوث واالنبعاثات بسبباالستنزاف والهدر، أو في عالقته باألوضاع البيئية بسبب 
انخفاض اإلنتاجية وااليراد، أو بحجم الفاقد والتالف الزراعي كاالقتصادية  بالنواحيبعالقته 
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الخسائر االقتصادية واألضرار ار إليه ب، وهو ما يشاالستفادة منهأو  والغذائي وسبل التخلص
الفقر واألمية والهجرة وانخفاض مستوى المعيشة كالبيئية، أو بعالقته باألوضاع االجتماعية 

 .للسكان الريفيين
 الزراعة المصرية من تحديات لعل من أهمها: ما تواجههحجم  جميعاً  ينايخفي عل وال

  بين الموارد واالستخدامات.محدودية الموارد المائية ومن ثم وجود فجوة 
  النمو السكانى السريع والذى أسفر عن تناقص مطرد في نصيب الفرد من المساحة

 الزراعية.
 .التفتيت المستمر في الحيازات الزراعية مما يؤدى إلى تعذر تعميم نظم الميكنة الحديثة 
  الزراعية. جانب من األراضيالتعديات على 
 ضايا التلوث وتدهور نوعية المياه وتجريف التربة. التحديات البيئية متمثلة في ق 

ستهدف هذا المؤتمر طرح ومناقشة الرؤى والتصورات حول سياسات يوفي ضوء هذه التحديات 
وآليات تعزيز الزراعة المستدامة، والتي يمكن أن تدعم المخططين ومتخذي القرار للنهوض 

ها المختلفة، استرشادًا بالرؤى التي تضمنتها بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعاد
، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 

، واالستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة، وتجارب الدول التي حققت نجاحات في 2030مصر 
 هذا المجال.

 
 الحضور الكريم
في إطار رؤية استراتيجية، يرتبط بها أهداف وخطط وبرامج  بأدوارهطيط القومي يقوم معهد التخ

البحثية والتدريبية والتعليمية  العلمية عمل ومبادرات سنوية تتضمن العديد من األنشطة والفعاليات
واالستشارية بخالف أنشطة خدمة المجتمع، كما يشارك المعهد في المحافل الدولية واإلقليمية 

واإلقليمية  ةالدولي اتلة بعمله، ويعقد االتفاقيات مع النظراء والشركاء على المستويذات الص
 .والمحلية

 
لكافة الحضور الكريم، كما أن الشكر موصول ومتصل إلى  وترحيبيأود أن أكرر شكرى ختامًا  

البحثية، كما أخص  المراكزالجهات المشاركة في المؤتمر والباحثين من مختلف المؤسسات و 
ممثلة في األستاذ الدكتور عبد السالم ولد  )الفاو( الشكر منظمة األيذية والزراعة لألمم المتحدةب

، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية ممثلة في للمنظمة اإلقليميأحمد المدير العام والممثل 
لشكر الجامعة. كما أقدم خالص اببقسم االقتصاد األستاذ المساعد  –الدكتور عاصم أبو حطب 

 كافة األخوة والزمالء والعاملين بالمعهد.و لمؤتمر، لاالستشارية و  تين التنظيميةوالتقدير إلى اللجن
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التوفيق والنجاح، وأن يحقق المؤتمر أهدافه لدعم وتطوير القطاع كل أخيرا أتمنى لمؤتمرنا هذا  
امة بصفة خاصة الزراعي في مصر بصفة عامة، وتعزيز ثقافات وقيم وممارسات الزراعة المستد

 بما يعزز من استدامة واحتوائية وعدالة التنمية المستدامة في مصر. 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،                   
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 عبد السالم ولد أحمد/ ستاذ الدكتورألكلمة ا
 ممثل منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

 
 

Honourable Minister(s) 

Excellences, Ladies and Gentlemen,  

Colleagues and friends, 

It is a pleasure and an honour for me to address this conference on 

“enhancing sustainable agriculture”.  

Why is this conference so important? 

The 2030 Agenda was signed 3.5 years ago, in September 2015 by all 

countries members of the United Nations. 

The 2030 Agenda contains a universal and transformational vision, based 

on five major pillars: 

1. People 

2. The planet 

3. Peace 

4. Prosperity  

5. Partnership 

And it has a moto: ‘leave no one behind’  

Contrarily to the Millenium Development Goals, which were mainly 

driven by experts, the 2030 Agenda was drafted by countries, who 

decided the priorities, agreed on the 17 goals, crafted the 169 targets and 

identified the 232 indicators that will measure progress towards achieving 

these goals.   

This agenda is ‘ambitious’ and ‘transformational’. It requires a new way 

for countries to craft their policies, organise their programmes and plan 

their investments. 
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It stresses the need for a much more integrated approach to sustainable 

development, acknowledging that all goals are interlinked, and trade-offs 

need to be addressed. A purely sectoral approach to development is no 

longer possible. Furthermore for sustainable development all three 

dimensions — economic, social and environmental — need to be 

considered in tandem.  Countries are now organising their programmes 

along the lines of the 2030 Agenda. Today, we will discuss what the 

agenda means for agriculture in Egypt and the implications that the 

agenda has on national planning. 

The Sustainable Development Strategy of Egypt: Egypt vision 2030, 

aiming to achieve prosperity in Egypt, illustrates the commitment of the 

Egyptian government to achieve 2030 Agenda.   

Addressing the SDGs in their complexity means increasingly joint 

planning between institutions, and will require better connections 

between sectoral areas, the development of common visions and looking 

beyond a single objective approach.  The main sectors, health, 

infrastructure, agriculture, water, education etc. will remain the backbone 

of institutional organisation but the way they work and interact will 

change.  

And this will be the case for agriculture. Food and agriculture is 

everywhere in the 2030 Agenda. There is not a single SDG that will not 

be affected by the way we plan, organise and implement work in food and 

agriculture sectors.  

Achieving the SDGs through sustainable food and agriculture in Egypt 

will require a deep transformation in planning and implementation. In the 

country, agriculture is still synonymous with vulnerability and poverty. It 

is also increasingly associated with inefficient use of scarce water 

resources, pollution, loss of biodiversity and land degradation. 
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This situation has to change if we are to achieve some of the key SDGs, 

like SDG 1 on poverty eradication, SDG2 on zero hunger, SDG 5 on 

gender equality, SDG 6 on water for all, or SDG 15 on land.   

To achieve SDG 2, the Agenda recognizes that transparent, non-distorted 

and properly functioning agricultural commodity markets are essential 

globally.  It is for this reason that SDG 2 sets out trade as one of the key 

means of implementation, alongside other elements like finance, 

technology, capacity building and policy coherence. 

Openness to trade can indeed help to address global challenges related to 

food security and agricultural development. 

By allowing food to move across borders, trade can contribute to a better 

availability of food supplies, both in terms of quantity and diversity and 

very importantly provide an important mechanism to address food 

deficits. 

Furthermore, enhanced access to global markets could translate into 

higher incomes, better jobs and more export earnings.  

However, greater openness to trade can also bring risks. For some 

producers – particularly small family farmers – exposure to competition 

may undermine their livelihoods and ability to bear the costs of 

complying with stringent standards and norms. 

In recognition to the importance of sustainable development the preamble 

to the WTO Agreements states that Members should conduct their trade 

and economic relations with the goals of raising standards of living, 

ensuring full employment, promoting a large and steadily growing 

volume of real income and effective demand, and expanding production 

and trade in goods and services. 

The WTO Agreement on Agriculture and the SPS, TBT and TRIPS 

agreements carry significant implications for sustainable agriculture and 
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rural development. A relevant presentation by FAO will detail these later 

today. 

To ensure a fair and open trading system certain constraints are placed on 

some policy tools such as the subsidies for agriculture.  

It is up to each WTO Member Country, to determine how to best adjust to 

these conditions. Egypt, being a developing and net food importing 

country, has certain flexibilities that may be tailored towards formulating 

sustainable agriculture policies.  

There are some examples and best practices, shared in FAO’s 

presentation later today, on how some countries have tailored their 

policies according to the WTO rules while striving towards sustainable 

agriculture.  

Adopting a sustainable food and agriculture approach can help foster 

more inclusive growth and improve livelihoods in particular of 

smallholders and family farmers, striving for the moto ‘leave no one 

behind.’ Strengthening farmer’s capacity to innovate though adaptation, 

knowledge systems and science based solutions will prove essential. 

We need to ensure that agriculture and food will be planned in a way that 

will contribute in the fullest to the objectives of the 2030 Agenda.  

This is why this workshop is of critical importance: we need to better 

understand the 2030 Agenda, understand what it means for your core 

activities, what needs to change, but also what are the opportunities.  

We will assess how to best formulate processes and partnerships to 

accelerate progress in the achievement of the SDGs.  

At FAO, we are convinced that the 2030 Agenda is a great opportunity 

for agriculture. An opportunity that, if addressed well, can bring the 

transformational changes that the 2030 Agenda is calling for. 

FAO is committed to assist countries in addressing the challenges of the 

2030 Agenda in their agriculture sectors. Today, we are here to reiterate 
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our support to Egypt and help the country’s agriculture to contribute to 

achieving the goals of the 2030 Agenda.  

I wish you success in your work. 
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 كلمة األستاذة الدكتورة/ هالة السعيد
 وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى 

 
 السيد وزير الزراعة األستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت

 السيد وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى
 الزراعة لألمم المتحدةالسيد الدكتور عبد السالم ولد أحمد الممثل اإلقليمي لمنظمة األيذية و 

 الدكتور عالء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومىاالستاذ السيد 
 الحضور السادة

يسعدنى التواجد اليوم فى افتتاح المؤتمر الدولى حول تعزيز الزراعة المستدامة الذى ينظمه معهـد 
ختلــف دول العــالم، التخطــيط القــومى بمشــاركة نخبــة متميــزة مــن الخبــراء المصــريين والعــرب مــن م

قليمية والدولية. وكذلك الحضور المتميز للسادة وزراء الزراعة إلوممثلى أيضًا المنظمات العربية وا
الســابقين، والكثيــر مــن الخبــراء والمتخصصــين، وهــذا يتناســب مــع األهميــة التــى يحظــى بهــا هــذا 

ألسـتاذ الـدكتور عـالء الموضوع، والمحاور المختلفة لجلسات هذا المـؤتمر. وأتوجـه بشـكر خـاص ل
زهــران رئــيس معهــد التخطــيط القــومى، ولكافــة األســاتذة فــى معهــد التخطــيط علــى اإلعــداد والتنظــيم 
 ءً لهذا المؤتمر الهام. الحديث اليوم عن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضـرورة قصـوى سـوا

ر وأقـدم المهـن علـى وجـه على المستوى المحلى أو على المستوى العالمى، فنشاط الزراعة يعد أكب
% مـن المـوارد 70% من مساحة الكرة األرضية، ويستهلك حوالى 40األرض، وهو يشغل حوالى 

ة. وقطـاع الزراعـة هـو القطـاع المسـئول عـن اإلمـداد باالحتياجـات المختلفـة مـن الغـذاء. كمـا يالمائ
ويات الفقـر، وفــى أن نمـو قطـاع الزراعـة يعـد أكثــر فاعليـة مـن سـائر القطاعـات فــى الحـد مـن مسـت

% من فقـراء العـالم الـذين يعـيظ معظمهـم 80رفع مستوىات الدخل، وتحسين األمن الغذائى لنحو 
فــى منــاطق ريفيــة، ويشــتغل أيلــبهم فــى قطــاع الزراعــة. وتــزداد أهميــة قطــاع الزراعــة فــى ضــوء مــا 

وتزايـد اسـتهالك  تواجهه يالبية دول العالم من تحديات، وفى مقدمتها الزيادة السكانية المضطردة،
الغذاء، وتفاقم معـدالت مـن يعـانون مـن سـوء التغذيـة، كـل ذلـك باإلضـافة إلـى التحـديات المرتبطـة 
بالتغير المناخى وتأثيراته السلبية على إنتاجيـة المحاصـيل والغـذاء. كـل هـذه التحـديات دفعـت إلـى 

نتـــاج الغـــذاء إلـــى مفهـــوم جديـــد، وهـــو مف هـــوم االســـتدامة، هـــذا االتجـــاه فـــى كـــل مجـــاالت الزراعـــة وا 
المفهوم يقوم على عدد من المبادئ الرئيسية، فى مقدمتها تحسـين كفـاءة اسـتخدام المـوارد المتاحـة 
خاصـــة فـــى األراضـــي والميـــاه، واتخـــاذ إجـــراءات ســـريعة ومباشـــرة للحفـــا  علـــى المـــوارد الطبيعيـــة 

عيشة للمجتمعات الريفية، وحمايتها وتعزيزها، والتركيز على الزراعة التى تسهم فى رفع مستوى الم
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وتعزيــز مقــدرة األفــراد والمجتمعــات والــنظم األيكولوجيــة علــى مواجهــة التغيــرات المناخيــة وتغيــرات 
ظــروف أســواق الســلع، باإلضــافة إلــى تــوفير آليــات فعالــة للحوكمــة تــدعم النشــاط الزراعــى، وتــدعم 

 المبادرات لكل من القطاعين العام والخاص فى هذا المجال.
 

 ات والسادة السيد
يأتى االهتمام بقطاع الزراعة وتحسين االستدامة لهذا القطاع فى القلب من توجـه الدولـة المصـرية 

، حيث يعد تنمية كل 2030وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خالل رؤية مصر 
اطـار اسـتراتيجية  من قطاعى الزراعة والرى أحد الركائز األساسية لتحقيـق التنميـة االقتصـادية فـى

، ويرتبط ذلك بتنفيذ العديد من البرامج لتحسين اإلنتاجية، وتطوير التكنولوجيـا 2030رؤية مصر 
دارة المــوارد المائيــة، وترشــيد  الزراعيــة، وزيــادة القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة، وكــذلك تنميــة وا 

عمليــة التحــديت المســتمرة ا ن  اســتخدامها. كمــا يحظــى قطــاعى الزراعــة والــرى باهتمــام كبيــر فــى
، 2016للوثائق طويلة المدى لالستراتيجية التـى هـى وثـائق حيـة. ومنـذ اطـالق االسـتراتيجية عـام 

بــدأنا منــذ عــام تقريبــا بالتعــاون مــع الــوزارات األخــرى فــى تحقيــق هــذه الرؤيــة ألن هنــاك العديــد مــن 
اعــة أحــد المصــادر الرئيســية للنمــو حيــث التحــديات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. ويمثــل قطــاع الزر 

 2018/2019بلغت مساهمته فى النمو االقتصادي المتحقـق فـى الربـع الثالـث مـن العـام الجـارى 
% فقط فـى نفـس الفتـرة مـن العـام السـابق. وكمـا سـبق ذكـره، يقـع 5.7% مقارنة بنحو 6.3حوالى 

ميــة الريفيــة الشــاملة، ويوظــف هــذا علــى هــذا القطــاع العبــأ األكبــر فــى تحقيــق األمــن الغــذائى، والتن
% من إجمـالي عـدد المشـتغلين، ويـوفر سـبل 21.1% مليون نسمة أو حوالى 5.5القطاع حوالى 

% مـن السـكان. وتأكيـدًا علـى االهتمـام الـذى توجـه مصـر لقطـاع الزراعـة، 70المعيشة ألكثر مـن 
ة المرحليــة، وبرنـامج عمــل واسـتكماال  للجهــود التنفيذيـة لتحقيــق هـذه الرؤيــة، تتضـمن خطــط التنميـ

( عددا من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية التـى تسـتهدف قطـاع 2022-2018الحكومة )
الزراعة، وما يرتبط به مـن قطـاع الـرى، وأهـم هـذه المسـتهدفات: أوال، العمـل علـى تحقيـق معـدالت 

ــذاتى مــن الســلع االســتراتيجية،  ورفــع معــدالت النمــو النــاتج عاليــة مــن األمــن الغــذائى واالكتفــاء ال
% 3.5المحلـى اإلجمـالي لقطـاع الزراعـة، والـذى وصـل فـى النصـف األول مـن العـام الحـالى إلـى 

% فــى نهابــة العــام. ثانيــا، تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن المــوارد مــن أراض وميــاه 3.8ليصــل إلــى 
ى األســواق العالميــة وفقــا وتنميتهــا. ثالثــا، تــدعيم القــدرة التنافســية للصــادرات والمنتجــات الزراعيــة فــ

% عــــــام 5للمزايــــــا النســــــبية، ورفــــــع معــــــدالت نمــــــو الصــــــادرات الزراعيــــــة )مســــــتهدف نســــــبة نمــــــو 
(، والمســــاهمة فــــى تــــوفير فــــرص العمــــل، ورفــــع مســــتويات المعيشــــة فــــى المنــــاطق 2019/2020
 الريفية.
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ى قطــاع فــى هــذا اإلطــار تســعى أيضــًا الحكومــة لتنميــة قطــاع المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة فــ
دراك تــام لألهميــة إالزراعــة. وعنــد الحــديث عــن المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة وتنميتهــا فهنــاك 

االقتصادية القصوى لهذا القطاع لما يتمتع بـه مـن مرونـة، وأهميـة فـى تـوفير فـرص العمـل، ودوره 
ة لتنمية هذا المهم فى توفير العدالة المكانية، وما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة، وتتحرك الدول

القطـــاع وفقـــًا لرؤيـــة متكاملـــة، ومنظـــور شـــامل يتعـــاون فـــى تنفيـــذه مختلـــف الـــوزارات والمؤسســـات 
المصــرية، ويتضــمن ذلــك مختلــف المبــادرات الداعمــة لريــادة األعمــال فــى هــذه المشــروعات ســواء 

نشـاء إالجانب التمويلى، ومنها مبادرة البنك المركزى المصرى أو فى الجانب المؤسسى من خالل 
جهــاز تنميـــة المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة والمتناهيــة الصـــغير، وتبعيتـــه المباشـــرة إلـــى الســـيد 
رئيس مجلس الوزراء، والجانب التشريعى منه المتمثل فى إعداد القانون الجديد لتنمية المشروعات 

، باإلضـافة الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أسـبوعين
إلى توفير الخدمات يير المالية، والتوسع فى إنشاء حاضنات األعمـال، وتشـجيع ريـادة األعمـال، 
وتوفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجيـة لتأهيـل الكـوادر البشـرية. ويـتم العمـل مـع وزارة 

رس، وداخـل الجامعـات مـع التعليم العالى والتربية والتعليم على نشر فكـر العمـل الحـر داخـل المـدا
اء حاضـنات متخصصـة تــرتبط بـالميزة التنافسـية كــل محافظـة، ولكـل منطقــة فـى إطـار التوجــه شـإن

الرئيســـــي للدولـــــة المصـــــرية لتكثيـــــف االســـــتثمارات العامـــــة الداعمـــــة لتحقيـــــق التنميـــــة االقتصـــــادية 
مســتدامة. وقــد والجتماعيــه، ومــن ضــمنها قطــاعى الزراعــة والــرى وتعزيــز جهــود تحقيــق الزراعــة ال

 24إلـــى نحـــو  2017/2018ارتفعـــت االســـتثمارات المنفـــذة فـــى قطـــاعى الزراعـــة والـــرى فـــى عـــام 
%، كمـــــا 13.2بنســــبة زيــــادة  2016/2017مليــــار جنيــــه عــــام  21مليــــار جنيــــه مقارنــــة بنحــــو 

تضاعفت تقريبا قيمة االستثمارات المنفذة فى هذين القطاعين فى النصف األول من العام الجارى 
مليــار جنيــه فــى نفــس الفتــرة مــن  13.7مليــار جنيــه مقارنــة بنحــو  26لتبلــن نحــو  2018/2019

العــام الســابق، وذلــك بســبب التوســع الكبيــر فــى االســتثمارات فــى هــذا القطــاع، والتــى بلغــت نحــو 
مليــار جنيــه. وفــى اطــار جنــى ثمــار االســتثمارات العامــة التــى أنفقتهــا الدولــة خــالل األربــع  11.5

مليـار جنيـه فـى  311مشروع بتكلفة استثمارية تبلن  1133ة تم االنتهاء من تنفيذ سنوات الماضي
مشروعات فى قطاع الزراعة بقيمـة  7قطاع موزعة على كافة محافظات الجمهورية من بينها  20
مليـون جنيـه. ويمثـل قطـاع الزراعـة  722مشـروعا فـى قطـاع الـرى بقيمـة  96مليار جنيـه، و 2.7

ية فى خطة الزراعة، والتـى تسـتهدف اعطـاء دفعـة تنمويـة للقطاعـات الواعـدة أحد القطاعات الرئيس
ذالت القيمة المضافة والتى تتمتع بعالقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات، وفى مقـدمتها قطـاع 

نشـاءات، واألنشـطة إلالزراعة، وقطاع الصـناعات التحويليـة وتجـارة الجملـة والتجزئـة، والسـياحة، وا
تصــاالت، وتكنولوجيــا المعلومــات، ونشــاط االســتخراجات حيــث يــتم حاليــا عمــل خطــة إلالعقاريــة وا

 صالحات هيكيلة لهذه القطاعات الرئيسية.إ
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ومن أهم هذه القطاعـات قطـاع الزراعـة، حيـث يـتم مـن خـالل التنسـيق بـين الـوزرات المعنيـة إعـداد 
ات تنفيذ، ومؤشرات قياس خطة عمل لإلصالحات الهيكلية فى هذه القطاعات، وتحديد برامج وآلي

 األداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية.
 

 السيدات والسادة، الحضور الكرام
أود أن أؤكــد مجــددًا أن عقــد المــؤتمر الــدولى لتعزيــز الزراعــة المســتدامة، ومــا يشــهده مــن مشــاركة 

، وممثلـــى المنظمـــات واســـعة مـــن الخبـــراء المصـــريين والـــدوليين والعـــرب مـــن مختلـــف دول االعلـــم
جيدة لتنبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعظيم االستفادة من هـذه  اً الدولية واإلقليمية يمثل فرص

الخبــرات لتطــوير السياســات وا ليــات التنفيذيــة لتعزيــز الزراعــة المســتدامة فــى مصــر، وكافــة الــدول 
ن اختلفــت حــدتها تظــل متشــابهة، كمــا أن  التعامــل األمثــل مــع التحــديات المشــاركة. فالتحــديات وا 

هـا محليـا واقليميـا ودوليـا فـى سـبيل حاضـر ومسـتقبل أكثـر ليقتضى التعـاون وتنسـيق الجهـود وتكام
 اشراقا لشعوبنا جميعا.

وفــى نهايــة كلمتــى أتوجــه بخــالص الشــكر والتقــدير لمعهــد التخطــيط القــومى، ولكافــة القــائمين علــى 
ع تمنيــاتى لفاعليــات المــؤتمر وتوصــياته بالســداد، وتحقيــق اإلعــداد والتنظــيم الجيــد لهــذا المــؤتمر مــ

النتائج المرجوة منه، ونتمنى لضيوف مصر المشـاركين فـى هـذا المـؤتمر طيـب اإلقامـة فـى بلـدهم 
 الثانى مصر.
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 محمد عبد العاطى /كلمة األستاذ الدكتور
 وزير الرى والموارد المائية

 
 ورالسادة الحض الوزراءالسادة 

فـــى البدايـــة يســـعدنى التواجـــد هنـــا اليـــوم فـــى معهـــد التخطـــيط القـــومى فـــى مـــؤتمر تعزيـــز الزراعـــة  
مســتدامة. وفــى ظــل تغيــرات مناخيــة مــن  ميــاهالمســتدامة ألنــه لــيس هنــاك زراعــة مســتدامة بــدون 

ى ارتفاع الحرارة وارتفاع منسـوب ميـاه البحـر، وزيـادة السـكان، وتحـديات تواجـد المـوارد المائيـة، وفـ
، واعتبـار مصـر أكبـر بلـد جافـة فـى العـالم تعتمـد يعبـره نهـر النيـل ياً صـحراو  اً ضوء كون مصر بلـد

على مياه النيل بشكل أساسى، وتنخفض مواردها المائيـة األخـرى كاألمطـار، وهـو مـا يلقـى عـبء 
 10كـــان عـــدد ســـكان مصـــر حـــوالى  1870كيفيـــة إدارة هـــذه المـــوارد المائيـــة المحـــدودة. فـــى عـــام 

نســـمة، وكانـــت المـــوارد المائيـــة تقريبـــا هـــى نفـــس المـــوارد المائيـــة ا ن مـــع تضـــاعف أعـــداد  مليـــون 
أضــــعاف. ومــــن تحــــديات إدارة المــــوارد المائيــــة فــــى مصــــر أن مواردهــــا المائيــــة  10الســــكان إلــــى 

جميعهـــا عـــابرة للحـــدود ســـواء نهـــر النيـــل أو حتـــى الميـــاه الجوفيـــة، ونريـــد أن نـــوفر المـــوارد المائيـــة 
 60ات المختلفة الصناعية والزراعية ومياه الشرب. يتكون الميـزان التجـارى لمصـر مـن لالستخدام

مليـــار متـــر مكعـــب مـــن الميـــاه المتجـــددة تشـــمل جميـــع المـــوارد )نيـــل، ميـــاه جوفيـــة، ميـــاه أمطـــار(، 
مليــار متــر مكعــب ميــاه فــى  34ميلــر متــر كعــب شــاملة إعــادة االســتخدام، ونســتورد  80ونســتخدم 

مليــــا متــــر مكعــــب. ولــــذلك تــــم وضــــع  114ضــــية ليصــــبح إجمــــالي االســــتهالك صــــورة ميــــاه افترا
على أربعة  2050باإلضافة إلى الخطة القومية للمياه، حيث تركز استراتيجية  2050استراتيجية 

( نوعية المياه: فيجب أن تكون نوعية الميـاه مـن أحسـن نوعيـة لسـد العجـز 1محاور رئيسة، هى: 
ترشـــيد الميـــاه: اســـتخدامات الزراعـــة، ميـــاه الـــرى، الصـــناعة، تبريـــد ( 2بـــين االحتياجـــات والمتـــاح. 

للميـاه، والعمـل علـى تقليـل فتـرات نمـو  اً محطات المياه، وتشجيع زراعة المحاصـيل األقـل اسـتخدام
( تنميــة المــوارد المائيــة مــن خــالل أن تقــوم 3المحاصــيل، وزراعــة المحاصــيل المتحملــة للملوحــة. 

حمــر، والبحــر األبــيض علــى تحليــة ميــاه البحــر )القــرى الســياحية، التنميــة علــى ســاحل البحــر األ
ـــة  مـــن المتوقـــع  2030وحتـــى عـــام  مليـــون متـــر مكعـــب ســـنوياً  700المـــدن الجديـــدة(، ويـــتم تحلي

مليار متر مكعب حتى نستطيع سد العجز بين االحتياجات والمتاح. وفيما يتعلق  3الوصول إلى 
منشـأة سـعتها مـن  320موعـة مـن المنشـوت والسـدود تتعـدى بمياه األمطار القليلة جدا تـم بنـاء مج

، وهى هامة وتقوم عليها حياة الناس فى جنوب سـيناء، والبحـر األحمـر، 3مليون م 5 -3م 500
( تهيئــة البيئــة 4والصـحراء الغربيــة، وتــوفر مصــدر ميـاه مســتدام لهــم، وتقلــل مـن مخــاطر الســيول. 

ا نشـر الـوعى فـى جميـع الـوزارات بضـرورة ترشـيد المناسبة من خالل مجموعـة مـن اإلجـراءات منهـ
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صــدار التشــريعات، والتــدريب للمرشــد الزراعــى حتــى يســتطيع ادارة النــدرة. وهــذه المحــاور  الميــاه، وا 
مليـــار  50، والحــد األدنـــى للتكلفـــة لهـــا يتعـــدى 2037-2017تتحــول إلـــى الخطـــة القوميـــة للميـــاه 

كنولوجيــا الحديثــة فــى إدارة الميــاه، ويوجــد نظــام دوالر تشــترك فيهــا تســع وزارات. وتــم اســتخدام الت
نقطــة متابعــة علــى نهــر النيــل، ويوجــد  200تليمتــرى، ويــتم متابعــة المناســيب علــى كــل التــرع مــن 

نــذار مبكــر لألمطــار، إســاعة، ويوجــد نظــام  24تقصــى لحالــة المناســيب كــل ســاعة، ولــيس كــل 
ق، تخرج المياه من السد العـالى، وعنـدما أيام. ونظامنا هو نظام مغل 3نعرف المكان والكمية قبل 

أماكنـه فـى الشـتاء وكمياتـه، وهـذه الكميـات تـؤثر فـى ترشـيد اسـتخدامات  اً معروفـ اً يكون هناك مطـر 
المياه فى ضوء معلومية عـدد مـرات الـرى، وكـذلك يـتم متابعـة المحاصـيل )األرز، والقمـح( بـالقمر 

اه فـى ضـوء ذلـك. ونفـس األمـر تـم اتباعـه الصناعى، وتتبع تطور نمو المزروعات، وتصرف الميـ
مــع المالحــة النيليــة حيــث عنــدما تقــل االحتياجــات فــى موســم الســياحة فــى الشــتاء، ويوجــد برنــامج 

ات وأمـاكن األمطـار، وكـذلك يـإلدارة ذلك. وتوجد تحديات داخلية وخارجية منها توقع فى تغيـر كم
عى(، والمشـاكل مـا بـين دول المنبـع تحـدى التنميـة األحاديـة )يوجـد جفـاف طبيعـى أو جفـاف صـنا

ودول المصــب مثــل إقامــة الســدود، ونعمــل علــى زيــادة القــدرة علــى امتصــاص الصــدمات بــاإلدارة 
الرشيدة للمياه، وبالتعاون مع جميع الوزارات، وقد تم فى الثالث سنوات الماضية التعاون مع وزارة 

أيـام لتنسـيق جهـود إدارة الميـاه،  10 الزراعة، وتكـوين لجنـة مشـتركة معهـم، ويـتم عقـد اجتمـاع كـل
والعــام الماضــى، وهــذا العــام تــم تقليــل مســاحات زراعــة األرز لتــوفير اســتخدامات الميــاه المختلفــة، 

 والتنسيق مع البرلمان، والهيئات، والوزارات األخرى، وهو ما يعطى مصداقية للقرارات.
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 ستيت أبو الدين عز األستاذ الدكتور / كلمة
 األراضي واستصالح الزراعة وزير

 
 وصحبه وآله محمد سيدنا المرسلين أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرحمن هللا بسم
 معالي اإلداري، واإلصالح والمتابعة التخطيط وزير السعيد هالة الدكتورة معالي...... وبعد

 رئيس زهران عالء الدكتور األستاذ السيد والري، المائية الموارد وزير العاطي عبد محمد الدكتور
 اإلقليمي الممثل أحمد ولد عبدالسالم الدكتور السيد المؤتمر، ورئيس القومي التخطيط معهد

 في كبيرةً  علميةً  اً قامات أمامي وأرى  الكريم الحضور والسادة السيدات والزراعة، األيذية لمنظمة
 والري  المجتمعية والتنمية لزراعيا واالقتصاد التخطيط في سواء التخصصات مجاالت مختلف
 .وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم خير بكل صباحكم هللا أسعد......المائية والموارد
 التنمية مسيرة في الحبيبة مصرنا تشهدها التي مسبوقة الغير الخطوات جميعاً  حضراتكم تعلمون 
. والري  الزراعة بالطبع منها بالقل وفي بينها ومن الماضية السنوات خالل المجاالت كافة على

 تحديد على والقائمة 2030 الزراعية التنمية استراتيجية عن نتكلم فنحن الزراعة عن نتكلم وعندما
 السكان معيشة مستوى  وتحسين للمواطنين الغذائي األمن لتحقيق االنتاج في الزراعية األساليب
 أيضاً  تشتمل كما المتاحة، والمائية رضيةاأل الموارد استخدام بكفاءة االرتقاء خالل من الريفيين
 بين ما المتباينة البيئية والمميزات جهة من لمصر الجغرافي التمايز مقومات كل استثمار على

 .أخرى  جهة من المصرية الزراعية األقاليم
 رئيسية، محاور 6 على تشتمل المستدامة الزراعية التنمية استراتيجية فإن حضراتكم تعلمون  كما
 من إال يتأتى ال وهذا. الفقر معدالت وتخفيض الريفيين السكان معيشة مستوى  تحسين اأوله
 مر على فمصر المصري، الزراعي لإلنتاج المضافة القيمة سالسل ممارسات تطبيق خالل

مكانيات خام، كمادة استخدامه أو تصديره يتم الزراعي انتاجها معظم العصور  الدخل زيادة وا 
 المضافة القيمة سالسل ممارسات تطبيق على كبير حد إلى يعتمد الزراعية المنتجات من الوطني

 واستغالله واسع، وانتاج وعطرية طبية ونباتات وبستانية حقلية محاصيل من مصر به تتمتع لما
 فقط ليس. القادمة السنوات في حيوي  أمر هو االنتاج قيمة لمضاعفة المضافة القيمة خالل من

 فرص زيادة أجل من أيضاً  ولكن الريفي، المجتمع أو الريفية األسرة وى مست على الدخل لزيادة
 من يقلل وأيضاً  ألهاليها األقتصادي المستوى  من يرفع مما الريفية المجتمعات داخل العمل
 .المدن إلى القرى  من الهجرة
 لدينا المتاحة الطبيعية الزراعية للموارد المستدام االستخدام على الثاني محورها في تعتمد أنها كما

 زيادة. االقتصادي العائد يزيد مما تكلفته ويخفض االنتاج كفاءة يحقق مما األمثل االستخدام
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 مجال في المائية والموارد الري  وزير معالي أفاض فقد والمياه، األرض لوحدتي الزراعية االنتاجية
 األول المقام في تعتمد رضاأل وحدة انتاجية لزيادة وبالنسبة. المياه وحدة استخدام كفاءة زيادة
 في المتالحقة العالمية المتغيرات مع يتواكب بما باستمرار الزراعي االنتاج أساليب تحديث على
 للجفاف مقاومة فقط ليس االنتاجية عالية الجديدة األصناف استنباط عن فضالً  األمر، هذا

 التجفيف أنظمة استخدام مع لهامشاك وتتنامى تزيد التي ا فات من لكثير مقاومة ولكنها والملوحة
 سابقة فترة في السائدة هي كانت آفات حساب على ثانوية آفات لظهور أحياناً  يؤدي مما الزراعي

 .لآلفات المتكاملة اإلدارة منظومة استخدام خالل من معالجتها يتم كبيرة تحديات يمثل مما
 نتيجة حتمي أصبح أمر اتيجيةاالستر  الغذاء سلع من الغذائي لألمن أعلى درجة تحقيق أيضاً 

 أن يعني بما ،%2.5 من يقترب بمعدل مصر في تحدث التي المطردة السكانية الزيادة لمواجهة
 ياية في أمر ا ن عليه نحن ما أضعاف 3 إلى يصلون  قد القرن  هذا بنهاية مصر سكان
 أساليب تجديد مرارباست منا يتطلب مما بالكبيرة تعتبر ال الشعوب عمر في زمنية وفترة األهمية
 .مصر في الزراعي اإلنتاج مناطق كافة في أوسع مستويات على وتطبيقها بها والتوعية اإلنتاج
 في المصرية الزراعية للمنتجات التنافسية القدرة بتدعيم يتعلق والذي الخامس المحور أن كما

 مستويات وعلى ةالمضاف القيمة سالسل على منه جزء في يعتمد والدولية اإلقليمية األسواق
 متوسطة بصناعات ترتبط صغيرة صناعات خالل من المحلي المجتمع مستوى  من تبدأ متعددة

 تعلمون  كما ونحن. الزراعي اإلنتاج في ضخها يتم عالية استثمارات تتطلب كبيرة وصناعات
 مجال في نفاقإلا على المستثمرين تشجيع تتيح مرنة سياسات خالل من االستثمار أن جميعاً 
 المحلي للمستثمر سواء المالئمة السبل بتوفير إال يتأتى ال وهذا.المتطور الزراعي واإلنتاج التنمية
 ضخ على األجنبية االستثمارات تشجيع بجانب والكبير والمتوسط الصغير مستوياته كافة على

 ياتمستو  على المضافة القيمة وتوفر الزراعي اإلنتاج تخدم كبرى  مشروعات إنشاء في األموال
 .الريف ألبناء العمل فرص توفير عن فضالً  أعلى،
 الطموحات لتحقيق المستمر سعيها في الكريم الحضور أيها األراضي واستصالح الزراعة وزارة إن

 الزراعات تطبيق مجال في حثيثة بجهود تقوم واالستراتيجية، المرحلية األهداف وتنفيذ الهادفة
حد الغذائي األمن لتحقيق المتطورة  هامة خطوات انجاز تم ولقد. المستدامة الزراعية التنمية اثوا 
 االنجازات بين ومن. التنمية أهداف مع تتوافق محاور عدة خالل من الطريق هذا على وبناءة
 بما فدان ونصف المليون  بمشروع المستدامة الزراعية التنمية مشروع في البدء هو تمت التي
نما واالستزراع، للزراعة تخصيصها يتم المساحة كل ليس أن يعني  في استخدامها يمكن أيضاً  وا 

 التي المناطق من منطقة كل ومقومات لطبيعة طيقاً  وسمكي وداجني حيواني إنتاج مشروعات
 بكميات المياه توافر عدم من محاذير هناك ألن الكبير المشروع هذا مستوى  على عليها نتعامل
 .المشروع هذا تنفيذ في البدء قبل السابق يف يشاع كان كما المساحات هذه لزراعة كافية
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 استخدام خالل من المياه وتدوير المتكاملة الزراعية النظم استخدام هو حالياً  يتم ما أهم من ولعل
 المزارع بعض في النباتي االنتاج في أخرى  مرة استخدامها ثم السمكي لالستزراع الري  مياه

 من الكبرى  المساحة قلب في ا ن تنفيذه يتم الذي المنيا يرب مشروع أن كما الصحراوية،
 مجاالت في استخدامه يتم فدان ألف 420 على تقرياً  يحتوي  حيث فدان ونصف المليون  مشروع

 األرض لطبيعة طبقاً  السمكي اإلنتاج مجال في هللا شاء إن وتقريباً  والحيواني النباتي نتاجإلا
 . نفسها
 تقديم خالل من وذلك البتلو إحياء مشروع مثل يوانيالح اإلنتاج مجال في مشاريع هناك أيضاً 

 اإلنتاج لزيادة الدولة خطة ضمن المربين وصغار الخريجين شباب من المستفيدة للفئات قروض
 ذات لمشروعات عمل فرص توفير عن فضالً  االستيراد، من والحد الحيواني البروتين من المحلي
 ملئ مشروع وأيضأً  الثانوية، المنتجات كافة من واالستفادة الخريجين لشباب اقتصادي مردرود
نتاج الحيوانية المزارع في الفرايات  تسمين وأيضاً  األلبان، في مصر إنتاجية لزيادة األلبان وا 
 حتى تمويلها تم المركزي  للبنك مبادرة خالل من الحمراء اللحوم إنتاج معدل لزيادة الناتجة الذكور
 .جنيه مليار 2.9 بحوالي االن
 يزيد ما إلنتاج داجنة مشروعات 6 إلنتاج التعاقد تم الدواجن، قطاع في االستثمار ناحية نوم 

 في اتنفيذه يتم لكي اإعداده يتم اً داجني اً مشروع 17 هناك أن كما طائر، مليون  150 عن
 ، الدواجن من مصر إنتاج مضاعفة وربما زيادة إلى سيؤدي مما فدان ونصف المليون  مساحة
 لتعرضها يؤدي مما السكان كثيفة المناطق داخل الدواجن مزارع انتشار من حدال عن فضالً 

 .باألمراض لإلصابة
 5 حاجز تتخطى مرة ألول العام هذا الزراعية مصر صادرات الزراعية، للصادرات بالنسبة 

ن طن، مليون   عمليات في المتخذة اإلجراءات بفضل وذلك مستمرة زيادة هناك يكون  هللا شاء وا 
 صغار تشجيع الجيدة، الزراعية الممارسات تطبيق وايضاً  االستراتيجية، والمحاصيل المزارع دتجوي

 .التصدير مجال في الدخول على المنتجين ومتوسطي
 هذا موضوع الكريم الحضور والسادة السيدات أيها حقيقة ولكن حضراتكم على أطيل ان أريد وال

 تواجهنا التي الموضوعات أهم هو المستدامة لزراعةا فتعزيز والحيوية األهمية ياية في المؤتمر
 الشمالي كالساحل المتاخمة المناطق في سواء كبيرة تحديات فهناك. الزراعي القطاع مستوى  يلى

 في اإلنتاج كفاءة رفع في أو الصحراوية المناطق في الزراعي التوسع في أو الدلتا وأراضي
 ثالث شهد المصري  الزراعي القطاع أن مني أكثر وربما حضراتكم تعلمون  فكما. الوادي أراضي

 باستراتيجية مروراً  الثمانينات، في المصرية الزراعة تنمية باستراتيجية بدءاً  متتالية استراتيجيات
 .2030 الزراعية التنمية باستراتيجية وانتهاءً  التسعينات، في الزراعية التنمية
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 في االقتصادي التحرر سياسة تطبيق بداية منذ كبيرة تحديات واجهت الفترات تلك خالل مصر
 األولويات، في ترتيب إعادة اإلجراءات، في تغيير أحياناً  عليه ترتب مما المصرية الزراعة
 السنوات في المصرية الزراعة واجه ما أهم من ولعل. الحسبان في تكن لم مخاطر مواجهة
 مياه إمدادات على خطورة ورظه األول البعض، بعضهما عن أهمية يقالن ال نعامال األخيرة
 المصرية الزراعة لقطاع أمل بارقة يمثل الجنيه تعويم ولعل. المصري  الجنيه تعويم والثاني النيل
 الصناعة مجال في ألن وذلك كلها، االقتصادية القطاعات من ييره من أكثر التصدير مجال في

 الزراعي المجال في بينما بح،الر  تهميظ إلى تؤدي األسعار في لزيادة تعرضت اإلنتاج مدخالت
 التنافسية زيادة إلى أدى مما المحلي انتاجنا في قدراتنا على نعتمد نحن التحديد وجه على

 في االستثمار في نعمل أن تستلزم التي المصرية التصديرية والحاصالت بالزراعات الخاصة
 .عامة بصفة الزراعي طاعللق االقتصادية والقيمة العائد تعظيم أجل من الزراعي التصنيع مجال
جراءاتها وأساليبها أولوياتها وترتيب االستراتيجيات تلك تغير ولعل  قصيرة زمنية فترة خالل وا 
 إعادة إلى تؤدي اهتمامات تحديات، أولويات، تظهر( بالمناسبة استراتيجية كل عمر من أقصر)

 مرموقة علمية قامات من يضم بما المؤتمر هذا أن على أؤكد ولذا. أخرى  مرة التخطيط ترتيب
 خالل من أمامنا سيطرح المستدامة الزراعية التنمية تعزيز بسياسات المتعلقة المجاالت كافة في

 االعتبار في وباألخذ باالهتمام الجديرة النواحي من الكثير وآرائكم ومداخالتكم حضراتكم حوار
 المعالم، واضحة لياتبو لالستراتيجية الست األهداف تحقيق في قدماً  نمضي أن أجل من

 ذكرها والتي ذكرتها التي التحديات نواجه ان أجل من ألهميتها وفقاً  لألولويات ترتب واجراءات
 .قبلي من الوزراء معالي
 آراء من طرحه يتم ما بكل تماماً  وسنسعد الرؤى، وتوحيد الجهود تضافر يتطلب موقف في نحن
 أن اعتقد ال التي الست االستراتيجية األهداف تحقيق نحو دوماً  المسار تصويب أجل من وأفكار
 هي الستة األهداف ولكن واإلجراءات التنفيذية األساليب في نختلف قد. عليها بيننا خالف هناك
 والسالم ومفيدة مثمرة مناقشات وأتمنى حضراتكم على أطيل أن أريد ال. جميعاً  بيننا توافق محل
 .وبركاته هللا ورحمة عليكم
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 الجلسة األولى

 خبرات دولية
 جادين حسين. د.أ: الجلسة رئيس
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Transforming Food and Agriculture to Achieve the SDGs 
Jean-Marc Faurès 

jeanmarc.faures@fao.org 

 

 Regional Programme Leader, FAO Regional 

Office for the Near East and North Africa, Cairo, 

Egypt.  

 M. Jean-Marc Faurès is a senior agronomist and 

water resources management specialist.  

 He has more than 30 years of experience in 

dealing with issues related to agricultural development in the Near 

East, Africa and Asia, with special focus on land and water issues.  

 Recent works have focused on climate change adaptation, and on 

enhancing the livelihoods of rural populations through productive 

investments in water. In 2015, he joined the Team in charge of FAO’s 

strategic programme on sustainable agriculture, coordinating 

activities aiming at mainstreaming sustainable food and agriculture 

in national programmes, in relation to the implementation of the 2030 

Agenda for Sustainable Development.  

 M. Faurès was appointed as Regional Programme Leader for the 

Near East in February 2019. 

 

Transforming Food and Agriculture to Achieve the SDGs 
Agriculture stands today at a crossroads. Looking back, major 

improvements in agricultural productivity have been recorded over recent 

decades to satisfy the food demand of a growing global population. But 

progress has often come with social and environmental costs, including 

water scarcity, soil degradation, ecosystem stress, biodiversity loss, 

decreasing fish stocks and forest cover, and high levels of greenhouse gas 

mailto:jeanmarc.faures@fao.org


35 
 

emissions. The productive potential of our natural resources base has 

been damaged, compromising the future fertility of our lands.  

Today, 821 million people are hungry, and every third person is 

malnourished, reflecting a food system out of balance. Distress migration 

is at levels unprecedented for more than 70 years as the social cohesion 

and cultural traditions of rural populations are threatened by a 

combination of limited access to land and resources and rising numbers 

of crises, conflicts and disasters, many as a consequence of climate 

change.  

Looking ahead, the path to inclusive prosperity is clearly marked by the 

2030 Agenda for Sustainable Development. Overcoming the complex 

challenges that the world faces requires transformative action, embracing 

the principles of sustainability and tackling the root causes of poverty and 

hunger. 

As the prime connection between people and the planet, food and 

agriculture can help achieve multiple Sustainable Development Goals 

(SDGs). Agriculture is the world’s biggest employer, and often provides 

the main source of food and income for the extreme poor. Sustainable 

food and agriculture have great potential to revitalize the rural landscape, 

deliver inclusive growth to countries and drive positive change right 

across the 2030 Agenda.  
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Transforming food and agricultural systems will not happen by itself. 

Political commitment, significant economy-wide and sectoral change and 

radical shifts in policies, investments and partnerships are all 

prerequisites. These policy shifts need to look at the entire food system, 

with solutions found along the whole value chain.  

To be effective, transformative policies and programmes have to be 

grounded on solid assessments and analyses of trends and drivers that 

affect present and future food systems. Prominent among these trends are 

population growth and urbanization, competition for natural resources, 

climate change, conflicts, crises and natural disasters, food losses and 

waste and transboundary pests and diseases. A theory of change is 

needed, where the links between policy objectives and instruments are 

clearly identified. This requires a good degree of consensus among the 

stakeholders regarding the issues and ways to address them.  

A fundamental premise for delivering sustainable food and agriculture is 

the creation of an enabling policy environment and the need for sectoral 

ministries to change the way they work and coordinate policies across 

government. The transition to more sustainable agriculture and food 

systems requires action that builds political alliances and coalitions with 

actors beyond food and agriculture.  

FAO’s five principles of sustainable food and agriculture offer a 

framework for action. These five principles include enhanced 

productivity and income; the protection and conservation of natural 

resources; sustainable livelihoods for farming population; a focus on 

resilience, and adapting governance to the new challenge. Addressing 

these five principles in a balanced way implies addressing trade-offs 

between different sustainability dimensions and between the interest of 

different groups. In the spirit of the SDGs, this requires a process of 

cross-sectoral and multi-stakeholder dialogue, the establishment of strong 

evidence as a support to decision making, and the development of co-

constructed solutions that are perceived as legitimate by different actors.  
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Investing in Sustainable Agriculture: 

WTO Rules and Member Country Experiences 
 

Mr. Ahmad Mukhta 

 Mr. Ahmad Mukhtar is working as economist, 

focusing on trade and food security, in Geneva 

office of the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO). He deals with the issues 

related to WTO and international trade and 

represent FAO in Geneva-based international 

organizations and the Member-States delegations.  

 He carries over 20 years of experience in public, private and 

international development sectors, working on national and 

international/multilateral assignments in the areas of international 

economic and trade policy, commercial diplomacy, bilateral and 

regional trade issues and implementation of trade and investment 

policies. Prior to joining the FAO, in August 2015, he worked with the 

UNCTAD, UNDP, and Permanent Mission of Pakistan to the WTO, 

Ministry of Commerce Pakistan, and Board of Investment Pakistan and 

with international projects of USAID and the EU Technical Assistance. 

He has also led the multilateral negotiations on Domestic Regulations 

for Trade in Services as Chairman of the WTO Working Party on 

Domestic Regulations (2010-2011).  

 He has educational and professional qualifications in Economics (M.A 

and PGD, PhD in-progress), Law (LL.M and LL.B), Public Policy 

(MPP), Accounting/Finance (FCMA, PFA), and Biotechnology (PGD).  

 

Investing in Sustainable Agriculture: 

WTO Rules and Member Country Experiences 

 

Sustainable development is enshrined as core of the multilateral trading 

system. The preamble to the WTO Agreements states that Members 

should conduct their trade and economic relations with the goals of 

raising standards of living, ensuring full employment, promoting a large 

and steadily growing volume of real income and effective demand, and 
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expanding production and trade in goods and services, "while allowing 

for the optimal use of the world’s resources in accordance with the 

objective of sustainable development, seeking both to protect and 

preserve the environment and to enhance the means for doing so in a 

manner consistent with their respective needs and concerns at different 

levels of economic development…”. 

 

WTO rules typically include provisions giving special rights to 

developing countries. Such rights include measures to increase trading 

opportunities for developing countries and allowing certain flexibilities in 

their commitments. On the environment side, WTO agreements provide 

policy space for members to adopt trade-related measures for legitimate 

objectives such as the protection of the environment. In certain 

circumstances, members may be permitted to sidestep basic WTO rules. 

At the same time, this room for maneuver in setting policy is subject to 

conditions to prevent members taking measures with hidden protectionist 

intent. 

The WTO agreements on Agriculture, SPS, TBT and TRIPS carry 

significant implications for sustainable agriculture and rural development, 

among others. The 1996 World Food Summit culminated in a seven-point 

Plan of Action for the eradication of food insecurity, which included 

commitments related to trade and sustainable development. The World 

Food Summit Plan of Action identified sustainability as a critical 
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component of food security and recognized the importance of ensuring 

that "food, agricultural trade and overall trade policies are conducive to 

fostering food security for all through a fair and market-oriented world 

trade system."  

In the context of sustainable agriculture, the WTO Agreement on 

Agriculture sets out a number of general and measure-specific criteria 

which, when met, allow measures to be placed in the Green Box. These 

measures are exempt from reduction commitments and, indeed, can even 

be increased without any financial limitation under the WTO. The Green 

Box applies to both developed and developing country Members but in 

the case of developing countries special treatment is provided in respect 

of governmental stockholding programs for food security purposes and 

subsidized food prices for urban and rural poor.  

