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 مستخلص

3122ٌناٌر 36التغٍرات االقتصادٌةواالجتماعٍة فً الرٌف المصري بعذ ثىرة  
 

 أحدثت التغٌرات25ثورة لهذه كان وقد والرٌفى، الزراعى والقطاع الكلى االقتصاد مستوى على التغٌرات من العدٌد ٌناٌر

للتعرف الثورة قٌام التغٌراتقبلوبعد علىجمٌعمكوناتالمجتمعالمصرىوخاصةالرٌفى.رصدتالدراسةهذه إنعكاساتها

لتوجٌ وذلك والسلبٌة االٌجابٌة اثارها االقتصادٌةعلى التغٌرات من العدٌد حدوث الى الدراسة وتوصلت منها, سلبً هو ما ه

فىالقطاع االقتصادىعلىالمستوىالكلىوانخفاضاالستثماراتوخاصة معدالتالنمو تراجع ابرزها كانمن واالجتماعٌة

مست وعلى . المدفوعات ومٌزان للدولة العامة الموازنة فى العجز تزاٌد انخفاضالمساحاتالزراعى, الزراعى االقتصاد وى

المنزرعةمناالراضىوتراجعاالنتاجٌةالفدانٌةللعدٌدمنالمحاصٌلالزراعٌة,تزاٌدالوارداتمنالسلعالغذائٌةاالساسٌة,

التك وكذلك المحاصٌل لمعظم المزرعٌة األسعار تزاٌد ، الغذائٌة الفجوة وزٌادة الغذائى المٌزان اوضاع واالجورسوء الٌف

المزرعٌة،كذلكرصدتالدراسةزٌادةحاالتالتعدىعلىاالراضىالزراعٌة,باالضافةالىتراجعاوضاعالمؤسساتالرٌفٌة

،كمارصدتالدراسةالعدٌدمنالتغٌراتاالجتماعٌةومناهمهاتراجعاوضاعالتنمٌةالبشرٌةفىالرٌفالمصرىمنتعلٌم

تالهجرةالرٌفٌةوغٌرالشرعٌة,هذاباالضافةالىتراجعادوارالمحاكموالقضاءوتراجعاالمنفىالمجتمعوصحةوزٌادةمعدال

وخاصةفىالرٌفالمصرى,واستمرارتراجعدوراالعالمفىتوعٌةالرٌفٌٌن,استمرارتراجعدورالجمعٌاتاالهلٌةوالنقابات

ذلكوضعتالدراسةالعدٌدمنالتوصٌاتفىاطارمعالجةالتغٌراتالسلبٌةبعدالثورةالمهنٌة،وكذلكاالحزابالسٌاسٌة،وازاء

وتفعٌلالقوانٌن االنتاجالزراعىوالمساحاتالزراعٌة  المناخالجاذبلالستثماروخاصةفىالزراعةوزٌادة تهٌئة ومناهمها

لرٌفٌة،االهتمامبالتنمٌةالبشرٌةفىالرٌف،وضعخطابالخاصةبالتعدىعلىاالراضىالزراعٌة،إعادةهٌكلةالمؤسساتا

ٌناٌر.25اعالمىمناسبللرٌفٌٌن.علىانٌرتبطذلككلهبالدورالجدٌدللدولةبعدثورة  

Abstract 
 

Economic and social changes in the Egyptian countryside 
After the revolution of January 25, 2011 

January 25 revolutionized many changes at the level of macro-economic and agricultural and rural 

sector has had repercussions of these changes on all the components of the Egyptian society, 

especially rural. The study monitored the changes before and after the revolution to identify the 

positive and negative effects and to guide the negative ones, the study found the incidence of many 

of the economic and social changes, notably the economic growth rates of decline in the level of 

macro-economic and lower investment, especially in the agricultural sector, increasing the budget 

deficit general of the state and the balance of payments. At the level of Agricultural Economics low 

cultivated areas of land and declining productivity Alfdanah of many agricultural crops, increasing 

imports basic food commodities, poor conditions of food balance and increase the food gap, rising 

prices of farm for most crops, as well as costs and wages farm, the study also monitored the increase 

in cases of encroachment on land farm, in addition to the decline in the conditions of rural 

institutions, as the study monitored the many social changes such as decline conditions of human 

development in the Egyptian countryside of education, health and increase rural migration and illegal 

rates, in addition to a decline in the roles of the courts and the judiciary and fell security in the 

community, especially in the Egyptian countryside and the continued decline in the role of the media 

in educating the rural, the continued decline in the role of NGOs and trade unions, as well as political 

parties, and about that developed many of the recommendations of the study as part of the treatment 

of the negative changes after the revolution is the most important attractive investment climate, 

particularly in agriculture and increase agricultural production and spaces and activating create for 

the infringement of the laws of farmland, the restructuring of rural institutions, attention to human 

development in the countryside, the development of a media speech suitable for rural people. on the 

whole it is linked to the new role of the state after 25 revolution in January. 
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 يناير. 25الكمية والزراعية والغذائية قبؿ وبعد ثورة 

78 

عػػػػػػػػدد الحيػػػػػػػػازات واالىميػػػػػػػػة النسػػػػػػػػبية ليػػػػػػػػا موزعػػػػػػػػة عمػػػػػػػػي االقػػػػػػػػاليـ  (4-1)
 (.2010المصرية لعاـ )

81 

توزيػػػػػػػع الحيػػػػػػػازات بػػػػػػػأرض وبػػػػػػػدوف ارض عمػػػػػػػي األقػػػػػػػاليـ المصػػػػػػػرية  (4-2)
 (.2010قا لبيانات التعداد الزراعي قبؿ ثورة يناير )طب

81 

جممػػػػػػػة مسػػػػػػػاحة الحيػػػػػػػازات واالىميػػػػػػػة النسػػػػػػػبية ليػػػػػػػا موزعػػػػػػػة عمػػػػػػػي  (4-3)
االقػػػػاليـ المصػػػػرية قبػػػػؿ ثػػػػورة ينػػػػاير )طبقػػػػا لنتػػػػائج التعػػػػداد الزراعػػػػي 

2010 

82 
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عمػػػػػي األقػػػػػاليـ المصػػػػػرية قبػػػػػؿ ثػػػػػورة  متوسػػػػػط الحيػػػػػازة الفدانيػػػػػة موزعػػػػػة (4-4)

 يناير.
82 

متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػي بالجنيػػػػػو ألىػػػػػـ المحاصػػػػػيؿ الزراعيػػػػػة قبػػػػػؿ  (4-5)
 وبعد ثورة يناير.    

91 

 92 .2011متوسط التكاليؼ الكمية قبؿ وبعد ثورة يناير  (4-6)

 94 .2011متوسط التكاليؼ المتغيرة قبؿ وبعد ثورة يناير  (4-7)

ط اإليجػػػػػار ألىػػػػػـ المحاصػػػػػيؿ الزراعيػػػػػة قبػػػػػؿ وبعػػػػػد ثػػػػػورة ينػػػػػاير  متوسػػػػػ (4-8)
2011. 

97 

قبػػػػػػؿ وبعػػػػػػد ثػػػػػػورة  األىميػػػػػػة النسػػػػػػبية لكيجػػػػػػار مػػػػػػف التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة (4-9)
 2011يناير 

98 

متوسػػػػػط نسػػػػػبة اإليجػػػػػار لمتكػػػػػاليؼ اإلجماليػػػػػة قبػػػػػؿ وبعػػػػػد ثػػػػػورة ينػػػػػاير  (4-10)
2011 

99 

العائػػػػػػد قبػػػػػػؿ وبعػػػػػػد ثػػػػػػورة  ( متوسػػػػػػط نسػػػػػػبة اإليجػػػػػػار لصػػػػػػافي5-11) (4-11)
 .2011يناير 

:1 

عػػػػػدد حػػػػػاالت التعػػػػػػدى عمػػػػػى االراضػػػػػى الزراعيػػػػػػة فػػػػػى مصػػػػػر خػػػػػػالؿ  (5-1)
 (.31/12/2010 - 1/1/2006الفترة )

:6 

عػػػػػدد حػػػػػاالت التعػػػػػػدى عمػػػػػى األراضػػػػػى الزراعيػػػػػػة فػػػػػى مصػػػػػر خػػػػػػالؿ  (5-2)
 (11/2/2014-25/1/2011) الفترة

:7 

حاصػػػػػػػيؿ نتيجػػػػػػة التعػػػػػػػدى الم كميػػػػػػة وقيمػػػػػػػة اإلنتػػػػػػاج المفقػػػػػػػود لػػػػػػبعض (5-3)
 .2012عاـ  عمى األراضى الزراعية

214 

القمػػػػػػح  والػػػػػػذرة مػػػػػػف الخػػػػػػارج بالجنيػػػػػػة المصػػػػػػرى لمفتػػػػػػرة  قيمػػػػػػة واردات  ( 5-4)
 .2012إلى  2008مف 

215 

متوسػػػػػط أجػػػػػور العمالػػػػػة البشػػػػػرية المسػػػػػتخدمة لمفػػػػػداف مػػػػػف المحاصػػػػػيؿ  (6-1)
 2011قبؿ وبعد ثورة يناير  الرئيسية

222 

ألىميػػػػػة النسػػػػػبية ألجػػػػػور العمالػػػػػة البشػػػػػرية مػػػػػف جممػػػػػة التكػػػػػاليؼ قبػػػػػؿ ا (6-2)
 وبعد ثورة يناير 

224 

قبػػػػػػؿ وبعػػػػػػد  أجػػػػػػور العمالػػػػػػة امليػػػػػػة لمفػػػػػػداف مػػػػػػف المحاصػػػػػػيؿ الرئيسػػػػػػية (6-3)
 2011ثورة يناير 

226 

األىميػػػػة النسػػػػبية لمتوسػػػػط أجػػػػور العمالػػػػة امليػػػػة مػػػػف جممػػػػة التكػػػػاليؼ  (6-4)
                 . 2011قبؿ وبعد ثورة يناير 

227 

 التغيػػػػػرات فػػػػي متوسػػػػط صػػػػافي العائػػػػػد مػػػػف أىػػػػـ المحاصػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة (6-5)
 .2011قبؿ وبعد ثورة يناير 

22: 
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 231 .2011معدل العابد/التكالٌ  المتغٌرة قبل وبعد ثورة ٌناٌر  (6-6)

 فررررً معرررردل صررررافً العابررررد/التكالٌ  الك ٌررررة  قبررررل وبعررررد التغٌرررررات (6-7)

 .2011ثورة ٌناٌر 

232 

-2008/2009عررردد اليمعٌرررات التعاونٌرررة الزراعٌرررة  رررالل الوتررررة  (7-1)

2010/2011. 

236 

عرررررررردد ااعضرررررررراء الملرررررررراامٌن باليمعٌررررررررات الزراعٌررررررررة ورأ   (7-2)

 2011/2012-2008/2009 الل الوترة المال.

236 

صررررررررررررٌل الملرررررررررررروقة  باليمعٌررررررررررررات الزراعٌررررررررررررة كمٌررررررررررررة المحا (7-3)

2008/2009-2011/2012.) 

128 

التغٌرررر فرررى اليهررراز الررروظٌوى بيمعٌرررات االبتمررران الزراعرررً مرررا برررٌن  (7-4)

 .2011/2012-2009/2010الوترة 

129 

قٌمرررررة الرررررتثمارات اليمعٌرررررات الزراعٌرررررة فرررررى اانشرررررطة الم ت ورررررة  (7-5)

 .2011/2012-2008/2009 الل الوترة 

130 

ايمررررررالى القررررررروض االلررررررتثمارٌة الممنوحررررررة مررررررن بنررررررك التنمٌررررررة  (7-6)

واالبتمرررررررررررررررران الزراعررررررررررررررررً   ررررررررررررررررالل الوترررررررررررررررررة مررررررررررررررررن 

 .2011/2012ـ2008/2009

133 

تطرررور قٌمرررة القرررروض قصرررٌرة اايرررل  الترررى منحهرررا بنرررك التنمٌرررة  (7-7)

 -2008/2009واالبتمررررررررررررران الزراعرررررررررررررً  رررررررررررررالل الوتررررررررررررررة )

 )بالم ٌون ينٌه(. 2011/2012

134 

قٌمرررة القرررروض متولرررطة اايرررل  الترررً منحهرررا بنرررك التنمٌرررة تطرررور  (7-8)

 -2008/2009 ررررررررررررالل الوترررررررررررررة )واالبتمرررررررررررران الزراعررررررررررررً  

 )بالم ٌون ينٌه(. 2011/2012

135 

قٌمررررة القررررروض الطوٌ ررررة اايررررل حلرررر  الغرررررض  ررررالل الوترررررة  (7-9)

(2008/2009- 2011/2012 .) 

136 

ت رردمها قبررل وبعررد  التغٌررر فررى عرردد الوحرردات القروٌررة والقرررى التررى (7-10)

 الثورة.

145 

التغٌررررر فررررً عرررردد الملررررتوٌدٌن مررررن ال رررردمات التررررً تشررررر  ع ٌهررررا  (7-11)

 الوحدات المح ٌة طبقاع لنوع ال دمة.

145 

عررردد الوحررردات المح ٌرررة والقررررى الترررى ت ررردمها وعررردد الملرررتوٌدٌن  (7-12)

 . 2011/2012-2009/ 2008بالمحافظات الم ت وة

146 

ثرررورة  دقبرررل وبعررر عرررداد المرشررردٌن الرررزراعٌٌن برررالقرىالتغٌرررر فرررى أ (7-13)

 .2011ٌناٌر 

150 
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التغٌرررر فرررى حيرررم الحهررراز الررروظٌوى لالرشررراد الزراعرررى قبرررل وبعرررد  (7-14)

 الثورة.

150 

عرررردد المرشرررردٌن الررررزراعٌٌن الررررً عرررردد اليمعٌررررات الزراعٌررررة فررررً  (7-15)

 ظات اليمهورٌة.محاف

151 

التغٌرررر فرررى عررردد اللررركان بكرررل مرررن الرٌررر  والحضرررر  رررالل الوتررررة  (8-1)

(2009/2012) 

155 

 155 معدالت الموالٌد والوفٌات ال ام فى الرٌ  المصرى (8-2)

 156 الموالٌد إحٌاء بحضر ورٌ  اليمهورٌة طبقا ل نوع (8-3)

ى والبحرىمعدل نمو اللكان فً رٌ  وحضر الويه القب  (8-4)  157 

2011ثورة ٌناٌرالتغٌر فً التوزٌع اللكانً وفقا ل عمر قبل وبعد  (8-5)  158 

2011وبعد ثورة  ٌناٌرالتغٌر فى معدالت الزواج والطالق قبل  (8-6)  158 

تطور حالة التنمٌة البشرٌة فً مصر ونل  التغٌر عالمٌاع   (8-7)  160 

2012ال بعامل عدم الملاواة عام دلٌل التنمٌة البشرٌة لمصر معد ( 8-8)  162 

 162 حـالة التنمٌة البشرٌة فً مصـر قبل وبعد الثورة (8-9)

 163 مؤشرات التنمٌة البشرٌة فً الويه القب ى والبحرى (8-10)

 164 رمعدالت القٌد بالمراحل التع ٌمٌة الم ت وة قبل وبعد ثورة ٌناٌ (8-11) 

(8-12)  165 لتع ٌم ونلبته ل موازنة العامة ل دولةالتغٌر فى االنواق ع ى ا 

التغٌر فى االنواق ع ى الصحة ونلبتها ل موازنة العامة ل دولة  (8-13)  165 

قبل وبعد  الً المشتغالت والمتعطالت بالرٌ توزٌع قوة العمل وإيم  (8-14)

 الثورة

170 

ثورةتوزٌع قوة العمل فى الرٌ  حل  النوع والمؤال قبل وبعد ال (8-15)  171 

 172 قوة العمل من االناث الرٌوٌات حل  التوزٌع العمري (8-16)

من اإلناث الرٌوٌات قبل وبعد الثورةت ااامٌة النلبٌة ل متعطال (8-17)  172 

 173 ااامٌة النلبٌة ل مشتغالت من اإلناث الرٌوٌات قبل وبعد الثورة (18 -8)

-2000شع   الل الوترة )تطور نل  تمثٌل المراة فً مي   ال (8-19)

2012.)  

176 

-2002تطور نلبة النوع فً مي   الشوري المصري  الل الوترة ) (8-20)

2012)  

176 

.2011عدد القضاٌا ونل  الوصل فٌها قبل وبعد ثورة ٌناٌر  (9-1)  182 

فبراٌر حل  المناطق  11وحتً  2011أعداد القت ى بثورة ٌناٌر  (9-2)

.بيمهورٌة مصر العربٌة  

183 

المطال  ااكثر أامٌة من ويهة نظر المصرٌٌن حتً ٌحققها الربٌ   (9-3)

(.2012القادم لمصر )قبل االنت ابات الربالٌة   

184 
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آراء المصررررٌٌن حرررول التغٌرررر فرررً حالرررة اامرررن بعرررد ترررولً محمرررد  (9-4)

 ٌة.مرلً ربالة اليمهور

185 

مرررردي شررررعور المصرررررٌٌن بررررالتغٌر فررررً ااحرررروال اامنٌررررة  حلرررر   (9-5)

 محل اإلقامة.

186 

 100مررردي شرررعور المصررررٌٌن بالتغرررـٌر فرررً ااحررروال اامنٌرررة )بعرررد  (9-6)

ٌرروم مررن  100ٌرروم مررن ربالررة مرلررً( حلرر  محررل اإلقامررة )بعررد 

 ربالة مرلً( حل  محل اإلقامة.

186 

ات والشرررروافٌة وانقرررراذ القرررروانٌن ومحاربررررة مؤشررررر الملرررراءلة والحرٌرررر (10-1)

 الولاد.

195 

 197 آراء المصرٌٌن فً االعالم المربً. (10-2)

 198 .2011آراء المصرٌٌن فً الصح  المصرٌة بعد ثورة ٌناٌر  (10-3)

آراء المصررررٌٌن فرررً المواقرررع اإلعالمٌرررة المصررررٌة بعرررد ثرررورة ٌنررراٌر  (10-4)

2011. 

199 

 204  معٌات ااا ٌة فى مصر.مياالت عمل الي (11-1)

 317 عدد اليمعٌات ااا ٌة وفقا انشطة اليمعٌة. (11-2)

عرررردد الملررررتوٌدٌن مررررن أنشررررطة اليمعٌررررات ااا ٌررررة  ررررالل الوترررررة  (11-3)

2009/2012. 

318 

 318 التوزٌع اليغرافً ل يمعٌات ااا ٌة فى مصر. (11-4)

ى ملررررررتوى عرررررردد اليمعٌررررررات التررررررً تررررررم تيمٌررررررد أرصرررررردتها ع رررررر (11-5)

 المحافظات بعد ثورة ٌناٌر.

31: 

-2009/2010التغٌررر فررً عرردد النقابررات المهنٌررة فررً مصررر عررامً (11-6)

2011/2012. 

323 

 324 أوضاع النقابات العامة  قبل وبعد الثورة. (11-7)

 25نلررررر  المشررررراركة فرررررً االلرررررتوتاءات الدلرررررتورٌة  بعرررررد ثرررررورة  (11-8)
 ٌناٌر.

32: 

 331 الشع  قبل وبعد ثورة ٌناٌر. انت ابات مي   (11-9)

 -2010المشررررراركة اللٌالرررررٌة فرررررً انت ابرررررات مي ررررر  الشرررررورى )  (11-10)

2012) . 
332 

 332 .2014, 2012، 2005نتابج االنت ابات الربالٌة  (11-11)
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 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

ة  الل الوترة من ايمالى حاالت التعدى ع ى االراضى الزراعٌ (5-1)

الى 2011/ 1/ 1والوترة من  31/12/2010 الى 1/1/2006

11/2/2014. 

97 

-25/1/2011عدد حاالت التعدى ع ى ااراضى الزراعة من  (5-2)

11/2/2014  

98 

لى إ 1/1/2006ن ـة مــى الزراعٌـدى ع ى االراضـة التعـملاح (5-3)
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 مقدمة
مصري ىو الضماف والسند الحقيقي في اى عممية تنمية، بؿ ىو عصب التنمية اف الريؼ ال

صح القوؿ فى الوقت الراىف )بعدما أثبتت التجارب خطأ االعتماد عمى القطاع الصناعى واىماؿ 
الزراعة( وقد عانى الريؼ المصري طواؿ عقود طويمة مف التيميش واإلىماؿ نتيجة لمعوامؿ التي تراكمت 

 يف وأثرت عمى ىيكمو ومكوناتو وبنياتو.عبر السن
وقد أدت حالة التيميش ىذه إلى تردى أوضاع الريفييف وظيور العديد مف المشكالت مثؿ مشكالت 
الفقر والبطالة وتدنى الخدمات التعميمية والصحية ، كما عانى مف ارتفاع وتزايد الفجوة بينو وبيف الحضر 

التي شيدىا الريؼ المصري في سنوات ما قبؿ الثورة نتيجة في مستوى ىذه الخدمات ،ورغـ التحوالت 
لمعديد مف العوامؿ سواء ما ارتبط منيا بسياسات االنفتاح االقتصادي في الثمانينيات وما ترتب عمييا مف 
تغير في األنماط االستيالكية والحياتية لألفراد الريفييف ، أو بسياسات االقتصاد الحر في التسعينات 

ف ابرز مالمحيا فيما يخص القطاع الريفي تحرير القطاع الزراعي وخاصة مستمزمات والتي كاف م
لغاء الدورة الزراعية وغيره مف العوامؿ التي  اإلنتاج الزراعي، وصدور قانوف العالقة االيجارية ، وا 

في ساىمت إلى حد كبير في حدوث التحوالت الكبيرة في أنماط اإلنتاج الزراعي والتقنيات المستخدمة 
الزراعة ، إلى جانب التحوالت االجتماعية في الريؼ ، إال أف ىذه التحوالت كانت في غير مصمحة 
الريؼ والريفييف الذيف زادت معاناتيـ وتدىورت األحواؿ المعيشية ليـ مما دفع بالكثير لميجرة سواء 

المساحات المنزرعة في لممدينة أو لميجرة خارج البالد بحثًا عف مستويات أفضؿ لممعيشة ، كما تقمصت 
يناير بوضع الريؼ  25مقابؿ البناء عمى االراضى الزراعية ، ورغـ االلتزاـ السياسي لنظاـ ما قبؿ ثورة 

عمى أولويات التنمية والعمؿ عمى تحسيف أحواؿ الريفييف واإلجراءات التنفيذية المتخذة لذلؾ مثؿ )برامج 
 أف ذلؾ لـ يكف كافيًا الجتثاث الفقر والجيؿ ولتحسيف شروؽ، مؤتمرات التنمية الريفية وغيرىا( ، إال

فى الريؼ حيث  المعشية االوضاع يًا فىترد و دت سنوات ما قبؿ الثورة تفاقمامعيشة الريفييف حيث شي
وتنامت الفوارؽ الطبيعية باالضافة الى سوء الخدمات الحكومية الى اقصى حد  تدنت مستويات المعيشة 
يناير ىى  25و وتزايدت الفجوة بيف الريؼ والحضر، ومف ثـ فقد كانت ثورة ، وتدىور معدالت النم

المالذ الوحيد اماـ الريفييف لمتخمص مف ىذه االوضاع فى ظؿ الشعارات التى نادت بيا الثورة وىى 
عيش ،حرية، عدالة اجتماعية ، وكاف لمحشود الضخمة التى خرجت مف الريفييف اثر كبير فى تغيير 

اـ، وعمى العكس مما كاف متوقع فقد اثرت الثورة سمبيا عمى الريؼ المصرى واحدثت فيو نظاـ بعد نظ
العديد مف التغيرات سواء عمى االمستوى السياسي أو االقتصادي او االجتماعي فقد انخفضت الظروؼ 
المعيشية في الريؼ وارتفعت مستويات الفقر . ومف جية أخرى ارتفعت أسعار المحاصيؿ الرئيسية 

سعار مستمزمات اإلنتاج بطريقة غير طبيعية  كما انتشرت مظاىر العنؼ والفوضى في الريؼ تزامنًا وأ
مع غياب األمف واألماف األمر الذي أدى إلى سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية المعيشية في 

 الريؼ المصري. 
الكمػػػػى أو عمػػػػى المسػػػػتوى  ونظػػػػرًا ألىميػػػػة التغيػػػػرات التػػػػى حػػػػدثت بعػػػػد ثػػػػورة ينػػػػاير سػػػػواء عمػػػػى المسػػػػتوى

القطػػػػاع الزراعػػػػى والريفػػػػى فػػػػعف ىػػػػذه الدراسػػػػة سػػػػعت لموقػػػػوؼ عمػػػػى أىػػػػـ ىػػػػذه التغيػػػػرات ومػػػػدى تأثيرىػػػػا 



 ش

 

عمػػػػػى الريػػػػػؼ المصػػػػػرى وذلػػػػػؾ فػػػػػي سػػػػػبيؿ وضػػػػػع أسػػػػػس عمميػػػػػة لتنميػػػػػة وتطػػػػػوير القطػػػػػاع الزراعػػػػػى فػػػػػي 
 ظؿ متغيرات محمية وعالمية منيا ما كاف متوقعًا ومنيا ما كاف غير متوقعًا.

 
 كمة الدراسة :مل

تحواًل مف حالة االستقرار النسبي إلى حالة مف عدـ االستقرار النسبي  2011يناير  25أحدثت ثورة 
( وأدت الى احداث العديد مف التغيرات سواء عمى المستوى السياسي 2014ممتدة حتى امف )

أىـ القطاعات الرئيسية أواالقتصادي أو االجتماعي فى مصر ، ونظرًا ألف القطاع الزراعى والريفى مف 
التى يقع عمييا عبء التنمية فى مصر وقد شيدت اوضاعو ترديًا  شديدًا  فى مختمؼ المجاالت فى 

يناير والتى نجـ عنيا  25السنوات األخيرة لذا فانو كاف مف أكثر القطاعات استجابة وتأثرًا بنداء ثورة 
ديدة فى الريؼ، ونظرا لندرة الدراسات التى رصدت العديد مف االوضاع السمبية وااليجابية والتحوالت الع

التغيرات التى حدثت لمريؼ المصرى بعد ثورة يناير، حيث كانت االىتمامات منصبة عمى التغيرات 
السياسية بشكؿ اكبر، وعمى مستوى الحضر وليس الريؼ المصرى ، لذلؾ فقد  كاف رصد ىذه التغيرات 

عمى الريؼ  بمكاف لمتعرؼ عمى ايجابيات وسمبيات ثورة ينايرالحادثة فى الريؼ المصرى مف األىمية 
، الد بصفة عامةبورغـ ما اكتنؼ الموضوع مف صعوبة نظرًا لحالة عدـ االستقرار التى تمر بيا ال

خاصة واف ركب الثورة لـ يحط رحالو بعد ، إال انو يمكف صياغة مشكمة الدراسة فى السؤاؿ التالى "ما 
مصرى بععتباره النواه الصمبة  واألساسية فى المجتمع  بثورة يناير، وىؿ كانت ىو مدى تأثر الريؼ ال

 حتى يمكف توجيييا فيما بعد واالستفادة منيا .أثار ثورة يناير عميو سمبية اـ ايجابية 
 ىـدف الدراسة :

مف أوضاع جديدة في  2011رصد وتحميؿ ما أحدثتو ثورة يناير تمثؿ اليدؼ الرئيسى لمدراسة فى 
( 2010-2009 مف عاـلريؼ المصري بالمقارنة بما كانت عميو الحاؿ في الفترة السابقة مباشرة ) أى ا

وذلؾ في مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية لمريفييف ، بما يساعد عمى بمورة رؤية عممية يمكف أف 
يؿ أثر التغيرات السمبية ، توضع تحت نظر صانع القرار لتأكيد وتثبيت التغيرات االيجابية ومعالجة أو تقم

الدراسة  وضعتوبما يعجؿ بالعودة إلى حالة االستقرار ولكف بمعطيات جديدة ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد 
 مجموعة مف االىداؼ الفرعية  التى تمثمت فى :

 رصد وتقييـ التغيرات فى االقتصاد المصرى بشكؿ عاـ قبؿ وبعد ثورة يناير  -
 زراعى قبؿ وبعد ثورة يناير رصد اوضاع االقتصاد ال -
 فى بنية االقتصاد الريفى قبؿ وبعد الثورة  التطورات الحادثةالتعرؼ عمى  -
 .رصد التغيرات االجتماعية فى  الريؼ المصرى قبؿ وبعد ثورة  يناير  -
 ألثار السمبية وتدعيـ األثار االيجابية .التوصيات الالزمة لمتخفيؼ مف ا وضع -
 

 
 



 ت

 

 : ة ومصادر البياناتالطريقة البحثي
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفى والتحميمى لعرض أىـ متغرات الدراسة ، باالضافة لالعتماد عمى 

( واعتمدت عمى البيانات الثانوية المتاحة 2012-2011( و)2010-2009المنيج المقارف بيف فترتيف )
االساليب االحصائية ، كما تـ االستناد سواء المنشورة أو غير المنشورة ، واستخدمت ما ىو مناسب مف 

الى نتائج استطالعات الرأى الحديثة لبعض المراكز البحثية المعروفة وذلؾ لمحصوؿ عمى البيانات 
الحديثة لفترة ما بعد الثورة، ىذا باإلضافة إلى تحميؿ المضموف لبعض ما جاء فى الصحؼ الرسمية 

 ضوع الدراسة .ومواقع االنترنت الصحفية المصرية ويختص بمو 
 

الجدير بالذكر انو كاف مف اىـ صعوبات الدراسة عدـ وجود مصادر لمبيانات لحداثة موضوع الدراسة 
ض فترة الدراسة وتأثير ذلؾ عمى األجيزة االحصائية طراب االوضاع السياسية واألمنية خالؿ مف جية وا 

 . والعممية لدرجة توقؼ البعض منيا عف اصدار اى بيانات منذ سنوات 
 

 :محتويات الدراسة
التغيرات االقتصادية الكمية ركز االوؿ منيا عمى دراسة عشر فصاًل حدى تضمنت الدراسة ا

نظرة تاريخية عمى الحادثة فى االقتصاد المصرى قبؿ وبعد قياـ الثورة ، كما تعرض الفصؿ الثانى ل
عد الثورة ، فيما استعرض عممية التنمية الزراعية في مصر والتعرؼ عمى اوضاع القطاع الزراعى ب

باالضافة الى ، ـ2011الفصؿ الثالث أوضاع األمػػف الغذائي في الريؼ المصري قبؿ وبعد ثػورة  يناير 
 رابعرصد التغيرات فى التجارة الخارجية الكمية والزراعية عمى وجو الخصوص ،كما تناوؿ الفصؿ ال

عية قبؿ وبعد الثورة واالجراءات التى تمت بعد التغيرات في نمط الحيازات واألسعار واإليجارات المزر 
لموضوع التعديات عمى األراضى الزراعية والتعرؼ عمى  لخامسالثورة بشأنيا ، فيما تعرض الفصؿ ا

فتناوؿ التغيرات في أوضاع العمالة السادس األسباب والدوافع والتغيرات التى تمت بشأنو ، اما الفصؿ 
أىـ  السابعفى حيف تناوؿ الفصؿ قبؿ وبعد ثورة يناير،الفداني ي العائد الزراعية والريفية واألجور وصاف

التنمية  ة قبؿ وبعد الثورة مف حيثفي المؤسسات والمنظمات الريفية والخدمات المساند التغيرات الحادثة
، دور االرشاد الزراعى كأحد زراعى ، الوحدات المحمية القرويةالجمعيات الزراعية ،بنؾ االئتماف الو 

فتناوؿ التغيرات الحادثة فى أوضاع الثامف الخدمات المساندة فى القطاع الريفى والزراعى ، اما الفصؿ 
أوضاع القضاء المصرى قبؿ وبعد التاسع التنمية البشرية فى الريؼ المصرى.فى حيف تناوؿ الفصؿ ا
ع االعالـ وخاصة شر فقد تناوؿ أوضااعالثورة يناير ومدى تأثر الريؼ بيذه األوضاع، اما الفصؿ ا

االعالـ الريفى ومدى تأثيره عمى الريفييف ومدى تأثرىـ بو ودوره فى التنمية الريفية. فى حيف رصد 
عشر أوضاع المجتمع المدنى وأحوالو والتغيرات التى حدثت فى كؿ مف الجمعيات  الحادىالفصؿ 

ص المشاركة السياسية فى الريؼ أألىمية والنقابات ، وكذلؾ التغيرات فى المشاركة السياسية وبشكؿ خا
 .قبؿ وبعد الثورةومدى التغير فييا 



 ث

 

دراسة التغيرات االقتصادية واالجتماعية في الريؼ  مف افنو بالرغـ إياية يجب التنويو الى نوفى ال
مف اىميا صعوبة  والتى واجييا العديد مف الصعوبات قد ـ2011المصري قبؿ وبعد ثورة يناير 

ثورة وبصفة اكثر متاحة ومتوافرة عف التغيرات محؿ الدراسة خاصة لفترة ما بعد ال الحصوؿ عمي بيانات
الريؼ نظرًا لصعوبة توثيؽ معظـ البيانات فى ظؿ األحداث الجارية والمستمرة ، خصوصية عف 

ترتب عمى ذلؾ اقتصار الدراسة عمى رصد وقياس حيث باالضافة الى محدودية االمكانات البحثية 
لذلؾ فعف الدراسة  ,ت التى رأت مف األىمية التعرض ليا فى ضوء الصعوبات السابقةبعض المتغيرا

تعتبر ىذه المتغيرات بمثابة مؤشرات يمكف اف تساعد متخذي القرارات عمي تحقيؽ المأموؿ مف تمؾ 
الثورة، كما انيا تعتبر كتمييد لدراسة اكبر واشمؿ وتعتمد عمي احصاءات ومعمومات اكثر طوال ووزنًا 

 وتوثيقًا.
ومف ثـ يأمؿ الباحث أف تكوف تمؾ الدراسة محاولة جادة عمي طريؽ تأكيد دور البحث العممي  

الباحث النياية يتوجو , وفى في تنمية وتطوير المجتمع بصفة عامة والريؼ المصري بصفة خاصة
مف جيد فى  عمى ما بذلوهلص الشكر والتقدير لفريؽ الدراسة وكؿ مف ساىـ فى اعدادىا سى بخايالرئ

 . سبيؿ اخراج ىذه الدراسة 
 

 واهلل ولى التوفيؽ
 الباحث الرئيسي   

 
 د. حناف رجائى عبد المطيؼ محمد 
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 الفصل األول
 

 يناير 25التغيرات االقتصادية الكمية قبل وبعد ثورة 
 
 تمييد : 1-1

فة أدت إلى انكماشو وتباطؤ يناير ليزات عني 25تعرض االقتصاد المصري ما بعد قياـ ثورة  
نموه وما زاد ىذا الوضع تفاقما طوؿ الفترة االنتقالية واستمرارىا حتى امف وما يشوبيا مف تطورات 

 سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
 

إف األزمة االقتصادية غير المسبوقة التى يواجييا االقتصاد المصري في الوقت الراىف انعكست  
مف المؤشرات االقتصادية مثؿ انخفاض معدؿ النمو االقتصادي نتيجة توقؼ  بوضوح مف خالؿ العديد

العديد مف المشروعات اإلنتاجية مف خالؿ إغالقيا أو ىجرتيا تماما خارج مصر، باإلضافة إلى اختالؿ 
ىيكؿ النمو لما أصاب بعض القطاعات االقتصادية الميمة مثؿ الصناعة  والتى عانت بصورة أكبر 

 ىذا التباطؤ في إنتاج مثؿ ىذه القطاعات الميمة إلى انخفاض الصادرات. نسبيا، وأدى
ومف أىـ المؤشرات أيضا تفاقـ ظاىرة عجز الموازنة العامة لمدولة والذى أثر بدوره عمى قدرة  

الحكومة عمى تحقيؽ معدؿ معقوؿ مف االستثمار، باإلضافة إلى مساىمتو في زيادة معدالت التضخـ 
 ر ترتبط بالسياسات المختمفة لمموازنة العامة لمدولة.وغير ذلؾ مف أمو 

كما أف معدالت االدخار واالستثمار أخذت في التدىور إما بسبب التباطؤ االقتصادي بشكؿ عاـ، 
أو العجز في الموازنة العامة لمدولة، أو بسبب عزوؼ االستثمار الخاص بشقيو المحمى واألجنبي نتيجة 

 منية، وغير ذلؾ مف األسباب التى تؤدى إلى ذلؾ.لتردى األوضاع السياسية واأل
وبدوره عانى ميزاف المدفوعات مف جراء انخفاض الصادرات والتدىور الشديد الذى أصاب االستثمار 
األجنبي، باإلضافة إلى تدىور قطاع السياحة وىذا كمو أدى إلى االنخفاض الشديد في تدفقات النقد 

 األجنبي.
يناير  25ف ىذه الظواىر وتمؾ المتغيرات ليست متالزمة مع ثورة وىنا تجدر اإلشارة إلى أ

ونتيجة ليا، فالسياسات االقتصادية والمالية والنقدية التى طبقت خالؿ السنوات الطويمة التى سبقت ىذه 
الثورة خاصة مع بدء األلفية الثالثة ركزت عمى تحقيؽ معدؿ نمو مرتفع دوف مراعاة أف التنمية المستدامة 

ب مع حدوث نمو إقتصادي أف يصاحب ذلؾ عدالة في توزيع ثمار ىذا النمو ومف ثـ زادت نسبة تتطم
البطالة ومعدالت الفقر مع وجود االختالالت المتمثمة في عجز الموازنة العامة وميزاف المدفوعات 

رتفاع الديف العاـ وغير ذلؾ. كؿ ما ىنالؾ أف ىذه المؤشرات ازدادت تعمقا وتجذرا في فتر  ة ما بعد وا 
الثورة بسبب الجمود االقتصادي الذى ترتب عمى التداعيات السياسية واألمنية خالؿ المرحمة اإلنتقالية 

 خاصة مع طوؿ إستمرارىا حتى امف.
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وكما أف ىذا الوضع االقتصادي السئ يؤثر عمى مجمؿ المجتمع المصرى بكؿ مكوناتو فعنو 
مباشرة حيث أف ىذا الوضع انعكس عمى قطاع الزراعة  يؤثر بالتبعية عمى الريؼ المصرى بصورة غير

بععتباره النشاط الرئيسي لسكاف الريؼ مف خالؿ التأثير عمى توفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي مف حيث 
الكمية ومف حيث أسعار ىذه المستمزمات التى أخذت في االرتفاع، باإلضافة إلى عدـ مقدرة الحكومة 

ية الالزمة اقتصاديا واجتماعيا لتحسيف ظروؼ المعيشة في الريؼ المصري،  في مواجية النفقات الضرور 
كما أف ىناؾ تأثيرًا مباشرًا ليذا الوضع اإلقتصادى عمى الريؼ المصري كوف أف جزءا ميما مف سكاف 
الريؼ يعمموف في قطاعات اقتصادية أخرى بخالؼ قطاع الزراعة تأثرت سمبا بسبب ىذا الجمود 

 االقتصادي.
لؾ كاف مف األىمية بمكاف عند تناوؿ التغيرات االقتصادية واالجتماعية في الريؼ المصري لذ 

أف يتـ التعرض ألىـ المؤشرات االقتصادية التى تشخص الوضع  ـ2011يناير  25بعد ثورة 
 االقتصادي بشكؿ عاـ منذ قياـ ىذه الثورة مقارنة بما كاف قبميا مباشرة وذلؾ عمى النحو التالي:

 
 التغير فى الناتج المحمى االجمالى: 1-2

شيدت فترة ما بعد ثورة يناير إنخفاضا حادا في معدالت النمو مقارنة بما كاف قبؿ ىذه الفترة، 
% عاـ 5,1( بعد أف كاف معدؿ نمو الناتج المحمى االجمالى قد بمغ نحو1-1فكما ىو مبيف بجدوؿ )

ف 2( حتى وصؿ إلى حوالى 2010/2011إنخفض في العاـ الذى شيد الثورة ) 2009/2010 % وا 
 %.2,2( بنسبة ضئيمة جدًا حيث بمغ 2011/2012ارتفع في عاـ 

 
إف ىذا التباطؤ في النمو االقتصادي انعكس بشكؿ عاـ عمى جميع الجوانب االقتصادية 
 واالجتماعية ولكف عند النظر إلى معدالت نمو القطاعات االقتصادية المختمفة المولدة لمناتج المحمى
اإلجمالي يتضح ىذا األثر السمبي بشكؿ أوضح، حيث كاف االنخفاض ممحوظا في القطاعات الرئيسية 
)السمعية( التى تشكؿ قاعدة النمو االقتصادي مف ناحية ومصدر تغطية االحتياجات األساسية لممجتمع 

ي مف قبؿ مف ناحية أخري سواء كانت في صورة طمب وسيط )مستمزمات إنتاج( أو في صورة طمب نيائ
% عاـ 4.3مستيمكي ىذه السمع، فمقد أنخفض معدؿ النمو الجمالى القطاعات السمعية مف 

 .2011/2012عاـ  1.6، 2010/2011% عاـ 1,1إلى  2009/2010
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ويرجع ذلؾ في المقاـ األوؿ إلى االنخفاض الحاد في أىـ القطاعات القائدة والمحركة لمنمو 
إلى معدؿ نمو سالب بمقدار  2009/2010% عاـ 5,1اعة مف حيث إنخفض معدؿ نمو قطاع الصن

، كما إنخفض معدؿ 2011/2012% في عاـ 1ثـ ارتفع إلى أقؿ مف  2010/2011% في عاـ 1
% خالؿ نفس السنوات.  وبالرغـ مف تباطؤ 3,3%، 3,6% إلى 13,1نمو قطاع التشييد والبناء مف 

بالمقارنة لمقطاعات السمعية األخرى حيث إنخفض معدؿ النمو في قطاع الزراعة إال أنو كاف أقؿ نسبيا 
 % خالؿ نفس السنوات.2,9%، 2,7% إلى 3,5نموه مف 

إف أبراز التباطؤ الشديد الذى أصاب القطاعات السمعية باعتبارىا تمس أوضاع معظـ المواطنيف 
قمؿ أبدا مف خطورة ولكف بدرجة أكبػر أصحاب الدخوؿ الدنيا وفي مقدمتيػـ مواطنى الريؼ المصري، ال ي

% إلى 6التباطؤ الذى أصاب أيضا القطاعات الخدمية والتى انخفض معدؿ النمو ليا مجتمعة مف 
 % خالؿ نفس الفترة. 2,8

ولقد انعكس التفاوت في االنخفاض في معدؿ نمو القطاعات المختمفة عمى التوزيع الييكمي لمناتج 
معية مجتمعو باستمرار بحيث انخفضت مف المحمى اإلجمالي حيث انخفضت حصة القطاعات الس

مقابؿ ارتفاع حصة القطاعات الخدمية  2011/2012% عاـ 49,4إلى  2008/2009% عاـ 50,5
% خالؿ نفس الفترة  وفي داخؿ القطاعات السمعية بينما حافظ قطاع 50,6% إلى 49,5مجتمعة مف 

والصناعة التحويمية مف  الزراعة تقريبا عمى حصتو، انخفضت حصة كؿ مف قطاع اإلستخرجات
 % لكؿ منيما عمى الترتيب.15,4، 13,2% إلى %16,1، 14,3

 
 ( التوزٌع الهٌكلى ومعدالت نمو الناتج المحلى اإلجمالً )باألسعار الثابتة(1-1جدول )

 (2011/2012-2008/2009خالل الفترة )
 
 

 اانشطـة االقتصادٌة

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
% 

معدل النمو 
)%( 

معدل النمو  %
)%( 

 
% 

 معدل النمو
)%( 

 
% 

 معدل النمو
)%( 

 2,9 13,4 2,7 13,3 3,5 13,2 - 13,4 الزراعة والغابات والصٌد

 0,1 13,2 0,6 13,5 0,9 13,7 - 14,3 االلت رايات

 0,8 15,4 1,0- 15,6 5,1 16,1 - 16,1 الصناعات التحوٌ ٌة

 5,6 2,0 4,5 1,9 6,2 ,,1 - 1,8 الكهرباء والمٌاه

 3,3 5,4 3,6 5,3 13,1 5,2 - 4,9 التشٌٌد والبناء

 1,6 49,4 1,1 49,6 4,3 50,1 - 50,5 ايمالى اانشطة الل عٌة

 2,8 50,6 2,8 50,4 6,0 49,9 - 49,5 ايمالى اانشطة ال دمٌـة

 2,2 100 2,0 100 5,1 100 - 100 االجمالى العام

 ( بالممحؽ.1-1) : محسوب مف جدوؿالمصدر
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إف تباطؤ النمو االقتصادي بصفة عامة وما أصاب القطاعات السمعية بصفة خاصة ساىـ 
في تزايد معدالت التضخـ  -إلى جانب أسباب عديدة أخرى سيتـ التعرض ليا الحقا –بصورة أساسية 

في القوة  ذلؾ أف انخفاض العرض مف السمع والخدمات نتيجة إنخفاض معدالت النمو قابمو زيادة
الشرائية بسبب سياسات الموازنة العامة لمدولة بجانب السياسات النقدية، فعمى سبيؿ المثاؿ تمت زيادة 
األجور والمرتبات تحت ضغط المطالب الفئوية بمعدالت كبيرة كما سيتـ إيضاحو فيما بعد، باإلضافة 

زايد في الموازنة العامة لمدولة، إلى لجوء الحكومة إلى سياسات طبع البنكنوت أماـ ضغوط العجز المت
وىذا كمو أدى إلى زيادة عرض النقود بمعدالت أكبر بكثير مف عرض السمع والخدمات ومف ثـ حدث 

 ارتفاع واضح في أسعار السمع والخدمات.
ومف المنطقى أف يكوف لمتضخـ أثرا سمبيا عمى الجميع ولكف تزداد آثاره عمى سكاف الريؼ عمى  

ألف معظميـ لـ يستفد مف الزيادات المتتالية التى حدثت في األجور والمرتبات وجو الخصوص ذلؾ 
لكونيـ ليسوا مف أصحاب الوظائؼ الحكومية أو يعانوف أصال مف معدؿ البطالة المتفشى في الريؼ، 
كما أف حظيـ مف الدعـ باعتباره معوضا عف جزء مف ىذا التضخـ يعتبر قميال نسبيا مقارنة بفئات 

 األخرى كما سيتضح عند تناوؿ قضية الدعـ الحقا.المجتمع 
 
 تطور عجـز الموازنة العامة لمدولة 1-3

تعانى الموازنة العامة لمدولة مف عجز مزمف منذ سنوات طويمة نتيجة لسياسات اقتصادية ومالية 
ليس في حجمو فقط  2011يناير  25أدت إلى ىذا العجز ولكف ىذا العجز أخذ منحنى خطيرا بعد ثورة 

نما في آثاره السمبية عمى فئات المجتمع الفقيرة خاصة تمؾ التى تقطف في الريؼ المصري والناتجة عف وا  
 أسباب وكيفية مواجية ىذا العجز.

 
 حجــم عجـز الموازنة  1-3-1

( مف سنة إلى أخرى 2-1إرتفع حجـ العجز في الموازنة العامة لمدولة كما ىو مبيف بجدوؿ )
، وبالتالى بعد أف 2008/2009إلى أكثر مف ثالثة أمثالو في عاـ  2012/2013حتى وصؿ في عاـ 

% تزايد ىذا المعدؿ 11,9)قبؿ عاـ الثورة( حوالى  2009/2010كاف معدؿ نموه السنوى في عاـ 
، 2010/2011% في عامى 22,0%، 18,6بصورة ممحوظة خالؿ سنوات ما بعد الثورة بحيث بمغ 

بما يقارب خمسة أمثاؿ نظيره في عاـ  2012/2013ـ % في عا53,1، ووصؿ إلى 2011/2012
2009/2010. 

وأدى التزايد المضطرد في معدؿ النمو السنوى لعجز الموازنة إلى ارتفاع ىذا العجز كنسبة مف 
، 2008/2009الناتج المحمى اإلجمالي، فبعد أف كانت ىذه النسبة في عامي ما قبؿ الثورة )



 ظ

 

% في عاـ 18,5تيب، تزايدت ىذه النسبة إلى أف بمغت % عمى التر %10,2، 8,7( 2009/2010
، وىى أكبر كثيرًا عما ىو مسموح بو، فتبعا إلتفاقية ماسترخت لالتحاد األوربى تـ وضع 2012/2013

% مف الناتج المحمى 3مؤشرا لحجـ العجز المسموح بو في الموازنة العامة لمدولة، وىو في حدود 
صادييف يروف أنو يمكف تجاوز ىذه النسبة بشرط أف يكوف ىذا العجز ، ورغـ ذلؾ فعف االقت(1)االجمالى

بسبب زيادة النفقات العامة بيدؼ إقامة مشروعات إنتاجية تؤدى إلى زيادة فرص العمؿ الحقيقية وزيادة 
 إنتاج السمع والخدمات وىو ليس الحاؿ في مصر.

 ( تطور العجز في الموازنة العامة لمدولة2-1جدول )
 (2012/2013-2008/2009ة )خالل الفتر 

 مميار جنيو                                                                                
 

 السنوات
 

 النفقات
 العامة

 
 اإليرادات
 العامة

 عجـز الموازنة
% من الناتج  قيمة

 المحمى اإلجمالي
 معدل النمو

)%( 
2008/2009 375,3 284,8 90,5 8,7 - 
2009/2010 395,5 271,4 124,1 10,2 11,9 
2010/2011 437,5 270,9 166,6 12,1 18,6 
2011/2012 511,4 308,2 203,2 13,2 22,0 
2012/2013 665,8 354,8 311,0 18,5 53,1 

 ( بالممحؽ.2-1المصدر: محسوب مف جدوؿ )
 
 أىم أسباب عجـز الموازنة: 1-3-2

ى حدود خطيرة تتجاوز بكثير كؿ معايير استدامة أما عف أسباب ىذا العجز الذى وصؿ إل
المالية العامة والحفاظ عمى سالمة اإلطار الكمي لالقتصاد، فبالطبع يرجع السبب بصفة عامة عمى عدـ 
مقدرة اإليرادات العامة مقابمة النفقات العامة، ولكف ىناؾ أسباب تفصيمية وراء ىذا العجز والتى يمكف 

 ( الذى يعرض لييكؿ النفقات العامة وذلؾ عمى النحو التالي:3-1إدراكيا مف خالؿ جدوؿ )
 :زيادة األجـــور 

إرتفع ىذا البند بصورة ممحوظة بيدؼ مواجية المطالب الفئوية التى ارتفعت وتيرتيا بعد الثورة 
، حيث أخذت الحكومة المؤقتة في ذلؾ الوقت ىذا النيج بيدؼ 2011/2012مباشرة وبخاصة في عاـ 

حقيؽ قدر مف األمف واالستقرار، حيث بمغ معدؿ نمو بند األجور وتعويضات العامميف في العاـ محاولة ت
% في العاـ السابؽ لمثورة، مما أدى إلى زيادة حصة ىذا 12,2% مقارنة بنحو 27,5المذكور حوالى 

، 2011/2012% عاـ 26,1إلى  2008/2009% عاـ 21,6البند مف اجمالى النفقات العامة مف 
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ف  حيث بمغ معدؿ نمو األجور  2012/2013ىدأت بعض الشئ في عاـ  االجوركانت وتيرة زيادة وا 
%،  إال أف الحكومة الحالية بدأت تعود إلى نفس النيج مرة أخرى 16,5وتعويضات العامميف حوالى 

( حيث بمغ المعتمد 2013/2014ويمكف إدراؾ ذلؾ مف خالؿ سياسات مشروع الموازنة ليذا العاـ )
% مقارنة بالعاـ السابؽ لو، بؿ وصدر القرار 20,4مميار جنيو محققا معدؿ نمو  172,2حوالى  ورلالج

مف رئيس الجميورية المؤقت باستخداـ جزء مف المبالغ الواردة مف  2013لسنة  105الجميورى رقـ 
صص منيا بعض الدوؿ العربية لفتح إعتمادات إضافية لمموازنة العامة لمدولة لزيادة بعض بنودىا وخ

في موازنة  لالجورمميار جنيو وبذلؾ يرتفع ما ىو مدرج  2,64لألجور وتعويضات العامميف نحو 
 % عف العاـ السابؽ.22,2مميار جنيو بزيادة  174,8الى حوالى  2013/2014

ف كاف مف الضروري زيادة المرتبات واألجور لزيادة دخوؿ أصحاب الدخوؿ الدنيا لتحقيؽ العدالة  وا 
عية كمبدأ مف مبادئ الثورة ولكف مف المالحظ أف معظـ الزيادات التى حدثت في األجور االجتما

والمرتبات تمت تحت ضغوط فئوية ومف ثـ ذىبت في معظميا ألصحاب المرتبات األعمى دوف الفئات 
الميمشة كما أنيا لـ تصب معظـ سكاف الريؼ الذيف ال يعمموف أصال في أعماؿ حكومية، والدليؿ عمى 

بتطبيؽ  2013ـ مراعاة أصحاب الدخوؿ الدنيا بالقدر الكافى ىو أف الحكومة لـ تقـ حتى نياية عاـ عد
 الحد األدنى لألجور.

 ( تطور ىيكل النفقات العامة3-1جدول )
 (                  )%(2012/2013-2008/2009خالل الفترة )                       

 
 

 السنوات

األجـور وتعويضات 
 مينالعام

 

لراء السمع 
 والخدمات

 
 الفـوائـد

الدعم والمنح 
والمزايـا 
 اإلجتماعية

 
 المصروفات األخرى

 
 االستثمارات

معدل  %
 النمو

معدل  %
 النمو

معدل  %
 النمو

معدل  %
 النمو

معدل  %
 النمو

معدل  %
 النمو

2008/2009 21,6 - 7,3 - 15,0 - 36,1 - 7,7 - 12,3 - 
2009/2010 23,3 12,2 7,7 9,3 19,8 36,9 28,1 -19,0 7,9 7,0 13,2 11,3 
2010/2011 24,0 12,8 6,5 -7,1 21,2 17.7 30,6 19,5 7,8 8,7 9,8 -18,4 
2011/2012 26,1 27,5 5,7 2,7 22,2 22,7 31,9 22,0 6,5 -1,9 7,6 -8,9 
2012/2013 24,3 16,5 4,5 -0,8 25,0 40,8 33,5 31,2 6,0 13,6 6,7 10,0 

 ( بالممحؽ.2-1محسوبة مف جدوؿ )المصدر: 
ولـ يقتصر األثر السمبي لزيادة األجور عمى عدـ حصوؿ الفئات المستحقة عمى نصيبيا مف ىذه الزيادة 
نما ىناؾ أثرا غير مباشر عمى ىذه الفئات وىو أف الزيادات الكبيرة في األجور أدت إلى زيادة القدرة  وا 

روض مف السمع والخدمات نتيجة التباطؤ في النمو االقتصادي الشرائية التى لـ يقابميا زيادة في المع
 والسابؽ اإلشارة إليو ومف ثـ حدوث موجات تضخمية أثقمت كاىؿ ىذه الفئات عمى وجو الخصوص.
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  الدعــم : قيمةزيــادة 

يعػػػػػد الػػػػػدعـ مؤشػػػػػر رئيسػػػػػي عمػػػػػى تػػػػػدني القػػػػػدرة الشػػػػػرائية لشػػػػػريحة كبيػػػػػرة مػػػػػف المجتمػػػػػع، بحيػػػػػث 
عمػػػػػػى الضػػػػػػروريات بأسػػػػػػعار السػػػػػػوؽ ممػػػػػػا يضػػػػػػطر الدولػػػػػػة لػػػػػػدعـ تمػػػػػػؾ السػػػػػػمع ال تسػػػػػػتطيع الحصػػػػػػوؿ 

 )والخدمات( حتى يستطيع المواطف ذو القوة الشرائية المنخفضة الحصوؿ عمى تمؾ السمع.
والمعػػػػػروؼ انػػػػػو كممػػػػػا ازداد الػػػػػدعـ دؿ ذلػػػػػؾ عمػػػػػى ارتفػػػػػاع االسػػػػػعار مػػػػػف جانػػػػػب وزيػػػػػادة الفقػػػػػر  

 ؾ خمؿ اقتصادي شديد فى المجتمع.في المجتمع مف جانب آخر مما يدؿ عمى أف ىنا
ويالحظ اف الدعـ قد أرتفع بعد الثورة بمعدالت غير مسبوقة مقارنة بالعاـ السابؽ لمثورة، فبعد أف 

% 31,2% ارتفع إلى أف وصؿ إلى 19سالبًا بحوالي  2009/2010كاف معدؿ زيادة الدعـ في عاـ 
لعامة في ىذا العاـ األخير نحو وبحيث أصبحت حصتو مف إجمالي النفقات ا 2012/2013عاـ 
% نتيجة الجيود التى 28,1حيث بمغت  009/2010-2% مقارنة بما وصمت إليو في عاـ 33,5

والتى أدت إلى انخفاض حصتو مف إجمالي النفقات  الدعـبذلت في سنوات ما قبؿ الثورة لتقميؿ حجـ 
 .2009/2010% عاـ 28,1إلى  2008/2009% عاـ 36,1العامة مف 

ذا كانت سياسات الدعـ ليست شرا بطبيعتيا حيث أنو البد مف وجود شبكات ضماف اجتماعي توجو  وا 
بصفة أساسية لمحدودى الدخؿ والميمشيف لمواجية الضغوط المعيشية بسبب التضخـ الكبير وما يؤدي 
إلى ارتفاع تكمفة المعيشة، فعف العيب يكمف في تضخـ اإلنفاؽ عمى الدعـ دوف ضماف وصولو إلى 
مستحقيو، ويتضح ذلؾ مف خالؿ مدى تناسب ىيكمو مع متطمبات الفئات ذات االحتياج إليو ومف ثـ 

 مدى إستفادتيـ منو.
( أف دعـ المواد 4-1فمف حيث التوزيع الييكمى لمدعـ حسب بنوده المختمفة يوضح الجدوؿ )

ويا مف اجمالى % في المتوسط سن68البترولية يشكؿ الجزء األكبر مف حجـ الدعـ حيث شكؿ نحو 
% فقط لمبنود األخرى 32( مقابؿ حوالى 2012/2013-2008/2009الدعـ السنوى خالؿ الفترة )

% 22,3والتى تخدـ في مجمميا الفئات ذات الدخوؿ المنخفضة، حيث بمغت حصة دعـ السمع التموينية 
ف كانت إرتفعت بصورة ممحوظة في أ وؿ سنوات ما بعد مف اجمالى الدعـ السنوى خالؿ نفس الفترة، وا 

الثورة مقارنة بما كانت عميو قبؿ الثورة، إال أنيا عادت فانخفضت بشكؿ ممحوظ في عاـ 
وىذه الزيادة الكبيرة في دعـ السمع التموينية دليؿ عمى انخفاض دخؿ الفئات الفقيرة في ، 2012/2013

ا يؤدي اليو ذلؾ مف اعباء االنفاؽ الحكومي ومالمجتمع وارتفاع اسعار السمع الضرورية وكذلؾ زيادة 
وفي الوقت الذى بمغت حصة دعـ المزارعيف ودعـ االنتاج الصناعى والتأميف  عمى ميزانية الدولة

، شكمت حصة دعـ تنشيط الصادرات 0,98الصحى واألدوية مجتمعو باعتبارىا بنودا ضرورية نحو 
ثالثة أمثاؿ البنود السابقة، ومف بما يعادؿ  فى المتوسط سنويًا خالؿ الفترة المذكورة %2,93حوالى 



جج  

 

يذىب إلى المصدريف مف أصحاب الدخوؿ العميا مقارنة بأصحاب الدخوؿ المستيدفيف  الدعـالمعموـ أف 
سكاف محدودي الدخؿ، وأثبتت التجربة أف دعـ المصدريف لـ  مف بنود دعـ المزارعيف والتأميف الصحى وا 

 (1)ب مع حجـ ىذا الدعـيؤد إلى تحقيؽ ىدؼ زيادة الصادرات بما يتناس
 (2012/2013-2008/2009( تطور هٌكل الدعم خالل الفترة )4-1جدول )

)%( 
 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 البيـان 

 19,06 22,44 29,44 17,97 22,46 دعـ السمع التموينية
 70,25 70,79 60,86 71,10 66,83 دعـ المواد البترولية

 1,80 1,92 2,89 3,54 4,49 شيط الصادراتدعـ تن
 0,51 0,35 0,26 0,39 0,15 دعـ المزارعيف

 0,14 0,06 0,27 0,43 0,75 دعـ االنتاج الصناعى
 0,27 0,28 0,28 0,33 0,43 التأميف الصحى واألدوية

 دعـ إسكاف محدودى
 الدخؿ

1,11 1,50 1,40 1,11 0,20 

 7,77 3,05 4,60 4,74 3,78 أخػػرى
 100 100 100 100 100 إجمالى

 ( بالممحؽ.3-1: محسوبة مف جدوؿ )المصدر
إف حصة دعـ المواد البترولية تشكؿ أكبر مؤشر عمى عدـ مالئمة سياسات الدعـ الحالية  

لتوفير شبكة الضماف االجتماعى ألصحاب الدخوؿ الدنيا ومنيـ سكاف الريؼ الذيف ىـ في حاجة ماسة 
المواد والذى يشكؿ الجزء األكبر مف إجمالى الدعـ ال يستفيد منو أصحاب  لمدعـ، حيث أف دعـ ىذه

ىذه الدخوؿ إال في حدود ضيقة جدا ويذىب معظمو إلى أصحاب الدخوؿ العميا، فوفقا مخر مسح 
في  2004/2005لميزانية األسرة تـ إجراؤه في مصر كاف نصيب األسرة مف دعـ المواد البترولية لعاـ 

% مف السكاف يشكؿ نحو أكثر مف سبعة أمثاؿ نصيب األسرة 2ى مف الدخؿ والتى تمثؿ الشريحة األعم
 % مف السكاف، ويشكؿ مجموع نصيب األسر في أعمى20في الشريحة األقؿ دخال والتى تشكؿ 

 
 
 
 

                                                           
الواقرررع ومقومرررات التطررروٌر برررالتركٌز ع رررى صرررناعة الغرررزل  -الرؤٌرررة الملرررتقب ٌة ل قطررراع الصرررناعى -معهرررد الت طرررٌط القرررومى  (1)

 .32-31، )غٌر منشورة(  ص 2013اٌا الت طٌط والتنمٌة ل ل ة قض –والنلٌج 
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% 80مجموع نصيب األسر في باقى شرائح الدخؿ ) 1,5% مف السكاف( نحو 20شريحتيف لمدخؿ ) 
 مف السكاف(.

 ( حجـ إستفادة شرائح المجتمع المصرى مف5-1)جدوؿ 
 2004/2005دعـ المنتجات البترولية في عاـ 

 نسبة الشريحة مف شريحة الدخػػؿ
 إجمالى تعداد السكاف

 متوسط نصيب األسرة
 مف الدعـ بالجنيو

 234 %20 الشريحة األولى )األقؿ دخال(
 314 %20 الشريحة الثانية
 551 %20 الشريحة الثالثة

 640 %20 لشريحة الرابعة ا
 873 %18 الشريحة الخامسة )األعمى دخال:أ(
 1789 %2 الشريحة الخامسة)األعمى دخال: ب(

كميػػػػػػة  –مجمػػػػػػة النيضػػػػػػة  -سػػػػػػبؿ مواجيػػػػػػة العجػػػػػػز فػػػػػػي الموازنػػػػػػة العامػػػػػػة لمدولػػػػػػة -: د. إييػػػػػػاب محمػػػػػػد يػػػػػػونسالمصــــــدر
 .22، ص 2012أبريؿ  -ىالعدد الثان –المجمد الثالث عشر  -االقتصاد والعمـو السياسية

 
الفوائد الذى تتحممو الموازنة العامة  الدعـويتضح مف ذلؾ إف ىذه السياسات أدت إلى زيادة  

( بصورة ممحوظة، فبعد أف كاف معدؿ الزيادة في عاـ 3-1لمدولة، كما ىو مبيف بجدوؿ )
الرتفاع بدأ في ا 2010/2011% في عاـ 17,7% ثـ إنخفض إلى نحو 36,9حوالى  2009/2010

، مع مالحظة أف 2012/2013، 2011/2012% في عامى 40,8%، 22,7مرة أخرى إلى 
يرجع في المقاـ األوؿ إلى إعتماد الحكومة في النصؼ  2010/2011اإلنخفاض الذى حدث في عاـ 

الثانى مف العاـ المذكور )عقب الثورة مباشرة( إلى إستنزاؼ االحتياطى النقدى بدال مف المجوء إلى 
 قتراض.اال

إف معدالت الزيادة الكبيرة في الفوائد أدى إلى زيادة حصتيا مف إجمالى النفقات العامة مف 
، ومف ثـ ساىـ ذلؾ في عدـ مقدرة الحكومة 2012/2013% عاـ 25إلى  2008/2009% عاـ 15

مف عمى مواجية متطمبات النفقات العامة سواء منيا الجارية أو اإلستثمارية إال مف خالؿ المزيد 
االقتراض وىكذا تكتمؿ الدائرة ويستمر عجز الموازنة العامة في التزايد وما لو مف آثار سمبية تـ التعرض 

 لبعضيا سابقا وسيتـ التعرض لبعضيا امخر الحقا عند تناوؿ تطور االدخار واإلستثمار.
 
ؿ طبع ليس األمر بجديد أف تقوـ الحكومة بمواجية عجز الموازنة العامة لمدولة مف خالو 

نما االعتماد في الوقت الراىف بصورة أكبر   البنكنوت باإلضافة إلى اإلقتراض سواء محميا أو خارجيا وا 
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عمى ىاتيف الوسيمتيف، فمقد إستخدمت الحكومة إصدار السندات الحكومية وأذوف الخزانة لتمويؿ  
لديف المحمى بمعدالت العجز في الموازنة العامة لمدولة بصورة مفرطة مما أدى إلى زيادة حجـ ا

نما زيادة تكمفة ىذا االقتراض، حيث دفع  متسارعة، ولـ يقتصر األمر عمى زيادة حجـ االقتراض وا 
االعتماد الرئيسي عمى أداة إصدار السندات وأذوف الخزانة الحكومة إلى رفع العائد عمى ىذه األذوف 

 (1).2011/2012% في العاـ المالى 16حتى وصؿ إلى 
 

 خار المحمىتطور االد 1-4
أشارت الدراسة سابقا أف اإلقتصاد المصرى شيد ركودا واضحا في فترة ما بعد الثورة مقارنة بما 
كاف الوضع عميو قبؿ ذلؾ وكاف ذلؾ ألسباب عديدة ولكف مف أىـ ىذه األسباب اإلنخفاض الحاد في 

 القدرة االدخارية.
نوات طويمة قبؿ ىذه الفترة تعانى مف الضعؼ وما زاد األمر صعوبة أف ىذه القدرة االدخارية كانت ولس

الشديد مقارنة بما ىو مطموب لتحقيؽ تنمية مستدامة لالقتصاد المصرى، فبينما يتطمب النمو المرتفع 
، إال أف أكثر التقديرات تفاؤال (2)% 35-%30والقابؿ لكستدامة زيادة معدؿ االدخار المحمى إلى نحو 

 (3)% مف الناتج المحمى االجمالى.17حمى لـ يتجاوز أشارت إلى أف معدؿ االدخار الم
( حيث بمغ معدؿ االدخار مف الناتج المحمى االجمالى لعامى 6-1وىذا ما يؤكده جدوؿ )

 % لكؿ منيما عمى الترتيب.17,8%، 17)قبؿ الثورة مباشرة( حوالى  2009/2010، 2008/2009
حيث إنخفض ىذا المعدؿ  2011/2012، 2010/2011لكف األمر إزداد سوءا في عامى 

% مف الناتج المحمى 11,7%، 14,9% ليشكؿ نحو 19,6%، 14,6بصورة كبيرة فانخفض بنسبة 
االجمالى لمعاميف عمى الترتيب.  ويتضح مدى التدىور في القدرة االدخارية عند مقارنة حجـ االدخار 

( حيث إنخفض 2009/2010بما كاف عميو قبؿ الثورة مباشرة ) 2011/2012الذى وصؿ إليو في عاـ 
مميار جنيو وبنسبة  107,2مميار جنيو إلى  156,1االدخار المحمى بيف ىذيف العاميف مف حوالى 

 %.31,3إنخفاض 
ومف المتوقع أف تسير األمور في نفس االتجاه في الوقت الراىف حيث بمغ حجـ االدخار المحمى 

مميار  60,9مميار جنيو مقارنة بنحو  53,1حوالى  2012/2013االجمالى في النصؼ األوؿ مف عاـ 
% مف 7,7% وبعد أف كاف يشكؿ 12,8بنسبة إنخفاض  2011/2012جنيو خالؿ نفس الفترة مف عاـ 

                                                           
 .2012سبتمبر  16عدد األحػد  -جػريدة الشروؽ (1)
سمسمة قضايا التخطيط  -" آفاؽ النمو االقتصادى في مصر بعد األزمة المالية واالقتصادية العالمية" –معيد التخطيط القومى  (2)

 .43، ص2011يناير  –( 226والتنمية رقـ )
 .66، ص2002دار الشروؽ  –"االقتصاد المصرى وتحديات األوضاع الراىنة "  –د. مصطفى السعيد  (3)
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% لمفترتيف المذكورتيف عمى الترتيب، وبذلؾ ال 6,5الناتج المحمى اإلجمالى إنخفض ىذا المعدؿ إلى 
عدؿ الذى تتطمبو عممية التنمية المستدامة يشكؿ معدؿ االدخار المحمى المتحقؽ سوى نحو خمس الم

 لكقتصاد المصرى.
وبالطبع يرجع انخفاض معدؿ االدخار المحمى ألسباب عديدة سائدة في المجتمع المصرى منذ       

سنوات طويمة ولكف إزداد حجميا ومف ثـ آثارىا في سنوات ما بعد الثورة، ومف أىـ ىذه األسباب زيادة 
اصة غير الضروري منو نتيجة لمخمؿ في توزيع الدخوؿ لصالح الفئات األغنى معدالت االستيالؾ وخ

 نسبيا، باإلضافة إلى تفاقـ العجز في الموازنة العامة لمدولة وسياسات مواجية ىذا العجز.
 ( تطور االدخار المحمى خالؿ الفترة6-1جدوؿ )
(2008/2009-2012/2013) 

 )مميار جنيو(
 

 السنوات
جمالى الناتج المحمى اال
 بسعر السوق

 وباألسعار الثابتة

 
 االدخار المحمى
 باألسعار الثابتة

 
 االدخار/الناتج

)%( 

 الزيادة السنوية
 في االدخار

)%( 
2008/2009 835,4 142,0 17 - 
2009/2010 878,4 156,1 17,8 9,9 
2010/2011 893,9 133,3 14,9 -14,6 
2011/2012 913,8 107,2 11,7 -19,6 

وؿ مف النصؼ األ
2011/2012 

795,7 60,9 7,7 - 

النصؼ األوؿ مف 
2012/2013 

814,6 53,1 6,5 - 

 ( بالممحؽ.4-1: محسوب مف جدوؿ )المصدر
 

% مف الناتج 83( أف ىذا المعدؿ بمغ حوالى 7-1فبالنسبة لمعدؿ االستيالؾ يوضح الجدوؿ )
، ثـ أخذ في 2009/2010 % عاـ82,2وأنخفض قميال إلى  2008/2009المحمى اإلجمالى في عاـ 

% في عاـ 88,3ووصؿ إلى  2010/2011% في عاـ 85,1االرتفاع بعد ثورة يناير حيث بمغ 
وحتى  2011/2012، ومف المتوقع أف يكوف في االتجاه التصاعدى في الفترة ما بعد 2011/2012

رنة بحوالى مقا 2012/2013% في النصؼ األوؿ مف عاـ 93,5امف حيث أف ىذا المعدؿ أرتفع إلى 
% في النصؼ األوؿ مف العاـ السابؽ لو، وترجع زيادة معدؿ االستيالؾ النيائى إلى الناتج 92,3

المحمى االجمالى في سنوات ما بعد الثورة إلى الزيادة السنوية ليذا االستيالؾ مف سنة إلى أخرى حيث 
 % في سنوات ما بعد الثورة.6,1% ثـ إلى 5,3% فيما قبؿ الثورة إلى 4,2ف مارتفع معدؿ ىذه الزيادة 
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ويشكؿ االستيالؾ الخاص الجزء األكبر مف إجمالى االستيالؾ النيائى بصفة عامة وزاد ذلؾ فيما بعد 
% عاـ 87,3ثـ ارتفع إلى  2008/2009% في عاـ 86,9الثورة بصفة خاصة حيث أنو كاف يشكؿ 
لى  2011/2012مف ىذا االستيالؾ االجمالى في عاـ  نصؼ األوؿ مف عاـ % في ال88وا 

2012/2013. 
أما بالنسبة لتفاقـ العجز في الموازنة العامة لمدوؿ وسياسات مواجية ىذا العجز وأثر ذلؾ عمى 
مستوى معدؿ االدخار المحمى، فكما أشارت الدراسة سابقا إلى تعاظـ العجز في الموازنة العامة لمدولة 

 ومف ثـ أدى إلى تحقيؽ الحكومة ادخارا سالبا.
نما إمتد ليؤثر بصورة غير مباشرة  ولـ يقتصر التأثير المباشر ليذا العجز عمى مدخرات الحكومة وا 

عمى االدخار الخاص مف خالؿ استحواذ الحكومة عمى جزء كبير مف ىذه المدخرات وتوجيييا لسد ىذا 
حكومية العجز، فكما أشارت الدراسة مف قبؿ اعتمدت الحكومة بصورة أساسية عمى إصدار السندات ال

نخفاض  وأذوف الخزانة لتمويؿ العجز، وأماـ رفع الحكومة ألسعار الفائدة عمى ىذه السندات واألذوف وا 
مخاطر االستثمار فييا أقبمت البنوؾ عمى االستثمار في ىذه السندات واألذوف ومف ثـ تـ إستخداـ جزء 

 كبير مف االدخار الخاص في تغطية االنفاؽ الجارى لمحكومة.
 ( تطور االستيالك النيائى خالل7-1جدول )

 (2012/2013-2008/2009الفترة )
 نسبة االستيالك السنوات

 االجمالى/الناتج المحمى
 االجمالى )%( 

الزيادة السنوية في 
 االستيالك االجمالى

)%( 

 ىيكل االستيالك االجمالى
 االستيالك

 الخاص )%( 
 االستيالك 

 الحكومى )%(
2008/2009 83,0 - 86,9 13,1 
2009/2010 82,2 4,2 86,8 13,2 
2010/2011 85,1 5,3 87,0 13,0 
2011/2012 88,3 6,1 87,3 12,7 

النصؼ األوؿ مف 
2012/2013 

93,5 6,3 88,0 12,0 

 ( بالممحؽ.4-1: محسوبة مف جدوؿ )المصدر
 

الية ( إستثمرت البنوؾ جزءا متعاظما مف أصوليا في األوراؽ الم8-1فكما يوضح الجدوؿ )
 % عاـ 30,5وأذوف الخزانة حيث ارتفعت نسبة أرصدة األوراؽ المالية وأذوف الخزانة مف حوالى 

 



حح  

 

، ومف 2011/2012% عاـ 40,7ثـ إلى  2010/2011% عاـ 37,3إلى  2008/2009
المتوقع أف تكوف ىذه الزيادة المضطردة سارية منذ ىذا التاريخ وحتى امف حيث وصمت خالؿ الربع 

 .2012% في نفس الفترة لعاـ 38,8% مقارنة بحوالى 41,1إلى  2013عاـ األوؿ مف 
 

 ( تطور استثمارات الجياز المصرفي في األوراق المالية8-1جدول )
 (2012/2013-2008/2009وأذون الخزانة خالل الفترة )

 )مميار جنيو(
 

 السنوات
 

 إجمالً أصول 
 البنوك

أرصدة األوراق المالٌة 
 واستثمارات فً أذون

 الخزانة

نسبة أرصدة األوراق المالٌة 
وأذون الخزانة إلى إجمالً 

 أصول البنوك

2008/2009 1092,0 332,6 30,5 

2009/2010 1220,7 405,9 33,3 

2010/2011 1269,7 474,2 37,3 

2011/2012 1366,2 555,3 40,7 

 38,8 522,9 1348,4 2012مار  

 41,1 629,5 1531,9 2013مار  

 أعداد مختمفة. –المجمة االقتصادية  –البنؾ المركزى : المصدر
 
 (1)تطور اإلستثمار  1-5
 اإلستثمار المحمى  1-5-1

يعتبػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػتثمار أحػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػـ المقومػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػى يجػػػػػػػػػب توافرىػػػػػػػػػا لتحقيػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػداؼ التنميػػػػػػػػػة 
 المسػػػػػتدامة، حيػػػػػث يتطمػػػػػب النمػػػػػو المرتفػػػػػع والقابػػػػػؿ لكسػػػػػتدامة قػػػػػدرًا مناسػػػػػبًا مػػػػػف اإلسػػػػػتثمارات، فػػػػػبعض

% يسػػػػػػػػتوجب اإلرتفػػػػػػػػاع بمعػػػػػػػػدالت 8-%7التقػػػػػػػػديرات تشػػػػػػػػير إلػػػػػػػػى أف اإلرتفػػػػػػػػاع بمعػػػػػػػػدؿ النمػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى 
 .(2) % سنوياً 40-%35اإلستثمار إلى 

وتتوقػػػػػؼ القػػػػػدرة اإلسػػػػػتثمارية عمػػػػػى عػػػػػدة عوامػػػػػؿ لعػػػػػؿ مػػػػػف أىميػػػػػا: القػػػػػدرة اإلدخاريػػػػػة المحميػػػػػة، 
ز الموازنػػػػػػة العامػػػػػػة ومػػػػػػا تتبعػػػػػػو الدولػػػػػػة مػػػػػػف سياسػػػػػػات ماليػػػػػػة ونقديػػػػػػة، وبخاصػػػػػػة تمػػػػػػؾ المتعمقػػػػػػة بعجػػػػػػ

                                                           
الواقػػػػع ومقومػػػػات التطػػػػوير  -لمزيػػػػد مػػػػف التفاصػػػػيؿ أنظػػػػر مسػػػػاىمة الباحػػػػث فػػػػى دراسػػػػة "الرؤيػػػػة المسػػػػتقبمية لمقطػػػػاع الصػػػػناعى(1)

 .18-14مرجع سابؽ ص –بالتركيز عمى صناعة الغزؿ والنسيج 
مرجػػػػػع سػػػػػابؽ  -"آفػػػػػاؽ النمػػػػػو اإلقتصػػػػػادى فػػػػػى مصػػػػػر بعػػػػػد األزمػػػػػة الماليػػػػػة واإلفتصػػػػػادية العالميػػػػػة" –لتخطػػػػػيط القػػػػػومى معيػػػػػد ا(2)
 .43ص




طط  

 

 -لمدولػػػػػػػة، وتػػػػػػػدفقات اإلسػػػػػػػتثمار األجنبى.ونظػػػػػػػرًا لضػػػػػػػعؼ القػػػػػػػدرة اإلدخاريػػػػػػػة فػػػػػػػى اإلقتصػػػػػػػاد المصػػػػػػػرى
بصػػػػػػفة عامػػػػػػة وتػػػػػػدىورىا فػػػػػػى سػػػػػػنوات مػػػػػػا بعػػػػػػد ثػػػػػػورة ينػػػػػػاير بصػػػػػػفة  -كمػػػػػػا أوضػػػػػػحت الدراسػػػػػػة سػػػػػػابقاً 

أخػػػػػذ فػػػػػى التنػػػػػاقص مػػػػػف  –( 9-1كمػػػػػا ىػػػػػو مبػػػػػيف بجػػػػػدوؿ ) -خاصػػػػػة فػػػػػعف معػػػػػدؿ اإلسػػػػػتثمار المحمػػػػػى
% مػػػػػف النػػػػػاتج المحمػػػػػى اإلجمػػػػػالى باألسػػػػػعار الثابتػػػػػة فػػػػػى 19,2ة إلػػػػػى أخػػػػػرى حيػػػػػث إنخفػػػػػض مػػػػػف سػػػػػن
 .2011/2012% مف ىذا الناتج فى عاـ 18,7إلى  2008/2009عاـ 

ومػػػػػػف المتوقػػػػػػع أف تسػػػػػػير األمػػػػػػور فػػػػػػي نفػػػػػػس االتجػػػػػػاه فػػػػػػي الوقػػػػػػت الػػػػػػراىف حيػػػػػػث بمػػػػػػغ حجػػػػػػـ 
مميػػػػػػػػار جنيػػػػػػػػو  112,7 حػػػػػػػػوالى 2012/2013االسػػػػػػػػتثمار المحمػػػػػػػػى فػػػػػػػػي النصػػػػػػػػؼ األوؿ مػػػػػػػػف عػػػػػػػػاـ 

وبعػػػػػػػد أف كػػػػػػػاف  2011/2013مميػػػػػػػار جنيػػػػػػػو خػػػػػػػالؿ نفػػػػػػػس الفتػػػػػػػرة مػػػػػػػف عػػػػػػػاـ  116,9مقارنػػػػػػػة بنحػػػػػػػو 
% أنخفػػػػض ىػػػػػذا المعػػػػػدؿ إلػػػػػى 14,7معػػػػدؿ االسػػػػػتثمار المحمػػػػػى مػػػػػف النػػػػاتج المحمػػػػػى االجمػػػػػالى يشػػػػػكؿ 

 % لمفترتيف المذكورتيف عمى الترتيب.13,8
 

 (2012/2013-2008/2009) ( تطور اإلستثمار المحمى خالل الفترة9-1جدول )
 )مميار جنيو(         

 الناتج المحمى بسعر السنوات
 السوق 

 (*)اإلستثمار المحمي
 باألسعار الثابتة

 اإلستثمار/الناتج
)%( 

 الزيادة السنوية
 فى اإلستثمار)%( 

2008/2009 835,4 160,1 19,2 - 
2009/2010 878,4 166,4 18,9 3,9 
2010/2011 893,9 166,7 18,7 0,2 
2011/2012 913,8 171,3 18,7 2,3 

 ػ 14,7 116,9 795,7 2011/2012النصؼ األوؿ 
 ػ 13,8 112,7 814,6 2012/2013النصؼ األوؿ 

 ( بالممحؽ.4-1المصدر: محسوب مف جدوؿ )
 

أما عف أثر سياسات الموازنة العامة لمدولة عمى معدالت اإلستثمار المحمى، فمقد أوضح الجدوؿ 
% فػػػػػى عػػػػػػاـ 12,3أف حصػػػػػة اإلسػػػػػتثمارات الحكوميػػػػػة مػػػػػف إجمػػػػػالى النفقػػػػػات العامػػػػػة بمغػػػػػت  (1-10)

 %.6,7لتبمغ  2012/2013وانخفضت إلى حوالى النصؼ فى عاـ  2008/2009
 

                                                           
 2012/2013وكػػػػػذلؾ مػػػػػف عػػػػػاـ  2011/2012يتضػػػػػمف اإلسػػػػػتثمار المحمػػػػػى باألسػػػػػعار الثابتػػػػػة لمنصػػػػػؼ األوؿ مػػػػػف عػػػػػاـ  (*)

 و معموؿ بو في إحصاءات السنوات الكاممة.التغير في المخزوف نظرا لعدـ فصميما عف بعضيما البعض كما ى




يي  

 

وبػػػالنظر إلػػػى توزيػػػع إجمػػػالى اإلسػػػتثمار المحمػػػى بػػػيف اإلسػػػتثمار الحكػػػومى واإلسػػػتثمار الخػػػاص 
ممحوظػػة عقػػب قيػػاـ الثػػورة مباشػػرة، حيػػث إنخفػػض مػػف يالحػػظ أف اإلسػػتثمار الحكػػومى إنخفػػض بصػػورة 

بنسػػػػبة  2010/2011مميػػػػار جنيػػػػو فػػػػى عػػػػاـ  84,1إلػػػػى  2009/2010مميػػػػار جنيػػػػو فػػػػى عػػػػاـ  97,6
ف حدثت زيادة طفيفػة لػو 36,7% إلى 43,5% لتنخفض حصتو مف إجمالى اإلستثمار مف 13,8 %، وا 

مميػار  89,7ليصػؿ إلػى  2012/2013فقد عاود اإلنخفاض مرة أخرى فى عاـ  2011/2012فى عاـ 
 % مف اإلستثمار اإلجمالى .37,1جنيو وأصبح يشكؿ 

لػى جانػػب إنخفػػاض حجػػـ اإلسػػتثمار الحكػػومى فعنػػو بطبيعتػػو ال يػػؤدى مباشػػرة إلػػى بنػػاء طاقػػات  وا 
إنتاجيػػػة تسػػػاىـ مباشػػػرة فػػػى إحػػػداث نمػػػو مسػػػتداـ حيػػػث أف ىػػػذه اإلسػػػتثمارات توجيػػػت إلػػػى مجػػػاؿ إنشػػػاء 

سػػػتكماؿ البنيػػػات األساسػػػية، وىػػػذا يكػػػوف إيجابيػػػًا فػػػى حالػػػة نيػػػوض القطػػػاع الخػػػاص بفعاليػػػة فػػػى زيػػػادة  وا 
إسػتثماراتو سػواء مػف حيػث الكػـ أو مػػف حيػث النػوع بػأف يتجػو إلػػى أولويػات تتناسػب مػع متطمبػات التنميػػة 

 وىذا لـ يحدث .
حيػث فمف حيث الكـ أخذت معدالت الزيادة السنوية فى حجـ اإلستثمار الخاص فى اإلنخفاض ب

، وأصػبح 2011/2012% فػى عػاـ 5,9إلػى  2009/2010% فى عاـ 11,1إنخفض ىذا المعدؿ مف 
 .2012/2013% فى عاـ 0,8ىذا المعدؿ سالبًا بنحو 

 
 ( توزيع اإلستثمار بين اإلستثمار الحكومى والخاص 10-1جدول)

 (2012/2013-2008/2009خالل الفترة )

 السنوات
 خاصاإلستثمار ال اإلستثمار الحكومى

قيمة 
باألسعار 
 الجارية

من اإلستثمار 
اإلجمالى 
)%( 

 معدل الزيادة
 السنوية
)%( 

 قيمة
 باألسعار
 الجارية

من اإلستثمار 
اإلجمالى 
)%( 

معدل الزيادة 
 السنوية
)%( 

2008/2009 83,1 43,2 - 114,1 56,8 - 
2009/2010 97,6 43,5 17,5 126,8 56,5 11,1 
2010/2011 84,1 36,7 -13,8 145,0 63,3 14,3 
2011/2012 92,4 37,6 2,5 153,6 62,4 5,9 
2012/2013 89,7 37,1 -1,3 151,9 62,9 -0,8 

 ( بالممحؽ.5: محسوب مف جدوؿ )المصدر
 

أما مػف حيػث نوعيػة اإلسػتثمار الخػاص ومػدى مالءمتيػا ألولويػات االقتصػاد الػوطنى يالحػظ أف 
ريعيػػو وذات الربحيػػة العاليػػة نسػػبيًا، فكمػػا ىػػو مبػػيف بجػػدوؿ ىػػذا اإلسػػتثمار تركػػز نشػػاطو فػػى المجػػاالت ال

% 3,1%، 3,6( بمغت حصة قطاع الزراعة مف إجمالى اإلستثمار الخاص قبؿ قياـ ثػورة ينػاير 1-11)



كك  

 

% فػػػى عػػػاـ 1,8ثػػػـ أخػػػذت فػػػى التنػػػاقص إلػػػى أف بمغػػػت  2009/2010، 2008/2009خػػػالؿ عػػػامى 
كمػا إنخفضػت  – 2008/2009مقارنػة بعػاـ % 50بحيث إنخفضت ىذه الحصة بنسبة  2012/2013

ثػػـ ارتفعػػت  2010/2011% عػػاـ 11,2إلػػى  2008/2009% عػػاـ 15,6حصػػة قطػػاع الصػػناعة مػػف 
وظمػت عنػد مسػتوى أقػؿ ممػا كانػت عميػو قبػؿ  2012/2013% فػى عػاـ 14.2مرة أخرى حتػى وصػمت 

 الثورة.
 2009/2010عػػاـ  %34,1وبالنسػػبة لحصػػة قطػػاع البتػػروؿ والغػػاز فعنيػػا إنخفضػػت أيضػػًا مػػف 

، ولكف ظمت عنػد مػا يقػارب ضػعؼ حصػة قطػاعى الزراعػة والصػناعة 2012/2013% عاـ 26,2إلى 
 معا .

وعمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ إزدادت حصػػة قطػػاع األنشػػطة العقاريػػة بعسػػتمرار مػػف سػػنة إلػػى أخػػرى 
 إلى حوالى ضعؼ مستواىا فى فترة ما قبؿ ثورة يناير. 2012/2013بحيث وصمت فى عاـ 

 
ضح عدـ مناسبة التطػور النػوعى السػتثمارات القطػاع الخػاص بصػورة أكبػر عنػدما يػتـ النظػر ويت

إلى مدى مساىمة ىذا القطاع فػى إجمػالى اإلسػتثمارات )بشػقييا العػاـ والخػاص( الموجيػة إلػى كػؿ نشػاط 
% فػى عػاـ 59,4عمى حده، حيث ساىـ اإلستثمار الخػاص فػى إجمػالى اسػتثمارات قطػاع الزراعػة بنحػو 

، كما ساىـ فػى قطػاع الصػناعة 2012/2013% عاـ 34,2وانخفضت ىذه النسبة إلى  2008/2009
ف ارتفعػػت إلػػى 75,1التحويمػػة بنسػػبة  % خػػالؿ نفػػس العػػاميف، وبمغػػت ىػػذه النسػػبة فػػى قطػػاع 84,1% وا 
نخفضت بيف العاميف المذكوريف إلى أف وصمت إلى 87,1البتروؿ والغاز   %.68,3% وا 

اىمة القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػى القطاعػػػػات الخدميػػػػة عمػػػػى مسػػػػاىمتو فػػػػي وفػػػػى المقابػػػػؿ تفوقػػػػت مسػػػػ
القطاعػػػات السػػػمعية بععتبػػػار األخيػػػرة القطاعػػػات القائػػػدة لمنمػػػو المسػػػتداـ حيػػػث بمغػػػت مسػػػاىمتو فػػػي قطػػػاع 

% وارتفعػػػت بصػػػورة مسػػػتمرة حتػػػى وصػػػمت إلػػػى 88,5المطػػػاعـ والفنػػػادؽ فػػػى بدايػػػة الفتػػػرة المػػػذكورة نحػػػو 
ة ىػػذه المسػػاىمة فػػى األنشػػطة العقاريػػة والتػػى ارتفعػػت مػػا بػػيف العػػاميف % فػػى نيايتيػػا، وبمغػػت ذرو 95,5

%. والتوجػػػو الشػػػديد لمقطػػػاع الخػػػاص نحػػػو اإلسػػػتثمار فػػػى األنشػػػطة 97,4% إلػػػى 94,7المػػػذكوريف مػػػف 
العقاريػػة وارتفاعػػو الممحػػوظ مػػا بعػػد ثػػورة ينػػاير لػػيس سػػمبيًا فػػى حػػد ذاتػػو ولكػػف سػػمبيتو الشػػديدة تتمثػػؿ فػػى 

 كونو:
أف يسػػاىـ فػػى حػػؿ مشػػكمة اإلسػػكاف التػػى يعػػانى منيػػا جميػػع فئػػات المجتمػػع مػػف ذوى بػػداًل مػػف  -1

 الدخوؿ الدنيا فعنو يركز عمى اإلسكاف الفاخر والمنتجعات الخاصة والسياحيو.
أف موسػػمية إسػػتغالؿ مػػا يػػتـ إنشػػاؤه مػػف ىػػذه المنتجعػػات فػػى العديػػد مػػف األمػػاكف مثػػؿ السػػاحؿ  -2

مػاكف الخاصػة وغيػر السػياحية تجعػؿ ىػذه األنشػطة ال تػدر الشػمالى والبحػر األحمػر وبالػذات األ
عائدًا إقتصاديًا يتناسػب مػع مػا تػـ إسػتثماره وىػو مػا يتنػافى مػع أبسػط قواعػد المنطػؽ التػى تحػتـ 



لل  

 

عمػػى إقتصػػاد يمػػر بأزمػػة تنميػػة حقيقيػػة أف تسػػتثمر فيػػو كػػؿ اإلمكانػػات فػػى أنشػػطة تتناسػػب مػػع 
 تحقيؽ مفيـو التنمية المستدامة.

جػزءًا لػيس بالقميػؿ مػف مػوارد المجتمػع والتػى يمكػف اإلسػتفادة منيػا فػى تنميػة قطاعػات  تـ تجميد -3
حيوية مثؿ قطاعى الزراعة والصناعة، ويكفى اإلشػارة إلػى أف حجػـ إسػتثمارات القطػاع الخػاص 

إقتػػرب مػػف ضػػعؼ إسػػتثمارات ىػػذا القطػػاع فػػى  2011/2012فػػى األنشػػطة العقاريػػة فػػى عػػاـ 
 بالممحؽ(. 5-1معا )جدوؿ  قطاعى الزراعة والصناعة

ذا كانت الدراسة أشارت سابقًا إلى أف تباطؤ النمو اإلقتصادى مع الزيادة الممحوظة فى دخوؿ  -4 وا 
بعض الفئات أدى إلى عدـ تناسب المعروض مف السمع والخدمات مع الزيادة فى القػوة الشػرائية 

الػػدخوؿ الػػدنيا والفئػػات  ومػػف ثػػـ زيػػادة معػػدالت التضػػخـ ومػػا يصػػاحبو مػػف أثػػار سػػمبية عمػػى ذوى
الميمشػػػة وعمػػػى رأسػػػيـ سػػػاكنى الريػػػؼ، فػػػعف توجػػػو إسػػػتثمارات القطػػػاع الخػػػاص نحػػػو األنشػػػطة 
الريعية المربحو يساىـ فى تعميؽ ىذه الظاىرة، إذ أف اإلنفاؽ فى ىذه القطاعػات ال يخمػؽ سػمعًا 

لػػى السػػمع وخػػدمات تتناسػػب مػػع الجػػزء األكبػػر مػػف أصػػحاب الػػدخوؿ والتػػى تتوجػػو فػػى معظميػػا إ
 والخدمات الضرورية.

 
 اإلستثمار األجنبى  1-5-2

يناير مػف عػدـ إسػتقرار سياسػى  25تأثر تدفؽ اإلستثمار األجنبى بسبب ما صاحب أحداث ثورة 
ستمر حتى الوقت الراىف، فكما ىو مبيف بجدوؿ ) ( إنخفض حجـ اإلستثمار األجنبى مف 12-1وأمنى وا 

 2011/2012مميػػػار جنيػػػو فػػػى عػػػاـ  13إلػػى نحػػػو  2008/2009مميػػػار جنيػػػو فػػػى عػػػاـ  44,2حػػوالى 
بحيػػػث أصػػػبح أقػػػؿ مػػػف ثمػػػث مػػػا كػػػاف عميػػػو قبػػػؿ أربػػػع سػػػنوات، مػػػع مالحظػػػة أف تػػػدىور حجػػػـ اإلسػػػتثمار 
األجنبػػػى إسػػػتمر خػػػالؿ السػػػنوات السػػػابقة دوف تحسػػػنًا، حتػػػى أف الزيػػػادة الطفيفػػػة التػػػى حػػػدثت خػػػالؿ عػػػاـ 

كانػت زيػادة صػورية بسػبب زيػادة سػعر صػرؼ الػدوالر حيػث مقارنة بالعاـ السابؽ لو إنمػا  2011/2012
مميار دوالر لمعػاـ  2,2مميار دوالر مقابؿ  2,1أف حجـ اإلستثمار خالؿ العاـ األخير مقوما بالدوالر بمغ 

السػػػػػابؽ لػػػػػو محققػػػػػا زيػػػػػادة طفيفػػػػػة جػػػػػدًا.  بػػػػػؿ أف تػػػػػدفؽ اإلسػػػػػتثمار األجنبػػػػػى فػػػػػى النصػػػػػؼ األوؿ لعػػػػػاـ 
، وتحػػوؿ إلػػى (1)مميػػوف دوالر 418,1مػػغ صػػافى التػػدفؽ لمخػػارج حػػوالى كػػاف سػػالبًا حيػػث ب 2011/2012

 تدفؽ موجب فى النصؼ الثانى لنفس العاـ.

                                                           
 .        100ص – 2011/2012لعاـ  2عدد  -52مجمد  –المجمة االقتصادية  –البنؾ المركزى  (1)



مم  

 

 ( تطور ىيكل اإلستثمار الخاص حسب األنلطة اإلقتصادية11-1جدول )
 (       %    2012/2013-2008/2009خالل الفترة )

 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 النلاط

      الزراعة والرى: -1
 1,8 1,8 2,5 3,1 3,6 حصة النشاط مف اإلستثمار الخاص

مساىمة اإلستثمار الخاص فػى إجمػالى 
 استثمارات النشاط

59,4 59,1 58,1 50,0 34,2 

      الصناعة التحويمية: -2
 14,2 12,8 11,2 12,2 15,6 حصة النشاط مف اإلستثمار الخاص

مار الخاص فػى إجمػالى مساىمة اإلستث
 استثمارات النشاط

75,1 69,2 78,0 84,4 84,1 

      البتروؿ والغاز: -3
 26,2 28,1 26,5 34,1 33,7 حصة النشاط مف اإلستثمار الخاص

مساىمة اإلستثمار الخاص فػى إجمػالى 
 استثمارات النشاط

87,1 95,4 95,3 69,1 68,3 

      النقؿ والمواصالت والتخزيف: -4
 17,3 18,4 19,3 21,8 16,7 حصة النشاط مف اإلستثمار الخاص

مساىمة اإلستثمار الخاص فػى إجمػالى 
 استثمارات النشاط

51,9 62,2 62,5 60,0 63,9 

      المطاعـ والفنادؽ: -5
 4,2 3,2 3,7 3,2 4,0 حصة النشاط مف اإلستثمار الخاص

مساىمة اإلستثمار الخاص فػى إجمػالى 
 شاطاستثمارات الن

88,5 90,9 94,7 89,3 95,5 

      األنشطة العقارية -6
 22,5 25,4 21,1 12,2 11,0 حصة النشاط مف اإلستثمار الخاص

مساىمة اإلستثمار الخاص فػى إجمػالى 
 استثمارات النشاط

94,7 87,6 93,0 97,3 97,4 

      أخػرى: -7
 13,8 10,3 15,7 13,4 15,4 حصة النشاط مف اإلستثمار الخاص

مساىمة اإلستثمار الخاص فػى إجمػالى 
 استثمارات النشاط

26,0 25,2 29,0 19,3 17,3 

 ( بالممحؽ.5: محسوب مف جدوؿ )المصدر
ومع ىذا التدىور المستمر فى حجـ اإلستثمار األجنبى إنخفضت حصػتو مػف إجمػالى اإلسػتثمار 

كمػا إنخفػض نصػيبو ، 2011/2012% فى عػاـ 5,3إلى  2008/2009% فى عاـ 22,4المحمى مف 



نن  

 

% خػػالؿ نفػػس الفتػػرة بحيػػث أصػػبحت حصػػتو ال 8,5% إلػػى 38,7مػػف اإلسػػتثمار المحمػػى الخػػاص مػػف 
 تشكؿ سوى خمس ما كانت عميو قبؿ أربع سنوات.

 
 ( تطور مساىمة اإلستثمار األجنبى المبالر12-1جدول )

 (2011/2012-2008/2009فى اإلستثمار المحمى خالل الفترة )
 )مميار جنيو(                    

 السنوات
إجمالى 
اإلستثمار 
 المحمى

اإلستثمار 
الخاص 
 المحمى

اإلستثمار 
 األجنبى

نسبة اإلستثمار 
األجنبى عمى إجمالى 
 اإلستثمار المحمى )%(

نسبة اإلستثمار األجنبى 
إلى إجمالى اإلستثمار 

 الخاص )%(
2008/2009 1971,1 114,1 44,2 22,4 38,7 
2009/2010 224,4 126,8 37,3 16,6 29,4 
2010/2011 229,1 145,0 12,8 5,6 8,8 
2011/2012 246,0 153,6 13,0 5,3 8,5 

 :المصدر
 تقارير متابعة الخطة السنوية. –: وزارة التخطيط والتعاوف الدولى  اإلستثمار المحمى -
 أعداد مختمفة. -التقرير السنوى -: البنؾ المركزى المصرى اإلستثمار األجنبى -

 
 التغير فى عجـز ميـزان المدفوعات: 6 -1

أدى تدنى النمو اإلقتصادي في فترة ما بعد ثورة يناير إلى ضعؼ الفائض والقدرة عمى التصدير  
نخفاض قدرة اإلنتاج المحمى عمى تغطية نسبة معقولة مف الطمب المحمى ومف ثـ زيادة  مف ناحية وا 

-1موقؼ ميزاف المدفوعات، فكما ىو مبيف بجدوؿ ) الواردات مف ناحية أخرى، وانعكس ذلؾ بشدة عمى
)فترة  2009/2010،  2008/2009( بعد أف كاف ميزاف المدفوعات يحقؽ فائضا كميًا في عامى 13

مميار دوالر، تحوؿ ىذا الفائض إلى عجز  3,4ما قبؿ الثورة( حيث بمغ ىذا الفائض لكؿ منيما حوالى 
ثـ ارتفع  2010/2011مميار دوالر في عاـ  9,8لعجز حوالى في أعواـ ما بعد الثورة حيث بمغ ىذا ا

 .2011/2012مميار دوالر في عاـ  11,3إلى 
ويرجع ىذا العجز في المقاـ األوؿ إلى عجز الميزاف التجارى بسبب تناقص الصادرات السمعية  

لثورة مميار دوالر قبؿ ا 23,9وتزايد الواردات السمعية، فمقد إنخفضت الصادرات السمعية مف 
%، في الوقت 28,9بنسبة إنخفاض  2011/2012مميار دوالر عاـ  17( إلى حوالى 2009/2010)

مميار دوالر بنسبة  58,7مميار دوالر إلى  49الذى ارتفعت فيو الواردات السمعية خالؿ نفس الفترة مف 
 %.19,8زيادة 



سس  

 

ؿ تغطية الصادرات إف ىذا التطور في الصادرات والواردات السمعية أدى إلى انخفاض معد 
%، كما أدى إلى إنخفاض نسبة الصادرات إلى الناتج 29% إلى 48,8لمواردات خالؿ نفس الفترة مف 

 %.1,1% إلى 2,0المحمى اإلجمالى مف 
وفي المقابؿ ىناؾ بعض الظواىر االيجابية التى أدت إلى الحد مف األثر السمبى لعجز الميزاف  

زاف المدفوعات وتتمثؿ ىذه الظواىر في زيادة الصادرات الخدمية التجارى عمى حجـ العجز الكمى لمي
مميار دوالر في عاـ  30,8( إلى 2009/2010مميار دوالر قبؿ الثورة مباشرة )23,5والتى ارتفعت مف 

% مع زيادة المدفوعات عف الواردات الخدمية بمعدالت أقؿ حيث 31,1بنسبة زيادة  2011/2012
 %.17,4مميار دوالر بنسبة زيادة 15,5مميار دوالر إلى  13,2ف ارتفعت خالؿ نفس الفترة م

مميار دوالر إلى 10,5كما أف صافى التحويالت ارتفع بصورة ممحوظة حيث زاد خالؿ نفس الفترة مف 
%، ويرجع ذلؾ بصورة أساسية إلى الزيادة الكبيرة في تحويالت العامميف 75,2دوالر بنسبة زيادة  18,4

مميار  17,8مميار دوالر إلى 9,5عفت تقريبا خالؿ الفترة المذكورة حيث ارتفعت مف بالخارج والتى تضا
 دوالر.

وبالرغـ مف ىذه الظواىر اإليجابية، فعنيا لـ تحؿ دوف تفاقـ عجز الميزاف الجارى والذى  
مقابؿ عجز بمغ  2011/2012مميار دوالر خالؿ عاـ  8تضاعؼ تقريبا خالؿ نفس الفترة ليسجؿ نحو 

 .2009/2010مميار دوالر في عاـ  4,3
إف ىذا االختالؿ الييكمى في ميزاف المدفوعات وتفاقمو بعد ثورة يناير أدى إلى تقمص في  

تدفقات النقد األجنبى بحيث انعكس ذلؾ عمى الوضع االقتصادى بصورة عامة سواء تيديد االقتصاد 
مة النشاط االنتاجى مف خالؿ تمويؿ بالمزيد مف التراجع نتيجة عدـ توافر الموارد الالزمة لمواص

إحتياجاتو مف مدخالت اإلنتاج المستوردة أو عدـ قدرة الحكومة في توفير النقد األجنبى لمواجية 
االحتياجات الضرورية مف السمع المستوردة ومف ثـ تدىورت قيمة الجنيو المصرى نتيجة الطمب المتزايد 

ر صرؼ الدوالر األمريكى والعمالت األجنبية األخرى عمى النقد األجنبى والذى أدى إلى ارتفاع سع
مقابؿ الجنيو المصرى، وكذلؾ ظيور سوؽ صرؼ أجنبة موازية بالرغـ مف الجيود المبذولة مف قبؿ 

 البنؾ المركزى لضبط سوؽ الصرؼ الرسمية والحد مف الضغوط المتكررة بيا.
لسمع والخدمات وخاصة ومجمؿ ىذه التطورات إنعكس بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار ا

 الضرورية منيا والتى تمس مجمؿ السكاف وعمى وجو الخصوص ذوى الدخوؿ الدنيا ومنيـ سكاف الريؼ.



عع  

 

 ( أىم مؤلرات ميزان المدفوعات 13-1جدول )
 )مميار دوالر(     ( 2011/2012 -2008/2009خالل الفترة )                   

 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 البيــان
 47,8 48,9 47,4 49,0 المتحصالت:

 17,0 27,0 23,9 25,2 حصيمة الصادرات السمعية
 30,8 21,9 23,5 23,8 المتحصالت الخدمية

 74,2 68,1 62,2 61,6 المدفػوعات:
 58,7 54,1 49,0 50,3 مدفوعات عف الواردات السمعية

 15,5 14,0 13,2 11,3 المدفوعات الخدمية
 (26,4) (19,2) (14,8) (12,6) المعامالت الجارية بدوف التحويالت رصيد

 18,4 13,1 10,5 8,2 صافى التحويالت ومنيا:
 17,8 12,4 9,5 7,8 تحويالت العامميف بالخارج 
 (8,0) (6,1) (4,3) (4,4) رصيد المعامالت الجارية

 (11,3) (9,8) 3,4 3,4 الفائض الكمى )العجز الكمى(
 أعداد مختمفة. -المجمة االقتصادية -لبنؾ المركزى المصرى: االمصدر

 
 :أىم الظواىر التى ترتبت عمى األوضاع االقتصادية بعد ثورة يناير  1-7

إذا كانت ىذه المتغيرات التفصيمية تحدد الصورة اإلجمالية لمحالة االقتصادية فعنيا أدت إلى 
فاض معدؿ نمو الناتج المحمى اإلجمالى مف جمود في النشاط االقتصادى غير مسبوؽ، فنتيجة النخ

، وىو ما يقرب مف معدؿ زيادة 2011/2012% عاـ 2,2إلى نحو  2009/2010% عاـ 5,2حوالى 
السكاف مما  يعنى أف معدؿ النمو الصافى يقؿ عف الصفر فاف ذلؾ يشير إلى دخوؿ االقتصاد في 

في مجموعة مف الظواىر االقتصادية التى مرحمة الكساد ، وقد أنعكس ىذا الوضع االقتصادي المتأـز 
 يقع عبؤىا بصورة أكبر نسبيا عمى أصحاب الدخوؿ الدنيا وىى:

 
 أرتفاع معدل التضخم :  1-7-1

توضح بيانات الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء أف الرقـ العاـ لمعدؿ التضخـ كاف  
نخفض إلى  2010% في عاـ 11,1 كف ىذا الرقـ العاـ ال يعكس حقيقة ، ول2013% في عاـ 10,3وا 

األعباء التى وقعت عمى أصحاب الدخوؿ الدنيا ومنيـ معظـ سكاف الريؼ إلحتوائو عمى العديد مف 
السمع والخدمات التى ال تندرج ضمف أولويات وحاجات ىذه الفئات، والدليؿ عمى ذلؾ أف تطور الرقـ 

( 100قاعدة األساسية إلنفاؽ ىذه الفئات ارتفع مف )القياسى ألسعار مجموعة سمع الطعاـ والتى تشكؿ ال



فف  

 

عمى  2013، 2012، 2011ألعواـ  157,6، 139,2، 127,3)سنة األساس( إلى  2010عاـ 
 (1)% لكؿ منيا.18,4%، 11,9%، 27,3التوالى، بنسبة تغير بمغت 

لمطعاـ حيث بمغت نسبة تغير الرقـ القياسى  2014ومف المتوقع أف يستمر ىذا الوضع في عاـ 
% 19,7% الجمالى الجميورية، ونحو19,1حوالى  2013مقارنة بشير يناير  2014لشير يناير 

 (2)لريؼ الجميورية.
 
 ارتفاع معدل البطالة   1-7-2

ـ وتوالى فى االرتفاع حتى وصؿ 2011% عاـ 12إلى  2009% عاـ 9ارتفع معدؿ البطالة مف 
وقد أرتفع ىذا المعدؿ فى حالة الذكور مف  2012/2013% فى الربع الثالث مف عاـ  13,4إلى 
% وفى اإلناث ارتفعت ىذه 50ـ  بزيادة قدرىا 2012% عاـ 9,3ليصؿ إلى  2010% عاـ 4,9

 ـ.2012% عاـ 24.1إلى  2010% عاـ 22,6المعدالت مف 
 

 2012/ 2009( تطور معدالت البطالة خالل الفترة من 14-1جدول )
 اجمالى إناث ذكور البيان

2009 5.22 22.97 9.4 
2010 4.9 22.6 9.00 
2011 8.87 22.73 11.99 
2012 9.3 24.1 12.7 
 2013:الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوى ، المصدر
 

وقد تركزت البطالة  بشكؿ أساسي بيف الشباب الداخميف لسوؽ العمؿ ألوؿ مرة سواء قبؿ الثورة أو 
% مف 84,6بمغت نسبة مف لـ يسبؽ ليـ العمؿ أو الداخميف الجدد إلى سوؽ العمؿ نحو    بعدىا حيث 

% في الحضر، انخفضت ىذه 48,6% منيـ فى الريؼ ، 36،  2009إجمالي المتعطميف خالؿ عاـ 
%  مف اجمالى عدد المتعطميف اال انيا ارتفعت في 74,6اى بعد ثورة يناير إلى  2012النسبة فى عاـ 

 % فى الحضر  .34,4% مقابؿ 40,2لتصؿ الى الريؼ 

                                                           
األرقػػػػػػاـ القياسػػػػػػية ومعػػػػػػدالت التضػػػػػػخـ احصػػػػػػائيات  -نشػػػػػػرة االرقػػػػػاـ القياسػػػػػػية  -الجيػػػػػاز المركػػػػػػزى لمتعبئػػػػػػة العامػػػػػػة واالحصػػػػػػاء (1)

 (2012، 2011،  2010،  2009اعداد اعواـ ) -قساـ والمجموعاتألسعار المستيمكيف لأل
 .2014أسعار المستيمكيف يناير  -الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء (2)



صص  

 

 2009/2012( البطالة وفقا لحالة التعطل بالريف والحضر خالل عامى 15-1جدول رقم )
 2012 2009 البيان/السنة

 اجمالى حضر ريف اجمالى حضر ريف
 8677 5443 3234 3668 2478 1190 متعطؿ سبؽ لو العمؿ

% 5 10,4 15,4 9,4 15,9 25,3 
 25571 11797 13774 20113 11529 8584 لـ يسبؽ لو العمؿ متعطؿ

% 36 48,6 84,6 40,2 34,4 74,6 
 34248 17240 17008 23781 14007 9774 جممة المتعطميف

 .2013جمع وحسب مف: ػ الجياز المركزى لمعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوى ، 
 2013، ابريؿ 2013، 2012حصاء،النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاممة  لعامي الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإل -
 

% عاـ 15,4ارتفاع نسبة المتعطميف الخارجيف مف سوؽ العمؿ مف  2012كما شيد عاـ 
%  9,4الى  2009% عاـ 5ىذه النسبة فى الريؼ مف  تـ ، ارتفع2012% عاـ 25,3ـ الى 2009
رتفاع ىذه النسبة نتيجة تسريح العمالة مف المصانع والشركات التى توقفت ، ويمكف تفسير ا2012عاـ 

عف العمؿ بالحكومة او القطاع الخاص خالؿ الثورة باالضافة الى تدىور وتراجع قطاع السياحة والنشاط 
 السياحي والمستوعب العداد كبيرة مف العمالة وبصفة خاصة الريفية بعد  الثورة .

لسياسات التعميمية الخاطئة عمى مدى السنوات السابقة فجوة ىائمة بيف مف ناحية اخرى خمقت ا
( الى اف حوالى 16ػ1احتياجات سوؽ العمؿ ومخرجات النظاـ التعميمى حيث تشير بيانات الجدوؿ رقـ)

( ىـ مف حممة المؤىالت او ما يطمؽ 2009،2012% مف اجمالى المتعطميف فى مصر)لعامى 88
ة "و اف النسب المرتفعة ليذا النوع مف البطالة تتركز فى فئة حممة المؤىالت عميو "بالبطالة التعميمي

واف  2009% عاـ 46,7% مقابؿ 44,4لتصؿ الى  2012المتوسطة والتى انخفضت نسبتيـ فى عاـ 
%  وتشكؿ اعمى نسبة لمبطالة بيف باقى المؤىالت 52,6ىذه الفئة بمغت نسبتيا فى الريؼ حوالى 

 االخرى. 
عت معدالت البطالة بيف  كؿ مف فئة مف يعرفوف القراءة والكتابة وفئة المؤىال ت االقؿ كما ارتف

، 2102% مف اجمالى بطالة المتعمميف عاـ 8,7%،3الى  2009% عاـ 4% ،1,5مف المتوسطة مف 
) بالرغـ 2012،2009% ما بيف عامى 34,8ما زادت نسبة البطالة بيف حممة المؤىالت العميا بحوالى ك

(، 2012% عاـ 33,4الى  2009%عاـ 35النسبة لبطالة المؤىالت االخرى مف براجع نسبتيا مف ت
فى الوقت الذى  2012،2009% ما بيف عامى 44,8وبمغت نسبة الزيادة اقصاىا فى الريؼ بحوالى 

% عاـ أدى 24الى  2009% عاـ 26تراجعت فيو ىذه النسبة بالريؼ بالنسبة لممؤىالت االخرى مف 
سب البطالة في سنوات ما بعد الثورة إلى ظيور العديد مف الظواىر في الريؼ المصرى مثؿ ارتفاع ن



قق  

 

مظاىر العنؼ والبمطجة ، وشيوع حالة مف الفوضى واالنفالت األمني، ورغـ حزمة اإلصالحات التي 
حاولت حكومات ما بعد الثورة مف خالليا احتواء غضب ىؤالء الشباب العاطميف عف العمؿ  ومنيا  

% مف 15رارات تثبيت بعض العمالة و زيادة األجور وصرؼ عالوات وصمت في بعض األحياف إلى ق
األجر األساسي وغيرىا، إال اف الثورة وحتى امف لـ تتحقؽ أىـ أىدافيا فى التشغيؿ و توفيرفرص عمؿ 

رًا بالثورة ومف ثـ يالحظ اف الشباب الريفى مف حممة المؤىالت العميا والمتوسطة كاف ىو األكثر تأث
نتيجة تراجع معدالت التشغيؿ فى القطاعات األكثر تشغياًل لمعمالة واألكثر توجيًا لمخارج مثؿ قطاع 
السياحة وقطاعات الغزؿ والنسيج  المنسوجات والمالبس الجاىزة وغيرىا، حيث لجأت بعض المصانع و 

عماؿ بداًل منح إجازات إجبارية لمالشركات السياحية إلتخاذ عدة تدابير مثؿ تخفيض األجور والحوافز و 
، كذلؾ ساىـ عودة أعداد كبيرة مف العمالة المصرية في السنوات السابقة لمثورة مف تسريح العمالة بيا

بسبب ظروؼ األزمة المالية.، باإلضافة لعودة المزيد مف العمالة مف ليبيا وتونس في إطار ثورتي تونس 
 .يؼ بشكؿ كبيرشكمة البطالة فى الر وليبيا فى تفاقـ م

 
 ( حجم البطالة وفقًا لمحالة التعميمية فى كاًل من الريف والحضر16-1جدول رقم )

 السنة
 الفئة/محل االقامة

2009 2012 
 % اجمالى حضر ريف % اجمالى حضر ريف

 3,2 1102 566 536 3,3 771 323 448 أمي
 3,0 1039 528 511 1,5 352 251 101 يقرا ويكتب

 8,7 2968 1583 1385 4,0 960 501 458 متوسطمؤىؿ اقؿ مف 
 2,0 711 447 264 1,6 381 190 191 مؤىؿ متوسط عاـ
 44,4 15215 7201 8014 46,7 11121 5619 5493 مؤىؿ متوسط فنى

مؤىؿ فوؽ المتوسط وأقؿ 
 مف الجامعى

542 1221 1762 7,4 638 1194 1832 5,4 

مؤىؿ جامعى ومؤىؿ فوؽ 
 جامعى

2542 5902 8444 35,5 3681 7700 11381 33,4 

 100 34247 29219 15029 100 23781 14007 9775 االجمالى 
، ابريؿ 2013، 2012: الجياز المركزى لمعبئة العامة واالحصاء،النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاممة  لعامى المصدر
2013 



رر  

 

 ارتفاع نسبة الفقـر  1-7-3
ا االقتصاد وما نتج عنيا مف انخفاض معدالت  النمو االقتصادى أدت حالة الركود التى يشيدى

وارتفاع االسعار وعدـ تناسبيا مع الدخوؿ ، عالوة عمى ارتفاع معدالت البطالة إلى وصوؿ معدالت 
الفقر لمستويات غير مسبوقة خاصة في ريؼ الوجو القبمى حيث ارتفعت نسبة الفقر عمى مستوى 

، 2010/2011% لعامى 26,3 %،25,2إلى 2008/2009% عاـ21,6مف الجميورية
%، 51,4% إلى 43,7عمى الترتيب، وزادت ىذه النسبة لريؼ الوجو القبمى مف  2012/2013
% 16,7% خالؿ نفس الفترة وكانت ىذه الزيادة أقؿ نسبيا لريؼ الوجو البحرى، حيث ارتفعت مف 49,4
  (1)% لنفس الفترة.17,4%، 17إلى 

 
 2012/2013-2008/2009مصر خالل الفترة وحضر الفقر فى ريف ب نس( 17-1جدول رقم )

حضروجه  حضر وجه بحرى رٌف وجه قبلى رٌف وجه بحرى االسنوات
 قبلى

2008/2009 16,7 43,7 7,3 21,3 

2010/2011 17% 51,4 10,3 29,5 

2012/2013 17,4% 49,4 11,7 26,7 

مؤشرات الفقر طبقا لبيانات بحث الدخؿ واألنفاؽ واالستيالؾ  -المصدر: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء
(2012/2013). 
 

كما ارتفعت ىذه المعدالت  بيف رؤساء االسر الرجاؿ عف مثيالتيا مف النساء فى الريؼ لتصؿ 
% لمنساء ، ترتفع ىذه النسب فى ريؼ الوجو البحرى لتصؿ الى 27,6لمرجاؿ مقابؿ  %33الى 
% لمنساء فى الوجو 12,3ؿ ،لمرجا %17,7% لمنساء.بالمقارنة ب44,3% لمرجاؿ مقابؿ 52,6
وكانت محافظة اسيوط مف اعمى المحافظات فى معدالت الفقر قبؿ وبعد الثورة ، حيث ارتفعت  .البحرى

ثـ انخفضت النسبة الى  2010/2011% عاـ 69الى  2008/2009% عاـ 61فييا نسب الفقر مف 
رت مف الثورة نتيجة ر محافظات السياحية بالوجو القبمى والتى تض، تمييا ال 2012/2013% عاـ 60

ارتفعت  تىسوىاج ، قنا واالقصر واسواف وال سوء االوضاع االمنية  وىى بسببتوقؼ النشاط السياحى 
% ، 58%،55الى 2008/2009% عاـ 18.4%,40,9%،39%,47,5مف  فييا نسب الفقر

كانت محافظة دمياط بالوجو البحرى مف اكثر ، كما 2012/2013%  عمى التوالى عاـ %39،47
% عاـ 1% مقابؿ 10الثورة حيث وصمت نسبة الفقر الى المحافظات ارتفاعًا فى نسب الفقر بعد

 .الة بيامنتيجة توقؼ العديد صناعات االثاث وتسريح الع 2008/2009
                                                           

(2012/2013الجهازالمركزىللتعبئةالعامةواإلحصاءـمؤشراتالفقرطبقاًلبٌاناتالدخلواالنفاقواالستهالك) (1)  



شش  

 

الفقـر فً المحافظات الرٌفٌة نسب (18-1جدول رقم )  
 

 المحافظة
دلٌل التنمٌة  نسبة الفقراء

2008/2009 البشرٌة  2010/2011  2012/2013  

%1,1 دمٌاط  3%  10%  0,764 

%9,3 الدقهلٌة  12%  14%  0,751 

%19,2 الشرقٌة  12%  14%  0,737 

%11,3 القلٌوبٌة  22%  21%  0,746 

%11,2 كفر الشٌخ  14%  18%  0,731 

%7,6 الغربٌـة  8%  11%  0,754 

%17,9 المنوفٌة  16%  15%  - 

بحٌرةال  23,5%  23%  20%  0,733 

%18,8 االسماعٌلٌة  18%  15%  0,758 

%14,2 الوجه البحرى  17%  - 0,734 

%23 الجٌـزة  18%  32%  0,752 

%41,5 بنى سوٌف  38%  39%  0,717 

%28,7 الفٌـوم  41%  36%  0,699 

%30,9 المنٌـا  32%  30%  0,702 

%61,0 أسٌوط  69%  60%  0,710 

%47,5 سوهاج  59%  55%  0,711 

%39 قنــا  51%  58%  0,711 

%40,9 األقصر  39%  47%  0,748 

%18,4 أسـوان  54%  39%  0,745 

%36,9 الوجه القبلى  51,4%  49%  0,708 * 

 ، بٌانات بحث الد ل واالنواق وااللتهالك، مريع لابق2013المصدر: اليهاز المركزى ل تعببة العامة واالحصاء، 
والبحرى والريؼ والحضر الى سوء توزيع  ىا بيف الوجييف القبمتفاوت نسب الفقر معمومًا يشير و 

ف ىذه المناطؽ، والجدير بالذكر بيالموارد االقتصادية وعدـ العدالة فى التنمية وفى الجيود التنموية ما 
حكومات ما بعد الثورة قامت باتخاذ العديد مف االجراءات العاجمة لمتخفيؼ مف حدة الفقر ولعؿ مف 

 اىميا :
 
 

                                                           
"،القاهرة.2010تنمٌةالبشرٌةمنتقرٌرالتنمٌةالبشرٌة"الشباببٌاناتدلٌلال *  



تت  

 

 البطاقات التموينية : -1
% يوجد 83,7حيث وصمت نسبة االسر التى لدييا بطاقات تموينية عمى مستوى الجميورية حوالى 

 % فى الحضر. 73,8% منيا فى الريؼ ، 91,8
 تطبيق منظومة البطاقات الذكية لمخبز: -2

لمخبز والغاز باالضافة الى بعض االجراءات غير المباشرة والمتمثمة فى تخفيض الدعـ الموجو 
 االمر الذى يثير عدة تساءالت حوؿ مدى مالئمة ىذه االجراءات لمفقراء.