The Green Box thus provides for the continuation (and enhancement) of 

programs such as research, including general research, research in 

connection with environmental programs, and research programs relating 

to particular products; pest and disease control programs, including 

general and product-specific pest and disease control measures; 

agricultural training services and extension and advisory services; 

inspection services, including general inspection services and the 

inspection of particular products for health, safety, grading or 

standardization purposes; marketing and promotion services; 

infrastructural services, including electricity reticulation, roads and other 

means of transport, market and port facilities, water supply facilities, etc.; 

expenditures in relation to the accumulation and holding of public stocks 

for food security purposes; and expenditures in relation to the provision 

of domestic food aid to sections of the population in need. Many of the 

regular programs of governments are thus given the “green light” to 

continue. 
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WTO Member Country Experience: European Union 

 

WTO Member Country Experience: Republic of Korea 

 

WTO Member Country Experience: Egypt 
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WTO Member Country Experience: Egypt 
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The special and differential treatment under the Green Box aside, the type 

of support that fits into the developmental category are measures of 

assistance, whether direct or indirect, designed to encourage agricultural 

and rural development and that are an integral part of the development 

programs of developing countries. They include investment subsidies 

which are generally available to agriculture in developing country 

Members, agricultural input subsidies generally available to low-income 

or resource-poor producers in developing country Members such as 

Egypt, and domestic support to producers in developing country 

Members to encourage diversification from growing illicit narcotic crops. 

Despite the consensus view that sustainable development requires, inter 

alia, a fair and open trading system and effective measures for sustainable 

development, each body of international law has its own priorities which 

may conflict with other international laws and agreements. The most 

fundamental principles of the WTO for example, prohibit unjustified 

discrimination among the products of other Members in order to ensure a 

transparent, equitable and predictable trading system. On the other hand, 

potentially discriminatory trade measures form the basis of much national 

environmental law, and several multilateral environmental agreements 

invoke such measures to enforce rules aimed at changing the behavior of 

producers and exporters. In addition, the allowance for subsidies, under 

WTO Agreement on Agriculture (including Green Box) is subject to 

certain parameters and limitations. How to reconcile these differing 

parameters and priorities is one of the major challenges facing different 

countries, including Egypt. Practices, however, for adherence to WTO 

rules for promoting sustainable agriculture, vary in different WTO 

member countries in terms of scope, application and volume.  

This presentation will highlight the WTO rules and enabling and/or 

prohibitive provisions for investing into sustainable agriculture. 

Experiences from some WTO member countries, in this regard, will also 

be shared.  
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 الجلسة الثانية
الزراعة المستدامة فى مصر:  

 االستراتيجيات والمعوق ات
 النمر هدى. د.أ: الجلسة رئيس
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وأهداف التنمية المستدامة لألمم  2030ستراتيجية التنمية الزراعية في مصر ا
 المتحدة

 أ.د. سعد نصار

 
saad.nassar@yahoo.com 

 .  ةالقاهر  ةأستاذ االقتصاد الزراعي بجامع•   
 مستشار وزير الزراعة واستصالح االراضي . •
 فرع الفيوم. ةالقاهر  ةسبق لكلية الزراعة جامعألالعميد ا •
 محافظ الفيوم األسبق. •

 سبق.ألرئيس مركز البحوث الزراعية ا•   
ستراتيجية التنمية الزراعية اعداد استراتيجية التنمية الزراعية في التسعينيات و إ رئيس فريق  •

ورئيس فريق تحديث ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  2017عام حتى 
 .2030في مصر 

 وصياية السياسات والتشريعات والقوانين الزراعية. ةرئيس فريق مراجع •
 نائب رئيس المجمع العلمي المصري. •
 عضو منتدى اخبار اليوم للسياسات العامة. •
 تخطيط القومي.دارة معهد الإعضو مجلس  •
 الفيوم. ةعضو مجلس جامع •
 دارة االكاديمية العربية للمياه.إعضو مجلس  •
رسالة ماجستير ودكتوراه في مجاالت  70علمية متميزة حيث أشرف علي  ةله مدرس •

مؤلفات في مجاالت االقتصاد الزراعي والسياسات الزراعية وله  ةاالقتصاد الزراعي وله عد
قليمية ومحلية. منشوراً  بحثاً  148  في مجالت ومؤتمرات دولية وا 

 ولي.ألحاصل علي وسام العلوم والفنون من الطبقة ا •
 حاصل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية. •
 حاصل علي جائزة النيل في العلوم. •
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 أ.د.  أشرف كمال عباس

 
Ashrafkamalabbas88@gmail.com 

 رئيس بحوث متفرغ، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية 
  اقتصاد زراعي. –حاصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية 
  مثل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في العديد من المؤتمرات والندوات وورظ العمل

 المحلية والدولية.
  شارك في أنشطة معهد التخطيط القومي ومنها اللقاء الدوري للخبراء لعدة سنوات وشارك في

دراسات سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ومنها: دراسة السياسات الزراعية المستقبلية لمصر في 
، ودراسة التغيرات االقتصادية واالجتماعية 2009ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية أيسطس 

 .2015، يناير 2011يف المصري بعد ثورة يناير ر لفي ا
 .قام بالتدريس بمعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية بجامعة القاهرة 
 . قام بالتعقيب والتحكيم للعديد من البحوث والدراسات االقتصادية الزراعية 
  شارك في لجان التحكيم واإلشراف عل العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال

 االقتصاد الزراعي بالجامعات المصرية.
  له العديد من الدراسات والبحوث في شتى فروع االقتصاد الزراعي خاصة في مجال التجارة

 الخارجية للمنتجات الزراعية وتنمية المجتمع الريفي واألمن الغذائي.
 2012ام قامت الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي بتكريمه كأحد رواد االقتصاد الزراعي لع. 
  عضو مجلس إدارة مركز التطبيقات اإلحصائية بمعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية بجامعة

 القاهرة.
 .عضو الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي 
 .عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع 
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تدامة لألمم وأهداف التنمية المس 2030ستراتيجية التنمية الزراعية في مصر ا
 المتحدة

 مقــدمــــــة
يعتبر قطاع الزراعة فى مصر ركيزة من الركائز األساسية لالقتصاد القومى حيث يسهم      

% من إجمالي قيمة 22جمالى ويساهم بحوالى إل% من الناتج المحلى ا11.6القطاع بنحو 
العاملة فى اإلقتصاد % من إجمالى القوى 27الصادرات السلعية فضاًل عن أنه يستوعب حوالى 

% من إجمالى عدد السكان وذلك عالوة على توفير 50كثر من ألالقومى كما أنه يحقق اإلعاشة 
لصناعة المصرية ، كما يعتبر القطاع االغذاء للسكان والمواد الخام الالزمة للعديد من األنشطة 

يميائية اعية واألسمدة الكالزراعى سوقًا للعديد من المنتجات الصناعية كا  ت و المعدات الزر 
ستراتيجيات متتالية فى اولقد شهد القطاع الزراعى المصرى ثالث . 1ومبيدات ا فات الزراعية

إطار التخطيط العلمى اإلستراتيجى منذ بداية تطبيق سياسة التحرر االقتصادى للزراعة المصرية 
خالل  ستراتيجية التنمية الزراعيةاورًا بات مر يستراتيجية تنمية الزراعة المصرية فى الثمانينا، بدءًا ب
ستراتيجية التنمية الزراعية اب ءً نتهااو  2017ستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام اات ثم يالتسعين

 .والجهود المبذولة أخيرًا لتنقيحها وتطويرها 2030المستدامة 

بأهداف التنمية  2015ولقد قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بإصدار قرارها فى سبتمبر 
المستدامة وجاء فى متن القرار أن أهداف التنمية المستدامة وياياتها متكاملة ويير قابلة للتجزئة 

فى كل بلد  ىختالف الواقع المعيشاوهى عالمية بطبيعتها وشاملة من حيث تطبيقها ، وتراعى 
 وقدراته ومستوى تنميته وتحترم السياسات واألولويات الوطنية.

كل حكومة ياياتها الوطنية الخاصة بها مسترشدة بمستوى الطموح العالمى ولكن مع وتحدد 
ة وعلى كل حكومة أن تقرر أيضًا سبل إدماج هذه الغايات العالمية نيالظروف الوط ةمراعا

اعترفت الوثيقة ستراتيجيات الوطنية ، ولقد الوا الطموحة ضمن عمليات التخطيط والسياسات
ى والنماذج واألدوات المتاحة لكل بلد وفق ظروفه وأولوياته الوطنية فى باختالف النهج والرؤ 

 سعيه إلى تحقيق التنمية المستدامة .

ستراتيجية التنمية افى مصر بإطالق  واإلصالح اإلدارى  والمتابعة ولقد قامت وزارة التخطيط
الخاصة بها  وتم تكليف الوزارات المختلفة بوضع االستراتيجيات 2030المستدامة رؤية مصر 

                                                           
إطار استراتيجي للتنمية الزراعية واألمن الغذائي فى مصر للسنوات الخمس القادمة، الجمعية ، سعد نصار 1

 .1، ص  2014بريل أ –المصرية لالقتصاد الزراعي 
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خضاعها لحوار مجتمعى واسع وشامل خاصة بعد أن طرأ العديد من المتغيرات الدولية  وا 
صالح االقتصادي والتى إلتعويم الجنيه فى إطار تطبيق سياسة ا قرار واالقليمية والمحلية وأهمها

 . 2030ستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر اتستلزم إجراء تعديالت على 
 لمنهجياإلطار ا

تم االعتماد على أسلوب التحليل الوصفى المقارن لمقارنة المتضمنات الرئيسية للوثائق      
الصادرة من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،  2030األساسية وهى خطة التنمية المستدامة 

والمتابعة  والصادرة عن وزارة التخطيط 2030ستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر او 
ستراتيجية التنمية اومسودة  2030ستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة او  إلصالح اإلدارى وا

بعد تعديلها وتنقيحها وذلك لمقارنة التحديات والعقبات التى تواجه  2030الزراعية المستدامة 
هاء ستراتيجية فى كل وثيقة ومقارنة األهداف والغايات وبرامج العمل فى كل وثيقة  ثم االنتالا

تراتيجية التنمية اسسترشاد بها عند تطوير الباستخالص لبعض النقاط التى يستلزم األمر ا
بعد  2030ستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر اء و فى ض 2030الزراعية المستدامة 

عتبارات الالظروف وا ةتطويرها وفى إطار أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة مع مراعا
فى الرؤية الوطنية كما نصت على ذلك الوثيقة الصادرة بتلك األهداف عن الجمعية المحلية 

 العامة لألمم المتحدة .

 الرؤية في وثائق االستراتيجيات

رؤيــة فــي يايــة الطمــوح تقــوم علــى إحــداث التحــول  2030تتضــمن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
ض والعـــوز ، وعـــالم خـــال مـــن الخـــوف ننـــا نصـــبو إلـــى عـــالم خـــال مـــن الفقـــر والجـــوع والمـــر أوتقـــر 

والعنــف ويلــم فيــه الجميــع بــالقراءة والكتابــة ويتــاح للجميــع فيــه فــرص التعلــيم الجيــد والحصــول علــى 
الرعايــة الصــحية والحمايــة االجتماعيــة والحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة وخــدمات الصــرف 

م يسـوده احتـرام حقـوق اإلنسـان الصحي وتتوافر فيه التغذيـة الكافيـة للجميـع ونحـن نصـبو إلـى عـال
 .2 قتصادى المطرد والمستدام وتسود فيه الديمقراطية والحكم الرشيدالويتمتع فيه كل بلد بالنمو ا

ســتراتيجية التنميــة المســتدامة علــى تحقيــق نهضــة الشــتملت الرؤيــة فــي مســودة المحــور الزراعــي إ
كي قـادر علـى النمـو السـريع المسـتدام اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على محور الزراعة دينامي

                                                           
 سبتمبر ، نيويورك ، 2030 لعام المستدامة التنمية خطة:  عالمنا تحويل ، متحدةال لألمم العامة الجمعية 2

2015 
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طار من التنمية الريفية المتكاملة ويعنى بوجـه خـاص بمسـاعدة الفئـات األكثـر احتياجـًا والحـد إفي 
 .3 من الفقر الريفي

 2030ســتراتيجية التنميــة المســتدامة رؤيــة مصـــر الســتراتيجية للتنميــة االقتصـــادية االأمــا الرؤيــة 
هــــو أن يكــــون االقتصــــاد المصــــري المتابعــــة واالصــــالح اإلدارى و والصــــادرة عــــن وزارة التخطــــيط 

حتـوائى إاقتصاد سوق منضبط يتميـز باسـتقرار أوضـاع االقتصـاد الكلـى والقـادر علـى تحقيـق نمـو 
فـي االقتصـاد العـالمي  فـاعالً  ومستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويكون العباً 

رات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل الئـق ومنـتج على التكيف مع المتغي قادراً 
جمالى الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط إلويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى ا

 .4 المرتفع

 ليل المقارن للتحديات والعقباتالتح 

لألمـــم المتحـــدة والصـــادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة  2030لقـــد استعرضـــت خطـــة التنميـــة المســـتدامة 
التحـــديات التـــي تواجـــه تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة تحـــت عنـــوان عالمنـــا اليـــوم حيـــث أوضـــحت أن 

يزالون يعانون الفقر والحرمـان مـن الحيـاة الكريمـة وأوجـه عـدم المسـاواة داخـل الالباليين من البشر 
انعـدام المسـاواة بـين  الدول وفيما بينهـا ، وهنـاك فـوارق هائلـة فـي الفـرص والثـروة والسـلطة وال يـزال

، وتمثـــل البطالـــة والســـيما فـــي صـــفوف الشـــباب مصـــدر قلـــق كبيـــر  رئيســـياً  الجنســـين يشـــكل تحـــدياً 
وتمثــل األخطــار الصــحية التــى تهــدد العـــالم وازديــاد تــواتر الكــوارث الطبيعيــة وشــدتها ، وتصـــاعد 

شـــريد قســـري ات إنســـانية ومـــن تالنزاعـــات والتطـــرف العنيـــف واإلرهـــاب ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن أزمـــ
ـــدهور البيئـــي بمـــا فـــي ذلـــك للبشـــر ، باإلضـــافة إلـــى اســـتنفاذ المـــوارد الطبيعيـــة وا ثـــار الضـــارة للت

التصــحر والجفــاف وتــدهور األراضــي ونــدرة الميــاه العذبــة وفقــدان التنــوع البيولــوجي وكــذلك تغيــر 
حر وييرهـا مـن المناخ بما يتضمنه من الزيادات في درجة الحرارة العالية وارتفاع مستوى سطح الب

 ا ثار المترتبة على تغير المناخ .

بمــا أن الرؤيــة هــى عبــارة عــن تجســيد للحلــم الــذى نصــبو إليــه ، فــإن بدايــة العمــل فــى التخطــيط 
ســـتراتيجيى تتضـــمن التشـــخيص الـــدقيق للواقـــع المـــراد تغييـــره وتتجلـــى مالمـــح ذلـــك الواقـــع المـــراد الا

وى والعقبات التى تقف حجر عثـرة فـي سـبيل تحقيقـه ، تغييره في التحديات التي تواجه الجهد التنم
ســتراتيجيات الوســيتم فــى هــذا الجــزء التحليــل المقــارن للتحــديات والعقبــات التــى وردت فــى وثــائق ا

                                                           
 2030 مصر رؤية المستدامة الزراعية التنمية ستراتيجيةا مسودة ، األراضي واستصالح الزراعة وزارة 3

 . 2018 يونيو(  الزراعية التنمية محور)
 القاهرة ، 2030 مصر رؤية المستدامة التنمية ستراتيجيةا ، دارىإلا حصالالوا والمتابعة التخطيط وزارة 4

2015 
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سـتراتيجية اموضع الدراسة ولقد تم إدراج التحديات التى تواجه القطاع الزراعي المصري في إطار 
ضـمن تحـديات النمـو  والمتابعـة واالصـالح اإلدارى  ة التخطـيطالتنمية المستدامة التـى أطلقتهـا وزار 

لخــاص ســتراتيجية واالقتصــادى علــى المســتوى القطــاعى فــى ســياق المحــور األول مــن محــاور االا
 :بالتنمية االقتصادية كمايلى

 .نسب الفاقد فى المنتجات الزراعيةتزايد -  

 .ة لقطاع التصنيع الزراعى المتطورالمحدودية النسبي-  

 جمود النظم التسويقية ويياب الزراعات التعاقدية وعدم اإلهتمام بمعامالت مابعد الحصاد - 

 الف فدان سنويا   20إرتفاع نسب التعدى على الرقعة الزراعية والتى تجاوزت نحو - 

 .قلة االهتمام بتنمية وتطوير المرافق والخدمات والنظم التسويقية  -

 ت القياسية السلعية للغالبية العظمى فى المنتجات الزراعية ياب معايير الجودة والمواصفاي- 

مستخدم فى تشغيل ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات االنتاج الزراعى ونقص الوقود ال- 
 .االالت والمعدات

 .مليون طن سنويا   28-26حوالى  إلى عيةارتفاع معدل التلوث البيئى من المخلفات الزرا - 

 .رات التنمية الزراعيةستثمااودية محد- 

 .واقتصارها على األنماط التقليديةجمود السياسات االئتمانية - 

 .ة والتقاوى والكيماويات الزراعيةضعف الرقابة على المدخالت الزراعية خاصة األسمد- 

محدودية وعدم كفاية المعلومات والدراسات السوقية لألسواق التصديرية وضعف مشاركة قطاع - 
 رعين فى المنظومة التصديرية. صغار المزا

لى الرى بالغمر إراضى وضع اليد وتغيير نظم الرى ألحدوث تعديات على المجارى المائية - 
ات الترع على يامن الرى المتطور المرشد لالستهالك مما يؤدى الى حصول المساحات فى بد

 .أكثر من المقنن لها

ألعالف زيادة عن مثل محاصيل االرز وا تطبيق تراكيب محصولية عاليه االستهالك المائى- 
 .الحد المسموح به

نقص الموارد المائية بسبب عدم كفاية إيراد نهر النيل عالوة على تدهور وتدنى نوعية المياه - 
 التلوث.النيل والمجارى المائية بفعل بنهر 
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 2030تنمية الزراعية المستدامة ستراتيجية الامحددات ومعوقات التنمية الزراعية فى 

 2030ستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة الم ترد محددات ومعوقات التنمية الزراعية فى - 
 2030بشكل منفصل وصريح ومحدد كما وردت فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 

وهو تحليل أداء القطاع الزراعى ،  ىعنوان رئيس ت، ولكنها وردت فى عدة مواضع متفرقة تح
لجزء الخاص بتحليل أداء القطاع الزراعى المصرى وفى الجزء الخاص بمعدالت نمو وفى ا

القطاع الزراعى فى العالقات االقتصادية واالجتماعية فى الريف المصرى يمكن اإلشارة إلى 
 .5التاليةبعض مظاهر الخلل فى الجوانب 

 االهتمام ةمحدودي نعكس علىإراضى ومستأجريها األمر الذي ألانعدام الثقة بين مالك ا- 
 .راضى وزاد فى تدهورهاألبصيانة ا

راضى المؤجرة الى نحو ألنخفضت أثمان اإظهور إختالل شديد فى سوق االراضى حيث - 
 .ر المؤجرة والمزروعة على الذمةنصف نظيرتها يي

 ستعمالالراضى وطرحها لألتجاه الكثير من المالك باالتفاق مع المستأجرين إلى تبوير تلك اإ- 
 راضى الزراعية من االستعمال الزراعى .ألالسكنى وبالتالى خروج مساحات كبيرة من أجود ا

مارى ومن ثم التكوين الرأسمالى فى القطاع الزراعى األمر الذى حد ثإنخفاض التدفق االست- 
 .رتبطة والمكملة لألنشطة الزراعيةبشكل كبير من إمكانيات تنمية المشروعات الم

نتاجية للموارد األرضية قد إلص بتنمية الموارد الزراعية ذكر أن الكفاءة افى الجزء الخا- 
تدهورت نتيجة لعدم االلتزام بنظام الدورة الزراعية الذى كان معمواًل به سابقًا وقبل تطبيق 

لى جانب أسباب أخرى قد يكون من بينها عدم إسياسة تحرير الزراعة من القيود الحكومية 
نماط الزراعية المطبقة ، كما ذكر أيضا  أن ألوالتخصيب المتبعة مع امالئمة نظم التسميد 

ستراتيجية قد شهدت مزيدًا من تفتيت وبعثرة السنوات العقدين األخيرين السابقين على صدور ا
ستغالل الموارد االحيازات الزراعية ، وفى الجزء الخاص بالمصايد الطبيعية ذكر أن عدم 

 دية المصرية قد تركز الصيد فى منطقة الجرف القاري وهو ماالسمكية فى المنطقة االقتصا
، كما أن الصيد يير المنظم والمقنن لزريعة األسماك السمكى هلى تدهور فى مخزونإأدى 

عتماد على المفرخات يمثل أحد إلمن ا البحرية لتغطية احتياجات االستزراع السمكى بدالً 
البحر األبيض ، أما بالنسبة لساحل البحر  الجوانب التى تؤثر سلبًا على طاقة الصيد فى

األحمر فانه يتعرض للصيد الجائر فضاًل عن أنشطة الصيد الترفيهي والصيد السياحى ، أما 
                                                           

،  2030ستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة اوزارة الزراعة واستصالح األراضي ومجلس البحوث الزراعية والتنمية ،  5
 2009القاهرة، يناير 
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مريوط ( ، فقد تعرضت  –إدكو  –البرلس  –المنزلة  –بالنسبة للبحيرات الشمالية ) البردويل 
تى والتنمية العمرانية الستزراع النباستغالل جزء كبير من مساحتها فى االعمليات التجفيف و 

 .والصناعية

وبالنسبة للموارد البشرية تم ذكر أن التعليم الزراعى والبيطري أصبح يعانى من ضعف القدرة - 
جين فى ضوء نقص االمكانيات والوسائل التعليمية ومحدودية يعداد الجيد للخر إلعلى ا

رمى للكوادر البشرية العاملة فى مجال البحث الموازنات السنوية ، كما تم ذكر أن التسلسل اله
رشاد والتعليم الزراعى يعانى من االختالل حيث تزداد نسبة كبار السن على رأس إلالعلمى وا

نتاج النباتى فلقد ذكر أن هناك بعض إلنتاجية لإلالهرم الوظيفى ، وفيما يتعلق بأوضاع ا
يتها من حيث ما تشغله من مساحة أو المحاصيل الرئيسية لم تحدث بها زيادات تتناسب وأهم

أهميتها فى الصادرات الزراعية المصرية مثل البرسيم والقطن والمحاصيل الزيتية والمحاصيل 
نتاج الداجنى تم ذكر أن مشكلة نقص طاقة المجازر ا لية من أهم إلالبقولية ، وبالنسبة ل

الف الدواجن تعتمد المشكالت التى تعترض تطوير صناعة الدواجن كما أن مكونات أع
نتاج أشد تأثيرًا بالتغيرات في السوق إلإعتمادًا كليًا على االستيراد وهو ما يجعل  تكلفة ا

، وبالنسبة لإلنتاج صويا والتى شهدت إرتفاعًا كبيراً العالمي لكل من الذرة الصفراء وفول ال
ويرجع هذا التدهور نتاج من المصادر الطبيعية شهد تراجعًا ملحوظًا إلالسمكي تم ذكر أن ا

رتفاع أسعار أعداد وحدات الصيد عن الحد المناسب وكذا الالى عمليات الصيد الجائر نتيجة 
رتفاع معدالت التلوث استخدام شباك وطرق صيد مخالفة للقانون ومدمرة للمخزون السمكى و ا

، توسطلبحيرات الشمالية والبحر المالناتج عن الصرف الزراعى والصناعى والذى يصب فى ا
وبالنسبة  وضاع التسويق فلقد ذكر أن األوضاع التسويقية الراهنة التزال ذات مالمح تقليدية 

 .د من عناصر األداء السوقىتسفر عن مستويات فقيرة فى العدي

وبالنسبة للتسويق الزراعى المحلى فلقد ذكر أن المشاكل والمعوقات تتلخص فى ضعف - 
ن التسويقى أوهيمنة فئات تقليدية ونظم موروثة على الش اإلهتمام بمعامالت مابعد الحصاد

الزراعى وتعدد المتعاملين والوسطاء دونما إضافة خدمات ومنافع تسويقية ذات قيمة ، وقصور 
ستفادة المزارعين فيها ، ويياب معايير الجودة انظم المعلومات التسويقية ومحدودية 

ى من المنتجات الزراعية ، وضعف وتراجع دور والمواصفات القياسية السلعية للغالبية العظم
ة وقصور ي، وسوء وتخلف األوضاع المادية والتنظيمنظميات صغار المزارعين التسويقيةت

المرافق والخدمات التسويقية للغالبية العظمى من أسواق الجملة والتجزئة للسلع الزراعية 
لمخرجات الزراعية وخاصة ،وضعف الدور الحكومى فى ضبط ومراقبة األسواق للمدخالت وا

فيما يتعلق بإعتبارات الجودة ومنع الغظ والممارسات االحتكارية ، ويياب جهة أو مؤسسة 
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هتمام بقضايا التسويق الزراعى ودراسة وتحليل مشكالته ، ولقد أسفرت المحددة مسئولة عن ا
 :ثار السلبية أهمها ن عدد من اتلك المشكالت التسويقية ع

مما يدفعه  نخفاض نصيب المنتجين الزراعيينانتاج الزراعى و إلالفاقد والتالف فى ارتفاع نسبة ا- 
صفات نخفاض الجودة والمواا، و ستقرار أسواق المنتجات الزراعيةا، وعدم المستهلكون لمنتجاتهم

 .كجزء هام فى السلع الزراعية
 : اعى تم إستعراض المشكالت التاليةوفيما يتعلق بالتصنيع الزر 

نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية فى عمليات التحويل والحفظ والتجهيز نخفاض ا -1
والتصنيع وتراجع االهتمام بالصناعات الريفية ، المحدودية النسبية للقطاع التصنيعى 

 .تطور بالمقارنة بالقطاع التقليدىالم

قيات الزراعية ، نتشار السلع المصنعة رديئة الجودة ، ويياب االهتمام بتصنيع وتدوير المتبا -2
ضعف إنفاذ ما هو سارى المفعول من النظم والتشريعات المتعلقة بمعايير الجودة 
والمواصفات القياسية للمنتجات المصنعة ،وضعف العالقات التكاملية والتعاقدية بين قطاع 

عات الصناعية الزراعية وضعف التطبيق العملى لفكرة المجتم جنتاإلالتصنيع وقطاع ا
 .المتكاملة

واشتملت المشاكل والمعوقات في مجال الصادرات الزراعية على المحدودية البالغة لنسبة ما  -3
عتماد الصادرات ا يتم تصديره من المنتجات الزراعية مقارنة بالطاقات اإلنتاجية الكبيرة فيها ، 

الزراعية بالدرجة األساسية على عدد محدود من السلع التصديرية التقليدية مع تضاؤل 
 .ت المزايا التنافسية فى الصادراتساهمة المنتجات يير التقليدية ذام

ضعف مشاركة قطاع صغار المزارعين فى المنظومة التصديرية واالعتماد االساسى على  -4
كبار المنتجين والمزارع التصديرية الكبيرة ، وعدم كفاية المعلومات والدراسات السوقية 

لمحدود لمشاركة مصر فى العديد من االتفاقات والتكتالت لألسواق التصديرية ، واالستثمار ا
االقليمية ، وفيما يتعلق بالسياسات الزراعية وتطبيقاتها فلقد تلخصت التناقضات المتعلقة 

 :ستصالح االراضى فيما يلىااسات بسي

راضى المستصلحة وضعف التنسيق ألتعدد الجهات الحكومية ذات الصلة بتخصيص ا -
ستصالح االراضى على مجرد تهيئة البنية األساسية لمناطق اقتصار مفهوم  فيما بينها ، وا

راضى الجديدة ألقتصار تخصيص اااالستصالح وتجهيزها بمرافق الرى والطاقة والطرق ، و 
، وطويلة األجل الالزمة الستصالحهاعلى مجرد توزيعها دون االهتمام بالقروض متوسطة 

شيد استخدام المياه ، واستخدام موارد المياه الجوفية جراءات تر اهتمام بسياسات و الوعدم ا
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ستدامة موارد المياه ، وتمثلت المشكلة الرئيسية فى افى مناطق ال تتوافر بها دراسات تؤكد 
ستراتيجية فى تأخير إعالن أسعار الضمان لهذه الحالة سياسة تسعير محاصيل الغذاء ا

، سعار الضمان المعلنةألالمنخفضة  ياتالسلع قبل وقت كافى من ميعاد الزراعة والمستو 
وفيما يتعلق بتنمية الثروة السمكية واالستزراع السمكى تمثل التناقض فى السياسات فى 
وجود إجراءات معقدة تواجه مشروعات االستزراع السمكى والقصور الذى يواجه عملية 

وبالنسبة لسياسات  ،ه المصايد الطبيعية مثل البحيراتالصيانة والحد من التلوث الذى يواج
جراءات الوفاء باإللتزامات الدولية واإلقليمية لمصر فلقد تمثل التحدى الرئيسى فى أن  وا 

ثارها السلبية مازلت محدودة لضعف آالجهود المبذولة للوفاء بهذه االلتزامات والحد من 
، أداء المؤسسات المعنية وضعف األنشطة المتعلقة بتوعية المزارعين فى هذا الصدد 

شير الى ضعف وبالنسبة للتنظيمات المؤسسية الخاصة بالسياسات الزراعية فان الواقع ي
 .مؤسسى فى هذا المجال

 
 :م محددات التنمية الزراعية فىوتتلخص أه

من التعدى على  ، والحد، ومواجهة مشكلة التفتت الحيازى ستخدام موارد مياه الرى ارفع كفاءة  -
ة مؤسسات ، وزيادة فعالية بمؤسسات فاعلة لصغار المزارعينراع، وتدعيم الز راضى الزراعيةألا

، والحد من مجال المعلومات واالتصاالت ، واالستفادة من التقدم فىرشاد الزراعىإلالبحث وا
 .المناخية، وتهيئة القطاع الزراعي للموائمة مع التغيرات نتاج الزراعىإلعدالت الفاقد فى ام

محدودية  :فتنقسم الى معوقات مرتبطة بالسياسات الزراعية فأهمها أما معوقات التنمية الزراعية 
، أما المعوقات المرتبطة بالمؤسسات ت االئتمانيةستثمارات التنمية الزراعية وجمود السياساا

، وضعف اعة وييرها من الوزارات والهيئاتالزراعية فأهمها : ضعف التنسيق بين وزارة الزر 
رشاد إل، وضعف جهاز اضعف كفاءة أداء الخدمات البيطريةية ، و الرقابة على المدخالت الزراع

، وضعف عف منظومة التعليم الزراعىالزراعى وضعف منظومة المعلومات الزراعية ، وض
، وبالنسبة للمعوقات المتعلقة ، وضعف نظم التمويل الزراعىتالتمنظومة إنتاج التقاوى والش
يدية سيادة النظم التسويقية التقل :التسويق فأهمها نتاج وخدماتإلا بإختالل التوازن بين تنمية

نخفاض عوائد مالت ما بعد الحصاد، وعدم االهتمام بمعاوأرتفاع نسب الفاقد والتالف ، وا 
 .جين كنسبة من مدفوعات المستهلكينالمنت

التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية فى مسودة تطوير وتنقيح استراتيجية التنمية 
 :) محور التنمية الزراعية ( 2030دامة رؤية مصر المست
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جتماعية حيث تم تقسيم تلك التحديات الى تحديات مؤسسية وتحديات اقتصادية وتحديات ا
 :وتحديات بيئية كما يلى

 :أوال : التحديات المؤسسية

 رفع كفاءة استخدام موارد مياه الرى . -1

 .تدعيم الزراعة بمؤسسات فاعلة لصغار المزارعين  -2

 زيادة فعالية مؤسسات البحث واالرشاد . -3

 االستفادة من التقدم فى مجال المعلومات واالتصاالت . -4
 :ثانياً : التحديات االقتصادية

 التفتت الحيازى . -1
 راضى الزراعية .ألالتعدى على ا -2
 نتاج الزراعى .إلارتفاع معدالت الفاقد فى ا -3
 -تحديات اقتصادية أخرى وتشتمل على : -4

القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة معدالت التصدير ، وتشجيع وتحفيز  تحسين
االستثمارات الموجهة للتنمية الزراعية ، والحد من معدالت استيراد السلع الغذائية 

 األساسية ، وتطوير سياسات االئتمان الزراعي لتواكب التنمية في المرحلة الحالية .
 :يةثالثاً : التحديات االجتماع

 الحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى المدن . -1

النهوض بالريف المصري وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين ومستوى  -2
 الخدمات الصحية والتعليمية .

 الريفية . أةخفض معدالت الفقر فى الريف وخاصة للمر  - 3
 :رابعاً : التحديات البيئية

 غيرات المناخية .ائمة مع التو تهيئة القطاع الزراعى للم -1

 االستخدام المفرط للمبيدات الزراعية .  -2

 تلوث وتجريف التربة وزيادة الملوحة فى بعض المناطق . -3

 استخدامات الصرف الصحى الغير معالج فى رى المحاصيل الزراعية . -4

 االستخدام الغير مستدام للموارد المائية . -5
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 تحسين نوعية الموارد المائية . -6

األخضر والتنمية المستدامة فى محور  حول لمسار االقتصاداإلسراع بمعدالت الت -7
 التنمية الزراعية .

ويتضح من العرض السابق لتحديات ومعوقات التنمية الزراعية فى استراتيجية التنمية الزراعية 
وتحديات التنمية الزراعية الواردة فى مسودة محور  2009والصادرة فى عام  2030المستدامة 

ة ان المعوقات والتحديات التى تواجه التنمية الزراعية فى استراتيجية التنمية التنمية الزراعي
قد وردت فى اكثر من موضع وتم تكررها بإسهاب في بعض  2009الزراعية الصاردة عام 

المواضع وباختصار فى مواضع اخرى ، اما فى مسودة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 
راعية ( فلقد تم تقسيم التحديات التى تواجه التنمية الى ) محور التنمية الز  2030مصر 

لى تحديات مؤسسية وتحديات اقتصادية إقسامها الرئيسية طبقًا لمختلف األبعاد التنموية أ
وتحديات اجتماعية وتحديات بيئية كما تم ذكر تلك التحديات مركزة وواضحة ولم يتم الخلط 

ى تواجه القطاع الزراعى فى استراتيجية التنمية بينها وبين المعوقات ، اما التحديات الت
فانها كانت مركزة جدًا ومختصرة ولم يتم تقسيمها كما انها لم  2030المستدامة رؤية مصر 

 . عيا التى تواجه تنمية القطاع الزر تشتمل على كل التحديات 
 :ا وردت فى وثائق االستراتيجياتاألهداف كم

ستة أهداف  2009ة فى عام الصادر  2030ة المستدامة تضمنت استراتيجية التنمية الزراعي
 محددة:

 .فيين وتخفيض معدالت الفقر الريفىتحسين مستوى معيشة السكان الري -1
 .رد الزراعية الطبيعيةاالستخدام المستدام للموا -2

 . رض والمياهألة الزراعية لوحدتى ازيادة اإلنتاجي  -3

 .لغذاء االستراتيجيةائى من سلع امن الغذألعلى لأ تحقيق درجة 4-  

 .سواق المحلية والدوليةألعية فى اتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزرا 5-  

 . سين مناخ االستثمار الزراعىتح  -6 

فلقد تم  ()محور التنمية الزراعية 2030ستراتيجية التنمية المستدامه رؤية مصراأما فى مسودة 
جتماعى والبيئى كما القتصادى وااللرئيسية المؤسسى واستراتيجية إلى مجاالتها االتقسيم أهداف ا

كان الوضع عليه فى تقسيم التحديات واشتملت األهداف فى المجال المؤسسى على تحسين مناخ 
ستثمار الزراعى ، وتقوية الترابطات والتشابكات بين القطاع الزراعى والقطاعات األخرى ، الا
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قتصادى على زيادة الواشتملت األهداف في المجال ا ومراجعة القوانين والتشريعات الزراعية ،
اإلنتاجية الزراعية ، والزيادة المستدامه لمساحة األراضى المستصلحة ،وتدعيم القدرة التنافسية 

جتماعى اشتملت تلك األهداف الللمنتجات الزراعية فى األسواق المحلية والدولية ، وفى المجال ا
ريفيين وخفض معدالت الفقر الريفى وتضييق الفجوة على تحسين مستوى معيشة السكان ال

النوعية بين الجنسين ، وتنمية الموارد البشرية ،وتوفير فرص عمل منتجة فى محور التنمية 
الزراعية واألنشطة الريفية المرتبطة به . وتفعيل دور المرأة فى مختلف مجاالت التنمية الريفية ، 

ستراتجية ، بينما تتضمن األهداف فى اللع الغذاء اوتحقيق درجة أعلى لألمن الغذائى من س
ثار المحتملة للتغيرات المناخية على الزراعة المصرية ،  المجال البيئي على الحد من ا

ستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ، أما خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة فأنها الوا
  كمايلى :  اً هدف 17اشتملت على 

 ( القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان .1هدف )ال

لمحسنة وتعزيز الزراعة (القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائى والتغذية ا2الهدف )
 .المستدامه

 ( ضمان تمتع الجميع بأنماط عيظ صحية وبالرفاهية فى جميع األعمار .3الهدف )

ز فرص التعليم مدى الحياة للجميع وتعزي ( ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل4الهدف )
 .للجميع

 ( تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات .5الهدف )

دارتها إدار 6الهدف )  مستدامة ة( ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع وا 

 . ةالمستدامو  ة( ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوق7الهدف )

قتصادى المطور والشامل للجميع والمستدام  والعمالة الكاملة والمنتجة ال( تعزيز النمو ا8الهدف )
 وتوفير العمل الالئق للجميع .

وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع علي الصمود  ةقادر  ةبني تحتيه ةقامإ( 9الهدف )
 وتحفيز االبتكار .

 داخل البلدان وفيما بينها . ةم المساوا ( الحد من انعدا10الهدف )

  ةعلي الصمود ومستدام ةوقادر  ةمنآللجميع و  ةشامل ة( جعل المدن والمستوطنات البشري11الهدف )

نتاج مستدامة .12الهدف )  ( ضمان وجود أنماط استهالك وا 
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 . هثار آللتصدي لتغير المناخ و  ةجراءات عاجلإتخاذ إ( 13الهدف )

واستخدامها علي نحو مستدام لتحقيق  ةحيطات والبحار والموارد البحري( حفظ الم14الهدف )
 التنمية المستدامة .

دارة ال( حماية النظم ا15الهدف ) يكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها علي نحو مستدام وا 
اضي ووقف فقدان التنوع التصحر ووقف تدهور االر  ةالغابات علي نحو مستدام ، ومكافح

 .لوجيالبيو 

اليهمظ فيها احد من اجل تحقيق التنمية  ةمجتمعات مسالم ة( التشجيع علي إقام16الهدف )
تاحة إمكانية وصول الجميع الي العدالة وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة  المستدامة وا 

 .شاملة للجميع علي جميع المستوياتو 

 ية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ( تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالم17الهدف)

ياية هي بمثابة األهداف الفرعية لها  169وتشمل االهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة علي 
ويعتبر الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة والذى ينص علي القضاء علي الجوع وتوفير 

ستراتيجة التنمية التدامة هو الهدف الموازى من الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المسألا
ستراتيجة التنمية ا، وتعتبر يايات هذا الهدف بمثابة الموازى الهداف  2030الزراعية المستدامة 
 وتشمل يايات ذلك الهدف علي ما يلي : 2030الزراعية المستدامة 

ن الغذاء المأمول : القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع علي ما يكفيهم م الغاية االولى
 . 2030بحلول عام 

 . 2030وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام  الغايه الثانية :

 نتاجية الزراعية ودخل صغار منتجى األيذية .إلمضاعفة ا الغاية الثالثة :

 ضمان وجود نظام يذائى مستدام . الغاية الرابعة :

 والحيوانات . ةيني للبذور والنباتات المزروع: الحفا  علي التنوع الج الغاية الخامسة

زيادة االستثمار في البنية التحتية للتنمية الريفية وفي البحوث الزراعية وخدمات  الغاية السادسة :
 رشاد الزراعي .إلا

سواق الزراعية أل: منع القيود المفروضة علي التجارة وتصحيح التشوهات فى ا الغاية السابعة
 العالمية .
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ساسية وتيسير الحصول علي أل:اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع ا ة الثامنةالغاي
 سواق فى الوقت المناسب .ألالمعلومات عن ا

 ةبمضاعف ةوتتفق الغاية الثالثة من يايات الهدف الثانى من اهداف التنمية المستدامة والخاص
ستراتيجية التنمية اداف ثالث من أهالزراعية ودخل صغار المنتجين مع الهدف ال ةاالنتاجي
ن األولى الخاصة ا. بزيادة اإلنتاجية الزراعية لوحدتي األرض و المياه ، تتسق الغايتالزراعية

 ةبالقضاء علي الجوع وضمان حصول الجميع على الغذاء المأمول والثانية الخاصة بوضع نهاي
بعة الخاصة بإيجاد نظام يذائي ، والغاية الرا 2030لجميع اشكال سوء التغذية بحلول عام 

والخاص بتحقيق درجة  ةالمستدام ةستراتيجية التنميه الزراعيامستدام مع الهدف الرابع من اهداف 
 من الغذائي من سلع الغذاء االستراتيجية .ألعلي من اأ 

جد ما أما الغاية الخامسة والخاصة بالحفا  علي التنوع الجيني للبذور والنباتات والحيوانات فال يو 
 .2030يماثلها من أهداف إاستراتيجية التنميه الزراعيه المستدامه 

مية الريفية وفي البحوث للتن ةالتحتي ةاالستثمار في البني ةبزياد ةاما الغايه السادسه والخاص
، وخدمات اإلرشاد الزراعي فال يوجد ما يماثلها من اهداف استراتيجية التنمية الزراعية الزراعية
ن السابعة والثامنة من الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة ا، اما الغايت 2030 المستدامه
 ةسواق الزراعيألات في ان بمنع القيود المفروضة علي التجارة وتصحيح التشوهاوالخاصت
عتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية وتيسير الحصول علي ا ، و العالمية

ستراتيجية ان مع الهدف الخامس من اهداف اسواق في الوقت المناسب متسقتالمعلومات عن األ
سواق ألوالخاص بتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى ا 2030التنمية الزراعية المستدامة 

المحلية والدولية . وفي حقيقة األمر فإن األهداف التي تطلقها األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
شتملت إحدى الغايات او  2000الطموح بوجه عام ولقد تم إطالق اهداف األلفية في عام تتصف ب

األمر الذى  2015السكان الذين يعانون من الجوع الي النصف بحلول عام  ةعلى تخفيض نسب
 لم يتحقق بل بالعكس ارتفع عدد الجوعي في العالم بحلول ذلك العام .

 2015سبتمبر  25لمتحدة بخصوص أهداف األلفية  في ولقد نصت الوثيقة الصادرة من األمم ا
إدماج الغايات العالمية الطموحة ضمن عمليات التخطيط  كل حكومه أن تقرر أنه علي

 واالستراتيجيات والسياسات الوطنية ، ولقد قامت جمهورية مصر العربية من خالل وزارة التخطيط
ولكن لم  2030نمية المستدامة رؤية مصر ستراتيجية التابإطالق  والمتابعة واالصالح اإلدارى 

ستراتيجية بالشكل الالئق بمدى أهميته في اليتم تناول القطاع الزراعى المصرى في تلك ا
المقتصد المصري وتم تناول األهداف كأهداف فرعية في الجزء الخاص بالقطاعات في مواضع 

 .متفرقة ولم يتم تخصيص جزء خاص به
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 2009الصادرة عام  2030اتيجية التنمية الزراعية المستدامة ستر اوتتسق بعض األهداف في 
(  ةالزراعي ة)محور التنمي 2030وكذلك في مسودة استراتيجية التنميه المستدامة رؤيه مصر 

وبعض األهداف السبعة عشر الصادرة فى وثيقة الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادرة في 
هداف السبعة عشر والذي ينص علي القضاء علي ويتفق الهدف األول من األ 2015سبتمبر 

ستراتيجيه التنميه الزراعية المستدامة الالفقر بجميع أشكاله في كل مكان جزئيّا مع الهدف األول 
ن يومسوده التطوير والتوضيح لها والذي ينص علي تحسين مستوى معيشة السكان الريفي 2030

ن كان الهدف في كثر أستراتيجية التنمية الزراعية احالة  وتخفيض معدالت الفقر الريفى وا 
كثر واقعية مما هو منصوص عليه في الهدف االول من االهداف السبعه عشر أوضوحّا و 

بالقضاء علي الفقر بجميع أشكاله في كل مكان وهو طموح جدّا وال يتفق مع واقع الحال في 
ّا ، أما الهدف الخامس من أهداف قل نمو ألالدول متوسطة الدخل والدول النامية فما بالنا بالدول ا

مم المتحدة المستدامة والذي ينص علي تحقيق المساواه بين الجنسين فال يوجد ما يقابلها في ألا
محور التنمية الزراعية فلقد ورد ما  ةأما في مسود 2030المستدامة  ةستراتيجية التنمية الزراعيا

ن مستوى معيشة السكان الريفيين وخفض يقابل هذا الهدف في أهداف المجال االجتماعى بتحسي
محور التنمية  ةمعدالت الفقر الريفي وتضييق الفجوه النوعية بين الجنسين ولقد تضمنت مسود

الستراتيجيه االزراعية علي عرض للسياسات التمكينية وآليات التنفيذ الالزمة لتحقيق األهداف 
 :لمحور التنمية الزراعية والتي اشتملت علي مايلى

الطبيعية وتتضمن ترشيد  ةستخدام المستدام للموارد الزراعية والرعوبالسياسات متعلقه با (1)
راضى الزراعية ألصيانة ا ةستخدامات موارد المياه ، وسياسة حماية األراضي الزراعية ، وسياسا

،  ستعادة المتدهور منها ، وسياسة تنمية المصايد الطبيعية واالستزراع  السمكىاوا عادة تأهيل و 
 فقى والتوطين الزراعى .ألوسياسة التوسع الزراعى ا

نتاجية الزراعية وتتضمن سياسة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا إل( سياسات تطوير ا2)
داء المؤسسات الطوعية الزراعية وسياسة تطوير منظومات اإلرشاد الزراعى ، وسياسة أ

 .للمزارعين

: وتتضمن سياسة   ة التنافسية للمنتجات الزراعية( السياسات التى تستهدف تدعيم القدر 3)
الزراعة التعاقدية وسياسة نظم التجارة والتسويق االلكترونى للقطاع الزراعى وسياسة التعاون 
الزراعى اإلقليمى والدولى فى إطار اإلتفاقيات والمنظمات الدولية ، وسياسة نظم المعلومات 

 الزراعية .

م األمن الغذائى من السلع الغذائية االستراتيجية : وتتضمن سياسة ( السياسات المتعلقة بتدعي4)
 ستهالك ،وسياسة تطوير مناخ االستثمار الزراعى. الالغذاء وسياسة ترشيد ا ةسالم
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( السياسات المتعلقة بتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتتضمن دعم وتعزيز التكافل 5)
 ةالتحتي ةفي قضايا التنميه الزراعية ، واالستثمار في البنية الريفي ةالزراعي ، وتعزيز دور المرأ 

 .بالمستوى المعيشي لألسر الريفية والخدمات اإلجتماعية و الصحية والتعليمية للنهوض

ستراتيجية التنمية ابينما تضمنت سياسات التنمية االقتصادية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي في     
 والمتابعة واالصالح اإلدارى  وزارة التخطيط درة عنوالصا 2030المستدامة رؤية مصر 

 : السياسات التالية

 فقى و التوطين الزراعي . ألالتوسع الزراعي ا -

 تنميه المصايد الطبيعية واالستزراع السمكى . -

 ستخدام مواد المياه .اترشيد  -

 راضي الزراعية .ألحماية ا -
 رض والمياه وتشمل كل من :ألة لوحدتي االسياسات المتعلقة بتطوير اإلنتاجية الزراعي

 تطوير التكنولوجيا الزراعية .  -

 رشاد الزراعي .إلتطوير منظومة ا -

 .في خدمة قضايا التنمية الزراعية تفعيل دور اإلعالم الزراعي -

 تفعيل اداء المؤسسات الطوعية للمزارعين . -

 ية للمنتجات الزراعية على ما يلي بينما تشمل السياسات التي تستهدف تدعيم القدرة التنافس

 تشجيع الزراعة التعاقدية . -

 تشجيع التعاون الزراعى اإلقليمى .  -

 تطوير نظم التجارة والتسويق االلكترونى للقطاع الزراعى . -

 تطوير منظومات المعلومات الزراعية . -

 تطوير مناخ االستثمار الزراعى . -

لعمل فى مسودة محور التنمية الزراعية على عشرة برامج وتضمنت البرامج والمبادرات وخطة ا
، تنميه الريفية والتصنيع الزراعىربعة ماليين فدان ، ومشروع الأومستويات وهى : مشروع تنمية 

نشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع االستراتيجية ، وتنيمة مشروعات الزراعة المائية ، و  وا 
مية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وترشيد ورفع كفاءة إنشاء مركز تحديث الزراعة ، وتن
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نعاظ إلرضية الزراعية ،واألالزراعية ، وصيانة ورفع كفاءة الموارد ا ةإستخدام الموارد المائي
 االقتصادي واالجتماعي للمناطق الريفية والبحث واالرشاد ونقل التكنولوجيا .

ستراتيجية التنمية اتصادية في القطاع الزراعى فى بينما تضمنت برامج ومشروعات التنمية االق
نشاء تجمعات  2030المستدامة رؤية مصر  علي مشروع تنمية أربعة ماليين فدان ، وا 

نشاء نقاط تجميع ومرافق  للصناعات الزراعية ، وزيادة الرقعة الزراعية ودعم التصنيع الزراعى ، وا 
زراعة المائية ، وانشاء مركز تحديث الزراعة ، تخزين للسلع اإلستراتيجية ، وتنمية مشروعات ال

 والبرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية .

هداف والمحددات ألوتضمنت مسوده محور التنمية الزراعية باإلضافة الي الرؤية والرسالة وا
أو هيئة من هيئات  ةهستثمارية والتمويل لكل جالوالبرامج والمشروعات بندًا خاصًا بالتوقعات ا

ستصالح األراضى ، كما تضمنت بندًا خاصًا بوليات التنفيذ والمتابعة والتقييم ، اوزارة الزراعة و 
 ن تتضمن : أقتراح آلية المتابعة والتقييم علي اوتم 

تشكيل لجنة فنية او عدة لجان إلعداد الدراسات التفصيلية التنفيذية لألليات المقترحة  -1
 جهزة المعنية. ألية وذلك بالتعاون مع الوزارات واستراتيجالضمن ا

ستشارى من ذوى الخبرة اتنشأ ثالث وحدات فنية متخصصة يتشكل لها مجلس  -2
 واالختصاص وذلك فى المجاالت التالية : 

 المتابعة والتقييم . ةوحد –أ 

 وحدة البيانات الزراعية . -ب

 نذار المبكر )إدارة االزمات( .إلوحدة ا -جـ

ستراتيجية التنمية الزراعية امنت مسودة محور التنمية الزراعية أهم مؤشرات كما تض
- 2016للقطاع الزراعى بحيث يتم وضع كل مؤشر بقيمته في العام  2030المستدامة 

. وكذلك  2025-2024،وقيمته المستهدفة في 2020-2019، والقيمة المستهدفة في 2017
مسودة محور التنمية الزراعية خطة العمل  ، وتضمنت 2030-2029قيمته المستهدفة فى 

جراء ، كما اشتملت خطة العمل  والتى اشتملت علي السياسات التكميلية بتحديد كل نشاط وا 
 ةجتماعية أو بيئية طبقا للجهاقتصادية أو اعلي األولويات بعد تقسيمها إما مؤسسية أو 

،  2025/ 2020و  2020/  2018المسؤلة والجهات المتعاونة فى كل من الفترات : 
، كما تضمنت خطة العمل البرامج والمبادرات المطبقة خالل الثالث فترات  2025/2030

 طبقا للجهه المسئولة والجهات المتعاونة 
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 الخالصة والمآل

يلفت النظر ارتفاع سقف الطموح في أهداف التنمية المستدامة في الخطة التي أصدرتها  -
ة فإن صياية الهدف األول من تلك األهداف تنص على الجمعية العامة لألمم المتحد

فه الفقر تمامًا وبشكل أالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان بمعنى استئصال ش
مطلق وهو أمر يستحيل إنجازه فى حالة كل دولة بشكل منفرد فما بالنا عند الحديث عن 

وهناك تجربة سابقة في هذا الصدد القضاء المطلق على الفقر تمامًا على المستوى الدولي ، 
نمائية لأللفية الثانية والتي أصدرتها األمم المتحدة فى سبتمبر عام إلمن خالل األهداف ا

وكان أول هذه األهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع وكانت الغاية األولى من  2000
إلى النصف ولم هذا الهدف هي تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد 

تتحقق هذه الغاية واشتملت الغاية الثانية على توفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الالئق 
للجميع بما فيهم النساء والشباب األمر الذى لم يتحقق بالطبع وليس من المحتمل تحقيقه 

ين يعانون مستقباًل ، كما تضمنت الغاية الثالثة من الهدف الثالث تخفيض نسبة السكان الذ
 األمر الذى لم يتحقق .  2015من الجوع إلى النصف بحلول عام 

 2030ستراتيجية التنمية المستدامة استراتيجية للتنمية االقتصادية في التتسم الرؤية ا -
بالطموح أيضًا إذا أنها تطمح أن  والمتابعة واالصالح اإلدارى  والصادرة عن وزارة التخطيط
على تحقيق نمو إحتوائى مستدام وأن يصل نصيب الفرد من  اً ادر يكون االقتصاد المصري ق

الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول  ذات الدخل المتوسط المرتفع في حين 
ستراتيجية لم تعط قطاعات االقتصاد العيني الحقيقي الزراعة والصناعة المكانة الأن تلك ا
جمالى إلتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى احيث لم تحقق الدول ذات م االالئقة بهم

الدخل المتوسط المرتفع ذلك المستوى إال من خالل جهد  ذاتالحقيقي من شريحة الدول 
ستراتيجية محورين مستقلين الفرد تلك ات، ولم ي واضح في هذين القطاعين الهامينتنمو 

اولهما كجزء من القطاعات ، وتم تنمحوري الطاقة والتنمية العمرانيةلهذين القطاعين مثل  
تحقيق إن االهتمام بالزراعة والصناعة هو الكفيل ب .كورة في محور التنمية االقتصاديةالمذ

ن عالج الخلل في أداء أسواق المنتجات الزراعية هو الكفيل النمو اإلحتوائى والمستدام ، وا 
حقيق الرؤية بإيجاد اقتصاد سوق منضبط كما ورد في تلك الرؤية ، كما أنه يستحيل ت

بوصول نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط 
الفقر الريفي بشكل كبير كشرط أولى حيث تشير العديد من  من المرتفع إال من خالل الحد

الدراسات والشواهد إلى تركز الفقر في مصر في المناطق الريفية وفى ريف الصعيد بشكل 
 .ية الجغرافية والقطاعية وتعزيزهاستهدافالر الذى يستلزم االستمرار في السياسات اأكبر األم
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نه أبقضايا األمن الغذائي إذ  2030يلفت النظر زيادة اهتمام خطة التنمية المستدامة لعام  -
فى إطار الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة 

الجميع  وحصولزراعة المستدامة اشتملت الغاية األولى على القضاء على الجوع وتعزيز ال
، والغاية  2030والسيما الفقراء والفئات الضعيفة منهم على ما يكفيهم من الغذاء بحلول عام 
والغاية  2030الثانية التي تنص على وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 

مستدامة وكذلك جزء من الغاية الثالثة والتي  ةيذائي ةنظم إنتاجي الرابعة والخاصة بوجود
 .ى مضاعفة دخل صغار منتجي األيذيةتنص عل

ن خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة تراعى الواقع المعيظ في كل بلد وقدراته ومستوى إ -
لوطنية ، وفى تنميته ويحترم السياسات واألولويات الوطنية وأن تحدد كل حكومة ياياتها ا

هذا السياق فإن التحديات البيئية التي تواجه التنمية الزراعية والمتعلقة بالموارد الطبيعية في 
مصر وهى األرض والمياه قد تسارعت وتيرة تلك التحديات في ا ونة األخيرة وتعمقت آثارها 

ضية يازات السلبية ، فهذه هي القضايا البيئية التي تهم مصر بالدرجة األولى وليست ق
 .يذكر الال نساهم فيها إال بقدر  االحتباس الحراري التي

ن التحديات الرئيسية التي واجهت تنمية القطاع الزراعي المصري ظلت كما هي خالل إ -
ستراتيجيات المختلفة، إال أن الفترة التي الستراتيجيات المتتالية ، وفى وثائق االمختلف ا

اتسمت بظهور ا ثار السلبية  2030الزراعية المستدامةستراتيجية التنمية اظهرت فيها 
لتطبيق سياسة التحرر اإلقتصادى للزراعة المصرية على مدى ثالث عقود والتي لم يواكبها 

صالح مؤسسي وتشريعي موازى ولم تبدأ مسيرة اإلصالح التشريعي للقطاع الزراعي إ
كافل الزراعي وتعديل بعض بصدور قوانين إنشاء صندوق للت 2014المصري إال منذ عام 

، وكذلك قانون أحكام قانون تجارة القطن بالداخلأحكام قانون التعاون الزراعي وتعديل بعض 
وقانون إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية و  2015الزراعة التعاقدية الصادر في عام 

 .6 االئتمان الزراعي

حدة أقرت بان التمويل العام الدولي يقوم ن خطة التنمية المستدامة الصادرة عن األمم المتإ -
بدور مهم في دعم جهود البلدان من أجل تعبئة الموارد العامة على الصعيد المحلى بما فيها 

نمائية الرسمية بما فى ذلك إلزام العديد من الدول المتقدمة ببلوغ هدف تخصيص إلالمساعدة ا
رسمية للبلدان النامية وتخصيص نسبة % من الدخل القومي للمساعدة اإلنمائية ال 0.7نسبة 

                                                           
صر، الجمعية المصرية لالقتصاد سعد نصار، اإلطار المؤسسي والتشريعي للتنمية الزراعية المستدامة في م 6

 .2018الزراعي، فبراير 
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نمائية الرسمية ألقل إلجمالى للمساعدة اإل% من الدخل القومي ا 0.2%،0.15تتراوح بين 
 البلدان نموًا .

وهى نسبة ضئيلة جدًا كما هو واضح ولم تتحقق على أرض الواقع ، األمر الذى يلقى 
ها الدول المتقدمة للدول النامية بالعديد من الشكوك حول المساعدات اإلنمائية التي تقدم

 .م الشراكة العالمية من أجل النمووحول مفهو 

والزراعـــة فـــي إطـــار الهـــدف الثـــاني والخـــاص بالقضـــاء علـــى الجـــوع وتـــوفير األمـــن الغـــذائي  -
المســتدامة وفــى الغايــة الخاصــة بمحــو القيــود المفروضــة علــى التجــارة وتصــحيح التشــوهات 

تــــم الــــنص علــــى اإللغــــاء المــــوازى لجميــــع أشــــكال إعانــــات فــــى األســــواق الزراعيــــة العالميــــة 
 .دابير التصدير ذات األثر المماثلالصادرات الزراعية وجميع ت

، وال يخفـى علــى أحـد الصــعوبات التـي تواجــه جهـود تحريــر ئيــةوفقـًا لتكليـف جولــة الدوحـة اإلنما
ة العالميـة فـي ظــل تجـارة السـلع الزراعيـة فـي إطـار المفاوضـات متعــددة األطـراف لمنظمـة التجـار 

الدعم الكبير الذى تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها وقـدرتها علـى االلتفـاف علـى مقـررات منظمـة 
 .افئة للدول النامية في هذا الصددالتجارة العالمية واألوضاع يير المتك

صالح المؤسسي للزراعة المصرية وفى الجزء الخاص بإعادة هيكلة جهاز باإلفيما يتعلق  -
شاد الزراعي كجهاز لنقل التكنولوجيا لصغار ومتوسطي الزراع توجد أهمية بالغة لتطوير اإلر 

جهاز اإلرشاد الزراعي وتدعيمه بالكوادر البشرية من حيث تكوين قاعدة من المرشدين 
وجه اإلرشاد المتخصص الزراعيين الشباب مع تطوير التدريب وبناء القدرات لهم واالهتمام بأ

 .، واإلرشاد التصديري رشاد البيئي، واإلرشاد المائي واإلتسويقياإلرشاد ال :مثل

إنه من األهمية بمكان إعطاء القطاع الزراعي في مصر األولوية الالئقة به مجتمعيا  -
ن تنمية القطاع الزراعي اليمكن أن نخضع لحسابات الجمع والطرح  لبشك رئيسي وثابت ، وا 

األخرى ، إن األمر أصبح يستلزم اإلحالل محل بمقارنة العوائد المتوقعة من القطاعات 
الواردات كلما أمكن ذلك ، إن الجدوى االقتصادية واالجتماعية لتنمية القطاع الزراعي هي 

، ومن هنا يستلزم األمر زيادة االستثمار العام في 7 همية من مجرد الجدوى المالية فقطأكثر أ 
الموجهة للقطاع الزراعي لها دور حاسم  ميةمجال الزراعة إذا أن انخفاض االستثمارات الحكو 

في قطاع الزراعة هو استثمار مكمل لالستثمار  في هذا السياق ، خاصة وأن االستثمار العام

                                                           
أشرف كمال عباس، التنمية الزراعية في مصر دروس التاريخ وأفاق المستقبل ، المؤتمر العشرون لالقتصاديين  7

الزراعيين ، مستقبل التنمية الزراعية فى مصر األهداف واإلمكانات والمحددات وآالليات ، الجمعية المصرية 
 2012اد الزراعي ، القاهرة ، أكتوبر لالقتص
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نسبة التكاليف االستثمارية و الثابتة في النشاط  الخاص وليس منافسًا له نظرًا الرتفاع
لمكون البحوث الزراعية التي مثلت  الزراعي ومن األهمية بمكان زيادة االستثمارات الموجهة

 .الحادثة في اإلنتاجية الزراعيةالمصدر الرئيسي للزيادات الكبيرة 

 

 المــراجع

التنميــة الزراعيــة فــي مصــر دروس التــاريخ وآفــاق المســتقبل ، المــؤتمر ، أشــرف كمــال عبــاس -1
هــــــداف العشـــــرون لالقتصــــــاد بـــــين الــــــزراعيين ، مســـــتقبل التنميــــــة الزراعيـــــة فــــــي مصـــــر ، األ

بر مكانيــات والمحــددات وا ليــات ، الجمعيــة المصــرية لالقتصــاد الزراعــي ، القــاهرة ، أكتــو الوا
2012. 

،  2030ة المستدامة لعام الجمعية العامة لألمم المتحدة ، تحويل عالميًا خطة التنمي -2
 . 2015، سبتمبر نيويورك

سنوات الخمس القادمة الجمعية ستراتيجي للتنمية الزراعية في مصر للاإطار ، سعد نصار -3
 . 2014المصرية لالقتصاد الزراعي ، أبريل 

، اإلطار المؤسسي والتشريعي للتنمية الزراعية المستدامة في مصر ، الجمعية رسعد نصا -4
 .2018المصرية لالقتصاد الزراعي ، فبراير 

لمستدامة رؤية مصر ستراتيجية التنمية ااصالح اإلداري ، الوزارة التخطيط والمتابعة وا -5
 .2015، القاهرة ،  2030

ستراتيجية التنمية اوزارة الزراعة واستصالح األراضي ومجلس البحوث الزراعية والتنمية ،  -6
 . 2009، القاهرة ، يناير  2030الزراعية المستدامة 

 ؤية مصرستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ر ا، مسودة وزارة الزراعة واستصالح األراضي -7
 .2018، يونيو ) محور التنمية الزراعية ( 2030
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 الهيكل المؤسسى للقطاع الزراعى 
 مكانيات المتاحة وأوجه القصور وتوجهات التطوير(ال)ا

 أ.د. ابراهيم صديق علي

 

 جامعه المنوفية –كليه الزراعة  -أستاذ اإلقتصاد الزراعى 
  اعىحاصل على درجة الدكتوراه في اإلقتصاد الزر 
 المنوفية سابقًأ. ةنائب رئيس جامع 
 هاما لإلستثمارات الزراعية سابقًا. ةرئيس مجلس ادارة شرك 
 .عضو مجلس ادارة مجموعه شركات مصر العربية للدواجن سابقًا 
 .عضو مجلس ادارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية سابقًا 
  2030عية المستدامة ستراتيجية التنمية الزرا اعضو الفريق الرئيسى إلعداد 
 ةواإلقليمي ةخبير اقتصادى لدى العديد من المنظمات الدولي. 
  دراسات الجدوى وتقييم  –التمويل الزراعى  –مجاالت االهتمام: السياسة الزراعية

 المشروعات
 

 الهيكل المؤسسى للقطاع الزراعى 
 مكانيات المتاحة وأوجه القصور وتوجهات التطوير(ال)ا

 

 لماذا؟... الزراعى للقطاع سسىالمؤس التطوير

 تحكم التي المؤسسية األطر تحديد تم فقد المركزي  التخطيط لسياسة مصر انتهاج ظل فى
 تنمية أهداف لخدمة الزراعي االقتصادي الفائض تعبئة إلى  يؤدى الذي بالشكل الزراعي النشاط
 اإلطار تصميم إلى ولةالد اتجهت أن ذلك على ترتب وقد.  الحضرية والتنمية الصناعي القطاع

 : إلى يؤدى بما لها التابعة والهيئات الزراعة لوزارة المؤسسي

 البديلة استخداماتها أوجه مختلف بين األرضية الموارد الستخدامات الجبرى  التحديد . 
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 اإلنتاج مستلزمات وتوزيع تدبير في التحكم . 
 الزراعي للنشاط المتاحة التمويل مصادر في التحكم . 
 الرئيسية للمنتجات التسويقية والمسالك اإلنتاج تصريف أساليب في التحكم . 
 الزراعية الموارد على والحفا  اإلنتاجي النشاط لمباشرة الالزمة الخدمات في التحكم 

 .  وتنميتها وصيانتها

 هب تقوم الذى لدورا ةمعظم الى يؤدى بما للقطاع المؤسسى اإلطار تصميم تم ذلك على وبناءاً 
 :وهيئاتها لزراعةا وزارة

 أدوارها من الكثير عن الدولة وتخلى السوق  حرية نحو االتجاه

 

 

 الفعلية والممارسات وهيئاتها الزراعة وزارة مسئوليات بين االتساق عدم من حالة

 

 الدروس المستفادة من تجربة الماضى
على  أن تعظيم عوائد سياسات االصالح االقتصادى فى القطاع الزراعي يجب أن يرتكز •

 جانبين رئيسين: 

 الجانب السعرى وهو ما تحقق بدرجة معقولة من النجاح .  –

 الجانب المؤسسى : وهو ما  لم يتحقق بالشكل المطلوب –

ريم المحدودية الشديدة لموارد المياه : فإن كافة ما خطط من سياسات لم يسفر حتى ا ن  •
مر أللمورد الزراعي النادر،اعن خلق بيئة زراعية تسعى بوضوح إلى ترشيد استخدام هذا ا

الذى يقتضى بالضرورة مراجعة جذرية لما يطبق من سياسات وتشريعات وما ينفذ من 
 برامج عمل فى هذا المجال 

ن وقف التعديات على األراضى الزراعيه يتطلب وضع توليفة متكاملة من سياسات وبرامج إ •
ة لحماية األراضي وتوفير التنمية القادرة على إحداث التوازن بين االهداف القومي

 اإلحتياجات المشروعة لإلسكان فى الريف . 
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نه لم أللتنمية،  إال  واضحا   على الريم من اتفاق الجميع على أن التفتت الحيازى يعد عائقاً  •
راضي الزراعية من التفتت وال تتضارب مع شرائع ألن وضع سياسة تحمى ا يتم حتى ا
 اإلرث . 

لى إراضي والتى أدت ألالتى تحققت فى مجال استصالح ا على الريم من النجاحات •
مليون فدان،  إال أنه الزمها بعض القصور فى سياسات توزيع  2.5إضافة حوالى 

راضي ،والتى ركزت على مجرد توزيع األراضي دون إيالء اهتمام كاٍف بإقامة مجتمعات ألا
 . لة الخدمات وقادرة على االستقرارمتكام

مالة الماهرة  نتيجة عدم التوازن فيما بين سياسات تنمية الموارد البشرية،  وجود ندرة فى الع •
الريفية وسياسات االستثمار والتنمية الزراعية،  هذا فى الوقت الذى تعانى فيه المجتمعات 

 .من نسب عالية من البطالة

 :الوضع الراهن للهياكل المؤسسية لقطاع الزراعة
 المؤسسات التي تعمل في القطاع الزراعي وهي: يمكن التمييز بين ثالث أنواع من

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي والهيئات التابعة لها. •

 المؤسسات والتنظيمات التعاونية. •

 .منظمات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية الزراعية الريفية •
 

 الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة
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 بدرجة عالية من التعقيد والتشابك حيث يضم : هذا البناء المؤسسي لوزارة الزراعة يتسم
 وحدات ذات طبيعة تخطيطية، •
 وحدات ذات طبيعة إنتاجية، •
 وحدات ذات طبيعة خدمية، •
 وحدات ذات طبيعة بحثية .  •

قيام وزارة الزراعة بكل هذه األدوار ال يؤدي إلي نمو وحدات القطاع الخاص أو وحدات المجتمع 
 ض تلك المهام. المدني التي يمكن أن تقوم ببع

 

 
 

 نتائج التحليل الرباعى لهيكل وزارة الزراعة
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 تابع -نتائج التحليل الرباعى لهيكل وزارة الزراعة

 
 :هداف االصالح المؤسسى لوزارة الزراعةأ

 األداء كفاءة برفع يسمح بما وظيفي أساس على المؤسسي الهيكل صياية إعادة. 
 المؤسسي لإلطار المختلفة الوحدات بين راألدوا في زدواجيةالوا التناقض إزالة. 
 الزراعة لقطاع اإلستراتيجية األهداف لتحقيق المناسبة والتنظيمية اإلدارية الظروف توفير. 
 المؤسسية األطر توفير خالل من المجاالت كافة في العلمي التقدم من االستفادة معظمة 

 .لذلك الالزمة

 :راعةتجاهات تطوير البناء المؤسسي لوزارة الز ا

مراجعة قانون الزراعة والقوانين المكملة له مثل قانون الخدمات البيطرية وقانون هيئة الثروة  •
السمكية وخالفه من القوانين وذلك حتى يمكن تطويرها بما يتماشى مع الظروف 

 االقتصادية واالجتماعية الحالية.

رشاد، ووضع السياسات تحديد مهام وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها في البحوث، واإل •
 ومتابعة تنفيذها، وتوفير المعلومات والبيانات، وحماية الموارد الزراعية وتنميتها.

 تخلي وحدات وزارة الزراعة عن الدور اإلنتاجي. •
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 .دمج الكيانات المؤسسية المتشابهة وتوحيدها في كيان واحد قوي محدد االختصاصات •

 .ها دور فاعلجهزة التى لم يصبح لالغاء الوحدات واأل •

إعادة هيكلة جهاز اإلرشاد الزراعي كجهاز متخصص في نقل التكنولوجيا لصغار  •
استصالح(، ووضع  –إصالح زراعي  -ومتوسطي الزراع باختالف تقسيماتهم )ائتمان 

 اإلطار المؤسسي للربط بينه وبين وحدات البحوث داخل وخارج وزارة الزراعة.

يجاد ا لية تعزيز وتوحيد وتقوية أجهزة جمع و  • تحليل ونشر البيانات والمعلومات الزراعية وا 
 المناسبة إلتاحة تلك المعلومات لجميع المنتجين والمشتغلين باألعمال المرتبطة بالزراعة.

 استحداث نظام للتقييم والمتابعة وتعديل الخطط والبرامج على أساس نتائج التقييم،  •

ت للمدخالت الزراعية ومستلزمات استحداث كيان مؤسسي مسئول عن وضع المواصفا •
يجاد ا ليات وا مكانيات التي تتيح الاإلنتاج ومراقبة تداول تلك المستلزمات في األسواق، وا 

 له القيام بهذا الدور بالكفاءة المطلوبة.

مكانياتها في جهاز واحد مسئول عن اتوحيد جهات التدريب وتنمية القوى البشرية وتجميع  •
 از الوظيفي.التدريب المستمر للجه

توفير البعثات والمهمات العلمية الداخلية والخارجية للباحثين في مركز البحوث الزراعية  •
ومركز بحوث الصحراء والربط بين هذه المراكز والمراكز البحثية والجامعات المصرية 

 واألجنبية لضمان إستمرارية التطوير المعرفي واإلبتكاري للباحثين.

ركة الباحثين في العوائد الناشئة عن برامج البحث والتطوير إيجاد آليات لضمان مشا •
 الزراعي وحفظ حقوق الملكية الفكرية.
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 الوضع المقترح -الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة

 
 

 :أهم مالمح الهيكل المقترح

 قطاعات واإلدارات المركزية  ةتخفيض عدد القطاعات الى خمسة قطاعات بدال عن سبع
جهات بدال عن  10إدارة مركزية والجهات التابعة إلى  24ارة مركزية بدال عن إد 22الى 
 ةجه 13

  إلغاء الوحدات التى لم يصبح لها دور ودمج وظائفها فى أجهزة أخرى ) الهيئة الزراعية
 صندوق موازنة األسعار الزراعية( -صندوق تحسين األقطان –المصرية 

 ت اإلنتاج الزراعىإنشاء قطاع مستقل للرقابة على مستلزما 

  تجميع كل اإلدارات المركزية التى تقدم خدمات إرشادية فى قطاع اإلرشاد الزراعى 

  توزيع مهام قطاع اإلنتاج الحيوانى بين كل من قطاع اإلرشاد الزراعى والهيئة العامة
 للخدمات البيطرية

 قل تبعية إدارة إضافة مهمة صياية السياسات الزراعية إلى قطاع الشئون اإلقتصادية ، ون
 نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار من مكتب الوزير إلى قطاع الشئون اإلقتصادية

 إنشاء إدارة مركزية للتقييم والمتابعه للمشروعات والبرامج ضمن قطاع الشئون اإلقتصادية 
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  ستصالح األراضى مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةادمج قطاع. 

 دارة المركزية إلنتاج التقاوى إلى قطاع اإلنتاج بمركز البحوث الزراعيةنقل اإل. 

  دمج كل اإلدارات الخاصة بالتدريب فى إدارة واحدة تابعة لقطاع الشئون المالية واإلدارية
 .والموارد البشرية

 نقل تبعية الشئون الهندسية من قطاع مكتب الوزير الى قطاع الشئون المالية واإلدارية. 

 

 :وضع الراهن للتعاونيات الزراعيةال
 يتكون القطاع التعاونى من ثالث قطاعات •

 تعاونيات االئتمان  •

 تعاونيات اإلصالح الزراعى •

 تعاونيات األراضى المستصلحة •

 تضم الحركة التعاونية  •

 12ستصالح + ا –إصالح  –جمعية عامة على مستوى الجمهورية )ائتمان  15 •
 جمعية عامة متخصصة(

 ركزية على مستوى المحافظاتجمعية م 54 •

 جمعية مشتركه على مستوى المراكز اإلدارية  227 •

 جمعية محلية على مستوى القرى   5708 •

 .2015لم تتخذ أى إجراءات جادة لإلصالح المؤسسي  للقطاع التعاوني حتى عام  •

 انعكس ذلك على أداء التعاونيات وانكماظ دورها بشكل واضح وفقدانها للكثير من أدوارها •
 ومن ثقة األعضاء

 :التعاونيات الزراعيةالمشكالت الرئيسية التى تواجه 
 مشكلة الحجم اإلقتصادى للجمعيات. •

ضعف المراكز المالية للكثير من التعاونيات بما ال يمكنها من إقامة مشروعات ذات  •
 حجم اقتصادي.
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 لجمعية.عدم توافر المقار المناسبة وعدم توافر المخازن المجهزة لمباشرة أنشطة ا •

عدم توافر الكفاءات اإلدارية سواء بين الجهاز الوظيفي )يالبيته منتدبًا من وزارة  •
 الزراعة(.

تدني مستوي الخدمات التي تقدمها الجمعيات ألعضائها وعدم قدرتها علي توفير  •
 احتياجات أعضائها من مستلزمات اإلنتاج.

عضاء اإلحساس بأهمية الدور صورية انعقاد الجمعيات العمومية لفقدان الكثير من األ •
 الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات.

مديريات -المركزية للتعاون  ةالتدخل الحكومي المباشر في إدارة التعاونيات )اإلدار  •
 التعاون الزراعي في المحافظات(

حق الجهاز الحكومي في االعتراض علي قرارات مجلس اإلدارة، ونتيجة لهذا التدخل  •
يمكن ألي من التعاونيات أن تتخذ أي مبادرة أو تستجيب بشكل  الحكومي الشديد ال

دارة أعمالها وأموالها بكفاءة.  سريع لمواكبة المتغيرات وا 

 المقاومة الشرسة من قبل الجهاز الحكومي لكل محاوالت تحرير الحركة التعاونية. •

 :اتجاهات التطوير المؤسسي للتعاونيات
والتي تتعارض مع اإلدارة  1982لسنة  122استكمال عملية تعديل مواد القانون  •

 الديمقراطية واستقالل التعاونية حتى تتوافق مع شروط اقتصاديات السوق. 

 إعادة صياية دور الجهة اإلدارية بما يتفق ومبدأ ديمقراطية اإلدارة والرقابة الذاتية. •

 –إصالح  – إلغاء التعددية في األشكال التعاونية علي مستوي القرية الواحدة ) ائتمان •
 استصالح (.

 دمج التعاونيات الضعيفة وتكوين تعاونيات ذات حجم اقتصادي مناسب.  •

تشكيل الهياكل الوظيفية للجمعيات اعتمادًا علي جهاز وظيفي محترف وعدم االعتماد  •
 علي الموظفين المنتدبين من الجهاز الحكومي.

 إلدارية أو إلغائها.إعادة صياية دور الجمعيات المشتركة علي مستوي المراكز ا •

صياية العالقة بين التعاونيات ومراكز البحوث واإلرشاد الزراعي بالشكل الذي يؤدي إلي  •
 اعتبار التعاونيات مراكز لنشر التقنيات الحديثة في مختلف المجاالت اإلنتاجية.
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 :1982لسنة   122القانون  م التعديالت التى تم إدخالها علىأه

% 25فى المشروعات التعاونية بما اليزيد عن  ةرية بالمساهمالسماح لألشخاص اإلعتبا •
 من رأس مال تلك المشروعات دون إكتساب عضويه تلك الجمعيات أو مجلس إدارتها.

السماح للتعاونيات بتأسيس شركات مساهمه بغرض تسويق مستلزمات اإلنتاج والمنتجات  •
 الزراعية 

 د األدنى لرأس المالالسهم والح ةإعطاء الجمعية الحق فى تحديد قيم •

الوزير المختص أو محافظ اإلقليم دون أخذ  ةأال يتم وقف عضو مجلس اإلدارة بواسط •
 .رأى اإلتحاد التعاونى المركزى وبما اليتجاوز شهرين

 .جلس إدارتها إال بحكم قضائىعدم جواز حل الجمعية أو م •

 

مجال التنمية تجاهات التطوير المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في ا

 :الزراعية

إصدار تشريع موحد لتنظيم قيام اإلتحادات النوعية بداًل من الحاجة إلى إصدار قانون  •
تحاد نوعى يتم إنشاؤه. على ان تتولى وزارة الزراعة مسئولية تسجيل هذه إخاص بكل 

شهارها.  االتحادات وا 

كنها من المساهمة فى تحقيق قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم الفنى لتلك المنظمات بما يم •
 األهداف اإلستراتيجية لتنمية الريف، 

ساسى لجهاز اإلرشاد الرزاعى فى تنفيذ الخطط والبرامج أإعتبار تلك المنظمات شريك  •
 .اإلرشادية

الربط بين الجهات البحثية بوزارة الزراعة ومعاهد البحوث ومؤسسات المجتمع المدني   •
شراك هذة المنظمات فى وضع خ  .ومتابعة تنفيذها وتطبيق نتائجها طط البحوثوا 
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 ي:صدرت لتطوير أداء القطاع الزراع القوانين والتشريعات التى

لسنة  122بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى رقم   2014لسنه  204القانون  -1
1982. 

در له الئحه بإنشاء صندوق التكافل الزراعى )والذى لم تص 2014لسنه  126القانون رقم  -2
 تنفيذية حتى األن(

فى شأن تنظيم التأمين الصحى على الفالحين وعمال الزراعة  2014لسنه  127القانون رقم  -3
 )والذى لم يفعل حتى األن(

 بتعديل بعض أحكام قانون تجارة القطن فى الداخل. 2015لسنه  4القانون رقم  -4

 اعات التعاقدية.بإنشاء مركز الزر   2015لسنه  14القانون رقم  -5

بتعديل بعض أحكام قانون الملكيه الفكرية فيما يخص  2015لسنه  26القانون رقم  -5
 األصناف النباتية.

 :القوانين التى تم إعدادها ولم تصدر

 1966لسنه  53تعديالت قانون الزراعة رقم  -1

 قانون الثروه السمكيه -2

 القانون الموحد إلستصالح األراضى. -3

 الخالصة:
بـــاع مصـــر لسياســـة التخطـــيط المركـــزي فقـــد تـــم تحديـــد األطـــر المؤسســـية التـــي تحكـــم النشـــاط بإت

الزراعي بالشكل الذي يؤدى  إلى تعبئة الفائض االقتصادي الزراعي لخدمة أهداف تنمية القطـاع 
تجــاه نحــو حريــة الســوق وتخلــى الدولــة عــن الكثيــر مــن إلالصــناعي والتنميــة الحضــرية . إال أن ا

أدى إلـى حالــة مـن عـدم االتســاق بـين مسـئوليات األجهـزة الحكوميــة القائمـة ممثلـة فــي أدوارهـا قـد 
 وزارة الزراعة وهيئاتها والممارسات الفعلية. 

وقد استهدفت هـذة الدراسـة تحليـل جوانـب القـوة وجوانـب الضـعف والفـرص والتهديـدات التـى يتسـم 
حليــل فقــد أمكــن إعــادة صــياية  الهيكــل علــى هــذا الت ءً بهــا الهيكــل التنظيمــى لــوزارة الزراعــة. وبنــا

 المؤسسى لوزارة الزراعة والهيئات التابعه بالشكل الذى يؤدى إلى : 
 ستراتيجى لوزارة الزراعة فيما يتصل بالسياسات والتشريعات الالتركيز على الدور ا

 والبحوث واإلرشاد
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  ىعا إنشاء قطاع متخصص فى مجال الرقابة على جودة مستلزمات اإلنتاج الزر 

 تجميع كل الوحدات العاملة فى مجال اإلرشاد فى قطاع واحد 

  إلغاء العديد من الهيئات التى لم يعد لها دور واضح 

 التخلى عن الكثير من األدوار اإلنتاجية 

وبالنسبه للتعاونيات الزراعية فإنه وعلى الريم من إدخال بعض التعديالت على قانون التعاون 
من التعديالت التشريعية حتى يمكن تعديل البناء المؤسسى  اً زم مزيدالزراعى، إال أن األمر يستل

قتصاديات السوق.  أما بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني العاملة الها حتى تتوائم مع متطلبات 
في مجال التنمية الزراعية فإن األمر يتطلب إصدار تشريع موحد لتنظيم قيام اإلتحادات النوعية 

ى إصدار قانون خاص بكل اتحاد نوعى يتم إنشاؤه. على ان تتولى وزارة بداًل من الحاجة إل
شهارها.  الزراعة مسئولية تسجيل هذه االتحادات وا 
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 ومتطلبات تعزيز استدامتها األراضى الزراعية فى مصر
 

 أ.د. وحيد علي مجاهد

 
 

waheed.mogahed@gmail.com 

  جامعة عين  -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعى - اعيأستاذ االقتصاد والتسويق الزر
 شمس.

  لجدوى لعديد من المشروعات التنموية الزراعية داخل اعضو أو رئيس فرق الخبراء لدراسات
 مصر وفى بعض الدول العربية.

 الفاو :شارك فى العديد من الدراسات مع بعض المنظمات والهيئات االقليمية والدولية منها- 
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. –نمائى لألمم المتحدة إلالبرنامج ا -البنك الدولى -دااليفا

  (.2002 -1997المنظمة العربية للتنمية الزراعية )  –مدير ادارة الدراسات والبحوث 
  خبير التسويق وعضو المجموعة المركزية إلعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

2030. 
  كة فى عدد من الدراسات والفعاليات فى إطار معهد التخطيط القومىالمشار 
  أكاديمية البحث العلمى –عضو سابق فى مجلس الزراعة والغذاء 
  عضو لجنة السياسات والتشريعات، وعضو األمانة الفنية لمكون المشروعات البحثية

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي.  -والتطبيقية والحمالت اإلرشادية 
 مجاالت االهتمام: التسويق الزراعى والتنمية الزراعية. 
 
 

 ومتطلبات تعزيز استدامتها األراضى الزراعية فى مصر
 

 مقدمة
نسان وبين عناصر بيئته التى يعيظ فيها وعليها نحو إلعندما يتجه منحنى العالقة ما بين ا

لفة ومنظومة أخالقية االنحدار، فالبد من إعادة صياية تلك العالقة وفق رؤية فلسفية مخت
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جديدة. وربما جاءت فكرة االستدامة التى أصبح العالم يتبناها ويدعو إليها تمثل أحد عناصر تلك 
 المنظومة.

، إال أن إنسان هذا العصر أصبح ةوعلى الريم من أن الكوكب األرضى يزخر بموارد طبيعية وافر 
من الالمبااله بما يترتب على ذلك من  يستخدم تلك الموارد بقدر من اإلسراف، وربما أيضًا بقدر

عواقب وخيمه وكارثيه، ولعل الموارد األرضية عامة، والموارد األرضية الزراعية على وجه 
الخصوص، خير مثال على ذلك. فقد أصبحت تلك الموارد تنوء بالكم الهائل من البشر الذين 

أصبحت تتضرر من الممارسات تزاحموا فوقها، وبصورة متسارعة خالل القرنين األخيرين. كما 
الخاطئه ويير الرشيدة التى يتعاملون بها مع تلك الموارد، فاإلنسان المعاصر يوظف ما يبتكره 
من ا الف والمخترعات من أجل إجهاد واستنزاف تلك الموارد، بأكثر ما يوظفها من أجل 

 انتها والحفا  عليها.يص
كسه تقديرات الدول لمعدالت التنمية ومستويات إن الشعور الزائف باالرتياح واألمان الذى تع

جهادها كميًا ونوعيًا،  الرفاهية، إنما يخفى الخسائر الباهظة التى تترتب على استنزاف الموارد وا 
فتلك التقديرات تتعامل مع نفاذ الموارد وتدهورها على أنه دخل صافى مضاف، وليس باعتباره 

 الموارد. انخفاضًا فى قيمة األصول المتاحة من تلك
وفى مصر التى تأسست حضارتها التليدة على عالقات متوازنة ومتنايمة وأخالقية فيما بين 
األرض والنهر واإلنسان، أصبحت تتعرض فى العصر الحاضر إلى اختالالت متزايدة فى 
منظومة تلك العالقات، ولم تعد األرض كما كانت وال النهر وال االنسان. وأصبحت المشكالت 

مما هو الحال  ماً وأكثر تفاق اجهها مصر فيما يتعلق بمواردها األرضية الزراعية أكثر حدةً التى تو 
 على الصعيد العالمى، أو بالمقارنة بالعديد من الدول األخرى.

فى هذا اإلطار، تسعى هذه الورقة إلى عرض صورة عامة لما آلت إليه أحوال الموارد األرضية 
تيح من البيانات والمعلومات أمؤشرات االستدامة ووفق ما الزراعية فى مصر، من منظور بعض 

ذات العالقة. وأيضا الى محاولة تقديم بعض المقترحات التى من شأنها المساهمة فى تعزيز 
أوضاع االستدامة لألراضى الزراعية فى مصر، وذلك على خلفية ما تضمنته أهداف التنمية 

 ات فى هذا الشأن. من توجهات والتزام 2030المستدامة العالمية 
 

 تطور العالقة بين األرض والسكان )نظرة عالمية(:
لقد مضى على اإلنسان حين من الدهر كان يعتمد فيه على حياة التنقل والترحال من أجل الصيد 
وااللتقاط لتدبير حاجاته من الغذاء. وذلك قبيل أن يكتسب مهارات البزار والحرث والحصاد 

واالرتباك  ةوانات فى المراحل المبكرة للزراعة المستقرة، وظهور القريواستئناس بعض أنواع الحي
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أن هذه البدايات  8النفعى والمعنوى ببقعة معينة من األرض. وتذكر الدراسات حول تاريخ العالم
كانت قبل مولد السيد المسيح بنحو اثنى عشرة الى خمسة عشرة ألف عام. وكان ذلك فى مكان 

يرب آسيا أو فى الوادى المتوسط الكبير، الذى تغمره ا ن مياه البحر  ما من شمال افريقيا أو
 المتوسط.

 300-200مع بداية التقويم الميالدى كان عدد السكان على كوكب األرض بقدر بما يتراوح بين 
مليون نسمه، وبعد ذلك بنحو ثمانية عشر قرنًا تجمع على ظهر هذا الكوكب المليار األول من 

ذلك الحين، أى منذ قرنين فقط، أخذ عدد السكان يتضاعف بمعدل أقرب ما يكون السكان. ومنذ 
إلى المتوالية الهندسية. ذلك أن المليار األول أصبح مليارين فى يضون ما يقرب من مائة عام، 
ثم إلى أربعة مليارات فى يضون ما يقرب من خمسين عامًا، ثم إلى ما يكاد يقترب من الثمانيه 

 9الراهن للسكان فى العالم، عخمسين عامًا أخرى. وذلك هو الوضمليارات خالل 
مليون كيلو متر مربع، على هذه المساحة  149تقدر مساحة اليابسة على كوكب األرض بنحو 

فقط عاظ المليار األول من السكان منذ قرنين من الزمان، وعليها تعيظ المليارات الثمانيه فى 
لمليارات الجديدة القادمة. وهكذا فإن الكثافة السكانية/ الوقت الحاضر، وعليها ستعيظ كل ا

األرضية تسير باندفاع نحو األسوأ. هذه الكثافة كانت تبلن نحو ستة أفراد لكل كيلو متر مربع، 
 16يبلن حوالى  ةأصبحت تبلن نحو خمسين فردًا أو أكثر. وبعد ما كان نصيب الفرد من اليابس

 فقط.  ، فقد انخفض إلى هكتاريناً هكتار 
  

                                                           
8
 .2003هـ.ج. ويلز، موجز تاريخ العالم، الجزء األول، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، إصدارات مكتبة األسرة،  
9
 9.7إلى  2050مليار نسمه، وأنهم سيصلون فى عام  7.6نحو  2018وفقاً لتقديرات األمم المتحدة، يبلغ عدد سكان العالم فى يناير  

 مليار.
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ه للقمة العالمية عن تقرير األمن الغذائى فى القرن الحادى والعشرين، الصادر عن الدوره السابع
 ، دبى.2019فبراير  12-10للحكومات، 
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نما يقدر أن ما يقرب من  % 30مساحة أراضى هذا الكوكب ليست جميعها صالحه للزراعة، وا 
منها فقط هو ما يمكن اعتباره الحد األقصى لما يمكن استزراعه بوسيلة أو أخرى. وأما باقى 

% أخرى صحراوات 20ها، يضاف إليها نحو % جبال اليمكن استزراع20المساحة فمنها نحو 
، ومثلها من المساحات المغطاه بالجليد الدائم أو السهول الجرداء، باإلضافة إلى لقاحله وسهو 

 .10% تمثل أنواعًا أخرى من األراضى ذات التربة يير الصالحه لالستزراع10نحو 

لى حد كبير –يالبية األراضى فير الصالحة لالستزراع، هى أيضًا  أراضى يتعذر سكناها  – وا 
بسبب عوامل الطوبويرافيا أو االنحدار الشديد أو التصحر الشديد. وألسباب منطقية فإن السكان 
يتركزون، ويزدادون تركزًا ، على المساحات األكثر مالءمة كموئل صالح لالقامه، وهذه هى فى 

ن االستخدامات المختلفة، واقع األمر األراضى الزراعية. على هذه األراضى تزداد المنافسة بي
بناء المدن، الطرق، المطارات... الخ. ومن ثم يفقد البشر هذه المساحات كأراضى زراعية. 
والنتيجة أن أفضل المساحات من األراضى األكثر جودة للزراعة يتناقص المتاح منها بشكل حاد 

 فى معظم مناطق ودول العالم.

مليون كيلو  17.3بحوالى  2005العالم فى عام تقدر مساحة األراضى المزروعة على مستوى 
ذا ما نسبت هذه المساحة إلى عدد السكان فإن متوسط  1.73متر مربع ) مليار هكتار( ، وا 

من الهكتار، أى أن الهكتار الواحد  0.22نصيب الفرد من األراضى المزروعة يقدر بحوالى 
ومن ثم تزايد الطلب على المنتجات  فردًا من السكان. ومع تزايد السكان 4.5يعول ما يقرب من 

الزراعية والغذائية يتزايد الضغط على الموارد األرضية الزراعية. فمن جهة يزداد التوسع الزراعى 
على حساب بعض المساحات من الغابات، وتزداد نسبة تحويل أراضى الزراعات المطرية الى 

هامشية واألقل جودة. ومن جهة أخرى زراعات رى دائم، كما يزداد التوجه نحو زراعة األراضى ال
نتاجية للوحدة إليزداد التكثيف الزراعى واستخدام األسمدة الكيماوية والمبيدات لالرتفاع بمستويات ا

من المساحة األرضية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالغة الضرر على نوعية وخصائص 
 األرض والتربة ، وأيضًا على البيئة والمحيط الحيوى.

 ور العالقة بين األرض والسكان فى مصر:تط 
إذا كان سكان العالم قد بلغوا فى السنوات األخيرة ثمانية أمثال ماكانوا عليه منذ قرنين من 

مثاًل خالل تلك الفترة. فوفقًا لتقديرات علماء الحملة  38الزمان، فقد بلن سكان مصر نحو 
مليون نسمه.  2.5( حوالى 1880) الفرنسية، بلن سكان مصر فى بداية القرن التاسع عشر

، 1900خالل مائه عام تضاعف هذا العدد أربع مرات حتى بلن حوالى عشرة ماليين نسمة عام 
                                                           

  PAVL R. EHRLICH and Others, Econscience- Population, Resources, Environment- W.H.Freeman and 
Company, San Francisco, 1966.
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، 2000مليون عام  64ثم الى حوالى  1950ثم ارتفع الى حوالى عشرين مليون نسمه عام 
 فى مصر.مليون نسمه وفق آخر التعدادات السكانية  94.8بحوالى  2017ويقدر فى عام 

تقدر المساحة الجغرافية لمصر بنحو مليون كيلو متر مربع )حوالى مائه مليون هكتار(، منها 
حوالى مائة ألف هكتار تمثل مساحة بحرى نهر النيل بفروعه ومساحة البحيرات الشمالية. وبذلك 

فقد  % من جملة المساحة الجغرافية، ووفقًا لهذه المساحة99.5تعتبر مساحة اليابسة حوالى 
لى إ، ارتفعت 1800نسمه لكل كيلو متر مربع عام  2.5بلغت الكثافة السكانية فى مصر حوالى 

، واقتربت هذه الكثافة من حوالى 2000عام  2نسمه/كم 64لى إثم  1900عام  2نسمه/كم 10
 مائه نسمه لكل كيلو متر مربع فى السنوات األخيرة.

مليون  10مليون هكتار )حوالى  4.2الى تقترب مساحة األراضى المزروعة فى مصر من حو 
% من جملة مساحة األراضى فى مصر، 4.2فدان(، وهذه المساحة تمثل فقط ما يقرب من 

، حيث تتركز النيل وهى تتركز بصفة أساسية فى منطقة الدلتا والشريط الضيق على ضفتى نهر
 أيضًا الغالبية العظمى من الكتلة السكانية.

التى عرفت الزراعة المستقرة منذ آالف  –إن لم تكن أوالها  –لدول تعتبر مصر من أوائل او 
السنين. وكان لنهر النيل أثره العام فى اضفاء الخصوبة والتميز على األراضى الزراعية التى 
تصل إليها مياه النهر فى مواسم الفيضان المتعاقبه. وفى الغالب لم تكن األراضى هى العامل 

كان الشأن فى ذلك يرجع إلى أحوال النهر ومنسوب فيضانه السنوى  المحدد للزراعة، بقدر ما
ارتفاعًا أو انخفاضًا، وأيضًا إلى ما جرى على مر العصور من مشروعات لتنظيم الرى وحفر 
قامة الجسور والسدد بهدف إدخال مساحات إضافية من األراضى إلى االستغالل  الترع وا 

 الزراعى.

 2كانت مساحة األراضى الزراعية تقدر فى المتوسط بنحو  (1805فى بداية حكم محمد على )
ن كانت المساحة التى تزرع فعليًا تتوقف على حالة  0.84مليون فدان )حوالى  مليون هكتار( وا 

فيضان نهر النيل والمساحة التى تغمرها مياهه وأيضًا على مدة بقاء المياه خلف الجسور التى 
جسرًا  22ة ، أشهرها ترعة المحمودية، كما أمر بإقامة ترع 33تحتجزها. أمر محمد على بحفر 

سدًا فوق النيل، من أشهرها سد الدلتا الكبير المعروف بالقناطر الخيرية. ونتيجة لجهود  23وكذا 
. 1840مليون فدان فى عام  3.8محمد على فقد ارتفعت مساحة األراضى الزراعية إلى حوالى 

فى عهد الخديوى اسماعيل لتنظيم الرى وزيادة المساحة وبفضل االصالحات واألعمال التى تمت 
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 1917. وفى عام 1882مليون فدان عام  4.8المزروعة، فقد ارتفعت هذه المساحة إلى حوالى 
 .11مليون فدان 7.68مليون فدان بمساحة محصولية تقدر بنحو  5.47بلغت نحو 

القرنين األخيرين تواكب بأى حال لم تكن الزيادات المتتالية فى مساحة األراضى الزراعية خالل 
ما تحقق من زيادات سكانية. ومن ثم فقد تناقص بشكل ملحو  متوسط ما يخص الفرد من تلك 

فدان للفرد فى مطلع القرن التاسع عشر إلى ما يقرب من  0.8األراضى، حيث تراجع من حوالى 
 فدان فقط فى السنوات األخيرة. 0.1

سكان واألرض، فقد جرى فى مصر، كما هو الحال فى كثير وفى ضوء اختالل العالقة بين ال
تباع السياسات والممارسات الضايطة على الموارد األرضية الزراعية، السيما فى إمن الدول، 

العقود القليلة األخيرة، من أجل الحصول على أعلى قدر ممكن من االنتاج للوحدة من األراضى 
عى ومعدالت استخدام األسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية. فازدات معدالت التكثيف الزرا 

والمخصبات، وأيضًا معدالت استخدام ا الت الزراعية التى تستخدم مواد الطاقة من الوقود 
األحفورى. ولم تكن تلك السياسات والممارسات بأى حال تلقى باال بما يصاحبها ويترتب عليها 

ة الزراعية من حيث جودتها وخصائصها وقدرتها من ا ثار السلبية على حالة الموارد األرضي
 على العطاء بنفس الكفاءة فى المدى الزمنى األطول.

 :توجهات االستدامة وتطور االهتمام بها عالميًا 
ربما كانت الجذور التاريخية لمصطلح االستدامة ترجع إلى المصطلح األلمانى الذى كان  -

القرن السابع عشر، وهو مصطلح العائد  مستخدمًا فى مجال إدارة استغالل الغابات منذ
 "Sustainable" "Nachhaltiger Ertag Income"المطرد أو المستمر

حيث يتم قطع الغابة على مراحل، وكل مرحلة يتم قطعها يجرى زراعة مساحة مناظرة 
لها تصل الى مرحلة النمو الكامل مع آخر مرحلة يتم قطعها، وبذلك يتحقق تدفق العائد 

 أو المستدام.المستمر 

وفى العصر الحاضر، وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية على وجه التحديد، تركزت  -
اإلهتمامات العالمية بمعالجة آثار ما خلفته الحرب، وا عادة البناء والتعمير، وتسابقت 
الدول الصناعية نحو تحقيق أقصى ما يمكن من الناتج المحلى ومن معدالت النمو 

أساسًا على الصناعة، وبما يتطلبه ذلك من زيادات هائلة فى استخدام  االقتصادى القائم
الطاقة المتمثلة أساسًا فى الفحم والنفط والغاز الطبيعى. وفى ذات الوقت كانت الزيادة 
السكانية المضطردة التزال مستمرة وبمعدالت عالية ، السيما فى دول آسيا وافريقيا 

                                                           
11
 .2001(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1892-1805د. أنور عبد الملك، نهضة مصر ) 
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ًا، كما تزايدت الفجوة بين األينياء ميلى الغذاء عالوأمريكا الالتينية. وتزايد الطلب ع
والفقراء على مستوى الدولة. ومع تفاقم ا ثار السلبية لتلك التطورات على كل من البيئة 
والموارد الطبيعية، اجتمع ثالثون عالمًا وخبيرًا من تخصصات متنوعة ومن دول مختلفة 

لك المشكالت العامة التى يتعذر ، وكانت قضيتهم المشتركة هى ت1968فى روما عام 
معالجتها على مستوى كل دولة على حدة، والتى تتمثل بصفة أساسية فى قضايا 

 اإلنفجار السكانى والتلوث البيئى والنضوب الموردى وبخاصة فى مجال الطاقة.