ثث  

 

 الفصل الثاني
 يناير 25أوضاع االقتصاد الزراعي قبل وبعد ثورة  

 
 تمييد :   1-2

تتغير الظروؼ العالمية والداخمية مف فترة زمنية إلي فترة زمنية أخرى، والبد أف تتطور أفكار 
ًا كبيرًا خالؿ غير الفكر االقتصادي واإلداري والسياسي ت تغيرة تمؾ الظروؼ. حيث قد وأساليب مواجي
 العقود األخيرة.

وحيث يعتبر القطاع الزراعي في مصر أحد أىـ القطاعات الرائدة لمتنمية في االقتصاد القومي 
مف جية أخرى، قد  واأليدي العاممةبما يساىـ بو في الناتج المحمى مف جية والستيعابو لمعظـ السكاف 

ذلؾ بالنظر إلي العجز  –أثبتت تجارب الفترات السابقة عدـ جدوى التركيز عمى القطاع الصناعي بمفرده
 لذا فعف األمر يتطمب دفع معدالت التنمية الزراعية في  –الغذائي الذي تعانيو كؿ الدوؿ النامية حالياً 

 إطار اإلصالحات االقتصادية الحالية.
ن تاج الغذاء ىى نقطة البدء واالرتكاز في اى تنمية مستدامة، ومف ثـ فاف االىتماـ إف الزراعة وا 

بالزراعة يعد مف أولويات األىداؼ التنموية، إف لـ تكف ىدفيا األوؿ ترتيبًا. حيث ال تنمية بدوف غذاء، 
المحمي الجزء  وغذاء منتج محميًا أي باالعتماد عمي القدرة الذاتية لمقطاع، أو عمي األقؿ يغطي اإلنتاج

 االستراتيجي مف االستيالؾ.
إف التخمي عف تنمية قطاع الزراعة خالؿ النصؼ قرف األخير في غالبية إف لـ يكف كؿ الدوؿ 
النامية أدي بيا إلي أف تصبح مستورده لمغذاء ومف ثـ رىينة لمدوؿ المصدرة لمسمع الغذائية )كالقمح/ 

 الذرة/ السكر/ الزيوت النباتية..(.
 
 نظرة تاريخية عمى عممية التنمية الزراعية في مصر:  2-2

لمزراعة في مصر تاريخ طويؿ " فيي أرض الزراعة بالدرجة األولي، ميدىا عمي األرجح، 
التي عرفت الزراعة المستقرة  –إف لـ تكف األولي –، فيي مف أوائؿ الدوؿ(1)وأكثفيا عمي وجو اليقيف"

دور رئيسي في ماضي وحاضر مصر. والفترات التي ازدىرت فييا وأساليب الري. وكاف وال يزاؿ لمزراعة 
الزراعة ازدىرت مصر والعكس. ذلؾ ألف ازدىار الزراعة يكفي االحتياجات ويحوؿ الفائض لمقطاعات 
ذا كاف ىناؾ عجز في اإلنتاج الزراعي فانو سيعيؽ عممية التنمية بأكمميا. وبالتالي  األخرى لتنميتيا، وا 

في مصر راجعًا إلي العجز والقصور في اإلنتاج الزراعي أواًل، والعوامؿ األخرى  فاف تأخر التنمية
 المتعمقة بالتنمية ثانيًا.
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زراعة مصنوعة وليست طبيعية، زراعة حبوب وبرسيـ  –والزراعة في مصر ىي زراعة بال رعي
يؿ مف حيث كانت تتسيدىا خمسة محاص –تاريخيًا  –وألياؼ وخضر وفاكية بصفة أساسية. والزراعة 

، 1.908، 2.450، 2.564المساحة وىي )البرسيـ/ القمح/ الذرة/ األرز/ القطف( وبمساحات نحو 
مميوف فداف لكؿ منيا عمي الترتيب. ولكف تبدؿ ىذا الترتيب حاليًا لتصبح مساحة  0.706، 1.547
 0.520حو لألرز، ثـ القطف ن 1.412لمبرسيـ،  1.908لمذرة،  2.148مميوف فداف،  3.059القمح 

مميوف فداف. وىذا التبدؿ في الترتيب يرجع لعوامؿ اقتصادية في المكاف األوؿ وعوامؿ فنية في المكاف 
الثاني. ومف ىذه العوامؿ المناخ والتربة وىي عوامؿ فنية فيزيقية، والسكاف والمدف وىي عوامؿ اقتصادية 

 باإلضافة إلي األسعار النسبية.
ريخ، فمف زراعة تحقؽ فائضًا كبيرًا، إلي زراعة تكفي بالكاد تبايف وضع الزراعة عبر التا

االحتياجات المحمية، إلي زراعة تحقؽ عجزًا كبيرًا وال تغطي إال جزءًا يسيرًا مف الطمب المحمي وىي تمؾ 
المرحمة التي نحف بصددىا. لـ يكف ذلؾ راجعًا لتدني اإلنتاجية أو تدىور خصوبة التربة أو قمة المياه، 

راجعًا بصفة أساسية لزيادة السكاف وعدـ زيادة الموارد الزراعية في المقابؿ، ومف ثـ فأف استمرار  ولكنو
محميًا  –غذائية وغير غذائية –تمؾ األوضاع سيؤدي إلي عجز وقصور في توفير االحتياجات الزراعية

 خالؿ الربع قرف القادـ، وىذا مكمف الخطر.
عة بمراحؿ عده، وْأتخذت فييا اجراءات تنموية تتفؽ ولحد وقد مرت الخطط التنموية لقطاع الزرا

 كبير مع االيدلوجية التي كانت سائدة في المجتمع في تمؾ الفترات.
 

 :التنمية الزراعية في ظل التخطيط اللامل 3-2
التخطيط كما ىو معروؼ أسموب إلدارة عممية التنمية في االقتصاد القومي، يستخدـ إذا توافرت 

ذا لـ يوجد أسموب آخر أكثر كفاءة وقدرة مف أسموب التخطيط في إدارة االقتصاد القومي. وقد متطمباتو وا  
استخدـ ىذا في مصر في القطاع الزراعي في فترة الستينات والسبعينات. حيث كاف يتـ إعداد خطة 

مف وجو  –قطاع الزراعة ضمف إطار الخطة القومية الشاممة والتي تمر بالمراحؿ المعروفة إلعداد الخطة
 وىى: –نظر التخطيط الشامؿ

 تحديد األىداؼ اإلنتاجية لمقطاع. -
 دراسة اإلنتاجية لمختمؼ المنتجات بالقطاع خالؿ فترة زمنية. -
 إجراء مسح شامؿ ألوجو استغالؿ األراضي الزراعية. -
 دراسة الطمب المتوقع عمى منتجات القطاع الداخمي في الخطة. -
 تمؼ المنتجات.تقدير االحتماالت اإلنتاجية لمخ -
 تقدير مستمزمات اإلنتاج المتاحة والمطموبة لتحقيؽ حجـ اإلنتاج المستيدؼ. -
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 الموائمة بيف اإلنتاج )العرض(، والطمب عمى منتجات القطاع. -
وحيث كانت مرحمة تنفيذ الخطة تمثؿ المرحمة األساسية في إدارة القطاع الزراعي وقد تربط 

يمثؿ تحقيؽ أىداؼ الخطة المؤشر األساسي عمى نجاح أسموب مباشرة بأسموب إدارة القطاع والذي 
 اإلدارة مف عدمو.

فبعد أف يتـ تصميـ خطة قطاع الزراعة وتحديد أىدافيا االقتصادية واالجتماعية واختيار 
مشاريعيا، يصبح مف الضروري وضع ىذه الخطة موضع التنفيذ، أي نقميا إلي مستوى المزرعة 

أىدافيا. وحيث كاف تنفيذ الخطة في قطاع الزراعة في ظؿ التخطيط الشامؿ  والمشروع لتنفيذىا وتحقيؽ
 يتطمب تحقيؽ النواحي التالية:

تحديد حجـ اإلنتاج الكمى مف المحاصيؿ والمنتجات الزراعية بما يتناسب مع ما جاء بالخطة سواء  -1
 كاف ذلؾ بالتوسع في إنتاج بعض المنتجات أو بالحد مف إنتاج البعض امخر.

عمؿ عمى موائمة العرض مع الطمب عمى السمع والمنتجات الزراعية، وىذه العممية قد تتـ عمى ال -2
 مرحمتيف، إما خالؿ مرحمة اإلنتاج ذاتيا و/أو خالؿ مرحمة التسويؽ.

السيطرة عمى أسعار المنتجات الزراعية بما يحقؽ أىداؼ الخطة سواء بالنسبة لسمع االستيالؾ أو  -3
 والمنتجات الزراعية التي تذىب لقطاع الصناعة أو بالنسبة لمسمع التصديرية.بالنسبة لممواد الخاـ 

ومف أىـ األساليب اإلدارية الحكيمة في القطاع الزراعي التي كانت تتبع لتحقيؽ أىداؼ الخطط 
 التنموية:

تحديد المساحة األرضة المزروعة بمحاصيؿ معينة، وليذا األسموب جانباف، إما ضماف مساحة  -1
حد أدنى كما كاف يحدث بالنسبة لمقمح، أو ضماف عدـ الزيادة عف مساحة معينة كما كاف معينة ك

 يحدث بالنسبة لمقطف.
تحديد مستمزمات اإلنتاج الزراعي وتوجيييا، حيث كانت الدولة ىي المسيطرة عمى تجارة مستمزمات  -2

راعية. وكاف القصد مف اإلنتاج الزراعي عف طريؽ بنؾ التنمية واالئتماف الزراعي والتعاونيات الز 
 ذلؾ التحكـ في حجـ اإلنتاج والوصوؿ بو إلي الحجـ المرغوب في الخطة.

تنظيـ السوؽ الزراعية، فعف طريؽ تنظيـ السوؽ الزراعية يتـ السيطرة عمى تدفؽ السمعة إلي  -3
األسواؽ وبالتالي التحكـ في العرض وتحديده عند المستوى السابؽ تخطيطو، وكذلؾ المخزوف 

 بواسطة الدولة األساليب امتية: –عي ومف ثـ األسعار. ويتضمف تنظيـ سوؽ المنتجات الزراعيةالسم
 التسويؽ التعاوني. -
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 التسميـ اإلجباري. -
 نظػاـ العقود. -

حيث تتولى الدولة  –كما في مخزوف القمح مثالً  –السيطرة عمى المخزوف االحتياطي وتخطيطو  -4
 ؿ عمى توفيره لتأميف العرض منيا.تقدير حجـ االحتياطي مف كؿ سمعة وتعم

السيطرة عمى الصادرات والواردات الزراعية، حيث كانت الدولة ومؤسساتيا ىي التي تقوـ بعممية  -5
وذلؾ بيدؼ ضماف توفيرىا لالستيالؾ المحمى  –التجارة الخارجية لمسمع والمنتجات الزراعية

 النقد األجنبي. والمحافظة عمى مستويات األسعار المحمية، وتوفير حصيمة مف
ومف ثـ فانو في المرحمة السابقة لمرحمة التغييرات الييكمية في االقتصاد القومي، كانت إدارة 

 القطاع الزراعي تتـ بواسطة الخطة وعف طريؽ األساليب الخمس السابقة.
 

 اإلصالحات الييكمية في االقتصاد القومي وانعكاسيا عمى قطاع الزراعة: 4-2
وما بعدىا(، تـ إدخاؿ العديد مف التعديالت عمى أسموب  1986رات الييكمية )خالؿ مرحمة التغي

 إدارة القطاع الزراعي والتي ارتبطت إلي حد كبير بالتغيرات االقتصادية القومية.
 -ويتكوف برنامج التعديالت الييكمية في مصر مف جانبيف رئيسييف: 
 د لكطار العاـ لألداء االقتصادي.جانب السياسات والبرامج المالية والنقدية وىو المحد -
جانب منيج األداء عمى مستوى الوحدات االقتصادية في المجتمع، والذي يحدد قواعد  -

 التعامؿ لموحدات االقتصادية في السوؽ.
 -وينصب جانب السياسات والبرامج المالية والنقدية عمى تحقيؽ عدد مف اإلصالحات وىى:

 مدولة، وذلؾ عف طريؽ:تخفيض العجز في الموازنة العامة ل-أ 
 ترشيد اإلنفاؽ الحكومي. -
 زيادة موارد الدولة. -
 تخفيض العمالة في الجياز الحكومي. -
 تخفيض الدعـ. -
 تخفيض االستثمارات العامة. -
 رفع أسعار الخدمات والمرافؽ لتقارب السعار العالمية. -

، وذلؾ بما يساعد تحرير سعر صرؼ العممة، وذلؾ برفع القيود عمى تداوؿ وتسعير النقد األجنبي-ب 
 عمى زيادة وتنشيط الصادرات.

تحرير سوؽ رأس الماؿ، بتحرير أسعار الفائدة وتركيا لقوى العرض والطمب، وذلؾ يؤدى إلي -ج 
 زيادة المدخالت.
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 وفي مجاؿ أداء الوحدات االقتصادية ينصب اإلصالح عمى:

 خاص. برامج الخصخصة أو التخصيص، أي تحويؿ وحدات القطاع العاـ إلي قطاع -
خصخصػػػةاإلدارة، أي فصػػػؿ ممكيػػػة الدولػػػةعف إدارة مشػػػروعاتيا، وذلػػػؾ لتحقيػػػؽ حريػػػة االنطػػػالؽ  -

 والحركة لكدارة في تمؾ المشاريع.
تحريػػر األسػػواؽ، عػػف طريػػؽ عػػدـ تػػدخؿ الدولػػة فػػي التسػػويؽ أو األسػػعار لمسػػمع سػػواء زراعيػػة أو  -

 صناعية .
مػى الػراغبيف فػي االسػتثمار مػع أخػذ ضػوابط تحرير االستثمار، بما يعنى رفػع القيػود الموضػوعة ع -

 المجتمع فقط في االعتبار.
 تحرير التجارة الداخمية والخارجية، وبما يعنى أف القادر عمى المنافسة قادرًا عمى التصدير. -
 
 قطاع الزراعة في ظل اإلصالحات الييكمية: 5-2-1

 ي التالية:وفي قطاع الزراعة تحققت أىـ جوانب اإلصالح االقتصادي في النواح
تحرير نمط اإلنتاج الزراعي ومف ثـ التركيب المحصولي، ليصبح الموجو األساسي لو العرض  -1

والطمب، ويصبح الزراع أحرارًا في اختيار نوع ومساحة المحاصيؿ التي يرغبوف في زراعتيا 
كما  –بما يحقؽ ليـ أكبر عائد، ذلؾ بعد أف كاف ىناؾ شبو تحكـ في التركيب المحصولي

 اإلشارة.سبؽ 
ومع تحرير نمط اإلنتاج البد أف تأخذ سياسة اإلصالح االقتصادي التكييؼ الييكمي في 
االعتبار تطوير اإلنتاج، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة وزيادة اإلنتاجية بما يؤدى إلي زيادة 

 معدالت االكتفاء الذاتي مف اإلنتاج الزراعي كيدؼ رئيسي، ولكف حدث عكس ذلؾ
ار السمع الزراعية، بمعنى ترؾ أسعار السمع الزراعية لمتحديد وفقًا لقوى السوؽ سواء تحرير أسع -2

أسعار المنتج أو أسعار المستيمؾ، وبغرض سيادة األسعار الحقيقية في األسواؽ حيث تؤدى 
إلي ترشيد القرارات سواء لألفراد أو المؤسسات فيما يتفؽ بتخصيص الموارد وتشجيع المنتجيف 

 ف عمى االستخداـ الكؼء لمموارد.والمستيمكي
وفي المدى القصير تحدث عدة اختالالت سعريو تأخذ مداىا إلي أف يتحقؽ توازف السوؽ، 
وذلؾ ال يعنى غياب دور الدولة أو المؤسسات المعنية، ولكف ىناؾ دور ليذه المؤسسات 

 –يث عنياسيرد الحد –لحدوث التوازف، كاتحادات المنتجيف أو المصدريف أو التعاونيات
 وغيرىا مع عدـ السماح باالحتكار.
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تحرير تسويؽ السمع الزراعية داخميًا وخارجيًا، بما يعنى عدـ إلزاـ المنتجيف ببيع محاصيميـ  -3
لجية معينة، ولكف يتـ البيع وفقًا لمستوى األسعار األعمى، حيث توقفت أساليب التسويؽ 

 الحكومية السابؽ اإلشارة إلييا.
نع أف تتدخؿ الدولة مشترية وفقًا ألسعار السوؽ التنافسية لتوفير احتياجات ىذا بالطبع ال يم

 معينة تراىا الدولة سواء لممصانع أو لالستيالؾ أو التصدير.
كـ أنو في المراحؿ األولى لكصالح ىناؾ تقمبات كبيرة في األسعار سواء أسعار اإلنتاج أو 

موائمة العرض والطمب الستقرار األسعار.  االستيالؾ ومف ثـ فالبد مف جية معينة تعمؿ عمى
 حيث أنيا مؤسسات شعبية. –بعد تطويرىا –والتعاونيات الزراعية ىي المؤىمة لمقياـ بيذا الدور

كما أنو تجدر اإلشارة إلي أف دور الدولة سيظؿ لو األىمية في حماية اإلنتاج الزراعي المحمى 
افسة أو سياسات اإلغراؽ التي قد تمجأ إلييا أماـ المنتجات األجنبية األكثر قدرة عمى المن

 بعض الدوؿ إلعاقة وتخريب قطاع الزراعة.
تحرير مصادر االستثمار والتمويؿ الزراعي حيث يتولى الزراع الحصوؿ عمى االستثمارات  -4

والمدخالت الزراعية بأساليبيـ وتوقفت الدولة عف إمداد القطاع الزراعي بالتمويؿ أو دعمو. 
 فائدة القروض الزراعية ىي أسعار السوؽ. وأصبحت أسعار

  ىذا وقد غير بنؾ التنمية واالئتماف الزراعي مف طبيعة الدور الذي كاف يؤديو في
 القطاع الزراعي. وتحوؿ إلي بنؾ تجارى.

  وتجدر اإلشارة إلي أنو سيظؿ مف واجب الدولة تمويؿ االستثمار الزراعي الذي يعجز
مجاالت البنية األساسية والري والصرؼ وذلؾ حماية القطاع الخاص عف القياـ بو في 

لمزراعة مف التدىور إذا ما توقفت االستثمارات الحكومية والتي تمثؿ الجزء األكبر مف 
 االستثمار في الزراعة

تحرير التجارة الخارجية، حيث تـ إطالؽ حرية القطاع الخاص في التصدير واالستيراد  -5
، وحيث تتجو التجارة الخارجية لمسمع الزراعية إلي أف تصبح -وفقًا لمقواعد المنظمة –الزراعي

وتصبح الزراعية المصرية في منافسة مع  –جزء مف التجارة الدولية في ظؿ اتفاقيات الجات
الدوؿ األكثر تقدمًا في السوؽ الدولية الزراعية، باإلضافة إلي خضوعيا لنظرية الميزة النسبية 

 رد الزراعية بما يؤثر عمى إنتاج العديد مف السمع.مما يؤدى إلي إعادة تخصيص الموا
  كذلؾ أدت برامج اإلصالحات الييكمية إلي تغيير في أدوار المؤسسات الزراعية، ومف

داراتيا المختمفة المنتشرة في كافة أرجاء القطاع  أىـ تمؾ المؤسسات وزارة الزراعة وا 
 الزراعي.

 



أأأ  

 

 : ثانيًا: القطاع الزراعى قبل وبعد ثورة يناير
 المساحة االرضية الزراعية: -1

قصد بيا المساحة المزروعة، وما حدث بيا مف تغيير. حيث أف األرض الزراعية ىي عامؿ يو 
االنتاج الرئيسي. وأي تغير في مساحتيا يتبعو بالضرورة تغير في باقي عوامؿ االنتاج الزراعي. كما أف 

مف تغييرات اقتصادية واجتماعية.  بيايرتبط حجـ االنتاج الزراعي يتوقؼ عمى المساحة المزروعة. وما 
 كما أف حجـ االستثمار في الزراعة يرتبط كذلؾ بالمساحة االرضية المزروعة.

إف التغير في المساحة االرضية المزروعة يأخذ صورتيف، إما زيادة بالتوسع في المساحة 
ما نقصًا بزيادة االستقطاع والبناء عمى االرض ا لزراعية. ولكف المتاح مف البيانات المستصمحة سنويًا، وا 

( يشير إلى تناقص في المساحة المزروعة وبما يؤكد أف االستقطاع مف 2006/2010خالؿ الفترة )
االرض الزراعية كاف أكبر مف المساحات المستصمحة خالؿ تمؾ الفترة. حيث انخفضت المساحة 

( 2011/2014الؿ الفترة )ألؼ فداف وانخفضت خ 27,5( بنحو 2010/2011المزروعة مف عاـ )
ألؼ فداف. كما أنو مف المؤكد أف ىناؾ استمرارية في تناقص المساحة االرضية المزروعة  44,5بنحو

والذي يمثؿ أكبر خطر عمى الزراعة بصفة عامة وىو تآكؿ االرض المزروعة ألي سبب مف االسباب. 
 رض الزراعية.والذي يتطمب اتخاذ ما يمـز مف اجراءات لوقؼ ىذا التآكؿ في اال

إف النقص في المساحة المزروعة ال يؤدي فقط إلى نقص االنتاج واالكتفاء الذاتي ولكف يؤدي 
وبصفة أساسية إلى االختالؿ في التركيب المحصولي والنقص في مساحات محاصيؿ األعالؼ، ومف ثـ 

لمساحة المزروعة إلى اختالؿ في ىيكؿ القطاع الزراعي ككؿ. كما أنو مف الواضح أف التناقص في ا
سيستمر خالؿ السنوات القادمة طالما لـ يتخذ مف االجراءات والتشريعات ما يحد ويوقؼ ىذه الظاىرة 

 التي تيدد الزراعة بصفة أساسية.
ومف الواضح أف التوسع في االستصالح ال يماشي تناقص المساحة الزراعية بدليؿ تزايد النقص 

وىذه الظاىرة موجودة منذ فترة ولكنيا تزايدات في سنوات الثورة في المساحة المزروعة سنة بعد اخرى. 
ىناؾ تناقص في المساحة المزروعة لما تعاني منو البالد مف انفالت امنى، ومف ثـ يمكف القوؿ بأف 

. وينعكس ذلؾ مباشرة عمى مائة ألؼ فداف سنويًا خالؿ السنوات الثالث السابقة 100,000يقدر بنحو 
 لسمع الزراعية المختمفة.حجـ االنتاج مف ا

 
 التناقص في حجم االنتاج من بعض السمع الزراعية الرئيسية: -2

حجـ االنتاج مف أي سمعة زراعية ىو محصمة المساحة المزروعة واالنتاجية الفدانية. وال يمكف 
 –تة اذا كانت المساحة ثاب –الحكـ عمى حجـ االنتاج بمفرده ألف العامؿ االساسي المحدد لحجـ االنتاج 

ىو بال شؾ االنتاجية الفدانية مف المحصوؿ. ومف ثـ يمكف القوؿ أف حجـ االنتاج بمفرده ال يعكس اي 



ببب  

 

مؤشر. ولكف يمكف القوؿ بأف التناقص الذي حدث في حجـ االنتاج مف بعض السمع الزراعية راجعًا 
اع ذلؾ إلى النقص أيضًا إلى نقص المساحة المنزرعة مف المحصوؿ أواًل وفي بعض الحاالت يمكف ارج

 في االنتاجية.
 

 فترة الدراسة:خالل التغير في االنتاجية الزراعية 
لعؿ الظاىرة االكثر مفاجأة ىي زيادة االنتاجية الفدانية مف معظـ المحاصيؿ الزراعية، والرئيسية 

، 2.341(. فقد زادت انتاجية فداف القمح لنحو 2010/2012منيا عمي وجة الخصوص خالؿ الفترة )
طف لمفداف. كذلؾ بالنسبة لألرز، والذرة الشامية ، بينما انخفضت انتاجية محاصيؿ  2.782، 2.737

 .طف/فداف 47,739اخرى ىامة مثؿ قصب السكر الى  
ويمكف أف يعزي إلي عوامؿ اقتصادية عدة ولكف العوامؿ غير االقتصادية والتي ال يمكف  

االنتاجية الفدانية مثؿ حافز الثورة والتصميـ والرغبة العامة في قياسيًا قد يكوف ليا االثر االكبر في زيادة 
اثبات الذاتي واالعتماد عمى النفس ومف العوامؿ االقتصادية التي يمكف البناء عمييا، ولعميا تفسر بعض 
 أسباب زيادة االنتاجية الزراعية في فترة الثورة في مقدمتيا؛ توفر االيدي العاممة الزراعية نتيجة لعودة
العمالة مف الخارج وكذلؾ الركود في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة واتجاه االيدي العاممة إلى 
قطاع الزراعة مع انخفاض االجور وعوامؿ أخرى ظيرت في تمؾ الفترة وادت إلى نتائج غير متوقعة 

 ات.لالنتاجية الزراعية والتي تعتبر المؤشر الرئيسي لمتطور الزراعي خالؿ تمؾ السنو 
ونخمص مف ذلؾ إلى أنو قد زادت االنتاجية الفدانية لكؿ مف محاصيؿ القمح والذرة واألرز بعد 

 الثورة عما كانت عميو قبؿ الثورة. 



ججج  

 

 ( انتاجٌة الفدان لبعض أهم المحاصٌل الزراعٌة1-2جدول )     

 (2012-2009خالل الفترة )                    

  )طن/فدان(
 السنة

 المحصول
2009 2010 2011 2012 

 2,782 2,737 2,341 2,681 القمح

 ... 1,221 1,024 0,989 القطن

 4,103 4,021 3,959 4,031 اارز

 3,497 3,392 3,173 3,383 الذرة الشامٌة

 1,739 1,747 1,683 2,203 الوول

 47,739 48,508 49,091 48,84 قص  اللكر

 ضى ، نشرة االنتاج الزراعى ، قطاع الشئوف االقتصادية ، : وزارة الزراعة واستصالح االرا المصدر   
  2012القاىرة     

 يناير:  25التغير في حجم االستثمارات الزراعية قبل وبعد ثورة 
يعتبر االستثمار المحرؾ الرئيسي لمتنمية في مختمؼ قطاعات االقتصاد القومي. فكمما ازداد 

 ستيعابية لالقتصاد القومي.االستثمار ازداد معدؿ النمو فى الطاقة اال
( أف نسبة االستثمار الزراعي مف جممة االستثمارات القومية تكاد 2-2ويوضح جدوؿ رقـ )

% مف إجمالي االستثمار 2,9(، وتمثؿ نحو 2011/2012 –2009/2010تكوف ثابتة خالؿ الفترة )
االستثمارات الزراعية  . كما ازدادت 2012/2013% عاـ 3,4القومي. حيث ازدادت تمؾ النسبة إلى نحو

. وىذا يعني أنو رغـ ضآلة 2010/2013مميار جنية خالؿ الفترة  8,38إلى نحو  6,7مف نحو 
االستثمارات الزراعية مف جممة االستثمار إال أنو يوضح التوجو نحو تنمية القطاع الزراعي ألىمية 

ات خالؿ تمؾ الفترة حيث ازدادت االقتصاد القومي، وفي نفس الوقت يعني أنو ىناؾ وفرة في االستثمار 
ومف ثـ يمكف القوؿ أف االستثمارات القومية ومنيا االستثمارات الزراعية االستثمارات الكمية ولـ تنقص. 

 ( عما قبميا.2010/2011قد ازدادت في فترة ما بعد الثورة )
 

 مياالستثمار في قطاع الزراعة من إجمالي االستثمار القو تطور نسبة (  2-2جدول ) 
 )أسعار جارية، مميون جنية(                   2010/2013لمفترة 

 السنوات                   
 االستخدامات

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 8384,4 5370,7 6833,7 6743,1 االلتثمار فً الزراعة

 241612,2 246068,2 229066,4 231827,2 إيمالً االلتثمار

لتثمارات الزراعٌة نلبة اال
 من إيمالً االلتثمار

2,90% 2,98% 2,18% 3,47% 

-2011/2012ري ، القاىرة المؤشرات االقتصادية الكمية لالقتصاد القومي المص –وزراة التخطيط  :مف جمعت وحسبت: المصدر
2012/2013. 



ددد  

 

 االرقام القياسية ألسعار المنتجين والمستيمكين:
االقتصادي ومدى التغير الحادث بو ومدى شدتو. وفي نفس األسعار ىي التي تعكس الوضع 

وبالنظر لمرقـ القياسي العاـ ألسعار المنتجيف  الوقت تشير إلى حالة التضخـ الموجودة في المجتمع.
%، بينما 17,5أي بنحو  2012عاـ  195,2إلى نحو  2010عاـ   166,1يتضح زيادتو مف نحو 

خالؿ نفس الفترة وبنفس نسبة الزيادة  258,9إلى  220,6مف نحو ازداد الرقـ القياسي لقطاع الزراعة 
 تقريبًا. وىو ما يشير إلى زيادة الرقـ القياسي لممنتجيف.

 
إلى  2010عاـ  105,1وبالنسبة لمرقـ القياسي ألسعار المستيمكيف، فقد ازداد الرقـ العاـ مف نحو 

داد الرقـ القياسي ألسعار الطعاـ %. بينما از 17,8وبنسبة زيادة بمغت  2012عاـ  123,9نحو 
 (.3-2% خالؿ ذات الفترة. جدوؿ )  26,1والشراب بنحو 

 
ومف ثـ يمكف القوؿ بأنو قد حدثت زيادة في األرقاـ القياسية ألسعار المنتجيف والمستيمكيف لمسمع 

 الزراعية بعد ثورة يناير خالؿ الفترة موضع الدراسة.
 

 سعار المنتجين والمستيمكين(: األرقام القياسية أل3-2جدول )
 2012-2009)لقطاع الزراعة، والطعام( لمفترة 

 السنة
الرقم القياسي ألسعار  (1)الرقم القياسي ألسعار المنتجين

 (2)المستيمكين
 واستغالل  قطاع الزراعة الرقم العام

 الطعام واللراب الرقم العام الغابات وصيد االسماك
2009 147,4 192,4 94,6 92 
2010 166,1 220,6 105,1 110,1 
2011 190,5 254,2 115,7 127,2 
2012 195,2 258,9 123,9 138,9 

 100=  2044/2005سنة األساس  (1)
 100=  2010يناير  (2)

 سنوات مختمفة. –الحساب الختامي –: وزارة المالية المصدر



ههه  

 

 الفصل الثالث
 أوضاع األمــن الغذائي في الريف المصري

 2011يناير  25ـورة قبل وبعد ث
 

 تمييد: 3-1
تعد قضية الغذاء مف القضايا اإلستراتيجية ذات األبعاد المتعددة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
وثقافيًا وبيئيًا، ويكتسب موضوع تحقيؽ األمف الغذائى في مصر أىمية خاصة بسبب كوف مصر دولة 

عجز الميزاف التجارى الغذائى عمى الرغـ مف مستوردة صافية لمغذاء وذلؾ مع التزايد المطرد في 
 الزيادات المنخفضة في إنتاجية المحاصيؿ الزراعية خالؿ عقود.

وتشير العديد مف الدراسات واألبحاث والشواىد إلى عجز اإلنتاج الزراعى المصرى عف تمبية 
جوة الغذائية لمختمؼ الحاجات المتزايدة لمسكاف مف الغذاء، األمر الذى انعكس في صورة اتساع حجـ الف

المنتجات الغذائية وانخفاض نسب االكتفاء الذاتى لمختمؼ الحاصالت الزراعية خالؿ العقديف األخيريف، 
وذلؾ فضاًل عف إرتفاع أسعار الغذاء المحمية بمصر بشكؿ يفوؽ قدرات قطاعات كبيرة مف السكاف 

 ضر أو الريؼ.خاصة مع وجود شواىد تدؿ عمى إرتفاع نسبة الفقر سواء في الح
وتتأثر أوضاع األمف الغذائى بالعوامؿ المحددة لألنتاج الزراعى وأىميا محدودية الموارد 
الطبيعية لكنتاج الزراعى وأىميا األراضى والمياه فيما مورديف رقيقيف بطبيعتيما فى الحالة المصرية 

ا بمرور الوقت وبشكؿ متسارع نتيجة العديد مف العوامؿ, ويزداد أثر العوامؿ الضاغطة عمى محدوديتيم
ويوضح الجزء التالى التغيرات الحادثة فى اوضاع االمف الغذائى فى  وخطير خالؿ المرحمة الراىنة

 الريؼ وكذلؾ التغيرات فى التجارة الخارجية وخاصة الزراعية .
 

 (:2012-2011(، )2010-2009الميزان الغذائى خالل الفترتين ) 3-2
تعبيرًا عف حركة سمعة غذائية أو مجموعة سمعية معينة بالخصـ واإلضافة يعد الميزاف الغذائى  

 وصواًل إلى الغذاء الصافى الذى يحصؿ عميو اإلنساف.
وتبدأ حركة الميزاف الغذائى باإلنتاج المحمى مف السمعة الغذائية أو المجموعة السمعية المعينة وتضاؼ 

وجودات المحمية في السمعة الغذائية أو مجموعة السمع، إليو الواردات ويعد أىـ المصدريف الرئيسييف لمم
ثـ يتـ خصـ الصادرات مف السمعة في تمؾ الموجودات وذلؾ مع أخذ المخزونات في االعتبار بعضافة 
المخزوف مف السمعة في أوؿ المدة وخصـ المخزوف منيا آخر المدة، ثـ بعد ذلؾ يتـ خصـ 

إلنساف وتشتمؿ تمؾ اإلستخدامات عمى غذاء الحيواف اإلستخدامات لمحصوؿ عمى المتبقى لغذاء ا
والتقاوى واإلستخدامات الصناعية، ثـ يتـ بعد ذلؾ تقدير الغذاء الصافى في خالؿ إستخداـ معامؿ 

 اإلستخراج.



ووو  

 

ويمكف اعتبار الميزاف الغذائى بمثابة كشؼ حركة يوضح أوضاع األمف الغذائى لدولة ما لمسمع 
 تمفة.الغذائية بمجموعاتيا المخ

-2009الؿ الفترة بيف )وسوؼ يتـ إستعراض أوضاع الميزاف الغذائى بجميورية مصر العربية خ
 :( كما يمى2011-2201(، )2010

 
 مجموعـة الحـبوب:  3-2-1

( الذي يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة الحبوب بجميورية مصر 1-3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( أف إنتاج القمح قد  بمغ أقصاه خالؿ فترتى 2012-2011(، )2010-2009العربية خالؿ الفترتيف )

 2009مميوف طف في عاـ  8,523مميوف طف حيث كاف  8,795حيث بمغ  2012الدراسة في عاـ 
 %.3,2ألؼ طف وبنسبة زيادة قدرىا  272بزيادة قدرىا 

تبعيا وترجع تمؾ الزيادة في إنتاج القمح بشكؿ أساسى إلى السياسة السعرية الواضحة التى ت
الحكومة بالنسبة لمحصوؿ القمح خالؿ السنوات األخيرة بععالف سعر الضماف لممحصوؿ قبؿ موعد 

 الزراعة بوقت كافى، األمر الذى ال يتحقؽ لمعديد مف المحاصيؿ األخرى اليامة لممزارع. 
 كما يتضح مف الميزاف الغذائى لمقمح أيضًا إرتفاع نسبة الفاقد مف المحصوؿ بشكؿ كبير حيث

وىى نسب كبيرة  2012%, في عاـ 35,6وأرتفعت إلى  2009% عاـ 18,8تراوحت نسبة الفاقد بيف 
بكؿ المقاييس وتمثؿ فرقًا ال يستطيع اإلقتصاد القومى تحممو في حالة محصوؿ استراتيجي مثؿ القمح ، 

طف  ألؼ 108إلى  2009ألؼ طف في عاـ  149 إنتاجو مف انخفضوبالنسبة لمحصوؿ الشعير فمقد أ
المتاح لكستخداـ  انخفض%، كما 27,5تبمغ  نقصطنًا بنسبة  41قدره نقصبمقدار  2012في عاـ 
%،  وتعتمد 26طف يمثؿ  38قدره  نقصطنًا بمقدار  108إلى  2009طنًا فى عاـ  146منو مف 

األوضاع اإلنتاجية لمحصوؿ الشعير بشكؿ رئيسى عمى معدالت سقوط األمطار إذ أنو يزرع بصفة 
 سية في محافظات الحدود ذات الطبيعة الصحراوية التى تعتمد عمى األمطار.رئي

إلى  2009مميوف طف عاـ  7,401إنتاجو مف  انخفضوبالنسبة لمحصوؿ الذرة الشامية فمقد 
ارتفعت  فى حيف%، 7,1قدرىا  تناقصطنًا بنسبة  525قدره  بنقص 2012مميوف طف عاـ  6,876

  1996بمقدار زيادة قدره  2012طنًا في عاـ  6523إلى  2009ـ طنًا في عا  4527وارداتيا مف 
% وفي ىذه الحالة فعف نسبة الزيادة في واردات الذرة الشامية تفوؽ نسبة زيادة 5,7طنًا بنسبة زيادة 

 5,765إلى  2009مميوف طف عاـ  7,253االنتاج ، وبالنسبة لمحصوؿ األرز فمقد انخفض إنتاجو مف 
% ولقد بمغ إنتاج األرز 21,8طنًا بنسبة انخفاض تبمغ  1578بانخفاض قدره  2012مميوف طف عاـ 
بكمية  2011وبمغ أدناه في عاـ  مميوف طف 7,253بكميات قدرت بحوالى 2009أقصاه في عاـ 

مميوف طف،  ويتضح مف الميزاف الغذائى لألرز انخفاض كمية صادرات األرز في الفترة  4,330مقدارىا 



ززز  

 

(، حيث بمغت صادرات 2010-2009( بشكؿ كبير بالنسبة لمفترة األولى )2012، 2011الثانية )
عمى الترتيب ويرجع ذلؾ  2012، 2011، 2010، 2009طنًا خالؿ  225، 60، 795، 836األرز 

االنخفاض إلى القيود التى وضعتيا الحكومة عمى تصدير األرز خالؿ األعواـ األخيرة لمحاولة الحفاظ 
 ف االرتفاعات غير المبررة.عمى أسعاره المحمية م

 2012حتى 2009( الميزان الغذائى لجميورية مصر العربية خالل الفترة من عام 1-3جدول )

 
 المنتجات

 اإلستخـدامـات المعـروض
اول  الوارد االنتاج

 المدة
آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخدام

غذاء 
 الحيوان

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنسان

معامل 
 الستخراجا

 الغذاء
 الصافي

              الحبــــوب
 10402 81,22 12807 1605 - 180 - 1452 97 2216 1449 6933 8523 2009      القمح

2010 7169 7938 2216 2216 129 14978 - 183 - 1872 12923 81,56 10540 
2011 8371 9811 1701 2882 123 16878 - 190 - 3376 13312 8756 10857 
2012 8795 6549 2882 2455 14 15657 - 204 - 3131 12322 81,56 10050 

 11 751 15 9 - 5 117 146 6 - - 3 149   2009    يراللع
2010 117 18 - - 16 119 95 8 - 7 9 75 7 
2011 122 22 - - 21 123 98 7 - 7 11 75 8 
2012 108 16 - - 16 108 86 9 - 6 7 75 5 

 الذرة اللامية

 البيضاء والصفراء()

2009 

7401 4527 48 1 8 11927 5371 28 650 598 5320 95,80 5097 

2010 7686 5004 1 1 27 12663 5490 28 620 633 5892 95,8 5645 
2011 7183 6897 - - 6 14074 6989 25 568 844 5648 95,8 5411 
2012 6876 6523 - - 18 13381 6845 3 392 863 5251 95,8 5030 

 676 92 735 43 - 3 87 868 1 - - 2 867  2009الرفيعةالذرة
2010 781 3 - - 1 783 78 3 - 39 663 92,0 610 
2011 702 -1 - - - 703 70 4 - 35 594 92,0 546 
2012 839 - - - 1 838 84 3 - 42 709 92 652 

 4315 68,5 6299 130 3 69 - 6501 836 1 61 24 7253    2009      األرز
2010 5520 25 1 1 795 4750 - 55 2 77 4616 67,5 3116 
2011 4330 137 5 5 60 4407 - 71 2 88 4246 67,0 2845 
2012 5675 35 5 - 225 5490 - 74 - 110 5306 68,5 3635 

 ت وة : وزارة الزراعة وإلتصالح ااراضى، قطاع الشبون اإلقتصادٌة، نشرة المٌزان الغذابى، اعداد م المصدر



ححح  

 

 مجموعة الفاكيـة:  3-2-2
( الذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة الفاكية بجميورية مصر 2-3يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

( أف البرتقاؿ الذى يعد أكبر حاصالت 2012، 2011( ، )2010-2009العربية خالؿ الفترتيف )
 2,786إلى  2009طف في عاـ  مميوف 2,372قد أرتفع إنتاجو مف  -الفاكية في مصر مساحًة وانتاجاً 

%، كما أرتفعت صادرات 17,5ألؼ طف  وبنسبة زيادة تبمغ  414بزيادة تبمغ  2012مميوف طف عاـ 
 150بزيادة تبمغ  2012مميوف طف في عاـ  1,019إلى  2009ألؼ طف في عاـ  869البرتقاؿ مف 

،  1,278نساف مف البرتقاؿ %، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اال17,3ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ 
،  2012، 2011، 2010، 2009مميوف طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  1,371، 1,303، 1,342

بزيادة قدرىا  2012ألؼ طف عاـ  885إلى  2009ألؼ طف عاـ  810كما ارتفع إنتاج اليوسفى مف 
ألؼ طف  15إلى  2009آالؼ طف عاـ 10%، كما ارتفعت صادراتو مف 9,3طنًا بنسبة زيادة تبمغ  75
%  ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء االنساف مف 50بنسبة زيادة تبمغ  و طف 5بزيادة قدرىا  2012عاـ 

، 2011، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  674، 704، 666، 680اليوسفى 
ألؼ طف  541إلى  2009ألؼ طف في عاـ  509كما يتضح أف إنتاج التفاح قد انخفض مف  2012

%، ولقد ارتفعت واردات التفاح مف 6,3ألؼ طف بنسبة زيادة قدرىا  32بزيادة قدرىا  2012في عاـ 
ألؼ طف بنسبة زيادة  179بزيادة قدرىا  2012ألؼ طف في عاـ  230إلى  2009ألؼ في عاـ  51
طف عمى ألؼ  654، 520، 457، 475%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء االنساف مف التفاح 351

 .2012، 2011، 2010، 2009الترتيب خالؿ األعواـ 
 2012مميوف طف عاـ  1,379إلى  2009مميوف طف عاـ  1,370ولقد أرتفع إنتاج العنب مف 

%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف العنب 0,7آالؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  9بزيادة قدرىا 
طف عمى الترتيب، ولقد تذبذبت كميات صادرات العنب مميوف  0,963،  0,611، 1,094، 1,083

 165، 624، 85، 106لكميات ( حيث بمغت تمؾ ا2012-2011(، )2010-2009خالؿ الفترتيف )
 عمى الترتيب. 2012، 2011، 2010، 2009عمى الترتيب خالؿ األعواـ  طفألؼ 



ططط  

 

2012 – 2009الفترة ( الميزان الغذائي لمفاكية  لجميورية مصر العربية خالل 2-3جدول )  

 
 المنتجات

 اإلستخػدامػات المعػروض
اول  الوارد االنتاج

 المدة
آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخدام

غذاء 
 الحيوان

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنسان

معامل 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

              الفاكية 
 920 72 1278 225 - - - 1503 869 - - - 2372 2009البرتقاؿ 

2010 2401 1 - - 823 1579 - - - 237 1342 72 966 
2011 2578 2 - - 1047 1533 - - - 230 1303 72 938 
2012 2786 2 - - 1019 1769 - - - 398 1371 72 987 

 469 69 680 120 - - - 800 10 - - - 810 اليوسفي 
2010 797 - - - 14 783 - - - 117 666 69 460 
2011 848 - - - 20 828 - - - 124 704 69 486 
2012 885 - - - 15 870 - - - 196 674 69 465 
الميموف المالح 
2009 

321 - - - 25 296 - - - 15 281 58 163 

2010 318 - - - 47 271 - - - 14 257 58 149 
2011 297 - - - - 294 - - - 15 279 58 162 
2012 301 - - - 22 279 - - - 25 254 62 157 
موالح أخرى 
2009 

8 2 - - 6 4 - - - 1 3 71 2 

2010 7 2 - - 5 4 - - - 1 3 71 2 
2011 8 1 - - 1 8 - - - 1 7 71 5 
2012 8 1 - - 2 7 - - - 2 5 71 4 

 428 90 475 184 - - - 559 1 - - 51 509 2009التفاح 
2010 493 45 - - - 538 - - - 81 457 90 411 
2011 456 196 2 2 1 624 - - - 94 520 90 477 
2012 541 230 2 3 1 769 - - - 115 654 90 589 

 1029 95 1083 191 - - - 1274 106 - - 10 1370 2009العنب 
2010 1360 12 - - 85 1287 - - - 193 1094 95 1039 
2011 1321 22 - - 624 719 - - - 108 611 95 580 
2012 1379 29 - - 165 1243 - - - 280 963 95 915 

 620 67 926 176 - - - 1102 22 - - 3 1121 2009الموز    
2010 1029 10 - - 17 1022 - - - 169 853 67 572 
2011 1054 26 11 1 10 1080 - - - 173 907 67 608 
2012 1130 44 1 2 4 1169 - - - 187 982 67 658 



ييي  

 

 2012 – 2009ائي لمفاكية  لجميورية مصر العربية خالل الفترة ( الميزان الغذ2-3تابع جدول )
 

 المنتجات
 اإلستخػدامػات المعػروض

اول  الوارد االنتاج
 المدة

آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخدام

غذاء 
 الحيوان

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنسان

معامل 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

المانجو 
2009 

534 1 - - 10 525 - - - 79 449 65 290 

2010 506 1 - - 18 489 - - - 73 416 65 270 
2011 598 1 - - 25 574 - - - 86 488 65 317 
2012 787 2 - - 32 757 - - - 114 643 57 367 

 113 60 125 12 - - - 137 2 - - 26 113 المشمش
2010 93 22 - - 1 114 - - - 10 104 90 94 
2011 97 16 - - 1 112 - - - 10 102 90 92 
2012 99 14 - - 17 96 - - - 14 82 90 74 
 846 90 940 219 - - - 1159 325 - - 68 1416 فواكو أخرى 
2010 1193 100 - - 365 928 - - - 175 753 90 678 
2011 1254 76 10 9 326 1005 - - - 190 815 90 734 
2012 1263 132 9 13 320 1071 - - - 241 830 90 747 
 754 85 887 157 - - - 1044 - - - - 1044 بمح طازج 
2010 1124 - - - - 1124 - - - 169 955 85 812 
2011 1104 - - - - 1104 - - - 166 938 85 797 
2012 1110 - - - - 1110 - - - 250 860 80 688 
بمح مجفؼ 

 أوعجوة 
227 4 - - 14 217 - - - 11 206 75 155 

2010 229 8 - - 21 216 - - - 11 205 75 154 
2011 270 5 - - 16 259 - - - 13 246 75 185 
2012 290 16 - - 25 281 - - - 14 267 75 200 

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمفة المصدر  : وزارة الزراعة وا 
 

بزيادة قدرىا  2012مميوف عاـ  1,130وأرتفع إلى  2009مميوف طف عاـ  1,121ولقد بمغ إنتاج الموز 
،  0,9260%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء االنساف مف الموز 0,8امؼ طف بنسبة زيادة قدرىا  9

 مميوف طف عمى الترتيب.  0,907، 1,022، 0,185
بزيادة  2012ؼ طف في عاـ أل 787إلى  2009ألؼ طف في عاـ  534ولقد ارتفع إنتاج المانجو مف 

 %.47,6بنسبة زيادة تبمغ  253قدرىا 



ككك  

 

ألؼ طف عمى الترتيب  643، 488، 416، 446ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف المانجو 
مميوف طف  1,044، ولقد زاد إنتاج البمح الطازج مف 2012، 2011، 2010، 2009خالؿ األعواـ 

ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  66بزيادة مقدرىا  2012ف في عاـ مميوف ط 1,110إلى  2009في عاـ 
 0,860،  0,938، 0,955، 0,887%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف البمح الطازج 6,3

 .2012، 2011، 2010، 2009مميوف طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ 
 

 مجمــوعة الخضـروات  3-2-3
ى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة الخضر في جميورية مصر ( الذ3-3يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

( أف إنتاج الطماطـ قد انخفض مف 2012 -2011(، )2010-2009العربية خالؿ الفترتيف )
 1,695بعنخفاض قدره  2012مميوف طف في عاـ  8,639إلى  2009مميوف طف في عاـ  10,334

ألؼ طف عاـ  142رات الطماطـ مف %، ولقد انخفضت صاد16,4مميوف طف بنسبة انخفاض بمغت 
 كما%، 12,7ألؼ طف بنسبة انخفاض تبمغ  18بانخفاض قدره  2012ألؼ طف عاـ  124إلى  2009

 2012ألؼ طف في عاـ  283إلى  2009ألؼ طف عاـ  313انخفض إنتاج الفاصوليا الخضراء مف 
لمتاح لغذاء اإلنساف مف %، ولقد بمغت كميات ا10,6ألؼ طف بنسبة انخفاض تبمغ  30بانخفاض قدره 

، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  190، 243، 213، 210الفاصوليا الخضراء 
2011 ،2012. 

 2012ألؼ طف عاـ  181إلى  2009ألؼ طف عاـ  262ولقد انخفض إنتاج البسمة الخضراء مف 
ية المتاح لغذاء اإلنساف مف %، ولقد بمغت كم30,9ألؼ طف بنسبة انخفاض قدرىا  81بانخفاض قدره 
 2012، 2011، 2010، 2009ألؼ طف خالؿ األعواـ  126، 175، 173، 207البسمة الخضراء 

مميوف طف عاـ  1,875إلى  2009مميوف طف عاـ  1,653عمى الترتيب، ولقد ارتفع إنتاج البطيخ مف 
ميات المتاح لغذاء اإلنساف ، ولقد بمغت ك13,4ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  222بزيادة مقدارىا  2012

، 2009مميوف طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  1,677، 1,339، 3,455، 1,472مف البطيخ 
 1,010إلى  2009ألؼ طف عاـ  920، ولقد ارتفع إنتاج الشماـ والمقات مف 2012، 2011، 2010

لقد بمغت كميات % و 9,8ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  90وبمغ مقدار الزيادة  2012مميوف طف عاـ 
مميوف طف خالؿ الفترة  0,903،  0,931، 0,903، 0,825المتاح لغذاء اإلنساف مف الشماـ والمقات 

مميوف طف عاـ  2,067عمى الترتيب، ولقد ارتفع إنتاج البصؿ مف  2012، 2011، 2010، 2009
ة تبمغ ألؼ طف بنسبة زياد 316بمقدار زيادة يبمغ  2012مميوف طف عاـ  2,383إلى  2009
 2012ألؼ طف عاـ  566إلى  2009ألؼ طف عاـ  507ارتفعت صادرات البصؿ مف  كما%، 15,3

ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف البصؿ  .%11,6ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  59بزيادة تبمغ 
، 2011، 2010, 2009مميوف طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  1,455، 1,480، 1,369، 1,318
عمى الترتيب، ويالحظ بالنسبة لمجموعة الخضر ارتفاع نسبة الفاقد في حالة محصوؿ الطماطـ  2012

 .2012% في عاـ 24,4إلى  2009% في عاـ 24,7خاصة حيث تراوحت تمؾ النسبة بيف 
 
 
 



للل  

 

 المٌزان الغذائى للخضروات والزٌوت لجمهورٌة مصر العربٌة :  (3-3جدول رقم )

 2012 – 2009خالل الفترة 

 2009عام 
 

 المنتيات

 اإللت ـدامـات المعـروض

اول  الوارد االنتاج

 المدة

آ ر 

 المدة

المتاح  الصادر

 لاللت دام

غذاء 

 الحٌوان

غذاء  الواقد الصناعة التقاوى

 االنلان

معامل 

 االلت راج

الغذاء 

 الصافً

 765 52 1472 164 - - - 1636 17 - - - 1653 البطٌخ الخضر

 594 72 825 92 - - - 917 5 - - 2 920 الشمام المقات 

 1213 92 1318 234 - 9 - 1561 507 - - 1 2067 البصل 

 7123 93 7659 2553 - - - 10212 142 - - 20 10334 الطماطم 

فاصرررررررررررررررررررررررولٌا 

  ضراء 

313 - - - 54 259 - - - 49 210 85 179 

 124 60 207 49 - - - 256 6 - - - 262 البل ة ال ضراء 

              ت النباتٌة الزٌو

زٌرررررررررت فرررررررررول 

 صوٌا 

126 155 - - 24 247 - - - - 247 100 247 

زٌرررررررررت برررررررررذرة 

 القطن 

36 - - - - 36 - - - - 36 100 36 

 130 100 130 - - - - 130 23 - - 145 8 زٌت عباد شم  

 27 100 27 - - - - 27 7 - - 28 6 زٌت الذرة 

 46 100 46 - 224 - - 270 6 - - 276 - زٌت الن ٌل 

 
 2010عام 

 

 المنتيات

 اإللت ـدامـات المعـروض

اول  الوارد االنتاج

 المدة

آ ر 

 المدة

المتاح  الصادر

 لاللت دام

غذاء 

 الحٌوان

غذاء  الواقد الصناعة التقاوى

 االنلان

معامل 

 االلت راج

الغذاء 

 الصافً

 757 52 1455 161 - - - 1616 21 - - - 1637 البطٌخ الخضر

 698 72 969 106 - - - 1075 5 - - 1 1079 الشمام المقات 

 1259 92 1369 243 - 9 - 1621 638 - - 2 2257 البصل 

 5900 93 6344 2115 - - - 8459 142 - - 14 8587 الطماطم 

 181 85 213 50 - - - 263 38 - - - 301 فاصولٌا  ضراء 

 104 60 173 40 - - - 213 11 - - - 224 البل ة ال ضراء 

              الزٌوت النباتٌة 

 246 100 246 - - - - 246 27 - - 164 109 زٌت فول صوٌا 

 26 100 26 - - - - 26 - - - - 26 زٌت بذرة القطن 

 147 100 147 - - - - 147 29 - - 155 21 زٌت عباد شم  

 12 100 12 - - - - 12 13 - - 15 100 زٌت الذرة 

 42 100 42 - 209 - - 251 21 - - 272 - ل زٌت الن ٌ

 
 



ممم  

 

 2011عام 
 

 المنتجات
 اإلستخػدامػات المعػروض

اوؿ  الوارد االنتاج
 المدة

آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخداـ

غذاء 
 الحيواف

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنساف

معامؿ 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

 696 52 1339 149 - - - 1488 21 - - - 1509 البطيخ الخضر 
 670 72 931 104 - - - 1035 4 - - - 1039 الشماـ المقات

 1362 92 1480 262 - - 4 - 1746 666 - 1 2411 البصؿ
 5644 93 6569 2023 - - - 8092 81 - - 49 8124 الطماطـ

 207 85 243 57 - - - 300 39 - - - 239 الفاصوليا الخضراء
 105 60 175 41 - - - 216 13 - - 3 226 البسمة الخضراء
              الزيوت النباتية 

 443 100 443 - - - - 443 26 - - 350 119 زيت فوؿ الصويا 
 32 100 32 - - - - 32 - - - - 32 زيت بذرة القطف 

 237 100 237 - - - - 237 55 - - 262 30 زيت عباد الشمس 
 46 100 46 - - - - 46 1 - - 37 10 زيت الذرة 

 88 100 88 - 429 - - 517 8 - - 525 - زيت النخيؿ 
 

 2012عام 
 

 المنتجات
 اإلستخـدامـات المعـروض

اول  الوارد االنتاج
 المدة

آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخدام

غذاء 
 الحيوان

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنسان

معامل 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

 872 52 1677 186 - - - 1863 12 - - - 1875 لبطيخ االخضر 
 650 72 903 100 - - - 1003 8 - - 1 1011 الشماـ المقات 

 1339 92 1455 364 - - - 1819 566 - - 2 2385 البصؿ 
 5951 93 6399 2133 - - - 8532 124 - - 17 8639 الطماطـ 

 162 85 190 63 - - - 253 30 - - - 283 فاصوليا خضراء 
 50 40 126 42 - - - 161 13 - - - 181 البسمة الخضراء 
              الزيوت النباتية 
 70 100 70 - - - - 70 35 - - 21 84 زيت فوؿ صويا 
 39 100 39 - - - - 39 - - - - 39 زيت بذرة القطف 
 472 100 472 - - - - 472 46 - - 486 32 زيت عباد شمس 

 56 100 56 - - - - 56 2 - - 50 8 زيت الذرة 
 - 100 - - 617 - - 617 3 - - 620 - زيت النخيؿ 

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمفة   المصدر: وزارة الزراعة وا 



ننن  

 

 :مجمـوعـة البقوليات 3-2-4
لمجموعة البقوؿ خالؿ الفترتيف ( الذى يبيف الميزاف الغذائى 4-3يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

ألؼ طف عاـ  298( أف إنتاج الفوؿ البمدى قد انخفض مف 2011-2012( ، )2009-2010)
ألؼ طف بنسبة انخفاض بمغت  157وذلؾ بعنخفاض قدره  2012ألؼ طف عاـ  141إلى  2009
لترتيب ألؼ طف عمى ا 304، 393، 558، 630%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف 111,3
قد ظؿ إنتاج محصوؿ العدس عند كمية حوالى ألؼ و ، 2012، 2011، 2010، 2009ألعواـ خالؿ ا

، 106، 97، ولقد بمغت كمية المتاح لغذاء اإلنساف مف العدس 2012، 2009طف فيما بيف عامى 
 .2012، 2011، 2010، 2009ألؼ طف خالؿ السنوات  65، 90

الغذائى اليامة إذ أنيا تمثؿ مكوف ىاـ في الغذاء الشعبى وتمثؿ البقوليات أحد مجموعات العجز 
لممصرييف عمى مدى زمنى طويؿ، ولـ تحدث بأوضاع الميزاف الغذائى ليذه المجموعة أى تغييرات 

 (.2012-2011(، )2010-2009ممحوظة فيما بيف الفترتيف )
 

 (4-3جدول رقم )
 2012 –2009لجميورية مصر العربية خالل الفترة  ية والسكريةلمبقوليات والمحاصيل الزيتية والدرن الميزان الغذائى

 2009عام 
 

 المنتجات
 اإلستخـدامـات المعـروض

اول  الوارد االنتاج
 المدة

آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخدام

غذاء 
 الحيوان

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنسان

معامل 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

              البقوليات 
 599 95 630 39 - 14 93 776 40 2 2 518 298 الفوؿ البمدي 

 93 96 97 4 - - - 101 6 - - 106 1 العدس 
المحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 الزيتية 
             

 - 98 - 20 662 1 - 683 -  - 654 39 فوؿ الصويا 
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 السودانى 
206 6 - - 15 197 - 6 - 2 189 70 132 

 - - - 1 23 - - 24 4 - - 7 21 عباد الشمس 
 - - - 2 182 9 - 193 - - - - 193 بذرة القطف 
 45 100 45 - - - - 45 11 - - 19 27 السمسـ 
 247 80 309 59 28 - - 396 53 - - - 449 الزيتوف 

المحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الدرنية 

             

 2055 89 2309 557 - 408 - 3274 446 - - 61 3659 البطاطس 
المحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 السكرية 
             

 700 10,85 6456 49 9649 310 - 16464 6 - - - 16470 قصب السكر 
 - 14,61 - 1199 4087 - 68 5334 - - - - 5334 بنجر السكر 



سسس  

 

 2010عام 
 

 المنتجات
 اإلستخػدامػات المعػروض

اوؿ  الوارد االنتاج
 المدة

آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخداـ

غذاء 
 الحيواف

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنساف

معامؿ 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

              البقوليات 
 530 95 558 42 - 12 82 695 19 2 2 480 234 الفوؿ البمدي 

 102 96 106 10 - - - 116 12 - - 126 2 العدس 
المحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 الزيتية 
             

 - 98 - 19 621 1 - 641 2 - - 617 26 فوؿ الصويا 
 114 70 163 18 - 7 - 188 15 - - 5 198 الفوؿ السودانى 
 - - - 3 60 - - 63 5 - - 27 41 عباد الشمس 
 - - - 6 128 11 - 145 - - - - 145 بذرة القطف 
 60 100 60 2 - - - 62 11 - - 22 51 السمسـ 
 201 80 251 77 26 - - 354 38 - - 1 391 الزيتوف 

اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ المح
 الدرنية 

             

 2055 89 2309 558 - 415 - 3282 436 - - 84 3634 البطاطس 
المحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 السكرية 
             

 604 10,85 5566 55 9549 310 - 15480 2 - - - 15482 قصب السكر 
 - 13,19 - 333 7507 - - 7840 - - - - 7840 بنجر السكر 

 
 2011عام 

 
 المنتجات

 اإلستخػدامػات روضالمعػ
اوؿ  الوارد االنتاج

 المدة
آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخداـ

غذاء 
 الحيواف

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنساف

معامؿ 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

              البقوليات 
 373 95 393 24 - 8 58 483 5 - - 313 175 الفوؿ البمدي 

 86 96 90 4 - - - 94 5 - - 97 2 العدس 
              المحاصيؿ الزيتية 

 - 57 98 58 70 682 - 811 - - - 768 43 فوؿ الصويا 
 116 70 165 2 - 2 - 169 39 - - 6 202 الفوؿ السودانى 
 - - - 5 86 - - 91 2 1 - 55 39 عباد الشمس 
 - - - - 11 160 16 187 - - - - 187 بذرة القطف 
 57 100 57 4 - - - 61 15 - 1 27 48 السمسـ 
 296 80 370 66 6 - - 442 19 - - 1 460 الزيتوف 

              المحاصيؿ الدرنية 
 2234 89 - 2510 619 510 - 3639 838 45 38 146 4338 البطاطس 

              المحاصيؿ السكرية 
 582 10,63 5471 129 9841 267 - 15708 1 - - - 15709 قصب السكر 
 - 13,19 - 563 6923 - - 7486 - - - - 7486 بنجر السكر 



ععع  

 

 2012عام 
 

 المنتجات
 اإلستخػدامػات المعػروض

اوؿ  الوارد االنتاج
 المدة

آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخداـ

غذاء 
 الحيواف

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنساف

معامؿ 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

              البقوليات 
 289 95 304 19 - 8 45 376 15 - - 250 141 الفوؿ البمدي 

 62 96 65 3 - - - 68 10 3 - 80 1 العدس 
              المحاصيؿ الزيتية 

 23 98 23 48 482 1 - 554 1 - - 525 30 فوؿ الصويا 
 126 70 185 2 - 6 - 188 30 - - 11 207 الفوؿ السودانى 

 - 77 - 60 90 - - 96 2 - 1 78 19  عباد الشمس
 - - - 13 195 10 - 218 - - - - 218 بذرة القطف 
 58 100 58 4 - - - 62 14 - - 32 44 السمسـ 
 341 80 426 79 24 - - 529 34 - - - 563 الزيتوف 

              المحاصيؿ الدرنية 
 2515 89 2826 830 - 495 - 4151 556 270 45 124 4758 البطاطس 

    315          المحاصيؿ السكرية 
 619 11,25 5500 - 9531 382 - 15764 1 - - - 15765 قصب السكر 
 - 13,19 - 1484 7642 - - 9126 - - - - 9126 بنجر السكر 

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمف  ة المصدر: وزارة الزراعة وا 
 
( والذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة 4-3يوضح الجدوؿ رقـ ) المحاصيل الزيتيـة : 3-2-5

( أف إنتاج فوؿ الصويا قد انخفض 2012-2011(، )2010-2009المحاصيؿ الزيتية خالؿ الفترتيف )
آالؼ  9وبمغ مقدار االنخفاض  2012ألؼ طف في عاـ  30إلى  2009ألؼ طف في عاـ  39مف 

 2009ألؼ طف عاـ  654%،  كما انخفضت واردات فوؿ الصويا مف 23بة انخفاض تبمغ طف بنس
%، ولقد أرتفع إنتاج 24,6ألؼ طف بنسبة انخفاض تبمغ  129ألؼ طف بانخفاض مقداره  525إلى 

بزيادة مقدارىا ألؼ طف  2012ألؼ طف عاـ  207إلى  2009ألؼ طف عاـ  206الفوؿ السودانى مف 
، 163، 189%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف الفوؿ السودانى 0,5غ وبنسبة زيادة تبم

.   ولقد بمغ إنتاج 2012، 2011، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  185, 165
 2012ألؼ طف خالؿ عاـ  218وأرتفع إلى  2009ألؼ طف خالؿ عاـ  193بذرة القطف في مصر 

ألؼ طف في عاـ  449%، ولقد ارتفع إنتاج الزيتوف مف 13بنسبة زيادة قدرىا  طناً  25بزيادة مقدارىا 
%، ولقد 25,4ألؼ طنًا بنسبة تبمغ  114بزيادة مقدارىا  2012ألؼ طف في عاـ  563إلى  2009

ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  426، 370، 251، 309بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف 
2009 ،2010 ،2011 ،2012. 