قامت هذه المجموعة بعمل نموذج محاكاه على المستوى العالمى يستهدف تحليل وفهم  -
باط المتبادل فيما بين القضايا موضع االهتمام من منظور شامل للجوانب عالقات االرت

 1972السياسية واالقتصادية والطبيعية واالجتماعية، وأصدروا نتائج دراستهم فى عام 
. آثار هذا التقرير جداًل واسعًا  "Limits to Growthضمن تقرير بعنوان " حدود النمو 

مم المتحدة. وكانت خالصة هذا التقرير أن " السيما عند عرضه تحت سقف منظمة األ
النظام العالمى لم يعد بعد يتحمل ذلك النمو االقتصادى المتسارع، وأن حلول المشكالت 
المشتركة التى يواجهها العالم يجب أن تبنى على سياسات يير مشجعة لمزيد من النمو 

تدهور مفاجىء وخارج  إذا ما كان العالم يتطلع الى نظام عالمى مستدام الينطوى على
 عن السيطرة" )أنظر اإلطار(.

( اختارت األمم المتحدة 1983بعد صدور تقرير حدود النمو بنحو عشرة أعوام )فى عام  -
لرئاسة الهيئة الدولية   "Gro Harlem Brundt land"رئيس وزراء النرويج السابق 

بعد عقود من الجهود للبيئة والتنمية. وقد ورد فى أول تقرير صادر عن هذه الهيئة" 
الراميه لالرتقاء بمستويات المعيشة من خالل التصنيع، فإن العديد من الدول التزال 
تعانى بشدة من الفقر، وفيما يبدو فإن التنمية االقتصادية التى قامت على حساب سالمة 
بح البيئة والعدالة اإلجتماعية، لم تؤد الى رخاء طويل المدى، ومن الواضح أن العالم أص

 بحاجة ماسة إلى إيجاد طريقة ما لتنايم واتساق الرخاء مع البيئة".

 Ourأصدرت مجموعة " بروتالند" الوثيقة المعنونه " عالمنا المشترك  1987فى عام  -
Common World حيث دشنت هذه الوثيقة المسار المقترح للتنمية المستدامة على ،

التنمية المستدامة نحو الشيوع الصعيد العالمى، مما دفع بمصطلحى االستدامه و 
واالنتشار عالميًا. وفى هذه الوثيقة جرى التعبير عن مفهوم التنمية المستدامة على أنها " 
التنمية التى تلبى متطلبات الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب قدرة األجيال القادمة 

 على تلبية متطلباتهم".
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عقدت األمم  1992تدامة تتصاعد، ففى عام أخذت وتيرة االهتمام العالمى بالتنمية المس -
المعروف بفجوة األرض فى  "UNCED"المتحدة المؤتمر األول حول البيئة والتنمية 

" والتى 21ريودى جانيرو، وصدرت عنه الوثيقة المسماه جدول أعمال القرن، أو " أجندة 
لعالمى يتمثل أشارت إلى أن السبب الرئيسى فى التدهور المستمر للبيئة على المستوى ا

 فى األنماط يير المستدامة لالستهالك واإلنتاج.
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 (2إطار رقم )
 " Limits to Growth" حدود النمو 

مًا وخبيرًا ينتمون إلى عشر دول، منهم العلماء لتجمع فى مدينة روما ثالثون عا 1968فى عام  -
ة حول المشكالت ن، مدفوعين باهتمامات مشتركو ن الدوليو ن المدنيو ن والموظفو واالقتصادي

 –عبر دولية  –والقضايا العالمية ذات االهتمام العام. وقد أسفر اجتماعهم عن تكوين منظمة 
 . (Clab of Rome)تحت اسم منتدى روما 

يجاد  - كان الهاجس المشترك لدى هؤالء يتعلق بالقضايا والمشكالت العامة التى يتعذر معالجتها وا 
حدة. وأن هذه القضايا والمشكالت هى التى تؤثر بشكل  الحلول لها على مستوى كل دولة على

على المصير المشترك لكل األفراد فى المجتمع الكونى. وقد تمثلت أهم هذه القضايا  دراماتيكى
تساع الفجوة بين األينياء والفقراء.  فى كل من اإلنفجار السكانى، أزمة الطاقة، التلوث وا 

فهم عالقات اإلرتباط والتأثير المتبادل فيما بين تلك  تولى منتدى روما القيام بدراسة تستهدف -
ثارة اإلهتمام لدى الرأى العام فى العالم وبخاصة لدى صناع السياسات ومتخذى  القضايا، وا 

 القرارات بهذا الفهم وهذه القضايا.
استعانت الدراسة بخبراء فى مجال الحاسبات وديناميكيات النظم من معهد ما ساشوستس  -

 Computer)الذين استخدموا بدورهم نموذج محاكاة حاسوبى للنظام الكونى  (MIT)ا للتكنولوجي
Simulation of the Global System). 

 Limits to"نشر التقرير الخاص بهذه الدراسة تحت عنوان حدود النمو  1972فى عام  -
Growth" :وكانت خالصة نتائجه تتمثل فى 

 النمو االقتصادى المتسارع. أن النظام العالمى لم يعد يتحمل طويالً  -1
أن الحلول للمشكالت التى يواجهها العالم يجب أن تتأسس على سياسات النمو الصغرى  -2

No-growth Policies. 
كانت اإلهتمامات التى ترتبت على هذا التقرير تفوق أكثر الطموحات تفاؤاًل للمنظمة التى أطلقته  -

وبيع منه ثالثة ماليين نسخة. وكان موضوعًا  لغة، 27وهى منتدى روما. فقد نشر التقرير فى 
لبرامج تليفزيونية مطوله فى ايطاليا وانجلترا وفرنسا. وفى هولندا قامت الملكه فى حضور رئيس 
وأعضاء الوزارة بتوزيع نسخ هذا التقرير على طالب المدارس العليا. ومنحت جائزة السالم 

قشة التقرير فى األمم المتحدة حيث آثار لمنتدى روما. كما تمت منا 1973األلمانية لعام 
 اهتمامًا وجداًل واسعًا وبخاصة من جانب دول العالم الثالث.

      .James Lee Ray, Global Politics, University of New Mexico, 1979المصدر: 
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توالت بعد ذلك المؤتمرات والفعاليات العالمية ذات العالقة بالتنمية والبيئة، ففى عام  -
عقدت قمة المناخ فى كيوتو، وصدر عن المؤتمر عدة بروتوكوالت تضمن  1997

 2000إحداها توجيه المجتمع الدولى نحو تبنى التنمية المستدامة. كما صدر فى عام 
يؤكد على أن مفهوم اإلستدامة يقوم على فكرة المجتمع  Earth Charterميثاق األرض 

ورها على احترام الطبيعة، وحقوق اإلنسان والتى تتأسس بد Global Society الكونى 
عالميًا، والعدالة االقتصادية، وثقافة السالم. وفى سبتمبر من نفس العام صدر عن األمم 

 192المتحدة األهداف الثمانية للتنمية والتى عرفت بأهداف األلفية، والتى اتفقت حولها 
 .2015حتى عام  2000دولة، والتى تحدد المدى الزمنى لتحقيقها الفترة من عام 

( تم إطالق أجندة 2015فى قمة التنمية المستدامة التى عقدتها األمم المتحدة )سبتمبر  -
 ، متضمنة سبعة عشر هدفًا.2030التنمية المستدامة العالمية حتى عام 

 :توجهات اإلستدامة على الصعيد الوطنى 
لمستوى الوطنى أو على لم تكن مصر يائبه عن اهتمامات التنمية المستدامة سواء على ا

 المستوى القطاعى. ويمكن رصد أهم جوانب هذا االهتمام فيما يلى:

كانت مصر من بين الدول التى سعت نحو تحقيق األهداف الثمانية للتنمية " أهداف  -
"، وأهتمت بمتابعة ما يتحقق من هذه األهداف وذلك ضمن 2015-2000األلفية 

فى مصر وأيضًا ضمن ما تم إصداره من تقارير للتنمية التقارير السنوية للتنمية البشرية 
 البشرية على مستوى المحافظات المصرية.

، صدر عن مجلس البحوث الزراعية والتنمية استراتيجية التنمية الزراعية 2009فى عام  -
، والتى تحددت رؤيتها فى " السعى نحو تحقيق نهضة اقتصادية 2030المستدامة 

 على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام". واجتماعية شاملة، قائمة

كان رئيس جمهورية مصر العربية من بين المشاركين فى قمة األمم  2015فى عام  -
دولة مشاركة تعهدت  150( ضمن 2015سبتمبر  27-25المتحدة للتنمية المستدامة )

. 2030لمستدامة حتى باإللتزام بالعمل على تحقيق األهداف السبعة عشر للتنمية ا
ويتضمن الهدف الثانى من هذه األهداف ما يتعلق بالوضع نحو تعزيز الزراعة 
المستدامة، كما يتضمن الهدف الثانى عشر ما يتعلق بضمان تحقيق أنماط مستدامة 

 لالستهالك واإلنتاج.
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والتى أكدت على التوافق مع إتجاهات  2030صدرت وثيقة رؤية مصر  2016فى عام  -
والمتمثلة فى أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما  2015مية العالمية لما بعد التن

 .2063أكدت أيضًا على التوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة ألفريقيا 

 

 :الموارد األرضية الزراعية والزراعة المستدامة 
هى ذلك النمط من الزراعة التى ستدامة، فإن الزراعة المستدامة الإتساقًا مع المفهوم العام ل

تستهدف تلبية المجتمع من الغذاء واأللياف فى الحاضر، دون التضحية بقدرة األجيال 
ذا كانت ا ستدامة تتضمن محاور ثالثة رئيسية وهى الالقادمة على تلبية احتياجاتهم منها. وا 

 ةفى الزراعة المجديالبيئى، فإن مفهوم الزراعة المستدامة يتمثل  –اإلجتماعى  –االقتصادى 
مجتمعيًا. أو بعبارة أخرى فإنها ذلك النمط الذى يقدم  ةوالمتوافقة بيئيًا والمقبول اً اقتصادي

الفرص االقتصادية واالجتماعية والبيئية لما فيه صالح األجيال الحاضرة والقادمة على 
 الزراعى. السواء، وتحافظ فى ذات الوقت على تعزيز جودة الموارد التى تدعم اإلنتاج

وليس من المبالغة فى شيىء، القول بأن األنماط السائدة التى تغلب على الزراعة فى الوقت 
الحاضر، ليست هى بأى حال أنماط الزراعة المستدامة. ولكنها زراعة تركز فى المقام األول 

سائدًا منذ على تعظيم اإلنتاجية والعوائد االقتصادية، وتعتبر استمرارًا لنمط الزراعة الذى كان 
ستينيات القرن الماضى والذى عرف بالثورة الخضراء. وهو النمط لذى اعتمد بشكل أساسى 
على تعظيم مستويات اإلنتاجية والعائد االقتصادى بإستخدام التقاوى عالية اإلنتاجية واألسمدة 
والمبيدات الكيماوية، والتكثيف المحصولى، إلى جانب التكثيف الرأسمالى والتخصص 

 نتاجى والميكنه.اإل

وقد أسفرت أساليب الثورة الزراعية الخضراء وما صاحبها من تطورات تكنولوجية أخرى فى 
مجال الزراعة إلى آثار سلبية لم تكن مأخوذة بعين اإلعتبار، فإلى جانب ما تحقق من زيادة 

 لبيئة بوجه عام.اإلنتاج الزراعى فقد تحقق أيضًا إضرارًا ملحوظًا بالموارد الطبيعية الزراعية وا

من هنا فإن الزراعة المستدامة تقدم منهجًا بدياًل للتنمية الزراعية يقوم على استخدام الموارد 
الزراعية المتاحة بما يراعى الحفا  على جودتها وقدرتها اإلنتاجية دونما تناقص، مع خفض 

دام المواد العضوية استخدام األسمدة المصنعه والمبيدات، وتطبيق دورات زراعية مناسبة واستخ
 ومراعاة التنوع المحصولى والتكامل اإلنتاجى النباتى والحيوانى.

والزراعة المستدامة تتمثل فى الممارسات التى على المزارعين أن يقوموا بها كما تتمثل فى 
السياسات والتشريعات التى على المسئولين ومتخذى القرارات أن يصدورها ويعملوا على االلتزام 
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 Maxtwmwوهذا النمط من الزراعة اليستهدف الوصول إلى اإلنتاجية العظمى بها. 
Prodacter  نما إلى اإلنتاجية المثلى والفارق ما بين األمرين  Optimam Prodectivityوا 

هو ما يتمثل فى اإلعتبارات الخاصة بصيانة الموارد والحفا  على البيئة. واألراضى الزراعية 
الزراعية التى تدور حولها اهتمامات االستدامة السيما فى ضوء االتجاه تتمثل أحد أهم الموارد 

المتسارع نحو اختالل العالقة بين السكان وبين تلك الموارد، سواء على الصعيد العالمى أو 
على صعيد الغالبية العظمى من الدول. وأيضًا فى ضوء ما بلغته حالة تلك الموارد من 

نجمت عن الممارسات التى سادت العقود األخيرة لبلوغ أقصى اإلجهاد ومظاهر التدهور التى 
 معدالت لإلنتاجية من وحدة األرض الزراعية دونما إعتبار ألية آثار سلبية.

ويمكن النظر إلى الموارد األرضية الزراعية على أنها تتمثل فى عنصرين أساسيين أولهما 
اعة، وثانيهما التربة الزراعية المسؤوله الفضاء المساحى لمسطح األراضى الزراعية والقابله للزر 

 .biomassعن انتاج الكتله الحيوية 

 :الموارد األرضية الزراعية فى إطار األهداف الدولية للتنمية المستدامة 
نظرًا ألهمية الموارد األرضية الزراعية، فقد تضمنت األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، 

فيما يخص العمل على تحقيق االستدامة لتلك الموارد. وتتمثل إشارات واضحة اللتزامات الدول 
 تلك االشارات فيما يلى:

ضمن الهدف الثانى الخاص بـ " القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائى والتغذية  -
 المحسنه وتعزيز الزراعة المستدامة".

 ورد فى الغايه الرابعة ضمن هذا الهدف ما يلى:

تؤدى الى زيادة  ة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينةذائى مستدام" ضمان وجود نظم انتاج ي
االنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفا  على النظم االيكولوجية، وتعزيز القدرة على التكيف 
مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفه وحاالت الجفاف والفيضانات وييرها من 

 2030عية األراضى والتربه بحلول عام الكوارث، وتحسن تدريجيًا من نو 

نتاج مستدامه". -  ضمن الهدف الثانى عشر الخاص بـ " ضمان وجود أنماط استهالك وا 

 ورد فى الغايه الثانية ما يلى:

 ".2030واالستخدام الكفء للموارد الطبيعية بحلول عام  ةالمستدام ةدار إل" تحقيق ا

 كما ورد فى الغايه الرابعة ما يلى:
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االدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيماوية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقًا لألطر الدولية  " تحقيق
المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطالقها فى الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى 

 .2030حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة بحلول عام 

عشر الخاص بـ " حماية النظم االيكولوجية البرية وترميمها  ضمن الهدف الخامس -
دارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة  وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وا 

 التصحر، ووقف تدهور األراضى وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع الحيوى.

 ورد فى الغاية الثالثة ما يلى:

تربة المتدهورة بما فى ذلك األراضى المتضررة من " مكافحة التصحر وترميم األراضى وال
التصحر والجفاف والفيضانات، والسعى الى تحقيق عام خالة من ظاهرة تدهور األراضى بحلول 

 .2030عام 

 :مؤشرات االستدامة للموارد األرضية الزراعية 
وجود االستدامة كمصطلح أو مفهوم، اليمكن قياسها على نحو مباشر، ومن ثم كان البد من 

 ، ولتتبع ما يجرى من التقدم بشأنها.ةمؤشرات مناسبة للوقوف على مستوى االستدام

على أهمية وجود  2030وقد أكدت األمم المتحدة فى الوثيقة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 
تلك المؤشرات والتزامات الدول بعملية المتابعة لحالة االستدامة لمختلف األهداف والغايات وفق 

 تحت عنوان " المتابعة واالستعراض ما يلى: 47لك المؤشرات. فقد ورد فى الفترة ت

تتحمل حكوماتنا المسؤولية الرئيسية عن أنشطة المتابعة واالستعراض على كل من  -
الصعيد الوطنى واالقليمى والعالمى فيما يتعلق بالتقدم المحرز فى تحقيق األهداف 

المقبلة. ولدعم روح المسؤولية لدى مواطنينا والغايات خالل السنوات الخمس عشرة 
ستتخذ الترتيبات الالزمة إلجراء أنشطة المتابعة واالستعراض بانتظام فى مختلف 

 المستويات.

 تحت نفس العنوان ما يلى: 48 ةورد فى الفقر 

يجرى إعداد مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل، وستكون هناك حاجة لوجود بيانات  -
ومصنفه يمكن الحصول عليها فى الوقت المناسب تساعد فى قياس التقدم جيدة موثوقة 

المحرز، وتكفل استفادة شاملة اليستثنى منها أحد. وهذه البيانات والمعلومات أساسية 
 لعملية اتخاذ القرارات.



92 
 

وقد ساهمت بعض الهيئات والمنظمات الدولية، منها البنك الدولى، ومنظمة األيذية والزراعة 
لموارد العالمية وييرها، باإلضافة إلى بعض الجامعات والجهات البحثية ذات العالقة، ومعهد ا

 ستدامة بصفة عامة، أو االستدامة الزراعية على وجه التحديد.الفى اقتراح مؤشرات ل

وكانت المؤشرات العامة لالستدامة تتركز حول مجموعات المحاور االقتصادية، واالجتماعية 
نت المؤشرات الخاصة باستدامة الزراعة أكثر إهتمامًا ببعض التفاصيل التى والبيئية، بينما كا

تعكس استدامة الموارد الزراعية الطبيعية وطبيعة الممارسات المزرعية واألحوال اإلجتماعية 
للمزارعين الى جانب االبعاد االقتصادية ذات العالقة. كما تميزت المؤشرات الخاصة باستدامة 

ن رئيسيين أحدهما يهتم بقياس االستدامة على المستوى الوطنى )مستوى الزراعة إلى قسمي
الدولة(، وا خر يهتم بقياسها على المستوى المزرعى. وفيما بين المؤشرات التى وضعتها الجهات 
المختلفة. وأيضًا على المستويات المختلفة، هناك قدر يير قليل من االختالف وقدر يير قليل 

شتركة. يير أن المالحظة الهامة فى هذا الشأن أن محاولة الفصل فيما أيضًا من السمات الم
بين المؤشرات الخاصة بالموارد األرضية وييرها من المؤشرات األخرى قد ينحرف الى حد ما 
عن الموضوعية والواقعية، نظرًا لما بين المؤشرات المختلفة من االرتباط والتأثير المتبادل. 

رد األرضية تتداخل الى حد ما مع نظيرتها الخاصة بالموارد المائية فالمؤشرات الخاصة بالموا
ونظم الرى الحقلى ومصدر ونوعية المياه وهكذا. كما أن المؤشرات الخاصة بالجوانب االقتصادية 
التنفصل فى معظمها عن المؤشرات الخاصة بالموارد األرضية كما هو الحال على سبيل المثال 

نتاجية للوحدة األرضية أو مؤشر التكلفة الى العائد أو ييرها. وهكذا ال الحصر بمؤشر مستوى اال
 الحال أيضًا بالنسبة للمؤشرات الخاصة باألوضاع االجتماعية أو الجوانب البيئية.

وبعيدًا عن هذه االشكاليات يمكن عرض أهم المؤشرات الخاصة باستدامة الموارد األرضية 
ير والدراسات السابق اإلشارة إليها، وفيما يخص المؤشرات الزراعية، وفق ما ورد فى بعض التقار 

 -على المستوى الوطنى، فيما يلى: 

 المتاح من الموارد األرضية الزراعية/ المطلوب منها. -

 الطلب على المورد األرضية الزراعية / المستخدم منها. -

 الكثافة السكانية على األراضى الزراعية. -

 مزروعة.متوسط نصيب الفرد من المساحة ال -

 توكل وتدهور التربه )المساحات المتأثرة بعوامل التدهور(. -

 نسبة األراضى المرويه/ األراضى القابلة للرى(. -
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 نسبة األراضى المتأثرة بالتملح. -

 معدل استخدام األسمدة الكيماوية والمخصبات. -

 معدل استخدام المبيدات. -

 التنوع المحصولى. -

 المساحة األرضية الزراعية(.معامل التكثيف )المساحة المحصولية /  -

 اإلنتاحية المحصولية. -

 الفجوة اإلنتاجية )اإلنتاجية الفعلية/ اإلنتاجية الممكنه(. -

 العائد الى التكاليف. -

 الستخدامات أخرى  ةالمساحات المزال -

 من الغابات. ةالمساحة المزال -

 متوسط مساحة الوحدة المزرعية األرضية )االتفتت(. -

 .ة( ضمن برامج تحسين التربة)المسجل ةالمشمولنسبة األراضى الزراعية  -

 مساحة األراضى الزراعية بنظام الزراعة العضوية. -

 نسبة المساحات المسجلة التى تمارس المعامالت الزراعية الجيدة. -

نما تشتمل على أهم المؤشرات الخاصة باستدامة الموارد  وهذه القائمة التمثل قائمة حصرية، وا 
 األرضية الزراعية.

أو منطقة إلى أخرى بحسب  ةبيعة الحال تختلف األولويات للمؤشرات المختلفة من دولوبط
الظروف السائدة والمحيطة. كما تهتم بعض الجهات بقياس كل مؤشر من المؤشرات على ثالثة 

 مستويات مختلفة.

 الممارسات واألوضاع القائمة الخاصة بكل مؤشر. -أ  

 كل مؤشر من حيث وجودها أو عدمه.السياسات أو التشريعات الخاصة ب –ب 

النتائج التى تترتب على حالة ومستوى كل مؤشر من منظور األبعاد الثالث لالستدامه  -جـ 
 البيئة. –االجتماعية  –االقتصادية 
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 :بعض مؤشرات اإلستدامة لألراضى الزراعية فى مصر 
ى الزراعية، فقد جرى قياس لألراض ةمن بين المؤشرات المختلفة الخاصة بتقييم أوضاع االستدامه

بعض من هذه المؤشرات على تلك األوضاع في مصر، وفق ما توافر من البيانات والمعلومات، 
حيث أن مجموعة المؤشرات التى لم يتم التعرض لها أو قياسها كان ذلك بسبب انعدام البيانات 

 والمعلومات التى تمكن من قياسها.

ن فيما بين فترتين زمنيتين مختلفتين، حتى يتسنى وقد جرى قياس كل مؤشر على نحو مقار 
الوقوف على التغيرات اإلتجاهية سواء كانت نحو األفضل أو نحو يير ذلك. أى ما إذا كانت 
حالة االستدامة بالنسبة لكل مؤشر تتجه نحو التطور والتحسن أو نحو التراجع أو تميل نحو 

 االستقرار النسبى دونما اتجاه ملحو .

 بعض مؤشرات االستدامه التى توافرت حولها البيانات والمعلومات الالزمة لقياسها: وفيما يلى

 الكثافة السكانية على األراضى الزراعية: -1

يعكس هذا المؤشر العالقة بين السكان والموارد األرضية الزراعية، من منظور تطور كل منهما 
مع ما يتحقق من التطور فى عدد بالنسبة لآلخر، ومدى ما يتحقق من إتاحه األراضى الزراعية 

 السكان وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية، ومن ثم على الموارد األرضية المنتجة لها.

 1900ويوضح الجدول التالى تطور أعداد السكان والمساحات األرضية المزروعه منذ عام 
 2017 2010 2000 1990 1980 1960 1950 1900 السنوات

راعية مساحة األراضى الز 
 ()مليون فدان

5.20 6.14 6.22 6.63 7.85 8.94 9.73 9.80 

المساحة المضافة بين 
 الفترتين )الف فدان(

- 940 80.0 410.0 1220 1090 790.0 70.0 

المتوسط السنوى للمساحه 
 المضافة )ألف فدان(

- 18.8 8.0 20.5 122.0 109.0 79.0 10.0 

 94.80 78.69 63.86 55.64 42.3 25.96 20.0 10.0 عدد السكان )بالمليون(

 9.67 8.09 7.14 7.09 6.35 4.17 3.26 1.92 الكثافة السكانية )فرد/ فدان(

المساحة: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، بيانات مستمدة من نشرات : المصدر
 احصائية لسنوات مختلفة، ومن نتائج التعداد الزراعى المختلفة.

 .5فمن مصدر سبق ذكرها، صـ  1900السكان: التعداد السكانى لسنوات مختلفة، عدا سنه 
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يتضح من الجدول االرتفاع المضطرد للكثافة السكانية األرضية، حيث أنه فيما بين عامى 
زادت مساحة األراضى الزراعية إلى الضعف، بينما زاد عدد السكان الى ما يزيد  2017، 1900

 1900فرد لكل فدان عام  1.9. ومن ثم ارتفعت الكثافة السكانية من حوالى عن تسعة أمثاله
. كما يالحظ أن 2017فرد لكل فدان عام  9.7ثم إلى  1990فرد لكل فدان عام  7إلى نحو 

حتى بلغت ذروتها خالل الفترة  1950إضافة أراضى جديدة إلى الرقعة الزراعية تزايدت منذ عام 
(، وكانت أكثر تراجعًا منذ 2010-2000ع خالل العقد التالى )ثم أخذت تتراج 1980-2000
 .2010عام 

 متوسط نصيب الفرد من األراضى المزروعه -2

يعكس هذا المؤشر الوجه ا خر للكثافة السكانية/ األرضية الزراعية. يير أنه يوضح بشكل 
باته من المنتجات مباشر حصة الفرد من السكان من الموارد األرضية الزراعية التى توفر له متطل

الزراعية المختلفة وبخاصة من الغذاء. ووفق بيانات الجدول السابق، فقد كان متوسط نصيب 
لى حوالى ربع فدان إتراجع  1900يقدر بحوالى نصف فدان عام  ةالفرد من األراضى المزروع

 لى العشر من الفدان فى السنوات األخيرة.إثم  1960عام 

 عية المزاله لصالح إستخدامات أخرى المساحة من األراضى الزرا -3

لصالح استخدامات  – ةدونما رجع –يوضح هذا المؤشر مقدار ما يفقد من األراضى الزراعية 
نما على مقدار  أخرى، وحالة التراجع فى االستدامه هنا التنسحب على جودة ونوعية المورد، وا 

ًا ما  يكون فى المناطق األكثر وكمية المورد. وقد سبقت اإلشارة إلى أن التركز السكانى يالب
صالحية للسكنى وهى المناطق الزراعية، ومن ثم تزداد حدة المنافسة بين اإلستخدامات يير 

مرافق عامة..( وبين االستخدامات الزراعية. تلك المنافسة التى  –طرق  –الزراعية )مساكن 
 تعمل دائمًا فى يير صالح االستخدامات الزراعية.

زراعة واستصالح األراضى بعنوان بها مجلس البحوث الزراعية والتنمية، بوزارة ال وتشير دراسة قام
رصد التغيرات فى استخدامات األراضى فى دلتا ووادى النيل والمناطق المتاخمه لها، وذلك "

" إلى 2007-1984باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية خالل الفترة 
ألف فدان من األراضى  695هذين العامين ثم استقطاع مساحة تقدر بنحو أنه فيما بين 

ألف فدان تحولت الى مناطق عمرانية وخدمية فى القرى والمدن  586.7الزراعية، منها حوالى 
ألف فدان تحولت الى طرق وقنوات رى وصرف رئيسية. وتلك هى  108.3والنجوع، وحوالى 

 على األراضى الزراعية.المشكلة المعروفة بمشكلة التعديات 
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 116ويوضح الجدول التالى المساحات المستقطعه من األراضى الزراعية منذ صدور القانون رقم 
الخاص بمنع التعدى على األراضى الزراعية. وذلك وفق بيانات وزارة الزراعة  1983لسنه 

 واستصالح األراضى.
 ساحة االستقطاعم الفترات الزمنية

 )فدان(

 كميةالمساحة الترا

 )فدان(

المتوسط السنوى 
 خالل الفترة

 )فدان(

الرقم القياسى 
1983 =100 

1983-1987 17232 17232 3446 100 

1988-1992 13964 31196 2793 81 

1993-1995 4031 35227 1343 39 

1996-2010 28786 64013 2056 60 

25/1/2011-
28/1/2014 

38046 102059 12682 368 

201-2017 40561 142620 10140 294 

 االقتصادية، بيانات يير منشورة. : وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون المصدر

ومن الجدير باإلشارة ، أن جهودًا مستمرة لمنع التعدى على األراضى الزراعية قد أسفرت عن 
 % من المساحات التى يتم التعدى عليها.50إزالة ما يقدر بنحو 

إلى  –فى أيلب األحوال  –زالة التعدى عليه من األراضى الزراعية اليعود يير أن ما يتم إ
 ه الزراعية السابقة قبيل التعدى.اإلستخدام الزراعى أو إلى حالت

 

 متوسط مساحة الوحدة المزرعية األرضية )التفتت والتجزؤ(: -4

ية للمزرعة يعكس مؤشر مساحة الوحدة المزرعية الى حد كبير مدى الكفاءة الفنية واالقتصاد
كمنشأة انتاجية ، كما يرتبط أيضًا بكل من الكفاءة االدارية والقدرة على الوصول إلى األسواق 

 ومصادر التمويل وما إلى ذلك.

ومرة أخرى تلعب العالقة السكانية األرضية دورها فى تراجع متوسط مساحة الوحدة المزرعية 
 6.13ان متوسط مساحة الحيازة يبلن نحو ك 1929األرضية. فمنذ التعداد الزراعى األول عام 

فدان وفق آخر التعدادات  2.19ثم الى  89/1990فدان وفق تعداد  2.4فدان، انخفض الى 
 .2009/2010الزراعية لعام 
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 3زادت أعداد الحيازات الصغيرة )أقل من  2009/2010،  89/1990وخالل العقدين ما بين 
ضمن هذه الفئة يوجد حيازات قزميه )أقل من فدان( مليون حيازه، و  3.74إلى  2.27فدان( من 

 مليون حيازة. 2.14إلى  1.05تزايدت أعدادها هى األخرى من حوالى 

ويالبًا ما تتوزع حاجة الحيازة الواحدة فى أكثر من قطعة من األرض )أى أن كل قطعة تمثل 
دد الحيازات المزرعية يبلن إجمالى ع 2009/2010مزرعة قائمة بذاتها(، فوفقًا للتعداد األخير 

لى أن إمليون قطعة. كما يشير نفس التعداد  6.27مليون حيازة تتواجد فى نحو  4.44األرضية 
% من 6.74إلى قطعتين يير متصلتين، وحوالى  ة% من الحيازات مجزأ 22.24حوالى 

 % منها مجزأ فى أربع قطع.1.24الحيازات مجزأ فى ثالث قطع، وحوالى 

لى تطور متوسط مساحة الحيازة المزرعية األرضية منذ التعداد الزراعى لعام ويوضح الجدول التا
 .2009/2010وحتى التعداد األخير  1950

 2009/2010 99/2000 89/1990 79/1980 1960 1950 سنوات التعداد

متوسط مساحة الحيازة 
 )فدان(

6.13 3.79 2.69 2.70 2.40 2.20 

 36 39 44 44 62 100 الرقم القياسى

 المصدر: وزارة الزراعة  واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نتائج التعداد الزراعى، أعداد مختلفة.

 

 خصوبة األراضى الزراعية -5

بعنصر التربة الزرعية . ومن منظور االستدامة، ينظر  –بصفة أساسية  –يتعلق هذا المؤشر 
ته ورعايته لضمان انتاجية اكثر استقرارًا إلى التربة على أنها وسط هظ ينبغى االهتمام بحماي

 على المدى الطويل.

فالتربة الصحيحة  "Health of Soil"ويعكس هذا المؤشر حالة التربة أو مستوى صحة التربة 
هى األكثر قدرة على العطاء االنتاجى الجيد والمتواصل. وتعتبر التربة ذات حساسية عالية 

، والتى التقتصر فقط على الممارسات المباشرة مع التربة، للممارسات الزراعية بمختلف عناصرها
نما تمتد إلى كافة الممارسات سواء المتعلقة بنظم الرى أو مصادره، أو بالتسميد والمكافح ، أو ةوا 

 لى يير ذلك.إبنظام تعاقب المحاصيل )الدورة الزراعية(، أو بمعدل تكثيف االستغالل الزراعى، 

تصة بوزارة الزراعة األراضى الى خمس فئات، أعالها وأفضلها وفى مصر تصنف الجهات المخ
أراضى الفئه األولى، وتتدرج الخصوبة فى االنخفاض حتى أراضى الفئة الخامسة. كما تقوم هذه 
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الجهات بإجراء التصنيف لألراضى الزراعية وفق عوامل الخصوبة على فترات زمنية مختلفة. 
-91، 1985-81نيف خالل الفترات الزمنية الثالث ويوضح الجدول التالى نتائج هذا التص

1995 ،2001-2005 
أراضى الدرجة  فترة التصنيف

 األولى

)%( 

أراضى 
الدرجة 
 الثانية

)%( 

أراضى 
الدرجة 
 الثالثة

)%( 

أراضى الدرجة 
 الرابعة

)%( 

أراضى الدرجة 
 الخامسة

)%( 

دليل الجودة 
 عىالتجمي

)%( 

81-1985 52.76 35.17 8.13 3.01 0.93 87.15 

91-1995 34.13 40.87 19.26 4.72 1.02 80.46 

2001-2005 12.57 41.84 27.27 10.48 7.85 68.16 

( للفئة األخيرة، ثم 1( للفئه األولى إلى )5حسب هذا الدليل بإعطاء كل فئه معامل ترجيحى يتدرج من ) (1)
بها، ثم قسمه الناتج على  حساب الناتج التجميعى لحاصل ضرب كل نسبة فى المعامل الترجيحى الخاص

 (.5عدد الفئات )

: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث األراضى والمياه، بيانات يير المصدر
 منشورة.

ويتضح من الجدول تراجع نسبة مساحة األراضى من الدرجات األفضل، وزيادتها لألراضى من 
يعكس تعرض األراضى والتربة للعديد من عوامل التدهور النوعى، الدرجات األولى، األمر الذى 

ذلك التدهور الذى يعزى الى عوامل مختلفة، بعضها قد يمكن معالجته واسترجاعه، وبعضها 
 ا خر قد يتعذر معالجته واسترجاعه أو قد يتطلب األمر لذلك فترات زمنية طويلة نسبيًا.

 

 األراضى الزراعية مستوى االنتاجية المحصولية للوحدة من -6

يعكس هذا المؤشر مجموعة متداخلة من العوامل التى من أهمها خصائص التربة والممارسات 
 2015، 1995الزراعية ومدى االهتمام بالبحث والتطوير. وخالل األعوام العشرين فيما بين 

الثوم، وحد % كحد أدنى بالنسبة لمحصول 3.2شهدت اإلنتاجية الزراعية تحسنًا يتراوح فيما بين 
% بالنسبة لمحصول الشعير. وأما بالنسبة للحاصالت الرئيسية فقد بلن معدل 97أعلى يبلن نحو 

% للذرة الشامية 22.2% للقمح، 21.5نمو اإلنتاجية فيما بين العامين المذكورين حوالى 
 % للبرسيم.18.9% لألرز، 15.9الصيفية، 
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تلف المحاصيل الهامة التى تشغل فى مجموعها وبلن معدل نمو اإلنتاجية المرجح بالمساحة لمخ
%، أى ما يقدر بحوالى 21.56% من جملة المساحة المحصولية حوالى 96ما يقرب من 

 .12% كمتوسط سنوى لمعدل نمو اإلنتاجية المحصولية للفدان خالل تلك الفترة1.08

متوسط اإلنتاجية لبعض إلى إتجاه  13وفى السنوات األخيرة، تشير البيانات الرسمية لوزارة الزراعة
الحاصالت الرئيسية، والتى تشغل مساحات كبيرة نسبيًا من األراضى الزراعية، نحو التراجع. 
يدخل فى هذا الشأن كل من حاصالت األرز والذرة البيضاء، والذرة الصفراء وقصب السكر. 

الطفيفة للغايه.  بينما يميل متوسط االنتاجية لمحصول القمح نحو االستقرار النسبى أو الزيادة
 وذلك وفق ما يوضحه الجدول التالى )االنتاجية بالطن للفدان(:

، 2006متوسط  2001 1995 المحصول
2007 

، 2011متوسط 
2012 

، 2015متوسط 
2016 

 3.947 4.012 4.220 3.900 3.420 األرز

 3.209 3.386 3.536 3.436 2.590 ذرة بيضاء

 3.088 3.108 3.164 3.433 00 ذرة صفراء

 47.982 48.086 50.000 49.911 46.022 قصب

 2.803 2.764 2.709 2.6711 2.278 قمح

حصاءات الزراعية، أعداد : وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة االالمصدر
 مختلفة.

متصاعدًا حتى  وتشير البيانات الواردة فى هذا الجدول إلى أن منحنى نمو االنتاجية الذى كان
ل نحو التراجع فى السنوات التالية وفق ما تعكسه متوسطات االنتاجية يأخذ يم 2006عام 

لبعض الحاصالت الهامة. األمر الذى يقترن بحالة األراضى والتربة من جهة، وبمدى االهتمام 
لى بالبحث والتطوير من جهة أخرى. ويرى البعض فى هذا الشأن أنه ربما يعزى ذلك أيضًا إ

نتاجية والتسميد الكيماوى إلنتاجية ودخول العالقة بين اإلانخفاض تأثيرات التسميد الكيماوى على ا
 .ةالمتناقص ةمرحلة االنتاجية الحدي

 ةببرامج تحسين الترب ةمساحة األراضى الزراعية المشمول -7

األراضى الزراعية  التربة والحفا  عليها، نقوم بتنفيذ برامج لتحسين ةفى إطار اهتمام الدولة لصيان
تشمل اضافة الجبس الزراعى وتطهير المجارى المائية والتسوية لألرض بالليزر والحرث تحت 

                                                           
12
 لقومى...زدراسة مؤشرات االستدامة، معهد التخطيط ا 
13
 وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة. 
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التربه لبعض أنواع األراضى. وكانت خطط التنمية الزراعية المتعاقبة تشتمل على مخصصات 
ة على التربة استثمارية لتنفيذ هذا البرنامج. ويعكس هذا المؤشر مدى االهتمام العام بالمحافظ

 وتحسين خصائصها االنتاجية وحمايتها من التدهور النوعى.

ويوضح الجدول التالى أن االهتمام بهذا األمر يتجه نحو التراجع بمعيار المساحات المشمولة 
 -97/1998خالل الخطة الرابعة  304بهذا البرنامج. فقد بلن الرقم القياسى لهذه المساحات 

ثم  2006/2007-2002/2003فى الخطة التالية  324و لى نحإارتفع  2001/2002
 .2011/2012-2007/2008انخفض بدرجة ملحوظة فى الخطة السادسة 

الرقم  المساحة باأللف فدان الخطط التنموية
 القياسى

اضافة جبس  
 زراعى

الحرث تحت 
 التربة

تطهير 
المجارى 
 المائية

التسوية 
 بالليزر

  المجموع

الخطة الثالثة 
92/1993-
96/1997 

681 1320 1636 43 3680 100 

الخطة الرابعة 
97/1998-

2001/2002 

171 3335 7566 126 11198 304 

الخطة الخامسة 
2002/2003-
2006/2007 

563 3338 7804 204 11909 324 

الخطة السادسة 
2007/2008-
11/2012 

155 1122 3070 552 4898 133 

ضى، الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين األراضى، االدارة : وزارة الزراعة واستصالح األراالمصدر
 يط والتقييم، بيانات يير منشورة.العامة للتخط

 متطلبات تعزيز االستدامة لألراضى الزراعية فى مصر 
ن تعزيز االستدامة الزراعية كل اليتجزأ، سواء فيما يتعلق بالجوانب أالى  ةبداية تجدر االشار 

و البيئية أو بالكفاءة االقتصادية أو العدالة االجتماعية. ذلك أن المعالجة الجزئية ألى أ ةالموردي
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نظرًا لعالقات االرتباط والتأثير المتبادل فيما بين  ةمن تلك الجوانب قد التسفر عن النتائج المرجو 
 وعناصرها المختلفة. ةمحاور االستدام

، تتمثل فى معالجة ةلزراعية، فإنها فى أبسط عبار وبالنسبة لمتطلبات تعزيز االستدامة لألراضى ا
العوامل واألسباب التى تسفر عن الظواهر والمؤشرات السلبية التى التتسق مع المفهوم العام 

ما لم يتوافر الوعى العميق  –منطقيًا  –لالستدامة. يير أن أى معالجة فى هذا الشأن لن تتحقق 
عدم المعالجة، أى المخاطر التراكمية التى تترتب على والقناعة الكافية بالمخاطر الناجمة عن 

بقاء األوضاع واستمرارها على ما هى عليه سواء على مستوى الممارسات أو السياسات . هذا 
الوعى واالقتناع يخص فى المقام األول طبقة المسؤولين وصانعى السياسات ومتخذى القرارات، 

األفراد من ذوى االهتمام والعالقة باألنشطة إلى مختلف الكيانات و  –بعد ذلك  –ثم يمتد 
 والممارسات الزراعية، وأيضًا بالتنمية الزراعية بوجه عام.

هذا الوعى يمثل المطلب األول من متطلبات تعزيز استدامة األراضى الزراعية، بل واستدامة 
لى مرحلة إقتناع الزراعة بوجه عام. وأما المطلب الثانى فيتمثل فى االنتقال من مرحلة الوعى واال

، ةومخطط ةلى مرحلة الفعل القائم على برامج عمل مدروسإارادة التغيير والتطوير، ومن ثم 
للمتابعة والتقييم وفق مؤشرات  ةيتوافر لها المقومات واالمكانيات الالزمة، وتدعمها آليات فاعل

 .ةمحدد

رئيس الجمعية العامة لألمم  ن األهمية بمكان التذكير بما ورد فى تقريرموفى هذا الصدد فإنه 
 Transformation of"والمعنون " تحويل عالمنا  2030المتحدة بشأن أجندة التنمية المستدامة 

our World  من هذا التقرير ما يلى: 28. حيث تضمنت الفقرة 2015فى أيسطس 

سلع نحن نلتزم بعمل تغييرات جوهرية فى الطريقة التى بها تنتج وتستهلك مجتمعاتنا ال"
والخدمات، ويجب على الجميع، الحكومات، والمنظمات الدولية، وقطاع األعمل والقطاعات يير 
الحكومية، واألفراد أن يشاركوا فى تغيير األنماط يير المستدامة لالستهالك واالنتاج، متضمنًا 

لالستهالك  ذلك إطالق الطاقات العلمية والتكنولوجية واالبتكارية لنتحول نحو أنماط أكثر استدامة
 واإلنتاج".

فإذا ما تحقق المطلبين األساسيين، سالفى الذكر، فإن ما ينبغى بعد ذلك إنما يدخل فى إطار 
العناصر التفصيلية لمتطلبات تعزيز االستدامة للموارد األرضية الزراعية. هذه العناصر التفصيلية 

 :يأتىما  –دون أن تكون قاصرة على  –تتضمن 

ألراضى الزراعية باإلستفادة بنعاثات االستشعار عن بعد ونظم رصد مظاهر تدهور ا -
 المعلومات الجغرافية، واالجراء المنتظم لتصنيف األراضى.
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التابعة ألجهزة وزارة الزراعة واستصالح األراضى  ةتأهيل وتحديث معامل تحليل الترب -
 وتطويرها لالعتماد والجودة.

ى أنواع األراضى المختلفة باالعتماد على ية المثلى للمحاصيل فدتطبيق البرامج السما -
 دراسات األراضى وتحليالت التربة.

التوسع فى تنفيذ برامج وخطط لتحسين األراضى تتناسب مع طبيعة التدهور فى كل  -
منطقة، لمنع المزيد من التدهور واستعادة جودة التربة، يدخل فى ذلك أعمال الحرث 

ضافة المحسنات كالجبس الزراعى السطحى والحرث تحت التربة، والتسوية با لليزر، وا 
 والمواد العضوية والمخلفات الزراعية... الخ.

تنفيذ برامج ارشادية وتوعية لنشر أساليب المعامالت الزراعية الجيدة وكيانات الزراعة  -
 الحيوية والزراعة النظيفة،..

سين األراضى تنفيذ برامج تدريبية للفنيين والمرشدين والمزارعين الرواد فى مجال تح -
 ومعالجة مظاهر التدهور.

تطبيق نظام الدورة الزراعية )نظام تعاقب المحاصيل (بصورة إلزامية وفق طبيعة كل  -
 منطقة.

العمل على الحد من ظاهرة التفتت فى األراضى القديمة باتباع نظم للتجميع الزراعى أو  -
راضى الجديدة باتباع الزراعة التعاونية على مستوى الحوض أو القرية. وأيضًا فى األ

 نظم للتوطين الزراعى تفصل بين الملكية ونظم االنتاج واالستغالل الزراعى.

وضع ضوابط تشريعية لاليجارات الزراعية قصيرة األمد )االيجار بالشريحة أو بالسنه(  -
تحمى األراضى من االنهاك واالستغالل الذى يستنزف خصوبة التربة ويؤدى الى 

بالدورة الزراعية وبإضافة األسمدة العضوية وبالممارسات التى تحافظ  تدهورها، كااللتزام
 على جودة التربة واستدامة قدرتها االنتاجية.

 

  تعزيز استدامة األراضى فى إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة
2030: 

ًا عن ما سبق عرضه من متطلبات تعزيز استدامة األراضى الزراعية فى مصر، لم يكن يائب
. فقد اهتمت بهذا 2009( التى صدرت فى يناير 2030استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة )
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األمر وخصصت له برنامجًا رئيسيًا وهو " البرنامج الرئيسى لصيانة ورفع كفاءة الموارد األرضية 
 الزراعية". ومن بين ما تضمنته أهداف هذا البرنامج ما يلى:

 نتاجية للموارد األرضية الزراعية وحمايتها من التدهور.إلالحفا  على الجدارة ا -

نتاجية للموارد إلالمواجهة الحاسمة للمشكالت األساسية لتدهور وانخفاض الكفاءة ا -
األرضية الزراعية، ومن ثم استعادة رفع كفاءتها لتحقيق أهداف التنمية الزراعية واألمن 

 الغذائى.

ى والتنوع الحيوى من كافة أسباب وأشكال التوكل الحفا  على الموارد األرضية والمراع -
 والتدهور الكمى والنوعى.

كما تضمنت االستراتيجية مجموعة من السياسات الواجب تطبيقها، ومن بينها سياسة خاصة 
 بحماية األراضى الزراعية، وأخرى خاصة بصيانة األراضى الزراعية.

األراضى الزراعية ضمن وثيقة الخطة وجاءت التفاصيل الخاصة ببرنامج صيانة ورفع كفاءة 
التى لم تحظ بالتطبيق  –، هذه الخطة 2010ستراتيجية والتى صدرت فى سبتمبر الالتنفيذية ل

اشتملت مشروعاتها التنموية على مشروع قومى لرفع كفاءة الموارد األرضية  –على أرض الواقع 
 ى:الزراعية. ويندرج تحت هذا المشروع أربعة مشروعات فرعية وه

 المشروع الفرعى لتحديث بيانات وخرائط األراضى الزراعية. -

 المشروع الفرعى للحفا  على األراضى الزراعية من التعديات. -

 المشروع الفرعى لتحسين جودة وخصوبة األراضى. -

 المشروع الفرعى لالدارة المتكاملة لنظم ميكنة عمليات انتاج المحاصيل الرئيسية. -
 

 الخالصة:
السبعة عشر للتنمية المستدامة العالمية وكذلك الغيات المنبسقة عنها التزمات تضمنت األهداف 

محددة للحفا  على الموارد الطبيعية وتحقيق إدارتها المستدامة ، واستخدامها الكفؤ ، والعمل 
على إيقاف تدهور األراضى ومكافحة التصحر والسعى إلى تحقيق عالم خال من ظاهرة تدهور 

 . 2030م األراضى بحلول عا

ويأتى االهتمام باستدامة األراضى الزراعية فى إطار االختالل المتزايد للعالقة بين السكان 
والموارد األرضيةعالميا ، حيث زاد عدد سكان العالم من مليار واحد إلى ما يقرب من ثمانية 
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أكثر  مليارات نسمة منذ أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر . وفى مصر تبدو هذه العالقة
مرة خالل نفس الفترة . بينما زادت مساحة األراضى  37اختالاًل ، حيث تزايد السكان بنحو 

 الزراعية بنحو خمس مرات فقط .

وفى إطار الضغط المتزايد للسكان على األراضى الزراعية فى مصر ، أصبحت هذه األراضى 
ات من أجود األراضى يتم تعانى من مختلف أشكال التدهور الكمى والنوعى . من ذلك أن مساح

تحويلها إلى استخدامات يير زراعية ، وأن الحيازات المزرعية تتعرض للتفتت والتجزؤ عامًا بعد 
آخر حتى أصبحت المزارع الصغيرة والقزمية هى النمط السائد والمتزايد . ومن ذلك أن نسبة 

% خالل الفترة 53حوالى األراضى الجيدة ) من الدرجة األولى ( تتراجع على نحو مستمر ) من 
( بينما زادت نسبة أراضى الدرجة  2005-2001% للفترة  12.6، إلى حوالى  1980-1985

% ( . ونتيجة لذلك شهدت  45.5% إلى حوالى  12.1الثالثة والرابعة والخامسة ) من حوالى 
مثل  السنوات العشر األخيرة تراجعا فى متوسط إنتاجية الفدان من بعض الحاصالت الهامة

 قصب السكر واألرز والذرة البيضاء والذرة الصفراء.