 
 



ففف  

 

 
 المحاصيل الدرنيـة:  3-2-6

( الذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة المحاصيؿ الدرنية خالؿ 4-3يوضح الجدوؿ رقـ ) 
مميوف  3,659( أف إنتاج محصوؿ البطاطس قد أرتفع مف 2012-2011( ، )2010-2009الفترتيف )
ميوف طنًا بنسبة تبمغ م 1,099بزيادة مقدارىا  2012مميوف طف عاـ  4,758إلى  2009طف عاـ 

 2,826، 2,510، 2,309، 2,309%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف البطاطس 30
 446، ولقد أرتفعت صادرات البطاطس مف 2012، 2011، 2010، 2009مميوف طف خالؿ األعواـ 

زيادة ألؼ طف بنسبة  110بزيادة مقدارىا  2012ألؼ طف في عاـ  556إلى  2009ألؼ طف عاـ 
ألؼ طف ولكنيا تحقؽ  500%، ويالحظ أف صادرات البطاطس تتذبذب حوؿ كمية تبمغ 24,7تبمغ 

طفرات في بعض األعواـ في حالة عدـ تعنت الجانب األوربى بالنسبة لمرض العفف البنى كما حدث في 
 ألؼ طف. 838والذى بمغت قيمة كمية صادرات البطاطس  2011عاـ 
 
 :المحاصيل السكرية 3-2-7

( والذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة المحاصيؿ السكرية أف إنتاج 4-3يوضح الجدوؿ رقـ )
مميوف طف في عاـ  15,765إلى  2009مميوف طف في عاـ  16,47قصب السكر قد أنخفض مف 

%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء 4,3ألؼ طف بنسبة انخفاض تبمغ  705بعنخفاض قدره  2012
مميوف طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  5,500، 5,471، 5,566، 6,456ب السكر اإلنساف مف قص

2009 ،2010 ،2011 ،2012. 
 

 2012مميوف طف عاـ  9,126إلى  2009مميوف طف عاـ  5,334ولقد أرتفع إنتاج بنجر السكر مف 
 %.71,1مميوف طف بنسبة زيادة بمغت  3,792بزيادة قدرىا 

 
 لنباتية :مجمـوعة الزيـــوت ا  3-2-8

( الذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة الزيوت، أف إنتاج زيت فوؿ 4-3يوضح الجدوؿ رقـ ) 
بعنخفاض  2012ألؼ طف في عاـ  84إلى  2009ألؼ طف في عاـ  126الصويا قد انخفض مف 

% ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف زيت فوؿ 33,3ألؼ طف وبنسبة انخفاض تبمغ 42قدرة 
، 2011، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  70، 443، 246، 247لصويا ا

ألؼ طف  32إلى  2009آالؼ طف عاـ 8عمى الترتيب، ولقد أرتفع إنتاج زيت عباد الشمس مف  2012
% وقد بمغت كميات المتاح لغذاء 300ألؼ طف بنسبة زيادة قدرىا   24بزيادة قدرىا  2012في عاـ 

، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  472، 237، 147، 130زيت عباد الشمس  اإلنساف مف



صصص  

 

ألؼ طف في  149عمى الترتيب، ولقد ارتفعت واردات زيت عباد الشمس مف  2012، 2011، 2010
ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  341بزيادة مقدارىا  2012ألؼ طف في عاـ  486إلى  2009عاـ 

ألؼ طف في  276النخيؿ ال يتـ إنتاجو في مصر ولقد ارتفعت وارداتو مف %، وبالنسبة  لزيت 235,2
ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  344بزيادة مقدارىا  2012ألؼ طف في عاـ  620إلى  2009عاـ 

، ألؼ طف خالؿ 88، 42، 46%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف زيت النخيؿ 124,6
 .2012، 2011، 2010، 2009األعواـ 

 
ويتضح مف الميزاف الغذائى لمجموعة الزيوت النباتية ارتفاع كميات واردات الزيوت النباتية في  

الفترة التى تمت ثورة يناير بمقدار كبير خاصة في كؿ مف زيت عباد الشمس وزيت النخيؿ ويعد ذلؾ 
في النمط الغذائى  سياً ئيإنعكاسًا لتزايد الفجوة الزيتية في مصر حيث تعد الزيوت والدىوف مكونًا ر 

 المصرى خاصة مع انخفاض األنتاج المصرى في مختمؼ أنواعيا.
 
 المنتجات الحيوانية 3-2-9
 مجموعــة األلبـان:1- 3-2-9

( والذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة األلباف أف إنتاج المبف البقرى 5-3يوضح الجدوؿ رقـ ) 
 351بزيادة مقدارىا  مميوف طف 3154الى  2009مميوف طف في عاـ  2,803في مصر قد أرتفع مف 

، 3272%، ولقد بمغت كميات المتبقى لغذاء اإلنساف مف المبف البقرى 12,5ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ 
عمى الترتيب،  2012، 2011، 2010، 2009مميوف طف خالؿ األعواـ  3553،,3,641، 3293

 2,565إلى  2009مميوف طف في عاـ  2,697كما يتضح أف إنتاج المبف الجاموسى قد انخفض مف 
%، ولقد بمغت 4,9ألؼ طف بنسبة انخفاض تبمغ  132بعنخفاض قدرة  2012مميوف طف في عاـ  

مميوف طف عمى  2,565، 2,568، 2,653، 2,697كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف المبف الجاموسى 
 .2012، 2011، 2010، 2009الترتيب خالؿ األعواـ 

  



ققق  

 

 
 ( الميزان الغذائى لممنتجات الحيوانية بجميورية مصر العربية 5-3) رقمجدوؿ 

 2012-2009خالل الفترة 
 

 المنتيات
 اإللت ـدامـات المعـروض

اول  الوارد االنتاج
 المدة

آ ر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لاللت دام

غذاء 
 الحٌوان

غذاء  الواقد الصناعة التقاوى
 االنلان

معامل 
 االلت راج

الغذاء 
 فًالصا

              االبان

 3272 100 3272 - - - - 3272 400 - - 5869 2803 2009لبن بقرى

2010              

2011              

2012              

 2697 100 2697 - - - - 2697 - - - - 2697  2009لبن يامولى 

2010              

2011              

2012              

 267 92 290 - - 46 - 336 - - - 3 333 2009البٌض 

2010              

2011              

2012              

  2009االماك الطازية 

1093 

 

148 

 

34 

 

34 

 

8 
 

1233 

 
- 

 
- 

 
- 

 

126 

 

1110 

 

65 

 

792 

2010              

2011              

2012              

              ال حوم الحمراء

 189 70 270 - - - - 270 - 96 96 6 264 2009بقـرى كبٌر  

2010              

2011              

2012              

 253 70 362 - - - - 362 - - - 179 183 2009عيول بقرى 

2010              

2011              

2012              

 267 70 381 - - - - 381 - - - - 381 2009يامولى 

2010              

2011              

2012              

 57 66 86 - - - - 86 - - - 1 85 2009ضــأن 

2010              

2011              

2012              

              لحوم بٌضاء 

 484 70 691 - - - - 691 4 54 54 24 671 2009الديـاج 

2010              

2011              

2012              

 

  



ررر  

 

 2010عام 
              األلباف

 3393 100 3393 - - - - 3393 582 - - 980 2995 لبف بقرى
 2653 100 2653 - - - - 2653 - - - - 2653 لبف جاموسى

 326 92 354 - - 54 - 408 - - - 10 398 البيض
 893 65 1374 153 - - - 1527 10 34 34 232 1305 الطازجة األسماؾ

              المحوـ الحمراء
 178 73 244 - - - - 244 - 96 96 15 229 بقػرى كبير 
 256 73 351 - - - - 351 - - - 210 141 عجوؿ بقرى
 231 71 326 - - - - 326 - - - - 326 جاموسى
 47 81,6 58 - - - - 58 - - - 5 53 ضػػأف

              لحـو بيضاء
 539 70 770 - - - - 770 4 59 54 35 744 الدجػاج

 
 2011عاـ 

 
 المنتجات

 اإلستخػدامػات المعػروض
اوؿ  الوارد االنتاج

 المدة
آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخداـ

غذاء 
 الحيواف

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنساف

معامؿ 
 االستخراج

ء الغذا
 الصافي

              األلباف
 3641 100 3641 - - - - 3641 630 36 139 1061 3107 لبف بقرى

 2568 100 2568 - - - - 2568 - - - - 2568 لبف جاموسى
 332 92 361 - - 50 - 411 3 - - 4 410 البيض

 887 65 1365 152 - - - 1517 - 5 3 157 1362 األسماؾ الطازجة
              اءالمحوـ الحمر 
 174 73 239 - - - - 239 - 5 11 8 225 بقػرى كبير 
 257 73 352 - - - - 352 - - - 210 142 عجوؿ بقرى
 230 71 324 - - - - 324 - - - - 324 جاموسى
 43 81,6 53 - - - - 53 - - - 1 52 ضػػأف

              لحـو بيضاء
 581 70 830 - - - - 830 2 7 8 35 796 الدجػاج

 



ششش  

 

 2012عاـ 
 

 المنتجات
 اإلستخػدامػات المعػروض

اوؿ  الوارد االنتاج
 المدة

آخر 
 المدة

المتاح  الصادر
 لالستخداـ

غذاء 
 الحيواف

غذاء  الفاقد الصناعة التقاوى
 االنساف

معامؿ 
 االستخراج

الغذاء 
 الصافي

              األلباف
 3553 100 3553 - - - - 3553 497 891 379 1408 3154 لبف بقرى

 2565 100 2565 - - - - 2565 - - - - 2565 لبف جاموسى
 366 88 416 - - 59 - 475 1 - - 4 472 البيض

 850 56 1518 169 - - - 1687 16 9 5 335 1372 األسماؾ الطازجة
              المحوـ الحمراء
 156 73 214 - - - - 214 - 33 5 12 230 بقػرى كبير 

 308 73 422 - - - - 422 - - - 277 145 جوؿ بقرىع
 2244 71 315 - - - - 315 - - - - 315 جاموسى
 33 81,6 41 - - - - 41 - 17 - 5 53 ضػػأف

              لحـو بيضاء
 600 70 857 - - - - 857 2 30 7 60 822 الدجػاج

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف االمصدر  إلقتصادية، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمفة : وزارة الزراعة وا 
 

ويتضح مف ذلؾ أنو لـ تحدث تغييرات فى أوضاع الميزاف الغذائى لمجموعة األلباف فيما بيف 
 (.2012-2011(، )2010-2009الفترتيف )
 

 مجموعــة البيــض:  3-2-9-2
بيض أف إنتاج البيض ( الذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة ال5-3حيث يوضح الجدوؿ رقـ )

 139بزيادة قدرىا  2012ألؼ طف في عاـ  472إلى  2009ألؼ طنًا، في عاـ  333قد أرتفع مف 
، 361، 354، 290%، ولقد بمغ المتاح لغذاء اإلنساف مف البيض 41,7ألؼ طف وبنسبة زيادة تبمغ 

 .2012، 2011، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  416
 

 األسمـاك : 3-2-9-3
-2009( والذى يبيف الميزاف الغذائى لألسماؾ خالؿ الفترتيف )5-3يوضح الجدوؿ رقـ )

 2009مميوف طف في عاـ  1,093( أف إنتاج األسماؾ الطازجة قد أرتفع مف 2011-2012(، )2010
 %، ولقد25,5ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  279بزيادة مقدارىا  2011مميوف طف في عاـ  1,372إلى 

مميوف  1,518، 1,365، 1,374، 1,110بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف األسماؾ الطازجة 
 .2012، 2011، 2010، 2009طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ 
  



تتت  

 

 مجموعة المحوم الحمراء: 3-2-9-4
 ( والذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة المحوـ الحمراء خالؿ الفترتيف5-3يوضح الجدوؿ رقـ ) 

ألؼ طف في عاـ  264( أف إنتاج المحـ البقرى الكبيرة انخفض مف 2011-2012(، )2009-2010)
%، 12,9ألؼ طف بنسبة انخفاض تبمغ  34بانخفاض قدرة  2012ألؼ طف في عاـ  230إلى  2009

ألؼ طف  214، 239، 244، 270ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف المحـ البقرى الكبير 
 183، كما بمغ أنتاج لحوـ العجوؿ البقرى الصغير 2012، 2010، 2009رتيب خالؿ األعواـ عمى الت

ألؼ طف  38بانخفاض قدره  2012ألؼ طف في عاـ  145وانخفض إلى  2009ألؼ طف في عاـ 
%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف لحـ العجوؿ البقرى الصغير 26,2بنسبة انخفاض تبمغ 

عمى  2012، 2011، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  422، 352، 351، 362
 277إلى  2009ألؼ طف في عاـ  179الترتيب، ولقد ارتفعت واردات لحوـ عجوؿ البقرى الصغير مف 

%، ولقد انخفض إنتاج لحـو 54,7ألؼ طف بنسبة زيادة تبمغ  98بزيادة قدرىا  2012ألؼ طف في عاـ 
بعنخفاض  2012ألؼ طف في عاـ  315إلى  2009ألؼ طف في عاـ  381مف  الجاموس في مصر

، 326، 381% ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف 17,3ألؼ طف بنسبة انخفاض قدرىا  66قدره 
عمى الترتيب، ولقد  2012، 2011، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  315، 324

 2012ألؼ طف في عاـ  53إلى  2009ألؼ طف خالؿ عاـ  85 انخفض إنتاج لحوـ الضأف مف
%، ولقد بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف لحـو 37,6طنًا بنسبة انخفاض تبمغ  32بعنخفاض قدره 

 .2012، 2011، 2010، 2009ألؼ طف عمى الترتيب خالؿ األعواـ  41، 53، 58، 86الضأف 
 

صر مف المحوـ الحمراء مع زيادة الواردات خالؿ ويتضح مما سبؽ استمرار انخفاض إنتاج م
( وىو استمرار ما كاف عميو الوضع خالؿ 2010-2009( بالنسبة لمفترة )2012-2011الفترة )

العقديف الماضييف حيث ال تمتمؾ مصر خبرة نسبية في إنتاج المحوـ الحمراء كونيا ليست منطقة 
 بيرة.مراعى، ومع انخفاض معدالت ىطوؿ األمطار بدرجة ك

 
 مجموعة المحوم البيضاء  3-2-9-5

( والذى يبيف الميزاف الغذائى لمجموعة المحوـ البيضاء خالؿ الفترتيف 5-3يوضح الجدوؿ رقـ ) 
ألؼ طف عاـ  671( أف انتاج الدجاج في مصر قد ارتفع مف 2011-2012(، )2009-2010)

%، ولقد 22,5بنسبة زيادة تبمغ ألؼ طف  151بزيادة قدرىا  2012ألؼ طف في عاـ  822إلى  2009
ألؼ طف خالؿ األعواـ  857، 830، 770، 691بمغت كميات المتاح لغذاء اإلنساف مف لحوـ الدجاج 

 عمى الترتيب. 2012، 2011، 2010، 2009
 



ثثث  

 

ويتضح مما سبؽ عرضو عف أوضاع الميزاف الغذائي لمسمع الغذائية في مصر خالؿ الفترتيف  
والفترة التالية عمييا  2011يناير  25( كمؤشر لمفترة السابقة لثورة 2011-2012(، )2009-2010)

 25أف أوضاع الميزاف الغذائي خالؿ الفترتيف مثمت امتدادًا طبيعيًا لألوضاع السائدة فيما قبؿ ثورة 
يناير،  فبالنسبة لمجموعة الحبوب استمرت زيادة الواردات فييا خاصة فيما يتعمؽ بالقمح عمى الرغـ مف 

ستمرار في تحسف أوضاعو اإلنتاجية نتيجة وجود سياسة سعرية واضحة لو مف خالؿ إعالف سعر اإل
ضماف قبؿ موعد الزراعة بوقت كافي ، كما استمرت واردات الذرة الشامية في الزيادة، وظمت أوضاع 

درات محصوؿ الميزاف الغذائي لألرز تتأثر بسياسات التجارة الخارجية التى تتبعيا الحكومة بالنسبة لصا
األرز، وظمت أوضاع الحاصالت الغذائية البستانية مف الخضر والفاكية تحقؽ فائضًا استمرارًا لألوضاع 
السابقة، وظؿ اإلنتاج المحمى مف مجموعة البقوليات وأىميا الفوؿ والعدس منخفضًا مع تزايد الواردات 

يادة واستمر إنتاج سكر البنجر في منيما، وبالنسبة لممحميات فقد استمر إنتاج سكر القصب في الز 
االرتفاع، أما فيما يتعمؽ بمجموعة الزيوت النباتية فمقد استمرت كميات الواردات منيا في الزيادة بدرجة 
كبيرة، وبالنسبة لممنتجات الغذائية الحيوانية فمقد استمر إنتاج مختمؼ أنواع المحـو الحمراء في االنخفاض 

مر الذى يتضح معو أنو لـ تحدث أى تغيرات تذكر في ىيكؿ الميزاف مع زيادة كمية الواردات، األ
يناير وذلؾ نتيجة استمرار السياسات الزراعية كما ىى  25الغذائى المصرى في الفترة التى تمت ثورة 

 وكذلؾ توجيات السياسة العميا لمدولة بدوف أى تغيير ىيكمي.
 
 (:2012 -2011(،) 2010-2009الفترتين ) االكتفاء الذاتى من أىم السمع الغذائية خالل 3-3

يعد االكتفاء الذاتى ىو المدى الذى تستطيع بو البالد مقابمة إحتياجاتيا الغذائية مف إنتاجيا  
ف كاف تحقيؽ االكتفػاء  المحمى، وىناؾ فارؽ كبير بيف كؿ مف مفيومى األمف الغذائى واالكتفاء الذاتى، وا 

واليامة لتحقيؽ األمػف الغذائى إال أف ذلؾ ال يكوف بشكؿ مطمؽ فقد  الذاتى يعد أحػد المؤشرات األولية
تكوف الدولة غير منتجة لمسمع الزراعية ومع ذلؾ تتمتع بدرجة عالية مف األمف الغذائي وذلؾ لقدرتيا 
العالية عمى استيراد ما يمزميا مف الغذاء مف الخارج، وفي كؿ األحواؿ فعف ارتفاع نسبة االكتفاء الذاتى 

عد مؤشرا عمى تحسف محورى إتاحة الغذاء واستقرار اإلمدادات الغذائية، ويمكف حساب نسبة االكتفاء ت
الذاتى سواء لسمعة زراعية معينة أو لمجموعة سمعية معينة، أو عمى مستوى إنتاج الغذاء ككؿ في دولة 

عانى مف أى عجز معينة، وبالنظر إلى إطار زمنى تاريخى طويؿ خالؿ قروف مف الزمف لـ تكف مصر ت
غذائى في أى مجموعة غذائية، وفي نطاؽ زمنى أحدث نسبيًا وخالؿ القرف الماضى فعف مصر لـ تكف 
تعانى حتى بداية الستينيات مف العجز الغذائى باستثناء القمح ودقيقو ولكف مع أواخر الستينيات وبداية 

العجز الغذائى مما أدى إلى انخفاض السبعينيات دخؿ عدد مف السمع ومجموعات السمع الغذائية دائرة 



خخخ  

 

نسب االكتفاء الذاتى مف تمؾ السمع وأىميا القمح ودقيقو والبقوليات وأىميا العدس والفوؿ ومحاصيؿ 
 البذور الزيتية والزيوت النباتية والمحـو الحمراء.

ًا ال ويعد تحقيؽ االكتفػاء الذاتى الكامؿ في جميع السمع الغػذائية وبشكؿ مطمػؽ ىدفًا خيالي
تستطيع أى دولة تحقيقو ميما توافرت لدييا مف امكانيات، ويعتبر ذلؾ توجيًا مخالفًا لتحقيؽ تخصص 
كؿ دولة في انتاج السمع التى تمتمؾ مزايا نسبية في إنتاجيا إال أف ذلؾ ال يعنى أف ىدؼ رفع نسب 

 ع الدوؿ لتحقيقو. االكتفاء الذاتى في مختمؼ مجموعات السمع الغذائية يعتبر ىدفًا تسعى جمي
( الذى يبيف نسب االكتفاء الذاتى ألىـ السمع الغذائية خالؿ 6-3ويتضح مف الجدوؿ رقـ )

( أنو بالنسبة لمجموعة الحبوب أف نسبة االكتفاء الذاتى مف 2012-2011(، )2010-2009الفترتيف )
، 58,4بػ  عمى الترتيب بالمقارنة 2012، 2011% خالؿ عامى 56,2%، 49,6القمح قد بمغت 

عمى الترتيب أى أنيا قد انخفضت انخفاضًا طفيفًا، كما يتضح  2010، 2009% خالؿ عامى 47,9
% خالؿ الفترتيف، أما 100في نفس الجدوؿ أف نسبة االكتفاء الذاتى مف الشعير ظمت في حدود 

% 60,7%، 61,8بالنسبة لمذرة الشامية فمقد انخفضت نسبة اإلكتفاء الذاتى منو بشكؿ واضح مف 
، كما انخفضت نسبة 2012، 2011% خالؿ عامى 51,4%، 51التى  2010، 2009خالؿ عامى 

%، 98,3إلى  2010، 2009% خالؿ عامى 116,2%، 111,6االكتفاء الذاتى مف األرز مف 
نسبة االكتفاء الذاتى في مجموعة  ، ويتضح مف ذلؾ انخفاض2012، 2011خالؿ عامى  104,4

 (.2012-2011( بالمقارنة بالفترة )2011-2010الحبوب خالؿ الفترة )
 

 
  



ذذذ  

 

 2012-2009( النسب المئوية لالكتفاء الذاتى ألىم المنتجات الغذائية خالل الفترة 6-3جدول )
 2012 2011 2010 2009 المنتجات

          ر                                                                                              
 56,2 49,6 47,9 58,4 القمح

 100 99,2 98,3 102,1 الشعٌر

 51,4 51 60,7 61,8 الذرة الشامٌة

 103,4 98,3 116,2 111,6 اارز

     :المحاصٌل الزٌتٌة
 5,4 5,3 4,1 4,2 فول الصوٌا

 110,1 119,5 105,3 104,6 الوول اللودانى

 19,8 42,9 65,1 87,5 عباد الشم 

 100 100 100 100 القطن بذرة

 71 78,7 82,3 82,2 اللملم

 106,4 104,1 110,5 113,4 الزٌتون

     الفاكهـة
 157,2 168,2 152,1 157,8 البرتقال

 101,7 102,4 101,8 101,3 الٌولوى

 107,9 101 117,3 108,4 ال ٌمون المالح

 114,3 100 175 200 موالح أ رى

 ,,70 73,1 91,6 91,1 التواح

 110,9 183,7 105,7 107,5 العن 

 96,7 97,6 100,7 101,7 الموز

 104 104,2 103,5 101,7 المانيو

 103,1 86,6 81,6 82,5 المشمش

 100 100 100 100 الب ح الطازج

 103,2 104,2 106 104,6 ب ح ميو  أو عيوة

 103,1 124,8 128,6 122,2 فواكه أ رى

     الخضر:
 186 138,1 138,4 132,4 البصل

 101,3 100,4 10,5 101,2 الطماطم

 111,9 113 114 120,5 الواصولٌا ال ضراء

 107,7 104,6 105 102,3 البل ة ال ضراء

 100,6 101,4 101,3 101 البطٌخ

 100,4 100,4 100,4 100,3 الشمام والمقات

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية: المصدر   ، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمفةوزارة الزراعة وا 



ضضض  

 

 ( النسب المئوية لالكتفاء الذاتى ألىم المنتجات الغذائية 6-3جدول )تابع 
 2012-2009خالل الفترة 

 2012 2011 2010 2009 المنتجات
     الزيوت النباتية:
 120 26,9 44,3 47 زيت فوؿ الصويا

 3,5 21,7 83,3 22,2 زيت الذرة
 6,8 12,7 14,2 6,2 لشمسزيت عباد ا
     زيت النخيؿ

 100 100 100 100 زيت بذرة القطف
     لبقوليـاتا

 37,5 36,2 33,7 38,4 الفوؿ البمدى
 1,5 2,1 1,7 1 العػدس

     المحاصيل الدرنية
 114,6 119,2 110,7 111,8 البطاطس

     المحاصيل السكرية:
 100 100 100 100 قصب السكر

 100 100 100 100 سكربنجر ال
     لمحمياتا

 57,2 45,3 52,6 48,9 سكر القصب
 87,4 131,9 115,8 92,2 سكر البنجر

     المحوم الحمراء:
 107,4 94,1 93,9 97,8 بقرى كبير

 34,4 40,3 40,2 50,1 عجوؿ بقرى
 - 100 100 100 جاموسى
 129,3 98,1 91,4 100 ضػأف 

     :المحوم البيضاء
 95,9 95,9 96,6 97,1 دجػاجال

 99,4 100 97,5 99,1 البيض
 81,3 89,8 85,5 88,7 األسماؾ
     األلبـان

 88,7 85,3 88,3 85,7 لبف بقرى
 100 100 100 100 لبف جاموسى

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمفة المصدر  : وزارة الزراعة وا 



غغغ  

 

بالنسبة لممحاصيؿ الزيتية يتضح أف نسبة االكتفاء الذاتى مف فوؿ الصويا قد ارتفعت مف و 
، كما 2011، 2010% خالؿ عامى 5,4%، 5,3إلى  2010، 2009% خالؿ عامى %4,1، 4,2

 2010, 2009% خالؿ عامى 105,3، 104,6أرتفعت نسب اإلكتفاء الذاتى مف الفوؿ السودانى مف 
، إال أف نسب االكتفاء الذاتى مف عباد الشمس قد 2012، 2011ؿ عامى % خال110%، 119,5إلى 

% خالؿ عامى 19,8%، 42,9إلى  2010, 2009% خالؿ عامى 65,1%، 87,5انخفضت مف 
% خالؿ الفترتيف 100.  كما لـ تتغير نسبة االكتفاء الذاتى مف بذرة القطف عف مستوى 2012، 2011

% خالؿ عامى 82,3%، 82,2كتفاء الذاتى مف السمسـ مف المذكورتيف، ولقد انخفضت نسبة اال
، كما انخفضت نسبة اإلكتفاء الذاتى 2011، 2010% خالؿ عامى 71%، 78,7إلى  2010، 2009

% خالؿ عامى 106,4%، 104,1إلى  2010، 2009% عامى 110,5%، 113,4مف الزيتوف مف 
2011 ,2012. 

 
%، 157,8كتفاء الذاتى مف البرتقاؿ كانت وبالنسبة لمجموعة الفاكية يتضح أف نسب اال

، 2011% خالؿ عامى 157,5%، 168,2وأصبحت  2010، 2009% خالؿ عامى 152,3
2012. 

% 101,8، 101,3كما ظمت نسبة االكتفاء الذاتى مف اليوسفى عند نفس مستواىا تقريبًا حيث كانت 
، كما كانت 2012، 2011% خالؿ عامى 101,7%، 102,4وأصبحت  2010، 2009خالؿ عامى 

وأصبحت  2010, 2009% خالؿ عامى 117,3%، 108,4نسب االكتفاء الذاتى في الميموف المالح 
، كما يتضح مف نفس الجدوؿ أف نسب االكتفاء 2012، 2011% خالؿ عامى %107,9، 101

إلى  2010، 2009% خالؿ عامى 91,6%، 91,1الذاتى مف التفاح قد انخفضت بشكؿ واضح مف 
، كما أرتفعت نسب االكتفاء الذاتى مف العنب مف 2012، 2011% خالؿ عامى %70,4، 73,1
، 2011% خالؿ عامى 110,9، 183,7إلى  2010، 2009خالؿ عامى  %105,7، 107,5
% خالؿ 100,7%، 101عمى الترتيب، كما انخفضت نسبة اإلكتفاء الذاتى مف الموز مف  2012
عمى الترتيب، وأرتفعت  2012، 2011عامى  % خالؿ96,7%، 97,6إلى  2010، 2009عامى 

إلى  2010، 2009% خالؿ عامى 103,5%، 101,7نسبة االكتفاء الذاتى مف المانجو مف 
عمى الترتيب، وبالنسبة لمجموعة البقوليات فمقد كانت  2012، 2011% خالؿ عامى %104، 104,2

وأصبحت  2010، 2009% خالؿ عامى 33,7%، 38,4نسب االكتفاء الذاتى لمفوؿ البمدى 
، كما كانت نسبة االكتفاء الذاتى لمحصوؿ العدس 2011، 2010% خالؿ عامى %37,5، 36,2

 2012، 2011% خالؿ عامى 1,5%، 2,1وأصبحت  2010, 2009% خالؿ عامى %1,7، 1
% 100عمى الترتيب، وبالنسبة لمجموعة الخضر فمقد ظمت نسب االكتفاء الذاتى مف البطيخ عند حدود 



ظظظ  

 

الفترتيف المذكورتيف، وكذلؾ كانت نسب االكتفاء الذاتى مف الشماـ والمقات، كما ظمت نسبة خالؿ 
% خالؿ الفترتيف كما كانت نسب االكتفاء الذاتى مف 100االكتفاء الذاتى مف الطماطـ في حدود الػ 

% خالؿ 186%، 138,1وارتفعت إلى  2010، 2009% خالؿ عامى 138,4%، 132,4البصؿ 
، إال أف نسب االكتفاء الذاتى مف الفاصوليا الخضراء قد انخفضت مف 2012 ،2011عامى 
، 2011% خالؿ عامى 111,9%، 113إلى  2010، 2009% خالؿ عامى %114، 120,5
 2010، 2009% عامى 105%، 102,3، وارتفعت نسب االكتفاء مف البسمة الخضراء مف 2012
لنسبة لممحاصيؿ الدرنية فمقد ارتفعت نسب ، وبا2012، 2011% خالؿ عامى 107,7%، 104,6إلى 

% ، 119,2إلى  2010، 2009% عامى 110,7%، 111,8االكتفاء الذاتى مف البطاطس مف 
،  وبالنسبة لممحاصيؿ السكرية فمقد ظمت نسب االكتفاء الذاتى عند 2012، 2011% عامى 114,7
ر، وبالنسبة لمجموعة الزيوت % خالؿ الفترتيف سواء بالنسبة لقصب السكر وبنجر السك100مستوى 

، 2009% خالؿ عامى 44,3%، 47النباتية فمقد كانت نسبة االكتفاء الذاتى لزيت فوؿ الصويا 
، كما ظمت نسبة االكتفاء الذاتى 2012، 2011% خالؿ عامى 120%، 26,9وأصبحت  2010

ت نسب االكتفاء % خالؿ الفترتيف المذكورتيف، كما كان100لزيت بذرة القطف كما ىى عند مستوى 
% 6,8%، 12,7وأصبحت  2010، 2009% خالؿ العاميف 14,2%، 6,2الذاتى لزيت عباد الشمس 

، ولـ يكف ىناؾ أى اكتفاء ذاتى مف زيت النخيؿ خالؿ الفترتيف، أما 2012، 2011خالؿ العاميف 
خالؿ  52,6%، 48,9بالنسبة لمجموعة المحميات فمقد كانت نسب االكتفاء الذاتى مف سكر العنب 

%، كما كانت نسبة االكتفاء الذاتى مف بنجر السكر 57,2%، 45,3وأصبحت  2010, 2009العاميف 
% خالؿ العاميف 87,4%، 131,9وأصبحت  2010، 2009خالؿ العاميف  %115,8، 92,2
.  أما بالنسبة لممنتجات الحيوانية فمقد كانت نسب االكتفاء الذاتى في مجموعة األلباف 2012، 2011
% خالؿ عامى 88,7%، 85,3مف المبف البقرى إلى  2010، 2009% خالؿ عامى %88,3، 85,7
، أما بالنسبة لمبف الجاموسى فمقد ظمت نسبة االكتفاء الذاتى منيا ثابتة عند مستوى 2012، 2011
( وبالنسبة لمجموعة البيض فمقد ظمت نسبة 2012-2011(، )2010-2009% خالؿ الفترتيف )100

% خالؿ فترتى الدراسة، ولقد كانت نسبة االكتفاء الذاتي مف 100لذاتي منيا في حدود االكتفاء ا
% خالؿ 81,3%، 89,8وأصبحت  2010، 2009% خالؿ عامي 85,5%، 88,7األسماؾ الطازجة 

، أما بالنسبة لمجموعة المحوـ الحمراء فعف نسبة االكتفاء الذاتي مف العجوؿ 2012، 2011عامي 
%، 94,1وقد أصبحت  2010، 2009% في عامي 93,9%، 97,8د كانت البقرى الكبيرة ق

. إال أف نسبة االكتفاء الذاتي مف العجوؿ البقرى الصغيرة قد 2012، 2011% خالؿ عامي 107,4
% خالؿ عامي 34,4، 40,3إلى  2010، 2009% في عامي 40,2%، 50,1انخفضت مف 



أأأأ  

 

% خالؿ 100موس ظمت ثابتة عند مستوى ، إال أف نسبة االكتفاء الذاتي مف الجا2012، 2011
(، ولقد كانت نسبة االكتفاء الذاتي مف لحوـ الضأف 2012-2011(، )2010-2009الفترتيف )

، 2010% خالؿ عامي 129,3%، 98,1وأصبحت  2010، 2009% خالؿ عامى %91,4، 100
انخفضت و  2010، 2009% خالؿ عامي 96,6%، 97,1، ولقد كانت نسبة االكتفاء الذاتي 2011
 .2012، 2011% خالؿ عامي 95,9%، 95,9إلى 
 
 الفجوة الغذائية ألىم السمع الغذائية:  3-4

 :(7-3يتضح مف جدوؿ رقـ )  
  محاصيؿ الحبوب الرئيسية التى يتـ استيرادىا في الفترة التالية لمثورة عف لالفجوة الغذائية  تزايد -

 لشامية.الفترة السابقة ليا وذلؾ في حالة القمح والذرة ا
أف الفجوة الغذائية لمحاصيؿ البقوؿ المستوردة الرئيسية وىى الفوؿ والعدس ظمت عند نفس  -

 يناير. 25مستواىا تقريبًا بعد ثورة 
أف الفجوة الغذائية لكؿ مف محاصيؿ البذور الزيتية، والزيوت النباتية ذاتيا قد ارتفعت خالؿ  -

 يناير. 25السابقيف لثورة  2010، 2009عنيا في العاميف  2012، 2011العاميف 
أنو فيما يتعمؽ بالفجوة الغذائية في حالة الحاصالت البستانية فمقد أرتفع فائض إنتاج معظـ  -

حاصالت الفاكية، وتذبذب الفائض في حاصالت الخضر بيف االرتفاع في بعض األنواع 
 كالبطاطس، واالنخفاض في األنواع األخرى كالطماطـ والفاصوليا الخضراء.

و بالنسبة لممحاصيؿ السكرية متضمنة قصب السكر وبنجر السكر فعف وضع الفجوة الغذائية أن -
يناير أو بعدىا، أما عف الفجوة الغذائية لمسكر نفسو  25بيا لـ يتغير خالؿ الفترتيف قبؿ ثورة 

فعف وضع الفجوة لـ يتغير تقريبًا بالنسبة لسكر القصب ولكف الفائض مف سكر البنجر زاد خالؿ 
 يناير. 25لفترة التى تمت ثورة ا
بالنسبة لممنتجات الحيوانية فمقد زادت قيمة الفجوة الغذائية في المحوـ الحمراء متمثمة في العجوؿ  -

يناير، كما زادت قيمة الفجوة الغذائية في المحوـ البيضاء  25البقرى خالؿ الفترة التى تمت ثورة 
قيمة الفجوة الغذائية في المبف البقرى أو المبف  متمثمة في كؿ مف الدجاج واألسماؾ، ولـ تتغير

ف كانت الفجوة الغذائية لمبيض قد انخفضت قمياًل.  الجاموسى، وا 
 

ونستخمص مما سبؽ أف الفجوة الغذائية لممحاصيؿ والمنتجات التى يتـ إستيرادىا بشكؿ رئيسى 
حيوانية قد ارتفعت في الفترة التالية مثؿ الحبوب ومحاصيؿ البذور الزيتية، والزيوت النباتية، والمنتجات ال

يناير، في حيف كانت أوضاع الفجوة الغذائية والفائض لممنتجات األخرى غير الرئيسية متذبذبة  25لثورة 



بببب  

 

بيف االرتفاع واالنخفاض، ويرجع إرتفاع الفجوة الغذائية في المحاصيؿ اإلستيرادية الرئيسية إلى عوامؿ 
لى الضغوط عمى سعر  تتعمؽ بالضغوط التى ازدادت عمى موارد النقد األجنبى المخصص لكستيراد، وا 

يناير مما أدى إلى زيادة تكمفة  25صرؼ الجنيو المصرى مقابؿ الدوالر خالؿ الفترة التى تمت ثورة 
اإلستيراد وبغض النظر عف ذلؾ العامؿ فعنو لـ يحدث تغيير ذى شأف يذكر عمى أوضاع الفجوة الغذائية 

 يناير والتالية ليا. 25ئية في مصر فيما بيف الفترتيف السابقتيف لثورة لممنتجات الغذا
 
ويتضح مف إستعراض نسب االكتفاء الذاتى مف السمع الغذائية في مصر خالؿ الفترتيف  

( اتساؽ النتائج المتحصؿ عمييا مع نتائج إستعراض أوضاع الميزاف 2011-2012(، )2009-2010)
المذكورتيف حيث كانت مؤشرات االكتفاء الذاتى لمسمع الغذائية خالؿ الفترة الغذائى خالؿ نفس الفترتيف 

يناير امتدادا لنفس المؤشرات خالؿ الفتػرة السابقة عمى الثورة، فبالنسبة لمجموعة  25التى تمت ثورة 
غـ مف الحػبوب استمرت نسبة االكتفػاء الذاتى منيا في االنخفاض كنتيجة لزيػادة الػواردات منيا عمى الر 

تحسف اإلنتاج، وبالنسبة لمجموعتي الفاكيػة والخضر فمقػد استمرت نسب االكتفاء الذاتي منيا مرتفعػة 
(.  كما ظمت نسبة االكتفاء الذاتي مف مجموعة 2012، 2011(، )2010، 2009خالؿ الفترتيف )

زيوت النباتية البقوليات وأىميا العدس والفوؿ منخفضة، وكذلؾ ظمت نسبة االكتفاء الذاتي مف ال
منخفضة وزادت نسبة االنخفاض فييا، كما استمرت نسبة االكتفاء الذاتى في مجموعة المحوـ الحمراء 
منخفضة، النخفاض كميات االنتاج مع زيادة كمية الواردات مف تمؾ المجموعة، أى أنو لـ تحدث أية 

 25مصر في الفترة التى تمت ثورة تغيرات تذكر في مؤشرات االكتفاء الذاتى مف أىـ السمع الغذائية في 
يناير عف الفترة السابقة لمثورة وذلؾ نتيجة الستمرار السياسات الزراعية كما ىى وكذلؾ توجيات 

 السياسات االقتصادية التجارية والمالية والنقدية في نفس السياؽ بدوف أى تعديؿ ىيكمي.
  



جججج  

 

 (7-3جدول رقم)
 2011/2012-2009/2010ل الفترة الفجوة الغذائية ألىم السمع الغذائية خال 

 
-2009متوسط 2010 2009 أنواع الحبوب

2010 
 -2011متوسط 2012 2011

2012 
 

 محاصيؿ الحبوب
      

 52,1 53,8 50,4 41,9 42,1 41,6 القمح
 0,4 صفر 0,8 0,2- 1,7 (2,1-) الشعير

 53,3 57,6 49 38,8 39,3 38,2 الذرة الشامية
 (29-) (3,4-) 1,7 (13,9-) 16,2- (11,6) األرز

 
 المحاصيؿ الزيتية

      

 94,7 94,6 94,7 95,9 95,9 95,8 فوؿ الصويا
 (14,8) (10,1-) (19,5-) (5-) (5,3-) (4,6-) الفوؿ السودانى
 68,7 80,2 57,1 18,7 34,9 12,5 عباد الشمس
 - - - - - - بذرة القطف
 25,2 29 21,3 17,8 17,7 17,8 السمسـ
 (5,3-) (6,4-) (4,1-) (12-) (10,5-) (13,4-) فالزيتو 

 
 الفاكيػة

      

 (62,9-) (57,5-) (68,2-) (55-) (52,1-) (57,8-) البرتقاؿ
 (2,1-) (1,7-) (2,4-) (1,6-) (1,8-) (1,3-) اليوسفى

 (4,5-) (7,9-) (1-) (12,9-) (17,3-) (8,4-) الميموف المالح
 47,3- (10,9-) (83,7-) (6,6-) (5,7-) (7,5-) العنب
 2,4 2,3 2,4 (1,2-) (0,7-) (1,7-) الموز

 (4,1-) (4-) (4,2-) (2,6-) (3,5-) (1,7-) المانجو
 

 الخضر
      

 (62,1-) (86-) (38,1-) (35,4-) (38,4-) (32,4-) البصؿ
 (0,9-) (1,3-) (0,4-) (1,4-) (1,5-) (1,2-) الطماطـ

 (12,5-) (11,9-) (13-) (17-) (14-) (20,5-) الفاصوليا الخضراء
 (17-) (14,6-) (19,3-) (11,3-) (10,7-) (11,8-) البطاطس
 (1-) (0,6-) (1,4-) (1,2-) (1,3-) (1-) البطيخ

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمفة المصدر  : وزارة الزراعة وا 



دددد  

 

 (7-3جدول رقم) تابع
 2011/2012-2009/2010لفجوة الغذائية ألىم السمع الغذائية خالل الفترة ا
 متوسط 2010 2009 أنواع الحبوب

2009-2010 
 متوسط 2012 2011

2011- 2012 
       الزيوت النباتية

 46,5 (20-) 73,1 - 55,7 53 زيت فوؿ الصويا
 - - - - - - زيت بذرة القطف

 90,3 93,2 87,3 61,8 85,8 37,8 زيت عباد الشمس
 85,8 93,2 78,3 47,3 16,7 77,8 زيت الذرة

 100 100 100 100 100 100 زيت النخيؿ
 

 المحاصيؿ البقولية
      

 63,2 62,5 63,8 64 66,3 61,6 الفوؿ
 98,2 98,5 97,9 98,7 98,3 99 العدس

 
 المحاصيؿ السكرية

      

 - - - - - - قصب السكر
 - - - - - - بنجر السكر
 48,8 42,8 54,7 49,3 47,4 51,1 سكر القصب
 (9,07) 12,6 (31,9) (4-) (15,2-) 7,8 سكر البنجر

 
 المحـو الحمراء

      

 62,7 65,6 59,7 54,6 59,8 49,4 عجوؿ بقرى
 - - - - - - عجوؿ جاموسى

 (13,6-) (29,3) 1,9 4,4 8,6 - ضػأف
 

 لحـو بيضاء
      

 4,1 4,1 4,1 3,2 3,4 2,9 الدجاج
 14,5 18,7 10,2 13,4 14,5 12,3 األسماؾ
       األلبػاف

 13 11,3 14,7 13 11,7 14,3 لبف بقرى
 - - - - - - لبف جاموسى

 0,3 0,6 - 1,7 2,5 0,9 بيػض
ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية، نشرة الميزاف الغذائى، اعداد مختمفة المصدر  : وزارة الزراعة وا 

 
 



هههه  

 

 2011يناير  25قبل وبعد ثـورة الزراعية  التغيرات في ىيكل التجارة الخارجية 3-5
 

 تمييد: 3-5-1
ممػػػػػا الشػػػػػؾ فيػػػػػو أف أوضػػػػػاع التجػػػػػارة الخارجيػػػػػة ليػػػػػا دور ىػػػػػاـ ومػػػػػؤثر عمػػػػػى جميػػػػػع قطاعػػػػػات 

التصػػػػػػدير الػػػػػػذي يسػػػػػػػاىـ فػػػػػػي تصػػػػػػػريؼ المنتجػػػػػػات خارجيػػػػػػػًا،  قتصػػػػػػاد الػػػػػػوطني، وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػػالؿاال
ي يػػػػػوفر االحتياجػػػػػات المحميػػػػػة مػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرى، كمػػػػػا أف لمتجػػػػػارة الخارجيػػػػػة الزراعيػػػػػة واالسػػػػػتيراد الػػػػػذ

أىميػػػػػػة كبيػػػػػػرة خاصػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لمػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػة فػػػػػػي ظػػػػػػؿ العديػػػػػػد مػػػػػػف الشػػػػػػواىد التػػػػػػي تشػػػػػػير إلػػػػػػى أف 
معػػػػػػػدالت التبػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػدولي ال تػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػي صػػػػػػػػالح الػػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػػػة، وتػػػػػػػػزداد إشػػػػػػػػكالية أوضػػػػػػػػاع التجػػػػػػػػارة 

 وؿ التى تعرؼ بأنيا مستوردة صافية لمغذاء مثؿ مصرالخارجية في  حالة الد
أوضاع الميزاف التجارى الكمى، والميزاف التجاري الزراعي، والميزاف  وستتناوؿ الجزئية التالية

 والفترة التالية ليا كما يمي: 2011يناير  25التجاري الغذائي في مصر خالؿ الفترتيف السابقة عمى ثورة 
 

 رة الخارجية)الصادرات والواردات الكمية(:التغير فى التجا 3-5-2
 139,808( أف متوسط قيمة الصادرات الكمية في مصر قد بمغ 8-3يتضح مف الجدوؿ رقـ )

، وأف ذلؾ المتوسط قد 2011يناير  25السابقيف عمى ثورة  2010، 2009مميار جنيو خالؿ عامي 
مميار جنيو، كما أف قيمة  180,560بعد الثورة إلى  2012، 2011ارتفعت قيمتو خالؿ عامي 
، وارتفعت إلى  2010، 2009مميار جنيو كمتوسط لمعاميف  274,907الواردات الكمية قد بمغت 

ولقد ارتفعت فجوة التجارة الخارجية الكمية مف   2011،2012مميار جنيو كمتوسط لعامي  387,812
ميار جنيو كمتوسط م 207,252ـ إلى 2009/2010مميار جنيو كمتوسط خالؿ عامي   135347

والى بح، وتقدر نسبة الزيادة في فجوة التجارة الخارجية الكمية بيف الفترتيف 2012، 2011خالؿ عامي 
153. % 

 
 التغيرات فى ميزان التجارة الخارجية الزراعية قبل وبعد ثورة يناير 3-5-3

 19,972مغ ( أف متوسط قيمة الصادرات الزراعية في مصر قد ب8-3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
مميار جنيو  21,642وأف ذلؾ المتوسط ارتفعت قيمتو إلى  2010، 2009مميار جنيو خالؿ عامي 

مميار جنيو  44,782، كما أف متوسط قيمة الواردات الزراعية قد بمغ 2012، 2011خالؿ عامي 
 .2012، 2011مميار جنيو خالؿ عامي  77,968وأرتفع إلى  2010، 2009خالؿ عامي 
 

 يناير 25التغير فى قيمة فجوة التجارة الخارجية الزراعية قبل وبعد ثورة   3-5-3-1
، 2009مميار جنيو كمتوسط لعامي  24,811ارتفعت قيمة فجوة التجارة الخارجية الزراعية مف 

، وتقدر نسبة الزيادة في فجوة التجارة 2012، 2011مميار جنيو كمتوسط لعامي  38,319إلى  2010



وووو  

 

%، كما توضح بيانات نفس الجدوؿ أف متوسط قيمة 154ية بيف الفترتيف بحوالى الخارجية الزراع
، 2010، 2009مميار جنيو كمتوسط خالؿ عامي  18,848الصادرات الغذائية في مصر قد بمغت 

، كما بمغ متوسط قيمة 2012، 2011مميار جنيو خالؿ عامي  20,058وارتفع متوسط تمؾ القيمة إلى 
مميار جنيو  71,517وارتفع إلى  2010، 2009مميار جنيو خالؿ عامي  41,458الواردات الغذائية 

، كما يتضح أف قيمة فجوة التجارة الخارجية الغذائية قد بمغت 2012، 2011كمتوسط خالؿ عامي 
ثـ ارتفعت قيمة متوسط تمؾ الفجوة إلى  2010، 2009مميار جنيو كمتوسط خالؿ عامي  22,610
، وتبمغ نسبة الزيادة في قيمة فجوة التجارة 2012، 2011ط خالؿ عامي مميار جنيو كمتوس 51460

 % أي بحوالي أكثر مف الضعؼ.228الخارجية الغذائية بيف الفترتيف حوالي 
 يناير 25( الميزان التجاري الكمى والزراعي والغذائي قبل وبعد ثورة 8-3جدول رقم )

 )القيمة مميوف جنيو(
 القٌمة فً البٌان

2009 

 ة فًالقٌم

2010 

متولط القٌمة 

2009/2010 

 القٌمة فً

 2011 

 القٌمة فً

2012 

متولط القٌمة 

2011/2012 

       المٌزان التياري الك ى
 180560 178512 182608 139808 151125 128490 الصادرات الك ٌة

 387812 424011 351612 274907 310344 249469 الواردات الك ٌة

 فيوة التيارة ال اريٌة
 الك ٌة

121474 149219 135347 169004 245499 207252 

       المٌزان التياري الزراعً
 21642 20614 22670 19972 21092 18851 الصادرات الزراعٌة

 77968 83558 72363 44782 51223 38341 الواردات الزراعٌة

فيوة التيارة ال اريٌة 
 الزراعٌة

19490 30131 24811 49693 26944 38319 

       ذابًغالمٌزان التياري ال
 20058 19217 20898 18848 19402 18294 الصادرات الغذابٌة

 71517 76553 66481 41458 47510 35406 الواردات الغذابٌة

فيوة التيارة ال اريٌة 
 الغذابٌة

17112 28108 22610 45583 57336 51460 

ح ااراضرررررً، قطررررراع الشررررربون االقتصرررررادٌة ، نشررررررة التيرررررارة : يمعرررررت وحلررررربت مرررررن وزارة الزراعرررررة والتصرررررالالمصلللللدر
 ال اريٌة ل منتيات الزراعٌة،  أعداد م ت وة.

نسبة تغطٌة الصادرات الكلٌة والزراعٌة والغذائٌة للواردات الكلٌة والزراعٌة والغذائٌة  3-5-3-2

 ٌناٌر 25قبل وبعد ثورة 

كمية لمواردات الكمية خالؿ الفترة مف عاـ ( أف نسبة تغطية الصادرات ال9-3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
%، في حيف أف ىذه النسبة 42,1إذ بمغت  2012قد بمغت أدناىا حتى عاـ  2012حتى عاـ  2009

%، ولقد بمغت نسبة تغطية الصادرات الكمية 51,9حيث بمغت  2011قد بمغت أقصاىا في عاـ 
% 46,6فضت تمؾ النسبة إلى ثـ انخ 2010، 2009% كمتوسط لمعاميف 50,9لمواردات الكمية 



زززز  

 

، كما يتضح مف نفس الجدوؿ أف نسبة تغطية الصادرات الزراعية 2012، 2011كمتوسط لمعاميف 
%، كما أنيا قد بمغت 24,7حيث بمغت تمؾ النسبة  2012لمواردات الزراعية قد بمغت أدناىا خالؿ عاـ 

صادرات الزراعية لمواردات %، ولقد بمغت نسبة تغطية ال49,2حيث بمغت  2009أقصاىا في عاـ 
% كمتوسط 27,8، ثـ انخفضت تمؾ النسبة إلى 2010، 2009% كمتوسط لمعاميف 44,6الزراعية 
، كما يتضح مف نفس الجدوؿ أف نسبة تغطية الصادرات الغذائية، لمواردات 2012، 2011لمعاميف 

 2009اىا خالؿ عاـ %، وأنيا بمغت أقص25,1حيث بمغت  2012الغذائية قد بمغت أدناىا في عاـ 
، 2009% كمتوسط لمعاميف 45,5%، ولقد بمغت نسبة تغطية الصادرات الغذائية 51,7حيث بمغت 

 .2012، 2011% كمتوسط لمعاميف 28ثـ انخفضت إلى  2010
وتنعكس تمؾ المؤشرات أيضًا مف خالؿ مؤشرات نسب تغطية الصادرات لمواردات، فمقد انخفضت نسبة 

% خالؿ 46,6إلى  2010، 2009% خالؿ عامي 50,9ية لمواردات الكمية مف تغطية الصادرات الكم
% تقريبا فقط، إال أف نسبة تغطية الصادرات الغذائية لمواردات 5بانخفاض قدرة  2012، 2011عامي 

، 2011% خالؿ عامى 28إلى  2010، 2009% خالؿ عامي 45,5الغذائية قد انخفضت مف 
 صؼ تقريبا.وىو انخفاض يبمغ قيمتو الن 2012

 ( نسبة تغطٌة الصادرات الكلٌة والزراعٌة والغذائٌة9-3جدول رقم )

 ٌناٌر 25للواردات الكلٌة والزراعٌة والغذائٌة قبل وبعد ثورة 

متولط  2010 2009 انــالبٌ

2009/2010 
متولط  2012 2011

2011/2012 

نلبة تغطٌة الصادرات 
 الك ٌة ل واردات الك ٌة

51,5% 50,3 50,9% 51,,% 42,1% 46,6% 

نلبة تغطٌة الصادرات 
الزراعٌة ل واردات 

 الزراعٌة

 

49,2% 

 

41,2% 

 

44,6 

 

31,3% 

 

24,7% 

 

27,8% 

نلبة تغطٌة الصادرات 
 الغذابٌة ل واردات الغذابٌة

 

51,7 

 

40,8% 

 

45,5% 

 

31,4% 

 

25,1% 

 

28% 

 منتيرررات لشررربون االقتصرررادٌة، نشررررة التيرررارة ال اريٌرررة : يمعرررت وحلررربت مرررن : وزارة الزراعرررة والتصرررالح ااراضرررً، قطررراع الالمصلللدر

 أعداد م ت وة. ج.م.ع.الزراعٌة.،
 

ويتضح مما سبؽ عرضو عف أوضاع الميزاف التجاري الكمى والميزاف التجاري الزراعي والغذائي 
ية في مصر، وكذلؾ أوضاع فجوة التجارة الخارجية الزراعية، وفجوة التجارة الخارجية الغذائية ونسب تغط

يناير وجود  25الصادرات الكمية والزراعية والغذائية لمواردات الكمية والزراعية والغذائية قبؿ وبعد ثورة 
يناير عما كانت عميو األوضاع قبؿ الثورة مع تفاوت  25اتجاه متناقص لجميع تمؾ المتغيرات بعد ثورة 

 2012، 2011توسط خالؿ عامي نسب ذلؾ التناقص، فعمى الرغـ مف زيادة قيمة الصادرات الكمية كم



حححح  

 

األعمى في قيمة الواردات الكمية خالؿ كاف  ، إال أف معدؿ الزيادة 2010، 2009عف مثيمتيا في عامي 
أدى إلى تزايد قيمة فجوة التجارة  وقد 2010، 2009عف مثيمو في عامي  2012، 2011عامي 

مميار جنيو  207,252إلى  2010، 2009مميار جنيو كمتوسط لعامي  135,347الخارجية الكمية مف 
وبذلؾ فعف قيمة فجوة التجارة الخارجية قد زادت خالؿ الفترة بعد  2012، 2011كمتوسط خالؿ عامي 

%، وكذلؾ فعنو عمى الرغـ مف زيادة الصادرات الزراعية خالؿ الفترة 153الثورة بنسبة تقدر بحوالي 
في قيمة الواردات الزراعية أدت إلى زيادة قيمة فجوة يناير فعف معدالت الزيادة األكبر  25التالية لثورة 

% وىى مساوية تقريبًا لنسبة الزيادة في قيمة فجوة 154التجارة الخارجية الزراعية بنسبة تقدر بحوالي 
التجارة الخارجية الكمية، أما بالنسبة ألوضاع التجارة الخارجية لمسمع الغذائية فعنو عمى الرغـ مف زيادة 

يناير فعف زيادة معدؿ الواردات الغذائية بعد الثورة أدى أيضًا  25ؿ الفترة التي تمت ثورة صادراتيا خال
% أى بأكثر مف الضعؼ وتتجاوز 228إلى زيادة فجوة التجارة الخارجية لمسمع الغذائية بعد الثورة إلى 

%، 75عية بحوالي قيمة تمؾ الفجوة كؿ مف فجوتى التجارة الخارجية الكمية، والتجارة الخارجية الزرا
األمر الذي يمقى بظاللو عمى أوضاع األمف الغذائي في مصر، إذ أنو مف المعروؼ أف مصر ىى دولة 
مستوردة صافية لمغذاء وعمى الرغـ مف الزيادات المنخفضة في إنتاجيو غالبية المحاصيؿ إال أف استيراد 

، وتشير الشواىد إلى تزايد أثر يزاف التجارييًا وضاغطًا عمى المالسمع الغذائية الزاؿ يأخذ اتجاىًا صعود
يناير نتيجة بعض العوامؿ  25العوامؿ الضاغطة والمؤدية لتزايد عجز الميزاف التجاري الغذائي بعد ثورة 

التي تعمؿ مف أىميا الضغوط التي تعرض ليا الجنيو المصري مع تآكؿ جزء كبير مف احتياطيات النقد 
د أسعار استيراد السمع الغذائية، إال أف العوامؿ الييكمية المسببة لتزايد األجنبي األمر الذي أدى لتزاي

العجز الغذائي في مصر الزالت موجودة وكامنة ومؤثرة وتتطمب مواجيتيا تغييرًا جوىريًا في توجيات 
عطائو األولوية الالئقة بو وأف يكوف دعـ الزراعة ىو توجو  الدولة نحو القطاع الزراعي وضرورة دعمو وا 

 مجتمعي وحكومي ثابت.



طططط  

 

 الرابعالفصل 
 التغيرات في الحيازات واألسعار واإليجارات المزرعية قبل وبعد الثورة 

 تمييد : 4-1
 1952تشكؿ قزمية الحيازات الزراعية مشكمة كبيرة في القطاع الزراعي المصري منذ ثورة يوليو 

ة عمي الريفييف وىو ما ادي الي تفتت وما تبعيا مف قوانيف االصالح الزراعي وتوزيع مالييف االفدن
الممكية الزراعية وىي مشكمة تزداد السباب عديدة اخري كؿ عاـ ، ومف الطبيعي اف تؤثر االحداث 
الكبيرة الطارئة عمي مصر عمي القطاع الزراعي بصفة عامة والحيازات المزرعية وااليجارات بصفة 

التغيرات التي ىذا الفصؿ مف الدراسة يرصد اىـ  ه االثار ، ولذا فافرصد ىذخاصة وىو ما دعي الي 
نتجت عف ىذه الثورة في قطاع الريؼ المصري عمي مستوي المزرعة فيما يخص الحيازات الزراعية ، 

 .المزرعية واألسعار المزرعية، واإليجارات
 

 التغيرات في أوضاع الحيازات الزراعية قبل وبعد الثورة: 4-2
لمتغيػػػػػػرات التػػػػػػي حػػػػػػػدثت فػػػػػػي الحيػػػػػػػازات الزراعيػػػػػػة والتػػػػػػػي  يتعػػػػػػرض ىػػػػػػذا الجػػػػػػػزء مػػػػػػف الدراسػػػػػػػة

،حيػػػػػػػػث يتعػػػػػػػػرض لمتغيػػػػػػػػرات التػػػػػػػػي حػػػػػػػػدثت فػػػػػػػػي عػػػػػػػػدد الحيػػػػػػػػازات  2011ترتبػػػػػػػػت عمػػػػػػػػي ثػػػػػػػػورة ينػػػػػػػػاير 
، ويػػػػػػتـ االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػي بيانػػػػػػات التعػػػػػػداد الزراعػػػػػػي لحيازيػػػػػػة ومتوسػػػػػػط الحيػػػػػػازة المزرعيػػػػػػةوالمسػػػػػػاحات ا

لعامػػػػػة مػػػػػف تشػػػػػريعات واجػػػػػراءات اثػػػػػرت لمرحمػػػػػة مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة ،كمػػػػػا تػػػػػـ االعتمػػػػػاد عمػػػػػي التغيػػػػػرات ا
عمػػػػي الحيػػػػازات المزرعيػػػػة بعػػػػد الثػػػػورة وذلػػػػؾ لعػػػػدـ تػػػػوافر بيانػػػػات بخصػػػػوص ىػػػػذا الموضػػػػوع بعػػػػد الثػػػػورة 
، حيػػػػػث اف البيانػػػػػػات الخاصػػػػػة بالحيػػػػػػازات ال تصػػػػػػدر اال بالتعػػػػػدادات الزراعيػػػػػػة والتػػػػػػي تػػػػػتـ كػػػػػػؿ عشػػػػػػر 

ىػػػػػذه الدراسػػػػػػة اال بمؤشػػػػػػرات والػػػػػػذي لػػػػػـ ينتيػػػػػػي منػػػػػو حتػػػػػػي اجػػػػػػراء  2010سػػػػػنوات كػػػػػػاف اخرىػػػػػا تعػػػػػػداد 
 اولية.

 
 : 2011الحيازات الزراعية قبل ثورة يناير أوضاع  4-2-1

مميوف حيازة، كاف  5,6( أف جممة عدد الحيازات المصرية بمغ حوالي 1-4يتبيف مف جدوؿ رقـ )
% مف جممة عدد الحيازات 56,8مميوف حيازة تمثؿ حوالي  3,2نصيب الوجو البحري منيا حوالي 

 2,3% منيا بعدد حيازات بمغ نحو 40,5يورية ، بينما كاف عدد الحيازات بالوجو القبمي يمثؿ بالجم
مميوف حيازة ، في حيف كانت المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود بيا العدد االقؿ مف الحيازات 

ف جممة % فقط م2,7الؼ حيازة لكؿ منيما عمي الترتيب ، يمثالف معًا نحو  84,7،  66,85والذي بمغ 
 عدد الحيازات بالجميورية .



يييي  

 

 (2010عدد الحيازات واالىمية النسبية ليا موزعة عمي االقاليم المصرية لعام ) (1-4جدول)
 حيازة                   

 االهمٌة النسبٌة جملة عدد الحٌازات المحافظة
 1,19 66854 محافظات حضرٌة
 56,77 3191948 يم ة ويه بحري
 40,54 2279294 يم ة ويه قب ً

 1,51 84700 يم ة محافظات الحدود
 100 5622796 يم ة اليمهورٌة

 ( بالممحؽ1: جمعت وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ )المصدر
 

بدوف ارض( حيث بمغت  -( توزيع الحيازات وفقا لنوعيا )بارض2-4كما يوضح الجدوؿ رقـ )
 الؼ حيازة فقط. 999نحو  مميوف حيازة ، في حيف بمغت الثانية 4,6االولي حوالي 

مميوف  2,7وكاف الوجو البحري ايضا لو النصيب االكبر مف الحيازات بارض حيث بمغ عددىا نحو 
 الؼ حيازة اخري بدوف ارض. 408حيازة بارض مقابؿ 

الؼ حيازة بارض وبدوف ارض  566مميوف ،  1,7في حيف بمغت عدد الحيازات بالوجو القبمي حوالي 
 عمي الترتيب.

الؼ لمحيازات  69،  85ا المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود فبمغ عدد الحيازات بيا نحو أم
 الؼ لمحيازات بدوف ارض. 15,7،  8,5بارض ليما عمي الترتيب ، 

 
 (  توزيع الحيازات بأرض وبدون ارض عمي األقاليم المصرية قبل ثورة يناير2-4جدول )

 حيازة           ( 2010)طبقا لبيانات التعداد الزراعي 
 الحٌازات بدون ارض الحٌازات بارض المحافظة

 8565 85289 محافظات حضرٌة
 407996 2783952 يم ة ويه بحري
 566486 1712808 يم ة ويه قب ً

 15748 68952 يم ة محافظات الحدود
 998795 4624001 يم ة اليمهورٌة

 ممحؽ( بال2: جمعت وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ )المصدر
الزرراعيػػػػػػػة المصػػػػػػػرية  ( الػػػػػػػي توزيػػػػػػػع مسػػػػػػػاحة الحيػػػػػػػازات3-4ويشػػػػػػػير الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )

مميػػػػػػوف  8,6، ومنيػػػػػػا يتبػػػػػػيف اف جممػػػػػػة مسػػػػػػاحة الحيػػػػػػازات الزراعيػػػػػػة بمػػػػػػغ نحػػػػػػو عمػػػػػػي االقػػػػػػاليـ
% منيػػػػػا تتػػػػػوزع بػػػػػيف محافظػػػػػات الوجػػػػػو البحػػػػػري ومحافظػػػػػات الوجػػػػػو  92,4فػػػػػداف كػػػػػاف نحػػػػػو 



كككك  

 

مميػػػػػوف فػػػػػداف ليمػػػػػا عمػػػػػػي   2.6،  5.4الي القبمػػػػػي حيػػػػػث بمغػػػػػت مسػػػػػاحة الحيػػػػػازات ليمػػػػػػا حػػػػػو 
% مػػػػػػػػػػػػػػف جممػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػاحة الحيػػػػػػػػػػػػػػازات  30.4% ،  62.5الترتيػػػػػػػػػػػػػػب ، تمػػػػػػػػػػػػػػثالف حػػػػػػػػػػػػػػوالي 

%  7,1بالجميوريػػػػػػة. كمػػػػػػا مثمػػػػػػت المحافظػػػػػػات الحضػػػػػػرية ومحافظػػػػػػات الحػػػػػػدود معػػػػػػا حػػػػػػوالي 
 .جممة مساحات الحيازات بالجميوريةفقط مف 
 

ة ليا موزعة عمي االقاليم المصرية قبل ثورة يناير (  جممة مساحة الحيازات واالىمية النسبي3-4جدول )
 فدان            (2010)طبقا لنتائج التعداد الزراعي 

 االامٌة النلبٌة ملاحة الحٌازات  المحافظة
  4,13 357655 محافظات حضرٌة
 62,047 5404545 يم ة ويه بحري
 30,38 2628795 يم ة ويه قب ً

 3,01 260805 يم ة محافظات الحدود
 100 8651800 يم ة اليمهورٌة

 ( بالممحؽ3: جمعت وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ )المصدر
فداف عمي مستوي  1,5( أف متوسط الحيازات المصرية بمغ حوالي 4-4ويتبيف مف جدوؿ رقـ )

ي السعات الدنيا وغير الجميورية وىو ما يشير الي اتساع مساحة التفتت الحيازي ووصوليا ال
، ويزداد حجـ المشكمة بالنظر الي متوسط الحيازة في االقاليـ المختمفة حيث يتبيف اف ديةاالقتصا

المحافظات غير الريفية يزداد بيا متوسط الحيازة باضعاؼ قيمة ىذا المتوسط بالمحافظات الريفية ، 
 1,7ي نحو فداف فقط ، تزيد ال 1,15حيث يبمغ متوسط الحيازة االرضية بمحافظات الوجو القبمي نحو   

فداف بمحافظات الحدود ، في حيف  3,08فداف في محافظات الوجو البحري ، وتتضاعؼ تقريبا لحوالي 
 فداف /حيازة . 5,35اف المحافظات الحضرية كانت االكبر مف حيث متوسط الحيازة االرضية بنحو 

 ناير(  متوسط الحيازة الفدانية موزعة عمي األقاليم المصرية قبل ثورة ي4-4جدول )
 (     فدان2010)طبقا لنتائج التعداد الزراعي 

 متوسط الحٌازة المحافظة
 5,35 محافظات حضرٌة
 1,69 يم ة ويه بحري
 1,15 يم ة ويه قب ً

 3,08 يم ة محافظات الحدود
 1,54 جملة الجمهورٌة

 ( .3-4( ، )1-4: جمعت وحسبت مف بيانات الجدوليف ) المصدر



لللل  

 

اف اسباب تزايد التفتت الحيازي متعددة ومستمرة قبؿ الثورة وبعد الثورة واف  ومف الجدير بالذكر الي
كانت تفاقـ بعضيا بعد الثورة ، ومف اىميا الزيادة السكانية ، وتزايد اعداد االسر غير النووية او الممتدة 

ئمية بالريؼ ، وضعؼ الروابط العاؼ المصري، واتباع نظاـ المواريث، واليجرة الداخمية والخارجيةبالري
 الي غير ذلؾ مف االسباب.

كما تجدر االشارة الي اف تقـز الحيازات الزراعية او ما يعرؼ بالتفتت الحيازي يدخؿ الريؼ 
المصري واالقتصاد المزرعي في حمقة مفرغة حيث اف صغر السعة المزرعية يمنع التمتع بمزايا السعة 

ة عدـ وجود مبدا التفاوض كما في االنتاج الكبير الي جانب اف االنتاج ال يحظي باسعار مجزية نتيج
مما يؤدي الي فقر الفالح بصورة اكبر واتجاىو لزراعة المحاصيؿ المدنية لمتكاليؼ دوف االخري 
الممعظمة لمعائد ، وبمرور الزمف يضطر الفالح الي بيع االرض او اجزاء منيا لتغطية نفقات معيشتو 

 واسرتو وىكذا.
 

 2011زات الزراعية بعد ثورة يناير أوضاع الحيا 4-2-2
 في التالي :بعد الثورة تتمثؿ التغيرات في اوضاع الحيازات المزرعية           

 تطبيق الحيازات االلكترونية: 4-2-2-1
مالييف مزارع بمحافظات  3عصدار بطاقة الحيازة الزراعية اإللكترونية، ليستفيد منيا وذلؾ ب 

اقة متابعة بيانات التعديات عمى األراضى الزراعية، وتوفير مستمزمات الجميورية، حيث تستيدؼ البط
اإلنتاج لممزارعيف، مف خالؿ إضافتيا عمى البطاقة اإللكترونية، حيث تحمؿ اسـ "بطاقة حيازة وخدمات 
زراعية مطورة" وتحمبديال لمحيازة التقميدية العادية، مع استمرار العمؿ فى إعداد االستمارات المخصصة، 

 .2006جراء الحصر الحيازى والذي لـ يتـ إجراؤه مف عاـ إل
عمي أف يتـ إصدار ىذه البطاقات عمي مرحمتيف أف المرحمة األولى بدأت في تطبيؽ مشروع 
البطاقة اإللكترونية بػخمس محافظات كنموذج استرشادي يتـ تنفيذىا خالؿ عاميف، ويربط ىذه 

ساحة المقترح الربط عمييا بالمحافظة، ومف بيف المحافظات عمى مركز معمومات إقميمي، والم
المحافظات، أسواف وأسيوط و كفر الشيخ والقميوبية، والجيزة والغربية، أما المرحمة الثانية، تشمؿ سوىاج 
ودمياط والمنيا والمنوفية والوادي الجديد واإلسكندرية ومرسى مطروح وشماؿ سيناء والبحر األحمر 

مرحمة الثالثة، األقصر وقنا والفيوـ وبني سويؼ والبحيرة والدقيمية والشرقية والقاىرة، بينما تتضمف ال
 .واإلسماعيمية والسويس و بورسعيد و الجيزة

االقباؿ مف أعداد كبيرة مف الفالحيف عمى المديريات الزراعية بكال  2014وقد بدا في فبراير 
ؽ بالشرقية، الستالـ مخصصاتيـ مف مف قرى المنير والسالـ والعادلية بمركزى بمبيس ومشتوؿ السو 

 .ألؼ فالح 50األسمدة مستخدميف بطاقات الحيازة االلكترونية الجديدة والتى يستفيد منيا نحو 
 



مممم  

 

بتطبيؽ تمؾ التجربة كمرحمة اولى بتمؾ القرى السابؽ ذكرىا ليتـ  2013في عاـ وقامت وزارة الزراعة 
باقى المحافظات لضماف حقوؽ الفالح فى صرؼ اشير وبعدىا يتـ تعميميا عمى  6اختبارىا لمدة 

ومف المقرر اف المرحمة الثانية مف منظومة الحيازة اإلليكترونية الزراعية ستشمؿ كؿ االنشطة .مستحقاتو
 ."الزراعية وبما يضمف الحصوؿ عمي أوؿ قاعدة بيانات دقيقة و متكاممة بالقطاع الزراعي

 
 : 2012التعاونيات الزراعية في عام  تنظيمإلعادة ملروع إصدار قانون  4-2-2-2

والذي نص عمي أف تكوف عضوية مجمس إدارة التعاونيات الزراعية لألفراد مالكي الحيازات  
الزراعية خمسة افدنة فاقؿ وىو المتوسط الحيازي الممكف لصغار الحائزيف مف عضوية مجالس إدارة 

 ىذه التعاونيات.
حالتو لمجنة  2014في يونيو وقد وافقت لجنة االقتراحات والشكاوى  عمى مشروع القانوف وا 

 .الشئوف الدستورية والتشريعية لوضع الممسات النيائية عمى القانوف
 :    (1)ويتضمف مشروع القانوف امتي

     تعريػػػػؼ الجمعيػػػػػات التعاونيػػػػػة : بػػػػأف كػػػػػؿ جماعػػػػػة تتكػػػػػوف مػػػػف األشػػػػػخاص الطبيعيػػػػػيف والمعنػػػػػوييف
نتخبػػػػػػيف ويجػػػػػػب أف يشػػػػػػمؿ اسػػػػػػـ الجيػػػػػػة مػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى صػػػػػػفتيا المسػػػػػػتقميف بالعمػػػػػػؿ الزراعػػػػػػي أو الم

 .التعاونية الزراعية
     يجوز أف تنشأ في القرية أو المنطقة الواحدة أكثر مف جمعية تعاونية زراعية مف نوع واحد تمارس

نفس النشاط عمى أف تمتـز الجمعيات بعجراءات دراسات الجدوى االقتصادية عمى أال تقؿ المساحة 
 .فداف 1500لتى تخدميا عف الزراعية ا

     ال يجوز لألشخاص االعتبارية المساىمة فى عضوية أى مف الجمعيات مع إمكانية المساىمة فقط
 .فى رأسماؿ المشروعات التعاونية االستثمارية التي تنشئيا الجمعيات

    عاونية يجوز لمجمعيات التعاونية الزراعية بعد موافقة الجمعيات العمومية تأسيس مشروعات ت
مشتركة فيما بينيا وغيرىا مف التعاونيات أو شركة مساىمة لألغراض المتعمقة بالتوريد أو اإلنتاج أو 
التسويؽ الزراعي أو الخدمات الزراعية األخرى عمى أال تزيد مساىمة األشخاص االعتبارية أو الغير 

 .مف رأسماؿ المشروع %49عمى 
    بيف مؤسسييا الذيف يتولوف إعداد نظاميا الداخمي ويكونوف أشارت إلى أف تأسيس الجمعية اختياري

 .مسئوليف عف جميع االلتزامات التى ترتبيا الجمعية

                                                           
(1)

مصطفىصالح,قانونجدٌدللتعاونالزراعىٌمنحالجمعٌاتحقالحصولعلىقروضإنشاءصنادٌقدعمالمحاصٌل،مجلةأخبار 

 .2014ٌونٌو4رصة،البو



نننن  

 

     تباشر الجمعية أعماليا فى مجاؿ إعداد التركيبات المحصولية لمدورات الزراعية واإلسياـ فى تنفيذ
إلى المساىمة فى تنظيـ زراعة الخطة التى يتفؽ عمييا فى إطار الخطة العامة لمدولة، باإلضافة 

 .األرض وتجميع االستغالؿ الزراعي لمنيوض بالزراعة بالتعاوف مع أجيزة الدولة
     يحؽ لمجمعية الحصوؿ عمى قروض ميسرة بضمانات غير شخصية مف مختمؼ المصادر لتمويؿ

لودائع وفقًا لمقواعد أنشطتيا الزراعية وألعضائيا الراغبيف فى التعامؿ معيا وليا أف تقبؿ المدخرات وا
التي ينص عمييا نظاميا الداخمي وتوظفيا وتستثمرىا مع إنشاء صناديؽ دعـ المحاصيؿ الزراعية 

دارة المخاطر الزراعية  .وموازنة األسعار وا 
     تتكوف أمواؿ جمعيات التعاوف الزراعي مف أسيـ اسمية غير قابمة لمتجزئة وال يجوز الحجز عمييا

 .حة كيفية االكتتاب فى األسيـ التي تصدرىا الجمعيات المشتركة والمركزيةعمى أف تبيف الالئ
     لكؿ جمعية أف تنشئ صندوقًا لالستثمار عمى أف تضع الالئحة موارد الصندوؽ وكيفية استثمارىا

 .فى دعـ النشاط التعاونى
    عمى 20قع يجوز تخصيص فائض لمجمعية عمى أف يتـ توزيعو بقرار مف الجمعية العمومية بوا %

% لنشر الوعى التعاوني 5% لمخدمات الخيرية و10األقؿ مف صافى الفائض لالحتياطي القانوني و
 .% يتـ إيداعيا فى حساب خاص لمتأميف5% تودع فى حساب خاص لمتدريب التعاوني و10و

     منو تودع فى صندوؽ أو حساب خاص باالتحاد التعاوني لالستثمار، 3يشمؿ توزيع الفائض %
 .اإلضافة إلى تدعيـ المراكز المالية الضعيفة لمتعاونيات وسداد الديوف المستحقة عميياب
     حوافز بعض العامميف عمى 5% حوافز إنتاج ألعضاء مجمس اإلدارة و10يشمؿ توزيع الفائض %

أف يوزع باقى الفائض عمى أعضاء الجمعية باعتباره عائدًا يتـ توزيعو خالؿ شير مف تصديؽ 
 .العمومية عمى الميزانية الجمعية

     ال يجوز أف يتضمف العائد الموزع عمى أعضاء الجمعية الفائض الناتج عف المعامالت مع غير
األعضاء وتخصص األرباح مف المشروعات التى تمتمكيا الجمعية أو تساىـ فييا تحت احتياطي 

 %25تياطي القانوني و% لالح10مشروعات يساىـ فى دعـ مشروعات الجمعية التعاونية بعد خصـ 
 .لمحصص النقدية والعينية فى المشروع 

    يمنع توزيع أي عائد مف صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عمييا عجز
 .فى االحتياطي القانوني أو في رأس الماؿ إال بعد سداد العجز

   ات أو األمواؿ العامة إلى ممكية تعاونية يجوز لرئيس مجمس الوزراء بقرار منو تحويؿ أحد المشروع
بغير مقابؿ أو بمقابؿ دوف فوائد وتتمتع الجمعية بجميع الضمانات الجنائية التى تتمتع بيا الممكية 

 .العامة



سسسس  

 

    ،تعفى الجمعيات التعاونية مف جميع الضرائب والرسوـ المستحقة عمى العقود المتعمقة بتأسيسيا
لضرائب عمى األرباح التجارية والصناعية والميف غير التجارية وجميع باإلضافة إلى رسوـ الدمغة وا

الضرائب والرسوـ الجمركية ورسوـ التأميف المؤقت الذى يشترط دفعو مقدمًا لمدخوؿ فى المناقصات 
 .والمزايدات

    يجوز إنشاء اتحاد تعاونى زراعي مركزي يتكوف مف االتحادات الزراعية العامة وجميع الجمعيات
ركزية بالمحافظات والبنوؾ التعاونية الرئيسية ولالتحاد جمعية عمومية مف أعضاء مجالس إدارات الم

 .عف كؿ منظمة عضو باالتحاد المركزي 5الجمعيات والبنوؾ التعاونية بواقع 
    يتولى االتحاد التعاوني المركزي التخطيط لمحركة التعاونية فى مصر واإلسياـ فى تنفيذ خطة الدولة

 .اع الزراعةفى قط
    تتكوف موارد االتحاد مف الرسوـ واالشتراكات السنوية، باإلضافة إلى النسبة المقررة لالتحاد مف

% باإلضافة إلى اإلعانات والمنح التى تقدميا الحكومة 10فائض الجمعيات التعاونية بما ال يتجاوز 
ة، وما تخصصو الحكومة لدعـ والمنح التى تقدميا المنظمات التعاونية الدولية والجيات الخارجي

 .% مف صافى ناتج تصفية الجمعيات المحمية20االتحاد فى موازنتيا السنوية و
   لموزير المختص الحؽ في تحديد الموارد األخرى لالتحاد. 

 
 قوانين اإلصالح الزراعي:بعض إصدار ملروع لتعديل  4-2-2-3

ح الزراعػػػػػػي يتػػػػػػيح حػػػػػػؿ مشػػػػػػكمة قامػػػػػػت وزارة الزراعػػػػػػة بعصدارمشػػػػػػروع لتعػػػػػػديؿ قػػػػػػوانيف اإلصػػػػػػال
الورثػػػػػة وتسػػػػػميـ العقػػػػػود النيائيػػػػػة لتمميػػػػػؾ األراضػػػػػي وحػػػػػؿ مشػػػػػكمة صػػػػػرؼ تعويضػػػػػات لممتضػػػػػرريف مػػػػػف 
قػػػػػػػانوف اإلصػػػػػػػالح الزراعػػػػػػػي ومشػػػػػػػكمة أسعاراألراضػػػػػػػي التػػػػػػػي قػػػػػػػدرت بعشػػػػػػػرة أمثػػػػػػػاؿ قيمتيػػػػػػػا اإليجازيػػػػػػػة 

تصػػػػػػػػػػؿ ألػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػزارع، و  800وتنظػػػػػػػػػيـ الجمعيػػػػػػػػػػات التعاونيػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػث تخػػػػػػػػػػدـ التعػػػػػػػػػديالت الجديػػػػػػػػػػدة 
أبػػػػػػواب قػػػػػػد تعثػػػػػػر العمػػػػػػؿ بيػػػػػػا بسػػػػػػبب التغيػػػػػػرات  6مػػػػػػادة فػػػػػػي  40التشػػػػػػريعات المطمػػػػػػوب تعػػػػػػديميا إلػػػػػػى 

الكبيػػػػػػػرة والتطػػػػػػػورات التػػػػػػػي طػػػػػػػرأت عمػػػػػػػى القطػػػػػػػاع الزراعػػػػػػػي وزيػػػػػػػادة المسػػػػػػػاحة التابعػػػػػػػة لمييئػػػػػػػة العامػػػػػػػة 
 .(1)لكصالح الزراعي وأيضا الظروؼ والمتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير

 ومف أىميا األتي:
 حديػػػػد ضػػػػريبة جديػػػػدة لػػػػألرض وتحديػػػػد العالقػػػػة بػػػػيف المػػػػالؾ والمسػػػػتأجريف ووضػػػػع حػػػػد أدنػػػػى ت

عطائيـ الحؽ في تنظيـ نقابات زراعية.  ألجور عماؿ الزراعة وا 

                                                           
القػػػػػاىرة )عػػػػػف تصػػػػػريحات لػػػػػوزير الزراعػػػػػة صػػػػػالح عبػػػػػد   2014يونيػػػػػو  25األربعػػػػػاء،  -جريػػػػػدة اليػػػػػـو السػػػػػابع –عػػػػػز النػػػػػوبي (1)

 المؤمف ، زكريا ىالؿ رئيس الييئة العامة لكصالح الزراعي(.



عععع  

 

  لسػػػػػنة  3تصػػػػػفية األوضػػػػػاع المترتبػػػػػة عمػػػػػى قػػػػػوانيف اإلصػػػػػالح الزراعػػػػػي بعصػػػػػدار القػػػػػانوف رقػػػػػـ
 .11/4/1986المعموؿ بو اعتبارّا مف  1986

 
 األسعار المزرعية ألىم المحاصيل الزراعية قبل وبعد الثورة: ر فىالتغي 4-3

تمثػػػػػؿ االسػػػػػعار المزرعيػػػػػة احػػػػػد المتغيػػػػػرات االقتصػػػػػادية اليامػػػػػة والتػػػػػي يمكػػػػػف مػػػػػف خالليػػػػػا الحكػػػػػـ 
نوعيػػػػػػػة الحيػػػػػػػاة التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف اف يعيشػػػػػػػيا الفػػػػػػػالح المصػػػػػػػري وكػػػػػػػذلؾ نمػػػػػػػط المعيشػػػػػػػة بػػػػػػػالريؼ ومػػػػػػػدي 

 التضخـ بو.
ز، قصب السكر، بنجر السكر، لمزرعية لمحاصيؿ) القطف ،األر التغير في األسعار اوبرصد 

، والحجازي(، محاصيؿ العمؼ ، المحاصيؿ الزيتية ، الفوؿ ( قبؿ الثورة ويعبر العدس، البرسيـ )المصري
يشير  (2012-2011عنيا بمتوسط الفترة ) ( وبعد الثورة ويعبر2010-2009عنيا بمتوسط الفترة )

معظـ المحاصيؿ الزراعية اليامة قد شيدت إرتفاعًا في االسعار المزرعية  ( الي اف5-4الجدوؿ رقـ )
 مقارنة بما كانت عميو ىذه االسعار قبؿ الثورة . 2011ليا بعد ثورة يناير 

 
يتبػػػػػػيف ىػػػػػػذه الزيػػػػػػادة كانػػػػػػت اكثػػػػػػر حػػػػػػدة بالنسػػػػػػبة لمتوسػػػػػػط  السػػػػػػعر المزرعػػػػػػي لممحاصػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػة 

ثػػػػػورة ليبمػػػػػغ متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػي ليػػػػػذه المحاصػػػػػيؿ جنيػػػػػو /اردب بعػػػػػد ال 483والػػػػػذي ازداد بنحػػػػػو 
( بينمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػذا 2012-2011بعػػػػػػػػػد الثػػػػػػػػػورة ، كمتوسػػػػػػػػػط لعػػػػػػػػػامي ) اردبجنيػػػػػػػػػو / 2082نحػػػػػػػػػو 

( ، وتجػػػػػػػػدر 2010-2009فقػػػػػػػػط فػػػػػػػػي فتػػػػػػػػرة مػػػػػػػػا قبػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػورة ) اردبجنيػػػػػػػػو/ 1599المتوسػػػػػػػػط نحػػػػػػػػو 
اشػػػػػر لثػػػػػورة ينػػػػػاير كػػػػػأثر مب 2012االشػػػػػارة الػػػػػي اف الجػػػػػزء االكبػػػػػر مػػػػػف ىػػػػػذه الزيػػػػػادة حػػػػػدث فػػػػػي عػػػػػاـ 

الػػػػػػي  2011جنيػػػػػػو /اردب فقػػػػػػط فػػػػػػي عػػػػػػاـ  1803حيػػػػػػث ارتفػػػػػػع السػػػػػػعر المزرعػػػػػػي مػػػػػػف نحػػػػػػو  2011
، وربمػػػػػػا يرجػػػػػػع ىػػػػػػذا ألىميػػػػػػة ىػػػػػػذه المحاصػػػػػػيؿ لػػػػػػيس  (2)2012جنيػػػػػػو /اردب فػػػػػػي عػػػػػػاـ  2361نحػػػػػػو 

فحسػػػػػػب عمػػػػػػي مسػػػػػػتوي القطػػػػػػاع الزراعػػػػػػي ، وانمػػػػػػا عمػػػػػػي مسػػػػػػتوي التصػػػػػػنيع ايضػػػػػػا حيػػػػػػث يقػػػػػػوـ عمييػػػػػػا 
ات ممػػػػػا يجعميػػػػػا اكثػػػػػر تػػػػػاثرا باالعتصػػػػػامات العماليػػػػػة وغيػػػػػاب االمػػػػػف الػػػػػي غيػػػػػر العديػػػػػد مػػػػػف الصػػػػػناع
 ذلؾ مف تبعات الثورة.

 
ويػػػػأتي محصػػػػوؿ العػػػػدس فػػػػي المرتبػػػػة الثانيػػػػة مػػػػف حػػػػي قيمػػػػة الزيػػػػادة فػػػػي متوسػػػػط السػػػػعر المزرعػػػػي لػػػػو 

 اردبجنيػػػػػو / 1033( نحػػػػػو 2010-2009، حيػػػػػث بمػػػػػغ ىػػػػػذا المتوسػػػػػط فػػػػػي عػػػػػامي مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة )
( بزيػػػػػادة قػػػػػدرت 2012-2011جنيػػػػػو /طػػػػػف فػػػػػي عػػػػػامي مػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػورة ) 1434بمػػػػػغ نحػػػػػو ، ارتفػػػػػع لي

 % مف متوسط السعر المزرعي قبؿ الثورة.39مف العدس تمثؿ نحو  لألردبجنيو  401بنحو 

                                                           
 ( بالممحؽ6الجدوؿ رقـ )  (2)



فففف  

 

% مػػػػػف متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػي 22كمػػػػػا شػػػػػيد محصػػػػػوؿ االرز زيػػػػػادة كبيػػػػػرة حيػػػػػث تمثػػػػػؿ نحػػػػػو 
ة انيػػػػػا ليسػػػػػت عمػػػػػي مسػػػػػتوي المسػػػػػتيمؾ بػػػػػؿ فػػػػػي بدايػػػػػة لػػػػػالرز قبػػػػػؿ الثػػػػػورة ، وىػػػػػي زيػػػػػادة كبيػػػػػرة خاصػػػػػ

السمسػػػػػػػػمة التسػػػػػػػػويقية ممػػػػػػػػا يمثػػػػػػػػؿ معانػػػػػػػػاة كبيػػػػػػػػرة لممسػػػػػػػػتيمؾ سػػػػػػػػواء بػػػػػػػػالريؼ المصػػػػػػػػري او الحضػػػػػػػػر ، 
وبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف االثػػػػػػار االيجابيػػػػػػة لزيػػػػػػادة السػػػػػػعر المزرعػػػػػػي لػػػػػػالرز حيػػػػػػث تسػػػػػػاىـ الػػػػػػي حػػػػػػد كبيػػػػػػر فػػػػػػي 

معػػػػػػػدالت التنميػػػػػػػة بػػػػػػػالريؼ  تحسػػػػػػػيف احػػػػػػػواؿ المػػػػػػػزارع ممػػػػػػػا يػػػػػػػنعكس عمػػػػػػػي مسػػػػػػػتوي معيشػػػػػػػتو وارتفػػػػػػػاع
باالضػػػػافة الػػػػي اتجػػػػاه جػػػػزء مػػػػف عوائػػػػد التصػػػػدير لممػػػػزارع ، اال اف ىػػػػذه الزيػػػػادة ليػػػػا اثػػػػار سػػػػمبية كبيػػػػرة 
محتممػػػػة تتمثػػػػؿ فػػػػي تشػػػػجيع المػػػػزارعيف عمػػػػي زراعػػػػة محصػػػػوؿ االرز وىػػػػذا يتنػػػػافي مػػػػع سياسػػػػة الدولػػػػة 

ـ مػػػػػػػػورد الميػػػػػػػػاه ، مػػػػػػػػف االتجػػػػػػػػاه لتخفػػػػػػػػيض المسػػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف االرز بيػػػػػػػػدؼ ترشػػػػػػػػيد اسػػػػػػػػتخدا
باالضػػػػػافة الػػػػػػي مػػػػػا يترتػػػػػػب عمػػػػػي زراعػػػػػػة االرز لػػػػػيس فقػػػػػػط مػػػػػف اىػػػػػػدار لكميػػػػػة ميػػػػػػاه كبيػػػػػرة يمكػػػػػػف اف 
توجػػػػػو لمحاصػػػػػيؿ اكثػػػػػر اىميػػػػػة اال انػػػػػو يسػػػػػاىـ فػػػػػي ارتفػػػػػاع مسػػػػػتوي المػػػػػاء االرضػػػػػي وتػػػػػدىور خػػػػػواص 

 التربة وانخفاض انتاجية بعض المحاصيؿ التالية لو .
 
 

مػػػػي المسػػػػتوي القػػػػومي اال اف اسػػػػعار القطػػػػف لػػػػـ تػػػػزد بقػػػػدر وبػػػػالرغـ مػػػػف اىميػػػػة محصػػػػوؿ القطػػػػف ع
المحاصػػػػػػيؿ االخػػػػػػري واف كػػػػػػاف تػػػػػػأثير الثػػػػػػورة ايجابيػػػػػػًا عمػػػػػػي سػػػػػػعر القنطػػػػػػار مػػػػػػف القطػػػػػػف والػػػػػػذي بمػػػػػػغ 

جنيػػػػو /قنطػػػػػار لعػػػػامي مػػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػػورة ، فػػػػي حػػػػػيف ازداد ىػػػػذا المتوسػػػػػط لعػػػػػامي  1009متوسػػػػطو نحػػػػػو 
% 11جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ نحػػػػػو  109دة بمغػػػػػت نحػػػػػو جنيػػػػػو /قنطػػػػػار بزيػػػػػا 1118مػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػورة ليبمػػػػػغ نحػػػػػو 

فقػػػػػط مػػػػػف متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػي قبػػػػػؿ الثػػػػػورة . وربمػػػػػا يرجػػػػػع ايضػػػػػا انخفػػػػػاض نسػػػػػبة الزيػػػػػادة الػػػػػي 
ارتفػػػػػاع قيمػػػػػة القنطػػػػػار مػػػػػف القطػػػػػف بالفعػػػػػؿ وارتباطػػػػػو الػػػػػي حػػػػػد كبيػػػػػر باالسػػػػػواؽ العالميػػػػػة والمنافسػػػػػة ، 

 يا كالغزؿ والنسيج والمحالج ...الخ.كما يرتبط أيضًا بالسياسة العامة لمدولة وقطاعات كبيرة من
 

واحتػػػػػؿ محصػػػػػوؿ القمػػػػػح المرتبػػػػػة االولػػػػػي مػػػػػف حيػػػػػث نسػػػػػبة التغيػػػػػر فػػػػػي السػػػػػعر المزرعػػػػػي لػػػػػالردب 
( زيػػػػػادة متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػي 6-4منػػػػػو فػػػػػي فتػػػػػرة مػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػورة ، حيػػػػػث يوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

جنيػػػػػػػػو /اردب  365( ازداد لحػػػػػػػوالي 2010-2009جنيػػػػػػػػو/اردب كمتوسػػػػػػػط لمفتػػػػػػػػرة ) 257لمقمػػػػػػػح مػػػػػػػف 
% مػػػػػػػػػف متوسػػػػػػػػػط السػػػػػػػػػعر 42( فػػػػػػػػػي المتوسػػػػػػػػػط بزيػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػدرت بنحػػػػػػػػػو 2012-2011فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػامي )

المزرعػػػػػػي قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة ، وىػػػػػػي زيػػػػػػادة كبيػػػػػػرة جػػػػػػدًا وينتظػػػػػػر اف يكػػػػػػوف ليػػػػػػا أثػػػػػػار إيجابيػػػػػػة مػػػػػػف تشػػػػػػجيع 
المػػػػػػػػزارعيف عمػػػػػػػػي زراعػػػػػػػػة القمػػػػػػػػح بعػػػػػػػػد اف تراجعػػػػػػػػت المسػػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػػة منػػػػػػػػو بعػػػػػػػػد الغػػػػػػػػاء التوريػػػػػػػػد 

 وؿ وعدـ تحديد حد ادني لمسعر المزرعي ال يتناسب واىمية المحصوؿ .االجباري لممحص
 



صصصص  

 

وبالنسػػػػػبة لمحصػػػػػوؿ قصػػػػػب السػػػػػكر فقػػػػػد ازداد السػػػػػعر المزرعػػػػػي لػػػػػو بمػػػػػا يفػػػػػوؽ الثمػػػػػث حيػػػػػث زاد 
جنيػػػػػو/طف لعػػػػػامي  348جنيػػػػػو ليبمػػػػػغ متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػي حػػػػػوالي  90سػػػػػعر الطػػػػػف منػػػػػو بنحػػػػػو 

 258ي لػػػػو قبػػػػؿ الثػػػػورة حيػػػػث بمػػػػغ ىػػػػذا المتوسػػػػط نحػػػػو مػػػػا بعػػػػد الثػػػػورة مقارنػػػػة بمتوسػػػػط السػػػػعر المزرعػػػػ
 جنيو.
 

وتشػػػػػير بيانػػػػػات الجػػػػػدوؿ الػػػػػي تسػػػػػاوي االىميػػػػػة النسػػػػػبية لمزيػػػػػادة فػػػػػي متوسػػػػػط االسػػػػػعار المزرعيػػػػػة 
% مػػػػػف متوسػػػػػط 24لمحاصػػػػػيؿ االعػػػػػالؼ ، ومحصػػػػػوؿ بنجػػػػػر السػػػػػكر حيػػػػػث بمغػػػػػت ىػػػػػذه الزيػػػػػادة نحػػػػػو 

الرغـ مػػػػػف انخفػػػػػاض االىميػػػػػة النسػػػػػبية ( ، وبػػػػػ2010-2009السػػػػػعر المزرعػػػػػي ليمػػػػػا فيمػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة )
لمزيػػػػػػادة فػػػػػػي متوسػػػػػػط االسػػػػػػعار المزرعيػػػػػػة لالعػػػػػػالؼ اال اف ىػػػػػػذه الزيػػػػػػادة تػػػػػػؤثر وبشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر عمػػػػػػي 
مسػػػػػػتوي معيشػػػػػػة المػػػػػػواطف المصػػػػػػري سػػػػػػواء بػػػػػػالريؼ او الحضػػػػػػر وذلػػػػػػؾ الرتبػػػػػػاط الزيػػػػػػادة فػػػػػػي اسػػػػػػعار 

ة فػػػػي سػػػػعر العمػػػػؼ حيػػػػث المحاصػػػػيؿ العمفيػػػػة بالزيػػػػادة فػػػػي اسػػػػعار المحػػػػـو بانواعيػػػػا وباضػػػػعاؼ الزيػػػػاد
 50جنيػػػػػػو/اردب بزيػػػػػػادة بمغػػػػػػت نحػػػػػػو  325,8نحػػػػػػو  2012بمػػػػػػغ سػػػػػػعر االردب مػػػػػػف العمػػػػػػؼ فػػػػػػي عػػػػػػاـ 
 وىي زيادة كبيرة نسبيا . 2010جنيو لالردب عف السعر المزرعي في عاـ 

 
كمػػػػػا يػػػػػرتبط ايضػػػػػا ارتفػػػػػاع السػػػػػعر المزرعػػػػػي لمبنجػػػػػر بارتفػػػػػاع اسػػػػػعار السػػػػػكر لممسػػػػػتيمؾ ، وبمغػػػػػت 

جنيػػػػػو/طف ، حيػػػػػث كػػػػػاف متوسػػػػػػط  69,3السػػػػػعر المزرعػػػػػي لبنجػػػػػػر السػػػػػكر نحػػػػػو  الزيػػػػػادة فػػػػػي متوسػػػػػط
 طفجنيػػػػو/ 359,3فقػػػػط ، وارتفػػػػع الػػػػي نحػػػػو  طػػػػفجنيػػػػو / 290ىػػػػذا السػػػػعر لفتػػػػرة مػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة نحػػػػو 

 في عامي ما بعد الثورة.
 
 

وكػػػػػاف محصػػػػػوؿ الفػػػػػوؿ مػػػػػف اقػػػػػؿ المحاصػػػػػيؿ زيػػػػػادة فػػػػػي السػػػػػعر المزرعػػػػػي بعػػػػػد محصػػػػػوؿ القطػػػػػف 
جنيػػػػػو/اردب ، وربمػػػػػا يرجػػػػػع انخفػػػػػاض االىميػػػػػة  83% فقػػػػػط بنحػػػػػو 14بػػػػػو نحػػػػػو حيػػػػػث بمغػػػػػت الزيػػػػػادة 

النسػػػػػػػبية لمزيػػػػػػػادة الػػػػػػػي ارتفػػػػػػػاع متوسػػػػػػػط السػػػػػػػعر المزرعػػػػػػػي لػػػػػػػالردب مػػػػػػػف المحصػػػػػػػوؿ بالفعػػػػػػػؿ مقارتنػػػػػػػة 
بمحاصػػػػػػيؿ اخػػػػػػري تبػػػػػػدوا اكثػػػػػػر اىميػػػػػػة حيػػػػػػث بمػػػػػػغ متوسػػػػػػط السػػػػػػعر المزرعػػػػػػي لمحصػػػػػػوؿ الفػػػػػػوؿ نحػػػػػػو 

جنيػػػػػو/اردب فقػػػػػط لفتػػػػػرة مػػػػػا قبػػػػػؿ  574كػػػػػاف حػػػػػوالي  جنيػػػػػو/اردب لعػػػػػامي مػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػورة بعػػػػػد اف 657
 الثورة.
 

وعمػػػػػي عكػػػػػس المحاصػػػػػيؿ الحقميػػػػػة السػػػػػابقة انخفػػػػػض متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػي لمحصػػػػػوؿ الكتػػػػػاف 
-2011كمتوسػػػػػط لعػػػػػامي ) أردبجنيػػػػػو / 780فػػػػػي عػػػػػامي مػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػورة ليبمػػػػػغ ىػػػػػذا المتوسػػػػػط نحػػػػػو 

ي فػػػػػي عػػػػػامي مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة جنيػػػػػو عػػػػػف متوسػػػػػط السػػػػػعر المزرعػػػػػ 765( ، بانخفػػػػػاض مقػػػػػداره 2012



قققق  

 

% مػػػػػػف متوسػػػػػػط السػػػػػػعر لعػػػػػػامي 50، ويمثػػػػػػؿ االنخفػػػػػػاض نحػػػػػػو  أردبجنيػػػػػػو / 1545والبػػػػػػالغ حػػػػػػوالي 
اي قبػػػػؿ الثػػػػورة  2010مػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة ، وتجػػػػدر االشػػػػارة الػػػػي االنخفػػػػاض كػػػػاف كبيػػػػرا ايضػػػػا فػػػػي عػػػػاـ 

لػػػػيس ليػػػػا  وىػػػػو مػػػػا يشػػػػير الػػػػي اف التنػػػػاقص فػػػػي السػػػػعر المزرعػػػػي لمكتػػػػاف كػػػػاف بسػػػػبب متغيػػػػرات اخػػػػري
% فقػػػػط 4وكػػػػذلؾ كػػػػاف االنخفػػػػاض اقػػػػؿ فػػػػي متوسػػػػط السػػػػعر المزرعػػػػي لمبرسػػػػيـ بنحػػػػو  عالقػػػػة بػػػػالثورة.

وىػػػػػي زيػػػػػادة مقبولػػػػػة ويػػػػػرجح انيػػػػػا ال تػػػػػرتبط بػػػػػالثورة عمػػػػػي عكػػػػػس المحاصػػػػػيؿ العمفيػػػػػة االخػػػػػري السػػػػػابؽ 
ذكرىػػػػػػػا. وكػػػػػػػاف االنخفػػػػػػػاض االكبػػػػػػػر مػػػػػػػف نصػػػػػػػيب محاصػػػػػػػيؿ الخضػػػػػػػر الرئيسػػػػػػػية )الفمفػػػػػػػؿ ، الثػػػػػػػػـو ، 

، الطمػػػػػػاطـ( حيػػػػػػث بمػػػػػػغ متوسػػػػػػط السػػػػػػعر المزرعػػػػػػي ليمػػػػػػا فػػػػػػي عػػػػػػامي مػػػػػػا قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة نحػػػػػػو البصػػػػػػؿ 
فػػػػػػػي عػػػػػػػامي مػػػػػػػا بعػػػػػػػد الثػػػػػػػورة بػػػػػػػنقص يتجػػػػػػػاوز  2414جنيػػػػػػػو /طػػػػػػػف انخفػػػػػػػض الػػػػػػػي حػػػػػػػوالي  1403,7

% مػػػػػػف متوسػػػػػػط السػػػػػػعر المزرعػػػػػػي ليػػػػػػـ قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة .وقػػػػػػد يكػػػػػػوف 37االلػػػػػػؼ جنيػػػػػػو/طف تمثػػػػػػؿ نحػػػػػػو 
ة فػػػػػي المقػػػػػاـ االوؿ والتػػػػي اثػػػػػرت سػػػػػمبا عمػػػػػي نقػػػػػؿ السػػػػبب فػػػػػي ىػػػػػذا االنخفػػػػػاض سػػػػوء االوضػػػػػاع االمنيػػػػػ

المحاصػػػػػػيؿ وعػػػػػػدـ اقبػػػػػػاؿ المشػػػػػػترييف عمػػػػػػي المجازفػػػػػػة بالنقػػػػػػؿ عبػػػػػػر الطػػػػػػرؽ الرئيسػػػػػػية باالضػػػػػػافة الػػػػػػي 
 ازمة السوالر والبنزيف واثرىا السمبي عمي االنتقاؿ بيف االسواؽ ايضا.



رررر  

 

 ( متوسط السعرالمزرعً بالجنٌه ألهم المحاصٌل الزراعٌة 5-4جدول )

 جنيو                2011ل وبعد ثورة ٌناٌرقب
 % التغٌر (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) الوحدة المحصول

 42 108 365 257 ارد  قمح
 39 401 1434 1033 طن عد 
 35 90 348 258 طن قص 

 30 483 2082 1599 ارد  المحاصٌل الزٌتٌة
 24 69 359 290 طن بنير لكر
 24 58 303 245 ارد  االعال 

 22 372 2038 1666 طن االرز الصٌوً
 14 83 657 574 ارد  فول ب دي

 11 109 1118 1009 قنطار قطن
 4- 129- 3288 3417 حمل البرلٌم
 37- 837- 1404 2241 طن ال ضر
 50- 765- 780 1544 ارد  كتان

 رفٌعة صٌوً  ذرة  شامٌة صٌوً ، ذرة شامٌة نٌ ً ، ذرةاالعال  تشمل الشعٌر ، ال

 ال ضر تشمل )طماطم ص ، ف ول ص ، طماطم ش ، ف ول ش ، بصل ، ثوم(.

 المحاصٌل الزٌتٌة تشمل )فول صوٌا صٌوً ، فول لودانً ، لملم ، عباد شم  (

 البرلٌم ٌشمل )برلٌم حيازي ، برلٌم ملتدٌم(

 ( بالم حق6: يمعت وحلبت من بٌانات اليدول رقم ) المصدر

 :2011التكاليف الكمية الىم المحاصيل الزراعية قبل وبعد ثورة يناير التغيرات في  4-4
( إلػػػػػػي أف متوسػػػػػػط التكػػػػػػاليؼ الكميػػػػػػة قػػػػػػد تغيػػػػػػر بنسػػػػػػب كبيػػػػػػرة لجميػػػػػػع 6-4يشػػػػػػير الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ )

المحاصػػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػػة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي فتػػػػػػػرة مػػػػػػػا بعػػػػػػػد الثػػػػػػػورة حيػػػػػػػث بمػػػػػػػغ ىػػػػػػػذا التغييػػػػػػػر اقصػػػػػػػاه 
ط التكػػػػػػاليؼ الفدانيػػػػػػة الكميػػػػػػة ليػػػػػػا فػػػػػػي المتوسػػػػػػط حػػػػػػوالي لممحاصػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػة والتػػػػػػي زادت قيمػػػػػػة متوسػػػػػػ

 % مف متوسط ىذه التكاليؼ فيما قبؿ الثورة.99جنيو/لمفداف تمثؿ نحو  2656,5
أمػػػػػا المحاصػػػػػيؿ الحقميػػػػػة االخػػػػػري فكػػػػػاف التغييػػػػػر كبيػػػػػر نسػػػػػبيًا ولكنػػػػػو يقػػػػػؿ كثيػػػػػرا عمػػػػػا تغيػػػػػر فػػػػػي 

جنيػػػػػو /فػػػػػداف  1571ة بنحػػػػػو المحاصػػػػػيؿ الزيتيػػػػػة ، حيػػػػػث زادت تكػػػػػاليؼ محصػػػػػوؿ العػػػػػدس بعػػػػػد الثػػػػػور 
( وبمغػػػػػت حػػػػػوالي 2010-2009% مػػػػػف قيمػػػػػة ىػػػػػذه التكػػػػػاليؼ فػػػػػي عػػػػػامي مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة )50بنحػػػػػو 

 4746,5( نحػػػػػػػو 2012-2011جنيو/فػػػػػػػداف وبػػػػػػػذلؾ بمغػػػػػػػت فػػػػػػػي عػػػػػػػامي مػػػػػػػا بعػػػػػػػد الثػػػػػػػورة ) 3175,5
ا جنيػػػػػو /فػػػػػداف ، وتػػػػػأثرت التكػػػػػاليؼ الكميػػػػػة لممحاصػػػػػيؿ السػػػػػكرية ايضػػػػػا بثػػػػػورة ينػػػػػاير واف اختمفػػػػػت فيمػػػػػ

بينيػػػػػا كثيػػػػػرا فػػػػػي االىميػػػػػة النسػػػػػبية ليػػػػػذا التغيػػػػػر وقيمتػػػػػو ، حيػػػػػث كػػػػػاف التغيػػػػػر فػػػػػي تكػػػػػاليؼ محصػػػػػوؿ 
البنجػػػػػر اكبػػػػػر بكثيػػػػػر منيػػػػػا لمحصػػػػػوؿ قصػػػػػب السػػػػػكر ، فبعػػػػػد اف كػػػػػاف متوسػػػػػط تكػػػػػاليؼ الفػػػػػداف منػػػػػو 

جنيػػػػػػػػو  3775( ارتفػػػػػػػػع لنحػػػػػػػػو 2010-2009جنيػػػػػػػػو قبػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػورة كمتوسػػػػػػػػط لمفتػػػػػػػػرة ) 2975,5نحػػػػػػػػو 



شششش  

 

% مػػػػف تكػػػػاليؼ انتػػػػاج البنجػػػػػر 27جنيػػػػو لفتػػػػرة مػػػػا بعػػػػػد الثػػػػورة تمثػػػػؿ نحػػػػو  800بزيػػػػادة بمغػػػػت حػػػػوالي 
وىػػػػػي تقريبػػػػػًا ضػػػػػعؼ الزيػػػػػادة فػػػػػي تكػػػػػاليؼ محصػػػػػوؿ قصػػػػػب السػػػػػكر والتػػػػػي بمغػػػػػت نحػػػػػو   قبػػػػػؿ الثػػػػػورة.

جنيػػػػػػػو وىػػػػػػػذا مػػػػػػػع مالحظػػػػػػػة اف متوسػػػػػػػط تكػػػػػػػاليؼ الفػػػػػػػداف مػػػػػػػف  904,5% فقػػػػػػػط بقيمػػػػػػػة بمغػػػػػػػت 14,3
 فة عامة.القصب تزيد عف ضعؼ متوسطو لمحصوؿ البنجر بص

ويػػػػأتي محصػػػػوؿ القطػػػػف ايضػػػػا فػػػػي مقدمػػػػة المحاصػػػػيؿ التػػػػي حػػػػدث بيػػػػا تغيػػػػر كبيػػػػر فػػػػي متوسػػػػط 
حيػػػػػػث زاد متوسػػػػػػط التكػػػػػػاليؼ لمفػػػػػػداف مػػػػػػف القطػػػػػػف بنحػػػػػػو  2011التكػػػػػػاليؼ الكميػػػػػػة تػػػػػػأثرا بثػػػػػػورة ينػػػػػػاير 

% مػػػػػػػف متوسػػػػػػػط تكػػػػػػػاليؼ الفػػػػػػػداف قبػػػػػػػؿ الثػػػػػػػورة والتػػػػػػػي بمغػػػػػػػت نحػػػػػػػو 24.7جنيػػػػػػػو تمثػػػػػػػؿ نحػػػػػػػو  1057
( ، فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػيف بمغػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػد الزيػػػػػػػػػػادة لنحػػػػػػػػػػو 2010-2009ط لعػػػػػػػػػػامي )جنيػػػػػػػػػػو كمتوسػػػػػػػػػػ 4284,5
% حيػػػػػػث 21جنيػػػػػػو ، وتقػػػػػػؿ الزيػػػػػػادة فػػػػػػي متوسػػػػػػط تكػػػػػػاليؼ محصػػػػػػوؿ الفػػػػػػوؿ البمػػػػػػدي لنحػػػػػػو  5341,5

( مقارنػػػػػة بمتوسػػػػػطيا 2010-2009جنيػػػػػو لعػػػػػامي ) 3545بمػػػػػغ متوسػػػػػط تكػػػػػاليؼ الفػػػػػداف منػػػػػو حػػػػػوالي 
جنيػػػػػو فػػػػػػي  752,5درت بنحػػػػػو جنيػػػػػو بزيػػػػػادة قػػػػػ 4297,5( والػػػػػذي بمػػػػػغ نحػػػػػو 2012-2011لعػػػػػامي )

 تكاليؼ الفداف.
 2011( متوسط التكالٌف الكلٌة قبل وبعد ثورة ٌناٌر 6-4جدول )

 جنيو/فدان
 % التغٌر (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصول

 99 2656,5 5340,5 2684 المحاصٌل الزٌتٌة
 49,5 1571 4746,5 3175,5 عد 

 26,9 799,5 3775 2975,5 بنير لكر
 24,7 1057 5341,5 4284,5 قطن

 21,2 752,5 4297,5 3545 فول ب دي
 19,9 645,5 3885 3239.5 البرلٌم

 19.2 755 4685,5 3930,5 االرز الصٌوً
 19 677,5 4247 3569,5 قمح

 15,4 460,63 3449,8 2989,1 االعال 
 14,8 449 3488,5 3039.5 كتان
 14,3 904,5 7223 6318,5 قص 

 3,14 807 26514 25707 ل ضرا
 ذرة  شامٌة صٌوً ، ذرة شامٌة نٌ ً ، ذرة رفٌعة صٌوً .االعال  تشمل الشعٌر ، ال

 ال ضر تشمل )طماطم ص ، ف ول ص ، طماطم ش ، ف ول ش ، بصل ، ثوم(.
 المحاصٌل الزٌتٌة تشمل )فول صوٌا صٌوً ، فول لودانً ، لملم ، عباد شم  (

 يازي ، برلٌم ملتدٌم(البرلٌم ٌشمل )برلٌم ح

 ( بالم حق.7: يمعت وحلبت من بٌانات اليدول رقم ) المصدر



تتتت  

 

فػػػػػػي حػػػػػػيف اف الزيػػػػػػادة فػػػػػػي محاصػػػػػػيؿ البرسػػػػػػيـ ، االرز الصػػػػػػيفي ، القمػػػػػػح قاربػػػػػػت الخمػػػػػػس ، حيػػػػػػث 
% لممحاصػػػػػػيؿ الػػػػػػثالث 19% ، 19,2% ، 19,9بمغػػػػػػت االىميػػػػػػة حيػػػػػػث النسػػػػػػبية ليػػػػػػذه الزيػػػػػػادة نحػػػػػػو 

يؼ الفػػػػػداف مػػػػػف كػػػػػؿ منػػػػػو فػػػػػي عػػػػػامي قبػػػػػؿ الثػػػػػورة والػػػػػذي بمػػػػػغ نحػػػػػو عمػػػػػي الترتيػػػػػب مػػػػػف متوسػػػػػط تكػػػػػال
 جنيو لمفداف عمي الترتيب. 3569,5،  3930,5،  3240

-14وقػػػػػػد تقاربػػػػػػت ىػػػػػػذه الزيػػػػػػادة فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف المحاصػػػػػػيؿ العمفيػػػػػػة والكتػػػػػػاف والقصػػػػػػب لتبمػػػػػػغ نحػػػػػػو 
فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف اف محاصػػػػػػػػيؿ الخضػػػػػػػػر كانػػػػػػػػت االدنػػػػػػػػي مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث الزيػػػػػػػػادة فػػػػػػػػي متوسػػػػػػػػط  % فقػػػػػػػػط.15

 807، حيػػػػػػػػػث زادت التكػػػػػػػػػاليؼ الكميػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػا بنحػػػػػػػػػػو  2011لفدانيػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػد ثػػػػػػػػػورة ينػػػػػػػػػػاير التكػػػػػػػػػاليؼ ا
% فقػػػػط مػػػػف متوسػػػػط ىػػػػذ التكػػػػاليؼ قبػػػػؿ الثػػػػورة ، وتعتبػػػػر الزيػػػػادة فػػػػي تكػػػػاليؼ 3,14جنيو/فػػػػداف بنحػػػػو 

الخضػػػػػر ىػػػػػي الزيػػػػػادة الطبيعيػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػدث مػػػػػع مػػػػػرور الػػػػػزمف بػػػػػدوف اثػػػػػار لمثػػػػػورة عمييػػػػػا وقػػػػػد يكػػػػػوف 
اصػػػػػػيؿ الخضػػػػػػروات عمػػػػػػي عمالػػػػػػة بشػػػػػػرية او اليػػػػػػة بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر وكػػػػػػذلؾ ذلػػػػػػؾ سػػػػػػببو عػػػػػػدـ اعتمػػػػػػاد مح

 عدـ احتياجيا لمستمزمات انتاج بكميات كبيرة مقارنة بالمحاصيؿ الحقمية السابؽ االشارة الييا.
 