هذه المؤشرات وييرها ، إنما تدق ناقوسًا للخطر لما تتعرض له الزراعة ومواردها األرضية من  
مخاطر وخيمة تتزايد آثارها من الجيل الحاضر إلى األجيال القادمة ، وتدعو إلى المواجهة 

، االجرائية ، الفنية أو التنظيميةلمواجهة التكمن فى الجوانب السريعة والحاسمة . ومتطلبات تلك ا
نما يأتى على رأس قائمة تلك المتطلبات أن يتعمق الوعى بالمخاطر  فى المقام األول ، وا 
المحدقة تترتب على استمرار األوضاع على ماهى عليه ، وبخاصة لدى المسؤولين وصانعى 

إرادة فاعلة وطموحة لتحقيق االستدامة للزراعة القرارات ، ومن ثم يتحول ذلك الوعى إلى 
 .واالستثمارات الكافيةومواردها األرضية وفق برامج شاملة وخطط مدروسة تتوافر لها االمكانيات 

 المراجع

  ،دبى، تقرير األمن 2019فبراير  12-10القمة العالمية للحكومات، الدورة السابعة ،
 الغذائى فى القرن الحادى والعشرين.
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 بالدول العربية الزراعي تعزيز استدامة اإلنتاججهود الهيئة العربية ل

 صالح الحاج بن حليم. د
 

hsalah@aaaid.org 

 راسات واإلنماء بالهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي.إدارة الد - خبير أول زراعي 
  مهندس زراعي من المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونسINAT ،1991. 
 قرينيون  -حاصل على دكتوراه في العلوم الزراعية من المعهد الوطني للعلوم الفالحية بباريس

INAPG ،1996. 
 حتى ا ن. 1997فالحية بتونس منذ عام أستاذ جامعي بالمعهد الوطني للعلوم ال 
  مدير عام المعهد الوطني للمحاصيل الزراعية في تونسINGC (2009-2013.) 
  منسق المكتب اإلقليمي لغرب آسيا بالمملكة األردنية للمركز الدولي للبحوث الزراعية في

 ICARDA (2013- 2015.)المناطق الجافة. 
 حتى ا ن( 2015ستثمار واإلنماء الزراعي )الخبير أول زراعي بالهيئة العربية ل 
 سستثمار الزراعي.المجاالت االهتمام: اإلنتاج الزراعي، الزراعة المستدامة، الزراعة الذكية، ا 
 

 بالدول العربية الزراعي تعزيز استدامة اإلنتاججهود الهيئة العربية ل
 

 الزراعي واإلنماء ستثمارالل العربية الهيئة عن نبذة
 التأسيس:

وتخضع لالتفاقية الدولية الخاصة بإنشائها،  1976مؤسسه مالية عربية مستقله أسست في عام 
مقرها الرئيسي بالخرطوم في جمهورية السودان، ومكتبها اإلقليمي بدبي في دولة اإلمارات العربية 

 .المتحدة
 

 الدول المساهمة في الهيئة:
الهيئة وتساهم هذه الدول في رأس مال  دولة عربية. 21يبلن عدد الدول األعضاء في الهيئة 

 . بنسب متفاوتة
 

mailto:hsalah@aaaid.org
mailto:hsalah@aaaid.org
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 عمل الهيئة: مجاالت
ي بما في ذلك اإلنتاج النباتي والحيواني والتصنيع اإلنتاج الزراع مجاالتاالستثمار في كافة  •

 . الغذائي واألنشطة ذات الصلة
ليمية والوطنية الدولية واإلقالتعاون  في مجال االستثمار واإلنماء الزراعي مع المنظمات  •

 العاملة في مجال االستثمار. والمؤسسات والقطاع الخاص 
 

 الرؤية:
 .العربي للعالم الغذائي األمن تعزيز في رائدة تكون  أن
 

 الرسالة:
 في الزراعية الموارد وتنمية باستثمار العربية الدول لشعوب األساسية الغذائية االحتياجات توفير
 .العربي العالم
 

 ئيسية:األهداف الر 

 
 الوضع المالي للهيئة:

 أمريكي دوالر مليار 1.1: به المصرح المال رأس. 
 أمريكي دوالر مليون  721: المدفوع المال رأس . 
  أمريكي دوالر مليون  938: الهيئة في األعضاء الدول حقوق . 
 أمريكي دوالر مليار 1.2: الهيئة ألصول اإلجمالية القيمة . 
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-2013توزيعات األرباح خالل الفترة 

2017 

 توزيعات األرباح  رأس المال المدفوع رأس المال المصرح به

 توزيعات خالل من المدفوع المال رأس من% 75 يعادل ما األعضاء للدول الهيئة سددت 
 .السنوية األرباح

 
 الشركات التي تساهم فيها الهيئة:

 شركة 50 نحو 2018 عام بنهاية الهيئة فيها تساهم التي الزراعية الشركات عدد بلن . 
 دوالر مليار 4.62 نحو الشركات هذه أصول إجمالي يبلن . 
 الحبوب: العربية الغذائية الفجوة في األساسية لمحاصيلا بإنتاج الشركات هذه تختص ، 

 للخدمات شركات إلى باإلضافة هذا األعالف، األلبان، اللحوم، السكر، النباتية، الزيوت
 . للمزارعين ا لية الزراعية

 عمل فرصة ألف 115 نحو الشركات هذه توفر. 
 

 القطاعي الستثمارات الهيئةالتوزيع 
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 الستثمارات الهيئةالتوزيع الجغرافي 

 
 

 الطاقات اإلنتاجية للشركات

 
 

 :بالدول العربية جهود الهيئة العربية لتعزيز استدامة اإلنتاج الزراعي
 تحقيق من يمّكن ال الخاص القطاع به يقوم الذي الربحي الزراعي االستثمار أن البعض يعتبر
 على المحافظة لتقانات نشر من اصالخ الزراعي االستثمار يقدمه ما أن يير المستدامة الزراعة
 أسس من الريفية للمجتمعات عمل فرص وتوفير والتصنيع اإلنتاج بين وتكامل الطبيعية الموارد

 .الزراعة استدامة على المحافظة
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 :الزراعي االستثمار في االستدامة دعائم
حيوي وحسن مراعاة البعد البيئي في عملية اإلنتاج الزراعي )المحافظة على التنوع ال  .1

استغالل األراضي والمحافظة على جودة التربة وحسن إدارة المياه واستهالكها ومراعات 
 التغيرات المناخية(.

ألصحاب  ى لتأمين الجدو  اً مجزي وربحية باعتباره استثماراً  اقتصادياً  تحقيق مردوداً  .2
 االستثمارات وضمان استدامة نشاط المنشأة الزراعية،

المعنيين وتنميتهم  شروعات اإلنمائية وتشغيل األفرادعية من خالل المتطوير النظم االجتما  .3
 وتدريبهم وتأمين التكافؤ النوعي.

 
 : الزراعي اإلنتاج ستدامةا لضمان الهيئة ستثماراتا مقومات
 الطبيعية الموارد على المحافظة الزراعية التقانات إدخال. 
 يالزراع والتصنيع اإلنتاج نشاطي بين التكامل تحقيق. 
 تنموية تمويلية برامج بعث عبر الريفية المجتمعات تنمية. 

 
 : الطبيعية الموارد استغالل وحسن المحافظة في الهيئة جهود

 عبر تبني التقانات الزراعية المبتكرة 
 الموارد استغالل لتحسين المبتكرة الزراعية التقانات ونشر تطوير على تأسيسها منذ الهيئة عملت

 فيها تساهم التي بالشركات تطبيقية بحثية برامج تمويل عبر العربية بالدول المتاحة الطبيعية
 :الهيئة
 حرث بدون  الزراعة نشر. 
 الزراعي اإلحكام تطوير . 
 المحوري  الري  تبني. 
 الشمسية الطاقة ستخداما. 
 األشياء إنترنت إستعماالت وتطوير الذكية للزراعة شركة إحداث. 
 :العربية الدول في حرث بدون  الزراعة لنظام الهيئة نشر

: بذار مباشر للمحاصيل بدون إثارة للتربة مع معالجة كيميائية للحشائظ قبل وأثناء المفهوم
 البذار وخالل مراحل النمو.

 زيادة إحتفا  التربة بالماء. - المزايا:
 زيادة المادة العضوية في التربة.  -
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 تحقيق مكافحة فّعالة لألعشاب.  -
 التربة. الحد من عوامل تعرية  -
 تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.  -
 خفض تكلفة العمالة وتشغيل ا الت.  -
 زيادة معدالت اإلنتاجية.  -
 تحقيق نظام زراعي مستدام.  -

 
 :الحافظة الزراعة تبني منهجية
 (2000بداية تطبيق الزراعة بدون حرث بإقمة تجارب بحثية في شركات الهيئة :)موسم  .1

 نظم زراعية: 3فدان( لمقارنة  165موسعة )نحو  تجارب بحثية
  التقليدي: المحراث القرصيWide Level Disk Harrow. 
  زراعة بالحد األدنى من الحرثMinimum Tillage. 
  الزراعة بدون حرثZero Tillage. 

 :2003-2001للسنوات   Pilot Farm. المزرعة الرائدة2
  هكتار(. 2100فدان ) 5000زراعة 
  ًللبرنامج االختباري والتطويع. استمرارا 

ق نظام الزراعة بدون حرث على االنظمة االخرى في كل المحاصيل   ثب ت تفوُّ
 السودان والدول العربية األخرى  تبني ونشر التقانة لدى المزارعين في. 3
 

 تطبيق الهيئة لنظام اإلحكام الزراعي :
 Precision وحدة متكاملة لإلحكام الزراعي  قامت الهيئة العربية في مطلع األلفية الثانية بإنشاء

Farming   في موقع الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل األزرق )أقدي( لتجربة التقانة ومن
 ثم تعميم التجربة على باقي المشاريع الزراعية.

 
 
 
 

 ام اإلحكام الزراعي:

هو نظام يطبق لتحسين إدارة المشروعات الزراعية وزيادة إنتاجية : ومفهوم نظام االحكام الزراعي
 Geographical Information Systemدام ن ظم المعلومات الجغرافيةالمحاصيل باستخ

(GIS)  ونظم المواقع الجغرافيةGlobal Positioning System (GPS)  وتتكامل هذه األنظمة
مع بعضها البعض بغرض التحكم في العمليات الزراعية واتخاذ القرارات الصائبة الحكام 

 استعماالت المدخالت الزراعية.
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 مزايا نظام اإلحكام الزراعي:
 مدخالت الزراعية وتقليل الفاقد.االستخدام الدقيق والمحكم لل 
 .يقلل تكاليف اإلنتاج وبالتالي زيادة الربحية 
 .تحديد المساحات يير المنتجة أو ضعيفة اإلنتاج 
 .الدقة في استعمال األسمدة والمبيدات، مما يقلل من المهددات البيئية 
  الم ساهمة في تقليل األثر الضار الناتج عن تصلب التربة من خالل تحديد مسار ا الت

 الزراعية.
 .تحسين كفاءة ا الت وتقليل الجهد في قيادتها 
 .إعداد الخرائط األساسية للحقل مما ي سهم للتخطيط لجميع العمليات الزراعية 
 اإلنتاجية الجّيدة والتي بها  رصد اإلنتاجية وعرضها على شكل خرائط توضح المواقع ذات

 مشاكل.
  رصد المحاصيل خالل مراحل نموها المختلفة للتعرف على اإلصابات الحشرية واألمراض

المشكلة والحشائظ أو العطظ أو نقص العناصر المغذية، مما يساعد على تدارك 
 ومعالجتها خالل الموسم. 

 
 دعم تبني الزراعة الذكية في شركات الهيئة :

سترالية واألمريكية والصينية متخصصة في مجال إلهيئة باإلتصال بعدد من الشركات اقامت ال
الزراعة الذكية قصد التعاون إلقامة شركة عربية تخدم الزراعة في المنطقة العربية بهدف تعظيم 

 اإلنتاج الزراعي واستدامته من خالل:
 ( تطوير استعمال الطائرات بدون طيارDronesوصور األقمار ال ) صناعية في مراقبة

وتحليل بيانات المساحات المزروعة بهدف تحسين كفاءة استخدام المدخالت الزراعية 
 كاألسمدة والمبيدات ومياه الري.

  تحسين كفاءة استخدام ا الت الزراعية والتحكم بشكل أفضل في التكاليف وضمان ربحية
 المشاريع الزراعية.

 عتماد على تطبيقات على الهواتف المحمولة المساعدة على أخذ القرارات بسرعة باال
 تمكن من المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة على مياه الري.

  استعمال اإلرساليات القصيرة في األنشطة اإلرشادية والتوعوية وفي البرامج التنموية
 للتواصل مع المزارعين ومدهم بالنصائح والمعلومات المناخية.
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  السوق عن طريق تطبيقات إعالمية تمكن المزارعين والشركات الربط المباشر ببيانات
 من أخذ القرار الصائب في تسويق المنتجات.

 
 عوائق تبني وتطوير اإلحكام الزراعي والزراعة الذكية في الدول العربية :

  ضعف إنتاجية المحاصيل يحد من إمكانية إضفاء كفاءة مالية الستخدام تقانات اإلحكام
نترن  ت األشياء.الزراعي وا 

  يياب شركات عربية توفر مستلزمات الزراعة الذكية وخاصة تحليل البيانات التي يتم
 قياسها.

  أجود قوانين في أيلب الدول العربية تحد من استعمال صور األقمار الصناعية )مقتصرة
)صعوبة  Dronesعلى األنشطة أمنية باألساس( واستعمال الطائرات بدون طيار 

 الستعمالها(.استخراج ترخيص 
 األشياء نترنتإب المعدة ا الت على المتدربة والعمالة الفنيين توفر عدم. 
 الريفية المناطق في اإلنترنت شبكات ضعف. 
 85 %يحد مما الحجم صغيرة مزارع في مهيكلة العربية الدول في الزراعية األراضي من 

 .الصناعية األقمار صور تستعمل التي التقانات استعمال من
 البيانات خصوصية ضمان عدم (privacy )بعض يجعل اإلنترنت على ونشرها 

نترنت الذكية الزراعة تبني في مترددين والشركات المزارعين  .الزراعة في األشياء وا 
 

 النموذج المعتمد في مشاريع الهيئة لنقل التقانات الحديثة :
 جديد مفهوم إدخال الزراعة تدامةاس لتعزيز المبتكرة النظم تبني في الهيئة تجربة مخرجات أهم من

 :عبر التطبيقي الزراعي للبحث
 . الهيئة شركات في بحثية تجارب إقامة -1
 .المحلية للبيئة التقانة لتطويع الهيئة بشركات نموذجية مزرعة إقامة -2
 .الجدد الخريجين تدريب -3
 .المزارعين إلى الجديد الزراعي النظام نقل -4
 .للمزارعين الحديثة التقانات خدمات تقديمل تجارية أسس وفق تعمل شركات إقامة -5
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 جهود الهيئة في توفير المدخالت الزراعية كأساس الستدامة الزراعة :
 .تأسيس شركات إلنتاج البذور 
  .توطين إنتاج تقاوي البطاطس لتجنب تبعّية الدول العربية 
 ة البيطرية.إقامة شركة األدوية البيطرية لتغطية حاجة السودان من اللقاحات واألدوي 
 .تأسيس شركة لتصنيع معدات الدواجن والماشية 
 .تأسيس شركة لتصنيع معدات الري المتطورة 

 
جهود الهيئة في ضمان اقتصاديات اإلنتاج كشرط من شروط استدامة اإلنتاج 

 (:1الزراعي )
 ترتكز استثمارات الهيئة على تقييم دقيق لدراسات الجدوى الفنية والمالية الواردة عليها 

 . 2018دراسة في سنة  115و 2014دراسة في سنة  57والتي تراوح عددها بين 
 .التحقق من الجدوى الفنية والمالية للمشروع قبل إتخاذ القرار االستثماري المناسب 
  تشترط الهيئة أن يتم في دراسة المشاريع الزراعية تحليل ا ثار االجتماعية والتنموية

 مارية لضمان استدامة االستثمار الزراعي.والبيئية لكل المشاريع االستث
 

  
 

جهود الهيئة في ضمان اقتصاديات اإلنتاج وربحية الشركات كشرط من شروط 
 ( :2استدامة اإلنتاج الزراعي )

  متابعة آداء الشركات التي تساهم فيها، حيث يتم متابعة تنفيذ  عنللهيئة إدارة مسؤولة
وتقديم المشورة الفنية والمالية لتحسين أداء الشركات القائمة البرامج الفنية والتمويلية للشركات 

 ومتابعة تنفيذ المشاريع باعتماد مؤشرات الحوكمة الرشيدة.

 ال
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  تعمل الهيئة على تشبيك شركاتها في الدول العربية المختلفة لتعزيز تبادل السلع بين الدول
 ل تسويقها للصادر.العربية وضمان تصنيع المنتجات الزراعية في الدول العربية قب

  أنشأت الهيئة منصات لتجميع الفواكه والخضر في المغرب وتونس والسودان والعمل
 متواصل إلضافة منصات في اإلمارات ومصر واألردن.

  تعمل الهيئة وبهدف تكملة سالسل اإلنتاج على تطوير الزراعة التعاقدية لربط شركات الهيئة
لتوفير المنتجات الزراعية األّولية، وذلك عبر توفير المصنعة للمواد الغذائية بالمزارعين 

التمويل الالزم للمزارعين إلنتاج المحاصيل التي يتم تصنيعها في الشركات التي تساهم فيها 
 الهيئة. 

 
 : الهيئة تجربة وفق الزراعية المشاريع ستدامةا عدم أسباب أهم
 جدوى الفنية والمالية وفي حسابات عدم اعتماد فرضيات إنتاجية  وأسعار واقعية في دراسة ال

 المؤشرات المالية.
 .سوء تقدير رأس المال العامل وعدم توفيره عند انطالق تنفيذ المشاريع 
  عدم استكمال دفع المساهمين لكامل نصيبهم من رأس مال المشروع مما يعيق انطالقة

 المشروع وفق ما خطط له في دراسة الجدوى.
 جات المشروع.يياب استراتيجية لتسويق منت 
 

 ( :1جهود الهيئة في تطوير النظم االجتماعية لتعزيز الزراعة المستدامة )
تنفيذ برامج تنموية بتمويل صغار المزارعين والمرأة الريفية )بلن عدد المستفيدين في السودان في 

 مستفيد(. 78,000أسرة، تمثل نحو  13,000نحو 2018-2013الفترة 
 حقيق األهداف التالية:تهدف البرامج التنموية لت

 تحسين فرص صغار المنتجين بشقيه الزراعي والحيواني لتحقيق هوامظ أرباح جيدة. -
تعزيز قدرة صغار المزارعين على تحسين مستواهم المعيشي وتحقيق األمن الغذائي في  -

 مناطقهم.
 تنشيط عمل وزيادة المؤسسات المجتمعية من روابط وجمعيات واتحادات زراعية. -
 المساهمة في تهيئة المناطق الريفية بهدف استقرار المنتجين. -
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 اإلحكام الز

 ( :2جهود الهيئة في تطوير النظم االجتماعية لتعزيز الزراعة المستدامة )
 (:2جهود الهيئة في تطوير النظم االجتماعية لتعزيز الزراعة المستدامة )

جمعات المزارعين في مناطق اإلنتاج إضافة لتحسين مّكن النشاط المجتمعي للهيئة من استقرار ت
قدرتهم على تحسين اإلنتاجية بسبب تزويدهم بالمدخالت الزراعية والتقانات التي تمكن من 

 تحسين اإلنتاجية وحسن استغالل الموارد الطبيعية المتاحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور عدد البرامج التنموية

2017-2013في الفترة    
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 ( :3تدامة )جهود الهيئة في تطوير النظم االجتماعية لتعزيز الزراعة المس
  ًفي جانب المسؤولية االجتماعية في  مهماً  تلعب الشركات التي تساهم فيها الهيئة دورا

مناطق المشروعات التي تساهم فيها والمناطق المتاخمة لها وتقدم العديد من الخدمات 
 االجتماعية منها:

 .المشروعات مناطق في وكهرباء طرق  من األساسية للخدمات الدعم بعض توفير -
 .المرافق لهذه مستمر ودعم صحية ومراكز مدارس بإقامة والتعليم الصحة عمد -
 التي المناطق في الخيرية األعمال في المحققة األرباح صافي من مبالن تخصيص -

 .الشركة فيها تعمل
 .الخاصة االحتياجات ذوي  ودعم وأسرهم لألطفال الترفيهية والبرامج األنشطة إقامة -
 لعديد من الخدمات لصغار المزارعين بتوفير مدخالت اإلنتاج كذلك تقدم هذه الشركات ا

 وتقديم خدمات اإلشراف الفني واإلرشاد وبما يعزز قدرتهم اإلنتاجية والتنافسية.
  توفر الشركات التي تساهم فيها الهيئة، فرص عمل مباشرة ويير مباشرة، وقد بلغت

رصة عمل مباشرة ويير ألف ف 115الفرص التي وّفرتها هذه الشركات ما يزيد على 
 مباشرة.

 
 الهيئة خبرة وفق المستدامة الزراعة ضمان مفاتيح: الخاتمة
  نشر وتبني التقانات الزراعية المحافظة على الموارد الطبيعية باعتماد نموذج

بحثي تطبيقي يعتمد على  تطويع التقانة في الدول العربية ومن ثم نشرها عبر 
 بعث شركات خدمات.

 ت الزراعية وخاصة البذور المحلية وتوطين إنتاجها في الدول توفير المدخال
 العربية.

  العمل على إعتماد تقييم دقيق لدراسات المشروعات االستثمارية وضمان
 انطالقة ناجحة للمشاريع.

  الربط بين التصنيع واإلنتاج عبر دعم الزراعة التعاقدية وتمويل صغار
 مين تسويق منتجاتهم الزراعية. المزارعين وبعث شراكات مع المصنعين لتأ

  تشبيك الشركات الزراعية لتعزيز التبادل التجاري العربي ومن ثم اكتساح
 األسواق الواعدة.
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  ضمان تطوير النظم المجتمعية في مناطق تنفيذ المشاريع  كاستثمار على
 المدى الطويل لتأمين استقرار المجتمعات الريفية في مناطق اإلنتاج.

 
 لمستقبلية للهيئة:المجهودات ا

ستواصل الهيئة مجهوداتها في تبني التقانات المبتكرة وخاصة الزراعة الذكية التي من شأنها مزيد 
 تحسين استغالل الموارد الطبيعية إضافة إلى تحسين اإلنتاجية.

وستعمل على نشر الزراعة الذكية عبر إنشاء شركة خدمات زراعة ذكية في كافة الدول العربية  
 ز الزراعة المستدامة في الدول العربية.لتعزي
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Role of Private Sector Investment for Promoting Sustainable 
Agriculture in Egypt 

 العطفي حسين. د.أ

 
hielatfy@arabwatercouncil.org 

 .األمين العام للمجلس العربي للمياه 
 جمهورية مصر العربية. -وزير الموارد المائية والرى األسبق 
  نائب الرئيس الشرفى للهيئة الدولية للرى والصرف(ICID) .  
  الرئيس الشرفى للشعبة القومية للرى والصرف(ENCID). 
  عضو نقابة المهندسين المصرية(EES). 
  تدرج فى مناصب وزارة الموارد المائية والرى القيادية ) معاهد المركز القومى لبحوث المياه

، الهيئة المصرية العامة  (NWRC)ب األمين العام للمركز القومى لبحوث المياه حتى منص
، وكيل الوزارة الدائم  (ID)، رئيسًا لمصلحة الرى (EPADP)لمشروعات الصرف 

MWRI) ي.(، ثم وزيرًا للموارد المائية والر 
  ك خاللها فى شار  ،عامًا فى مجال إدارة الموارد المائية 40له خبرة على مدار ما يزيد على

المائية الداخلية والخارجية إلدارة الموارد المائية و  ستراتيجيات والسياساتالوضع وتنفيذ ا
متطلبات الدراسات والبحوث إلعداد وتخطيط وتنفيذ مشروعات الرى والصرف والمشروعات 

 المائية القومية الكبرى فى جمهورية مصر العربية. 
 مجلس العربى للمياه يشغل حاليًا منصب األمين العام لل(AWC-SG)،  من  اً وله كثير

اإلسهامات فى تطوير وتبنى السياسات واالستراتيجيات وا ليات لمواجهة قضايا المياه على 
وله عالقات تعاونية متميزة مع شركاء التنمية من ، الصعيد الوطنى واإلقليمى العربى والدولى

 ية.المنظمات والمؤسسات العربية واإلقليمية والدول
  وشارك فى ، ستشارى فى الجامعات ومراكز البحوث الوطنية واإلقليمية والدوليةامحاضر و

سهامات عديدة فى  العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية واإلقليمية وله بحوث منشورة وا 
 ،بعض الكتب والمؤلفات العلمية فى مجال إدارة الموارد المائية والموضوعات ذات العالقة

 عددًا من الجوائز وشهادات التقدير.وم نح 
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Role of Private Sector Investment for Promoting Sustainable 
Agriculture in Egypt 

 

Agriculture is vital to our survival and the main food source for poor 

people in rural areas. Among the Global Goals for Sustainable 

Development, Goal 2 includes the challenge of eradicating hunger and 

creating conditions for food to be produced sustainably.  It is hence 

important to create more productive and climate and environmentally 

sustainable agriculture.  Sustainable agriculture not only contributes 

development of biodiversity and ecosystems, it also means less 

deforestation, and easier ways for people to support themselves and get 

out of poverty. 

In Egypt, agriculture contributes 11.7% to the country’s GDP in 18 

months (Egypt today, Nov. 2017).  However, Egypt’s agricultural sector 

is facing a number of challenges such as the impacts of climate change, 

water and land scarcity, high levels of urbanization and an increasing 

demand for healthy, nutritious food and finance for sustainable 

agriculture. 

The need for investment in the agriculture hence becomes a vital issue, to 

meet basic needs and also to mitigate health, socio-political and 

environmental risks.  It is indeed a considerable challenge to ensure that 

investments and finance in the agriculture sector can cope with 

uncertainty due to diverse factors as climate change, economic and 

demographic trends, as well as technological advances.  Investments 

made by the farmers themselves are indispensable. Also private 

investment should complement public sector investment. When coupled 

with the right policy environment, private investment can be catalytic to 

inclusive economic growth, environmental sustainability, and long-term 

poverty reduction. Such achievements require innovation, a long-term 

focus and a more inclusive approach by the private sector.  

In this context, and within the framework of the 2030 Sustainable 

Agricultural Development Strategy, there is considerable opportunity for 

private sector investment for promoting sustainable agriculture through; 

Enhancing the inter-linkages between Water and Agriculture (Water-

Food NEXUS approach), introducing the necessary agricultural reforms 

in the institutional and legislative frameworks and enhancing agricultural 

research, technology localization by providing information, directing 

appropriate investments for scientific research and education, sharing 

experiences and success stories in the field of agriculture and food 

security. Also, it is important to adopt short-and long-term policies to 
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increase agricultural productivity and promote Arab integration to 

achieve food security and Capacity building for local and national 

communities, with special focus on farmers and extension service 

personnel, for adaptation to climate change, risk management, early 

preparedness, transition to green economy, etc. 

Addressing this issue requires long-term strategic planning of investment 

pathways that focus on enlightened management, accompanied with 

science and technology, supportive economy, strong partnership with the 

private sector, regional cooperation and integration, political will and 

joint Arab action, if we are to achieve sustainable water and food security 

and a better future for our Arab people and our present and future 

generations. 
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 نموذج لالستثمار األجنبي في قطاع الزراعة

 م. محمود شكري عصفور

 

mahmoud.asfoor@nutreo.com 

 .مدير التسويق بشركة سكريتنج إيجيبت لتغذية الحيوان 

  ماجستير إدارة األعمالحاصل على MBA . 

 

 
 نموذج لالستثمار األجنبي في قطاع الزراعة

 
، وهي الشركة الرائدة في السوق المصري في مجال  2001تأسست شركة هندركس مصر في عام 

نتاج أعالف األسماك التي تباع تحت االسم التجاري سكريتنج، وهي شركة رائدة في إنتاج  تصنيع وا 
 مركزات الدواجن.

، قامت مجموعة نتريكو العالمية باإلستحواذ على شركة هندركس مصر وتم تغيير االسم 2013في عام 
، واصلت نتريكو إلتزامها بالنمو في مصر 2014ة لتصبح سكريتنج إيجيبت. في عام والعالمة التجاري

ستثمار في زيادة قدرة إنتاج أعالف األسماك. ويمّكن الخط الجديد لسكريتنج إيجيبت من المن خالل ا
ألف طن سنويًا وتوسيع ريادتها في السوق المحلية. وفي  150مضاعفة طاقتها اإلنتاجية لتصل إلى 

ة أخرى على اإللتزام، دخلت سكريتنج في شراكة بحثية مدتها خمس سنوات مع المركز الدولي عالم
لألسماك )منظمة يير هادفة للربح( لدعم التنمية المستدامة لتربية األسماك في مصر وعلى مستوى 

 إفريقيا.
ئيسي ٪ تصدير من إجمالي المبيعات بشكل ر 3، حققت شركة سكريتنج إيجيبت نسبة 2018في عام 

إلى دول أفريقية مثل نيجيريا، كينيا وأويندا. في الوقت ذاته بدأت سكريتنج إيجيبت بإنتاج أنواع أخرى 
 من أعالف األسماك مثل أعالف الدنيس، القاروص والجمبري.

ستثمارات جديدة في طور اإلعداد لزيادة القدرة اإلنتاجية لسكريتنج إيجيبت افي الوقت الحاضر، هناك 
راق سوق أيذية الحيوانات األليفة بالتنسيق مع العالمات التجارية الشقيقة لمجموعة نتريكو ختاوذلك ب
 العالمية.

 



124 
 

 

 

 
 

 
 



125 
 

 
 

 
 

 



126 
 

 
 

 
 

 



127 
 

 
 
 

 
 

 



128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 
 
 
 
 
 

 الجلسة الثالثة )ب(
 حلقة نق اشية:

 التمدد الحضري واألمن الغذائي في مصر:
لمستقبلية واألولويات  االحتياجات الحالية واالتجاهات ا

 البحثية
 حطب أبو عاصم.د: الجلسة رئيس
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Rapid Urbanization and Food Security in Egypt: 
Needs, Future Directions and Priorities 

Organized by  

Institute of National Planning in Egypt (INP)  
& 

Department of Economics at the Swedish 
University of Agricultural Sciences (SLU) 

 

Speakers: 

 

 

Prof. Carl-Johan Lagerkvist 

 Professor and Head of the Economics Department of the Swedish University 

of Agricultural Sciences and Editor of the European Journal of Agricultural 

Economics (EJAE) and member of the editorial board of Food Quality and 

Preferences. 

 Visiting Professor, Department of Applied Economics, University of 

Minnesota, United States of America, visiting professor at the Czech 

University of Agricultural Sciences, as well as consultant to the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Swedish Institute for 

Food and Biotechnology. 

 Has more than 66 research papers published in international journals. Its 

research activities focus on the use of behavioral methods to understand 

farmers' decisions and choices, to assess consumer behavior and decisions, 
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and to examine the safety and quality of food in the context of developing 

countries. 

 He has received many international awards, including the Nordic 

Association of Agricultural Economics Award and the Best Research Award 

in Agricultural Economics from the German Society for Economic and 

Social Sciences in Agriculture. 

 

 

Dr. Assem Abou Hattab 

 

assem.abouhatab@slu.se 

 He is Assistant Professor of Economics at the Swedish University of 

Agricultural Sciences and Senior Researcher of the Agriculture and Food 

Economics Group at the University. During his scientific career. 

  He was a researcher at the Watson Institute for International Studies at 

Brown University in the United States of America, a researcher at the 

Middle East Research Center at Lund University in Sweden, an assistant 

researcher and lecturer at the Northwest China University of Agriculture 

and Forestry. 

 He has 53 scientific research published in international scientific journals, 

in addition to many other articles, working papers and policy papers in 

conferences and international and regional scientific meetings. 

 Dr. Assem Abu Hatab served as a short-term expert or consultant for 

several international and regional organizations, including FAO, World 

Bank, Swedish International Development Agency, United Nations 

Organization for Trade and Development, African Union's New Partnership 

for Africa's Development (NEPAD), and the European Commission for 

Education, Audiovisual and Culture (EACEA). 

 Dr. Assem Abu Hatab has received many awards and scientific accolades, 

including the selection of the United Nations Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) in the global team of 226 experts worldwide to 

prepare the Global Report on Climate Change (AR6), which will be 

completed in 2021. He was elected in 2015 as Egypt's representative to the 

FAO and an economist in the Arab Science and Technology Foundation in 

2016. He was awarded the Scientific Excellence Award from the Arab Fund 

mailto:assem.abouhatab@slu.se
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for Economic and Social Development in 2013 and was elected as a member 

of the Association Arabic German Youth Academy. 

 

 البطران محسن/  د.أ

 
 القاهرة جامعة الزراعة بكلية االقتصاد أستاذ . 
 الدراسات لمركز ومديرا العليا للدراسات الزراعة لكلية وكيال العلمية مسيرته خالل 

 كما القاهرة، جامعة الزراعة بكلية الزراعي االقتصاد لقسم ورئيسا الزراعية االقتصادية
 للتنمية الرئيسي البنك دارةإ لمجلس ورئيس االستثمار، لوزارة كمستشار ايضا عمل

 واالستصالح الزراعة بوزارة االقتصادية شئون ال قطاع ورئيس الزراعي، واالئتمان
 في ومحاضراً  بالجيزة النوعية للدراسات العالي للمعهد اً عميد ايضاً  كان كما الزراعي،
 – IOWA project university) االمريكية ايوا جامعة مشروع الزراعي التعاون  معهد

USA  )فهد الملك لكلية تصادواالق حصاءلإل اً مساعد اً استاذ عمل كما القاهرة، جامعة 
 كلورادو بجامعة االقتصاد قسم باحث ومساعد السعودية، العربية بالمملكة األمنية

 الجارية لالحصاءات كخبير للعمل ايضا انتدابه تم وقد االمريكية، المتحدة بالواليات
 .االمريكية للمعونة التابع  NARB لمشروع

 وتحليل الدولية والتجارة قتصاديةاال التنمية وهي المجاالت من العديد في تخصص 
 لديه حيث الزراعية، للمشروعات المالي والتحليل االقتصادية الجدوى  ودراسة االسعار
 بلن حيث واالستثمار الزراعية والتنمية االقتصاد مجاالت في العلمية المؤلفات من العديد
  االنجليزية لغةوال الغربية باللغة علمي بحث 32 عن يزيد بما المنشورة األبحاث عدد

 .والمحلية الدولية للمجالت
 مكون  – لألبحاث القومي المشروع:   وهي المشروعات من لعدد واستشاري  كخبير عمل 

 ،كخبير(  األمريكية التنمية وكالة/  المصرية الزراعة وزارة)  الزراعية السياسة تحليل
 كمستشار وعمل ، لجيزةبا النوعية للدراسات العالي المعهد وتجهيز إنشاء عند استشاري 
 .األراضي واستصالح الزراعة وزارة في االقتصادية الشئون  بقطاع استشاري  وخبير

 جامعة – االقتصادية الدراسات مركز: وهي المؤسسات من العديد تأسيس في شارك 
 والمعهد الزراعة لتكنولوجيا العالي والمعهد ، النوعية للدراسات العالي المعهد ، القاهرة
 من العديد في بالمشاركة قام كما. السودان – درمان أم – النوعية للدراسات العالي

 . دوله 20 من أكثر في والمصرفية االقتصادية العلمية المؤتمرات
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Dr. Olivier Ecker 

 

 
 Senior researcher at the Development Strategies and Governance Division 

of the International Food Policy Research Institute (IFPRI). He is also an 

economist specializing in development strategy and policies to reduce 

poverty and food and nutrition security in the MENA region and sub-

Saharan Africa. 

 Prior to joining the International Food Policy Research Institute (IFPRI) in 

2009, he worked as Associate Researcher in the Department of International 

Agricultural Trade and Food Security at the University of Hohenheim, 

Germany. 

 He has many research and articles published in the field of food security 

and urban expansion, and national and regional programs. 
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الحضري واألمن الغذائي في مصر: االحتياجات الحالية واالتجاهات     التمدد

 واألولويات البحثية المستقبلية
 مقدمة

التوسع الحضرى إلى جانب التغيرات الديمويرافية والبيئية المرتبطة به تحديات يير يطرح 
وع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية فى البلدان النامية . فنظرًا لعوامل مثل مسبوقة تتعلق بالج

الهجرة من الريف إلى الحضر وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية وانعدام األمن فى سبل 
أنحاء العالم مستمرون فى الزيادة بسرعة . وتكشف العيظ، فإن سكان الحضر فى جميع 

وتيرة التوسع الحضرى ستزداد تسارعًا فى العقود المقبلة وأن حوالى ثلثى  التوقعات العالمية أن
سيتركزون فى المناطق الحضرية . ونتيجة لذلك ، فإن  – 2050بحلول عام  –سكان العالم 

النظم الغذائية فى مدن البلدان النامية ، حيث التحضر يحدث بشكل أسرع ، ستواجه ضغوطًا 
األيذية فى المناطق  قر سوف يزداد تحضرًا ، وسيزداد الطلب علىكثيرة فى التكيف حيث أن الف

الحضرية مما سيلقى بالمزيد من الضغوط على نظم اإلنتاج الزراعى فى المناطق الريفية وشبه 
الحضرية . وفى هذا الصدد ، شهدت مصر تحواًل حضريًا سريعًا خالل العقدين الماضيين ، مما 

ى الزراعية الخصبة ، مما جعل القضايا المتعلقة بتوفير األمن أدى إلى خسارة هائلة فى األراض
الغذائى للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة فى المدن المصرية تحديًا أمام الباحثين وصانعى 

. لذلك ، فتشير نتائج الدراسات أن  السياسات باعتباره ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة
تكون أكبر بكثير فى المدن المصرية وأن تحقيق أهداف التنمية تحديات التنمية المستدامة س

المستدامة سيعتمد بشكل كبير على كيفية تخطيط المدن فى مصر وكيفية إدارتها. بمعنى آخر ، 
يعتمد ذلك على قدرة مصر على بناء أنظمة يذائية مرنة ومستدامة تتكيف مع تغييرات استخدام 

 السكان المتزايدة . احتياجاتلبية األراضى وتعزيز األمن الغذائى لت

 

 أهداف ورشة العمل

فى ضوء هذه الخلفية أتت هذه الحلقة النقاشية بالتعاون بين معهد التخطيط القومى وقسم 
االقتصاد فى الجامعة السويدية للعلوم الزراعية على ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة وتحديد 

مرانى واألمن الغذائى ، وسبل بناء نظم يذائية أكثر األولويات البحثية فيما يتعلق بالتمدد الع
إتاحة المجال للمشاركين لتبادل الرؤى وعرض نتائجهم البحثية استدامة فى مصر ، إلى جانب 

بهدف استكشاف فرص التعاون فى مشروعات بحثية حول األمن الغذائى والتمدد العمرانى فى 
 مصر .
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 المشاركون فى الورشة

والمعاهد  من الباحثين والخبراء فى الجامعات 37ن فى الورشة عدد ضمت قائمة المشاركي
الريفية ، واألمن الغذائى ،  البحثية المتخصصين فى مجاالت االقتصاد الزرايى والتنمية الزراعية

والتخطيط العمرانى ، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات المصلحة زمنظمات المجتمع المدنى 
 المعنية بموضوع الورشة .

 
 برنامج الورشة

إشتمل برنامج الورشة على عدد من الكلمات والعروض التقديمية أعقبها مناقشة مفتوحة من 
المتحدثين والحاضرين . وقد بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية لألستاذ الدكتور / عالء زهران رئيس معهد 

د بالجامعة التخطيط القومى ، ثم كلمة للدكتور / عاصم أبو حطب أستاذ االقتصاد المساع
تحدث فيها عن الهدف العام من اللقاء والنتائج المتوقعة للورشة ، إلى  السويدية للعلوم الزراعية

جانب عرض ألهم األنشطة والنتائج البحثية للمشروعات التى تجريها الجامعة السويدية للعلوم 
االقتصاد الزراعى الزراعية فى مصر . وبعد ذلك تحدث األستاذ الدكتور / محسن البطران أستاذ 

بجامعة القاهرة حول ديناميات التمدد العمرانى فى مصر وانعكاساتها على األمن الغذائى . ثم 
تحدث الدكتور أوليفر إيكر الباحث بالمعهد الدولى لسياسات الغذاء بواشنطن حول تحوالت النظم 

النتهاء من كلمات الغذائية للوجبات الصحية للفقراء فى المناطق الحضرية فى مصر . وبعد ا
 حدثين ، تم فتح الباب للمدخالت والتعقيبات واألسئلة من الحضور .المت

 

 فعاليات الورشة

 معهد التخطيط القومىقام أ.د عالء زهران فى كلمته االفتتاحية باستعراض جهود وأنشطة  
الستشارات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة من خالل إجراء البحوث والدراسات وتقديم ا

 ألجهزة الحكومة المختلفة ، والسيما فيما يتعلق باألمن الغذائى والتمدد العمرانى .

للعلوم الزراعية وبعد ذلك قدم الدكتور عاصم أبو حطب شرحًا لألنشطة البحثية للجامعة السويدية 
التعاون  فى مصر خالل العشر سنوات األخيرة ، والتى تأتى فى إطار استراتيجية الجامعة بتعزيز

مع الدول النامية فى المجاالت المختلفة المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة . ثم تطرق بعد ذلك 
 لالشارة إلى ظاهرة التمدد العمرانى المتسارع التى صارت تشكل أحد أكبر التحديات التى تواجه
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الفقر وتحقيق األمن النظم الزراعية فى الدول النامية وتؤثر على جهودها للقضاء على الجوع و 
 الغذائى .

وركزت كلمة أ.د محسن البطران على تطور ظاهرة التمدد العمرانى خالل العقود األخيرة 
وانعكاساتها على قطاع الزراعة الذى يساهم بشكل مباشر ويير مباشر فى توفير فرص العمل 

ى اإلجمالى ، وتمثل % من الناتج المحل 14لحوالى ثلث القوة العاملة فى مصر ، ويساهم بنسبة 
أنه خالل العقود الثالثة . كما أوضح % من إجمالى الصادرات المصرية  20صادراته  حوالى 

الماضية حدثت تغيرات جوهرية على مستوى السياسات الزراعية واالقتصادية إلى جانب التغيرات 
ك االستهالكى نتيجة الديموجرافية والبيئية كمعدالت الزيادة السكانية المثزايدة ، وتغير السلو 

 الهجرة من الريف إلى الحضر ، والتى ساهمت بشكل مباشر فى معدالت األمن الغذائى .

وفى كلمته حول تحوالت النظم الغذائية لفقراء المناطق الحضرية فى مصر ، أشار الدكتور 
ع معدالت أوليفير إيكر إلى ظاهرة العبء المزدوج لسوء التغذية فى مصر ، والتى تتمثل فى ارتفا

كما أشار إلى  التقزم عند األطفال وزيادة السمنة لدى شرائح أخرى من المجتمع فى ذات الوقت .
أن النتائج البحثىة للمعهد الدولى لسياسات الغذاء أوضحت أن برامج اإلعانات الغذائية لم تساهم 

فى استمرار الحد من سوء التغذية لدى األطفال ، بل وربما قد تكون ساهمت  بشكل فعال فى
حوافز  تخلقوأرجع ذلك إلى كون هذه البرامج قد  عبء سوء التغذية المزدوج وفاقمته .

كما  ،لالستهالك المفرط لألطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والوجبات الغذائية يير المتوازنة
ات أوضحت النتائج قيام العديد من األسر المستهدفة من هذه البرامج بتوجيه مخصصات اإلعان

صالح إعلى بنود أخرى. وبناًء عليه، فقد أوصى الدكتور أوليفير إيكر بضرورة لإلنفاق الغذائية 
العامة الغذاء في مصر، مع االهتمام بالبرامج التوعوية المتعلقة بالصحة  وا عادة هيكلة برامج دعم

ينبغي نه والتغذية بين الطبقات الفقيرة في المناطق الحضرية على وجه الخصوص. كما أوضح أ
، إلى أن تكون سلة األيذية المدعومة متوافقة بشكل أفضل مع االحتياجات الغذائية للمستفيدين

لسماح وا ،التخلص التدريجي من اإلعانات المقدمة لألطعمة الغنية بالسعرات الحراريةجانب 
 . للمستفيدين بمزيد من المرونة في اختيار األطعمة حسب احتياجاتهم الفردية

ً بين وخالل ا ً مفتوحا لجزء األخير من فعاليات الورشة، أدار الدكتور عاصم أبو حطب نقاشا

المتحدثين والمشاركين في الورشة، تركزت خالله األسئلة والتعقيبات حول معدالت التمدد 

العمراني المتزايدة والتغيرات البيئية والمناخية وعالقتها بتغير استخدامات الموارد األرضية 

 من الغذائي والتنمية المستدامة في مصر. ألالقتها باوالمائية وع
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خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات للحد من تداعيات التمدد العمراني على  وبناًء عليه

  الغذائي في مصر ومن بينها:  األمن

 الزراعية الطبيعية الموارد ورصد وتصنيف ومسح لحصروبرامج  خطط وتنفيذ إعداد 

 أكثر فاعلية . تكون لكي الحيازات الزراعية نظم طويروت األراضي، واستصالح

 المتصحرة  األراضي واستصالح التصحر انتشار لوقف والبرامج الخطط وضع

 .   للتصحر المعرضة األراضي وصيانة

 التنمية برامج تنفيذ خالل من منها والحد الريفية الهجرة قضية معالجة التركيز على 

 .  وتنميته الريف تطوير على قادرةال المستدامة الريفية المتكاملة

 للتنمية الالزمة األساسية البنى التحتية استكمال أو إلقامة مشروعات وتنفيذ وضع 

 واستصالح وصرف ري وشبكات مائية وسدود وخزانات طرق شبكات من الزراعية

 في ضوء قيود الموارد المائية . جديدة زراعية أراض

 البحوث وتطوير الحديثة، واالهتماد بدعم والمدخالت التقنيات استخدام تطوير 

 وإتباع التركيبات المحصولية، واختيار الزراعي بالتخطيط االهتمام وزيادة الزراعية،

 اإلنجازات من واالستفادة التربة، رطوبة حفظ على تساعد التي الزراعية األساليب

  .  الحيوية ثورة التقنية في الجديدة
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The Water Supply-Demand Gap is Widening Fast- 

How to Revert this Trend 

Climate Resilient Water Resources 

 

Dr. Amgad Almahdy 

 

a.elmahdi@cgiar.org 

 He has recently joined IWMI to lead the Middle East and North Africa (MENA) 

Office in Cairo, Egypt “Head of MENA Region”.  

 He has over 20 years of working experience in the fields of hydrology, natural 

resource management, water accounting and assessment and water information 

management in operational, research, and academic agencies in Australia, 

Greece, Italy, China and Egypt. 

 Prior to joining IWMI, Dr Elmahdi was leading the Water Resources Section, at 

Climate and Water Division, at the commonwealth Australian Government, where 

he led four multi-disciplinary teams/units responsible for delivering high profile 

organisational objectives: 1) Water resources modelling, 2) Groundwater, 3) 

Urban Water, and 4) Water Analysis to provide water information services across 

Australia using data collected by about 200 water management agencies and 

utilities. These services are a key element of water reforms to provide secure 

access to water, to address over allocation, and to provide efficient allocation of 

water through water markets, pricing and other means.  

 He holds a PhD in Water Resource Management from the University of 

Melbourne, Australia, 2 M.Sc. in Land & Water Management from Italy and 

Egypt.  

 Dr Elmahdi MENA's office mission is to provide evidence-based solutions to 

sustainably manage water and land resources for food security, people’s 

livelihoods and the environment. His role is also involving representing IWMI in 

the sub-region, promoting and expanding IWMI’s research activities across the 
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region, while maintaining strong links with national and international partners to 

ensure effective uptake of IWMI’s research outputs and to ensure services have 

direct community value.  

 He is also a recognized International Water and Natural Resources Management 

Consultants and the Australian representative for international agencies- ICID- 

International Commission on Irrigation and Drainage since 2016 and recognised 

a key note speaker at national and international forum and the leading authors for 

WMO water resources assessment manual book.  

 

The Water Supply-Demand Gap is Widening Fast- 

How to Revert this Trend 

Climate Resilient Water Resources 
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For centuries, the control and delivery of water has shaped states and 

economies across the Middle East and North Africa (MENA) region. In 

the 20th century, infrastructure development tamed key river systems and 

led to huge expansion in irrigation, as population nearly quadrupled. 

More recently, MENA has experienced severe water stress against a 

background of recurring droughts and worsening environmental 

degradation, rapid urbanization and persistent food insecurity, 

compounded by conflict and civil unrest, giving rise to mass migration. In 

view of climate change impacts, the deficit in the water budget is 

expected to increase over the next century leading to significant 

challenges to people and governments of the Arab region. These 

challenges are not only limited to future developments but also to the 

sustainability of any current or previous economic or social 

achievements. According to the International Panel of Climate Change 

(IPCC), rainfall will decrease by 10-25%, runoff will decline by 10-40% 

while evaporation is expected to increase by 5-20%, although most of the 

impact is expected to be felt after 2025.  

 

Consequently, in arid and semi-arid countries of the Arab Region, the use 

of climate resilient water resources-CRWR  are expected to play an 

increasingly important role in the next upcoming years to satisfy the 

growing pressure on water resources and to narrow down the gap 

between Water supply and demand. Yet, to date and due to several 

technical, institutional, environmental and social constrains, strong 

insights on how CRWR can contribute to bridging the water deficit gap 

are still missing in many cases.  

 

Addressing Supply-Demand gaps would entail tackling issues of 

consumption and supply to achieve a greater level of water security or 

sustainable levels of water usage, despite resource scarcity.  Adopting 

CRWR techniques, such as desalination, reuse- of treated wastewater, use 

of brackish water, water harvesting….etc. can seriously help mitigating 

the detrimental impact of scarcity. CRWR not only can contribute to 

increasing the availability of safe and sustainable water resources that are 

beneficial for the development of the society as a whole, but it can also 

contribute to the adaptation and mitigation measures needed to face 

climate change impacts by reducing the emission of greenhouse gases.  
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Establishing a Framework for Action towards Water 

Sustainability 

 

Dr. Pasquale Steduto 

 

pasquale.steduto@fao.org 

 Pasquale Steduto holds an MSc in Water Science and a PhD in Soil-Plant-Water 

Relationships from the University of California in Davis.  

 He has been working for more than 25 years on agricultural water use efficiency 

and water productivity, with a focus of crops water requirements, their yield 

response to water and associate modeling development under water scarcity 

conditions. 

 Scientific and technical activities have been conjugated with the management of 

many water-related development projects in Southern Europe, North Africa, Near 

East and Sub Saharan Africa, also in cooperation with Centres of the Consultative 

Group on International Agricultural Research.  

 Authors of over 100 publications in scientific journals and books, he initiated his 

career at the Centre International des Hautes Etudes Agronomiques 

Méditerranéennes (CIHEAM) in 1991 as research scientist and head of the 

ecophysiology laboratory.  

 He then joined FAO in 2003 as Chief of the Water Resources, Development and 

Management Service.  

 He has been the UN-Water Chair for the years 2007-2009 and has served as 

member of several committees and boards, including the Global Agenda Council 

for Water Security in the Global Economic Forum, the World Water Week at the 

Stockholm International Water Institute, and the Board of Governors of the World 

Water Council.  

 From 2010 he has served, always in FAO, as deputy director of the Land and 

Water Division, and from 2014 he has been the FAO ‘Regional Programmes 
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Leader’ and ‘Delivery Manager’ of the Regional Water Scarcity Initiative for the 

Near East and North Africa. He is presently Senior Water Adviser of FAO. 
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Summarizing the steps 
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Major water-decoupling pathways 
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The Near East and North Africa (NENA) region presently has about 10 

times less fresh water available per capita than the world average. The 

lowest of any other region in the world and with a quite alarming 

prospect: the demand for fresh water is on the rise, due to population 

growth, food security policies aiming at producing more food internally, 

changes in dietary patterns towards more animal-based proteins, 

urbanization, and overall socio-economic development; the availability of 

fresh water is on decline, due to reduced and variable rainfals, depletion 

of groundwater, direct and indirect waste of water resources and water 

quality degradation. The looming results is the fast-widening gap between 

availability and demand for fresh water resources, where competition 

between water-use sectors, like agriculture, industry, households, energy 

and environment, will only continue to build up. The Region is facing an 

unprecedented severe escalation of water scarcity.  

How can the NENA countries simultaneously reduce the water gap, 

promote sustainable water resources management and contribute 

effectively to food security and to the sustainable development agenda? 

Some solutions are within the agricultural-water sector, where irrigation 

already withdraws around 85% of renewable fresh water resources of the 

Region. They range from water harvesting, to re-use of treated 

wastewater, to desalination, to increased efficiency and productivity of 
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water use, to modernization of governance and institutions, to the 

formulation of effective investment plans, and to the review of sectoral 

and inter-sectoral policies. But important solutions are also outside the 

agricultural-water sector, inside the food system, such as food losses and 

waste along the value chain, and the dietary habits of people which are 

also strong determinants of water consumption. 

It is thus essential to have an analytical framework for water 

sustainability, where plausible scenarios of options to coping with water 

scarcity are scrutinized in a comprehensive costs-benefits matrix. 