 التغيرات في التكاليف المتغيرة الىم المحاصيل الزراعية قبل وبعد الثورة: -4-5

، )التكػػػػػػاليؼ الكميػػػػػػة بػػػػػػدوف االيجػػػػػػار( المتغيػػػػػػرة( متوسػػػػػػط التكػػػػػػاليؼ 7-4يوضػػػػػػح الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ )
وقػػػػػد تصػػػػػػدرت المحاصػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػة ايضػػػػػػا المحاصػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة التػػػػػي تغيػػػػػػرت بعػػػػػػد الثػػػػػورة مػػػػػػف حيػػػػػػث 

جنيػػػػػػو لمفػػػػػػداف  1593,4متوسػػػػػػط التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة والتػػػػػػي بمغػػػػػػت فػػػػػػي عػػػػػػامي مػػػػػػا قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة نحػػػػػػو 
د الثػػػػػورة بزيػػػػػادة قػػػػػدرت بعػػػػػ (2012-2011جنيػػػػػو لمفػػػػػداف كمتوسػػػػػط لعػػػػػامي ) 3803تضػػػػػاعفت لنحػػػػػو 

% مػػػػػف متوسػػػػػط مػػػػػف متوسػػػػػط التكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة لممحصػػػػػوؿ 139جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ نحػػػػػو  2209,6بنحػػػػػو 
 قبؿ الثورة وىي زيادة كبيرة جدا خاصة مع االىمية الكبيرة لمزيوت بالنسبة لالمف الغذائي .

سػػػػػط ويػػػػػأتي محصػػػػػوؿ العػػػػػدس فػػػػػي المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث االىميػػػػػة النسػػػػػبية لمزيػػػػػادة فػػػػػي متو 
 2040,5التكػػػػاليؼ المتغيػػػػرة ، حيػػػػث تػػػػأثرت ىػػػػذه التكػػػػاليؼ بػػػػالثورة الػػػػي حػػػػد كبيػػػػر فػػػػازدادت مػػػػف نحػػػػو 

-2011جنيػػػػػػػػػو كمتوسػػػػػػػػػط لعػػػػػػػػػامي ) 3590( الػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػو 2010-2009جنيػػػػػػػػػو كمتوسػػػػػػػػػط لعػػػػػػػػػامي )
% مػػػػػف متوسػػػػػط التكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة لمفػػػػػداف 76جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ نحػػػػػو  1550( بزيػػػػػادة بمغػػػػػت نحػػػػػو 2012

 مف العدس قبؿ الثورة.
تػػػػػػػزداد االىميػػػػػػػة النسػػػػػػػبية لمتوسػػػػػػػط التكػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػرة لمحصػػػػػػػوؿ القطػػػػػػػف عنيػػػػػػػا فػػػػػػػي متوسػػػػػػػط و 

التكػػػػػػاليؼ الكميػػػػػػة ، حيػػػػػػث ازدادت نسػػػػػػبة التغيػػػػػػر فػػػػػػي متوسػػػػػػط التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة لمقطػػػػػػف بعػػػػػػد الثػػػػػػورة 
 جنيو/فداف. 883% مف متوسطيا اي بزيادة حوالي 34بنحو 



ثثثث  

 

% مػػػػػف 27جنيػػػػػو لمفػػػػػداف تمثػػػػػؿ  599 وتقػػػػػؿ ىػػػػػذه الزيػػػػػادة لمحصػػػػػوؿ االرز الصػػػػػيفي لتبمػػػػػغ نحػػػػػو
جنيػػػػػػو( حيػػػػػث ارتفعػػػػػػت ىػػػػػػذه التكػػػػػػاليؼ  2219,5متوسػػػػػط التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة لممحصػػػػػوؿ قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة )

 (.2012-2011جنيو كمتوسط لعامي ) 2818,5لحوالي 
وبالنسػػػػػػػبة لمحصػػػػػػػوؿ القمػػػػػػػح يتبػػػػػػػيف زيػػػػػػػادة متوسػػػػػػػط التكػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػرة لمفػػػػػػػداف منػػػػػػػو مػػػػػػػف نحػػػػػػػو 

جنيػػػػػػػػو كمتوسػػػػػػػػط  2577,5( الػػػػػػػػي نحػػػػػػػػو 2010-2009لعػػػػػػػػامي ) جنيػػػػػػػػو لمفػػػػػػػػداف كمتوسػػػػػػػػط 2066,5
% مػػػػػف متوسػػػػػط تكاليفػػػػػو 25جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ حػػػػػوالي  511( بزيػػػػػادة بمغػػػػػت نحػػػػػو 2012-2011لعػػػػػامي )
 قبؿ الثورة.

% وىػػػػػػي 22,7وكانػػػػػػت الزيػػػػػػادة ايضػػػػػػا فػػػػػػي التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة لمحصػػػػػػوؿ بنجػػػػػػر السػػػػػػكر حػػػػػػوالي 
التكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة لمحصػػػػػوؿ قصػػػػػب السػػػػػكر  زيػػػػػادة كبيػػػػػرة نسػػػػػبيًا اذا مػػػػػا قورنػػػػػت بالزيػػػػػادة فػػػػػي متوسػػػػػط

 % فقط مف متوسط تكاليؼ الفداف قبؿ الثورة.13,4والتي بمغت نحو 
 2011( متوسط التكاليف المتغيرة قبل وبعد ثورة يناير 7-4جدول )

 جنيو/فدان
 % التغير (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصول

 139 2209,6 3803 1593,4 المحاصيؿ الزيتية
 75,9 1549,5 3590 2040,5 عدس
 34,2 883 3462,5 2579,5 قطف

 27 599 2818,5 2219,5 االرز الصيفي
 24,7 511 2577,5 2066,5 قمح

 22,7 410,5 2216,5 1806 بنجر سكر
 21,4 398,13 2257,8 1859,6 االعالؼ
 20,2 419 2495 2076 فوؿ بمدي
 19,2 320 1987,5 1667,5 كتاف
 18,6 255,5 1631 1375,5 يـالبرس
 13,4 597,5 5042 4444,5 قصب
 2,09 402,5 19698 19295 الخضر

 ( بالممحؽ.7: جمعت وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ ) المصدر
جنيو/فػػػػػػػداف  410,5وبمغػػػػػػػت الزيػػػػػػػادة فػػػػػػػي متوسػػػػػػػط التكػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػرة لمحصػػػػػػػوؿ البنجػػػػػػػر نحػػػػػػػو 

جنيػػػػو فقػػػػط  1806، بعػػػػد اف كانػػػػت حػػػػوالي  جنيػػػػو فػػػػي مػػػػا بعػػػػد الثػػػػورة 2216,5حيػػػػث وصػػػػمت لنحػػػػو 
 كمتوسط لعامي ما قبؿ الثورة.



خخخخ  

 

وبػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػف انخفػػػػػػػاض االىميػػػػػػػة النسػػػػػػػبية لمزيػػػػػػػادة فػػػػػػػي متوسػػػػػػػط التكػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػرة لمحصػػػػػػػوؿ 
القصػػػػػػب عنيػػػػػػا لمبنجػػػػػػر اال اف قيمػػػػػػة الزيػػػػػػادة لمقصػػػػػػب كانػػػػػػت اكبػػػػػػر منيػػػػػػا لمبنجػػػػػػر والتػػػػػػي بمغػػػػػػت نحػػػػػػو 

جنيو/فػػػػػػػداف كمتوسػػػػػػػط لعػػػػػػػامي مػػػػػػػا  4444,5حػػػػػػػوالي جنيػػػػػػػو ، حيػػػػػػػث زادت ىػػػػػػػذه التكػػػػػػػاليؼ مػػػػػػػف  598
 (.2012-2011جنيو/فداف بعد الثورة ) 5042( الي حوالي 2010-2009قبؿ الثورة )

 
وتتقػػػػػػػػارب االىميػػػػػػػػة النسػػػػػػػػبية لمتغيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي متوسػػػػػػػػط التكػػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػػرة لمحاصػػػػػػػػيؿ االعػػػػػػػػالؼ ، 

% ، 21,4حػػػػػػػوالي  والفػػػػػػػوؿ البمػػػػػػػدي ، والكتػػػػػػػاف ، والبرسػػػػػػػيـ ، حيػػػػػػػث بمغػػػػػػػت االىميػػػػػػػة النسػػػػػػػبية لمتغيػػػػػػػر
% لممحاصػػػػػػػيؿ السػػػػػػػابقة عمػػػػػػػي الترتيػػػػػػػب ، وتراوحػػػػػػػت ىػػػػػػػذه الزيػػػػػػػادة مػػػػػػػف %18,6 ، %19,2 ، 20,2
جنيػػػػػو كمتوسػػػػػط لممحاصػػػػػيؿ العمفيػػػػػة  398جنيػػػػػو كانػػػػػت لمحصػػػػػوؿ البرسػػػػػيـ الػػػػػي حػػػػػوالي  255,5نحػػػػػو 

، وكمػػػػا فػػػػي متوسػػػػط التكػػػػاليؼ الكميػػػػة كانػػػػت الخضػػػػر االدنػػػػي مػػػػف حيػػػػث التغيػػػػر فػػػػي متوسػػػػط التكػػػػاليؼ 
يػػػػرة ليػػػػػا والتػػػػي ال ترجػػػػػع غالبػػػػًا لمتغيػػػػػرات الناتجػػػػػة عػػػػف ثػػػػػورة ينػػػػاير ، وبمغػػػػػت الزيػػػػادة فػػػػػي متوسػػػػػط المتغ

% فقػػػػػػط مػػػػػػف متوسػػػػػػط التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة 2,1جنيػػػػػػو وتمثػػػػػػؿ نحػػػػػػو  402,5التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة نحػػػػػػو 
 (.2010-2009جنيو كمتوسط لعامي ) 19295لمحاصيؿ الخضر قبؿ الثورة والبالغ نحو 

 
 مط اإليجارات الزراعية بفئاتيا المختمفة قبل وبعد الثورة:التغيرات في ن 4-6

يعتبػػػػػػر االيجػػػػػػار مػػػػػػف التكػػػػػػاليؼ الثابتػػػػػػة الثقيمػػػػػػة عميػػػػػػي الفػػػػػػالح المصػػػػػػري المسػػػػػػتاجر وفػػػػػػي نفػػػػػػس 
الوقػػػػت ىػػػػي غيػػػػر عادلػػػػة بالنسػػػػبة لمػػػػالكي االراضػػػػي ، لػػػػذا فػػػػاف التغيػػػػرات فػػػػي االيجػػػػارات المزرعيػػػػة قػػػػد 

ثيػػػػػػرة مضػػػػػػت حيػػػػػػث كانػػػػػػت تمثػػػػػػؿ سػػػػػػبعة امثػػػػػػاؿ الضػػػػػػريبة اتسػػػػػػمت بالثبػػػػػػات النسػػػػػػبي والضػػػػػػآلة لعقػػػػػػود ك
عمػػػػػي االراضػػػػػي الزراعيػػػػػة وىػػػػػو مػػػػػا جعػػػػػؿ المالػػػػػؾ فقيػػػػػرًا ومتضػػػػػررا فػػػػػي غالبيػػػػػة االحػػػػػواؿ خاصػػػػػة فػػػػػي 
االراضػػػػػػػي القديمػػػػػػػة ، وىػػػػػػػذا مػػػػػػػا دعػػػػػػػي الػػػػػػػي ظيػػػػػػػور نظػػػػػػػـ حيازيػػػػػػػة مختمفػػػػػػػة منيػػػػػػػا الحيػػػػػػػازة بالمزارعػػػػػػػة 

مػػػػػالؾ والمسػػػػػتاجريف ، وسػػػػػبؽ ثػػػػػورة وبالمرابعػػػػػة الػػػػػي غيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف انػػػػػواع التعػػػػػاوف المزرعػػػػػي بػػػػػيف ال
مثػػػػػؿ  22ارتفاعػػػػػا فػػػػػي القيمػػػػػة االيجاريػػػػػة حيػػػػػث حػػػػػددت بنحػػػػػو  2011الخػػػػػامس والعشػػػػػريف مػػػػػف ينػػػػػاير 

الضػػػػريبة ، وىػػػػو مػػػػا ادي الػػػػي شػػػػيء مػػػػف العدالػػػػة النسػػػػبية بالنسػػػػبة لممػػػػالؾ واف كػػػػاف ذلػػػػؾ اثػػػػر بطريقػػػػة 
لي المػػػػػدني لمتكػػػػػاليؼ او بػػػػاخري عمػػػػػي نمػػػػػط التركيػػػػػب المحصػػػػػولي والػػػػػذي مػػػػاؿ الػػػػػي التركيػػػػػب المحصػػػػػو 

اكثػػػػر منػػػػو الممعظػػػػـ لمعائػػػػد وىػػػػو مػػػػا يجعػػػػؿ المحاصػػػػيؿ االكثػػػػر ربحيػػػػة تشػػػػيد انخفاضػػػػا فػػػػي المسػػػػاحات 
 المزروعة منيا.

 
 
 
 



ذذذذ  

 

وفيمػػػػا يمػػػػي تتنػػػػاوؿ الدراسػػػػػة التغيػػػػرات التػػػػي طػػػػػرات عمػػػػي االيجػػػػارات المزرعيػػػػػة بعػػػػد ثػػػػورة ينػػػػػاير        
 اوؿ النقاط التالية : مقارنة بما كانت عميو قبؿ الثورة ، حيث تتن 2011
 .التغير في قيمة اإليجارات لألراضي الزراعية موزعة حسب المحصوؿ قبؿ وبعد الثورة 
  التغيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي األىميػػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػػبية إليجػػػػػػػػػػػار أىػػػػػػػػػػػـ المحاصػػػػػػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػػػبة لجممػػػػػػػػػػػة

 التكاليؼ)اإليجار/جممة التكاليؼ( قبؿ وبعد الثورة.
 محاصػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لمتكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة التغيػػػػػر فػػػػػػي األىميػػػػػػة النسػػػػػػبية إليجػػػػػػار أىػػػػػػـ ال

 )اإليجار/جممة التكاليؼ المتغيرة( قبؿ وبعد الثورة.
  التغيػػػػػػػر فػػػػػػػي األىميػػػػػػػة النسػػػػػػػبية إليجػػػػػػػار أىػػػػػػػـ المحاصػػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػػة بالنسػػػػػػػبة لصػػػػػػػافي العائػػػػػػػد

 )نسبة اإليجار/صافي العائد( قبؿ وبعد الثورة.
 

ــــر فــــي قيمــــة اإليجــــارات ل راضــــي الزر  4-6-1 اعيــــة موزعــــة حســــب المحصــــول قبــــل وبعــــد التغي
 الثورة.

( الػػػػػػػي اف متوسػػػػػػػط االيجػػػػػػػارات المزرعيػػػػػػػة لمفػػػػػػػداف ، ومنػػػػػػػو يتبػػػػػػػيف اف 8-4يشػػػػػػػير الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )
ايجػػػػػار االرضػػػػػي المزروعػػػػػة بالمحاصػػػػػيؿ الزيتيػػػػػة كانػػػػػت اكثػػػػػر المحاصػػػػػيؿ تػػػػػاثرا بػػػػػالثورة ، حيػػػػػث يتبػػػػػيف 

زيتيػػػػػة لعػػػػػامي مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة بمػػػػػغ اف متوسػػػػػط ايجػػػػػار الفػػػػػداف مػػػػػف االراضػػػػػي المزروعػػػػػة بالمحاصػػػػػيؿ ال
جنيػػػػػػو كمتوسػػػػػػػط لعػػػػػػامي مػػػػػػػا بعػػػػػػد الثػػػػػػػورة  1537,5جنيػػػػػػو ، فػػػػػػػي حػػػػػػيف بمغػػػػػػػت نحػػػػػػو  1060,6نحػػػػػػو 

% مػػػػػػػػػف متوسػػػػػػػػػط ايجػػػػػػػػػار 41جنيػػػػػػػػػو تمثػػػػػػػػػؿ نحػػػػػػػػػو  446,9( بزيػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػدرت بنحػػػػػػػػػو 2011-2012)
 االراضي المزروعة بيا قبؿ الثورة.

 
لزيػػػػػادة فػػػػػي ايجػػػػػار االراضػػػػػي وجػػػػػاء محصػػػػػوؿ بنجػػػػػر السػػػػػكر فػػػػػي المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة حيػػػػػث بمغػػػػػت ا

% مػػػػػف متوسػػػػػط ايجػػػػػار االرض لعػػػػػامي مػػػػػا قبػػػػػؿ 33,3جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ حػػػػػوالي  389المزروعػػػػػة بػػػػػو نحػػػػػو 
جنيػػػػػو ، فػػػػػي حػػػػػيف ازدادت بعػػػػػد الثػػػػػورة  1169,5الثػػػػػورة ، حيػػػػػث بمػػػػػغ متوسػػػػػط االيجػػػػػار بيمػػػػػا حػػػػػوالي 

 جنيو. 1558,5لحوالي 



ضضضض  

 

2011عد ثورة ٌناٌر ( متوسط اإلٌجار ألهم المحاصٌل الزراعٌة قبل وب8-4جدول )  
 جنٌه/فدان

 % التغٌر (2012-2011متولط ) (2010-2009متولط ) المحصول
 41 446.88 1537,5 1090,6 المحاصٌل الزٌتٌة

 33,3 389 1558,5 1169,5 بنير لكر
 22,7 333,5 1802,5 1469 فول ب دي
 20,9 390 2254 1864 البرلٌم
 1,4 307 2181 1874 قص 
 11,1 166,5 1669,5 1503 قمح
 10,2 174 1879 1705 قطن
 9,4 129 1501 1372 كتان

 9,12 156 1867 1711 االرز الصٌوً
 6,31 404,5 6816 6411,5 ال ضر
 5,53 62,5 1192 1129,5 االعال 
 1,89 21,5 1156,5 1135 عد 

 ( بالممحؽ8: جمعت وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ )المصدر
جنيػػػػو قبػػػػؿ الثػػػػورة الػػػػي نحػػػػو 1469ضػػػػي المزروعػػػػة بػػػػالفوؿ البمػػػػدي مػػػػف نحػػػػو كمػػػػا تزايػػػػد ايجػػػػار االرا

% مػػػػػف متوسػػػػػط 22,7جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ حػػػػػوالي  333,5جنيػػػػػو بعػػػػػد الثػػػػػورة بزيػػػػػادة قػػػػػدرت بنحػػػػػو  1802,5
    االيجارات لممحصوؿ قبؿ الثورة.

% مػػػػػف متوسػػػػػط 21جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ نحػػػػػو  390وتزايػػػػػد االيجػػػػػار لالراضػػػػػي المزروعػػػػػة بالبرسػػػػػيـ بنحػػػػػو 
جنيػػػػػػػو زادت بعػػػػػػػد الثػػػػػػػورة  1864( والبػػػػػػػالغ نحػػػػػػػو 2010-2009ه االراضػػػػػػػي قبػػػػػػػؿ الثػػػػػػػورة )ايجػػػػػػػار ىػػػػػػػذ
% مػػػػػف 16,4جنيػػػػػو بينمػػػػػا تناقصػػػػػت ىػػػػػذه الزيػػػػػادة لمحصػػػػػوؿ قصػػػػػب السػػػػػكر لحػػػػػوالي  2254لحػػػػػوالي 

 (.2010-2009متوسط ايجار االرض المزروعة بو  لعامي )
  فـكاليالتعية بالنسبة لجممة في األىمية النسبية إليجار أىم المحاصيل الزرا التبــاين 4-6-2

 اإليجار/جممة التكاليف( قبل وبعد الثورة.)         
( الػػػػػي حػػػػػدوث بعػػػػػض التغيػػػػػرات فػػػػػي االىميػػػػػة النسػػػػػبية لاليجػػػػػار مػػػػػف 9-4يشػػػػػير الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة ، وكػػػػػػاف ىػػػػػػذا التغيػػػػػػر موجبػػػػػػًا بالنسػػػػػػبة لمعظػػػػػػـ المحاصػػػػػػيؿ فيمػػػػػػا عػػػػػػدا المحاصػػػػػػيؿ 
  الزيتية والعدس.

% كحػػػػػد ادنػػػػػي وىػػػػػي قيمػػػػػة 2,2ا يوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ اف التغيػػػػػرات الموجبػػػػػة قػػػػػد تراوحػػػػػت مػػػػػف كمػػػػػ
% 32,9% ، 30,7الزيػػػػػادة فػػػػػي نسػػػػػبة االيجػػػػػار/ التكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة حيػػػػػث مثمػػػػػت ىػػػػػذه النسػػػػػبة نحػػػػػو 

 لمحصوؿ القصب قبؿ وبعد الثورة عمي الترتيب.



غغغغ  

 

%، 18بػػػػػػت حصػػػػػػولي البرسػػػػػػيـ والػػػػػػذي تغيػػػػػػرا بنسػػػػػػبة قار مفػػػػػػي حػػػػػػيف بمػػػػػػغ التغيػػػػػػر اقصػػػػػػاه فػػػػػػي 
% 41,2% قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة الػػػػػػي 23,3حيػػػػػػث زادت نسػػػػػػبة االيجػػػػػػار /التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة لممحصػػػػػػوؿ مػػػػػػف 

% بالزيػػػػػادة ، حيػػػػػث 11بعػػػػػد الثػػػػػورة ، وتػػػػػاله محصػػػػػوؿ الكتػػػػػاف والػػػػػذي بمغػػػػػت نسػػػػػبة التغيػػػػػر فيػػػػػو نحػػػػػو 
% لقبػػػػػػؿ وبعػػػػػػد الثػػػػػػورة عمػػػػػػي الترتيػػػػػػب ، كمػػػػػػا كانػػػػػػت 38,7% الػػػػػػي 27,6تغيػػػػػػرت النسػػػػػػبة مػػػػػػف نحػػػػػػو 

 % لمحصوؿ االرز الصيفي قبؿ وبعد الثورة عمي الترتيب.38,1،  %31,1حوالي 
كمػػػػػػػا انخفضػػػػػػػت الزيػػػػػػػادة فػػػػػػػي نسػػػػػػػبة االيجار/التكػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػرة لممحاصػػػػػػػيؿ وىػػػػػػػي الفػػػػػػػوؿ، 

% ، 3,9% ، 3,2%، 4,4% فبمغػػػػػػػػػػت نحػػػػػػػػػػو 50البمػػػػػػػػػػدي، القمػػػػػػػػػػح، القطػػػػػػػػػػف، بنجػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػكر عػػػػػػػػػػف 
 % لممحاصيؿ السابقة عمي الترتيب.3,2

جػػػػػػػػار/ التكػػػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػي خػػػػػػػػػالؼ المحاصػػػػػػػػيؿ السػػػػػػػػػابقة كمػػػػػػػػا تناقصػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة االي
لمحصػػػػػولي العػػػػػدس والمحاصػػػػػيؿ الزيتيػػػػػة حيػػػػػث تناقصػػػػػت ىػػػػػذه النسػػػػػبة لمحصػػػػػوؿ العػػػػػدس مػػػػػف حػػػػػوالي 

 ؟%.7% فقط بعد الثورة بنقص قدر بحوالي 37,7% لفترة ما قبؿ الثورة الي حوالي 44,7
قػػػػػػػػػط حيػػػػػػػػػث بعػػػػػػػػػد أف كانػػػػػػػػػت % ف3,6أمػػػػػػػػػا المحاصػػػػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػػػػة فتناقصػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه النسػػػػػػػػػبة بحػػػػػػػػػوالي 

 % فقط بعد الثورة.6,5% قبؿ الثورة و بمغت حوالي 10,12
 ( األهمٌة النسبٌة لإلٌجار من التكالٌف المتغٌرة9-4جدول )

 %             2011قبل وبعد ثورة ٌناٌر 

 التغٌر (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصول
 17,9 41,2 23,3 البرلٌم
 11,1 38,7 27,6 كتان
 7,8 38,7 30,9 ال ضر

 7 38,1 31,1 االرز الصٌوً
 4,4 40,3 35,9 فول ب دي
 3,2 35,8 32,6 قمح
 3,9 48 44,1 قطن
 3,2 42,3 39,1 رـبنير لك
 2,2 32,9 30,7 قص 
 2,2 39,4 37,2 االعال 
 7- 37,7 44,7 عد 

 3,625- 6,5 10,125 المحاصٌل الزٌتٌة
 ( بالممحؽ8( ، )6بيانات الجداوؿ رقـ ) : جمعت وحسبت مفالمصدر

 
 



ظظظظ  

 

ـــــاليف  4-6-3 ـــــة بالنســـــبة لمتك ـــــة النســـــبية إليجـــــار أىـــــم المحاصـــــيل الزراعي ـــــي األىمي ـــــر ف التغي
 المتغيرة )اإليجار/جممة التكاليف المتغيرة( قبل وبعد الثورة.

( التغيػػػػػػػرات فػػػػػػػي األىميػػػػػػػة النسػػػػػػػبية لاليجػػػػػػػارات المزرعيػػػػػػػة مػػػػػػػف 10-4يوضػػػػػػػح الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )
، ومنػػػػو يتبػػػػيف عػػػػدـ وجػػػػود  2011لتكػػػػاليؼ الىػػػػـ المحاصػػػػيؿ الزراعيػػػػة قبػػػػؿ وبعػػػػد ثػػػػورة ينػػػػاير جممػػػػة ا

، حيػػػػػث كػػػػػاف 2011مػػػػػة التكػػػػػاليؼ بعػػػػػد ثػػػػػورة ينػػػػػاير تغيػػػػػر كبيػػػػػر بصػػػػػفة عامػػػػػة فػػػػػي نسػػػػػبة االيجػػػػػار لجم
% مػػػػف متوسػػػػط ىػػػػذه النسػػػػبة لعػػػػامي مػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة 10التغيػػػػر سػػػػواء بالزيػػػػادة او الػػػػنقص ال يزيػػػػد عػػػػف 

ذلػػػػػػؾ عػػػػػػدا محصػػػػػػوؿ العػػػػػػدس والػػػػػػذي انخفضػػػػػػت نسػػػػػػبة االيجػػػػػػار لمفػػػػػػداف منػػػػػػو الػػػػػػي ( و 2009-2010)
% اي بنحػػػػػو ثمػػػػػث ىػػػػػذه النسػػػػػبة فػػػػػي فتػػػػػرة مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة حيػػػػػث كانػػػػػت 11,4جممػػػػػة التكػػػػػاليؼ بنحػػػػػو 

% انخفضػػػػػػػت لحػػػػػػػوالي 35,7( حػػػػػػػوالي 2010-2009نسػػػػػػػبة االيجػػػػػػػار/ التكػػػػػػػاليؼ كمتوسػػػػػػػط لعػػػػػػػامي )
 (.2012-2011% لعامي ما قبؿ الثورة )24,3

 
 2011( متوسط نسبة اإليجار لمتكاليف اإلجمالية قبل وبعد ثورة يناير 10-4ول )جد

 التغير (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصوؿ
 1,7 41,2 39,5 بنجر سكر
 0,8 25,9 25,1 الخضر
 0,6 30,2 29,6 قصب
 0,5 41,9 41,4 فوؿ بمدي
 0,4 58,9 58,5 البرسيـ
 2,1- 43 45,1 كتاف
 2,8- 39,3 42,1 محق

 3,6- 39,9 43,5 االرز الصيفي
 0,8- 8,675 9,475 االعالؼ
 4,6- 35,2 39,8 قطف

 2,5 - 7,8 10,3 المحاصيؿ الزيتية
 11,4- 24,3 35,7 عدس

 ( بالممحؽ7( ، )8: جمعت وحسبت مف بيانات الجداوؿ رقـ )لمصدرا    
 

  



أأأأأ  

 

ـــة النســـبية إليجـــار أىـــ  4-6-4 ـــي األىمي ـــر ف ـــد التغي ـــة بالنســـبة لصـــافي العائ م المحاصـــيل الزراعي
 )نسبة اإليجار/صافي العائد( قبل وبعد الثورة

( األىميػػػػػة النسػػػػػبية لكيجػػػػػار بالنسػػػػػبة لصػػػػػافي العائػػػػػد ومنػػػػػو يتبػػػػػيف 11-4ويوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )
ارتفػػػػاع االىميػػػػة النسػػػػبية لاليجػػػػار مػػػػف صػػػػافي العائػػػػد بالنسػػػػبة لمحصػػػػولي االليػػػػاؼ )القطػػػػف ، الكتػػػػاف( 

يزيػػػػػد ايجػػػػػار االراضػػػػػي المزروعػػػػػة بيمػػػػػا عػػػػػف صػػػػػافي العائػػػػػد المتحقػػػػػؽ منيمػػػػػا ، ممػػػػػا يجعميمػػػػػا  ، حيػػػػػث
 محاصيؿ غير مجزية في الوقت الحالي.

 
% مػػػػػػػػف صػػػػػػػػافي العائػػػػػػػػد 130حيػػػػػػػػث تصػػػػػػػػؿ قيمػػػػػػػػة االيجػػػػػػػػار لفػػػػػػػػداف محصػػػػػػػػوؿ القطػػػػػػػػف حػػػػػػػػوالي 

% فقػػػػػط فػػػػػي 95% لتبمػػػػػغ حػػػػػوالي 35,1( تناقصػػػػػت بنحػػػػػو 2010-2009المتحقػػػػػؽ منػػػػػو قبػػػػػؿ الثػػػػػورة )
 (.2012-2011ة ما بعد الثورة )فتر 

 
% تنػػػػػػػاقص فػػػػػػػي نسػػػػػػػبة 66امػػػػػػا محصػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػاف فكػػػػػػاف التغيػػػػػػػر فيػػػػػػػو كبيػػػػػػرا حيػػػػػػػث مثػػػػػػػؿ نحػػػػػػو 

% 113,2االيجػػػػػار لصػػػػػافي العائػػػػػد مػػػػػف الفػػػػػداف المػػػػػزروع بالكتػػػػػاف ، حيػػػػػث كانػػػػػت ىػػػػػذه النسػػػػػبة حػػػػػوالي 
% فقػػػػػػػػط فػػػػػػػػي عػػػػػػػػامي مػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد الثػػػػػػػػورة 47,2( ثػػػػػػػػـ انخفضػػػػػػػػت لنحػػػػػػػػو 2010-2009فػػػػػػػػي عػػػػػػػػامي )

 %.66( وبمغت نسبة التغير حوالي 2011-2012)
 

وكػػػػػػػاف محصػػػػػػػولي الفػػػػػػػػوؿ وبنجػػػػػػػر السػػػػػػػػكر ىمػػػػػػػا الوحيػػػػػػػديف الػػػػػػػػذيف زادت نسػػػػػػػبة االيجار/صػػػػػػػػافي 
 %. 1العائد ليما في فترة ما بعد الثورة مع مالحظة اف التغير ببنجر السكر لـ يتعدي 

والي امػػػػػػا محصػػػػػػوؿ  الفػػػػػػوؿ فبعػػػػػػد اف كانػػػػػػت نسػػػػػػبة االيجػػػػػػار مػػػػػػف صػػػػػػافي العائػػػػػػد قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة حػػػػػػ
( امػػػػػػا المحاصػػػػػػيؿ االخػػػػػػري 2012-2011% فػػػػػػي عػػػػػػامي مػػػػػػا بعػػػػػػد الثػػػػػػورة )92% زادت لحػػػػػػوالي 80

 فكاف التغير يتمثؿ في انخفاض نسبة االيجار مف صافي العائد.
 

% لعػػػػػػامي مػػػػػػا قبػػػػػػؿ 72,2وفيمػػػػػػا يخػػػػػػص محصػػػػػػوؿ القمػػػػػػح تبػػػػػػيف زيػػػػػػادة ىػػػػػػذه النسػػػػػػبة مػػػػػػف نحػػػػػػو 
% لمحصػػػػػػوؿ 180التغيػػػػػػر حػػػػػػوالي  % وبمػػػػػػغ31,6% فقػػػػػػط بانخفػػػػػػاض بمػػػػػػغ 40,6الثػػػػػورة الػػػػػػي حػػػػػػوالي 

% فػػػػػي 24,1العػػػػػدس والػػػػػذي انخفضػػػػػت نسػػػػػبة االيجػػػػػار لصػػػػػافي العائػػػػػد مػػػػػف الفػػػػػداف المػػػػػزروع بػػػػػو مػػػػػف 
 % فقط لبعد الثورة .6,2فترة ما قبؿ الثورة لحوالي 

 
واتسػػػػػمت المحاصػػػػػيؿ االخػػػػػري بتػػػػػدني التغيػػػػػر فػػػػػي نسػػػػػبة االيجػػػػػار /صػػػػػافي العائػػػػػد الفػػػػػداني والتػػػػػي 

د الثػػػػورة وىػػػػو مػػػػا يعنػػػػي احػػػػد ثالثػػػػة امػػػػور ىػػػػي انخفػػػػاض االيجػػػػارات ، % انخفاضػػػػا بعػػػػ10لػػػػـ تتعػػػػدي 
 أو زيادة متوسط صافي العائد أو حدوثيما معًا بانخفاض اكبر لاليجارات.



ببببب  

 

 2011( متوسط نسبة اإليجار لصافي العائد قبل وبعد ثورة يناير 11-4جدول )
 % التغير (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصوؿ
 15,5 12,3 91,9 79,6 يفوؿ بمد

 1,85 0,6 33,1 32,5 بنجر سكر
 11,7- 2- 15,125 17,125 المحاصيؿ الزيتية
 15,8- 9,3- 49,6  58,9 االرز الصيفي
 21,4- 5,1- 18,7 23,8 الخضر
 22,9- 6,8- 22,9 29,7 قصب
 27- 35,1-  94,7  129,8 قطف

 27,4- 5,025-  13,325 18,35 االعالؼ
 43,8- 31,6- 40,6 72,2 قمح
 50,7- 15,2- 14,8 30 البرسيـ
 58,3- 66- 47,2 113.2 كتاف
 74,3- 17.9- 6,2 24,1 عدس

 ( بالممحؽ7( ، )9: جمعت وحسبت مف بيانات الجداوؿ رقـ )المصدر
 

  



ججججج  

 

 
 الخامسالفصل 

 يناير 25التعديات عمى األراضي الزراعية قبل وبعد ثورة 
 تمييد: 5-1

تعدى عمى االراضى الزراعية مشكمة اقتصادية كبرى تواجو االقتصاد المصرى تعتبر ظاىرة ال  
نظرا ألف موارد األرض الزراعية ال تكفى لسد األحتياجات البشرية والحيوانية مف السمع الزراعية 
الضرورية إلنخفاض اإلنتاج الزراعى الذى يؤثر عمى االقتصاد القومى المصرى والذى يمثؿ عدـ 

 مف الغذائى بصفة خاصة واألمف القومى بصفة عامة .استقرار فى األ
يناير الكثير مف الخير لمصر وشعبيا إال أف البعض استغؿ الثورة  25بقدر ما حممت ثورة 

خاصة مع تدني األوضاع األمنية السيئة وحاالت االنفالت األمني التي عاشتيا البالد بيجمة تعديات 
يناير شكمت التعديات  25سواء بالبناء أو التجريؼ فمنذ ثورة  شرسة عمي األراضي الزراعية بالمحافظات

عمى األراضي الزراعية سمة بارزة لممصرييف، والتيمت الكتؿ الخراسانية األراضي الزراعية الخصبة 
وتحولت إلى مباٍف وعمارات سكنية خاصة، بؿ امتد األمر إلى التعدي المستمر عمى أمالؾ الدولة وحـر 

وحتى األراضي الصحراوية التي تـ استصالحيا لمزراعة لـ تسمـ مف جريمة التعدى . ؿالطريؽ ونير الني
عمييا حيث قاـ المستثمروف بالتعدي عمييا بالبناء وخاصة طريؽ مصر اسكندرية الصحراوي، وبمغت 

 44825حوالى 9/2/2014إلى  25/1/2011جممة المساحة التى تـ التعدى عمييا خالؿ الفترة مف 
فداف وما لـ يتـ أزالتو حتى  6151حالو ما تـ ازالتو 1038981حاالت تعدى وصؿ إلى فداف بعدد 
سنة  30فداف، كما اف عمميات البناء عمي االراضي الزراعية افقدت مصر خالؿ  38673األف وصؿ 

زراعى سنويا عف النيؿ والدلتا  تحت *الؼ فداف  30الؼ فداف ، بما يعنى اختفاء حوالى  760نحو 
االمر الذى يعتبر كارثة كبيرة بالنسبة لبمد زراعى امى مثؿ مصر ، ويرجع ذلؾ الي تفشي ظاىرة  المبانى

الفساد في االجيزة المحمية المعنية بمراقبة ىذا االمر، ولعؿ تفجر االحداث السياسية االخيرة أوجد "بيئة 
 .خصبة" لتفاقـ ىذه الظاىرة 

 مة لعؿ أىميا:وىناؾ عده أسباب ساعدت عمى أرتكاب ىذه الجري
ارتفاع نسبة الفقر فى الريؼ وزيادة أسعار مستمزمات اإلنتاج نظراً لشرائيا مف السوؽ السوداء  -

بأضعاؼ سعرىا مما يشكؿ ضغوط عمى الفالح فيضطر لبيع األرض الزراعية بأسعار مرتفعة جدا 
 وخاصة اذا كانت المساحة التى يزرعيا اقؿ مف فداف.,  مبانىك

 وتباطؤ أجيزة األمف فى القياـ بأدوارىا ووجود ثغرات في القانوف. اإلنفالت األمنى -
 

                                                           
 محاضػػػػػػػرة عمػػػػػػػى ىػػػػػػػامش مػػػػػػػؤتمر بيػػػػػػػوفيجف ، -عػػػػػػػة بوسػػػػػػػطف جام-مركػػػػػػػز االستشػػػػػػػعار عػػػػػػػف بعػػػػػػػد  -(دكتػػػػػػػور)فػػػػػػػاروؽ البػػػػػػػاز*

  2014االسكندرية،



ددددد  

 

 :  مفيوم التعدى عمى االراضى الزراعية والكالو 5-2
التعدي عمي األراضي الزراعية نقصاف المساحات المنتجة لمغذاء دوريا بدال مف زيادتيا يقصد ب

 .تبويرىا وتحويميا الى غير منتجة أو لمالحقة معدالت الزيادة السكانية وذلؾ عف طريؽ البناء عمييا
ولحفظ حقوؽ األجياؿ الحالية والقادمة في الحصوؿ عمي الغذاء بأسعار غير مرىقة تحقيقا ألىـ مباديء 
اإلنساف وىو مبدأ الحؽ في الطعاـ دوف مشقة أو أف يكوف الفقر سببا في عدـ إمكانية الحصوؿ عمي 

ناء عمي االراضي الزراعية يستقطع جزءا مف مورد الينضب الغذاء وبالتالي موت البشر. لذا كاف الب
النتاج العذاء وبالتالي يقمص االنتاجية الزراعية حتى االراضي الصحراوية التي تـ استصالحيا لمزراعة 

 قاـ المستثمروف بالتعدي عمييا بالبناء بدال مف الزراعة.
المياه بالييئة القومية ويوضح الدكتور عباس زغموؿ رئيس شعبة التطبيقات اليندسية و 

لالستشعار عف بعد وعموـ الفضاء أف أحدث الدراسات التي تمت باستخداـ األقمار الصناعية أثبتت 
وجود تغيرات في مساحة األراضي الزراعية ببعض محافظات الجميورية. حيث تراجعت مساحة 

ؿ العقديف الماضييف، % خال20األراضي الزراعية في محافظة كفر الشيخ عمي سبيؿ المثاؿ بنسبة 
كما كشفت صور األقمار الصناعية  .% مف مساحة أراضييا الزراعية 43وفقدت منطقة شرؽ الدلتا نحو

الحديثة التي قاـ بتحميميا عمماء الييئة القومية لالستشعار عف البعد وعموـ الفضاء زيادة معدالت الزحؼ 
ويا بمختمؼ المحافظات مما يترتب عميو % سن23العمراني عمي األراضي الزراعية بنسبة تصؿ إلي 

نقص مساحة األراضي الزراعية في الوقت الذي تنفؽ فيو الدولة الكثير مف األمواؿ عمي استصالح 
% مف 17أف تخسر مصر نحو  2050وأضاؼ أف بعض العمماء توقعوا أنو مع حموؿ عاـ  .الصحراء

 ضي الزراعية. مساحة الدلتا نتيجة الزحؼ العمراني العشوائي عمي األرا
 

 أسباب تفاقم ظاىرة التعدى عمى اآلراضى الزراعية : 5-3
ىناؾ العديد مف االسباب التى ساىمت فى تسييؿ جريمة التعدى عمى االراضى الزراعية ومف 

 أىميا: 
مف أىـ المشاكؿ التى تواجو الزراعة فى مصر تفتت الممكية الزراعية : تفتيت الممكية الزراعية 5-3-1

و تقسيـ األرض الزراعية مكانيا الى قطع منفصمة، ويالحظ انخفاض متوسط مساحة القطعة ويقصد ب
الزراعية التى يمتمكيا أو يديرىا الفرد، ومع ارتفاع أسعار مستمزمات الزراعة وانخفاض أسعار المنتجات 

ة اذا كانت أقؿ الزراعية و ارتفاع أسعار األراضى المبانى يقوـ الفرد ببيع المساحة التى يمتمكيا وخاص
 . كبيرة مف أجود االراضى الزراعية مف فداف مبانى ، وىكذا تضع مساحات

 
 
 



ههههه  

 

 تجريف التربة الزراعية: 5-3-2
تعرضت مساحات كبيرة مف التربة الخصبة إلى تجريؼ لمطبقات السطحية عالية الخصوبة 

إلى فقد التربة لخصوبتيا لصناعة الطوب األحمر، لمتوسع الكبير فى المنشآت المختمفة وقد ادى ذلؾ 
 وتبويرىا فى النياية الى درجة اف بعض االراضى اصبحت غير منتجة نيائيا.

% 78الفالح المصرى يعتبر مف أفقر الطبقات الموجودة فى مصرفنسبة الفقر فى الريؼ تصؿ إلى  -
مستمزمات  % وارتفاع44طبقا لتقديرات البنؾ الدولى، وتصؿ نسبة الفقر فى المدف والعشوائيات الى 

الزراعة مف االسمده والمبيدات والحبوب وىناؾ نقص كبير منيا ال تستطيع الحكومو توفيرة مما 
يضطر الفالح لشراؤه مف السوؽ السوداء بأضعاؼ سعره وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية  مما 

 يدفع الفالح لبيع االراضى الزراعية  مبانى بأسعار عالية جدا .
 
 األمنى وتباطؤ أجيزة األمن فى القيام بأدوارىا: االنفالت 5-3-3

يناير ومع زيادة  االرىاب ومع انشغاؿ الشرطة والجيش بذلؾ وىى اعباء اضافيو فوؽ  25بعد ثورة  
مياميـ االساسية وجد الكثير مف السكاف ذلؾ فرصة ثمينة لمتعدى عمى االراضى الزراعية بالبناء 

 وضياع مساحات مف اجود األراضى.
 
ارتفاع مستوى  -القموية –الرى بالغمرتؤدى إلى )التممح  طريقة الرى المستخدمو فى الزراعة: 5-3-4

الماء األرضى، ويرجع ىذا إلى اختالؿ التوازف بيف الرى الزائد والصرؼ القاصر، اراضى الزراعة 
الكثباف   المطرية فى النطاؽ الساحمى وأراضى المراعى تتعرض لعوامؿ التعرية واالنجراؼ، وتمثؿ

والفرشات الرممية المنتشرة فى الصحراء الغربية مصدر تيديد لمواحات وشبكات الطرؽ والتخوـ الغربية 
 (1)لألراضى الزراعية فى صعيد مصر

 
 الزيادة السكانية الكبيرة :  5-3-5

وخاصة فى الريؼ حيث يزداد عدد السكاف وال توجد مساكف ليـ، مما يضطر الفالح لمبناء عمى 
 راضى الزراعية ألوالده.اال
مما يضطر الفالح والمواطنيف لمبناء عمى  تأخير تحديد كردونات المبانى من قبل الحكومة 5-3-6

 األراضى دوف أذف مف الحكومة. 
 119تساعد فى الحصوؿ عمي البراءة فى القانوف رقـ وجود ثغرات قانونية لقضايا البناء 5-3-7

راضي الزراعية خارج كردوف القرية أو المدينة الي جانب الذي يحظر البناء عمي األ 2000لسنة
 116والمعدؿ بالقانونيف رقمي 1966لسنة  53مف قانوف الزراعة رقـ 156و 155و 152و 151المواد
حيث حظر المشرع المساس بالرقعة الزراعية سواء عف طريؽ تبويرىا أو  1985لسنة 2و 1983لسنة

                                                           
،المجلسالوطنى242د.محمدعبدالفتاحالقصاص،التصحر,تدهوراالراضىفىالمناطقالجافة,عالمالمعرفة،العدد (1)

 1989للثقافةوالفنونواالداب,الكوٌت,



ووووو  

 

لحماية الجنائية بتجريـ صور التعدي عمييا وأناط بوزير الزراعة إقامة منشآت عمييا ولـ يكتؼ بمجرد ا
زالتيا بالطريؽ اإلداري، أما في حالة البناء عمي أرض زراعية فقد أناط  سمطة وقؼ أسباب المخالفة وا 
المشرع بوزير الزراعة سمطة وقؼ أسباب المخالفة بالطريؽ اإلداري, ولـ يخولو سمطة إزالتيا حيث ينعقد 

بذلؾ لممحكمة الجنائية ومف ثـ فعف صدور قرار مف المحافظ المختص بعزالة المبني المقاـ  االختصاص
 عمي األرض الزراعية يكوف قد صدر مف غير مختص بعصداره مخالفا لمقانوف.

إف لمتغيرات المناخية تأثيرا سمبيا عمي جميع أنماط الزراعة  :تممح التربة وانخفاض أنتاجيتيا 5-3-8
لتي انعكست مباشرة عمي اإلنتاج الزراعي بصفة عامة, وترتبط ظاىرة التممح أو المموحة المختمفة, وا

ارتباطا مباشرا بظاىرة التغيرات المناخية التي تعتبر مف أىـ مشكالت اإلنتاج الزراعي حيث تتزايد 
راعية و مف بيف كؿ األراضي الز ,مشكمة المموحة بارتفاع معدالت درجات الحرارة ونقص سقوط األمطار

منيا  %ٕ٘، فعف أكثر مف «مميوف ىكتار ٖ.ٖ»مميوف فداف  ٚ.ٛفي مصر والبالغة مساحتيا نحو 
بدأت تعاني مشكمة مموحة التربة، حذر البنؾ الدولي مف انخفاض المحاصيؿ الزراعية ودخوؿ العامميف 

مزروعة في شماؿ وفي األراضي ال.في قطاع الزراعة، بسبب زيادة نسبة مموحة التربة الزراعية في مصر
% تتأثر بالمموحة ويرجع سبب المموحو ىذة الى الخاصية ٓٙمنطقة الدلتا وشرقيا، فعف أكثر مف 

 (1)الشعرية او الى الرى بالغمر

تنتشر فى المناطؽ الصحراوية سفى الرمال وحركة الكثبان الرممية عمى االراضى الزراعية:  5-3-9
الرممية المتحركة وظاىرة سفى الرماؿ حيث تقدر المساحات  وفى تخوـ الوادى القديـ نشاطات الكثباف

% مف المساحة الكمية لجميورية مصر العربية. 16التى تغطييا الرواسب اليوائية والكثباف الرممية نحو 
وتؤدى ىذه الحركة إلى زحؼ الكثباف الرممية وترسيب الرماؿ عمى التربة الزراعية المنتجة. وتقدر 

مميوف فداف مف مجمؿ مساحة األرض  1.8ية المتأثرة بيذه الظواىر بنحو مساحة األرض الزراع
% مف إنتاجيتيا كمتوسط عاـ، 25الزراعية فى مصر.وتقدر الخسائر اإلقتصادية ليذه المساحات بنحو 

مع اختالؼ درجات تدىور إنتاجية التربة مف منطقة ألخرى طبقًا لمظروؼ المناخية والجيوموفولوجية 
ياح وعدـ توفر أساليب الحماية مف سفى الرماؿ وحركة الكثباف الرممية، ومع تكرار زحؼ واتجاىات الر 

الرماؿ عمييا وعدـ وجود الموارد المالية لمنع زحؼ الرماؿ او ازالة الرماؿ التى تقدمت عمى االراضى ما 
 مييا .يفقد االمؿ فى زراعتيا مرة أخرى وتبور او يتـ البناء عمييا او أقامة مشروع صناعى ع

 التوزيع والتحميل المكانى  لمتعديات عمى األراضى الزراعية فى مصر 5-4
( التى توضح مساحة االراضى الزراعية التى تـ التعدى 2-5(، )1-5يتضح مف خالؿ الجداوؿ )

 االتى: 11/2/2014الى  1/1/2006عمييا خالؿ الفترة مف 
 

 

 

 

 

                                                           
 .4/11/2008جريدة المصري اليـو ، القاىرة ،  (1)



ززززز  

 

 (1-5جدول )

 (31/12/2010 - 1/1/2006اعٌة فى مصر خالل الفترة )عدد حاالت التعدى على االراضى الزر

 المحافظة

 ما لم ٌتم ازالته ما تم ازالته حاالت التعدى

 الملاحة الملاحة الملاحة

   ط     ط     ط  

 44 12 22 166 7 19 210 20 17 القاارة

 75 21 9 1216 6 5 1292 3 14 اليٌزة

 651 20 22 447 2 13 1098 23 11 دمٌاط

 880 - 10 1452 13 9 2332 13 19 االلكندرٌة

 192 14 8 446 3 21 638 18 5 البحٌرة

 83 15 16 314 19 20 398 11 12 المنوفٌة

 84 16 13 788 3 13 872 20 2 الغربٌة

 259 - 10 785 10 17 1044 11 3 الدق هٌة

 853 3 8 5941 19 19 6794 23 3 الق ٌوبٌة

 401 17 10 1160 23 - 1562 16 10 الشرقٌة

 - 3 18 182 11 16 182 15 10 كور الشٌخ

 17 20 17 49 23 - 67 19 17 االلماعٌ ٌة

 3 10 14 65 6 21 68 17 11 اللوٌ 
 197 18 14 301 16 10 499 11 - الوٌوم

 49 16 3 1400 8 22 1450 1 1 المنٌا

 63 16 2 147 13 18 211 5 20 بنى لوٌ 

 428 4 19 1919 16 7 2347 21 2 الٌوط

 2634 1 7 1023 19 14 3657 20 21 لوااج

 391 6 16 1460 23 23 1852 6 15 قنا

 192 22 2 437 22 1 630 20 3 ااقصر

 303 9 8 - 6 - 303 15 8 ألوان

 7799 243 248 19698 263 268 27512 308 204 االيمالى

 .2013: وزارة الزراعة ، بيانات غير منلورة ، المصدر       
  



ححححح  

 

 ( عدد حاالت التعدى عمى األراضى الزراعية فى مصر خالل الفترة2-5جدول ) 
 (25 /1 /2011 - 11/2 /2014) 

 المحافظة
 

 ما لم يتم ازالتو ما تم ازالتو حاالت التعدى

 عدد
 المساحة

 عدد
 المساحة عدد المساحة

 ف ط س 1890 ف ط س ف ط س
 132 19 11 53012 24 17 8 430 158 12 19 2320 أسواف

 2668 3 14 16343 208 11 5 2614 2877 14 19 55626 كفر الشيخ
 603 2 5 113003 196 23 20 5261 800 2 1 21604 الجيزة
  15 19   3 22   19   البحيرة
 3956 2 21 138686 164 9 15 1415 4120 12 12 140101 المنوفية

 174 7 1 1870 55 12 2 1061 229 19 3 2931 االسماعيمية
 2150 23 8 46369 763 20 12 15936 2915 19 20 62305 المنيا

 2900 1 8 66749 924 2 17 21697 3824 4 1 88446 الشرقية
 3609 12 3 76705 578 8 - 7311 4187 20 3 84016 الدقيمية

 1433 16 15 36173 68 13 23 1418 1502 6 14 37591 بنى سويؼ
 883 19 16 9185 526 5 15 5218 1410 1 7 14403 االقصر
 1286 - 14 26381 84 11 9 1345 1370 11 23 27726 الفيـو
 186 5 17 3599 8 9 6 248 195 14 23 3847 القاىرة

 604 4  14800 112 12 21 1143 717 16 22 15943 االسكندرية
  21 1 91486 455 20 10 6512 4645 18 8 97998 الغربية
 4188 18 22 251 61 19 22 23 76 14 14 274 السويس
 967 11 16 18432 103 7 5 1261 1071 18 12 19693 دمياط
 2033 17 7 56504 369 18 - 9024 2403 11 5 65528 اسيوط
 1997 9 5 46308 266 2 3 5457 2263 11 13 51765 سوىاج

 1598 16 10 29169 399 19 16 6560 1998 11 20 35729 قنا
 3051 6 4 82839 295 21 17 6504 3347 4 6 89343 القميوبية

 1 7 13 37 1 2 1 11 2 9 17 48 الوادى الجديد
 29 7 4 90 3 10 22 26 33 18 14 116 بورسعيد

 0 20 16 3 0 - - 0 0 20 2 3 شماؿ سيناء
 3 5 2 70 0 20 14 21 4 2 17 91 مطروح

 38673 1 17 931662 6151 23 22 107319 44825 1 15 1038981 االجمالى
 2014زراعة ، بيانات غير منلورة ، : وزارة الالمصدر

  



ططططط  

 

 2014/ 9/2حتػػػػػػػػى  2011ينػػػػػػػػاير  25زيػػػػػػػػادة التعػػػػػػػػدى عمػػػػػػػػى االراضػػػػػػػػى الزراعيػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد ثػػػػػػػػورة 
 25فػػػػػػػى حػػػػػػيف كانػػػػػػت قبػػػػػػؿ ثػػػػػػػورة فػػػػػػداف،  44825حيػػػػػػث بمغػػػػػػت مجمػػػػػػوع المسػػػػػػػاحة المعتػػػػػػدى عمييػػػػػػا 

 1038981ف، بعػػػػػػدد حػػػػػػاالت وصػػػػػػمت الػػػػػػى فػػػػػػدا 17313فػػػػػػداف بفػػػػػػارؽ زيػػػػػػاده قػػػػػػدرىا  27512ينػػػػػػاير
، وذلػػػػػؾ بسػػػػػبب االنفػػػػػالت االمنػػػػػى الػػػػػذى حػػػػػدث بعػػػػػد 2014ينػػػػػاير حتػػػػػى فبرايػػػػػر  25حالػػػػػة بعػػػػػد ثػػػػػورة 

 .2011يناير  25ثورة 
 
 

الى  1/1/2006( اجمالى حاالت التعدى عمى االراضى الزراعية خالل الفترة من 1-5لكل ) 
 11/2/2014الى 2011/ 1/ 1والفترة من  31/12/2010

 
 (2-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ ) 

 

 5-4-1  مناطق التعدى عمى االراضى الزراعية :

( والخاصيف بعدد حاالت ومساحات التعدى عمى األراضى 3-5،)( 2-5رقـ ) يفيتضح مف الشكم
 الزراعية أف :

 97998حاالت وصمت الى  بعدد فداف 4645ييا فى محافظة الغربية أكبر مساحة تـ التعدى عم-
يناير بمساحة تعدى  25يناير  وجاءت القميوبية فى المركز االوؿ قبؿ ثورة  25حالة تعدى بعد ثورة 

فداف  فى المركز الثانى بعدد  4187فداف ، ثـ جاءت بعد ذلؾ  محافظة الدقيمية  6794وصمت الى 
اءت سوىاج فى المركز الثانى يناير ج 25وقبؿ ثورة ، حالة تعدى 84016حاالت تعدى وصمت الى

 .فداف  3657بمساحة بمغت 
 

 31/12/2010الى1/1/2006من

 11/2/2014الى1/2011/ 1

 فدان



ييييي  

 

 .11/2/2014- 25/1/2011( عدد حاالت التعدى عمى االراضى الزراعية من 2-5لكل )

 
 

 (2-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ )
 

 140101الى  تفداف بعدد حاالت وصم 4120وتأتى بعد ذلؾ المنوفية فى المركز الثالث حيث بمغت 
 2347ومحافظة اسيوط فى المركز الثالث بمساحة تعدى وصمت الى  ،يناير 25حالو تعدى بعد ثورة 

 يناير 25فداف قبؿ 
 



ككككك  

 

.11/2/2014- 25/1/2011( مساحة التعدى عمى االراضى الزراعية من 3-5لكل )

 
 

 (2-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ )        
 

فداف بعدد حاالت وصمت إلى  3824تى بعد ذلؾ الشرقية فى المركز الرابع حيث بمغت تأثـ 
يناير ومحافظة االسكندرية فى المركز الرابع بمساحة تعدى وصمت  25حالو تعدى بعد ثورة 88446

 يناير.  25فداف قبؿ  2332الى 
 



للللل  

 

 .31/12/2010الى  1/1/2006 ترة منقبل الثورة خالل الف( مساحة التعدى عمى االراضى الزراعية  4-5لكل )
 

 
 

 (2-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ ) 
 
 
 

  



ممممم  

 

 
التغير فى مساحات االراضى الزراعية التى تم والى لم يتم ازالة التعديات عمييا قبل وبعد  5-4-2

 ثورة يناير
يوضحاف مساحة  المذاف (5-5وكذلؾ الشكؿ ) (2-5),( 1-5) يفيتضح مف خالؿ الجدول

ينايرالى  25فخالؿ الفترة م يناير او 25سواء قبؿ ثورة االراضى الزراعية التى لـ يتـ ازالتيا 
 االتى: 2014فيراير 

حتى  2011يناير  25وصمت مساحة  االراضى الزراعية  التى تـ ازالة التعديات عمييا بعد ثورة  -
وذلؾ   ،فداف 19699يناير  25قبؿ ثورة  فداف ، فى حيف ما تـ ازالتو  6151الى   2014يناير 

 .2011يناير  25بسبب االنفالت االمنى الذى حدث بعد ثورة 
( عدد الحاالت التى لم يتم ازالتيا نتيجة التعدى عمى االراضى الزراعية خالل 5-5لكل رقم )

 2010-2006الفترة من 

 
 (2-5، 1-5) ىرقم يفمف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول     

  



ننننن  

 

 
فداف بعدد حاالت لـ يتـ ازالتيا وصمت الى  4188أكبر مساحة لـ يتـ ازالتيا فى محافظة السويس   -

يناير بسبب صعوبة الظروؼ االمنية، وسوىاج فى المركز االوؿ قبؿ  25حالة ازالو بعد ثورة 251
د ذلؾ محافظة فداف، ثـ جاءت بع 2634يناير بعدد حاالت لـ يتـ ازالتيا وصمت الى  25ثورة 

حالة لـ يتـ  138686فداف  فى المركز الثانى بعدد حاالت لـ يتـ ازالتيا وصمت الى3956المنوفية 
 880يناير جاءت االسكندرية فى المركز الثانى بحاالت لـ يتـ ازالتيا وصمت 25ازالتيا وقبؿ ثورة 

ف بعدد حاالت لـ يتـ فدا 3668فداف، وتأتى بعد ذلؾ كفر الشيخ فى المركز الثالث حيث بمغت 
يناير ومحافظة القميوبيو فى المركز  25حالو لـ يتـ ازالتيا بعد ثورة 16343ازالتيا وصمت إلى 

مية  فى ييناير، وتأتى بعد ذلؾ الدق 25فداف قبؿ  853الثالث بمساحة لـ يتـ ازالتيا وصمت الى 
حالو لـ يتـ 76705صمت إلى فداف بعدد حاالت لـ يتـ ازالتيا و  3609المركز الرابع حيث بمغت 

يناير، ومحافظة دمياط  فى المركز الرابع بمساحة لـ يتـ ازالتيا وصمت الى  25ازالتيا بعد ثورة 
فداف  2900يناير. وتأتى بعد ذلؾ الشرقية فى المركز الخامس حيث بمغت  25فداف قبؿ  651

يناير ومحافظة  25بعد ثورة  حالو لـ يتـ ازالتيا 66749بعدد حاالت لـ يتـ ازالتيا وصمت إلى 
يناير، وتأتى بعد  25فداف قبؿ  428اسيوط فى المركز الخامس بمساحة لـ يتـ ازالتيا وصمت الى 

فداف بعدد حاالت لـ يتـ ازالتيا وصمت إلى  2033ذلؾ اسيوط  فى المركز السادس حيث بمغت 
ى المركز السادس بمساحة لـ يتـ يناير ومحافظة الشرقية ف 25حالو لـ يتـ ازالتيا بعد ثورة 56504

 يناير . 25فداف قبؿ  401ازالتيا وصمت الى 
 نتائج التعدى عمى األراضى الزراعية : 5-5

 كاف لظاىرة التعدى عمى االراضى الزراعية العديد مف السمبيات منيا :
زراعية فى تعتبر النتيجة الطبيعية لمتعدى عمى األراضى ال ،تناقص مساحة األراضى الزراعية 5-5-1

مصر والتى ال يوجد تعويض ليا باستصالح اراضى جديدة وىذه المساحات ال يمكف تعويضيا نظرا 
 2005لخصوبتيا العالية ويوضح الجدوؿ التالى مساحة االراضى الزراعية فى مصر خالؿ عامى 

فى كؿ محافظات مصرويالحظ  2005عف  2012.حيث يالحظ تناقص مساحة االراضى عاـ 2012و
 اكبر المحافظات التى انخفضت بيا مساحة االراضى الزراعية .اف 

وفى مدينة الفيـو انخفضت مساحة االراضى الزراعية نتيجة التعدى عمى االراضى الزراعية حيث زاد 
 : (أ)كالتالى  2002- 1952النمو الحضرى خالؿ الفترة مف 

 فداف . 822فى مدينة الفيـو  1952كانت مساحة الحضر عاـ  -1
 فداف . 1945ووصمت الى  1991مساحة الحضر فى مدينة الفيوـ عاـ زادت  -2
 فداف. 2297وصمت مساحة الحضر الى  2000فى عاـ  -3
 فداف.  2410زادت مساحة الحضر الى  2002فى عاـ  -4

 
                                                           
 Abd El-Rahman Sayed Abdelrahman ,change detection of soil sallinty and urban encroachment in-أ
fayoum governorate using satellite date and geographic information system ,athesis submitted in 
partial fulfillment of the of the reqequirements for the degree of ,master of scienc in soil science 
,faculty of agriculture ,moshtohor ,zagazig university 2003,p 192. 
 