 

Panelists: 

 

Dr. Clemens Breisinge 

 

c.breisinger@cgiar.org 

 Clemens Breisinger is senior research fellow and IFPRI’s country program 

leader. 

 Since 2010, Clemens also leads the Middle East and North Africa (MENA) 

team, which provides knowledge, strengthens capacity and aims at 

influencing policy and investment decisions for an Arab World free of 

poverty and malnutrition.  

 The team’s academic papers, reports and policy briefs are widely read and 

quoted by media such as Reuters, Time Magazine and The Economist.  

 Clemens’ research covers a broad range of issues related to the roles of 

agriculture and mineral resources for economic development, building 

resilience to crises and climate change, and designing policies for 

improving food and nutrition security.  

 He received his PhD in agricultural economics from the University of 

Hohenheim in 2006, where he also worked as a research and teaching 

associate since 2003. 
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Dr. Imam Bisher 

 

b.imam@unesco.org 

 He has a Bachelor degree in Civil Engineering from the University of 

Aleppo and Ph.D in watershed hydrology from University of Arizona.  

 He served as research scientist at the USDA-Agricultural Research Service 

(USDA-ARS), and as a research faculty at the University of Arizona (1994-

2003), where contributed to the founding of two research centers, and the 

University of California, Irvine (2003-2010), where he contributed to the 

establishment of the Center for Hydrometeorology and Remote Sensing 

(CHRS).  

 He joined UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP) in 

2010.   

 In 2012, he was appointed Deputy Secretary of IHP, and in 2015 he began 

field service at UNESCO’s Regional Bureau for Sciences for the Arab States 

in Cairo.  

 He is the Author and co-author of more than 60 peer reviewed publications 

and has served on several NASA, NOAA, and NSF, and the US National 

Research Council national project and programme evaluation panels in the 

US.  

 Dr. Imam expertise is in the areas of application of remote sensing in 

hydrology, hydrological modelling, climate change impact assessment, 

water resources management and governance 

 . 

mailto:b.imam@unesco.org


167 
 

 

Dr. Atef SWELAM, ICARDA 

 

a.swelam@cgiar.org 

 Dr Swelam is senior scientist with expertise on irrigation and water 

management with ICARDA’s Water, Land, and Ecosystems Program.  

 Prior joining ICARDA, he was associate professor of water management at 

University of Zagazig, Egypt.  

 Spanning over 20 years, Dr Swelam’s experience in irrigation and water 

management has focused on the sustainable intensification and 

diversification of small-scale farming systems. From irrigation management 

to climate resilience, his research and field work have been targeted 

towards open-source and innovative solutions to improve the livelihood of 

poor communities.  

 His research covers various fields including irrigation, drainage and salt-

affected soil management, as well as the socio-economic dynamics 

surrounding water use.  

 He has channeled his expertise in agricultural water management to 

uncover innovative and easily applicable solutions to increase biophysical 

and economical farming system productivity.  

 Throughout Dr Swelam’s career and professional experiences, he has 

increased his ability to efficiently scale-out scientific knowledge to growers 

and other relevant stakeholders.  

 He holds MSc in land and water resources management from IAM-Bari, 

Italy, Ph.D. in agricultural engineering from the University of Zagazig in 

Egypt and completed his post-doctorate at the University of California, 

Davis.  

 Dr Swelam received the prestigious Japan International Award for 

Agricultural Researchers for his outstanding performance and achievements 
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in research and development, the United Nations University, Tokyo, Japan, 

2015. 

 

Mr. Ebel Smidt  

 

ebsm@niras-ic.pl 

 Ebel Smidt is a water resources management expert, capacity building 

expert, mediator and process and project manager.  He has 38 years of 

experience in practical water management, knowledge transfer and 

institutional strengthening of organizations in Egypt, Mozambique, the 

Netherlands, Palestine, Romania and Rwanda in long term assignments. He 

gained short term experiences in Abu Dhabi, Hungary, Israel, Lesotho, 

Namibia and Tunisia. He is a graduate in Physics (B.Sc.) and Hydrogeology 

(M.Sc.) at the Amsterdam Free University with complementary studies in 

Engineering Geology at Delft University of Technology and courses in 

Anthropology and Project Management at the Open University.  

 He is principal and senior consultant and mediator at SG Consultancy and 

Mediation. He is currently Senior Water Resources Management Expert and 

coordinator of the Water Management Framework Modernization 

component of the EU-funded sector reform project Water STARS at the 

Ministry of Water Resources and Irrigation in Egypt.  

 In 2018 he concluded a crucial phase in the Integrated Water Resources 

Programme of the Rwanda Water and Forestry Authority, a 35 million Euro 

programme to implement Integrated Water Resources Management, 

Catchment Planning and Forest and Landscape Restoration. He is working 

on a PhD dealing with the role of mediation in improved water 

management. 
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Prof. Dr. Abdelaziz Ibrahim Tageldin 

abdelaziz.ibrahim10@gmail.com 

 Professor of Water Resources Economics -Institute of National Planning, Egypt. 

 After Graduated from faculty of engineering- Cairo University in 1968, he joined 

the institute of national planning as an instructor, and then he promoted 

gradually until he became a professor in 1992. 

 He worked as an expert and senior expert at FAO in different areas include 

project evaluation, planning of agriculture sector, development of agriculture 

strategies, and analysis value chains. 

 Also, he worked at the Arab Organization for Agriculture Development (AOAD) 

in the fields of training, preparation and evaluation of feasibility studies for 

agriculture projects, and planning of agriculture sector. Moreover, he worked at 

the USAID as a senior expert of institutional development. 

 From 2007-2009, he worked as a project coordinator for the social and economic 

development and benefits exchange project; one of the Joint Vision projects of the 

Nile Basin Initiatives at the Institute of National Planning, Egypt. 
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 بيومي بيومي عطية . د

 

 

attia.bayoumi@gmail.com 
 كلية الهندسة جامعة القاهرة . -بلوم الدراسات العليا فى الرى و الهيدروليكاد 
 لقومى بالقاهرة .معهد التخطيط ا –دبلوم فى دراسات التخطيط القومى 
  كلية الهندسة جامعة القاهرة . –ماجستير فى الهندسة المدنية 
  كلية الهندسة جامعة القاهرة –دكتوراه في الهندسة المدنية +MIT , USA. 
 ستشارى أنظمة الموارد المائية و إدارتها من نقابة المهندسين بالقاهرةا. 
 بمناسبة االنتهاء  1995اسة الجمهورية عام حاصل على نوط االمتياز من الدرجة األولى من رئ

 من إنشاء قناطر أسنا الجديدة على النيل و مشروعاتها. 
  مستشار وزير الموارد المائية و الرى للتخطيط ورسم السياسات المائية )مستشار متفرغ سابقا

 وبعض الوقت حاليا( .
 رئيسا ومديرا تنفيذيا للمكتب االستشارى لتكنولوجيا الموارد وا( الستشارات الهندسيةRTB.) 
 عضو المجلس العربى للمياه. 
  العمل بمركز معلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمدة أحدى عشر عامًا  منذ عام

مدير لتقييم االداء ، كما شغل منصب وأحد المؤسسين لهذا المركز – 1995حتى  1984
 الموارد الطبيعية الخاصة بالموارد المائية و إدارتها . والتخطيط بالمركز وأيضًا مديرًا لمشروعات 

 فى  العديد من ورظ العمل و المؤتمرات والسيمينارات المحلية واإلقليمية والدولية لمشاركةا. 
 العديد من الدراسات والتقارير الفنية لبعض الهيئات والمنظمات العلمية المعنية بالموارد  كتابة

 UNDP,IBRD, UNEP,FAO,GTZ,IDRC, USAID:  المائية وِادارته بمصر مثل
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Advantages and disadvantages of closed system 

Advantages: 

• Increase water productivity 

• Reduce losses to sinks 

• Improve water Quality 

• Reallocate water to high value uses 

 

Disadvantage: 

• Higher costs for operation and maintenance of the system. 

• Very easy to maintain pollutant 
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Egypt is an arid country with rapid population growth and escalating 

living standards. The natural and geographical conditions of Egypt are 

not auspicious in terms of fresh water resources availability. The 

generative watershed of the Nile, which is the main source of water for 

the country, is totally located outside Egypt's international borders. The 

Nile morphology and the barren desert, that bounds the Nile Valley and 

Delta, constitute a geographical barrier that prevents the Egyptians from 

fully utilizing their territories. The population growth and rising living 

standards have put more stress on both land and water resources. 

Increased industrial growth together with intensified agriculture also has 

a direct impact on surface as well as groundwater quality. Availability of 

water is also constrained by its degraded quality, which limits its use for 

specific purposes. Although the international community has 

acknowledged Egypt's efforts in birth control, the population still gained 

great momentum and will continue to grow. Thus, efficient and effective 

use of all water resources in Egypt in both time and space requires the 

formulation and implementation of appropriate water sector policies. 

Egypt is exceptional in its dependence on a single water source the River 

Nile. Under the 1959 treaty with Sudan, Egypt is allocated 55.5 BCM 

(billion cubic meters) from the River Nile natural flow into Lake Nasser 

based on an average of 84 BCM from the 1900 -1959 record; Sudan 

receives 18.5 BCM and the balance 10 BCM is accounted for by reservoir 

losses. 

Egypt has reached a state where the quantity of water available is 

severely imposing limits on its national economic development. As 

indication of scarcity in absolute terms, it is well known world wise, that 

the threshold value of 1000 m
3
 / capital / year, is used. Also, a threshold 

of absolute scarcity 500 m
3
 / capital / year is used; this will be evident 

with population predictions for 2025 which will bring Egypt down to 

500m
3
/capital /year. 

Ensuring the availability of water supplies for all uses is the sole 

responsibility of the MWRI in Egypt. In meeting this responsibility, the 

Ministry has identified various opportunities for increasing the usable 

supply of water, or improving the efficacy of its utilization. Among major 

opportunities are the following projects. 

 Water reuse: 



178 
 

-Reuse of agricultural drainage. 

- Further exploitation of ground water in the Nile valley and Delta. 

-Reuse of treated waste water 

 Implementation of the upper Nile conservation projects: 

-Increasing Egypt’ share of the river Nile. 

 Desalination.  

 Harvesting of flash floods.   

 Protection of public health and environment 

 Laws and Decrees. 

 Use of Modern of Technologies in Water Resources Management. 

 Restructuring of  the MWRI Organization. 

The three major projects of the water reuse item are the principle 

components that comprise water resources development. 

Industrial waste water treatment is now a relatively costly operation. 

Desalination is also a relatively costly operation. However, development 

of advanced technologies and the probable use of cheap energy may 

render them, in the near future as economical water resources. 

Having Identified opportunities for water resources development , the 

following question naturally arises :”are the contributions of these 

projects sufficient to satisfy the anticipated future growing demand ?” 

The question is answered, hereafter, in the affirmative with some 

preservation. 
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  الخدمات تكاليف السترداد مصر في الري مياه تسعير مقترح

مستدامة زراعة حقيقوت  

 العزيز عبد محمد سلوى . د

 

salwa_abdelaziz@feps.edu.eg 
 

  جامعة القاهره.  -عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 
  العلمية: مدرسالدرجة 
 سياسات  2017  القومى الخبرات السابقة: المشاركة فى المؤتمر السابق لمعهد التخطيط(

 التعليم من أجل تحقيق تنمية مستدامة(، 
  المشاركة فى بعض أبحاث مركز الدراسات االقتصادية والمالية بكلية االقتصاد والعلوم

 ت االدارة العامة بكلية االقتصاد.السياسية، وكذلك المشاركة في أبحاث مركز استشارا
 مجاالت االهتمام: التنمية االقتصادية، وسياسات الحد من الفقر، اقتصاديات التعليم 

 

 مقترح تسعير مياه الري في مصر السترداد تكاليف الخدمات
 وتحقيق زراعة مستدامة

 المستخلص:

ارة الموارد المائية واستراتيجيات تشير التجربة التنموية في مصر خالل العقود الماضية إلى أن إد
التنمية الخاصة بها تركزت في سياسات جانب العرض، والذي تم عبر تقنيات هندسية، تستعمل 
على مستوى عالي وبشكل مكلف، أما جانب الطلب على المياه فلم يتم اإلهتمام به إال حديثًا بعد 

ة، مما استدعى ضرورة إتباع كل السبل نحسار الموارد المائية المتوفر اتفاقم المشكلة المائية و 
لترشيد الطلب على المياه وتخفيض الفاقد، لذلك حاولت الدراسة إيجاد حلول لمشكلة المياه في 
مصر ولكن بالتركيز على جانب الطلب باقتراح سيناريوهات لتسعير أهم مصدر للطلب على 

الحر لتشارك تكاليف الخدمات المياه العذبة في مصر وهي مياه الري، كألية من أليات السوق 
عرض األساس النظري لتسعير المياه  ةً وتطلب ذلك بداي ولترشيد الطلب وتخفيض معدل الفاقد،

ليات تسعير مياه الري، ثم عرض تجارب الدول آفى الفكر اإلقتصادي، للتعرف على مبررات و 
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قترحة، كذلك تم عرض ستفادة منها فى وضع السيناريوهات المالالسابقة في تسعير مياه الري ل
الوضع المائي الراهن فى مصر من حيث العرض والطلب ومدى اإلكتفاء الذاتي من عدد من 

تضح أن منظومة الري الحالية في مصر ال تحقق الكفاية وال الكفاءة، استراتيجية، و الالمحاصيل ا
لذلك حاولت ة، ن التركيب المحصولي بوضعه الحالي يتسبب في إهدار الموارد المائية المتاحأو 

سترداد تكاليف الالدراسة صياية مجموعة من السيناريوهات لتسعير مياه الري في مصر 
الخدمات، وقيمت أثر بعضها على العائد الفداني للفالح ، حجم التسعيرة المقدرة للفدان وحجم 

زراعة  ختيار أفضلها في التطبيق لتحقيقالالمهدر من المياه باستخدام نماذج البرمجة الخطية 
ستخدام أسلوب التسعير القائم على تصنيف المحاصيل على حسب اأوصت الدراسة بمستدامة، و 

صافي عائد الوحدة المائية، إلي محاصيل ذات عائد مائي منخفض، محاصيل ذات عائد مائي 
قروظ للمتر  5متوسط، محاصيل ذات عائد مائي مرتفع، بحيث يتم فرض تسعيرة موحدة قدرها 

قرظ للمتر المكعب في  20قرظ للمتر المكعب  للنوع الثاني، و 15النوع األول، المكعب في 
النوع الثالث، مع قابلية تلك األسعار للتغير مع تغير استراتيجيات األمن الغذائي للمحاصيل 

 االستراتيجية، وكذلك مع تغير معدالت التضخم في الدولة.
، تجارب دولية سابقة لتسعير مياه الري، الوضع ليات تسعير مياه الري آالكلمات الدالة: مبررات و 

المائى الراهن في مصر، سيناريوهات مقترحة لتسعير مياه الري فى مصر لتحقيق زراعة 
ستخدام نماذج البرمجة الخطية لتقييم سيناريوهات تسعير امستدامة، تشارك تكاليف الخدمات، 

 مياه الري. 
 

 مقدمة:
 "جديد للتنمية وهو مصطلح مصطلح ١٩٩٢ عام بالبرازيل رضاأل قمة في الدولي المجتمع إعتمد
 في القادمة األجيال حقوق  إهدار دون  الحالي احتياجات الجيل تلبية بمعنى المستدامة" التنمية
فيه، ليأتي بعد ذلك بعشرات السنين قادة  نعيظ الذي المستوى  عن يقل ال مستوى  في الحياه

ليضعوا خطة عالمية طموحة 2015سبتمبر 25مم المتحدة العالم في اللقاء الذي جمعهم بمقر األ
يمكن  اً هدف 17المقبلة تتضمن  15هدفها تحقيق التنمية المستدامة على مدى السنوات الـ 

قتصادية، بيئية، مجتمعية، وقد كان للمياه ومواردها واستخداماتها أهمية اتصنيفهم بين أهداف 
 6الهدف هداف البيئية أو االقتصادية، فقد تضمن كبيرة في تلك الخطة العالمية سواء في األ

دارتها إدارة مستدامة " النص التالي" ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وا 
ءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة والذي كانت أهم وسائل تنفيذه " زيادة كفا

مداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد  وضمان سحب المياه العذبة وا 
 world)".2030بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/#b226c7ddc11147824
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/#b226c7ddc11147824
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bank SDGS 2015) بات اقتصادية، لتجاذبات يخضع هتوفر  ندرة وأمام الماء ، فحيث أصبح 
الماء، وألن توفير مياه  على إدارة الطلب في الهامة الجوانب أحد يشكل المياه قتصادياتا مبدأ

الري وتوصيله إلى المزارع من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وقد ثبت في كثير من 
ؤشرات الكفاءة والكفاية والعدالة التجارب الدولية أن مجانية الخدمات العامة تسبب في فقدان م

معا، مما يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك إتجهت الدول إلى إتباع سياسة 
التسعير للخدمات العامة كنوع من تشارك التكاليف مع الدولة، ويكون الهدف من تسعير 

خالل تخصيص أفضل ستخدام، زيادة معدالت النمو االقتصادي من الالخدمات العامة ترشيد ا
للموارد االقتصادية، تحسين نمط توزيع الدخل القومي من خالل منح الطبقات المستحقة أسعار 
أقل، وتحسين الخدمة العامة من خالل الحصول على إيرادات تساعد في عمليات اإلحالل 

 والتجديد لتحقق زراعة مستدامة. 
ي في خطط التوسع الزراعي الالزمة لسد وفي مصر ونظرًا ألهمية الموارد المائية كمحدد رئيس

ستخدامات المياه وأكثرها استخدام المياه في الزراعة هو أهم ان ألالفجوة الغذائية المصرية، و 
% من إجمالي االستهالك 80ستخدام الحالي للمياه في الزراعة بما يزيد عن الشيوعًا، يقدر ا

%  2أن نقص المياه المتجددة في مصر بــ  المائي القومي،  وأشارت بعض التقديرات األولية إلى
وفي ظل ما تشهده مصر  .)فقط( سيؤدي إلى فقدان ما ال يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم

من مخاطر تخفيض حصتها من مياه النيل نظرًا لخطط التنمية الطموحة لدول حوض النيل من 
ى المنتجات الزراعية وزيادة إنشاء سدود وييرها،  في نفس الوقت الذي يتزايد فيه الطلب عل

حتياجات مياه الشرب، ونمو الطلب الصناعي على المياه بشكل مطرد ومستمر، ومع الحاجة ا
نخفاض العرض، مما أدخل مصر في حيز استصالح أراضي جديدة، أي تزايد الطلب مع االى 

ع الخطة القومية الفقر المائي، األمر الذي استدعى معه قيام وزارة الموارد المائية والري بوض
( وزارات مختلفة، باإلضافة إلى عدد 9( والتى شارك في تنفيذها )2017/2037للموارد المائية )

مليار دوالر بهدف تطبيق  50كبير من الهيئات والجهات المعنية، وذلك باستثمارات تصل إلى 
ي اطار تبني مبدأ مجموعة من اإلجراءات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك ف

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وتضمين اإلجراءات الخاصة بكل وزارة والتي تحقق أهدافها 
وكذلك السياسات  2030ستراتيجية التنمية المستدامة للدولة االقطاعية وبما يتماشى مع أهداف 

 .واالستراتيجيات المائية السابق إعدادها
ث المزارعين على ترشيد الطلب على مياه الري، ومن أهم الوسائل فعملت الدولة المصرية على ح

السماح للبنوك بتمويل سبل التحول من الري  2019لتطبيق ذلك قرار البنك المركزي فى مارس 
ن المزارع لن يفكر أ% متناقصة، وريم أهمية هذا القرار إال 5التقليدي إلى الري الحديث بفائدة 
% لتغيير منظومة الري لديه طالما ال يوجد تكلفة 5لو الفائدة  في االقتراض من البنوك حتى
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بخفض المساحة المنزرعة باألرز بنسبة أكثر  2018للمياه المستخدمة، كذلك تم اتخاذ قرار سنة 
% ، ريم إن هذا  القرار  يعتبر مخالف لمبادئ اقتصاديات السوق الحر الذي تتبناه  30من 

ليات السوق الحر بتطبيق مبدأ آنفس الهدف من خالل تفعيل الدولة، فكان يمكن الوصول إلى 
التسعير لمياه الري، ليحدث تشارك لتكاليف الخدمات بين الدولة والمزارعين، لتحقيق الكفاءة 
والعدالة معًا، وحتى يتم ترشيد االستهالك وتخفيض المهدر من المياه قدر المستطاع، لتحقيق 

 .2030نمية المستدامة لمصر زراعة مستدامة تتواكب مع خططة الت
ما هى أهم السيناريوهات المقترحة : لذلك تهدف الدراسة إلى اإلجابة على تساؤل رئيسي هو

سترداد تكاليف الخدمات ، وما أثر التسعير على حجم المساحة اللتسعير مياه الري في مصر 
ان وحجم مياه الري المنزرعة من المحاصيل، وعلى العائد الفداني للفالح، وسعر المياه للفد

 المستخدمة للفدان، لتحقيق زراعة المستدامة؟
واإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي يتطلب اإلجابة على عدد من التساؤالت الفرعية مثل ما هو 

ليات تسعير مياه الري؟ وما آاألساس النظري في الفكر االقتصادي لتسعير المياه وأهم مبررات و 
في مصر؟ وما هى أهم تجارب الدول السابقة لتسعير مياه الري؟ هو الوضع المائي الحالي 

بين كل من المنهج الوصفي في التعرف على  ةولإلجابة على تلك التساؤالت ستدمج الدراس
ليات تسعير مياه الري، وعرض تجارب الدول السابقة في تسعير مياه الري ، آمبررات ومعايير و 

ع المائي الراهن في مصر، والمنهج االستنباطي في والمنهج التحليلي في رصد وتحليل الوض
ستخدام اوضع عدد من السيناريوهات المقترحة لتسعير مياه الري في مصر واألسلوب الكمي ب

أسلوب البرمجة الخطية، لمعرفة أثر بعض السيناريوهات المقترحة على المساحة المنزرعة لعدد 
 مياه للفدان، وحجم مياه الري المستخدمة.من المحاصيل الزراعية، وعائد المزارع، وسعر ال

( اإلطار النظري 1لذلك ستقسم الدراسة الى خمسة نقاط أساسية ما بين مقدمة وخاتمة وهي )
( رصد 3( التجارب الدولية السابقة لتسعير مياه الري، )2لتسعير المياه في الفكر االقتصادي، )

ريوهات مقترحة لتسعير مياه الري في ( سينا4الوضع المائي الراهن ومنظومة الري في مصر)
( إختبار أثر بعض السيناريوهات المقترحة للتسعير على عدد 5مصر لتحقيق زراعة مستدامة )

 من المؤشرات االقتصادية باستخدام نماذج البرمجة الخطية.
 

 اإلطار النظري لتسعير المياه في الفكر اإلقتصادي (1
 الخدمات" أو السلع من الفرد عليها يحصل التي نافعللم المحددة القيمة":على أنه السعر يعرف

 يتفق "، نقدي شكل في عنها يتم التعبير والتي معين لمنتج المعطاة القيمة ":أيضًا بأنه ،ويعرف
الذي  السعر لتحديد البائع أو المشتري  بها يستدل التي القيمة مفهوم على السابقان التعريفان
المستهلك.  حاجات إشباع و للبائع الربحية في لطرفينا هدف وتحقيق المبادلة عملية يسهل
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( ويعد تسعير الموارد االقتصادية من أهم القضايا التي شغلت 2017)عقوق شراف، 
ليات آاالقتصاديين والسياسيين وكذلك اإلداريين، خاصة في ظل تحول معظم الدول إلى إتباع 

ليات التسعير تناولته آلف في السوق الحر، وللخدمات العامه كموارد اقتصادية وضع مخت
 األدبيات االقتصاديه المختلفة.

 تسعير الخدمات العامة  (1-1)
ستخدام ، زيادة المعظم الدراسات أجمعت أن الهدف من تسعير الخدمات العامة هو ترشيد ا

معدالت النمو االقتصادي من خالل تخصيص أفضل للموارد االقتصادية، كذلك تحسين نمط 
أقل، تحسين الخدمة العامة من  اً من خالل منح الطبقات المستحقة أسعار توزيع الدخل القومي 

خالل الحصول على ايرادات تساعد في عمليات اإلحالل والتجديد كنوع من تشارك التكاليف مع 
 ( 1991الدولة. )المرسي حجازي 

وأسلوب وقد تعددت أساليب التسعير في النظرية االقتصادية بين التسعير بهدف تعظيم األرباح، 
 سعر التعادل، التسعير الحدي، أسلوب التسعير المتعدد :

ونظرًا لما للخدمات العامة من وضع مختلف مقارنة ببقية الموارد االقتصادية، فهى تستخدم من 
كل الطبقات الفقيرة والغنية، ومعظمها تقدمه الدولة كمحتكر، ومعظمها سلع أولية أو وسيطة، 

جتماعية يجب أخذها في اإلعتبار، لكل تلك األسباب يجب امنافع  ولها تكاليف اجتماعية وكذلك
ختيار أسلوب لتسعيرها يحقق معياري الكفاءة والعدالة معًا، خاصًة إذا كانت هذه الخدمة اأن يتم 

العامة هي مورد إقتصادي )مثل المياه العذبة( تتنافس عليه العديد من القطاعات االقتصادية، 
ة لتخصيص هذا العنصر تتحقق عند تعادل المنافع الحدية التي يحققها في فإن الكفاءة االقتصادي

جميع القطاعات، والعدالة تتحقق عند التوصل إلى طريقة في التوزيع ال تتحيز لقطاع دون أخر 
لذلك فريم  (Robert Johansson, 2000 )أو لفئة دخلية دون أخرى أو لمنظقة دون أخرى.

 لتسعير الخدمات العامة إال أن أفضلها هو األسلوب األخير:صالحية كل األساليب السابقة 
فأسلوب التسعير بهدف تعظيم األرباح )يحدد السعر عندما يكون اإليراد الحدي= التكلفة الحدية( 
ليس األنسب لتسعير الخدمات العامة القابلة للتسويق لعدة أسباب ، منها أن هدف الربحية يحتل 

عتماد على هذا األسلوب ال النظر السياسات العامة، وبالتالي فإن ا أهمية نسبية متدنية من وجهة
يتم إال في حاالت نادرة، كذلك فإن هذا األسلوب يتطلب توافر ظروف المنافسة الكاملة ومعظم 
المشروعات التي تقدم الخدمات العامة ال يتوافر فيها هذا الشرط حيث تكون فيها الدولة محتكر، 

وب في التسعير يؤدي إلى إرتفاع األسعار وبالتالي زيادة العبء على كذلك إتباع هذا األسل
محدودي الدخل، ألن معظم منتجات الخدمات العامة منتجات وسيطة أو أولية تدخل في 
صناعات أخرى فإذا إرتفع سعرها ليحقق أقصى ربح، يرتفع المستوى العام لالسعار في الدولة 

 بأكملها.
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ستخدام هذا األسلوب لتسعير اعر = التكلفة المتوسطه للوحده( فأما أسلوب سعر التعادل )الس
الخدمات العامة ال يسمح للوحدات المنتجة بتكوين فائض للقيام بعمليات اإلحالل والتجديد 
والتوسع إال من خالل موارد الموازنة العامة للدولة التي تعاني من العجز في كثير من الدول 

 رص التوسع في الخدمات العامة مستقباًل محدودة.خاصة النامية، وبالتالي تكون ف
وأسلوب التسعير الحدي )السعر = التكلفة الحدية لإلنتاج( وهذا األسلوب في التسعير يغفل 
التكلفة اإلجتماعية التي تنتج عن العديد من الخدمات العامة وكذلك يتم إيفال المنافع الخارجية 

 ي أيضًا يكون يير مناسبة للخدمات العامة.المصاحبة لها، لذلك فأسلوب التسعير الحد
أما أسلوب التسعير المتعدد )خاصة أسلوب التسعير المزدوج( القائم على أن السعر يتضمن 

جزء ثابت وجزء متغير مع حجم االستهالك والذي يمكن من تقسيم السعر على حسب  : جزئين
مالئم لمواجهة التقلبات الشديدة في  الشرائح الدخلية ، أو الشرائح االستهالكية، كذلك يعد أسلوب

الطلب على بعض الخدمات العامة مثل الطلب على الكهرباء الذي يتغير على مدار اليوم، أيضًا 
يمكن هذا األسلوب من منح دعم سعري لفئة معينة دون الفئات األخرى دون تكاليف إضافية 

 David)إهمال للبعد اإلجتماعي.  على موازنة الدولة وبالتالي يمكن تحقيق الهدف اإليرادي دون 
N.Hyman, 1990)  

 لذلك يعد أسلوب التسعير المتعدد أفضل وأنسب أسلوب لتسعير الخدمات العامة القابلة للتسويق.
 

 القيمة االقتصادية للمياه وتسعيرها لدى المدارس الفكرية االقتصادية المختلفة: (1-2)
ل، سنركز في هذه الجزئية من الدراسة على وبعد أن تناولنا أساليب تسعير الخدمات العامة كك

أراء المدارس الفكرية االقتصادية حول تسعير المياه كأحد أهم الخدمات العامة، فهناك عدد من 
قتصادية التي تطرقت إلى المياه من خالل قيمتها وثمنها من أجل معرفة كيفية الالمدارس ا

 تسعيرها، ومن أبرز هذه المدارس اإلقتصادية:
لذلك  قدم أصحاب المدرسة الكالسيكية وعلى رأسهم "آدم سميث" تفسيراً  :ة الكالسكيةالمدرس

التناقض بالتفرقة بين نوعين من القيمة هما: قيمة االستعمال وقيمة المبادلة. ولتوضيح فكرته 
جاء مثاله الشهير في التفرقة بين الماء و الماس، فالماء يتمتع بقيمة استعمال عالية جدا ولكن 

ته عند المبادلة صغيرة جدا، أما الماس فقيمة استعماله ضئيلة للغاية ولكن قيمته عند المبادلة قيم
للقيمة، وقال إن قيمة كل  عالية جدا. وفي محاولته لتفسير ذلك ذهب إلى اتخاذ العمل مقياساً 

ع سلعة تتحدد بما يبذل فيها من عمل، كما أشار "آدم سميث" إلى أن هذه القيمة قد تختلف م
لثمن السوق  ثمن السوق، فهذا الثمن يتحدد طبقا العتبارات العرض و الطلب، ولكن هناك اتجاهاً 

إلى المساواة مع الثمن الطبيعي الذي يتحدد بالمعدل الطبيعي لكل من األجر و الربح و الريع، 
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على  وانتهى الوضع عند "آدم سميث" إلى األخذ بنظرية تكلفة اإلنتاج وقصر نظرية قيمة العمل
 المجتمع البدائي.

أما "ريكاردو" فوافق على التفرقة بين قيمة االستعمال وقيمة المبادلة كما وردت عند "آدم سميث"، 
وبين أن الغرض من نظرية القيمة هو البحث في محددات قيمة المبادلة. وأنه حتى يكون للسلعة 

ل شرط لقيام قيمة المبادلة في قيمة مبادلة البد وأن يكون لها قيمة استعمال، فقيمة االستعما
السلعة لكن قيمة االستعمال ال تصلح ألن تكون معيارا لقيمة المبادلة ألنها تتحدد وفقا لعناصر 

 الندرة أو العمل المبذول في السلعة. 
أما "كارل ماركس" فأخذ في جزئه األول في كتابه الشهير "رأس المال" بنظرية العمل في القيمة 

تغيرات لتحليل السلعة، األولى قيمة االستعمال والثانية قيمة المبادلة والثالثة حيث يأتي بثالث 
قيمة العمل. فالسلعة ذات القيمة من حيث أنها هي التجسيد أو البلورة لهذا العنصر ذوي الطابع 
االجتماعي والمشترك بينهما وهو العمل، ويقصد "ماركس" بالعمل ،كل جهد إنساني  سواء اتخذ 

رة أو بصورة عمل مختزن أو متراكم في شكل آلة أو مادة أولية، أما المنتجات صورة ظاه
 الطبيعية عنده فليست لها قيمة إذا لم يبذل في اقتنائها عمل.

 واضحة كانت والثمن القيمة بين التفرقة إتضح أن السابق العرض من :النيوكالسكية المدرسة
 هو الثمن أن بنظرية أخذوا أنهم إال أيضا يكلدى النيوكالس الوضوح هذا ريم و الكالسيك، لدى

 وهي هامة قضية نشير إلى أن يجب الصدد هذا وفي .األشياء قيمة عن للتعبير الصحيح الشكل
 ببعض تتميز المياه أن يير السوقية، العادية السلعة باتجاه إنصب المفكرين هؤالء تحليل أن

 تحديد في السوق  آليات عليها تنطبق ال خاصة طبيعة ذات سلعة تجعلها الخاصة التي المميزات
 : يلي ما نجد المميزات هذه أهم و لها والعرض عليها الطلب أسعار
 عالية المياه مصادر بتطوير المتعلقة اإلنشائية التكاليف بديل؛ لها وليس حيوية سلعة المياه
 رى؛ تتميزأخ دون  فئة أو آخر دون  شخص على تقتصر ال المياه مصادر تطوير فوائد، للغاية
 تتصف التي الصناعات من يجعلها مماالمتناقصة  المتوسطة بالتكاليف المياه استخراج صناعة

 مصادرها من المياه إستخراج أو ملكية حقوق  تحديد صعوبة، الطبيعي باالحتكار يسمى بما
 .لألفراد بالنسبة الطبيعية
 فيما السوق  فشل ظاهرة وراء الكامنة الرئيسية األسباب للمياه المميزة الخصائص هذه وتمثل
 بديلة مادة هناك ليس حيوية وسلعة راناد دامور  الماء أن وبما كسلعة سوقية، المياه باعتبار يتعلق
 فإن االقتصادية الحاجيات تلبي السلع التي إنتاج في اً ومهم اً أساسي الً مدخ يشكل وكذلك عنه،
استعماالته.  أوجه جميع في اقتصادية ةقيم له داً مور  أنه على الماء مع التعامل يقتضي األمر

 ( 2017)عقوق شراف، 
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 تحديد بموجبها يتم التي العملية "هي نهاأفقد عرف مصطلح تسعير المياه على  أما البنك الدولي
 إلى بالنظر الستخراجها، الحقيقية التكاليف والطلب، ويساوي  العرض توازن  يحقق للمياه سعر
 ومعالجتها نقل المياه تكلفة المياه تسعيرة تشمل ذلك وعلى ة،المختلف االستعماالت في قيمتها

البيئي".)محمد حمدي،  والضرر المواد استنفاد وتكلفة الرأسمالية والتكاليف والصيانة والتشغيل
2005 ) 

 ليات تسعير مياه الري:آمبررات و  (1-3)
ثير من الدول يتم القطاع الزراعي من أكثر القطاعات المستخدمة للمياه العذبة في الدول ، وفي ك

 قتصادية ،مما أدى إلى إهدار القدر الكبير منه.االتعامل مع هذا المورد النادر بطريقة يير 
التسعير لمواجهة زيادة الطلب على مثل : لذلك فهناك العديد من المبررات لتسعير مياه الري 

ض نسبة الفاقد منها، الغذاء بسبب الزيادة السكانية، الحاجة الماسة إلى ترشيد مياه الري وتخفي
توجيه المزارع نحو طرق ري أحدث تحافظ على المياه، الحاجة إلى تكاليف باهظة لتمويل 
مشروعات نقل وتوزيع مياه الري، ال تقوى موازنات الدول النامية على تحملها مما خفض من 

أثرها على ستخدام مياه الري الناتجة عن عدم التسعير ال يقتصر اكفاءة المرفق، اإلفراط في 
زيادة الفاقد فقط وانما تؤدي إلى زيادة تكاليف الصرف وتدهور خصائص التربة الطبيعية.)عزت 

( النمو المتسارع للطلب على المياه لالستخدامات يير الزراعية، زيادة 1997عبد المقصود، 
والموجهة معدالت الفجوة الغذائية في العديد من الدول النامية، كذلك تغير السياسات المنظمة 

 (2006لألداء الزراعي في إطار السياسات االصالحية.) محمد حمدي سالم، سنة 
إلى األذهان  : في ظل حديثنا عن تسعير مياه الري يتبادرطرق التقييم االقتصادية لمياه الري 

 سؤال هام يحتاج إلى إجابة.
عدم وجود سوق حقيقى في حالة -حتى يتم تسعيرها-كيف يمكن تقدير القيمة االقتصادية للمياه 

 لمياه الري؟
ننا في مجال اقتصاديات أنه بالفعل ال يوجد سوق حقيقى تحدد به سعر مياه الري، إال أفريم 

إلى  المياه هناك جانبان جانب العرض والمقصود به تكاليف توصيل المياه من المصدر
لترع وييرها، وجانب المستهلك كاإلنفاق االستثمارى على الخزانات والسدود وصيانة وتطهير ا

 الطلب وهو يتمثل في المنفعة االقتصادية المناظرة الستخدامات المياه في األيراض المختلفة. 
دارة  إلسستعمال، المتاحة المياه من ممكنة استفادة أقصى تحقيق تعني المياه على الطلب وا 

 إليها نحتاج التي اهالمي كمية من تقلل أن شأنها من أوطريقة إجراءات أي تتضمن فهي وبالتالي
 نفع. ذي إجراء أي فهي عليه، هي مما أعلى بجودة المياه على تحافظ أو
وستركز الدراسة على طرق التقييم االقتصادى لمياه الري القائمة على جانب الطلب، وأهم هذه  

 الطرق:
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  طريقة البواقىResidual approaches  إلن المياه سلعة وسيطة تستخدم في إنتاج :
نهائية )مثل إستخدام مياه الري في إنتاج السلع الزراعية( وفي هذه الحالة تستخدم  سلعة

القيمة االقتصادية المجهولة للمياه بحاصل طرح قيم عوامل االنتاج األخرى المعلومة من 
 قيمة االنتاج لهذه السلعة.

 الزراعى  طرق نماذج البرمجة الرياضية: وهى النماذج األكثر استخداما في مجال اإلنتاج
والصناعى. ويتكون هيكل نموذج البرمجة الخطية من دالة هدف ومجموعة من القيود 

 تأخذ الشكل التالى:
MAX   PX 
Subject to  AX ≤ B 
X ≤ 0 

 حيث
            P  متجه(nX1) يمثل صافي العائد على وحدة االنتاج 
X  متجه(nX1) األنشطة االنتاجية 
A  مصفوفة(mxn) فنية التى تحدد إحتياج وحدة االنتاج للنشاط المعامالت الx  من

 عوامل االنتاج مثل العمالة، رأس المال، الموارد الطبيعية )مثل األرض والمياه(.
التى تعظم صافي العائد في ظل  *xويكمن الهدف من النموذج في إيجاد كميات االنتاج المثلى 

( ومن أهم الدراسات التى 1994محمد،  قيود النموذج الخاصة بالموارد وعوامل االنتاج.)جمال
ستخدمت نماذج البرمجة الخطية في الدراسات المتعلقة بالموارد المائية كاًل من إكستن ا

Eckestein وكذلك هاميلتون ،Hamilton وHall  وكذلكDracup ،  باالضافة إلى الطريقتين
جانب الطلب طريقتين أخريين السابقتين تتضمن طرق التقدير االقتصادي لمياه الري القائمة على 

 ستمارة االستبيان.اهى طريقة التسعير الذهنية، طريقة 
وبعد أن عرفنا كيف يمكن لنا أن نقيم مياه الري ريم عدم وجود سوق حقيقى لها، نحتاج أيضًا 

 ليات تسعير مياه الري.آإلى التعرف على 
ليات مباشرة وأخرى يير آإلى ليات تسعير مياه الري آيمكن تقسيم  ليات تسعير مياه الري:آ

 مباشرة:
ستخدامًا( ومن أهم أشكالها:آ  ليات التسعير المباشرة: )أكثر شيوعًا وا 

  التسعير على حسب حجم المياه المستخدم )مما يحقق الكفاءة والعدالة معًا( وهذا التسعير
دمة، يتضمن عدة مناهج إما التسعيرة الموحدة، معدالت سعرية متزايدة لألحجام المستخ

 معدالت سعرية متناقصة من خالل تركيب عدادات على بداية األرض.
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  التسعير وفقًا للمساحة المروية: وهذا إما أن يكون تسعير موحد لكل وحدة من المساحة
األرضية، أوالتسعير الموحد لكل وحدة من المساحة المحصولية ويكون من خالل فرض 

 ضريبة إجمالية على المساحة الزراعية.
  التسعير على حسب عدد الريات من خالل فرض ضريبة نوعية يختلف معدلها من أو

 محصول ألخر.
 .التسعير حسب الحصص الزمنية   (Mohamed Abu-zeid,2001,p536)  
 

نما آوهى  :ليات التسعير غير المباشرةآ ليات ال تعتمد على كمية المياه المستخدمة في الري وا 
سترداد تكاليف إنشاء مشروعات الري ، ومن أهم الوالصيانة  هى طريقة لتغطية تكاليف التشغيل

 ليات: تلك ا
 .التسعير وفقًا لجملة العائد 
 .التسعير وفقًا لصافي العائد 
 .التسعير وفقًا لحجم المدخالت المشتراه 
 وهى طريقة تحقق الكفاءة االقتصادية حيث تحث المزارع ‘ التسعير وفقًا لنوع المحصول

 المحاصيل األكثر كفاءة في إستخدام المياه. على االنتقال إلى
ليات المختلفة يتوقف على عدد من االعتبارات مثل مدى  ونجد إن اإلختيار بين أى من تلك ا

توافر المياه في المنطقة، دعم الحكومة للزراعة، عدد المزارعين الذين يشملهم النظام، القدرة على 
كية وقوانين المياه، مدى انتظام التدفق )ياسمين صقر، توزيع المياه وتحصيل الرسوم، أشكال المل

2012) 
 تجارب دولية سابقة لتسعير مياه الري: (2

تسعير مياه الري ليس بالفكرة المستحدثة وانما هى تجربة قديمة نفذتها العديد من الدول النامية 
 والمتقدمة على حد السواء، وهذا ما سنعرضه في الجزء التالي

 لدول المتقدمة:تجارب بعض ا( 2-1)
: يتم تحصيل جزء من تكاليف التشغيل والصيانة بإعتبار أن المياه سلعة عامة التجربة االسبانية

وليست سلعة اقتصادية، ويدفع المزارعون نوعين من الرسوم)األثمان(، األولى تدفع للحكومة 
لتلك الجمعيات  كثمن لتوزيع الماء من الخزانات إلى )جمعيات إستخدام المياه( والثاني تدفع

لتوصيل المياه إلى المزارعين، وتختلف تسعيرة المياه من منطقة ألخرى، فبعضها يفرض السعر 
على أساس المساحة بينما يتحدد السعر استنادًا إلى الكمية المستهلكة في حاالت أخرى، بخاصة 

 في المشاريع الجديدة التى يتم تزويدها بعددات للمياه.
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أسلوب "حقوق المياه" حيث تقرر أن لكل منتفع الحق في الحصول على  يستخدمستراليا: أفي 
كمية محددة، ولكن بعد ذلك يحق للمزارع بيع حقه في المياه مما يجعل هذا النظام معقدًا، حيث 
يواجه أربعة أنواع من الحقوق: الحق الموسمى للمياه، الحق الدائم للمياه، الضمان الشامل للحق، 

 ق.الضمان الجزئى للح
: تم إنشاء بنوك المياه وأسواق المياه، وتم تسعير المياه على في الواليات المتحدة األمريكية

أساس توافر المياه وندرتها)أى بناًء على األسس االقتصادية البحتة(، بداًل من التسعير حسب 
 المساحة الذى كان معمول به في السابق.  

% من 38المياه بحيث يحصل على األقل  يتم التسعير على أساس معادلة سعرفي قبرص: 
المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من اإلنتاج الزراعى، ويتم تزويد مياه الري للجهة المنظمة 
للمزارعين مباشرة، ثم يتم تقدير قيمة التسعيرة من قبل دائرة المياه والتصديق عليها من قبل 

 مجلس الوزراء.
محدد حسب المساحة المزروعة، وهو ما يعادل تكاليف  : يدفع المزارع مبلغًا سنوياً في تركيا

التشغيل والصيانة في السنة الماضية بدون أية تعديالت لتغطية التضخم، ويختلف الرسم حسب 
نوع المحصول وحسب المنطقة، أما منظمات مستخدمى المياه فقد اتبعوا أسلوبًا أخر للتسعير 

التشغيل والصيانة واالستثمار المتوقعة ويقوموا وتحصيل القيمة المطلوبة، وذلك بحساب تكاليف 
% 76بتحصيل قيمتها فورًا، وبهذا تم تجاوز مشكلة التضخم وزيادة نسبة التحصيل لتبلن حوالي 

 من الموازنة التوقعة.
 
 تجارب بعض الدول العربية في تسعير مياه الري:( 2-2)

ه في األردن والطلب المتنامى على المياه : نظرًا للتكلفة الحدية المتزايدة لتزويد الميافي األردن
وانخفاض معدالت إسترداد التكلفة، وتمشيًا مع سياسة التشارك مع القطاع الخاص، تم منذ سنة 

إقرار نظام جديد لتسعيرة المياه، تهدف إلى تخفيض الدعم الذى يقدم للمزارعين، لزيادة  1994
والطلب للمياه، وعليه فقد تم زيادة التسعير بنسبة فعالية تسعيرة المياه كأداة لتحسين إدارة العرض 

% مع تبنى نظام الشرائح في منطقة وادى األردن بحيث تزداد تسعيرة المياه مع زيادة 150
الكمية المستهلكة، كما عملت سلطة المياه على مراقبة استخدام المياه الجوفية ووضع عقوبات 

 وفية بضخ كميات تفوق ما هو مصدق.على المخالفات واالستخدام الجائر للمياه الج
: كانت السياسات اليمنية السابقة تعتمد تقديم خدمات المياه بالمجان في معظم في اليمن

االحيان، بما فيها خدمات الري من مياه السيول وخدمات حفر األبار الجوفية وتوفير مضخات 
دامها وزيادة كفاءة دون مراعاة لقيمة مياه الري وأهمية إحتسابها من أجل تنظيم استخ

هذااالستخدام، بل وصل األمر إلى إلغاء ما كان متبعًا سابقًا من احتساب لتكالف الري من مياه 
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السيول، والتى تشمل بالضرورة إقامة الحواجز والسدود الصغيرة لحصر مياه هذه السيول ومن ثم 
لوضع السائد هو أن تتولى استخدامها في الري، أما في مجال استخدام المياه الجوفية فقد كان ا

الدولة تحمل كل التكاليف من حفر لألبار وتوفير وتركيب للمضخات باإلضافة إلى دعم أسعار 
 المحروقات لهذا القطاع سواء لتشغيل المضخات أو سيارات نقل المياه من موقع ألخر.

، وقد أوضحت 2005: بدأ تطبيق سياسة جديدة لتسعير المياه اعتبارًا من يناير سنة في الجزائر
هذه السياسة أنه يجب أن تغطى تسعيرة الماء المستعمل في الفالحة تكاليف وأعباء صيانة 
ستغالل المنشأت والهياكل األساسية للسقي والصرف والتطهير الفالحى وتساهم في تمويل  وا 
 اإلستثمارات من أجل تجديدها وتوسيعها، ويحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل في

  الفالحة، بمراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مرورية والمزروعات الموجودة فيها.
: تكلفة إتاحة المياه أصبحت تقدر على أساس رى المساحة المروية )الفدان( للموسم في السودان

دون اعتبار للكمية الفعلية المتاحة، وتحسب عل أساس جملة التكلفة على المساحة المروية، 
صول فئة مختلفة تعتمد على عدد الريات حسب توصيات الجهات البحثية، علمًا ولكن لكل مح

 بأنه قد تم إسقاط كل التكاليف اإلنشائية والتأهيلية لشبكات الري.
: يحتفظ المستفيدون بحقهم في الملكية النفعية للمياه والتى تلزمهم بإتباع معايير في المغرب

الري وضبط استعمال المياه بما يتطلبه ترشيد استخدام  محددة تأخذ بعين االعتبار تنظيم أساليب
المياه، ويترتب على اإلخالل بهذه القوانين نزع الملكية بناًء على قواعد قانونية، ويتطلب هذا 

% من تكاليف 30الوضع أن يتحمل المستفيد جزءًا يسيرًا من التكاليف االنشائية، بما يعادل فقط 
هكتار يتم إعفاؤهم  20ار المستفيدين الذين تقل حيازتهم عن هذه االنشاءات، على أن بعض صغ

من هذه التكاليف، أما فيما يخص تكاليف اتاحة المياه، فإن المستفيدين يقومون بسداد جزء وليس 
 كل التكاليف وتتدرج هذه التكاليف حسب المساحة، كما أنها تتفاوت حسب أساليب الري. 