سسسسس  

 

 فقدان المساحات المنتجة :   5-5-2
( وبالتالى 3-5الجدوؿ ) يتضح مف كمايؤدى التعدى عمى االراضى الزراعية الى فقد مساحات منتجة 

 : كما يتضح يقؿ االنتاج مف ىذه المساحات 
 المحاصيل اللتوية : -أ

مميوف طف عمؼ أخضر  بقيمة  1,1تزداد الكمية المفقودة المقدرة مف محصوؿ البرسيـ ووصمت الى 
الؼ  اردب بقيمة 596مميوف جنية، بينما بمغت الكمية المفقودة مف محصوؿ القمح نحو312
 مميوف جنية.226

 (3-5جدول )
 .2012كمية وقيمة اإلنتاج المفقود لبعض المحاصيل نتيجة التعدى عمى اراضى مصر عام 

 
 المحصول

 
المساحة 
 بالفدان

 
متوسط 
 االنتاج

 
 الوحدة

متوسط 
السعر 
 بالجنية

الكمية 
 المنتجة

االجمالى 
 وبالجني

المحاصيؿ 
 الشتوية

 226771333 596767 380 اردب 15.6 35806 القمح
 204209703 300308 680 اردب 8.4 35806 وؿ البمدىالف

 170324666 144343 1180 اردب 4 35806 العدس
 149192860 231307 645 اردب 6.5 35806 الترمس
 150862613 471446 320 اردب 13.2 35806 الشعير
 99111008 159856 620 اردب 4.5 35806 الحمبو
 312228320 1145792 8720 اردب 32 35806 البرسيـ
 209823160 823538 293 طف 23 35806 البنجر

المحاصيؿ 
 الصيفية

 22357664 798474 280 اردب 22.3 35806 الذرة
 225577800 1002568 225 طف 28 35806 االرز
 328819030 232381 1415 قنطار 6.5 35806 القطف

ف محمداألميف، التعدى عمى األراضى الزراعية وأثره عمى :السيد السيد جابر عبد الرحمف وكامؿ صالح الديالمصدر
 31-30األمف الغذائى المصرى دراسة حالة محافظة الشرقية، المؤتمر الحادى والعشروف لالقتصادييف الزراعييف 

 . 245، صالجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى ، معيد بحوث االقتصاد، 2013اكتوبر 
 

 المحاصيل الصيفية: -ب 
مف  فى المركز االوؿيأتى ( اف محصوؿ االرز 6-5( والشكؿ )3-5مف خالؿ الجدوؿ )يالحظ 

 225577800أردب بقيمة 1002568حيث بمغت الكمية المفقودة منو  حيث كميات االنتاج المفقودة
الؼ اردب  798جنيو، ثـ يعتى محصوؿ الذرة فى المركز الثانى مف حيث  الكمية المفقودة بمغت نحو 

مميوف جنية ، ثـ يأتى فى المركز الثالث واألخير محصوؿ القطف حيث بمغت  223ا بنحو قدرت قيمتي
 مميوف جنية .  328الؼ قنطار بقيمة  232 المفقودة الكمية

 
 
 



ععععع  

 

( المساحة المفقودة بالفدان والكمية المنتجة باالردب لبعض المحاصيل نتيجة التعدى عمى االراضى  6-5) لكل
 .2012ام بجميورية مصر العربية ع

 
 (3-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ ) 

 
 : الغذائية الواردات من المحاصيلزيادة  5-5-3
وخاصة القمح ومستمزمات الصناعة وغيرىا مف المواد الخاـ الزراعية وتحميؿ الدولو أعباء سنويو  

دوالرا  360قفز سعر طف القمح الي أسعار الغذاء شيدت ارتفاعات ىائمة مؤخرا، اذ  جديدة، حيث أف
بعد اعالف الصيف اف لدييا موجة جفاؼ تيدد محصوؿ القمح، وتوقعت منظمة االغذية والزراعة "فاو" 
في تقرير ليا مؤخرا تزايد فاتورة واردات منطقة شماؿ افريقيا، وخاصة مصر، مف القمح خالؿ العاـ 

يرة الي اف مصر تعتبر اكبر مستورد لمقمح في لتغطية احتياجاتيا االستيالكية، مش 2011الحالي 
 20584483الى  2009مصرى عاـ  والؼ جني 8767593.حيت زادت قيمة استيراد القمح مف العالـ

الى  2009عاـ  وألؼ جني 4636503، وكذلؾ الذرة حيث زادت مف 2012عاـ  والؼ جني
 .2012الؼ جنية عاـ  12526624

 ( 4-5جدول )
 2012إلى  2008من  المصرى لمفترةو قمح  والذرة من الخارج بالجنيال الواردات منقيمة 
 السنوات

 2012 2011 2010 2009 2008 المحصوؿ

 20584483 19079427 12253226 8767593 1150915 القمح 

 12526624 12990802 7184413 4636503 5296958 الذرة

 .2014وزارة الزراعة: بيانات غير منشورة،  
 . 2012الى  2002الفترة منالمصرية من القمح والذرة خالل  الوارداتطور قيمة ( ت 7-5لكل )

 المساحةبالفدان

 الكمٌةالمنتجةباالردب



ففففف  

 

 )باأللف جنيو(          

 
 .(4-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ )     

 جيود  مواجيو التعدى عمى األراضى الزراعية  5-6
لة االنفالت االمنى وانشغاؿ الشرطة عمى الرغـ مف الظروؼ الصعبة  التى تمر بيا البالد مف حا

فى اكثر مف جبية تقوـ الحكومة بخطوات كبيرة الزالة التعدى عمى االراضى الزراعية كما يوضحيا 
 ( :9-5( و)  8-5( والشكؿ )3-5الجدوؿ ) 

 
( المذاف يوضحاف مساحة االراضى الزراعية التى 2-5( والجدوؿ )1-5يتضح مف خالؿ الجدوؿ ) -

 االتى:  2014الى فبراير  2011يناير  25ديات عمييا خالؿ الفترة مفتـ ازالة التع
حتى  2011يناير  25وصمت مساحة  االراضى الزراعية  التى تـ ازالة التعديات عمييا بعد ثورة  -

فداف ، وذلؾ  19699يناير  25فداف، فى حيف ما تـ ازالتو قبؿ ثورة  6151الى   2014يناير 
 .2011يناير  25ى حدث بعد ثورة بسبب االنفالت االمنى الذ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القمح

 الذرة



صصصصص  

 

( اجمالى عدد الحاالت التى تم ازالتيا نتيجة التعدى عمى االراضى الزراعية فى مصر  8-5لكل )
 .31/12/2010الى  1/1/2006لمفترة من 

 

 
 .(2-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ )



ققققق  

 

ازالتيا نتيجة التعدى عمى االراضى الزراعية فى مصر ( اجمالى عدد الحاالت التى تم 9-5لكل )
 25/1/2011حتى 11/12/2010لمفترة من 

 
 .(2-5مف اعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ رقـ )

حالة  21697فداف بعدد حاالت ازالو وصمت الى  924أكبر مساحة تـ ازالتيا فى محافظة الشرقية  -1
يناير بعدد حاالت تـ ازالتيا   25لقميوبية فى المركز االوؿ قبؿ ثورة يناير وجاءت ا 25ازالو بعد ثورة 
  .فداف 5941وصمت الى 

فداف  فى المركز الثانى بعدد حاالت ازالو وصمت  763ثـ جاءت بعد ذلؾ محافظة المنيا 
يناير جاءت اسيوط فى المركز الثانى بحاالت ازالو وصمت   25حالة ازالو وقبؿ ثورة  15936الى

فداف بعدد حاالت ازالو  578فداف ،وتأتى بعد ذلؾ الدقيمية فى المركز الثالث حيث بمغت  1919
يناير ومحافظة قنا فى المركز الثالث بمساحة ازالو  25حالو ازالو بعد ثورة 7311وصمت إلى 



ررررر  

 

 526يناير،وتأتى بعد ذلؾ االقصر فى المركز الرابع حيث بمغت  25فداف قبؿ  1460وصمت الى 
يناير، ومحافظة االسكندرية فى  25حالو إزالة بعد ثورة  5218دد حاالت ازالو وصمت إلى فداف بع

يناير.وتأتى بعد ذلؾ الغربية فى المركز  25فداف قبؿ 1452المركز الرابع بمساحة ازالو وصمت الى 
يناير  25حالو إزالة بعد ثورة 6512فداف بعدد حاالت ازالو وصمت إلى  455الخامس حيث بمغت 

وتأتى  يناير، 25فداف قبؿ  1400محافظة المنيا فى المركز الخامس بمساحة تـ ازالتيا وصمت الىو 
حالو 5457فداف بعدد حاالت ازالو وصمت إلى  399بعد ذلؾ قنا فى المركز السادس حيث بمغت 

 1216يناير ومحافظة الجيزة فى المركز السادس بمساحة تـ ازالتيا وصمت الى  25ازالو بعد ثورة 
يناير ويالحظ اف محافظات مرسى مطروح وشماؿ سيناء لـ تتـ بيـ حاالت ازالة أى  25فداف قبؿ 
 تعديات .

 26فداف بعدد حاالت ازالو  وصؿ إلى  3أقؿ مساحة تـ ازالو التعديات بيا فى محافظة بورسعيد   -2
 67االسماعيمية يناير، و  25فداف بعدد حاالت ازالو وصؿ الى حاالت تعدى بعد ثورة  8ثـ القاىرة 

 فداف .  166فداف والقاىرة 65فداف والسويس  49يناير االسماعيمية  25فداف . وقبؿ ثورة 
لسنة  119قامت الحكومة بوضع ضوابط لحاالت البناء عمي األراضي الزراعية وقد صدر قانوف  -3

لسنة  985رقـ  وزير الزراعة واستصالح االراضى قراركما صدر بعصدار قانوف البناء الموحد  2008
وضع ضوابط معينة لمبناء عمي األراضي الزراعية خارج االحوزة العمرانية لمقري والمدف ألف ب 2009
الفقرة أ، ب البناء خارج الحيز العمراني في حاالت خاصة  2استثني في مادتو رقـ  119قانوف 

القرار مف خالؿ ىذه ىذا  تـ اصداربالضوابط التي يضعيا وزير الزراعة واستصالح األراضي لذا 
تجديد لمسكف الخاص ، ومف أىـ تمؾ الضوابط أف يكوف قد صدر ترخيص بالبناء. الالضوابط لكحالؿ و 

 .ـ1985وأف يثبت بعثبات رسمي أف ىذا المبني قائـ قبؿ عاـ 
أما بالنسبة لمشروعات اإلنتاج الزراعي فتستند الي تقديـ الرسـ اليندسي او دراسة الجدوي ، كذلؾ 

جد لجاف عميا في المحافظات وذلؾ لفحص طمبات البناء عمي األراضي الزراعية ولكؿ محافظة ليا تو 
موضحا بيا كؿ الخطوات لمتنفيذ وكذلؾ الموافقة الفنية  2009لسنة  985آليات لتنفيذ قرار الوزير رقـ 

 إتخاذ االجراءات  الوحدات المحمية سمطة 61، 60في مواده رقـ  119لموزارة، وكذلؾ أعطى القانوف رقـ 
لمنع التعدي عمي األراضي الزراعية بالتنسيؽ مع مديريات الزراعة بالمحافظات دوف التقيد الالزمة 
 .باالحكاـ

 
سنت الدولة عدة قوانيف لمقضاء عمى ظاىرة تجريؼ التربة الزراعية الخصبة ومف أجؿ منع التجريؼ 

 الخصبة. ومف ىذه القوانيف: وكذلؾ لمحد مف ظاىرة التوسع العمرانى عمى األراضى 
  الذى ينظـ استغالؿ األراضى الزراعية 1966لسنة  53القانوف رقـ 
  1983لسنة  116تعديؿ القانوف السابؽ برقـ 
  لضماف اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد الممارسات الضارة مثؿ  1985لسنة  2القانوف رقـ

 .التجريؼ والتبوير والتعدى عمى التربة الزراعية
 



ششششش  

 

 
 الخاص بالتخطيط العمرانى وتحديد كردونات المدف والحفاظ عمى  1979لسنة  59انوف رقـ الق

ورغـ ذلؾ مازلت عممية تجريؼ التربة لصناعة الطوب مستمرة مسببة  التربة الزراعية الخصبة
 فى ضياع كمية كبيرة مف االراضى الزراعية الخصبة بالبناء عمييا أو التبوير.

 ترة االنتقالية لما بعد ثورة يناير بعض االجراءات التى اتخذت مف قبؿ مف ناحية اخرى شيدت الف
 حكومات تمؾ الفترة وكاف مف اىميا :

 عنو تـ بالفعؿ وضع قانوف يجـر التعديات عمى األراضى الزراعية، بوزير التنمية المحمية،  تأكيد
، وفى حالة عامًا وغرامة تصؿ لنصؼ مميوف جنيو 15حيث وصمت العقوبة إلى السجف لمدة 

التصالح يقوـ المخالؼ بعزالة المخالفة عمى نفقتو الخاصة، وتحويؿ األرض ألرض زراعية مرة 
 .أخرى مع دفع الغرامة

األراضى الزراعية  بقانوف يتضمف حظر االعتداء عمى 2014صدور القرار الجميورى اواخر عاـ -
ف زراعة لمدة محصوؿ زراعى واحد، كما سواء بالبناء عمييا أو التجريؼ أو تبويرىا أو حتى تركيا دو 

نص عمى حظر البناء أو اقامة أى مباف أو منشآت خارج األحوزة العمرانية المعتمدة لمقرى والمدف، كما 
 5شدد مشروع القانوف الجديد العقوبة عمى المخالفيف والمتعديف لتصؿ إلى السجف لمدة ال تزيد عمى 

 (1)عف كؿ فداف يتـ تبويره. ألؼ جنيو  200سنوات وغرامة ال تقؿ عف 
  

قرية في الظيير الصحراوي لممحافظات  450عف خطة حكومية إلنشاء  وزارة التنمية المحمية اعالف-
حتى يتـ توفير مساكف بديمة لممواطنيف لمنع مبررات التعديات عمى األراضي الزراعية بحجة توفير 

لمنيا وبنى سويؼ والجيزة" كما سيتـ إعطاء أف ىذه الخطة سوؼ تبدأ في ثالث محافظات " ا والمسكف.
 اىتماـ خاص باتخاذ التدبير الالزمة لممحافظات التى ليس ليا ظيير صحراوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .46665دد عال -2014سبتمبر،  21 -القاىرة-جريدة األىراـ  (1)



تتتتت  

 

 السادسالفصل 
 التغيرات في أوضاع العمالة الزراعية والريفية 

 واألجور وصافي العائد قبل وبعد الثورة
 تمييد:

يػػػػػة التنميػػػػػة لػػػػػيس فقػػػػػط بػػػػػؿ مػػػػػف اجمػػػػػو تػػػػػتـ التنميػػػػػة يعػػػػػد العنصػػػػػر البشػػػػػري ىػػػػػو المحػػػػػرؾ لعمم
اساسػػػػػا حيػػػػػث اف اليػػػػػدؼ العػػػػػاـ لالقتصػػػػػاديات والعمػػػػػوـ االجتماعيػػػػػة والطبيعيػػػػػة تحقيػػػػػؽ رفاىيػػػػػة البشػػػػػر 
، والعمالػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػة فػػػػػػػي الريػػػػػػػؼ المصػػػػػػػري ىػػػػػػػى اىػػػػػػػـ مػػػػػػػورد انتػػػػػػػاجى واسػػػػػػػاس العمميػػػػػػػة االنتاجيػػػػػػػة 

الزراعػػػػػى سػػػػػواء بالسػػػػػمب او االيجػػػػػاب ، الزراعيػػػػػة والتػػػػػى تػػػػػنعكس اوضػػػػػاعيا بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ عمػػػػػى االنتػػػػػاج 
 بشكؿ او بآخر كما يمى:  2011لذا فاف ىذه العمالة قد تأثرت بثورة يناير 

 
 التغير في أوضاع العمالة الزراعية: 6-1

عمػػػػي اوضػػػػاع العمالػػػػة الزراعيػػػػة   2011ينػػػػاير 25يعػػػػرض ىػػػػذا الجػػػػزء مػػػػف  الدراسػػػػة أثػػػػر ثػػػػورة  
 ( .2012-2009ة المختمفة خالؿ الفترة )البشرية وااللية وفؽ التراكيب المحصولي

 في أجور العمالة البلرية الىم المحاصيل الزراعية : التغير 6-1-1
تزايػػػػػػدت قيمػػػػػػة التغيػػػػػػر فػػػػػػي االجػػػػػػور لممحاصػػػػػػيؿ اليامػػػػػػة محػػػػػػؿ الدراسػػػػػػة كمػػػػػػا تزايػػػػػػدت األىميػػػػػػة 

ىميػػػػػة النسػػػػػبية ليػػػػػذا التغيػػػػػر ، بػػػػػالرغـ مػػػػػف تنػػػػػاقص قيمػػػػػة التغيػػػػػر لػػػػػبعض المحاصػػػػػيؿ اليامػػػػػة اال اف األ
النسػػػػػبية لمزيػػػػػادة فػػػػػي االجػػػػػور ال زالػػػػػت كبيػػػػػرة وممفتػػػػػة لمنظػػػػػر وترجػػػػػع اسػػػػػبابيا لمثػػػػػورة بمػػػػػا تضػػػػػمنتو مػػػػػف 
متغيػػػػػرات ، وكػػػػػذلؾ كفرصػػػػػة مقتنصػػػػػة مػػػػػف جانػػػػػب العمػػػػػاؿ الػػػػػريفييف لمتمػػػػػرد كغيػػػػػرىـ مػػػػػف العمالػػػػػة فػػػػػي 
القطاعػػػػػػات االخػػػػػػري وطمػػػػػػبيـ لزيػػػػػػادة االجػػػػػػور وربمػػػػػػا عػػػػػػزوفيـ عػػػػػػف العمػػػػػػؿ الزراعػػػػػػي لمضػػػػػػغط عمػػػػػػي 

 جيف لدفع اجور اكبر .المنت
والالفػػػػػت لمنظػػػػػر ىػػػػػو ارتفػػػػػاع قيمػػػػػة االجػػػػػور فػػػػػي ظػػػػػؿ ارتفػػػػػاع نسػػػػػبة البطالػػػػػة والػػػػػذي قػػػػػد يفسػػػػػره  

زيػػػػػػادة اعػػػػػػداد اليجػػػػػػرة الداخميػػػػػػة والخارجيػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػريفييف والعمػػػػػػاؿ الػػػػػػزراعييف ممػػػػػػا يقمػػػػػػؿ مػػػػػػف عػػػػػػرض 
 العمالة الزراعية ويرفع بالتالي سعرىا المتمثؿ في االجور .

ارتفػػػػاع السػػػػعر المزرعػػػػي ليػػػػذه المحاصػػػػيؿ لتعػػػػويض الزيػػػػادة فػػػػي االجػػػػور  وىػػػػو مػػػػا يفسػػػػر ايضػػػػا
 والتكاليؼ الفدانية منيا .

( متوسػػػػػػط أجػػػػػػور العمالػػػػػػة البشػػػػػػرية المسػػػػػػتخدمة الىػػػػػػـ المحاصػػػػػػيؿ 1-6دوؿ رقػػػػػػـ )جػػػػػػويوضػػػػػػح ال
الزراعيػػػػػػة قبػػػػػػؿ وبعػػػػػػد ثػػػػػػورة ينػػػػػػاير مرتبػػػػػػة وفػػػػػػؽ االىميػػػػػػة النسػػػػػػبية لمتغيػػػػػػر، ومنػػػػػػو يتبػػػػػػيف أف محصػػػػػػوؿ 

األعمػػػػػى مػػػػػف حيػػػػػث التغيػػػػػر فػػػػػي متوسػػػػػط اجػػػػػور العمالػػػػػة البشػػػػػرية بعػػػػػد ثػػػػػورة ينػػػػػاير حيػػػػػث البرسػػػػػيـ كػػػػػاف 
% مػػػػػػف اجػػػػػػور الفػػػػػػداف قبػػػػػػؿ 108جنيػػػػػػو تمثػػػػػػؿ نحػػػػػػو  162زادت جممػػػػػػة اجػػػػػػور الفػػػػػػداف منػػػػػػو بحػػػػػػوالي 



ثثثثث  

 

 312جنيػػػػػو فػػػػػي المتوسػػػػػط لعػػػػػامي مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة ، مقابػػػػػؿ اجػػػػػور قيمتيػػػػػا  150الثػػػػػورة والتػػػػػي بمغػػػػػت 
 جنيو لعامي ما بعد الثورة.

% لمحصػػػػػػوؿ 67وتقػػػػػػؿ نسػػػػػػبة التغيػػػػػػر لممحاصػػػػػػيؿ االخػػػػػػري لتصػػػػػػؿ الػػػػػػي اقصػػػػػػي درجػػػػػػة بنحػػػػػػو        
جنيػػػػػػػو حيػػػػػػػث بمغػػػػػػػت جممػػػػػػػة اجػػػػػػػور العمالػػػػػػػة البشػػػػػػػرية لمفػػػػػػػداف مػػػػػػػف  309الكتػػػػػػػاف بزيػػػػػػػادة بمغػػػػػػػت نحػػػػػػػو 

 جنيو لفترتي ما قبؿ الثورة وما بعدىا عمي الترتيب. 769جنيو ،  460محصوؿ الكتاف حوالي 
اقػػػػػػػؿ المحاصػػػػػػػيؿ تػػػػػػػأثرا وتغيػػػػػػػرا مػػػػػػػف حيػػػػػػػث والقصػػػػػػػب خضػػػػػػػر وكانػػػػػػػت محاصػػػػػػػيؿ االعػػػػػػػالؼ وال

، %29ورة ينػػػػػاير حيػػػػػث بمػػػػػغ التغيػػػػػر فييمػػػػػا نحػػػػػو ثػػػػػاجػػػػػور العمالػػػػػة البشػػػػػرية المسػػػػػتخدمة فػػػػػي إنتاجيػػػػػا ب
جنيػػػػػػو  عمػػػػػػي الترتيػػػػػػب فػػػػػػي  291،  261،  49% عمػػػػػػي الترتيػػػػػػب ، بزيػػػػػػادة بمغػػػػػػت نحػػػػػػو %21 ، 27

االسػػػػػػتراتيجية االخػػػػػػري مػػػػػػف النصػػػػػػؼ حػػػػػػيف تراوحػػػػػػت الزيػػػػػػادة فػػػػػػي اجػػػػػػور العمالػػػػػػة البشػػػػػػرية لممحاصػػػػػػيؿ 
الػػػػي الثمػػػػث تقريبػػػػا مػػػػف اجػػػػورىـ قبػػػػؿ الثػػػػورة ، حيػػػػث يتبػػػػيف زيػػػػادة جممػػػػة اجػػػػور العمالػػػػة البشػػػػرية لفػػػػداف 

( والػػػػػػذي 2010،  2009% مػػػػػػف متوسػػػػػط اجػػػػػور عػػػػػامي )55جنيػػػػػو تمثػػػػػؿ نحػػػػػو  382االرز بحػػػػػوالي 
 جنيو . 1071رة لنحو جنيو كمتوسط لفترة ما قبؿ الثورة ، في حيف زاد بعد الثو  689بمغ نحو 

 ( متوسط أجور العمالة البلرية المستخدمة لمفدان من المحاصيل الرئيسية 1-6جدول )
 جنيو/فدان                                2011قبل وبعد ثورة يناير  

 % التغٌر (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصول
 108 162 312 150 البرلٌم
 67 309 769 460 كتان

 55 382 1071 689 االرز الصٌوً
 48 440 1353 913 عد 
 47 531 1662 1131 قطن
 37 249 992 673 قمح

 34 257 1004 747 فول ب دي
 34 236 937 701 بنير لكر

 33 51 207 156 المحاصٌل الزٌتٌة
 29 49 219 170 االعال 
 27 261 1242 981 ال ضر
 21 291 1654 1363 قص 
 ( بالممحؽ1: جمعت وحسبت مف الجدوؿ رقـ ) درالمص

 
 
 



خخخخخ  

 

أمػػػػػا محصػػػػػوؿ العػػػػػدس  فاقتربػػػػػت الزيػػػػػادة فػػػػػي االجػػػػػور لمفػػػػػداف منػػػػػو مػػػػػف النصػػػػػؼ ايضػػػػػا بحػػػػػوالي 
جنيػػػػو  913% مػػػػف اجػػػػور مػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة والتػػػػي بمػػػػغ متوسػػػػطيا حػػػػوالي 48جنيػػػػو تمثػػػػؿ حػػػػوالي  440

 جنيو. 1353( لنحو 2012،  2011ازدادت في المتوسط لعامي )
% بقيمػػػػػة بمغػػػػػت 47بمغػػػػػت الزيػػػػػادة فػػػػػي اجػػػػػور العمالػػػػػة البشػػػػػرية لمفػػػػػداف مػػػػػف القطػػػػػف بنحػػػػػو  كمػػػػػا

جنيػػػػو زيػػػػادة فػػػػي اجػػػػور عمالػػػػة الفػػػػداف وىػػػػي اكبػػػػر زيػػػػادة مػػػػف حيػػػػث القيمػػػػة ، حيػػػػث بمػػػػغ متوسػػػػط  531
( عمػػػػػػػػػي 2012-2011( ، )2010-2009جنيػػػػػػػػػو لمفتػػػػػػػػػرتيف ) 1662،  1131ىػػػػػػػػػذه االجػػػػػػػػػور نحػػػػػػػػػو 

 الترتيب.
 
 مية النسبية ألجور العمالة البلرية من جممة التكاليف:التغير في األى 6-1-2

( عػػػػػدـ التغيػػػػر فػػػػػي ترتيػػػػػب المحاصػػػػيؿ تقريبػػػػػًا وفقػػػػػا لالىميػػػػة النسػػػػػبية فػػػػػي 2-6ويوضػػػػح الجػػػػػدوؿ )
الزيػػػػػػادة فػػػػػػي االجػػػػػػور بصػػػػػػفة عامػػػػػػة عنيػػػػػػا فػػػػػػي االىميػػػػػػة النسػػػػػػبية ليػػػػػػذا التغيػػػػػػر مػػػػػػف جممػػػػػػة التكػػػػػػاليؼ 

بػػػػػالرغـ مػػػػػف الزيػػػػػادة فػػػػػي اجػػػػػور العمالػػػػػة البشػػػػػرية  الفدانيػػػػػة لممحصػػػػػوؿ ، ولكػػػػػف مػػػػػف الالفػػػػػت لمنظػػػػػر انػػػػػو
لممحاصػػػػيؿ محػػػػؿ الدراسػػػػة كميػػػػا اال أف األىميػػػػة النسػػػػبية ليػػػػا مػػػػف جممػػػػة تكػػػػاليؼ المحصػػػػوؿ تناقصػػػػت 

% ليمػػػػا عمػػػػي الترتيػػػػب مػػػػف االىميػػػػة 3% ، 7لكػػػػؿ مػػػػف محصػػػػوؿ العػػػػدس والمحاصػػػػيؿ الزيتيػػػػة بنحػػػػو 
 .2011النسبية الجور العمالة البشرية ليما قبؿ ثورة يناير

 
كمػػػػا يشػػػػير الجػػػػػدوؿ الػػػػي ترتيػػػػػب المحاصػػػػيؿ وفقػػػػػًا لمتغيػػػػرات الحادثػػػػػة بػػػػأجور العمالػػػػػة البشػػػػرية ليػػػػػا 
مػػػػػف جممػػػػػة التكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة لمفػػػػػداف منيػػػػػا ، ومنػػػػػو يتبػػػػػيف اف البرسػػػػػيـ كػػػػػاف أكثػػػػػر المحاصػػػػػيؿ تػػػػػأثرًا 

% عػػػػػػف مػػػػػػا كانػػػػػػت عميػػػػػػو قبػػػػػػؿ 18بػػػػػػالثورة حيػػػػػػث أزدادت أجػػػػػػور العمالػػػػػػة البشػػػػػػرية لمفػػػػػػداف منػػػػػػو بنحػػػػػػو 
% فقػػػػػط مػػػػػف جممػػػػػة التكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة لمفػػػػػداف أزدادت لحػػػػػوالي 23لثػػػػػورة حيػػػػػث مثمػػػػػت أجورىػػػػػا نحػػػػػو ا

% بعػػػػد الثػػػػورة ، ممػػػػا قػػػػد يػػػػدؿ عمػػػػي عػػػػدـ مرونػػػػة انتػػػػاج محصػػػػوؿ البرسػػػػيـ حيػػػػث اف االضػػػػطرابات 41
الحادثػػػػػػة لفتػػػػػػرة الثػػػػػػورة قػػػػػػد أدت الػػػػػػي زيػػػػػػادة اىميػػػػػػة ىػػػػػػذا المحصػػػػػػوؿ بالنسػػػػػػبة لمػػػػػػريفييف والػػػػػػذي يقتصػػػػػػر 

تيالؾ محصػػػػػػوؿ البرسػػػػػػيـ عمػػػػػػييـ حيػػػػػػث مػػػػػػف المعػػػػػػروؼ اف طمػػػػػػب االفػػػػػػراد عمػػػػػػي محصػػػػػػوؿ تقريبػػػػػػًا اسػػػػػػ
البرسػػػػػيـ يمثػػػػػؿ طمػػػػػب مشػػػػػتؽ مػػػػػف الطمػػػػػب عمػػػػػي المحػػػػػوـ لطبيعػػػػػة المحصػػػػػوؿ كعمػػػػػؼ حيػػػػػواني أخضػػػػػر 
يتنػػػػػافس مػػػػػع االعػػػػػالؼ الجافػػػػػة والتػػػػػي يتطمػػػػػب توافرىػػػػػا فػػػػػي االسػػػػػواؽ الريفيػػػػػة واسػػػػػعارىا بيػػػػػا اف تكػػػػػوف 

وال ثػػػػـ التجزئػػػػة وتػػػػوافر سػػػػبؿ االنتقػػػػاؿ لمقػػػػري والنجػػػػوع وىػػػػو مػػػػا كػػػػاف وارداتيػػػػا متػػػػوفرة باسػػػػواؽ الجممػػػػة ا
، فضػػػػاًل عػػػػف عامػػػػؿ آخػػػػر ىػػػػاـ وىػػػػو أىميػػػػة البرسػػػػيـ ومػػػػا بعػػػػدىا 2011ينػػػػاير  يمثػػػػؿ مشػػػػكمة إبػػػػاف ثػػػػورة

ذاتػػػػػػو لممػػػػػػزارع الصػػػػػػغير الػػػػػػذي يشػػػػػػكؿ النبتػػػػػػة األعظػػػػػػـ لكػػػػػػؿ الحػػػػػػائزيف فػػػػػػي مصػػػػػػر لتػػػػػػوفير األعػػػػػػالؼ 
 ني التي يحوزىا ذلؾ المزارع. لوحدة أو ووحدتيف مف اإلنتاج الحيوا



ذذذذذ  

 

ويمػػػػػي محصػػػػػوؿ البرسػػػػػيـ الكتػػػػػاف تػػػػػأثرا مػػػػػف حيػػػػػث األىميػػػػػة النسػػػػػبية الجػػػػػور العمالػػػػػة البشػػػػػرية مػػػػػف 
%  مثمػػػػت الفػػػػرؽ بػػػػيف ىػػػػذه النسػػػػبة لمفػػػػداف مػػػػف 11جممػػػػة التكػػػػاليؼ المتغيػػػػرة حيػػػػث بمغػػػػت الزيػػػػادة نحػػػػو 

 %(.39%( ، وبعد الثورة )28الكتاف قبؿ الثورة )
 ة النسبية ألجور العمالة البلرية من جممة التكاليف ( األىمي2-6جدول )

 %                   2011قبل وبعد ثورة يناير 
 التغير (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصول
 18 41 23 البرسيـ
 11 39 28 كتاف
 8 39 31 الخضر

 7 38 31 االرز الصيفي
 4 40 36 فوؿ بمدي
 3 36 33 قمح
 4 48 44 قطف

 3 42 39 بنجرسكر
 2 33 31 قصب
 1 10 9 االعالؼ
 7- 38 45 عدس

 3- 7 10 المحاصيؿ الزيتية
 متوسط ىندسي 

 .بمالحؽ الفصؿ الخامس( 7)بالممحؽ وجدوؿ ( 1: جمعت وحسبت مف بيانات الجداوؿ رقـ ) المصدر
ر كمػػػػػػػػا تػػػػػػػػأثرت محاصػػػػػػػػيؿ الخضػػػػػػػػر فػػػػػػػػي المتوسػػػػػػػػط بالزيػػػػػػػػادة فبعػػػػػػػػد اف كانػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة االجػػػػػػػػو   

% بعػػػػد الثػػػػورة لتصػػػػؿ 8% فػػػػي عػػػػامي مػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة زادت بنحػػػػو 1/التكػػػػاليؼ المتغيػػػػرة لمفػػػػداف منيػػػػا 
 (.2012-2011% لمفترة )39لحوالي 
 

 ووكػػػػػػذلؾ كانػػػػػػت الزيػػػػػػادة فػػػػػػي نسػػػػػػبة االجػػػػػػور /التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة لمحصػػػػػػوؿ االرز الصػػػػػػيفي نحػػػػػػ
وبعػػػػػػد الثػػػػػػورة عمػػػػػػي % لفترتػػػػػػي مػػػػػػا قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة 38% ، 31% حيػػػػػػث بمغػػػػػػت ىػػػػػػذه النسػػػػػػبة حػػػػػػوالي 7

 الترتيب.
فػػػػػػي حػػػػػػيف اف المحاصػػػػػػيؿ االخػػػػػػري لػػػػػػـ تتعػػػػػػدي الزيػػػػػػادة فػػػػػػي نسػػػػػػبة االجػػػػػػور /التكػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػرة 

% فقػػػػػػط وىػػػػػػي زيػػػػػػادة معقولػػػػػػة تسػػػػػػاوي تقريبػػػػػػا الزيػػػػػػادة فػػػػػػي ىػػػػػػذه النسػػػػػػبة فػػػػػػي الفتػػػػػػرات 4لمفػػػػػػداف منيػػػػػػا 
فػػػػي فتػػػػرة الثػػػػورة وقػػػػد  المسػػػػتقرة ممػػػػا يعنػػػػي اف العمالػػػػة البشػػػػرية لممحاصػػػػيؿ الحقميػػػػة لػػػػـ تتػػػػاثر بػػػػالتغيرات

يعػػػػود ذلػػػػػؾ الػػػػي اعتمػػػػػاد ىػػػػذه المحاصػػػػػيؿ عمػػػػػي العمالػػػػة العائميػػػػػة اكثػػػػر منيػػػػػا عمػػػػي العمالػػػػػة المسػػػػػتاجرة 
أو زيػػػػػػادة اعتمػػػػػػاد صػػػػػػغار الحػػػػػػائزيف بصػػػػػػفة خاصػػػػػػة عمػػػػػػي العمالػػػػػػة العائميػػػػػػة محػػػػػػؿ المسػػػػػػتاجرة خاصػػػػػػة 

و الزراعػػػة المصػػػرية فػػػي ظػػػؿ تزايػػػد اوقػػػات البطالػػػة بػػػيف الػػػريفييف فػػػي فتػػػرة الثػػػورة وفػػػي ظػػػؿ مػػػا تتسػػػـ بػػػ
 مف غمبة نمط البطالة الموسمية.



ضضضضض  

 

 التغير في متوسط أجور العمالة اآللية:  6-1-3
( التغيػػػػػػػػرات الحادثػػػػػػػػة فػػػػػػػػي متوسػػػػػػػػط اجػػػػػػػػور العمالػػػػػػػػة االليػػػػػػػػة لمفػػػػػػػػداف مػػػػػػػػف 3-6يوضػػػػػػػػح جػػػػػػػػدوؿ )

، ومنػػػػو يتبػػػػيف زيػػػػادة متوسػػػػط اجػػػػور العمالػػػػة  2011المحاصػػػػيؿ الزراعيػػػػة الرئيسػػػػية نتيجػػػػة ثػػػػورة ينػػػػاير 
يػػػػػة لممحاصػػػػػػيؿ محػػػػػػؿ الدراسػػػػػػة بعػػػػػػد ثػػػػػػورة ينػػػػػػاير عػػػػػػدا محاصػػػػػػيؿ الخضػػػػػػر والتػػػػػػي تناقصػػػػػػت اجػػػػػػور االل

جنيػػػػو /فػػػػداف( يمثػػػػؿ نحػػػػو  27العمػػػػؿ االلػػػػي لمفػػػػداف منيػػػػا مػػػػع مالحظػػػػة اف الػػػػنقص كػػػػاف ضػػػػئياًل جػػػػدًا )
% فقػػػػػط مػػػػػف تكػػػػػاليؼ انتػػػػػاج الفػػػػػداف مػػػػػف الخضػػػػػر قبػػػػػؿ الثػػػػػورة ، وبترتيػػػػػب المحاصػػػػػيؿ االخػػػػػري وفقػػػػػا 6

متغيػػػػػػر فػػػػػػي متوسػػػػػػط اجػػػػػػور العمالػػػػػػة االليػػػػػػة لمفػػػػػػداف منيػػػػػػا يتبػػػػػػيف اف اجػػػػػػور العمالػػػػػػة لالىميػػػػػػة النسػػػػػػبية ل
االليػػػػػػػة لمحصػػػػػػػوؿ العػػػػػػػدس كانػػػػػػػت االعمػػػػػػػي مػػػػػػػف حيػػػػػػػث التغيػػػػػػػر سػػػػػػػواء مػػػػػػػف حيػػػػػػػث  قيمػػػػػػػة الزيػػػػػػػادة او 

% 154جنيػػػػػػو تمثػػػػػػؿ حػػػػػػوالي  612االىميػػػػػة النسػػػػػػبية ليػػػػػػا، حيػػػػػػث ازدادت تكػػػػػػاليؼ الفػػػػػداف منػػػػػػو بنحػػػػػػو 
 الثورة . بؿفي عامي ما ق مف متوسط اجور العمالة لمفداف منو

كمػػػػػػا تبػػػػػػيف زيػػػػػػادة تكػػػػػػاليؼ العمالػػػػػػة االليػػػػػػة لمحاصػػػػػػيؿ بنجػػػػػػر السػػػػػػكر ، القطػػػػػػف ، الفػػػػػػوؿ البمػػػػػػدي، 
، 103االعػػػػالؼ بمػػػػا يقػػػػارب الثمػػػػث مػػػػف متوسػػػػط اجورىػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة الزيػػػػادة حػػػػوالي 

% مػػػػػػػػػػػػف 26% ، 28% ، 29% ، 33جنيػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػػػب تمثػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػوالي  22،  96،  114
 ( عمي الترتيب.2010-2009اجور العمالة االلية لمفداف منيـ كمتوسط لعامي )

كمػػػػػػػػا تػػػػػػػػأثرت محاصػػػػػػػػيؿ القمػػػػػػػػح ، الزيػػػػػػػػوت ، البرسػػػػػػػػيـ ، بدرجػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة واف كانػػػػػػػػت تقػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف 
المحاصػػػػػػيؿ السػػػػػػابقة ، حيػػػػػػث بمغػػػػػػت االىميػػػػػػة النسػػػػػػبية لمزيػػػػػػادة فػػػػػػي تكمػػػػػػاليؼ العمالػػػػػػة االليػػػػػػة حػػػػػػوالي 

جنيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف  33،  16،  99ب بزيػػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػدرت بنحػػػػػػػػػػو % ليػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػي الترتيػػػػػػػػػػ%18 ، %20 ، 21
 المحاصيؿ السابقة عمي الترتيب.

كمػػػػػا ازدادت اجػػػػػور العمالػػػػػة االليػػػػػة لمحصػػػػػوؿ االرز الصػػػػػيفي بنسػػػػػبة اقػػػػػؿ حيػػػػػث بعػػػػػد اف كانػػػػػت 
-2011جنيػػػػػػػػػػو لعػػػػػػػػػػامي ) 719( ارتفعػػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػػوالي 2010-2009جنيػػػػػػػػػػو كمتوسػػػػػػػػػػط لمفتػػػػػػػػػػرة ) 639

% مػػػػػػف تكػػػػػػاليؼ العمالػػػػػػة االليػػػػػػة فػػػػػػي الفتػػػػػػرة 13حػػػػػػو جنيػػػػػػو لمفػػػػػػداف تمثػػػػػػؿ ن 81( بزيػػػػػػادة بمغػػػػػػت 2012
 االولي.

االليػػػػػػة ليػػػػػػا بعػػػػػػد فػػػػػػي حػػػػػػيف اف محصػػػػػػولي الكتػػػػػػاف والقصػػػػػػب لػػػػػػـ يػػػػػػزداد متوسػػػػػػط اجػػػػػػور العمالػػػػػػة 
 2011، ممػػػػا يشػػػػير الػػػػي عػػػػدـ تػػػػأثر أجػػػػور العمػػػػؿ االلػػػػي ليػػػػا باحػػػػداث ثػػػػورة ينػػػػاير الثػػػػورة بقػػػػدر كبيػػػػر

 % فقط.5مؿ االلي بيا نحو حيث لـ تتعدي االىمية النسبية لمزيادة في اجور الع
ومػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر اف مػػػػػف أىػػػػػـ المتغيػػػػػرات التػػػػػي أثػػػػػرت عمػػػػػي أجػػػػػور العمػػػػػؿ االلػػػػػي ىػػػػػو ازمػػػػػة 
السػػػػوالر فػػػػي فتػػػػرة مػػػػا بعػػػػد الثػػػػورة وارتفػػػػاع اسػػػػعار الوقػػػػود وبيعػػػػو فػػػػي السػػػػوؽ السػػػػوداء ، باالضػػػػافة الػػػػي 

اتيػػػػا )المالػػػػؾ االكبػػػػر اسػػػػتخداما تػػػػأثر عمػػػػؿ التعاونيػػػػات الزراعيػػػػة وىياكميػػػػا بػػػػالثورة والتغيػػػػرات فييػػػػا وتبع



غغغغغ  

 

مػػػػػػػف الػػػػػػػريفييف مػػػػػػػف حيػػػػػػػث المعػػػػػػػدات الزراعيػػػػػػػة امليػػػػػػػة( ، حيػػػػػػػث أف أصػػػػػػػحاب الحيػػػػػػػازات األكبػػػػػػػر ىػػػػػػػـ 
 األكثر استخداما لمعدات الزراعة املية عف غيرىـ.

 ( أجور العمالة اآللية لمفدان من المحاصيل الرئيسية3-6جدول )
 فدانجنيو /            2011قبل وبعد ثورة يناير 

 % التغير (2012-2011متوسط) (2010-2009متوسط ) المحصول
 154 612 1010 398 عدس

 33 103 412 309 بنجر سكر
 29 114 503 389 قطف

 28 96 445 349 فوؿ بمدي
 26 22 105 83 االعالؼ

 21 99 569 470 قمح
 20 16 97 81 المحاصيؿ الزيتية

 18 33 213 180 البرسيـ
 13 81 719 639 االرز الصيفي

 5 19 368 349 كتاف
 5 51 1034 983 قصب
 6- 27- 460 487 الخضر
 ( بالممحؽ2: جمعت وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ ) المصدر

 
 األىمية النسبية ألجور العمالة اآللية من جممة التكاليف:  6-1-4

يػػػػػػة مػػػػػػف جممػػػػػػة ( إلػػػػػػي األىميػػػػػػة النسػػػػػػبية لمتوسػػػػػػط اجػػػػػػور العمالػػػػػػة االل4-6كمػػػػػػا يشػػػػػػير جػػػػػػدوؿ )
، حيػػػػث يتبػػػػيف عػػػػدـ وجػػػػود تغيػػػػر نسػػػػبي كبيػػػػر او مممػػػػوس فػػػػي 2011تكػػػػاليؼ قبػػػػؿ وبعػػػػد ثػػػػورة ينػػػػاير ال

، ة التكػػػػػػاليؼ لممحاصػػػػػػيؿ محػػػػػػؿ الدراسػػػػػػةاالىميػػػػػػة النسػػػػػػبية كمتوسػػػػػػط لنسػػػػػػبة ىػػػػػػذه االجػػػػػػور مػػػػػػف جممػػػػػػ
، والمحاصػػػػػػػيؿ اصػػػػػػػيؿ القمػػػػػػػح والقصػػػػػػػب واالرز الصػػػػػػػيفي، والكتػػػػػػػافحيػػػػػػػث تناقصػػػػػػػت ىػػػػػػػذه النسػػػػػػػبة لمح

 % فقط.2بما ال يزيد عف الزيتية 
 

، اصػػػػػيؿ البنجػػػػػر، الفػػػػػوؿ، الخضػػػػػروكػػػػػذلؾ تزايػػػػػدت االىميػػػػػة النسػػػػػبية الجػػػػػور العمالػػػػػة االليػػػػػة لمح
% فقػػػػػط .فػػػػػي حػػػػػيف اف الزيػػػػػادة فػػػػػي اجػػػػػور العمالػػػػػة االليػػػػػة لمفػػػػػداف مػػػػػف 1,5االعػػػػػالؼ بمػػػػػا ال يتجػػػػػاوز 

المحاصػػػػيؿ  % عػػػػف مػػػػا كانػػػػت قبػػػػؿ الثػػػػورة وبػػػػالرغـ مػػػػف انػػػػو اكثػػػػر4,3محصػػػػوؿ البرسػػػػيـ بمغػػػػت نحػػػػو 
 زيادة اال اف ىذه الزيادة ليست كبيرة .



ظظظظظ  

 

 ( األىمية النسبية لمتوسط اجور العمالة اآللية من جممة التكاليف4-6جدول )
 %                 2011قبل وبعد ثورة يناير  

 متوسط  المحصول
(2009-2010) 

 متوسط
 التغير (2011-2012)

 %4,3 27 23 البرسيـ
 %1 19 17 بنجر سكر
 %1 18 17 فوؿ بمدي
 %1 14 14 الخضر
 0 5 5 االعالؼ

 %1- 22 23 قمح
 %1- 15 15 قطف
 %2- 21 22 قصب

 %3- 29 29 االرز الصيفي
 %3- 18 21 كتاف

 %2- 3 5 المحاصيؿ الزيتية
 %9- 12 20 عدس

 ..لخامسبمالحؽ الفصؿ ا( 7)وجدوؿ ( بالممحؽ 2: جمعت وحسبت مف بيانات الجداوؿ رقـ ) المصدر  
 
 من اىم المحاصيل الزراعية :الفداني في صافي العائد  التغير   6-2
 :2011قبل وبعد ثورة يناير الفدان متوسط  صافي عائد  6-2-1

( أف اثػػػػػر الثػػػػػورة كػػػػػاف ايجابيػػػػػا عمػػػػػي الفػػػػػالح المصػػػػػري مػػػػػف حيػػػػػث 5-6يوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )
وؿ القطػػػػػػف والػػػػػػذي تنػػػػػػاقص زيػػػػػػادة صػػػػػػافي العائػػػػػػد وذلػػػػػػؾ لكػػػػػػؿ المحاصػػػػػػيؿ محػػػػػػؿ الدراسػػػػػػة عػػػػػػدا محصػػػػػػ

 2219% فقػػػػػط فػػػػػي عػػػػػامي مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة لتبمػػػػػغ قيمتػػػػػو نحػػػػػو 5صػػػػػافي العائػػػػػد الفػػػػػداني منػػػػػو بنحػػػػػو 
جنيػػػػػو فقػػػػػط وىػػػػػو مػػػػػا يعػػػػػد تغيػػػػػرا طبيعيػػػػػا ال يعػػػػػود لمثػػػػػورة حيػػػػػث  123جنيو/فػػػػػداف بػػػػػنقص قػػػػػدر بحػػػػػوالي 

حسػػػػػػوبة انػػػػػػو يتوافػػػػػػؽ مػػػػػػع طبيعػػػػػػة محصػػػػػػوؿ القطػػػػػػف فػػػػػػي الفتػػػػػػرات مػػػػػػا قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة كمػػػػػػا اف القيمػػػػػػة الم
 %.5لصافي العائد تعتمد عمي المتوسطات بخطأ مسموح بو مقداره 

فػػػػػػػي حػػػػػػػيف أف الجػػػػػػػدوؿ يوضػػػػػػػح تضػػػػػػػاعؼ صػػػػػػػافي العائػػػػػػػد فػػػػػػػي المتوسػػػػػػػط لعػػػػػػػدد كبيػػػػػػػر مػػػػػػػف 
المحاصػػػػػػيؿ الحقميػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية فػػػػػػي فتػػػػػػرة مػػػػػػا بعػػػػػػد الثػػػػػػورة وىػػػػػػو مػػػػػػا يمثػػػػػػؿ تغيػػػػػػرًا ايجابيػػػػػػا لصػػػػػػالح 

د متوسػػػػػط صػػػػػافي العائػػػػػد لمحصػػػػػوؿ العػػػػػدس مػػػػػف المنتجػػػػػيف الػػػػػزراعييف بػػػػػالريؼ المصػػػػػري ، حيػػػػػث ازدا
جنيػػػػػػو  12294جنيو/فػػػػػػداف بعػػػػػػد الثػػػػػػورة بزيػػػػػػادة بمغػػػػػػت  18578جنيو/فػػػػػػداف قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة إلػػػػػػي  6284

 (.2010-2009لمفترة ) عائد الفداف % مف متوسط صافي 196تمثؿ نحو 



أأأأأأ  

 

 1752جنيػػػػػػو ،  4459لمحصػػػػػػولي البرسػػػػػػيـ والكتػػػػػػاف بنحػػػػػػو  عائػػػػػػد الفػػػػػػداف كمػػػػػػا ازداد صػػػػػػافي 
عائػػػػػد % ليمػػػػػا عمػػػػػي الترتيػػػػػب مػػػػػف متوسػػػػػط صػػػػػافي 122% ، 129/فػػػػػداف تمثػػػػػؿ الزيػػػػػادة نحػػػػػو جنيػػػػػو 
 جنيو ليما ايضا عمي الترتيب. 1438،  3463( والبالغ نحو 2010-2009لمفترة ) الفداف 

ايضػػػػا لمحصػػػػوؿ القمػػػػح بمػػػػا يقػػػػارب الضػػػػعؼ بالمقارنػػػػة بفتػػػػرة  عائػػػػد الفػػػػداف كمػػػػا ازداد صػػػػافي 
% مػػػػف 98جنيػػػػو كمتوسػػػػط لعػػػػامي مػػػػا بعػػػػد الثػػػػورة بزيػػػػادة بمغػػػػت  2084مػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة وذلػػػػؾ بحػػػػوالي  

جنيو/فػػػػداف وىػػػػي  2037,5لفتػػػػرة مػػػػا بعػػػػد الثػػػػورة ، حيػػػػث تمثػػػػؿ الزيػػػػادة  عائػػػػد الفػػػػداف متوسػػػػط صػػػػافي 
زيػػػػػادة كبيػػػػػرة سػػػػػواء مػػػػػف حيػػػػػث القيمػػػػػة او االىميػػػػػة النسػػػػػبية وىػػػػػو مػػػػػا يبشػػػػػر بزيػػػػػادة المسػػػػػاحة المزروعػػػػػة 

 .عائد الفداف ة في معظمة المزارعيف لصافي بالقمح ألعواـ ما بعد الثورة رغب
مػػػػػف  عائػػػػػد الفػػػػػداف وبػػػػالرغـ مػػػػػف تنػػػػػاقص االىميػػػػػة النسػػػػػبية لتغيػػػػػرات الزيػػػػػادة فػػػػػي متوسػػػػػط صػػػػػافي 
ليػػػػػذه  عائػػػػػد الفػػػػػداف لمحاصػػػػػيؿ القصػػػػػب ، الزيػػػػػوت ، االعػػػػػالؼ إال انيػػػػػا تقتػػػػػرب مػػػػػف نصػػػػػؼ صػػػػػافي 

ررة السػػػػػباب ال تعػػػػػود لمثػػػػػورة ، المحاصػػػػػيؿ قبػػػػػؿ الثػػػػػورة وىػػػػػو مػػػػػا يجعميػػػػػا زيػػػػػادة كبيػػػػػرة ايضػػػػػا وغيػػػػػر مبػػػػػ
جنيػػػػػو وىػػػػػي زيػػػػػادة  3153,5لمحصػػػػػوؿ القصػػػػػب بحػػػػػوالي  عائػػػػػد الفػػػػػداف حيػػػػػث تزايػػػػػد متوسػػػػػط صػػػػػافي 

لمعظػػػػػػـ المحاصػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة  عائػػػػػػد الفػػػػػػداف كبيػػػػػرة كقيمػػػػػػة بالفعػػػػػػؿ حيػػػػػػث تزيػػػػػػد عػػػػػػف متوسػػػػػػط صػػػػػػافي 
 لمقصػػػػػػػب قبػػػػػػؿ الثػػػػػػػورة عائػػػػػػػد الفػػػػػػداف مػػػػػػف متوسػػػػػػػط صػػػػػػافي  %50المصػػػػػػرية واف كانػػػػػػػت تمثػػػػػػؿ نحػػػػػػػو 

جنيو/فػػػػػداف وىػػػػػو اعمػػػػػي صػػػػػافي عائػػػػػد بعػػػػػد محاصػػػػػيؿ الخضػػػػػر وىػػػػػو مػػػػػا يفسػػػػػر  6347والبػػػػػالغ نحػػػػػو 
 انخفاض االىمية النسبية لمزيادة بالرغـ مف زيادة قيمتيا.

ولػػػػػـ يختمػػػػػؼ الحػػػػػاؿ كثيػػػػػرا بالنسػػػػػبة لممحاصػػػػػيؿ الزيتيػػػػػة والتػػػػػي زادت االىميػػػػػة النسػػػػػبية لمزيػػػػػادة فػػػػػي 
% مػػػػف متوسػػػطو لعػػػػامي مػػػا قبػػػػؿ 47عػػػد الثػػػػورة بنحػػػو ليػػػا فػػػػي فتػػػرة مػػػػا ب عائػػػد الفػػػػداف متوسػػػط صػػػػافي 

جنيػػػػو فقػػػػط ، وقػػػػد يرجػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػي عػػػػدـ وجػػػػود سياسػػػػات سػػػػعريو وتسػػػػويقية  780الثػػػػورة ليصػػػػؿ لنحػػػػو 
 واضحة لممحاصيؿ الزيتية في مصر.

 عائػػػػد الفػػػػػداف فػػػػي متوسػػػػط صػػػػافي  التغيػػػػرامػػػػا محصػػػػوؿ بنجػػػػر السػػػػكر فبػػػػالرغـ مػػػػف زيػػػػادة قيمػػػػة 
عائػػػػػػد % مػػػػػػف متوسػػػػػػط صػػػػػػافي 30اال اف ىػػػػػػذه الزيػػػػػػادة لػػػػػػـ تتجػػػػػػاوز جنيػػػػػػو لمفػػػػػػداف منػػػػػػو  1043بنحػػػػػػو 
لػػػػو قبػػػػؿ الثػػػػورة ، وىػػػػي ايضػػػػا زيػػػػاة كبيػػػػرة وترجػػػػع فػػػػي الغالػػػػب لمتغيػػػػرات الناتجػػػػة عػػػػف الثػػػػورة ،  الفػػػػداف 

% مػػػػػف متوسػػػػػط صػػػػػافي العائػػػػػد الفػػػػػداني 28كمػػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػػبة الزيػػػػػادة لمحصػػػػػوؿ االرز الصػػػػػيفي نحػػػػػو 
جنيػػػػػو كمتوسػػػػػط لعػػػػػامي  769لعائػػػػػد الفػػػػػداني منػػػػػو نحػػػػػو ( ليبمػػػػػغ بػػػػػذلؾ صػػػػػافي ا2010-2009لمفتػػػػػرة )

جنيػػػػػػػو وبػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػف االثػػػػػػػر االيجػػػػػػػابي لزيػػػػػػػادة صػػػػػػػافي  825( بزيػػػػػػػادة قػػػػػػػدرت بنحػػػػػػػو 2011-2012)
مػػػػف محصػػػػوؿ االرز عمػػػػي الفػػػػالح المصػػػػري المنػػػػتج لػػػػو مػػػػف حيػػػػث حصػػػػولو عمػػػػي عائػػػػد  عائػػػػد الفػػػػداف 

لمنتجػػػػػيف لمتوسػػػػػع فػػػػػي زيػػػػػادة مجػػػػػز اال إف لػػػػػذلؾ اثػػػػػر سػػػػػمبي عمػػػػػي مػػػػػورد الميػػػػػاه والتوجػػػػػو مػػػػػف جانػػػػػب ا



بببببب  

 

ىػػػػػػػذه المسػػػػػػػاحات المزروعػػػػػػػة بػػػػػػػاالرز رغبػػػػػػػة مػػػػػػػنيـ فػػػػػػػي تعظػػػػػػػيـ العائػػػػػػػد الصػػػػػػػافي ممػػػػػػػا يتعػػػػػػػارض مػػػػػػػع 
 .مية لتقميؿ المساحة المزروعة منوالتوجيات القو 

% 20لمحاصػػػػػيؿ الخضػػػػػر فػػػػػي المتوسػػػػػط  عائػػػػػد الفػػػػػداف كمػػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػػبة الزيػػػػػادة فػػػػػي صػػػػػافي 
جنيو/فػػػػػػداف لعػػػػػػامي مػػػػػػا  6574كػػػػػػاف متوسػػػػػػطو نحػػػػػػو جنيػػػػػػو/ فػػػػػػداف ، فبعػػػػػػد اف  1295بزيػػػػػػادة بمغػػػػػػت 

جنيػػػػػػو كمتوسػػػػػػط لعػػػػػػامي مػػػػػػا بعػػػػػػد الثػػػػػػورة ، وىػػػػػػو مػػػػػػف االثػػػػػػار االيجابيػػػػػػة  7869قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة زاد الػػػػػػي 
اليامػػػػػة ايضػػػػػا لمثػػػػػورة ، واف كػػػػػاف سػػػػػينعكس بالسػػػػػمب عمػػػػػي اسػػػػػعار المسػػػػػتيمؾ ليػػػػػذه المحاصػػػػػيؿ والسػػػػػمع 

 الغذائية المصنعة منيا .
عائػػػػد الفػػػػداف االدنػػػػي مػػػػف حيػػػػث الزيػػػػادة فػػػػي متوسػػػػط صػػػػافي امػػػػا محصػػػػوؿ الفػػػػوؿ البمػػػػدي فكػػػػاف 

 % فقط مف متوسطو قبؿ الثورة.9لو والتي بمغت نحو 
عائػػػػػػد الفػػػػػػداف  لمحاصػػػػػػيؿ متوسػػػػػػط صػػػػػػافي  لمتغيػػػػػػر فػػػػػػىاالىميػػػػػػة النسػػػػػػبية  تزايػػػػػػد وبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف
قبػػػػؿ الثػػػػورة وىػػػػو مػػػػا  عائػػػػد الفػػػػداف ، االعػػػػالؼ اال انيػػػػا تقتػػػػرب مػػػػف نصػػػػؼ صػػػػافي القصػػػػب، الزيػػػػوت

عائػػػػد ا زيػػػػادة كبيػػػػرة ايضػػػػا وغيػػػػر مبػػػػررة ألسػػػػباب ال تعػػػػود لمثػػػػورة ، حيػػػػث تزايػػػػد متوسػػػػط صػػػػافي يجعميػػػػ
جنيػػػػػو وىػػػػػي زيػػػػػادة كبيػػػػػرة كقيمػػػػػة بالفعػػػػػؿ حيػػػػػث تزيػػػػػد عػػػػػف  3154لمحصػػػػػوؿ القصػػػػػب بحػػػػػوالي  الفػػػػػداف 

% 50لمعظػػػػػـ المحاصػػػػػيؿ الزراعيػػػػػة المصػػػػػرية واف كانػػػػػت تمثػػػػػؿ نحػػػػػو  عائػػػػػد الفػػػػػداف متوسػػػػػط صػػػػػافي 
جنيو/فػػػػداف وىػػػػو اعمػػػػي  6347لعػػػػامي مػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة والبػػػػالغ نحػػػػو  الفػػػػداف عائػػػػد مػػػػف متوسػػػػط صػػػػافي 

متوسػػػػط صػػػػافي عائػػػػد بعػػػػد محاصػػػػيؿ الخضػػػػر ، وىػػػػو مػػػػا يفسػػػػر انخفػػػػاض االىميػػػػة النسػػػػبية لمزيػػػػادة ، 
ولػػػػػػػـ يختمػػػػػػػؼ الحػػػػػػػاؿ كثيػػػػػػػرًا بالنسػػػػػػػبة لممحاصػػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػػة والتػػػػػػػي زادت االىميػػػػػػػة النسػػػػػػػبية لمزيػػػػػػػادة فػػػػػػػي 

% مػػػػف متوسػػػطو لعػػػػامي مػػػا قبػػػػؿ 47ا فػػػػي فتػػػرة مػػػػا بعػػػد الثػػػػورة بنحػػػو ليػػػ عائػػػد الفػػػػداف متوسػػػط صػػػػافي 
 جنيو فقط . 780لمفداف منيا في المتوسط  عائد الفداف الثورة ، ليصؿ صافي 

 عائػػػػد الفػػػػداف مػػػػا محصػػػػوؿ بنجػػػػر السػػػػكر فبػػػػالرغـ مػػػػف زيػػػػادة قيمػػػػة التغيػػػػر فػػػػي متوسػػػػط صػػػػافي أ
عائػػػػػػد % مػػػػػػف متوسػػػػػػط صػػػػػػافي 30ز جنيػػػػػػو لمفػػػػػػداف منػػػػػػو اال اف ىػػػػػػذه الزيػػػػػػادة لػػػػػػـ تتجػػػػػػاو  1043بنحػػػػػػو 
لػػػػو قبػػػػؿ الثػػػػورة ، وىػػػػي ايضػػػػا زيػػػػادة كبيػػػػرة وترجػػػػع فػػػػي الغالػػػػب لمتغيػػػػرات الناتجػػػػة عػػػػف الثػػػػورة ،  الفػػػػداف 

 عائػػػػػد الفػػػػػداف % مػػػػػف متوسػػػػػط صػػػػػافي 28كمػػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػػبة الزيػػػػػادة لمحصػػػػػوؿ االرز الصػػػػػيفي نحػػػػػو 
يػػػػػو كمتوسػػػػػط لعػػػػػامي جن 769( ليبمػػػػػغ بػػػػػذلؾ صػػػػػافي العائػػػػػد الفػػػػػداني منػػػػػو نحػػػػػو 2010-2009لمفتػػػػػرة )

جنيػػػػػػو ، وبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف االثػػػػػػر االيجػػػػػػابي لزيػػػػػػادة صػػػػػػافي  825( بزيػػػػػػادة قػػػػػػدرت بنحػػػػػػو 2011-2012)
مػػػػف محصػػػػوؿ االرز عمػػػػي الفػػػػالح المصػػػػري المنػػػػتج لػػػػو مػػػػف حيػػػػث حصػػػػولو عمػػػػي عائػػػػد  عائػػػػد الفػػػػداف 

ة مجػػػػزي اال اف لػػػػذلؾ اثػػػػر سػػػػمبي عمػػػػي مػػػػورد الميػػػػاه يتمثػػػػؿ فػػػػي توجػػػػو المنتجػػػػيف اكثػػػػر لمتوسػػػػع فػػػػي زيػػػػاد
المسػػػػػػاحات المزروعػػػػػػة مػػػػػػف االرز  رغبػػػػػػة مػػػػػػنيـ فػػػػػػي تعظػػػػػػيـ العوائػػػػػػد الصػػػػػػافية ممػػػػػػا ينػػػػػػافي التوجيػػػػػػات 



جججججج  

 

القوميػػػػػػة لتقميػػػػػػؿ المسػػػػػػاحة المزروعػػػػػػة منػػػػػػو لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػي مػػػػػػورد الميػػػػػػاه وتعظػػػػػػيـ العوائػػػػػػد االقتصػػػػػػادية 
 واالجتماعية مف وحدة المياه.