تضمين كافة تكلفة إتاحة المياه الخاصة بالتشغيل  : السياسة المتبعة تعمل علىفي تونس
والصيانة، كما تقوم الدولة بتوفير موارد مالية لتشجيع المزارعين على التحول ألساليب الري 

 األكثر ترشيدًا للمياه.
: فمنذ عقود طويلة مضت كان وما زال يطبق نظام ضريبة األراضى الزراعية والذى في مصر

اإلفصاح( تكلفة إتاحة مياه الري، وقد كان يتم الصرف على  كان يدخل من ضمنه )دون 
دارة شبكات الري من هذه الضريبة، ولكن نسبة لضألة  مشروعات اإلحالل والتجديد والصيانة وا 
هذه الضريبة فلم تعد كافية لمواجهة المتطلبات المتزايدة من التكاليف المذكورة، فضاًل عن إحداث 

يضًأ هناك تجارب بيع المياه الجوفية في الوادى الجديد والواحات، كذلك النقلة النوعية المطلوبة، أ
أصبحت فكرة بيع مياه الري في أراضى االستصالح الجديدة من األمور المتعارف عليها وقد 
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قامت السلطات المصرية بإجراء العديد من الدراسات الالزمة العتماد وتنفيذ سياسة جديدة 
 (2006ي األراضى القديمة )المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلسترداد تكلفة مياه الري ف

 
 رصد الوضع المائي الراهن ومنظومة الري في مصر (3

يعتقد الرجل العادى أن معروض المياه في مصر يير محدود، نظرًا ألنه يرى نهر النيل أمامه 
الواقعة في نهايات  عامرًا بالمياه، ولكن الوضع الحقيقي يشعر به المزارعين وخاصة في المناطق
( 176،ص 2011الترع، حيث تعاني تلك المناطق من نقص حاد في مياه الري )هالة أبو على، 

وهذا ما تؤكده االحصاءات الرسمية لوزارة الري التى تقدر النصيب الحالي للمواطن المصري 
متر مكعب في الخمس سنوات الماضية، وهو  600مقارنة ب  2018متر مكعب سنة  570ب
 متر مكعب للمواطن سنويًا.  1000قم يقع تحت خط الفقر المائى العالمى المقدر عند ر 

لذلك  فقبل الحديث عن سيناريوهات لتسعير مياه الري في مصر، من المهم التعرف على 
الوضع الراهن للمياه العذبة في مصر من حيث أهم مصادرها )العرض(، واهم أوجه استخداماتها 

لمهم التعرف على النصيب النسبى لمياه الري من إجمالي استخدامات )الطلب(، كذلك من ا
المياه العذبة  في مصر، ومدى كفاءة وكفاية  النظام الحالي للرى القائم على عدم تسعير مياه 

 الري.
 موارد المياه العذبة في مصر )جانب العرض(:( 3-1) 

تر مكعب سنويًا، تأتى من مليار م 65ينحصر المعروض السنوى للمياه في مصر في حوالي 
( أن أهم وأكبر موارد المعروض من المياه العذبة في 1مصادر عدة، فكما هو موضح في شكل )

% من معروض المياه العذبة في مصر مياه نهر النيل، واألهم 85مصر من نهر النيل فحوالي 
%، وفي ظل ما 85من ذلك معرفة أن معظم هذه المياه يسقط على المرتفعات األثيوبية بنسبة 

تشهده موارد مصر المائية من نهر النيل في األونة األخيرة من تحديات وتوقعات بإنخفاض 
المتاح منها الفترة القادمة بسبب مشروع سد النهضة االثيوبى، يتضح لنا وجود مشكلة كبيرة 
ن ستشهدها البالد في الفترة القادمة، مما يستوجب من جانب العمل على زيادة المعروض م

المصادر األخرى للمياه) وهو أمل ليس بالسهل( ألن معظمها إما محددة بمخزون استراتيجى ال 
يمكن زيادته مثل المياه الجوفية، أو محدد بظروف مناخية خارج السيطرة مثل مياه األمطار، أو 
ذات تكلفة عالية مثل تحلية مياه البحار أو ذات أثر صحى يير مؤكد مثل المياه المدورة 

لمخلوطة، لذلك يكون الحل األسرع واألدق واألكفأ هو ترشيد جانب الطلب على أكبر مورد وا
للمياه العذبة في مصر)مياه نهر النيل( من خالل ترشيد إستخدام أهم قطاع يستهلك المياه وهى 

 مياه الري.
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 2017( أهم مصادر المياه العذبة في مصر1شكل )

 .2017ى بيانات وزارة الموارد المائية والري المصدر:إعداد الباحثة، باالعتماد عل
 ( استخدامات المياه العذبة في مصر)جانب الطلب(:3-2) 

 ( أهم استخدامات المياه العذبة في مصر2يوضح الشكل )

 
 

 2017( أهم استخدامات المياه العذبة في مصر بحسب القطاع 2شكل)
 

 .2017الموارد المائية والري المصدر:إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات وزارة 
 

يتضح من الشكل السابق أن الجانب األكبر من الطلب على المياه العذبة في مصر يذهب إلى 
% من إجمالي استخدامات المياه العذبة في مصر، 82%: 81القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 

% أي أن هذه 7.7سبة %، يليه مياه الشرب ن11يأتي   بعده الطلب لأليراض الصناعية بنسبة 
% من مجموع استخدامات المياه، ومن المعروف والمؤكد 99االستخدامات الثالثة تشكل حوالي  

%85; مياه النيل  

%2; مياه جوفية  

;  مياه مدورة ومخلوطة
6%  

%1; تحلية المياه  

%2; مياه األمطار  Chart Title 

 مياه األمطار تحلية المياه مياه مدورة ومخلوطة مياه جوفية مياه النيل

%81.3; الزراعة  

%10.6; الصناعة  

%7.7; مياه الشرب  

%0.4; الثروة السمكية  

Chart Title 

 الثروة السمكية مياه الشرب الصناعة الزراعة
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أن هذه الكميات من المياه المطلوبة يذهب الكثير منها كفاقد نتيجة لالستخدام يير الكفء لمورد 
 %.50عة بحوالي نادر مهم هو المياه العذبة يقدر حجم الفاقد من تلك االستخدامات مجتم

وهنا يأتي التساؤل هل ريم تلك المعدالت المرتفعة من المياه الموجهة الى الزراعة ، هل تحقق 
 الدولة المصرية األمن الغذائي للمحاصيل الرئيسية؟

( حيث يالحظ وجود العديد من المحاصيل التي ال يحقق حجم المنتج 3وهو ما يوضحه الشكل )
القمح والزيوت والفول،  استراتيجية لألمن الغذائي وأهمهامحاصيل  منها اإلكتفاء الذاتي، وهى

األرز،  اخر هناك محاصيل يحقق المنتج منها االكتفاء الذاتي في الدولة منه وعلى الجانب ا
 القصب، الطماطم وهى محاصيل شرهة في إستهالك المياه.

 
 
 
 
 
 

 
 

 2016ية في مصر ( نسبة االكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الرئيس3شكل)
 

 المصدر: إعداد الباحثة، باإلعتماد على بيانات معهد بحوث االقتصاد الزراعي
 
 مدى كفاية وكفاءة النظام الحالي للري في مصر:( 3-3) 

: كما اشرنا سابقا أن مصر من الدول التي بها فقر مائي بشكل عام كمتوسط لنصيب الكفايه
د المائية المتاحة للزراعة )كأكبر مستهلك للمياه العذبة الفرد من المياه، ولكن هل تكفي الموار 

%( حجم التوسع الرأسي في األراضي القديمة و التوسع األفقي في األراضي الجديدة 81بنسبة 
المطلوب في خطط التنمية الحالية والمستقبلية للبالد، لمواجهة الزيادة السكانية، اإلجابه انها يير 
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لة انخفاض األمن الغذائي لعدد من المحاصيل االستراتيجية في كافية والدليل على ذلك مشك
(، بل وتتعرض مئات األفدنة الزراعية للعطظ والجفاف 3مصر السابق اإلشارة إليها في شكل )

خاصة في مناطق نهايات الترع والتي تتفاوت فيها أوقات الريات من حين إلى أخر وهو ما 
م األولى من عمر النبات، ومن حيث التوسع األفقي يتسبب في هالك الزراعات خاصة في األيا

وبسبب إتساع المناطق الصحراوية في مصر، وتزايد الحاجة إلى استصالحها تكبر الفجوة بين 
المتاح من مياه الري والمطلوب لتحقيق األمن الغذائي والتوسع األفقي في المساحات الزراعية 

بنسب كبيرة بسبب قلة المياه.)فوزي  فمنذ عقود توضع خطط طموحة الستصالح ال تتحقق
 (2013ابراهيم،
ستخدام المياه في الزراعة المصرية في ظل نظام الري الحالي نستخدم ا: لتحديد كفاءة الكفاءة

عدد من المؤشرات التي قام بحسابها المتخصصين في هذا المجال، وأهمها حجم الفاقد من المياه 
ع إلى الحقل ، فقد تم تقدير حجم الفاقد من المياه من أفمام العذبة خالل عملية نقل المياه من التر 

: 2000خالل الفترة ) 3مليار م  5.45الترع للحقل، حيث وصل المتوسط السنوي للفاقد حوالي 
2013 ،) (Amina A.Kotop,2015)  وكانت أهم اسبابه نسبة البخر المرتفعة للمياه نتيجة أن

تعاني منه شبكات الري والتوزيع من مشكالت عدم  الترع مكشوفة وليست مغطاه، كذلك لما
تطهير وحشائظ وتسريب، وييرها من المشكالت التي تتفاقم بسبب عدم قدرة موازنة الدوله على 
تحمل نفقات الصيانة والتشغيل منفردة دون مشاركة المزارعين، أيضا نظام الري بالغمر المتبع 

% 30الموارد المائية المتاحة للري بما يتراوح بين في معظم أراضي الوادي القديم يتسبب في فقد 
%، وهو الطريقة التي يفضلها المزارعين مقارنة بالطرق الحديثة للري المتبعة في معظم 35: 

الدول ، الن الطرق الحديثة مثل الري بالتنقيط أو الرظ............ وييرها تحتاج إلى تكاليف 
تيار استخدامها في ظل النظام الحالي للري القائم على رأسمالية النشاء الشبكات، مما يجعل اخ

 عدم التسعير نوع من عدم الرشادة اإلقتصادية للمزارع.
( الذي يعبر عن حجم االكتفاء 3أيضًا من مؤشرات عدم الكفاءة والتي أظهرها أيضا شكل )

جز فيه في الذاتي من المحاصيل، تبين عدم كفاءة استخدام مورد يير كافي تعاني الدولة من ع
زيادة حجم المنتج من محاصيل شرهة االستهالك للمياه مثل األرز، السكر. وهذا يتضح أكثر إذا 
قسمنا المحاصيل الزراعية في مصر إلى شرائح وفقًا لصافي عائد الوحدة المائية كما هو موضح 

( نجد أن النسبة األكبر من المساحة المزروعة في مصر مخصصة للمحاصيل 1في جدول )
ذات صافي العائد المائي المنخفض مثل األرز، الفول السوداني، القصب....... والنسبة الضئيلة 
من األرض الزراعية مخصصة للمحاصيل ذات العائد المائي المرتفع مثل البصل والثوم 
والطماطم....، مما يعكس عدم الكفاءة االقتصادية والحاجة الي إعادة هيكلة التركيب المحصولي 
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،حتى لو كان ذلك يؤثر على األمن الغذائي ويضطر الدولة إلى اإلستيراد فإن الكفاءة في مصر
  (Robert C.Johansson, 2010)االقتصادية تقتضي ذلك.

وأيضًا لتحديد كفاءة النظام الحالي للري من خالل سؤال المستهلك )المزارع (عن مدى رضائه، 
مزارع  100في محافظة الشرقية على عينة من كانت نتائج إحدى الدراسات الميدانية التي تمت 

لمعرفة أهم مشاكل الري التي تواجههم، كانت اإلجابات مرتبة تنازليًا حسب المتوسط على النحو 
التالي، في المرتبة األولى تلوث مياه الري، عدم انتظام مناوبات الري، وعدم كفاية فترة المناوبة، 

نخفاض منسوب المياه في ترعة الري، وارتفاع وعدم وصول مياه الري إلي نهاية الترعة ، وا 
تكاليف تطهير المسقى، وضيق الطريق المار بالمسقى، أي أنه ريم عدم وجود تسعير لمياه الري 

 (  ( Amina A. kotop, 2015 إال أن المزارع يير راضي عن كفاءة المنظومة.
 

المائية( من إجمالي المساحة ( النصيب النسبي ألنواع المحاصيل )حسب عائد الوحدة 1جدول )
 المزروعة في مصر.

الشرائح وفقًا لصافي عائد 
 الوحدة المائية

حجم المساحة  المحاصيل
المنزرعة 
 باأللف فدان

نسبة المساحة المزروعة 
من كل شريحة من 
إجمالي المساحة 
 الزراعية في مصر

 1000صافي العائد أقل من 
متر  1000جنيه لكل 
 مكعب من الماء

، الذرة الشامية، الذرة األرز
الرفيعة، الفول السودانى، السمسم، 
فول الصويا، عباد الشمس، الذرة 
الصفراء، الخيار، الباذنجان، 

 القصب، البطاطس النيلى.

6517019 55% 

أقل  -1000صافي العائد )
 1000( جنيه لكل 2000

 متر مكعب من الماء.

البرسيم المستديم، البرسيم 
فول البلدي، التحريظ، القمح، ال

الحلبة، الترمس، الكتان، بنجر 
السكر، الكوسة، الكرنب، البسلة 
الخضراء، القطن، البطاطس 

 الصيفي، الفاصوليا الجافة.

5070757 42% 

جنيه  2000صافي العائد )
متر  1000فأكثر( لكل 
 مكعب من الماء.

 %3 382224 البصل ،والثوم، الطماطم النيلى

 2015 -2010والموارد المائية، نشرة الموارد المائية والري، أعداد متفرقة المصدر: وزارة الري     
 وزارة الزراعة، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى،" نشرة اإلحصاءات الزراعية" أعداد متفرقة.    
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 ( أهمية التسعير لتطوير منظومة الري في مصر لترشيد جانب الطلب على المياه: 3-4)
على جانب الطلب لحل مشكلة المياه في مصر إلى إنه هو الوسيلة األسرع يرجع تركيزنا 

واألسهل التحكم بها ، أما زيادة جانب العرض في المياه فسيحتاج إلى أجل طويل ويخضع 
 لبعض االعتبارات الخارجه عن السيطرة، خاصة فيما يخص موارد نهر النيل.

نزرعة، يتطلب إعادة هيكلة المنظومة لذلك ولترشيد جانب الطلب دون تخفيض المساحة الم
تحويل شبكات الري والتوزيع إلى شبكات مغطاة أوتبطين  -أالحالية للرى محاولة تنفيذ التالي 

ثم التحول التدريجي إلى نظم الري الحديثة  التي من المتوقع  -بالترع التي ال يمكن تغطيتها. 
ية لتستخدم في زراعة أراضي إضافية، % من مياه الري الحال40أن تعمل على توفير أكثر من 

وذلك في األراضى التي يصلح معها نطم الري المطور مثل الري بالرظ والتنقيط ألن هناك 
بعض الدراسات أثبتت أن بعض أراضى الدلتا ال يصلح معها تلك الطرق النها ستؤدي إلى زيادة 

ان لمياه الري بإستخدام ( أن احتياجات الفد2ملوحة األراضي، حيث كما هو موضح في جدول)
طرق الري المطور تحتاج إلى كميات أقل كثيرًا من احتياجاته باستخدام طرق الري التقليدي في 

كذلك إحداث تحول في التركيب المحصولي المصري من محاصيل  -جمعظم المحاصيل، 
رة الزراعية يزيرة اإلستخدام للمياه إلى محاصيل موفرة للمياه وذلك دون العودة إلى نظام الدو 

وكذلك ألنه يتنافى مع نظام السوق الحر  1991الذي لغاه برنامج االصالح االقتصادي سنة 
 -د. 2016الذي تتبعه الدولة المصرية حاليًا في برنامجها لالصالح االقتصادي الذي بدأ سنة 

 استنباط سالالت تستهلك كميات أقل من المياه.
 

 في بعض المحاصيل ( احتياجات الفدان لمياه الري 2جدول)
 الري التقليدى الري المطور المحصول
 3ح 2500 تنقيط 3م  1700 القمح
 2400 تنقيط 3م 1800 القطن
 6000 - األرز

 3000 تنقيط 3م 2000 الذرة الشامية
 المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، بيانات يير منشورة.

 
ري سيصعب تنفيذها دون تسعير مياه الري، فإعادة وكل هذه الوسائل لترشيد الطلب على مياه ال

هيكلة شبكات النقل والتوزيع الخاصة بالري تحتاج إلى تكلفة كبيرة لن تقوى موازنة الدولة على 
تحملها دون وجود ايرادات من المستهلكين كثمن للمياه المستخدمة كنوع من تشارك او تقاسم 

للمزارع لتحويل أرضه للري بالتنقيط أو الرظ وتحمل  التكاليف مع الدولة، كذلك لن يتوفر الحافز
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تكاليف ذلك إذا كانت المياه مجانية،  أيضًا البعد عن زراعة المحاصيل يزيرة االستهالك للمياه 
سيكون نتيجة الرتفاع تكلفتها من المياه المسعرة دون إجبار من الدولة والمساس بمبادئ السوق 

 الحر.
اريوهات لتسعير مياه الري في مصر لتحقيق هدف ترشيد جانب كل ذلك يأخذنا إلى وضع سين

 الطلب.
 

 سيناريوهات مقترحة لتسعير مياه الري في مصر) لتشارك تكاليف الخدمات( (4
ستعمال المياه في الزراعة، بما يحقق زيادة الرقعة المنزرعة اوالسؤال األن كيف يمكن ترشيد 

 من األمن الغذائى؟والمأهولة من البالد، وكذلك تحقيق أقصى قدر 
فكما أشرنا من تجارب دولية سابقة  في دول متقدمة ودول عربية، وكذلك بمراجعة األدبيات  

المختلفة إتضح إن ترشيد جانب الطلب من خالل تسعير مياه الري هو أفضل إجابة للسؤال 
 السابق.

في  2018نة نص قانون الري الموحد في مصر لس فقدوقد فطن المشرع المصري ألهمية ذلك، 
ستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه اتي " بنده السادس عشر على ا

 مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف"
ولكن قبل أن نبدأ بالسيناريوهات المقترحة لتسعير مياه الري في مصر، يجب التأكيد على أن أي 

أن تتوافر به أكبر قدر من الشروط التالية حتى يتصف بالكفاءة أسلوب لتسعير مياه الري يجب 
 والعدالة معاً 

 البساطة في التطبيق دون تعقيد طرق الحساب مما ينشئ المشكالت بين المزارع والدولة. -
أال يتحمل المزارع إال التكاليف العادلة مقابل ما يستخدمه فعاًل من مياه، ومع ما يحتاجه  -

 ائية.المحصول من مقتنيات م
 أن تتناسب تكلفة إستخدام المياه مع العائد الذي يحصل عليه المزارع. -
أن تسهم في تحقيق األمن الغذائي من المحاصيل الرئيسية بحيث يكون هناك تمييز سعري   -

في تكلفة المياه كحافز يير مباشر لزيادة الكمية المنتجة من محاصيل األمن الغذائي في 
، ص 2011لمحاصيل يير الشرهة للمياه)هاله أبو على، الدولة، بشرط أن يكون من ا

198) 
وكل تلك الشروط تتطلب أن يحقق أسلوب التسعير هدفي الكفاءة والعدالة معًا بقدر المستطاع 

Robert C. Johansson, 2012,)  ) 
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 السيناريوهات المقترحة لتسعير مياه الري في مصر:
ليات مباشرة ويير مباشرة لتسعير مياه الري آذكره من   اعتمادًا على تجارب الدول السابقة وما تم

 في الجزء النظري للدراسة، يمكن إقتراح عدد من السيناريوهات لتسعير مياه الري في مصر وهى:
 
السيناريو األول: سعر مياه الري يحدد كنسبة ثابتة من صافي عائد المحصول ( 4-1)

 .المنزرع
 ةالتكلفة المتغير  –العائد= اإليراد 

 % من عائد المحصول المنزرع .10%............4%، 3%،2%،1وقد تكون هذه النسبة 
ذا بحثنا عن تحقيق هذا السيناريو للشروط السابق اإلشارة إليها نجد التالي:   وا 

الشرط األول: من حيث سهولة التطبيق، فهذا السيناريو صعب في التطبيق ألنه يعتمد على 
 تصادية واالجتماعية في حسابات عناصر التكلفة واإليراد المتغيرة. العديد من االعتبارات االق

الشرط الثاني: وهو تحمل تكلفة مساوية بالفعل لما تم إستهالكه من مياه، فنجد أن طريقة 
التسعير المتبعة في هذا السيناريو ال تطبق هذا الشرط فقد يكون المحصول مرتفع الثمن وبالتالي 

 تهالك للمياه.العائد، ولكن قليل االس
الشرط الثالث:وهو الخاص بالعدالة الدخلية لحساب التكلفة، فتتوافر في هذا السيناريو اعتبارات 

 العدالة فكلما زاد عائد المحصول، زاد المبلن الذي يدفعه المزارع كثمن للمياه. 
ياه للمحاصيل رتفاع سعر المان ألالشرط الرابع: ال يسهم هذا السيناريو في تحقيق األمن الغذائي 

ذات العائد المرتفع قد تؤدي إلى إحجام المزارعين عنها ريم انها قد تكون محاصيل استراتيجية 
 لألمن الغذائي.

 
 ( السيناريو الثاني: تسعير مياه الري على حسب نوع المحصول )كضريبة نوعية(4-2)

حاصيل إلى ثالثة خر على حسب استهالكه للمياه، فتقسم المآفيختلف معدلها من محصول إلى 
 مجموعات:

متر مكعب للفدان مثل ) القمح والفول،  2500ستهالك للمياه أقل من المحاصيل منخفضة ا
 الشعير، الترمس، الحمص، برسيم التحريظ، الكتان، البصل، بنجر السكر، الثوم(. 

ستهالكها من المياه بين استهالك للمياه: محاصيل تتراوح معدالت المحاصيل متوسطة ا
متر مكعب للفدان مثل ) البرسيم المستديم، القطن، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة،  5000 -2500

 وفول الصويا، والسمسم، الفول السودانى، عباد الشمس، الخضروات الصيفية والنيلية(
متر  5000ستهالك للمياه: التي تحتاج إلى مقتنيات مائية أكثر من الومحاصيل مرتفعة ا 

 مثل )األرز، قصب السكر(.)نشرة اإلحصاءات الزراعية(مكعب للفدان 
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 في هذا السيناريو يمكن أن نضع سيناريوهين فرعيين 
:  يتم فرض ضريبة نوعية تصاعدية من صافي العائد المحسوب السيناريو الفرعي األول

% للمحاصيل 2للمحاصيل، يكون صفر% للمحاصيل منخفضة اإلستهالك للمياه، نسبة 
 % للمحاصيل مرتفعة االستهالك .5هالك للمياه، متوسطة االست

قروظ  5: يتم فرض تسعيرة موحدة على المتر المكعب من المياه تقدر ب سيناريو فرعي ثاني
قروظ للمحاصيل متوسطة اإلستهالك  10في حالة المحاصيل منخفضة االستهالك للمياه، و

ذه الحاله تكون هناك حاجة إلى قرظ للمحاصيل مرتفعة االستهالك للمياه. وفي ه 20للمياه، 
 تركيب العدادات على مداخل األراضي الزراعية.

 وعند البحث عن مدى توافر الشروط سابقة الذكر نجد األتي
الشرط األول: ال يتصف بسهولة التطبيق فالسيناريو الفرعي األول يحتاج إلى دراسات ميدانية 

صول، والسيناريو الفرعي الثاني يحتاج إلى ومتابعة مستمرة لألراضي المزوعة لتحديد نوع المح
تركيب عدادات على مداخل األراضي الزراعية والذي قد يؤدي إلى إتباع المزارعين أساليب 

 ملتوية إلدخال المياه إلى األراضي للتهرب من العدادات .
 الشرط الثاني: يتوافر في كال السيناريوهين الفرعيين .

لسيناريوهين الفرعيين،فهذا السيناريو تتوافر فيه اعتبارات الكفاءة الشرط الثالث :يتوافر في كال ا
والعدالة معًا، الكفاءة ألنه سيعمل على الحد من زراعة المحاصيل الشرهه للمياه بطريقة يير 
مباشرة ودون اإلخالل بمبادئ اقتصاديات السوق الحر وبنفس الطريقة يعطي حافز لزراعة 

 عدالة ألنه كلما زاد استهالك المزارع للمياه زاد السعر المدفوع.المحاصيل الموفرة للمياه، ال
الشرط الرابع: في حالة كان المحصول مطلوب لتحقيق األمن الغذائي ويير شره للمياه مثل القمح 
مثاًل يستطيع ذلك السيناريو إعطاء حافز للمزارعين لزراعته من خالل التمييز السعري للمياه على 

 حسب المحصول.
 
لسيناريو الثالث: فرض تسعيرة موحدة على المتر المكعب من مياه الري )تسعير ( ا4-3)

بغض النظر عن نوع المحصول وموسم أو مكان الزراعة  توضع تسعيرة موحدة على حجمي( 
، أو 30قرظ، أو  20قروظ للمتر المكعب أو  10المتر المكعب المستهلك من المياه قد تكون 

 قرظ للمتر المكعب. 40
 تقييم السيناريو من حيث توافر الشروط السابقة نجد األتي ول

الشرط األول : سهل التطبيق من حيث اإلجراءات والتعامل بين الدولة والمزارع، ولكنه يحتاج 
 أيضا إلى تركيب عدادات.



200 
 

الشرط الثانى: يتحقق بشكل كبير فال يدفع المزارع إال قيمة ما استهلكه بالفعل. ولكن ال 
للمحاصيل يير الشرهه، فثمن المتر المكعب واحد في كال الحالتين المحاصيل  اً يعطي حافز 

الشرهة، ويير الشرهة مما قد ال يحسن من التركيب المحصولي ليكون في صالح توفير 
 الموارد المائية وهو الهدف األساسي للتسعير.

الي ال يحقق العدالة الشرط الثالث: ال يتحقق ألنه ال ينظر إلي عائد المحصول وال نوعه وبالت
 في توزيع الدخل.

الشرط الرابع: أيضا  ال يتحقق ألن هذا السيناريو ال يهتم بالتمييز السعري على حسب نوع  
 المحصول ما إذا كان يحقق األمن الغذائي في الدولة أم ال.

 
 (  السيناريو الرابع: يقسم المحاصيل الزراعية على حسب صافي عائد الوحدة المائية4-4)

( السابق، وعلى أساس ذلك تصنف المحاصيل إلي:محاصيل ذات عائد 3كما ورد في جدول )
مائي منخفض، محاصيل ذات عائد مائي متوسط، محاصيل ذات عائد مائي مرتفع، وهنا ممكن 

 أن يتم وضع سيناريوهان فرعيان:
% من 3ألول، %  من العائد للنوع ا1: يتم فرض ضريبة نوعية ثابتة السيناريو الفرعي األول
 % من العائد للنوع الثالث.5العائد  للنوع الثاني، أو 
قروظ للمتر المكعب في النوع األول،  5: يتم فرض تسعيرة موحدة قدرها السيناريو الفرعي الثاني

قرظ للمتر المكعب في النوع الثالث. ويتم  20قرظ للمتر المكعب  للنوع الثاني، و 15
دد لكل محصول ما تحتاجه الوحدة المعيارية )طن، كيلو( من موارد االسترشاد بدراسات سابقة تح

 مائية.
 مدى توافر الشروط:

الشرط األول: طريقة يير سهلة في كال السيناريوهين الفرعيين سواء في حساباتها أو في التعامل 
 بين الدولة و المزارعين.

 في السيناريو الفرعي الثاني.الشرط الثاني: ال يتوافر في السيناريو الفرعي األول ، ويتوفر 
الشرط الثالث: هذا السيناريو تتوافر فيه إعتبارات العدالة بشكل كبير فكلما إرتفع صافي عائد 
الوحدة المائية للمحصول ارتفع سعر المياه له، أي من يكسب أكثر يدفع أكثر )مثل فكرة 

 الضرائب التصاعدية على الدخل(
تمييز السعري على حسب نوع المحصول، مما قد يمكن من الشرط الرابع: تتوافر به فكرة ال

 إعطاء أوزان أعلى لمحاصيل األمن الغذائي وا عطائهم تميزات سعرية
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بغض  السيناريو الخامس: يتم فرض تسعيرة موحدة للمساحة المحصولية )الفدان( (4-5)
، 30، 20، 10النظر عن نوع المحصول المنزرع أو كمية المياه المستهلكة، قد تكون 

 جنيه للفدان. 40
 مدى توافر الشروط:

الشرط األول: هذا السيناريو أسهل السيناريوهات في التطبيق، وأقلها تكلفة ألنه ال يحتاج إلى  
 تركيب عدادات أو حسابات دقيقة للعوائد أو للمقتنيات المائية.

اه، فالمزارع طالما الشرط الثاني: يير متوفر مما يفقده القدرة على تحقيق الكفاءة في إستخدام المي
دفع سعر استخدام المياه على الفدان سيزرعه بما يريد ايًا كان استهالكه الفعلي أو حجم الفاقد 

 من المياه.
نما كل من يملك فدان أرض يدفع  الشرط الثالث: يير متوفر فال يدفع المزارع على قدر العائد، وا 

 ياًل يدفع مثل من يستهلك كثيرًا.نفس المبلن، فيفتقد إلى عنصر العدالة فمن يستهلك قل
نما بالمساحة،  الشرط الرابع: ال تتوافر به فكرة التمييز السعرى على حسب نوع المحصول، وا 

 وبالتالي لن يسهم في تحقيق األمن الغذائي.
 

 ( مصفوفة تحقيق السيناريوهات المقترحة لتسعير المياه لشروط التسعير الجيد3جدول)
العدالة  البساطة السيناريوهات

 االستهالكية
تحقيق  العدالة الدخلية

األمن 
 الغذائي

 X X √ X األول
 √ √ √ X الفرعي األول الثاني

 √ √ √ X الفرعي الثاني
 X X √ √ الثالث

 √ √ X X الفرعي األول الرابع
 √ √ √ X الفرعي الثاني

 X X X √ الخامس
 المصدر: اعداد الباحثة       

 
ذه السيناريوهات ما بين السهولة والصعوبة في التطبيق، وكذلك في قدرتها على وبالتالي تتنوع ه

 تحقيق مفهوم العدالة، وكلهم هدفهم األساسي ترشيد استخدام المياه.
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ن المياه من الخدمات العامة، والتي كما أشرنا في اإلطار النظري للدراسة، إلى أن أفضل ألو 
ألنها تسمح بتحقيق العدالة بشكل  تسعير المزدوجالطرق تسعير الخدمات العامة هى طريقة 

( لذلك ستركز الدراسة 2012أكبر ألنها تعطي القدرة على التمييز السعري،)ياسمين صقر، 
ن هدف ألنها  تحقق العدالة ، و ألوتعطي أهمية أكبر للسيناريوهات التي تسمح بالتمييز السعري، 

ليات تحقق التنمية واقتصادي يتم إعادة توزيعه بلكل مورد  اً مصاحب اً العدالة يجب أن يكون هدف
 المستدامة ولكن في نفس الوقت تحقق مفهوم النمو االحتوائي . 

لذلك فنجد أن السيناريو الثاني بكال السيناريوهين الفرعيين له، والسيناريو الرابع وخاصًة السيناريو 
حققة وخاصة العدالة كما هو الفرعي الثاني به ،أفضل السيناريوهات من حيث عدد الشروط الم

 (.2موضح في جدول )
لذلك ستركز عليهم الدراسة إلختبارهم من حيث التأثير على عدد من المؤشرات االقتصادية 

 باستخدام نماذج البرمجة الخطية.
 
( إختبار تأثير السيناريوهات المختارة للتسعير على بعض المؤشرات االقتصادية باستخدام 5)

 لخطية.نماذج البرمجة ا
كما أشرنا في اإلطار النظري للدراسة، فإن نماذج البرمجة الخطية من أكثر النماذج الرياضية 
دارة وتقييم الموارد المائية، ويكون الهدف من النموذج إيجاد الحلول  المستخدمة في تخطيط وا 

 . لقيودالتي تعظم العائد المريوب فيه وتدني التكلفة يير المريوب فيها في ظل مجموعة من ا
 توصيف نموذج البرمجة الخطية المستخدم في التحليل:( 5-1)

تفترض الدراسة أن الهدف األساسي للمزارع المصري هو تعظيم الربح، أي تعظيم الفرق بين 
اإليرادات والتكاليف المتغيرة )متضمنة تكاليف المياه(، ويتم حل نموذج البرمجة عدة مرات كل 

عل حسب سيناريو التسعير المراد إختباره، ثم يتم مقارنته بنموذج  مرة يتم تغيير تكلفة المياه
نمطي تم وضعه دون تسعير لمياه الري. ومن خالل المقارنة يتم معرفة نتائج تأثير سيناريو 

 التسعير المقترح على عدد من المؤشرات االقتصادية إلختيار أفضلهم.
 ويمكن التعبير عن دالة الهدف بالشكل التالي:

Max Z=∑i∑j (pjYij  -Cj)Xi-∑j Vj  
 القيود

Subject to: ∑ aij𝑛
𝑗=1  Xj ≤ bi         i=1,2,…m 

                                                       J=1,2,…..n 
 
Xj≥0 
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 حيث:
Pj ( سعر الوحدة المنتجة من المحصولj .) 
Yij   إنتاجية الفدان(i)  من المحصولj. 
Cj ج/ فدان للمحصول تكاليف اإلنتا(j) .وال تشمل هذه التكاليف على الماء 
Xj  المساحة المنزرعة بالمحصولj. 
aij  المعامالت الفنية(i)  للمحصول(j) . 
Bi )المتاح من عناصر اإلنتاج )األرض والمياه 

 ∑j Vj .تكاليف المياهSAIMA JABEEN , 2006)) 
نشاطا  40لرياضية للدراسة حوالي األنشطة المحصولية التي تضمنتها نماذج البرمجة ا

%( 82.9ألف فدان وهى تمثل حوالي ) 12859محصوليًا، تقدر إجمالي مساحتها المنزرعة ب 
ألف فدان كمتوسط لبيانات الفترة  15500من إجمالي المساحة المحصولية في مصر والبالغة 

ول على ( والنسبة الباقية تعذر الحص4( كما هو موضح في جدول )2016 -2012من )
 بياناتها
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 ( متوسط المساحة المزروعة لعدد من المحاصيل في مصر بالفدان4جدول)
المساحة  المحصول

 المحصولية
المساحة  المحصول

 المحصولية
المساحة  المحصول

 المحصولية
 المحاصيل النيلية المحاصيل الشتوية المحاصيل الصيفية

 254819 الذرة الشامية 3560 الترمس 355397 الذرة الرفيعة
 6875 الذرة الرفيعة 2921579 القمح 125469 الفول السوداني

 40617 الذرة الصفراء 13685 الحمص 71743 السمسم
 48757 البطاطس 208775 الطماطم 18799 فول الصويا
 69638 الطماطم 29579 الكرنب 31521 عباد الشمس
البسلة  241260 الطماطم

 الخضراء
الفاصوليا  54132

 الجافة
6667 

 8829 الكرنب 22328 الكوسة 92798 البطاطس
   210570 الفول البلدي 327864 القصب
برسيم  589331 القطن

 التحريظ
491986   

البرسيم  52312 الخيار
 المستديم

1694780   

   1976 العدس 62804 الكوسة
   14553 الحلبة 60013 الباذنجان
   17593 نالكتا 1574976 األرز

   84876 البصل 156095 الذرة الصفراء
   19724 الثوم 1653995 الذرة الشامية

   200978 بنجر السكر  
   112295 الشعير  

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد 
 متفرقة.
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 قيود النموذج:
القيود في هذا النموذج إلى قيود الموارد )األرض ومياه الري المتاحه(، وقيود تنظيمية  تنقسم

 (.2016-2012)التركيب المحصولي الراهن( وتم استخدام بيانات خمسة سنوات )
 قيود الموارد: 

فدان  5869643فدان للمحاصيل الشتوية، وحوالي  6101876الرقعة الزراعية ال تزيد عن  -
يفية والنيلية. وكذلك قيد الحد األدنى والحد األعلى لمساحات المحاصيل للمحاصيل الص

المختلفة )الحد األدنى وهو أدنى مساحة زرعت من المحصول خالل الخمس سنوات السابق 
 ذكرهم( و)الحد األقصى هو أعلى مساحة زرعت للمحصول خالل الفترة المشار إليها( .

المائية المتاحة للمحاصيل السالفة الذكر خالل الفترة  قيود الموارد المائية: إجمالي الموارد -
مليون متر مكعب، وتوزيع مياه الري بين المحاصيل  39726المحددة للدراسة حوالي 

المختلفة بالمتر المكعب للفدان كمتوسط خالل فترة الدراسة تم الحصول عليه من وزارة 
 الزراعة واستصالح األراضي، نشرة اإلحصاءات الزراعية.

 القيود التنظيمية:
التركيب المحصولي للدولة يعد قيد تنظيمي ألنه صعب التغير في المدى القصير نتيجة  -

تميز كل محافظة على حسب ظروفها البيئية والجوية واالجتماعية والموردية بنمط إنتاجي 
 معين يصعب تغييره في األجل القصير.

 ( نتائج حلول نماذج البرمجة:5-2)
لتقييم نتائج تطبيق سيناريوهات التسعير المقترحة على عدد من المؤشرات  كما ذكرنا فإننا

اإلقتصاديه سنقارنها بما يسمى النموذج النمطي، والمقصود به حل نموذج البرمجة بدون تسعير 
مياه الري )تعظيم إجمالي صافي العائد الزراعي فوق تكاليف اإلنتاج المتغيرة )بدون سعر مياه 

 الري(
ناريوهات المقترحة لتسعير مياه الري وقع إختيار الدراسة على السيناريو الثاني من كل السي

بنمطيه األول والثاني، والسيناريو الرابع في نمطه الفرعي الثاني وكانت نتائج حل نموذج البرمجة 
 الخطية لهم كالتالي.

 نتيجة حل نموذج البرمجة الخطية الخاص بسيناريو التسعير الثاني: ( أ)
: وفقا لتصنيف المحاصيل إلى منخفضة، متوسطة، مرتفعة اإلستهالك  الفرعي األول السيناريو

تم وضع مقترح فرض ضريبة نوعية تصاعدية من صافي العائد المحسوب للمحاصيل، يكون 
%  من عائد الفدان 2صفر% من عائد الفدان للمحاصيل منخفضة اإلستهالك للمياه، نسبة 

 % للمحاصيل مرتفعة االستهالك.5ياه، للمحاصيل متوسطة االستهالك للم
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وسيتم تقييم أثر السيناريو على عدد من المؤشرات االقتصادية هى: نسبة التغير في مساحات 
المحاصيل، التسعيرة المقدرة للفدان بالجنيه، واالنخفاض النسبي في صافي العائد الفداني نتيجة 

 خصم تسعيرة المياه مقارنة بالنموذج النمطي.
و التسعير الفرعي األول يبملحق الجداول( أنه في حالة تطبيق سينار  1ن جدول)ويتضح م

من محصول )القمح،  للسيناريو التسعير الثاني سينتج عن هذا زيادة في المساحة المحصولية لك
القطن، الكوسة( وهى محاصيل منخفضة أو متوسطة االستهالك للمياه وهذه نتيجة جيدة خاصة 

خر ستنخفض المساحة  مح والقطن كمحاصيل استراتيجية، وعلى الجانب الكاًل من محصولي الق
نها محاصيل مرتفعة ألمن )األرز، الذرة الصفراء، الذرة الشامية، العدس(   لالمحصولية لك
ن تأثير التسعير وفقا لهذا السيناريو أستهالك للمياه خاصة األرز ولكن من المالحظ الومتوسطة ا

وعلى قصب السكر تساوي صفر على الريم من أنهم أكثر  اً محدود على تخفيض مساحة األرز
 هدرًا للموارد المائية، أما باقي المحاصيل فلن تتغير المساحة المحصولية منها.إ المحاصيل 
بملحق الجداول( يتضح أن تأثير التسعير وفقا لهذا السيناريو على معدالت العائد 2ومن جدول )

% على 5%،2قترحة في السيناريو والتي تتراوح بين صفر%،للفدان هى نفسها المعدالت الم
عائد الفدان للمحاصيل منخفضة ومتوسطة ومرتفعة االستهالك للمياه بالترتيب، والتي نتج عنها 
أن كل المحاصيل الموفرة في إستهالك المياه كانت تسعيرة المياه لها للفدان تساوي صفر وكلما 

جنيه  178ه للفدان ليصل إلى أعلى سعر له لكاًل من األرز)زاد استهالك المياه زاد سعر الميا
ن أجنيه للفدان(  أعلى المحاصيل استهالكًا للمياه، مع مالحظة  268للفدان( وقصب السكر)

هذه األسعار وضعت على أساس حل نموذج البرمجة الخطية وفقا لبيانات فترة الدراسة، ومع 
هذه المالحظة تنطبق أيضًا على األسعار في تغير معدالت التضخم تتغير تلك األسعار، و 

 السيناريوهات التالية.
 السيناريو الفرعي الثاني:

أيضا بناًء على تصنيف المحاصيل حسب استهالكها للمياه تم وضع السيناريو الفرعي الثاني 
قروظ في حالة  5بحيث يتم فرض تسعيرة موحدة على المتر المكعب من المياه تقدر ب 

قرظ  20قروظ للمحاصيل متوسطة اإلستهالك للمياه،  10فضة االستهالك ، والمحاصيل منخ
 للمحاصيل مرتفعة االستهالك للمياه. 

بملحق الجداول( أنه في حالة تطبيق سيناريو التسعير الفرعي الثاني 3ويتضح من جدول)
يل )الفول لسيناريو التسعير الثاني سينتج عن هذا زيادة في المساحة المحصولية لكاًل من محاص

السوداني، القمح، القطن، الكوسة( وهي محاصيل منخفضة أو متوسطة االستهالك للمياه وهذه 
نتيجة جيدة خاصة لكاًل من محصولي القمح والقطن كمحاصيل استراتيجية، وعلى الجانب األخر 

ا نهألمن )األرز، الذرة الصفراء، الذرة الشامية، العدس(  لستنخفض المساحة المحصولية لك
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ن تأثير التسعير أمحاصيل مرتفعة ومتوسطة اإلستهالك للمياه خاصة األرز ولكن من المالحظ 
وفقا لهذا السيناريو على تخفيض مساحة األرز أكبر مقارنة بالسيناريو السابق ولكن ال تزال 

 محدودة ، أما باقي المحاصيل فلن تتغير المساحة المحصولية منها ومنها قصب السكر.
ن تلك الطريقة تؤدي إلى زيادة إيرادات أبملحق الجداول( يتضح  4وضح في جدول)وكما هو م

الدولة بشكل كبير ألنها ينتج عنها تسعير لمياه الري لمعظم المحاصيل على عكس السيناريو 
السابق الذي أعفى معظم المحاصيل من التسعير، ولكن زيادة االيرادات يجب أال يكون هو 

ى الجانب األخر سينتج عنه إنخفاض في عائد الفالح لمعظم الغرض األساسي ألنه عل
المحاصيل  كما هو موضح في الجدول السابق مما قد يجعل المزارعين قد ينفروا من القطاع 
الزراعي ويخفض اإلنتاج الزراعي الكلي بشكل كبير، وهذا ليس الغرض من سيناريوهات تسعير 

 المياه.
 

تي: زراعة المساحة المحصولية بالكامل )الشتوية،  ابملحق الجداول( يتضح  5من جدول )
ستخدام عنصر الالصيفية، النيلية(  كنتيجة لكال السيناريوهين يعكس الكفاءة االقتصادية 

نخفاض عائد ااألرض. كذلك يتضح أن السيناريو الفرعي الثاني أكثر قسوة في التأثير على 
نه ذو تأثير أن ذلك يعني أ%( فقط ، وريم 2.2%( مقارنة بالسيناريو الفرعي األول)11الفالح )

نه قد يؤدي إلى هجرة الفالحين ألراضيهم، أما فيما يخص أأفضل وأكبر على إيرادات الدولة، إال 
ستهالك المياه فنجد إن كال السيناريوهين لهم تأثير محدود على معدالت إنخفاض كمية امؤشرات 

( للسيناريو الفرعي الثاني 0.42فرعي األول، و )%( للسيناريو ال0.01مياه الري المستخدمة )
 وهذا نفس األثر تقريبًا على متوسط إحتياجات الفدان من مياه الري.

نتيجة حل نموذج البرمجة الخطية الخاص بسيناريو التسعير الفرعي الثاني من السيناريو  ( ب)
 الرابع:

صيل ذات عائد مائي بناًء على تصنيف المحاصيل إلي محاصيل ذات عائد مائي منخفض، محا
قروظ للمتر  5متوسط، محاصيل ذات عائد مائي مرتفع، يتم فرض تسعيرة موحدة قدرها 

قرظ للمتر المكعب في  20قرظ للمتر المكعب  للنوع الثاني، و 15المكعب في النوع األول، 
 لي:النوع الثالث يمكن رصد نتائج حل نموذج البرمجة الخطية لهذا السيناريو على النحو التا

ن هذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية أبملحق الجداول( يتضح  6من جدول )
لكاًل من )الفول السوداني والقمح( فقط، وعلى الجانب األخر سيخفض من المساحة المحصولية 

 من )القطن، األرز، الذرة الصفراء، الذرة الشامية، الكوسة( للك
ن هذا السيناريو هو حالة وسط بين السيناريوهين أيتضح بملحق الجداول(  7ومن جدول )
نه يخفض من عائد الفدان لكل المحاصيل لصالح موازنة الدولة )مما يعني زيادة أالسابقين فريم 
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ن هذا اإلنخفاض ما زال في أموارد الدولة مقارنة بالسيناريو الفرعي األول للسيناريو الثاني( إال 
% 15سبة االنخفاض في صافي العائد ألي من المحاصيل نسبة حدود مناسبة حيث لم تتعدى ن

التسعير  من صافي العائد في النموذج النمطي، وهو أقل من السيناريو الفرعي الثاني لسيناريو
 الثاني.

ويعتبر هذا السيناريو أكثر عدالة في توزيع الدخل حيث يوزع العبء في صورة شرائح تصاعدية 
 أعلى على الوحدة المائية المستخدمة.فمن يكسب أكثر يدفع ثمنًا 

بملحق الجداول( الخاص بالمؤشرات االقتصادية الناتجة عن تطبيق  8وعند مقارنة جدول )
بملحق الجداول( الخاص  4السيناريو الفرعي الثاني للسيناريو المقترح الرابع ،مع جدول )
ه األول والثاني ، نجد أن بالمؤشرات االقتصادية الناتجة عن تطبيق السيناريو الثاني بفرعي

السيناريو الفرعي الثاني للسيناريو الرابع هو حالة وسط بين كال السيناريوهين الفرعيين للسيناريو 
الثاني فيما يخص حجم االنخفاض في عائد الفالح )الزيادة في إيرادات الدولة( وبالتالي فهو 

نه ألمياه فهو أفضل بشكل أكبر ستهالك الاأفضل منهم ، وكذلك فيما يخص أثره على مؤشرات 
% مقارنة 3.6يخفض من متوسط إحتياجات الفدان من مياه الري بالمتر المكعب بحوالي 

%( لفرعي السيناريو الثاني ، وكذلك أثره على تخفيض إجمالي كمية مياه الري 0.42ب)صفر، 
الثاني، كما %( للسيناريو 0.42%، 0.01%( مقارنة ب)3.3بحوالي )3المستخدمة بالمليون م 

ستخدام امن  أكبر اً نه كما سبق وأشرنا أفضل من حيث تطبيق مفهوم العدالة فمن يحقق عائدأ
نه نظرًا لقدرته على التمييز السعري على حسب نوع أأكبر للمياه، كما  اً الوحدة المائية، يدفع ثمن

ة كمية بعض المحصول فهو يمكن الحكومة في حالة الريبة في إعطاء حافز للمزارعين بزياد
المحاصيل التي تحقق األمن الغذائي ) بشرط أن تكون يير شرهة للمياه( وفي نفس الوقت ال 

 تخل بمبادئ الحرية اإلقتصاديه أن تخفض أو تعفي تلك المحاصيل من التسعير.
لذلك توصي الدراسة باستخدام طريقة التسعير المقترحة في السيناريو الفرعي الثاني للسيناريو 

ح الرابع، في حالة الرغبة في تحقيق هدف الكفاءة والعدالة معًا عند إتخاذ قرار بتسعير المقتر 
سترداد تكاليف الخدمة، ولترشيد استهالك المياه في أكبر قطاع مستهلك للمياه المياه الري 

العذبة في مصر وهو القطاع الزراعي، مع ضرورة اإلشارة إلى أن األسعار المقترحة فى هذا 
و للمتر المكعب من المياه قابلة للتعديل على حسب معدالت التضخم، وكذلك على السيناري

ستراتيجيات الدولة فى توفير بعض المحاصيل االستراتيجية وأيضًا حجم المطلوب احسب تغير 
 والمعروض من المياه العذبة.
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 الخاتمة والتوصيات
قر المائي ، اضف على ذلك أن وقع مصر الحالي في صفوف الدول التي تعاني من الفمنظرًا ل

أهم مصادر عرض المياه العذبة في مصر من نهر النيل من الهضبة األثيوبية معرض 
للتخفيض، وكذلك في ظل معرفة أن أهم مصدر للطلب على هذه المياه هو مياه الري للقطاع 

دة أو ستخدامات أخرى هامة مثل إنشاء المجتمعات العمرانية الجدياالزراعي وتنافسيته مع 
االستخدامات الصناعية، وعدم كفاية وكفائة النظام الحالي للري، وما تشهده الدولة من معدالت 
فقد لمياه عذبة نادرة وهامة بشكل كبير، لذلك يكمن حل جزء كبير من المشكلة في ترشيد الطلب 
ة على مياه الري دون الحد من المساحة المنزرعة بسبب ما تعانيه الدولة من مشاكل خاص

باألمن الغذائي كما أوضحنا، بأن يكون ترشيد الطلب بإتباع سياسات ترشد الفاقد من مياه الري، 
من خالل تسعير مياه الري وهو شئ ليس بالجديد فكما عرضت الدراسة هناك العديد من الدول 
سواء النامية أو المتقدمة التي سبقت في تطبيق ذلك وحققت نجاح في ترشيد اإلستهالك وفي 

 س الوقت حققت مشاركة تكاليف إنشاء وصيانة مشروعات الري مع الدولة.نف
حيث أنها فى    Cost Recoveryسترداد التكاليف مقبولة من الناحية العمليةافتعتبر قاعدة 

ال تعبر عن القيمة االقتصادية للمياه، وتشيرالدراسات والتقارير المنشورة عالميا ِالى أن  مرألواقع ا
ن أهميته فى ترشيد ِاستهالك المياه أخذت تظهر إليف ليس مبدًا ماليا فحسب، بل سترداد التكاا

أكثر وضوحا مع زيادة ندرة المياه وارتفاع الطلب عليها، ولهذا قِان إسترداد التكاليف فى ضوء 
المستويات المتدنية لسعر المياه )بأى صورة مباشرة أويير مباشرة( يهدف الى تحقيق هدفين 

ثل فى تحصيل ِايرادات ِاضافية لتخفيف العبء على الموازناات العامة ...أما الهدف حدهما يتما،
 الثانى فيتمثل فى خلق حوافز للمستهلكين فى لاِلقتصاد فى ِاستعمال المياه وتوفيرها . 

لذلك عملت الدراسة على رصد الوضع المائي الراهن لمصر من تحديد مصادر المياه،  وأهم 
ن الغذائي لمصر، مع التركيز على المياه المستخدمة في الري وحجم المهدر استخداماتها، األم

منها، والتعرف على مدى كفاية وكفاءة منظومة الري الحالية، أيضًا التعرف على تجارب الدول 
السابقة في تسعير مياه الري، واقترحت الدراسة عدد من السيناريوهات لتسعير المياه تنوعت بين 

شرة ويير مباشرة للتسعير كذلك تنوعت بين درجة سهولتها في التطبيق من حيث ليات مباآكونها 
ختلفت في قدرتها على تحقيق عدالة التسعير من حيث حجم ااالجراءات واألدوات، أيضا 

االستهالك أو دخل من يدفع السعر، أيضًا تنوعت السيناريوهات من حيث قدرتها على التمييز 
 من الغذائي.السعري للمحاصيل لتحقيق األ

وباستخدام نماذج البرمجة الخطية إلختبار تأثير عدد من السيناريوهات المقترحة على عدد من 
المؤشرات االقتصادية، أوصت الدراسة بإستخدام أسلوب التسعير القائم على تصنيف المحاصيل 
إلي محاصيل ذات عائد مائي منخفض، محاصيل ذات عائد مائي متوسط، محاصيل ذات عائد 
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 15قروظ للمتر المكعب في النوع األول،  5مائي مرتفع، بحيث يتم فرض تسعيرة موحدة قدرها 
قرظ للمتر المكعب في النوع الثالث، وهذا ال يعني عدم  20قرظ للمتر المكعب  للنوع الثاني، و

قابلية السيناريوهات األخرى للتطبيق، فلو أرادت الدولة أسلوب سهل للتسعير يكون السيناريو 
 األخير هو األفضل.

وفي النهايه نؤكد على أن تطبيق سياسات تسعير مياه الري تعد يير كافية وحدها لتحقيق أهداف 
ترشيد المستخدم من هذا المورد، إذ يجب أن يرافق هذه السياسات سياسات أخرى تكميلية 

وكفوءة،  تستهدف تحسين كفاءة إدارة قطاع المياه بما في ذلك إتباع أساليب تحصيل مناسبة
أيضا أن تكون مصحوبة بوضع حوافز للمزارعين الذين ينجحون في ترشيد المياه المستخدمة 
للري، كما يمكن إقتراح أن يتم تجميع قيمة المياه المحصلة في صندوق خاص، بعيدًا عن موازنة 

دو من الدولة، بحيث يتم إعادة استثمارها في قطاع الري، وبذلك يشعر المزارعون أنهم قد إستفا
 األموال التي دفعوها ثمنًا للمياه، مما يحفزهم علي الدفع وعدم التهرب.
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 مالحق

 
( معدل التغير في مساحات المحاصيل وفقاً للسيناريوالفرعي األول من السيناريو الثاني للتسعير 1جدول )

 مقارنة بالنموذج النمطي

 

 % التغيير المحصول % التغيير المحصول غيير% الت المحصول

 المحاصيل النيلية المحاصيل الشتوية المحاصيل الصيفية

 صفر الذرة الشامية صفر الترمس صفر الذرة الرفيعة

 صفر الذرة الرفيعة 0.17 القمح صفر الفول السوداني

 صفر الذرة الصفراء صفر الحمص صفر السمسم

 صفر البطاطس رصف الطماطم صفر فول الصويا

 صفر الطماطم صفر الكرنب صفر عباد الشمس

البسلة  صفر الطماطم

 الخضراء

الفاصوليا  صفر

 الجافة

 صفر

 صفر الكرنب صفر الكوسة صفر البطاطس

   صفر الفول البلدي صفر القصب

برسيم  1.53 القطن

 التحريش

   صفر

البرسيم  صفر الخيار

 المستديم

   صفر

   (18.9) العدس 32.6 الكوسة

   صفر الحلبة صفر الباذنجان

   صفر الكتان (0.07) األرز

   صفر البصل (15.33) الذرة الصفراء

   صفر الثوم (0.79) الذرة الشامية

   صفر بنجر السكر  

   صفر الشعير  

 األرقام بين األقواس تعني قيم سالبة                

 ت من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية.المصدر: حسبت البيانا              
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( التسعيرة المقدرة للفدان بالجنيه، ومعدل االنخفاض في صافي العائد الفداني في حالة تطبيق 2جدول)
 السيناريو الفرعي األول للسيناريو الثاني مقارنة بالنموذج النمطي.

 
 ي العائد % التغير ف التسعيرة بالجنيه للفدان المحاصيل

 المحاصيل الصيفية

 2 45 الذرة الرفيعة

 2 65 الفول السوداني

 2 39 السمسم

 2 28 فول الصويا

 0 0 عباد الشمس

 2 110 الطماطم

 2 97 البطاطس

 5 268 القصب

 2 66 القطن

 2 59 الخيار

 2 62 الكوسة

 2 57 الباذنجان

 5 178 األرز

 2 60 الذرة الصفراء

 2 60 يةالذرة الشام

 المحاصيل الشتوية

 0 0 الترمس

 0 0 القمح

 0 0 الحمص

 0 0 الطماطم

 0 0 الكرنب

 0 0 البسلة الخضراء

 0 0 الكوسة

 0 0 الفول البلدي

 0 0 برسيم التحريش

 2 86 البرسيم المستديم

 0 0 العدس

 0 0 الحلبة

 0 0 الكتان

 0 0 البصل

 0 0 الثوم

 0 0 بنجر السكر

 0 0 رالشعي

 المحاصيل النيلية

 2 46 الذرة الشامية

 0 0 الذرة الرفيعة

 0 0 الذرة الصفراء

 2 37 البطاطس

 2 111 الطماطم

 2 80 الفاصوليا الجافة

 2 74 الكرنب

 المصدر: حسبت البيانات من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية.                          
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احات المحاصيل وفقا للسيناريو الفرعي الثاني من السيناريو الثاني ( معدل التغير في مس3جدول )

 مقارنة بالنموذج النمطي.

 
 % التغيير المحصول % التغيير المحصول % التغيير المحصول

 المحاصيل النيلية المحاصيل الشتوية المحاصيل الصيفية

 صفر الذرة الشامية صفر الترمس صفر الذرة الرفيعة

 صفر الذرة الرفيعة 0.17 القمح 17.58 يالفول السودان

 صفر الذرة الصفراء صفر الحمص صفر السمسم

 صفر البطاطس صفر الطماطم صفر فول الصويا

 صفر الطماطم صفر الكرنب صفر عباد الشمس

البسلة  صفر الطماطم

 الخضراء

 صفر الفاصوليا الجافة صفر

 صفر الكرنب صفر الكوسة صفر البطاطس

   صفر لفول البلديا صفر القصب

برسيم  1.53 القطن

 التحريش

   صفر

البرسيم  صفر الخيار

 المستديم

   صفر

   (18.9) العدس 32.6 الكوسة

   صفر الحلبة صفر الباذنجان

   صفر الكتان (4) األرز

   صفر البصل (15.33) الذرة الصفراء

   صفر الثوم (1.34) الذرة الشامية

   صفر بنجر السكر  

    الشعير  

 األرقام بين األقواس تعني قيم سالبة        

 المصدر: حسبت البيانات من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية.       
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( التسعيرة المقدرة للفدان بالجنيه ، ومعدل االنخفاض في صافي العائد الفداني وفقا لسيناريو 4جدول)
 الثاني مقارنة بالنموذج النمطي التسعير الفرعي الثاني للسيناريو

 % التغير في العائد  التسعيرة بالجنيه للفدان المحاصيل

 المحاصيل الصيفية

 13.9 309 الذرة الرفيعة

 12.4 404 الفول السوداني

 14.3 279 السمسم

 21.9 306 فول الصويا

 12.2 122 عباد الشمس

 5.5 306 الطماطم

 34 306 البطاطس

 5 1824 القصب

 9.8 324 القطن

 10.4 306 الخيار

 9.9 306 الكوسة

 10.7 306 الباذنجان

 33.9 1207 األرز

 10.3 306 الذرة الصفراء

 10.2 304 الذرة الشامية

 المحاصيل الشتوية

 0 0 الترمس

 3.2 88 القمح

 5.6 92 الحمص

 1.4 107 الطماطم

 3.1 107 الكرنب

 3.7 107 البسلة الخضراء

 3.9 107 الكوسة

 3.2 67 الفول البلدي

 2.5 53 برسيم التحريش

 6.7 289 البرسيم المستديم

 5.9 93 العدس

 3 74 الحلبة

 2.9 65 الكتان

 2.4 97 البصل

 1.2 79 الثوم

 4.6 106 بنجر السكر

 5.8 72 الشعير

 المحاصيل النيلية

 10.9 251 الذرة الشامية

 4.5 103 الذرة الرفيعة

 5 114 لصفراءالذرة ا

 14.6 270 البطاطس

 2.8 270 الطماطم

 6.8 270 الفاصوليا الجافة

 7.3 270 الكرنب

 المصدر: حسبت البيانات من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية.                    
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( معدل التغير في بعض المؤشرات االقتصادية للتركيب المحصولي المقترح في سيناريو 5جدول )
 ير الثاني بفرعيه)األول والثاني( مقارنة بالنموذج النمطي :التسع

 

نسبة التغيير الناتجة عن  المؤشر اإلقتصادي للتركيب المحصولي

 السيناريو الفرعي األول

نسبة التغيير الناتجة عن 

 السيناريو الفرعي الثاني

 صفر صفر إجمالي المساحة الشتوية باأللف فدان

 صفر صفر النيلية باأللف فدانإجمالي المساحة الصيفية و

 (0.42) (0.01) 3كمية مياه الري المستخدمة بالمليون م 

 (11) (2.2) إجمالي العائد  الكلي بالمليون

 (11) (2.2) متوسط العائد الكلي بالجنيه/ فدان

صافي عائد الوحدة المائية بالجنيه )الوحدة= 

 متر مكعب( 1000

(2.2) (10.8) 

لفدان من مياه الري بالمتر متوسط إحتياجات ا

 المكعب

 (0.42) صفر

 األرقام بين األقواس قيم سالب            

 المصدر: حسبت البيانات من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية. 
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( معدل التغير في مساحات المحاصيل مقارنة بالنموذج النمطي وفقا للسيناريو الفرعي 6جدول )
 السيناريو الرابع.الثاني من 

 

 % التغيير المحصول % التغيير المحصول % التغيير المحصول

 المحاصيل النيلية المحاصيل الشتوية المحاصيل الصيفية

 صفر الذرة الشامية صفر الترمس صفر الذرة الرفيعة

 صفر الذرة الرفيعة 0.17 القمح 17.6 الفول السوداني

 صفر اءالذرة الصفر صفر الحمص صفر السمسم

 صفر البطاطس صفر الطماطم صفر فول الصويا

 صفر الطماطم صفر الكرنب صفر عباد الشمس

البسلة  صفر الطماطم

 الخضراء

 صفر الفاصوليا الجافة صفر

 صفر الكرنب (18.9) الكوسة صفر البطاطس

   صفر الفول البلدي صفر القصب

برسيم  (2) القطن

 التحريش

   صفر

م البرسي صفر الخيار

 المستديم

   صفر

   صفر العدس صفر الكوسة

   صفر الحلبة صفر الباذنجان

   صفر الكتان (10) األرز

   صفر البصل (15.33) الذرة الصفراء

   صفر الثوم (8.7) الذرة الشامية

   صفر بنجر السكر  

    الشعير  

 األرقام بين األقواس تعني قيم سالبة        

 بيانات من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية.المصدر: حسبت ال  
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( التسعيرة المقدرة للفدان بالجنيه ، ومعدل االنخفاض في صافي العائد الفداني وفقا لسيناريو 7جدول)
 التسعير الفرعي الثاني للسيناريو الرابع مقارنة بالنموذج النمطي.

 % التغير في العائد  التسعيرة بالجنيه للفدان المحاصيل

 المحاصيل الصيفية

 7 155 الذرة الرفيعة

 6 202 الفول السوداني

 7 137 السمسم

 11 143 فول الصويا

 12 121 عباد الشمس

 8 449 الطماطم

 9 449 البطاطس

 9 446 القصب

 15 485 القطن

 5 153 الخيار

 15 459 الكوسة

 5 151 الباذنجان

 8 302 األرز

 5 153 الذرة الصفراء

 5 142 الشاميةالذرة 

 المحاصيل الشتوية

 12 234 الترمس

 10 263 القمح

 6 92 الحمص

 5 429 الطماطم

 9 322 الكرنب

 11 322 البسلة الخضراء

 12 322 الكوسة

 9 189 الفول البلدي

 8 158 برسيم التحريش

 10 423 البرسيم المستديم

 6 83 العدس

 9 213 الحلبة

 9 194 الكتان

 10 376 البصل

 5 313 الثوم

 14 315 بنجر السكر

 6 71 الشعير

 المحاصيل النيلية

 5 125 الذرة الشامية

 13 309 الذرة الرفيعة

 15 342 الذرة الصفراء

 7 135 البطاطس

 6 539 الطماطم

 10 404 الفاصوليا الجافة

 11 404 الكرنب

 نموذج البرمجة الخطية. المصدر: حسبت البيانات من نتائج حل                    
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( معدل التغير في بعض المؤشرات االقتصادية للتركيب المحصولي المقترح في سيناريو 8جدول )
 التسعير الفرعي الثاني للسيناريو الرابع مقارنة بالنموذج النمطي

 

نسبة التغيير مقارنة  المؤشر اإلقتصادي للتركيب المحصولي

 بالنموذج النمطي

 صفر الشتوية باأللف فدانإجمالي المساحة 

 صفر إجمالي المساحة الصيفية والنيلية باأللف فدان

 صفر إجمالي المساحة المحصولية باأللف فدان

 (3.3) 3كمية مياه الري المستخدمة بالمليون م 

 (6.6) إجمالي العائد  الكلي بالمليون

 (6.6) متوسط العائد الكلي بالجنيه/ فدان

متر  1000لمائية بالجنيه )الوحدة= صافي عائد الوحدة ا

 مكعب(

(7.8) 

 (3.6) متوسط إحتياجات الفدان من مياه الري بالمتر المكعب

 األرقام بين األقواس قيم سالب                    

 المصدر: حسبت البيانات من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية.  
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 برانية أحمد. د.أ : الجلسة رئيس
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دارة مداد المجتمعات المحلية بالمياه عن طريق حصاد المياه واإلإمشروع 
 بمطروح المستدامة للموارد الطبيعية

 ( WASH)مطروح 
2016-2017 
 واألراضى القاحلة )أكساد( ينفذه المركز العربى لدراسات المناطق الجافة

 ممول من اإلتحاد األوربى 
 برنامج االتحاد االوربى المشترك للتنمية الريفيةفى إطار 

 د. حسام ابراهيم فرج
 

 hossam_frg@yahoo.com 
 الجافة المناطق لدراسات العربي المركز -الحبوب برنامج ورئيس محاصيل أستاذ مساعد تربية 

 سوريا. -د()أكسا واألراضي القاحلة
  السودان. -2018منذ  "للبيئات الجافة العربية المجلة" أكساد العلمية مجلة تحرير لجنة عضو 
 2015بالدول العربية منذ مايو  المنفذة الحبوب على مشروعات ومشرف الحبوب برنامج رئيس- 

 سوريا.
 سوريا. -(2015-2014القاسي والطري ) القمح تربية برنامج مسؤول 
 الهامشية البيئات في تغير المناخ مع التكيف" مشروع في كثار البذارا  و  لتربية البحثي الفريق رئيس 

WANA  مصر -( 2015-2012) " المستدامة الحيوانية المحاصيل والثروة تنويع خالل من 
 النبات  الوراثية وتربية الهندسة حول بعد الدكتوراه ما دراسات – علمية بعثة عضو– USA 

(2006-2007.) 
 الهامشية  البيئات ظروف تحت الجافة وشبه الجافة للمناطق الزراعية التنمية دراسات بإعداد قام

يجاد  .لألراضي الزراعية األمثل واالستخدام المناسبة الزراعية للدورة المحصولى التركيب وا 
 في تصميم البيانات قواعد استخدام مع المختلفة المحاصيل وتحسين النباتات تربية برامج تصميم 

 .المناسبة الحقلية اإلحصائية برامج
 مع  حيائيةإوالال اإلحيائية جهاداتالا لظروف والمتحملة المتأقلمة الوراثية التراكيب قام بانتخاب

 لمختلف التراكيب ومكوناته المحصول لصفات التوريث ودرجة المختلفة الوراثية الثوابت تقدير
 .الوراثية

 للشكل تبعا وتوصيفها المنزرعة أو البرية سواء مختلفةال الوراثية األصول االهتمام بتجميع 
 .البيوتكنولجى باستخدام الجينى المستوى  المورفولوجى وعلى
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  تباع المحصولي للنوع المناسبة التربية برامج عدادإ  استنباط وانتخاب في المالئمة التربية طرق  وا 
 جودة ودرجة القدرة اإلنتاجية حسينت مع الجافة الصحراوية الظروف تحت المتحملة الوراثية التراكيب
 .بالمناطق الصحراوية االستصالح حديثة باألراضي الحقلية المحاصيل لمختلف

 

 دور أكساد في تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة
 (2)و د. حسام إبراهيم فرج  (1)أ.د سيد خليفة 

 ز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة. مدير مكتب أكساد بالقاهرة، المرك1

 . رئيس برنامج الحبوب، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة2

 مقدمة:

 يهدف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( من خالل
القطاع الزراعي العربي، والعمل علي زيادة برامج التنمية إلى تحقيق إنجازات ملموسة في تنمية 

الكفاءة اإلنتاجية المحصولية من خالل استنباط تراكيب وراثية  متميزة متفوقة واإلنتاج من وحدة 
المساحة، ورفع معدالت االكتفاء الذاتي بالوطن العربي، وقد ساهم المركز العربي لدراسات 

زيادة نمو الناتج الزراعي العربي من خالل تنفيذ المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( في 
البرامج الهادفة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحسين القدرة اإلنتاجية تحت ظروف الزراعة 

يالء االهتمام للمحاصيل االستراتيجية وفي مقدمتها الحبوب، واستخدام البذور إالمطرية مع 
لإلجهادات البيئية اإلحيائية والالإحيائية، وتطبيق المحسنة ذات اإلنتاجية المرتفعة المقاومة 

مجموعة من الحزم المتكاملة من البرامج الزراعية الهادفة إلى تحسين القدرة اإلنتاجية تحت 
 ظروف الزراعة المطرية.

ومن أهم أولويات استراتيجية عمل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
لمعوقات التنمية المستدامة، من خالل استنباط أصناف وسالالت مبشرة من )أكساد( التصدي 

القمح القاسي، والقمح الطري، والشعير والذرة البيضاء عالية اإلنتاجية، وتطوير حزم تقانات 
زراعية مثلي، إضافة إلى إمكانية إقامة مشاريع تنموية متكاملة مبنية على نتائج الدراسات 

 ى تطويرها من خالل:والبحوث التي تهدف إل

 

حيائية إأوال: استنباط أصناف من القمح والشعير عالية التحمل لإلجهادات الال
 واإلحيائية وذات كفاءة إنتاجية عالية:
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حيث تولى منظمة أكساد أهمية خاصة الستنباط األصناف المحسنة من محصولي القمح 
، وجاري دد من الدول العربيةأكساد في ع ( صنفا متميزا من25تم اعتماد )حيث والشعير ، 

 العمل على تطوير واستنباط الطرز الوراثية من القمح الطري والقاسي، والشعير عالية المحصول
حيائية المختلفة، وذات المقدرة التكيفية العالية، مع إلحيائية، واإوالمتحملة لإلجهادات الال

لتقليل الفجوة ورفع نسبة االكتفاء  المحافظة على كفاءتها اإلنتاجية في البيئات المجهدة، وذلك
الذاتي من خالل زيادة اإلنتاجية سواء بالزيادة الرأسية أو الزيادة األفقية عن طريق التوسع في 
زراعة األصناف الجديدة المتميزة، و تطبيق التوصيات الفنية الخاصة بها، والتي تزيد من كفاءتها 

 اإلنتاجية.

 لعربيةعدد األصناف المعتمدة فى الدول ا

 شعير قمح طري  قمح قاسي الدولة

 2 3 3 سوريه

 2 -- 1 األردن

 -- 1 2 لبنان

 2 1 1 المغرب

 3 5 1 الجزائر

  2 2 اليمن

 1 2 3 ليبيا

 -- -- 1 العراق

 -- -- 1 السودان
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 القمح الطري -1

 المعتمدة في الدول العربية  Bread wheatأصناف أكساد من القمح الطري 

اسم  سلمسل
الصنف 

أو 
 الساللة

االسم  الدولة
 المعطى

سنة 
 االعتماد

 1985 حضنة الجزائر 59أكساد  1
 1985   59أكساد المغرب

أكساد  2
885 

 2004 2دوما  سورية
 2011 ةرماد الجزائر

أكساد  3
899 

 2012 تناج الجزائر

4 
أكساد 
901 

 2007 4دوما  سورية
تل عمارة  لبنان

2 
2010 

 2010 -- يبيال
 2016 ونةام الجزائر

أكساد  5
935 

 2010 أبو الخير ليبيا
أكساد  6

969 
 2012 جميلة الجزائر

أكساد  7
1097 

 2008 1شيبام  اليمن
أكساد  8

1119 
 2008 2شيبام  اليمن

أكساد  9
1133 

 2014 6دوما  سورية
أكساد  10

1139 
 2014 تيطري  الجزائر

 القمح القاسي -2

 المعتمدة فى الدول العربية  Durum Wheatأكساد من القمح القاسي أصناف 

 م
اسم الصنف 

 أو الساللة
 الدولة

االسم 
 المعطى

سنة 
 االعتماد

 65أكساد  1
أكساد  سورية

65 
1985 

أكساد  األردن
65 

1985 
أكساد  المغرب

65 
1985 
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تل  لبنان
 1عمارة 

2010 
 ليبيا

 
2010 

أكساد  العراق
65  

بحوث  ليبيا 357أكساد  2
107  

 2000 -- ليبيا 363أكساد  3

أكساد  4
1105 

 2002 1دوما  سورية
تل  لبنان 

 3عمارة 
2013 

أكساد  5
1107 

 2012 ساوره الجزائر
أكساد  6

1119 
 2008 1نعيم  اليمن

أكساد  7
1169 

بحوث  اليمن
5 

2008 
أكساد  8

1229 
 2010 3دوما  سورية

 2018 ودالبر السودان 1315أكساد 9
 الشعير -3

 المعتمدة فى الدول العربية Barley أصناف أكساد من الشعير 

اسم الصنف  م
 أو الساللة

االسم  الدولة
 المعطى

سنة 
 االعتماد

 60أكساد  1
أكساد  سورية

60 
1985 

أكساد  األردن
60 

1985 
أكساد  المغرب

60 
1985 

 1985 بحرية الجزائر
أكساد  المغرب 68 اكساد 2

68 
1985 

 1985 رمادة الجزائر

 176اكساد  3
أكساد  سورية

176 
1985 

أكساد  األردن
176 

1985 
أكساد  المغرب

176 
1985 

 1985 نايلية الجزائر
أكساد  4

1230 
أكساد  5  ميمون  ليبيا

1688 
 2018 سوقر الجزائر

أكساد  6
1704 

 2014 تهارت الجزائر
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 ثار بذار األصناف والسالالت الواعدة "المبشرة"ثانيا: إك
تشـكل عمليـة إكثـار بــذار أصـناف أكسـاد المعتمـدة، وســالالته المبشـرة مـن القمـح والشــعير 
إحدى المهام األساسية ألكساد، حيث يتم سنويًا إكثار هـذه األصـناف والسـالالت بمحطـات أكسـاد 

الـدول العربيـة مـن بـذار األصـناف المعتمـدة إلنتاج كميـات مناسـبة مـن البـذار تكفـي لتلبيـة طلبـات 
والســالالت المتفوقــة لــديها، حيــث يتوقــف عليهــا االســتغالل األمثــل لمســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي. 
وانطالقــًا مــن أهميــة المحافظــة علــى نقــاوة أصــناف أكســاد، ومنــع تــدهورها بفعــل الخلــط الــوراثي أو 

مركـز العربـي فـي إجـراء عمليـات اإلكثـار والتنقيـة الميكانيكي، أو الطفـرات الطبيعيـة، فقـد اسـتمر ال
 الوراثية والميكانيكية لتلك األصناف والسالالت خالل مراحل نموها المختلفة.

، G0تركيـــب وراثـــي مـــن مراحـــل اإلكثـــار المختلفـــة )النويـــة  19حيـــث يـــتم إرســـال حـــوالي  -
ارب الكفـاءة دولـة عربيـة )تجـ 16كـن بـذار )سـنويا( إلـى  300( كمية تبلن نحوG1والنواة 

ـــان، األردن،  ـــة )ســـوريه، لبن ـــة التالي ـــدول العربي ـــامج الحبـــوب لل ـــة( مـــن برن ـــة العربي اإلنتاجي
فلســـطين، العـــراق، الكويـــت، الســـعودية، ســـلطنة عمـــان، الســـودان، مصـــر، ليبيـــا، تـــونس، 

 الجزائر، المغرب، موريتانيا(.
لقمــح الطــري طــن مــن بــذار ســالالت مبشــرة مــن القمــح القاســي وا 120تــم إرســال حــوالي  -

 والشعير للدول العربية من خالل مشروع تحسين القمح.

 

ثالثا: تطوير حزم التقانات الزراعية الحديثة لتحسين إنتاجية محاصيل الحبوب 
 تحت ظروف الزراعة المطرية والمروية.

كساد إلى دراسة بعض التقانات الزراعية المؤثرة في إنتاجية محاصيل الحبوب في أتهدف 
دخال بعض النظم الزراعية الجديدة التي تحقق المناطق ا لجافة وشبه الجافة وتحديد أفضلها، وا 

التكامل والتوازن بين اإلنتاجين النباتي والحيواني. ويولي هذا المشروع أهمية خاصة ألصناف 
وسالالت أكساد المستنبطة حديثًا من خالل تحديد حزم التقانات الزراعية المالئمة لكٍل منها 

 إلى حيز التطبيق في حقول المزارعين.ونقلها 

وقد أدرك المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد" أهمية إدخال نظام 
الزراعة الحافظة ونشره في الدول العربية، وخاصًة تحت ظروف الزراعة المطرية، ألهميته في 

يل، وقام المركز العربي "أكساد"، بتطبيق تحسين كفاءة استعمال المياه، وتحسين إنتاجية المحاص
نظام الزراعة الحافظة في كٍل من األردن، وسورية، ولبنان، وتوسع في تطبيقه ليشمل السودان 
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والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، وي عد نظام الزراعة 
إلى تحسين العوامل البيئية واالجتماعية والصحية،  الحافظة من النظم الزراعية الهامة والتي تؤدي

لذا البد من االستمرار في مجال تطوير ونشر هذا المفهوم في الدول العربية المهتمة. حيث يتم 
إعادة تأهيل النظم البيئية الزراعية المتدهورة، وتحسين إنتاجية األنواع النباتية المزروعة، وتحسين 

ليل تكاليف اإلنتاج الزراعي، وتدريب الكوادر الفنية العربية على أسس إنتاجية األرض والمياه، وتق
 إدارة األرض والمحصول والتطبيق السليم ألسس نظام الزراعة الحافظة.

  هكتار تحت نظام الزراعة الحافظة في  2000حيث قام المركز العربي بزراعة مساحة
المطرية، والعمل على  حقول المزارعين في الحسكة والقامشلي، تحت ظروف الزراعة

التوسع تدريجيًا في نشر هذا النظام الزراعي الواعد، وزيادة عدد المزارعين الذين يتبنون 
 نظام الزراعة الحافظة.

  بنظام الزراعة الحافظة في حقول المزارعين المستفيدين من  رهكتا 800وزراعة مساحة
 لشمالية الشرقية من سورية.مشروع االستجابة التنموية لمكافحة الجفاف في المنطقة ا

  ،وجارى العمل على تطبيق نظام الزراعة الحافظة في العديد من الدول العربية )سوريا
 تونس، الجزائر، مصر، السودان،...(

 كساد :أوتتركز استراتيجية 
وتتلخص االستراتيجية الخاصة بمنظمة أكساد في العمل على المساهمة في تحقيق التنمية 

ية المسـتدامة والحفا  على البيئة ، وتحقيق نسـبة أعلى مـن االعتماد على الذات الزراعية العرب
واالكتفاء الذاتي من الغذاء وكذلك تحقيق االسـتقرار الريفي، كما يمكن إيجاز رسـالة االسـتراتيجية 

السواء في تحويل المناطق الجافـة وشـبه الجافة بمواردها الزراعية الطبيعية الكامنة والظاهرة على 
وهياكلها االجتماعية والسكانية من مناطق هامشية لإلنتاج الزراعي والحياة الريفية والبدوية إلى 
مناطـق إنتاجية واجتماعية متكاملة ومستقرة كلما تحققت مقومات هـذا االسـتقرار. ولتحقيق هذه 

 الرؤية وتلك الرسالة فقد تم تحديد عدد من األهداف:

ة الوراثية بتبايناتها الكبيرة من أجل الحفا  على التطور المستقبلي * العمل على حفظ الماد
ألصناف المحاصيل واألشجار المثمرة والنباتات الرعوية باالعتماد على األنواع واألصناف 
المحلية المزروعة واألنواع واألصناف البرية والمدخالت األجنبية واستعمال المالئم منها كوباء في 

، واستنباط األصناف ل صفات محددة إلى األصناف والسالالت المعتمدةبرامج التهجين لنق
 .حيائيةإحيائية والالإلالمتفوقة المتحملة لالجهادات ا
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* زيادة المخزون من التباينات الوراثية ووضعها تحت تصرف مربي النبات لالستفادة منها في 
يًا، ووقف عمليات االنقراض الذي برامج التربية والتحسين الوراثي لألنواع النباتية الهامة عرب

 تتعرض له األنواع واألصناف البرية والمزروعة والمحافظة على ما هو موجود منها.

* إعادة النظر في النظم الزراعية السائدة واعتماد نظم زراعية جديدة تمكن من المحافظة على 
اد متمثلة في اإلنتاج واالقتصاد التربة من التدهور وزيادة قدرتها اإلنتاجية عبر شراكة ثالثية األبع

والبيئة التي تشكل مجتمعة الحل الناجح لديمومة النظم الزراعية ورسم معالم الطريق نحو تنمية 
 زراعية مستدامة.

* التوسع في نشر األنظمة الزراعية المالئمة لكل منطقة بيئية والتي تؤمن أفضل الحزم التقنية 
جية ضمن الشروط االقتصادية وبشكل يحافظ عليها ويمنع التي من شأنها زيادة وتحسين اإلنتا

تدهور األراضي من خالل إقامة المشاريع الرائدة والحقول االختبارية واستمرار البحث والدراسة 
 حول إيجاد الوسائل التقنية والعلمية ذات الجدوى االقتصادية والفنية.
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 الكرام مزرعة مشروع

 علي مختار جمال. د
 

Keraminvs.co@gmail.com  
 التجاري  لالستثمار العالمية الكرام واإلدارية بشركة المالية للشئون  المنتدب اإلدارة مجلس عضو 

 .( م.  م. ظ )"  إيجيكيت"  التجاري  ستثمارلال الكويت مصر وشركة  . م(.  م. )ظ
 القاهرة،  عام – شمس ينع جامعة - التجارة كلية -قتصادالا في الفلسفة حاصل على دكتوراة 

 م. 2010
 والضرائب العامة للمالية المصرية بالجمعية مستشار . 
 المصرية الضرائب جمعية زميل . 
 والتشريع واإلحصاء السياسي لالقتصاد المصرية الجمعية عضو . 
 وجه علي السمكي واإلنتاج الزراعي قتصادالوا بصفة عامة قتصادالمجاالت االهتمام: ا 

 .الخصوص
 

 الكرام مزرعة روعمش
 –تأسس مشروع الكرام المتكامل لإلنتاج الزراعي واالستزراع السمكي المكثف بمنطقة الكرام 

 جمهورية مصر العربية. –محافظة البحيرة  –مركز بدر 
وتتمثل فكرة المشروع في استصالح األراضي الجديدة وزراعتها على مياه تربية األسماك 

دة عوائد متوازية في منظومة اقتصادية متكاملة مع مراعاة البعد المخصبة للتربة للحصول على ع
 البيئي والترشيد.

، حيث يستخدم النظام وحدة المياه كبيراً  وقد أثبت االستخدام المتعدد للمياه في نظام الكرام نجاحاً 
ي الواحدة في أكثر من نشاط مثل استزراع اسماك البلطي وأسماك القراميط، ثم يعاد استخدامها ف

ري البرسيم والمحاصيل الزراعية األخرى، وبعد ذلك يستخدم البرسيم كعالئق خضراء لتربية 
األينام والماشية، ثم تستخدم وحدة بيوجاز لتحويل المخلفات الحيوانية إلى وقود منخفض التكلفة 

ياه لى سماد عضوي معقم، وأخيرًا توفر الغالية المبتكرة المإيتمثل في ياز الميثان باإلضافة 
 الدافئة الالزمة للمفرخ.
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 النظيفة الزراعة مشروع

 النحراوي رضا. د

 
r.nahrawy@gmail.com 

 :رئيس مجلس إدارة لشركات 
 تك لألسمدة والمبيدات الحيوية.-بايو -1
 تك( -ومصر للتكنولوجيا الحيوية )باي -2
 النصر الزراعية )منتجات زراعية عضوية(. -3

 .حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة 
 .نائب رئيس مستثمري السادات، ورائد الزراعة النظيفة 
 .خبير في الزراعة العضوية 
 .خبير في صناعة األسمدة والمبيدات 
 .رئيس مشروع الزراعة النظيفة 
 دارة الشركات واألموال.مجاالت االهتمام: الزراعة، الصنا  عة، وا 

 
 النظيفة الزراعة مشروع

الزراعة النظيفة هي فكرة خالقة، تجمع بين أحالمنا في توفير يذاء كثير ونظيف وصحي وبين 
 الواقعية العلمية والعملية مع خبرات الفالح المصري وقيمته.

صالح تركيبها البنائي وتهو  يتها وقدرتها على االحتفا  بماء تهتم الزراع النظيفة بالتربة الزراعية وا 
الري، مع تحسين صالحية مياه الري وتحسين قدرة الشعيرات الجذرية على امتصاص الماء 
والسماد الذائب فيه، ثم تنشيط نمو النبات في مراحله الفسيولوجية المختلفة وفي نفس الوقت 

 حمايته من التغيرات المناخية وزيادة مقاومته لألمراض والحشرات.
تك( لتقل تقنيات الزراعة -امت الحكومة المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون فني مع شركة )بايوق

النظيفة إلى المزارعين بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتخفيض استخدام األسمدة 
 الكيماوية بوجه عام واألسمدة األزوتية بوجه خاص بمقدار الثلث.

 أهداف مشروع الزراعة النظيفة:
 حسين خصوبة التربة وصرفها.ت -1

mailto:r.nahrawy@gmail.com
mailto:r.nahrawy@gmail.com
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 تحسين صالحية مياه الري وتنشيط نمو المحاصيل. -2
 حماية المحاصيل من التغيرات المناخية ومن األمراض والحشرات. -3
 زيادة اإلنتاجية الفدانية للمحاصيل الزراعية. -4
 زيادة دخل صغار المزارعين. -5
 تنمية المناطق الفقيرة في الدلتا والصعيد. -6

 

 
 

 المصرى  الزراعى القطاع تواجه تحديات
 . الزراعية األراضي تدهور( 1)
 . الرى  مياه نقص( 2)
 (. المناطق بعض فى)  المصارف بمياه الزراعية المحاصيل رى ( 3)
 . المناخية التغيرات( 4)
 . الزراعية للمحاصيل الفدانية اإلنتاجية إنخفاض(  5)
 ( .  واألمراض الحشرات)  الزراعية األفات شراسة زيادة( 6)
 الزراعية المنتجات فى الكيماويات من متبقيات وجود( 7)
 . المبيدات و الكيماوية األسمدة أسعار رتفاعا( 8)
 . والمبيدات األسمدة يظ نتشارا( 9)
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 أهداف مشروع الزراعة النظيفة
 %( 15.5 أزوت طن مليون  4 نوفر يعنى) للمحاصيل األزوتى السماد ثلث وفرن -1

 (ماء مكعب متر مليار 11 من أكثر نوفر يعنى) الرى  هميا ثلث نوفر -2

  واألمراض الحشرات من النباتات نحمى -3

 الشديدة البرد وموجات الصقيع من النباتات نحمى -4

  الشديدة الحر وموجات الشرد من النباتات نحمى -5

 الزراعية المحاصيل إنتاجية نزود -6

 ( وصحى نظيف) مصر شعب يذاء كل ننتج -7

 الزراعية الصادرات نزود -8
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 نتائج تطبيق مشروع الزراعة النظيفة
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  قصب فدان ألف 317 زراعة من المتوفرة يوريا طن ألف 64 توفير يعنى
 / ) $ ( . الطبيعى الغاز دعم توفير:  يعنى
 . التدهور من الزراعية التربة حماية:  يعنى
 . التلوث من(  المائية المجارى ) السطحية المياه حماية:  يعنى
 . النفوق  من األسماك حماية:  يعنى
 . للتلوث الشرب مياه خذوم تعريض عدم:  يعنى
 . خطيرة أمراض من المواطنين حماية:  يعنى
 . المواطنين عالج نفقات توفير:  يعنى
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 محصول قصب السكر

 المشاركة الجهات
 . لزراعةا وزارة/  الزراعى اإلرشاد قطاع -
 .أسوان -األقصر - قنا فى الزراعة مديريات -
 . الزراعى اإلرشاد أقسام -
 .القري  فى الزراعية التعاونية جمعيات -
 .السكرية المحاصيل مجلس -
 .والمياه األراضى بحوث معهد -
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 .الزراعة وزارة( /  اإلحصاء)  اإلقتصادى القطاع -
 .(  القصب مشترى )  التكاملية السكر شركة -
 .ن و المزارع -
 – األدوات توفير– البرنامج بتصميم: ) ، تقوم(تك – بايو) الحيوية للتكنولوجيا مصر شركة -

 (.المشروع تمويل
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 حصاد المؤتمر
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 حددت الورقة المفاهيمية لمؤتمر تعزيز الزراعة المستدامة هدف المؤتمر على النحو التالى :
 يمكن والتي المستدامة، الزراعة تعزيز وآليات سياسات حول والتصورات الرؤى  اقشةومن طرح "
 المستدامة التنمية وتحقيق الزراعي، بالقطاع للنهوض القرار ومتخذي المخططين تدعم أن

 حتى المستدامة للتنمية المتحدة األمم أجندة تضمنتها التي بالرؤى  استرشاداً  المختلفة، بأبعادها
 للزراعة الوطنية واالستراتيجية ،2030 مصر رؤية: المستدامة التنمية واستراتيجية ،2030 عام

 ." المجال هذا في نجاحات حققت التي الدول وتجارب المستدامة،
 

فى ضوء هذا الهدف دارت أنشطة المؤتمر المختلفة والتى توصلت الى مجموعة من الرسائل 
 األساسية على النحو التالى :

 
 يجية التنمية المستدامة:أوال : استرات

  التأكيد على أهمية الدور المؤسسى والقطاعى فى تحديث وتنفيذ استراتيجية التنمية

من أجل صياغة سياسات متكاملة تتحقق من خاللها  2030المستدامة : رؤية مصر 

 أهداف التنمية المستدامة. 

  2030مصر ضرورة أخذ قطاع الزراعة فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 

المكانة التى تتناسب مع أهمية القطاع باعتباره أحد القطاعات اإلنتاجية المهمة التى 

 تساهم فى تحقيق التنمية االحتوائية والمستدامة .

  التنسيق بين سياسات الوزارات المعنية بالتنمية  الزراعية ويأتى فى مقدمتها

 ائية والرى.وزارتى : الزراعة واستصالح األراضى ، والموارد الم

  تحقيق التنسيق والتكامل بين أهداف التنمية الزراعية وسياسات تحقيقها الواردة بكل

واستراتيجيتى وزارة  2030من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  ،

 . 2030الزراعة واستصالح األراضى ، والموارد المائية والرى 

 

 االستثمار الزراعى : ثانيا :

 بحيث يتم االختيار من بينها بما  الزراعية ق ألولويات البرامج والمشروعاتالتحديد الدقي

ومع االستراتيجيات والخطط على ، يتناسب مع الموارد المالية المتاحة من ناحية 

 المستوى الكلى والقطاعى من ناحية أخرى
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 زيادة النصيب المخصص من االستثمارات العامة لقطاع الزراعة ، حيث يعد االستثمار 

 .فى الزراعة أحد أكثر السياسات فعالية للحد من الفقر والجوع وتعزيز االستدامة 

 . زيادة االستثمارات فى البنية التحتية الريفية 

 

 استدامة األراضى : ثالثا :

  جرائية، الفنية أو إلالتكمن فى الجوانب ا تعزيز استدامة األراضى الزراعيةمتطلبات إن

، وإنما يأتى على رأس قائمة تلك المتطلبات أن يتعمق الوعى لالتنظيمية، فى المقام األو

تترتب على استمرار األوضاع على ماهى عليه ، وبخاصة لدى  التى بالمخاطر المحدقة

المسؤولين وصانعى القرار ، ومن ثم يتحول ذلك الوعى إلى إرادة فاعلة وطموحة 

شاملة وخطط مدروسة لتحقيق االستدامة للزراعة ومواردها األرضية وفق برامج 

 مكانيات واالستثمارات الكافية.تتوافر لها اإل

 الزراعية الطبيعية الموارد ورصد وتصنيف ومسح لحصروبرامج  خطط وتنفيذ إعداد 

 أكثر فاعلية . تكون لكي الحيازات الزراعية نظم وتطوير األراضي، واستصالح

 ستشعار عن بعد ونظم رصد مظاهر تدهور األراضى الزراعية باإلستفادة بنظم اال

 المعلومات الجغرافية، واإلجراء المنتظم لتصنيف األراضى.

  تأهيل وتحديث معامل تحليل التربة التابعة ألجهزة وزارة الزراعة واستصالح

 األراضى وتطويرها لالعتماد والجودة.

 تطبيق البرامج السمادية المثلى للمحاصيل فى أنواع األراضى المختلفة باالعتماد على 

 دراسات األراضى وتحليالت التربة.

  التوسع فى تنفيذ برامج وخطط تحسين األراضى كى تتناسب مع طبيعة التدهور فى كل

منطقة، لمنع المزيد من التدهور واستعادة جودة التربة، يدخل فى ذلك أعمال الحرث 

ى السطحى والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، وإضافة المحسنات كالجبس الزراع

 والمواد العضوية والمخلفات الزراعية... الخ.

  تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية لنشر أساليب المعامالت الزراعية الجيدة وكيانات

 الزراعة الحيوية والزراعة النظيفة،..

  تنفيذ برامج تدريبية للفنيين والمرشدين والمزارعين الرواد فى مجال تحسين األراضى

 ومعالجة مظاهر التدهور.
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  تطبيق نظام الدورة الزراعية )نظام تعاقب المحاصيل (بصورة إلزامية وفق طبيعة كل

 منطقة.

  العمل على الحد من ظاهرة التفتت فى األراضى القديمة باتباع نظم للتجميع الزراعى أو

الزراعة التعاونية على مستوى الحوض أو القرية. وأيضاً فى األراضى الجديدة باتباع 

 راعى تفصل بين الملكية ونظم االنتاج واالستغالل الزراعى.نظم للتوطين الز

  وضع ضوابط تشريعية لاليجارات الزراعية قصيرة األمد )االيجار بالشريحة أو

بالسنه( لحماية األراضى من االنهاك واالستغالل الذى يستنزف خصوبة التربة ويؤدى 

العضوية وبالممارسات التى  الى تدهورها، كااللتزام بالدورة الزراعية وبإضافة األسمدة

 تحافظ على جودة التربة واستدامة قدرتها االنتاجية.

 

 رابعا : استدامة المياه :

  إيجاد إطار تحليلى الستدامة المياه بحيث يمكن فحص سيناريوهات الخيارات الممكنة

 لمواجهة ندرة المياه فى إطار مصفوفة شاملة للتكاليف والعوائد .

 دير واالستيراد للحاصالت والمنتجات الزراعية بما يأخذ فى مراجعة سياسات التص

 إعتباره بعد المياه االفتراضية . 

  تتطلب معالجة الفجوات بين العرض والطلب مواجهة مسائل االستهالك والعرض

بغرض تحقيق مستوى أفضل من أمن المياه أو مستويات مستدامة الستخدام المياه وذلك 

مثل التحلية، وإعادة استخدام المياه  -ه المقاومة للمناخ بتبني أساليب موارد الميا

المستعملة المعالجة، واستخدام المياه منخفضة الملوحة، وتجميع مياه األمطار 

 . والسيول... إلخ

  زيادة كفاءة وإنتاجية استخدام المياه، وتحديث الحوكمة والمؤسسات، ووضع خطط

ية والسياسات الخاصة بالعالقات بين استثمارية فعالة، ومراجعة السياسات القطاع

القطاعات ، وذلك بجانب بعض الحلول األخرى التى تقع خارج نطاق قطاع الزراعة 

والمياه، كتلك المتعلقة بالنظام الغذائي مثل الحد من فاقد الغذاء على طول سلسلة القيمة، 

 ك المياه.وتغيير العادات الغذائية للناس حيث أنها من المحددات القوية الستهال

  التوعية على كافة المستويات ألهمية ترشيد إستخدام المياه وسن القوانين والتشريعات

 المحفزة على ذلك .
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 خامسا : الهيكل المؤسسى :

 إتجاهات التطوير المؤسسى لوزارة الزراعة : ( أ)

 التركيز على الدور اإلستراتيجى لوزارة الزراعة فيما يتصل بالسياسات والتشريعات 

 ث واإلرشادوالبحو

 إنشاء قطاع متخصص فى مجال الرقابة على جودة مستلزمات اإلنتاج الزراعى 

 تجميع كل الوحدات العاملة فى مجال اإلرشاد فى قطاع واحد 

 الهيئات التى لم يعد لها دور واضح  تطوير 

 لوزارة الزراعة التخلى عن الكثير من األدوار اإلنتاجية 
 

 نيات :اتجاهات التطوير المؤسسى للتعاو  ( ب)

  1982لسنة  122تعديل مواد القانون . 

 .إعادة صياغة دور الجهة االدارية بما يتفق ومبدأ ديموقراطية االدارة والرقابة الذاتية 

 . إلغاء التعددية فى األشكال التعاونية على مستوى القرية الواحدة 

  .تشكيل الهياكل الوظيفية للجمعيات إعتمادا على جهاز وظيفى محترف 

 صياغة دور الجمعيات المشتركة على مستوى المراكز اإلدارية أو إلغائها .  إعادة 

  صياغة العالقة بين التعاونيات ومراكز البحوث واإلرشاد الزراعى بالشكل الذى يؤدى

 .يثة فى مختلف المجاالت اإلنتاجيةإلى إعتبار التعاونيات مراكز لنشر التقنيات الحد

 ختصة فى مجاالت امنتجات الزراعية ومستلزمات تشجيع ودعم قيام التعاونيات الم

 اإلنتاج .

 . تنمية الموارد البشرية للتعاونيات وتطوير البرامج والموارد التدريبية 
 

 اتجاهات التطوير المؤسسى للمجتمع المدنى المهتمة بالتنمية الريفية : ( ج)

 ى إصدار قانون إصدار تشريع موحد لتنظيم إنشاء االتحادات النوعية بدال من الحاجة إل

 خاص بكل إتحاد نوعى .

  قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم الفنى فى مجال بناء القدرات الفنية اإلدارية والتنظيمية

 لتلك التنظيمات .

  الربط بين الجهات البحثية بوزارة الزراعة ومعاهد البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى

 ابعة تنفيذها وتطبيق نتائجها .وإشراك هذه المنظمات فى وضع خطط البحوث ومت
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 سادسا : استدامة اإلنتاج الزراعى :

  يتطلب استدامة اإلنتاج الزراعى المحافظة على اقتصاديات االنتاج والتى تبدأ

باالستثمار المستدام من خالل إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة والتوسع فى 

وتوفير مدخالت اإلنتاج ، وتطبيق نشر سالسل القيمة ، وتمويل صغار المزارعين 

 الحزم الفنية المالئمة بما يساعد على تحسين إنتاجية المحاصيل .

  تشجيع منهج الزراعة التكاملية الذى يقوم على االستخدام الفعال للموارد الزراعية فى

إنتاج أكبر كمية من المنتجات الزراعية المختلفة ، ومن التجارب الرائدة فى ذلك 

حدة المياه فى أكثرمن نشاط مثل االستزراع السماكى ، ثم إعادة استخدامها استخدام و

فى رى البرسيم والمحاصيل الزراعية األخرى ، والتى تستخدم كعالئق خضراء لتربية 

 الماشية .

 نشر التجارب الرائدة التى قام بها القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة فى مجال 

      ساهمت فى نقل تقنيات الزراعة النظيفة الى المزارعينالزراعة النظيفة ، والتى 

     . بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتخفيض استخدام األسمدة الكيماوية 

  تبنى التقانات االبتكارية وخاصة الزراعة الذكية للمحافظة على الموارد الطبيعية

اً مع التطبيقات الحديثة للثورة وتحسين استغاللها والتأقلم مع التغيرات المناخية ، تماشي

 التكنولوجية الرابعة .

 (دعم الزراعة التعاقدية بما يحقق مصالح كل من المزارعين )وخاصة الصغار منهم 

والمشترين من ناحية وتعظيم استفادة االقتصاد القومى من ناحية أخرى .نشر وتطوير 

لمناطق الجديدة لتأمين النظم المجتمعية فى مناطق تنفيذ المشروعات الزراعية فى ا

 استقرار المجتمعات الريفية فى مناطق االنتاج .

  توفير الدعم لقطاع الزراعة فى ضوء ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية ، حيث

 تسمح هذه القواعد بتقديم الدعم لمجاالت مختلفة ومن أمثلتها :

عم أسعار الغذاء لفقراء البرامج الحكومية التي تستهدف تعزيز األمن الغذائي ود -1

 الحضر والريف.

بعض البرامج مثل البحوث، بما فيها البحوث العامة، والبحوث المتعلقة بالبرامج  -2

 البيئية، وبرامج البحوث المتعلقة بمنتجات معينة . 

برامج مكافحة اآلفات واألمراض، بما في ذلك إجراءات مكافحة األمراض واآلفات  -3

 معين . العامة وتلك الخاصة بمنتج
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خدمات التدريب واإلرشاد واالستشارات الزراعية، وخدمات الفحص بما في ذلك  -4

خدمات الفحص العامة والخاصة بمنتجات معينة ألغراض  الصحة والسالمة 

والتصنيف والمعايرة، وخدمات التسويق والترويج، وخدمات البنية التحتية بما في 

ل األخرى، وتسهيالت األسواق ذلك مد شبكات الكهرباء، والطرق ووسائل النق

والموانئ، وتسهيالت المياه، والنفقات المتعلقة بتجميع وحفظ المخزون االحتياطي 

العام ألغراض األمن الغذائي، والنفقات المتعلقة بتقديم مساعدات غذائية محلية 

 للسكان المحتاجين. 
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 (1ملحق )
 نظيم المؤتمرالمساهمون فى إعداد وت

 أ.د. عالء الدين محمود زهران: رئيس المؤتمر 
  عبدالفتاح محمد حسينأ.د.  :  مقرر المؤتمر

 أعضاء اللجنة االستشارية -1
    أ.د. إبراهيم حسن السيد العيسوي 

 أ.د.سعد طه سعد عالم 

 أ.د. محمود محمد عبد الحي 

                                     أ.د.سعد زكى نصار      

 أ.د.جابر جاد نصار 
 

 أعضاء اللجنة التنظيمية -2

 أ.د. عبد العزيز إبراهيم 

 أ.د. هدى صالح النمر 

 أ.د. نيفين كمال حامد إبراهيم 

 أ.د. حنان رجائي عبداللطيف 

 د. علي فتحى على البجالتي 

 د. داليا أحمد على إبراهيم إبراهيم 

 د. علي زين العابدين قاسم 

 مالويد. فاطمة خميس محمد الح 

 مي مصطفى عوض 

 مقرروا الجلسات ) وفقا لترتيب جلسات المؤتمر ( -3
 د. على زين العابدين 
 د. منى سامى 
 د. داليا إبراهيم 
  د. فاطمة الحمالوى 
 د. مها الشال 
 د. أسماء مليجى 
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 أعضاء الهيئة العلمية المعاونة -4
 محمد حسنين 
 نورهان أحمد 
 أحمد صالح 
 آية إبراهيم 
 ريهام عفيفى 
 الرفاعى هبة 
 نهلة السيد 

 أعضاء المكتب الفنى لرئيس المعهد -5
 أ. سماح يالب 
 أ. مها محمود 
 أ. أشرف سعد 

 مشاركون آخرون من اإلدارات والمراكز اإلدارية والفنية -6
 إدارة العالقات العامة 

 أ. محمود عبدالمقصود -
 أ. رأفت زكى -
 أ. رحاب ناجى -
 أ. سها شلقامى -

 ية الخارجيةمركز العالقات العلم 
 أ. أمل سرور -    
 أ. عال فاروق  -    
 د. طارق طاهر -    
 أ. دعاء شعراوى  -    
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