 ىم المحاصيل الزراعيةمن ا عائد الفدان ( التغيرات في متوسط صافي 5-6جدول )        
 جنيو /فدان       2011قبل وبعد ثورة يناير 

 متوسط المحصول
 (2009-2010) 

 متوسط
 % التغير (2011-2012)

 196 12294 18578 6284 عدس
 129 4458.5 7921.5 3463 البرسيـ
 122 1752 3190 1438 كتاف
 97.8 2037,5 4121 2083,5 قمح
 49,7 3153,5 9500,5 6347 قصب

 46,7 248,1 779,73 531,63 المحاصيؿ الزيتية
 45,3 179,15 574,48 395,33 االعالؼ
 28,7 1043 4683,5 3640,5 بنجر سكر

 28 824,5 3768,5 2944 االرز الصيفي
 19,7 1294,7 7869,1 6574,4 الخضر
 8,95 167,5 2039,5 1872 فوؿ بمدي
 5,25- 123- 2219 2342 قطف

 . الفصؿ الخامس حؽ( بمال9وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ ): جمعت  المصدر
% بزيادة 20لمحاصيؿ الخضر في المتوسط  عائد الفداف كما بمغت نسبة الزيادة في صافي 

جنيو/فداف لعامي ما قبؿ الثورة زاد الي  6574جنيو /فداف ، فبعد اف كاف متوسطو نحو  1295بمغت 
الثورة ، وىو مف االثار االيجابية اليامة ايضا لمثورة واف كاف  جنيو كمتوسط لعامي ما بعد 7869حوالي 
عمي اسعار المستيمؾ ليذه المحاصيؿ ، اما محصوؿ الفوؿ البمدي فكاف االدني مف  بالسمب سينعكس

 % فقط مف متوسطو قبؿ الثورة.9لو والتي بمغت نحو  عائد الفداف حيث الزيادة في متوسط صافي 



دددددد  

 

 :2011/التكاليف المتغيرة قبل وبعد ثورة يناير عائد الفدان في معدل  التغير 6-2-2
لمتكػػػػػػػاليؼ المتغيػػػػػػػرة الىػػػػػػػـ  عائػػػػػػػد الفػػػػػػػداف ( التغيػػػػػػػرات فػػػػػػػي معػػػػػػػدؿ 6-6يوضػػػػػػػح الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )

المحاصػػػػػػيؿ بعػػػػػػػد ثػػػػػػػورة ينػػػػػػػاير حيػػػػػػث يتبػػػػػػػيف حػػػػػػػدوث تغيػػػػػػػرات ايجابيػػػػػػة لثػػػػػػػورة ينػػػػػػػاير عمػػػػػػػي المػػػػػػػزارعيف 
/التكػػػػػاليؼ عائػػػػػد الفػػػػػداف الزيػػػػػادة فػػػػػي معػػػػػدؿ بػػػػػالريؼ المصػػػػػري لػػػػػبعض المحاصػػػػػيؿ اليامػػػػػة تمثمػػػػػت فػػػػػي 

كحػػػػد أقصػػػػي وكانػػػػت  2,03الػػػػي حػػػػوالي  0,32المتغيػػػػرة ، وتراوحػػػػت ىػػػػذه الزيػػػػادة مػػػػف حػػػػد ادنػػػػي بمػػػػغ 
 لمحصوؿ البرسيـ.

/لمتكػػػػػػػػاليؼ ىػػػػػػػػي العػػػػػػػػدس ، عائػػػػػػػػد الفػػػػػػػػداف وكانػػػػػػػػت المحاصػػػػػػػػيؿ التػػػػػػػػي حظيػػػػػػػػت بزيػػػػػػػػادة معػػػػػػػػدؿ 
لممحاصػػػػػػيؿ السػػػػػػابقة عمػػػػػػي  0,39،  0,51،  0,52،  1,6الخضػػػػػػر ، الكتػػػػػػاف ، القمػػػػػػح قػػػػػػدرت بنحػػػػػػو 

بنسػػػػبة كبيػػػػرة تفػػػػوؽ الزيػػػػادة فػػػػي  عائػػػػد الفػػػػداف الترتيػػػػب. وىػػػػي زيػػػػادة كبيػػػػرة وتػػػػدؿ عمػػػػي زيػػػػادة صػػػػافي 
 التكاليؼ المتغيرة والتي سبؽ عرضيا في جزء سابؽ مف الدراسة.

/لمتكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة لمحصػػػػػوؿ البرسػػػػػيـ نحػػػػػو  عائػػػػػد الفػػػػػداف وطبقػػػػػًا لمزيػػػػػادة السػػػػػابقة بمػػػػػغ معػػػػػدؿ 
 3,91% بعػػػػد الثػػػػورة وىػػػػو ضػػػػعؼ ىػػػػذا المعػػػػدؿ قبػػػػؿ الثػػػػورة ، فػػػػي حػػػػيف بمػػػػغ ىػػػػذا المعػػػػدؿ نحػػػػو 4,00

% قبػػػػػػػؿ الثػػػػػػػورة ، وىػػػػػػػي معػػػػػػػدالت مرتفعػػػػػػػة جػػػػػػػدًا اذا مػػػػػػػا قورنػػػػػػػت 2,31% لمحصػػػػػػػوؿ العػػػػػػػدس مقابػػػػػػػؿ 
 بالمحاصيؿ االستراتيجية االخري.

القصػػػػػػػػب والكتػػػػػػػػاف نحػػػػػػػػو  ة/التكاليؼ لمحصػػػػػػػػوليعائػػػػػػػػد الفػػػػػػػػداففػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف بمػػػػػػػػغ معػػػػػػػػدؿ صػػػػػػػػافي 
% عمػػػػػي الترتيػػػػػب فػػػػػي فتػػػػػرة مػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػورة بزيػػػػػادة اقتربػػػػػت مػػػػػف النصػػػػػؼ عمػػػػػا كانػػػػػت %0,91 ،1,32

االخػػػػػػري االرز، االعػػػػػػالؼ، القطػػػػػػف، الزيػػػػػػوت،  عميػػػػػػو قبػػػػػػؿ الثػػػػػػورة.ومف الجػػػػػػدير بالػػػػػػذكر اف المحاصػػػػػػيؿ
عمػػػػػي التكػػػػػاليؼ  عائػػػػػد الفػػػػػداف ، الفػػػػػوؿ البمػػػػػدي لػػػػػـ يحػػػػػدث ليػػػػػا تغيػػػػػر يػػػػػذكر فػػػػػي معػػػػػدؿ بنجػػػػػر السػػػػػكر

والتكػػػػػاليؼ المتغيػػػػػرة قػػػػػد تغيػػػػػرا بنسػػػػػب متسػػػػػاوية أو  عائػػػػػد الفػػػػػداف اف كػػػػػال مػػػػػف صػػػػػافي المتغيػػػػػرة حيػػػػػث 
 متقاربة بعد الثورة.

 2011( معدل عائد الفدان /التكاليف المتغيرة قبل وبعد ثورة يناير 6-6جدول )
 التغٌر (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصول

 الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 :2011/التكاليف الكمية قبل وبعد ثورة يناير عائد الفدان في معدل   التغير  6-2-3

/التكػػػػػػاليؼ الكميػػػػػػة وال  عائػػػػػػد الفػػػػػػداف( التغيػػػػػػرات فػػػػػػي معػػػػػػدؿ صػػػػػػافي 7-6كمػػػػػػا يوضػػػػػػح الجػػػػػػدوؿ )
 /التكاليؼ المتغيػػػػػرة مػػػػػػفعائػػػػػػد الفػػػػػدافيختمػػػػػؼ الحػػػػػاؿ بالنسػػػػػػبة ليػػػػػذا المعػػػػػدؿ مقارنػػػػػػة بالمعػػػػػدؿ لصػػػػػافي 

%  5,01/ التكػػػػػاليؼ لػػػػػو قبػػػػػؿ الثػػػػػورة حػػػػػوالي عائػػػػػد الفػػػػػدافحيػػػػػث الترتيػػػػػب. وزاد معػػػػػدؿ صػػػػػافي معػػػػػدؿ 
فػػػػى البرسػػػػيـ وبػػػػػذلؾ حقػػػػؽ محصػػػػوؿ البرسػػػػػيـ زيػػػػادة قياسػػػػػية مقارنػػػػة بالمحاصػػػػيؿ االخػػػػػري ، ويميػػػػو فػػػػػي 

بعػػػػػد  5,17ازدادت لنحػػػػػو  2,31الترتيػػػػػب محصػػػػػوؿ العػػػػػدس والػػػػػذي بمغػػػػػت قيمػػػػػة المعػػػػػدؿ قبػػػػػؿ الثػػػػػورة 
الصػػػػػػافي بمػػػػػػػغ اكثػػػػػػػر مػػػػػػف خمػػػػػػػس اضػػػػػػػعاؼ  عائػػػػػػػد الفػػػػػػػداف اي اف  2,86ادة قػػػػػػػدرت بنحػػػػػػوالثػػػػػػورة بزيػػػػػػػ

الصػػػػػػػػافي لمتكػػػػػػػػاليؼ لمحصػػػػػػػػولي  عائػػػػػػػػد الفػػػػػػػػداف تكػػػػػػػاليؼ انتػػػػػػػػاج المحصػػػػػػػػوؿ. كمػػػػػػػػا ازدادت معػػػػػػػػدالت 
،  0,87الكتػػػػػاف والقمػػػػػح ولكػػػػػف بنسػػػػػبة اقػػػػػؿ كثيػػػػػرًا مػػػػػف البرسػػػػػيـ والعػػػػػدس ، وبمغػػػػػت ىػػػػػذه الزيػػػػػادة نحػػػػػو 

 %1,6الثػػػػػػورة حػػػػػػوالي /لمتكػػػػػػاليؼ الكميػػػػػػة لممحصػػػػػػوليف بعػػػػػػد  داف عائػػػػػػد الفػػػػػػوبػػػػػػذلؾ بمػػػػػػغ معػػػػػػدؿ  0,59
ليبمػػػػػػغ لكػػػػػػؿ منيػػػػػػا  0,48. وكػػػػػػذلؾ ازداد ىػػػػػػذا المعػػػػػػدؿ لمحاصػػػػػػيؿ القصػػػػػػب والخضػػػػػػر بنحػػػػػػو لكالىمػػػػػػا



هههههه  

 

%. فػػػػػػي حػػػػػػيف لػػػػػػـ تشػػػػػػيد قيمػػػػػػة ىػػػػػػذا المعػػػػػػدؿ لممحاصػػػػػػيؿ االخػػػػػػري محػػػػػػؿ الدراسػػػػػػة تغيػػػػػػرا 1,9حػػػػػػوالي 
 ممموسا او توضح تاثرىا بالثورة وتبعاتيا.

 %    2011/التكاليف الكمية  قبل وبعد ثورة يناير عائد الفدان ( التغيرات في معدل صافي 7-6جدول )
 التغير (2012-2011متوسط ) (2010-2009متوسط ) المحصول

 2,86 5,17 2,31 عدس
 0,87 1,6 0,73 كتاف

 5,01 9,77 4,76 البرسيـ
 0,59 1,6 1,01 قمح

 0,48 1,89 1,41 قصب
 0,48 1,89 1,41 الخضر

 824,5 3768,5  2944 االرز الصيفي
 0,04 0,25 0,21 االعالؼ

 0,06 0,57 0,51 قطف
 0,11 2,12 2,01 بنجر سكر
 0,1- 0,79 0,89 فوؿ بمدي

 0,068- 0,19 0,2575 المحاصيؿ الزيتية
            متوسط ىندسي 

 . لفصؿ الخامسا حؽ( بمال9)و( ،8: جمعت وحسبت مف بيانات الجداوؿ رقـ ) المصدر  



وووووو  

 

 السابعالفصل 

 3122يناير 36التغيرات في المنظمات الريفية والخدمات المساندة قبل وبعد ثورة 
 

 تمييد: 7-1 
عانت المنظمات والمؤسسات العاممة في الريؼ باعتبارىا احد أركاف المنظومة الريفية مف التيميش 

دى  وسوء أوضاعيا وعدـ قدرتيا عمى تقديـ واإلىماؿ خالؿ فترة ما قبؿ قياـ الثورة مما أدى إلى تر 
خدمات لمفالحيف  في الوقت المناسب وباألسعار والجودة المناسبيف وقد كانت لمسياسات التي انتيجتيا 
حكومات ما قبؿ ثورة يناير واإلجراءات والتشريعات دور كبير فى الوصوؿ ليذه الحالة ، وكاف يعوؿ 

ذه المنظمات والمؤسسات إال أف طوؿ الفترة االنتقالية  واألحداث يناير في استعادة دور ى 25عمى ثورة 
المتغيرة والمستمرة بعد الثورة لـ تظير تغييرات جديدة عمى دور ىذه المنظمات ونحاوؿ في الجزء التالي 
استعراض أىـ التغيرات التى طرات عمى أداء وأوضاع أىـ ىذه المنظمات ومنيا الجمعيات الزراعية ، 

مية واالئتماف الزراعى ، الوحدات المحمية القروية، باإلضافة إلى التغيرات في جياز اإلرشاد بنوؾ التن
 . خدمات المساندة في القطاع الريفىالزراعي باعتباره مف أىـ ال

 
 التغير في  أوضاع  الجمعيات التعاونية الزراعية قبل الثورة وبعدىا: 7-2

فى الوقت الراىف  تبقى التعاونيات وخاصة الزراعية رغـ التغيرات التي مرت  ويمر بيا العالـ 
ىى المنيج األقرب واألداة الحقيقية لتحقيؽ التنمية البشرية والبديؿ المتاح أماـ الدولة لتحقيؽ التنمية ، 
فكما إنيا تستند الى المنيج التعاوني الذى يرتبط بمفيوـ التنمية البشرية مف حيث االىتماـ بالبشر 

ت المتاحة أماميـ فانيا تنتيج مف ناحية أخرى النيج التشاركى الذى يتمثؿ فى تجميع وتوسيع الخيارا
( فى كياف تعاوني كبير والعمؿ عمى استغالليا بشكؿ يحقؽ ومدخرات األعضاء )القميمة نسبياً جيود 

حقوؽ  المنفعة لمجميع , ىذا الى جانب قدرة ىذه التعاونيات عمى تحقيؽ االستدامة البيئية والحفاظ عمى
شباع حاجاتيـاألجياؿ القادمة و   .ا 

 
وقد أثبتت تجارب العديد مف الدوؿ المتقدمة اف التعاونيات النشطة التى تكفمت بالتنمية الريفية 

دـ ىذه الدوؿ والمحمية واستطاعت التكامؿ مع  الحكومة و القطاع الخاص ساىمت لحد كبير فى تق
 .وتحقيؽ التنمية بيا



زززززز  

 

 ى لمحركة التعاونية فى مصر: التطور التاريخ 7-2-1
شجع النجاح الذي حققتو الحركة التعاونية فى مصر في سنواتيا األولى عمى قياـ التعاونيات 
االستيالكية  وانتشارىا وتنوعيا، حيث تزايد أعداد التعاونيات وتنوعت مجاالت عمميا لتشمؿ اإلنتاج 

لمدعـ والرعاية الكاممة مف قبؿ الدولة في ىذا الزراعي والحيواني والسمكي والحرفي واالسكانى ، وكاف 
الوقت األثر الكبير في ىذا النجاح وذلؾ مف خالؿ التشريعات والقوانيف التي نظمت عمؿ التعاونيات 

والخاص بالجمعيات ، وكذلؾ إنشاء  1991لسنة 1وحتى قانوف  1923لسنة 27بدءًا مف قانوف 
لتتولى كؿ منيا تطبيؽ القانوف في الجزء الذي يختص المؤسسات الحكومية الموازية ليذه الجمعيات 

 .(1)بو
اال انو ومع بداية الستينات اختمفت عالقة الدولة بالتعاونيات مف الرعاية واالحتضاف والدعـ الى  

السيطرة الكاممة واعتبرت التعاونيات مجرد تنظيمات مساعدة لمدولة بحيث تحولت ىذه التعاونيات مف 
إلرادة أعضائيا إلى مجرد منظمات حكومية او شبو حكومية  تابعة إلرادة  منظمات شعبية خاضعة

الدولة وسيطرتيا وزاد مف تفاقـ ىذا الوضع إسناد مياـ الجمعيات الزراعية لبنؾ التسميؼ واالئتماف 
لسنو  17الزراعي وذلؾ فيما يختص ببيع األسمدة ومستمزمات اإلنتاج وذلؾ مف خالؿ القانوف رقـ 

فقد التعاونيات صفتيا التعاونية في ىذه الفترة ، وفى الثمانينيات والتسعينيات ومع انتياج مما ا 1976
الدولة لسياسات االنفتاح  االقتصادي ومف بعدىا التحرر االقتصادي وصدور العديد مف اإلجراءات  

والتركيب والتشريعات التي أثرت عمى القطاع الزراعي ومف أبرزىا وأىميا إلغاء الدورات الزراعية 
المحصولي ، إلغاء دعـ مستمزمات االنتاح  الزراعي، والتخمي عف التسعير االجبارى وترؾ آليات 
العرض والطمب لتقـو بدورىا فى عممية اإلنتاج والتوزيع  وغيرىا مف اإلجراءات التي  أثرت بالسمب عمى 

ت فالجمعيات الزراعية التى كاف قطاع الزراعة وناؿ الجمعيات الزراعية النصيب الكبير مف ىذه التأثيرا
مف أىـ أىدافيا  توفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي في الوقت المناسب وبالكميات والنوعيات المناسبة 
واألسعار أيضا المناسبة والعمؿ عمى تطوير أساليب الزراعة واالستغالؿ األمثؿ لمموارد الزراعية والمادية 

ورات الزراعية والتسويؽ التعاوني لمنتجات األعضاء تضاءلت والبشرية المتاحة والمحافظة عمى الد
كينونتيا التعاونية كما ساىـ الموقؼ السمبي مف الدولة تجاه التعاوف والمنظمات التعاونية بشكؿ عاـ 
والمتمثؿ فى إلغاء وسحب المزايا واإلعفاءات التى كانت تتمتع بيا التعاونيات مف خالؿ إصدار 

، إصدار قانوف  (1)المناىضة لتنميتيا مثؿ قانوف الضرائب الجديد ، قوانيف الجمارؾالتشريعات والقوانيف 
                                                           

( الوثيقػػػػػػػة 2008-1908) االتحػػػػػػػاد العػػػػػػػاـ لمتعاونيػػػػػػػات فػػػػػػػى ج.ـ.ع المػػػػػػػؤتمر التعػػػػػػػاوني لمئويػػػػػػػة الحركػػػػػػػة التعاونيػػػػػػػة المصػػػػػػػرية (1)
 ـ2008ة مشاركة ، مارس يالتعاونيات تنم -التعاونية الوطنية :ػ مصر التعاونية 

حمػػػػػد عبػػػػػػد الظػػػػػػاىر ، الػػػػػدور االقتصػػػػػػادى واالجتمػػػػػػاعى لمتعاونيػػػػػات ، النػػػػػػدوة  القوميػػػػػػة حػػػػػوؿ دور التعاونيػػػػػػات فػػػػػػى النيػػػػػػوض أ (1)
 2010نوفمبر  25-23، دمشؽ بالعمؿ الزراعى فى الدوؿ العربية ، منظمة العمؿ الدولية 



حححححح  

 

البنؾ الرئيسي لمتنمية الزراعية ، دعـ القطاع الخاص وتعظيـ دوره في التنمية الزراعية ساىـ كؿ ذلؾ 
الكثير مف في إفراغيا مف مضمونيا وفقدانيا ألدورىا  الحقيقية في التنمية الزراعية مما أدى إلى خمؽ 

األزمات فى القطاع الزراعي مثؿ أزمة األسمدة المتكررة ، أزمات  تسويؽ القطف والقمح ، أزمات الري 
والصرؼ وغيرىا . وبالرغـ مف الدراسات والمطالبات العديدة والمتكررة مف جانب الجيات البحثية 

صحيح وتصحيح العالقة بيف والتعاونية بعصدار التشريعات المناسبة لوضع التعاونيات في إطارىا ال
التعاونيات والدولة إال انو يبقى اإلىماؿ المستمر مف جانب الدولة ليذه التعاونيات، لذلؾ ظمت امماؿ 

 يناير لتغير مف ىذه األوضاع . 25معقودة عمى ثورة 
الراىف يناير وحتى الوقت  25وإللقاء الضوء عمى أىـ التغيرات التي حدثت لمجمعيات الزراعية بعد ثورة 

 البد مف تناوؿ المؤشرات التي تعكس الوضع الراىف ليذه الجمعيات :
 
 التغير في أعداد الجمعيات التعاونية قبل وبعد الثورة : 7-2-2

-2008/2009( عدد الجمعيات التعاونية الزراعية خالؿ الفترة 1-7يوضح جدوؿ )
الثورة مقارنة بما كانت عميو قبؿ  بشكؿ عاـ فى فترة ما بعد ىاداعدحيث يالحظ تزايد ا 2011/2012

جمعية عاـ  5745تزايدت لتصؿ إلى  2008/2009جمعية عاـ  5717الثورة فبعد أف بمغت حوالي 
% وترجع ىذه الزيادة الى ارتفاع عدد جمعيات االئتماف 0,5بنسبة زيادة بمغت حوالي 2011/2012

وجمعيات االراضى  ات الزراعية ,مف عدد الجمعي %0,23جمعيات تمثؿ حوالي  10الزراعي بحوالي 
% والجدير بالذكر أف حالة التفاؤؿ التي سادت 2,2جمعية وبنسبة زيادة تمثؿ  13المستصمحة بواقع 

لدى المجتمع وخاصة الزراعي إباف الثورة مباشرة وبعد إسقاط رأس النظاـ ساىمت لحد كبير في تزايد 
في المرتبة األولى مف حيث عدد الجمعيات  عدد ىذه الجمعيات وتأتى جمعيات االئتماف الزراعي

%( مف متوسط اجمالى عدد الجمعيات الزراعية  وبمغت جمعيات اإلصالح 74,6الزراعية وبنسبة )
%( مف متوسط اجمالى عدد الجمعيات الزراعية ، اما جمعيات أألراضي 13,2الزراعي حوالى)

معيات الزراعية ، فى حيف لـ تمثؿ %( مف متوسط اجمالى عدد الج10,4المستصمحة فتمثؿ حوالى )
% مف متوسط اجمالى عدد الجمعيات الزراعية خالؿ الفترة مف 1,7جمعيات الثروة المائية سوى 

 ـ.2008/2009-2011/2012
 



طططططط  

 

 010/2011-2008/2009( عدد الجمعيات التعاونية الزراعية خالل الفترة 1-7جدول )     
 
 السنة

جمعيات 
االئتمان 
 الزراعي

 جمعيات
اإلصالح 
 الزراعي

جمعيات 
االراضى 
 المستصمحة

جمعيات 
الثروة 
 المائية

اجمالى 
الجمعيات 
 الزراعية

2008/2009 4271 758 593 95 5717 
2009/2010 4275 761 594 99 5729 
2010/2011 4282 761 596 98 5737 
2011/2012 4281 761 606 97 5745 
 5732 97 597 760 4277 المتوسط

 ينبلمتغير %
  2008/2009عامى

2011/2012 

0,23% 0,39% 2,2% 2,1% 0,5% 

 : الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة القطاع التعاوني الزراعي ، أعداد مختمفة  المصدر
 
 في عدد األعضاء المساىمين بالجمعيات الزراعية ورأس المال . التغير 7-2-3

المسػػػػػاىميف بالجمعيػػػػػات الزراعيػػػػػة ورأس مػػػػػاؿ ىػػػػػذه ( عػػػػػدد األعضػػػػػاء 2-7يوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )
الجمعيػػػػػات بػػػػػػالمميوف جنيػػػػػػو  حيػػػػػث شػػػػػػيدت فتػػػػػػرة مػػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػػورة تزايػػػػػػد فػػػػػي اجمػػػػػػالى عػػػػػػدد األعضػػػػػػاء 

 .المساىميف في الجمعيات الزراعية
 

 ( عدد األعضاء المساىمين بالجمعيات الزراعية ورأس المال2-7 )جدول
الى اجم عدد األعضاء المساىمين باأللف السنة

عدد 
األعضاء 
 بالجمعيات

 رأس المال بالمميون جنيو
 

 الجمعيات
 

جمعيات 
 االئتمان
 الزراعى

جمعيات 
 اإلصالح
 الزراعى

 عياتجم
االراضى 
 المستصمحة

جمعيات 
الثروة 
 المائية

جمعيات 
 الئتمانا

 الزراعى

جمعيات 
 اإلصالح
 الزراعى

 جمعيات
االراضى 
 المستصمحة

 جمعيات
الثروة 
 المائية

2008/2009 3624 349 275 94 4342 62,9 75,7 8,5 6,6 
2009/2010 4353 354 276 133 5116 67 100 8,5 1,7 
2010/2011 4340 395 277 91 5103 73 105 8,5 1,7 
2011/2012 3813 366 283 90 4552 90 96,2 8,6 1,7 
 2,9 8,5 94,2 73,2 4778 102 278 366 4032 متوسط

% لمتغير بين 
/2008عامى

2009  
2011/2012 

 0,74 1,16 %27 %144 %4,8 ػ8,5% 2,9% 4,9% 5,2%

 المصدر : الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة القطاع التعاوني الزراعي ، أعداد مختمفة
 



يييييي  

 

عضو  4552الى 2008/2009عضو عاـ  4342وذلؾ بالتزامف مع الزيادة في عدد الجمعيات مف 
، %4,9%،5,2بمغت نسبة الزيادة حوالى  %، كما4,8ة زيادة بمغت حوالى بنسب 2011/2012عاـ 
بيف % عمى التوالى لجمعيات االئتماف الزراعي، جمعيات اإلصالح، جمعيات األراضى المستصمحة 2,9

، فى حيف انخفض عدد األعضاء المساىميف فى جمعيات الثروة 2008/2009،2011/2012 االفترتيف
 .2008/2009بالمقارنة بعاـ   8,55بنسبة 2011/2012المائية عاـ 

% مف متوسط اجمالى 84,4ويمثؿ عدد األعضاء المساىميف فى جمعيات االئتماف الزراعي حوالى  
% ، بينما فى جمعيات االراضى المستصمحة 7,7عدد األعضاء بالجمعيات ، وفى جمعيات اإلصالح 

عضاء المساىميف فى عضويتيا حوالي %، اما جمعيات الثروة المائية فيمثؿ عدد األ5,8حوالى 
 % مف متوسط اجمالى عدد االعضاء بالجمعيات الزراعية.2,13

 
مميوف  90إلى  2008/2009مميوف جنيو عاـ  62,9وفى حيف زاد رأس ماؿ جمعيات االئتماف مف 

فى رأسماؿ جمعيات % ، فمـ تبمغ نسبة الزيادة 144بنسبة زيادة بمغت  2011/2012جنيو عاـ 
% 0,74% ، 1,16%، 27واالراضى المستصمحة، وجمعيات الثروة المائية سوى  ،ىالح الزراعاإلص

 خالؿ نفس العاميف. 
      

 التغير في دور الجمعيات الزراعية في مجال التسويق الزراعي  7-2-4
تعتمد فكرة التسويؽ التعاوني عمى تجميع اكبر ما يمكف مف إنتاج األعضاء المزارعيف 

يدة ، مما يزيد مف قوة المساومة لدى المنتجيف و يضمف تحقيؽ أسعار عادلة لكؿ مف وبمواصفات ج
المنتجيف والمستيمكيف ، وتيدؼ التعاونيات إلى مساعدة أعضائيا في حؿ المشكالت التسويقية التي 

رقابة تواجييـ ، والعمؿ عمى القياـ بأداء كافة الخدمات والعمميات التسويقية بكفاءة تامة  تحت إشراؼ و 
كاممة مف األعضاء وىيئاتيـ اإلدارية  والذيف ىـ أصحاب المصمحة الحقيقية، لذلؾ فاف جزء اساسى مف 
اىتماـ ىذه الجمعيات ىو تشجيع األعضاء المنتجيف عمى تحسيف جودة  إنتاجيـ والوصوؿ بو إلى 

وتحقيؽ عوائد مجزية  الكفاءة المثمى وتماثؿ مستويات اإلنتاج وفؽ معايير معينة وذلؾ لتسييؿ تسويقو
ليـ .  وبالرغـ مف قدـ التجربة التعاونية في مصر إال أف فكرة التسويؽ التعاوني  حتى امف لـ يجرى 
تنفيذىا عمى ارض الواقع إال في فئة قميمة تضمنت تسويؽ جمعيات اإلصالح الزراعي لمقطف فقط ، في 

 رى لممحاصيؿ عبر جمعيات االئتماف الزراعي.حيف تـ التحايؿ عمى الفكرة واستبداليا بالتوريد االجبا
 
 
 



كككككك  

 

عماؿ آليات السوؽ فقد منحت الدولة القطاع الخاص ميمة القياـ  وفى ظؿ التحرر االقتصادي وا 
بتسويؽ وتوزيع السمع الزراعية ومستمزمات اإلنتاج ولتحقيؽ ذلؾ قامت ببعض اإلصالحات لمحد مف 

والتوزيع والتي تمثمت في إلغاء امتيازاتيا في مجاؿ  المعوقات التي تحد مف كفاءة عمميات التسويؽ
، بجانب بعض المؤسسات المتعاممة في السوؽاستيراد وتصدير السمع الزراعية ومستمزمات وخصخصة 

، إال أف تركز دور التسويؽ المحمى لتمؾ السمع (1)إلغاء التصاريح المسبقة لالستيراد والتصدير
ص دوف وجود دور موازى لمتعاونيات الحقيقية التى تعبر عف فئة ومستمزمات اإلنتاج في القطاع الخا

صغار المزارعيف أدى إلى زيادة التوجيات االحتكارية في التسويؽ المحمى لممنتجات الزراعية ، وتشير 
التوقعات إلى أف تطبيؽ الحيازة االلكترونية  الذي تـ العمؿ بو بداية مف ىذا العاـ سيكوف لو دور في 

 .يؽ التعاوني نتيجة ارتباط الفالح بالجمعيات الزراعية مرة أخرىعودة التسو 
  

( الكميات التي قامت الجمعيات الزراعية بتسويقيا مف أىـ 3-7ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
المحاصيؿ الزراعية قبؿ وبعد ثورة يناير حيث نالحظ انخفاض الكميات المسوقة مف محصوؿ القمح مف 

بنسبة تناقص بمغت  2011/2012مميوف طف عاـ  1,3إلى  2009/2010مميوف طف عاـ  1,5
، أما محصوؿ % لجمعيات اإلصالح67,1فاض قدرىا % لجمعيات االئتماف الزراعي وبنسبة انخ5,3

مميوف طف عاـ  40القطف فقد تزايدت الكميات التى قامت الجمعيات الزراعية بتسويقيا مف 
ئتماف % لجمعيات اال375,3زيادة بمغت  بنسبة 2011/2012الؼ طف عاـ 192إلى  2008/2009

، في حيف تناقصت الكميات المسوقة مف القصب السكر % لجمعيات اإلصالح الزراعي16الزراعي، 
بنسبة تناقص بمغت  2011/2012مميوف  طف عاـ 87,6إلى  208/2009مميوف طف عاـ  90,2مف 
ومًا ترجع أسباب انخفاض % لجمعيات اإلصالح الزراعي ، وعم0,73% لجمعيات االئتماف و2,9

 ة.الكميات المسوقة مف المحاصيؿ إلى تراجع المساحات المنزرعة منيا فى فترة ما بعد الثور 

                                                           
السياسػػػػػات الزراعيػػػػػة المسػػػػػتقبمية لمصػػػػػر فػػػػػي ضػػػػػوء المتغيػػػػػرات المحميػػػػػة واإلقميميػػػػػة ، سمسػػػػػمة قضػػػػػايا التخطػػػػػيط والتنميػػػػػة رقػػػػػـ  (1)
 200ص 2009( معيد التخطيط القومي .أغسطس 214)



لللللل  

 

 (2011/2012ـ2008/2009( كمية المحاصيل المسوقة بالجمعيات الزراعية )3-7جدول )
 )الكمية بالطف لجمعيات االئتماف، باألردب لجمعيات االصالح(

 السنة/
 البيان

 فول الصويا االرز بنجر قصب السكر القطن محالق
اصال ائتمان اصالح ائتمان اصالح ائتمان اصالح ائتمان

 ح
 اصالح ائتمان اصالح ائتمان

 3476 ػ 8015 ػ ػ ػ 975355 9024394 197225 40654 187376 115588   2008/2009
 1561 ػ 446  ػ 7452445 921075 8993474 39429 39054 544114 152887 2009/2010
2010/2011 206749 323513 98106 42396 1539792

1 
 1885 ػ    ػ 940020

 ػ ػ ػ ػ ػ ػ 909450 8765310 165584 192497 178763 129343 2011/2012
 1731 ػ 2115 ػ ػ 1863111 936475 8289176 111158 92578 308441 151141 متوسط

% التغير بين 
عامى 
2008/
2009 

/2011ـ
2012 

 %50- ػ ػ ػ  ػ 0,73 2,9 16 375,5 ػ46 11,9

 نلرة القطاع التعاوني الزراعي ، أعداد مختممفة مة واالحصاء ،عادر : الجياز المركزى لمتعبئة الالمص
 
 التغير فى الجياز  الوظيفى بالجمعيات الزراعية : 7-2-5

بمناطؽ االئتماف الزراعي بتحميؿ الجياز الوظيفى بالجمعيات التعاونية المحمية متعددة األغراض 
( يالحظ تزايد العمالة األساسية المتمثمة في 4-7كمثاؿ لمجمعيات الزراعية كما ىو وارد فى جدوؿ )

)كاتب الجمعية، مساعد الكاتب وصراؼ الخزينة وأميف المخازف والسائقيف والميكانيكية  والسعاة والخفراء 
% مف اجمالى الجياز الوظيفى بالجمعيات  عاـ 8,2والعماؿ الزراعييف ودالؿ المساحة وغيرىا ( مف 

، كذلؾ ىناؾ تزايد في نسبة ما تمثمو العمالة 2011/2012% عاـ 11الى حوالى 2009/2010
المنتدبة لمجمعيات والمتمثمة فى )مدير الجمعية ، مدير المشروع، كاتب الجمعية ، صراؼ الخزينة ، 

% عاـ 32,5ـ الى 2009/2010%عاـ 29,7مف  أميف المخازف، سائؽ ميكانيكى ، ساعى وغفير 
ـ وفى المقابؿ تراجعت نسبة العمالة المعاونة فى الجمعيات والتي تشمؿ كؿ مف المشرفيف 2011/2012

وذلؾ نتيجة  2011/2012% عاـ 56,5الى  2009/2010% عاـ 62الزراعييف وداللة المساحة مف 
    2012/ 2011عاـ % 53,3إلى 2009/2010% عاـ 60,5التراجع فى عدد المشرفيف الزراعييف مف 

مما يعنى افتقار معظـ الجمعيات الزراعية لكؿ مف المشرفيف الزراعييف وداللى المساحة ، وكذا 
والمتزايدة مف الفالحيف بعدـ وجود المشرفيف  المتكررةالميندسيف الزراعييف، وىو ما يفسر الشكاوى 

 الزراعييف بالجمعيات عند الحاجة الييـ . 



مممممم  

 

 ( التغير فى الجياز الوظيفى بجمعيات االئتمان الزراعي 4-7جدول )
 2011/2012-2009/2010ما بين الفترة 

 عدد العاممين الوظيفة نوع العمالة
 2009/2010 2011/2012  2009/2010 2011/2012 

 األساسية
(8.2)% 

 األساسية
11% 

 كاتب الجمعية
 مساعد كاتب
 صراؼ الخزينة
 أميف مخازف

 سائؽ
 ميكانيكى
 ساعى
 خفير

 عامؿ زراعى
 دالؿ مساحة
 عمالة اخرى

320 
14 
208 
246 
219 
468 
478 
491 
62 
58 
105 

378 
7 

205 
193 
232 
426 
488 
485 
75 
59 
91 

 عمالة منتدبة
(29,7)% 

 عمالة منتدبة
32,5% 

 مدير جمعية 
 مدير مشروع
 كاتب الجمعية
 صراؼ خزينة
 أميف مخازف

 سائؽ
 ميكانيكى

 ساعى وخفير

2750 
231 
1670 
2250 
1877 
74 
235 
256 

2790 
266 
1683 
2271 
1890 
95 
248 
243 

 معاونة %(62معاونة )
56,5% 

 مشرؼ زراعي
 دالؿ مساحة

26254 
625 

19353 
468 

 31946 36144 اجمالى 100 100
 عي، أعداد مختمفة: جمعت وحسبت مف الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة القطاع التعاوني الزراالمصدر

 
 التغير فى قيمة استثمارات الجمعيات الزراعية  فى الملروعات الزراعية : 7-2-6

قامت الجمعيات الزراعية بدور كبير فى المشروعات االستثمارية المختمفة حيث كانت الجمعيات 
( يتضح اف 5-7) يا، وباستقراء بيانات الجدوؿ رقـىى األداة التى تمارس التعاونيات دورىا مف خالل

مشروعات مستمزمات االنتاج قد احتمت المرتبة االولى فى قيمة المشروعات التى أدارتيا تمؾ الجمعيات 
مميار جنيو 2قبؿ وقبؿ وبعد الثورة وانو بالرغـ مف تزايد  قيمة االستثمارات  فى مستمزمات االنتاج مف 

% ، إال أف فترة 18,8ادة بمغت بنسبة زي 2011/2012مميوف جنيو عاـ  2,4الى  2008/2009عاـ 
ما بعد الثورة قد شيدت تراجعا فى نصيب مشروعات مستمزمات االنتاج بالنسبة الجمالى االستثمارات 

استحوذت االسمدة عمى معظـ  وقد،  2011/2012% عاـ90,4الى  2008/2009% عاـ 93مف 



نننننن  

 

 1,5االستثمار فى األسمدة مف  استثمارات الجمعيات فى مستمزمات اإلنتاج الزراعي حيث تزايدت قيمة
% مف 91وبنسبة  2011/2012% عاـ 2,2الى  2008/2009% عاـ 67,4مميوف جنيو بنسبة 

حيف انخفضت االستثمارات فى  )جداوؿ الممحؽ(، فىاجمالى االستثمارات فى مستمزمات االنتاج الزراعى
سبة انخفاض بمغت الؼ جنيو بن104381الى  2008/2009الؼ جنيو عاـ  379879التقاوى مف 

% )حيث يرجع ذلؾ لنقص التمويؿ المتاح والالـز إلنشاء محطات لمغربمة والصوامع ، بجانب 72,5
نقص الخبرة الفنية المؤىمة لمعمؿ بقطاع التقاوى (، كما تراجعت االستثمارات فى المبيدات بحوالى 

بيدات الحشائش وتتركز ىذه المبيدات فى م 2011/2012،  2008/2009% ما بيف عامى 4,3
)الستريف( باالضافة الى مبيدات االفات واالمراض والحشرات التى تصيب زراعات القطف , وقد ساىـ 
القطاع الخاص بشكؿ كبير فى تغطية النقص مف ىذه المبيدات وتوفيره فى السوؽ ،  اال انو عمى الرغـ 

تداوؿ بيا الجمعيات ضئيمة جدا مف ذلؾ فعف االسعار ظمت مرتفعة ، كذلؾ فاف كميات االسمدة التى ت
بالنسبة الحتياجات السوؽ مف السماد االمر الذى ساىـ فى ارتفاع أسعارىا الى درجة كبيرة، مف ناحية 

مميوف جنيو   1,04اخرى شيد االستثمار فى مشروعات االمف الغذائى بالجمعيات الزراعية تزايدًا مف 
 % .88,2بنسبة زيادة بمغت حوالى  2011/2012مميوف جنيو عاـ  1,9الى  2008/2009عاـ 

( قيمة استثمارات الجمعيات الزراعية فى األنلطة المختمفة خالل الفترة 5-7جدول )
 القيمة باأللف جنيو             2008/2009-2011/2012

/2008%لمتغير 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 البيان/السنة
2009-

2011/2012 
 %22,7 2742506 2251614 1566226 2243615 اراتاجمالى الستثم

االستثمار مستمزمات 
 االنتاج

2087170 1441075 2030858 2479507 18,8% 

% 93,0% 92,0% 90,2% 90,4 
امستثمار فى 
مشروعات األمف 

 الغذائى

104136 55298 148016 1,9196046  
88,2% 

% 4,6% 1,5% 6,5% 7,2% 
االستثمار فى 

لميكنة مشروعات ا
 الزراعية

27788 36348 40880 37944 36,5% 
 
 

% 1,23% 0,95% 1,8% 1,4% 
االستثمار فى 

 المشروعات الخدمية
 %13,4ػ 29009 31860 33505 24521

% 1,0% 0,87 1,4% 1,0 
 ختمفة: حسبت مف الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة القطاع التعاوني الزراعي ، أعداد م المصدر

 



سسسسسس  

 

وقد تركزت ىذه االستثمارات فى مشروعات انتاج البيض وتسميف الدواجف  والعجوؿ فى سنوات ما قبؿ 
الثورة ، أما بعد الثورة فقد تركزت مشروعات االمف الغذائي فى مشروعات تسميف العجوؿ لتصؿ إلى 

باف.كما بمغت نسبة % مف اجمالى مشروعات األمف الغذائي تمييا مشروعات التصنيع الزراعي واألل64
% ما بيف فترتى 36,5التغير فى االستثمار فى مشروعات الميكنة الزراعية حوالى 

 .2011/2012ػ2008/2009
مف ناحية أخرى ىناؾ تذبذب فى قيمة استثمارات المشروعات الخدمية بالجمعيات الزراعية حيث 

مميوف جنيو 29ؿ الى مميوف جنيو انخفضت لتص33بقيمة  2009/2010بمغت حدىا األقصى عاـ 
% كما شيدت فترتى الدراسة تذبذبًا فى أألىمية 13,4وبنسبة انخفاض بمغت حوالى  2011/2012عاـ

المشروعات الخدمية مف اجمالى االستثمارات فى الجمعيات ما بيف  النسبية لألستثمارات فى
ومشروعات الفروع  % ، وقد تركزت ىذه المشروعات فى مشروعات توزيع انابيب البوتجاز%0,87،1,4

 المنزلية وسيارات النقؿ وغيرىا مف المشروعات االخرى .
ف الدور االبرز لمتعاونيات كاف توزيع األسمدة اما التقاوي فاف القطاع الخاص ينافس ويالحظ مما سبؽ ا

 التعاونيات في ىذا الشأف باإلضافة إلى مراكز البحوث.
عيات الزراعية بعد الثورة كانت طفيفة جدًا ، حيث لـ ويتضح مف العرض السابؽ أف التغيرات في الجم

 .جديدة عمى ىذا الدور بعد الثورة طرأ تغييرات ت
 
 المعوقات التي تواجو التعاونيات الزراعية قبل و بعد الثورة  7-2-7

يناير واف  25الشؾ إف المعوقات والمشاكؿ التى تعانييا التعاونيات الزراعية ليست وليدة ثورة 
شاكؿ تعانى منيا التعاونيات مف زمف وكثرت المطالبات مف جانب الجيات العديدة ومف خالؿ ىذه الم

لعؿ المؤتمرات والبحوث وغيرىا بضرورة إصالح ىذا القطاع الذي يرجع السبب في تدىوره لعدة عوامؿ 
 أىميا:  مف

ات فى طريؽ اإلىماؿ المتعمد مف جانب الدولة لمتعاونيات وفرضيا لموصاية عمييا ووضع العقب -
 نموىا .

إصدار التشريعات المناىضة لمتنمية التعاونية مثؿ مشروع قانوف الضرائب ، قوانيف الجمارؾ ،  -
 إلغاء  اإلعفاءات والمزايا 

ممتمكات التعاونيات وأصوليا بداية مف بتروؿ التعاوف وانتياء بمقرات ومخازنالجمعيات  مصادرة -
 .رأسماؿ بنؾ التسميؼ فى لحركة التعاونيةالزراعية ودوف تعويض، ومرورا بمساىمة ا

إصدار التشريعات المناسبة التى تضع االطار التشريعى  فى عدـ االستجابة لرغبات التعاونييف -
 ..النطالقو تعاونية وتضمف العالقة بيف التعاوف وأجيزة الحكومة

 
الزراعى   القطاع فىالبناء المؤسسى نخمص مف ذلؾ الى أف التعاونيات باعتبارىا جزء مف 

التعاونيات  ىذه عالقة طردية بيف حالة وصؿ اليو االنتاج الزراعى نظرا لوجودفعنيا عامؿ مؤثر فيما 
 .ىذا القطاع  فى ونمو االنتاجية



عععععع  

 

 يناير 25التغير فى دور بنك التنمية واالئتمان الزراعي بعد ثورة  7-3
لتمويميػػة فػػى الريػػؼ المصػػري والتػػى يعتبػػر بنػػؾ التنميػػة واالئتمػػاف الزراعػػي أحػػد أىػػـ المؤسسػػات ا 

سػػاىمت لحػػد كبيػػر فػػى تنميػػة الريػػؼ منػػذ تأسيسػػو وشػػارؾ فػػى العديػػد مػػف البػػرامج والمشػػروعات الزراعيػػة 
التنموية ، وتعتمد السياسة االئتمانيػة لمبنػؾ عمػى تػوفير مختمػؼ أنػواع القػروض لجميػع المراحػؿ اإلنتاجيػة 

ار فائدة تتناسب مع دخوؿ المزارعيف، كمػا يقػوـ بػدور كبيػر والتسويقية والتصديرية بمختمؼ امجاؿ وبأسع
 فى توزيع مستمزمات اإلنتاج الزراعي وتسويؽ محاصيؿ المزارعيف .

وقػػػد سػػػاعد االنتشػػػار الجغرافػػػى لمبنػػػؾ وفروعػػػة مػػػف بنػػػوؾ قػػػرى ووحػػػدات مصػػػرفية منتشػػػرة عمػػػى مسػػػتوي 
وحػدة مصػرفية  418بنػؾ قريػة و 108فرع بالمحافظات المختمفة و 176بنؾ،  18الجميورية بمغ عددىا 

سػػاعد ذلػػؾ عمػػى نجػػاح البنػػؾ فػػى تأديػػة أدواره وخدمػػة القطػػاع الريفػػى، باإلضػػافة لمػػا يمتمكػػو مػػف خبػػرات 
متراكمة في مجاؿ تمويؿ األنشطة الزراعية، ويتـ تصنيؼ االقػروض التػى يقػدميا البنػؾ وفقػًا ألجاليػا إلػى 

، ويػػرتبط نػػوع القػرض وفتػػرة إسػػتحقاقو بفتػػرة نضػػج قػروض قصػػيرة األجػػؿ ومتوسػػطة األجػؿ وطويمػػة األجػػؿ
المحصوؿ أو نمو االحيوانات وتخدـ القروض قصػيرة األجػؿ أغػراض اإلنتػاج الحيػوانى والػداجني وتشػغيؿ 
المناحػػػؿ والثػػػروة السػػػمكية والتصػػػنيع الزراعػػػي وال تزيػػػد الفتػػػرة الزمنيػػػة ليػػػذه القػػػروض عػػػف عػػػاـ واحػػػد، أمػػػا 

دتيا مػػا بػػيف عػػاـ إلػػى خمسػػة أعػػواـ وتخػػدـ أغػػراض اإلنتػػاج الحيػػوانى القػػروض متوسػػطة األجػػؿ فتػػراوح مػػ
سػتزراع األراضػى  والسمكي والداجي والميكنة فى حيف تخدـ القػروض طويمػة األجػؿ أغػراض استصػالح وا 
نشػػػاء البسػػػاتيف وتطػػػوير نظػػػـ الػػػرى وقػػػروض الشػػػباب والقػػػروض االسػػػتيالكية وتزيػػػد مػػػدتيا عػػػف خمػػػس  وا 

 سنوات.
ينػاير لمتػراوح مػا بػيف  25سياسات وأىػداؼ البنػؾ  خػالؿ سػنوات مػا قبػؿ ثػورة وقد تغيرت ادوار و  

األدوار التمويميػػة أو التوزيعيػػة لمسػػتمزمات اإلنتػػاج او االدوار التجاريػػة فاحيانػػًا يوكػػؿ لمبنػػؾ القيػػاـ بتوزيػػع 
ا سػاىـ فػى مستمزمات اإلنتاج أو يتـ إنتقاليا إلى الجمعيات أو يتـ ذلؾ بالمشاركة مع القطاع الخاص ممػ

التى تحدث ليا نقص بيف الحيف وامخر فى ظؿ إرتفاع  (1)خمؽ العديد مف األزمات منيا أزمات األسمدة 
أسعارىا ونقص الكميات المستوردة منيا، أألمر الذى أثر بشكؿ سمبى عمى االنتػاج الزراعػى حيػث أثبتػت 

راعػػي وخاصػػة مػػا يخػػص منػػو قػػروض العديػػد مػػف الدراسػػات مػػدى االرتبػػاط الشػػديد بػػيف تػػوافر االئتمػػاف الز 
 .(2)التقاوي واألسمدة والمبيدات وتكاليؼ الرى والجرارات وزيادة اإلنتاج الزراعي

 التغير في حجم القروض الممنوحة من البنك : 7-3-1
( إلػػى تزايػػد حجػػـ القػػروض المقدمػػة مػػف بنػػؾ التنميػػة واالئتمػػاف 6-7تشػػير بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ) 

بنسػػبة  2012/ 2011مميػػار جنيػػة عػػاـ  8.1إلػػى  2009/  2008جنيػػة عػػاـ مميػػار  6,4الزراعػػي مػػف 
% حيػػػث ترجػػػع ىػػػذه الزيػػػادة نتيجػػػة لمقػػػرارات التػػػى اتخػػػذتيا الحكومػػػة مػػػف أجػػػؿ 26,3زيػػػادة بمغػػػت حػػػوالى 

التيسػػير عمػػػى المػػػزارعيف والتخطػػيط لتقسػػػيط ديػػػونيـ، وقػػػد توزعػػت ىػػػذه القػػػروض مػػا بػػػيف قػػػروض قصػػػيرة 
 2011/2012مميار جنيو عػاـ  5,4إلى  2008/2009مميار جنيو عاـ  4,5األجؿ تزايدت قيمتيا مف 
% مػػػػػػا بػػػػػػيف عػػػػػػامي 37,6% وقػػػػػػروض متوسػػػػػػطة األجػػػػػؿ تزايػػػػػػدت بنسػػػػػػبو 19,2بنسػػػػػبة زيػػػػػػادة وصػػػػػػمت 

، أما القروض طويمة األجؿ فقد ازدادت في فترة ما بعد الثورة لتصؿ إلى 2009/2011، 2008/2009
                                                           

 سابؽالسياسات الزراعية المستقبمية لمصر فى ضوء التغيرات المحمية واإلقميمية، مرجع  (1)
خالػػػػػد اخمػػػػػد ابػػػػػػراىيـ ابػػػػػو النػػػػػػور ، دراسػػػػػة  تحميميػػػػػػة ألثػػػػػر قػػػػػروض البنػػػػػػؾ الرئيسػػػػػي لمتنميػػػػػػة واالئتمػػػػػاف الزراعػػػػػػى عمػػػػػى بعػػػػػػض (2)

، العػػػػػػػدد الثػػػػػػػانى ، يونيػػػػػػػو  23المحاصػػػػػػػيؿ السػػػػػػػكرية والزيتيػػػػػػػة فػػػػػػػى ج.ـ.ع ، المجمػػػػػػػة المصػػػػػػػرية لألقتصػػػػػػػاد الزراعػػػػػػػى ، المجمػػػػػػػد 
 645،ص2013



فففففف  

 

وبنسػػبة  2009/ 2008مميػػوف جنيػػو عػػاـ  6,7ارنػػة بحػػوالي بالمق 2011/2012مميػػار جنيػػو عػػاـ  1,2
%، ممػػا يعنػػى اف ىنػػاؾ تغيػػر الػػى حػػد مػػا فػػى سياسػػة البنػػؾ تجػػاه مػػنح القػػروض 1765,7زيػػادة بمغػػت 

 طويمة األجؿ في فترة ما بعد الثورة .
 

وتػػأتى القػػروض قصػػيرة األجػػؿ فػػي المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث أنػػواع القػػروض الثالثػػة نظػػرًا لسػػرعة 
% مػػف اجمػػالى حجػػـ القػػروض 74نيػػا وانخفػػاض عنصػػر المخػػاطرة فييػػا بالنسػػبة لمبنػػؾ حيػػث تمثػػؿ دورا

فػػػى 2010/2011% عػػػاـ 62,8انخفضػػػت أىميتيػػػا النسػػػبية لتصػػػؿ إلػػػى  2009/2010الممنوحػػػة عػػػاـ 
% 36,1الػػى  2009/2010% عػػاـ 25,8مقابػػؿ تزايػػد األىميػػة النسػػبية لمقػػروض متوسػػطة األجػػؿ مػػف 

ثػػـ تػػأتى القػػروض متوسػػطة األجػػؿ فػػي المرتبػػة الثانيػػة ، كمػػا تزايػػدت األىميػػة ، ومػػف 2010/2011عػػاـ 
،ويتضػح 2011/2012% عػاـ 1,6الػى 2008/2009% عػاـ 0,1النسبية لمقػروض طويمػة األجػؿ مػف 

مػف ذلػػؾ عػػدـ تػوازف السياسػػة االقراضػػية لمبنػػؾ  نتيجػة انحيازىػػا لمػػنح  القػػروض قصػيرة األجػػؿ فػػى مقابػػؿ 
وسػػطة وطويمػػة وذلػػؾ نظػػرًا لسػػرعة دوراف رأس المػػاؿ فػػي حالػػة القػػروض قصػػيرة تػػدنى أىميػػة القػػروض مت

األجػػؿ واعتمػػاد السػػداد عمػػى الحاصػػالت الزراعيػػة بشػػكؿ أساسػػي ومػػف ثػػـ ضػػعؼ عنصػػر المخػػاطرة لػػدي 
 البنؾ وسيولة القدرة عمى السداد لدى المزارع.

 

 واالئتمان الزراعي(( اجمالى القروض االستثمارية الممنوحة من بنك التنمية 6-7جدول )
 بالمميون                     2011/2012ـ2008/2009خالل الفترة من  

 نوع القروض
 السنة

قصيرة 
 األجل

متوسطة  %
 األجل

طويمة  %
 األجل

اجمالى  %
 القروض

% 

2008/2009 4546 70,4 1903 29,5 6,7 0,1 6455 100 
2009/2010 4460 74,0 1556 25,8 8,8 0,2 6025 100 
2010/2011 5382 62,8 3097 36,1 91 1,06 8570 100 
2011/2012 5416 66,4 2613 32,0 125,0 1,6 8153 100 

 2011/2012ـ2008/2009% لمتغير بين عامي 
 19,2  37,6  1765,7

% 
 26,3%  

 2013الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب االحصائى السنوي ,:ػ  المصدر
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،نشرة القطاع الزراعي التعاوني ، سنوات مختمفة         

 
 التغير في نوعية و قيمة القروض قصيرة األجل ليا قبل وبعد الثورة  7-3-1-1

عمومًا ببطاقة الحيازة الزراعية، وبطاقة الخدمات الزراعية  القروض قصيرة األجؿيتـ صرؼ  
أياـ( وعدـ تحمؿ  3أو بطاقة الرقـ القومي  وتتميز ىذه النوعية مف القروض بسرعة صرفيا )فى حدود 

الفالح اية عموالت أو مصروفات أدارية، وتيدؼ ىذه القروض الى مساعدة الفالح فى انجاز أنشطتو أو 
 تحتؿ خمس سنوات و قروض الثروة الحيوانية –مدة القرض ما بيف أربعة أ شير استخداماتو وتتراوح

% مف إجمالي 76.6المرتبة األولى مف حيث األىمية النسبية ألجمالي القروض حيث بمغت نسبتيا نحو 
، تمييا قروض األعماؿ المرتبطة بالزراعة 2011/2012 -2008/2009القروض لمتوسط الفترة مف 



صصصصصص  

 

% مف متوسط 0,5%، ثـ قروض الثروة الداجنة بحوالي 14,5قروض الشباب  % ثـ21,1بنسبة 
 .اجمالى القروض قصيرة االجؿ

 
 8,5ويالحظ زيادة القروض الموجية لمشباب  بعد الثورة )في إطار القروض متناىية الصغر( مف 

و الحكومى % وىى زيادة منطقية نتيجة التوج241مميوف جنيو بنسبة زيادة بمغت  29مميوف جنيو الى 
يناير كما زاد عدد القروض الموجية لألعماؿ المرتبطة  25بتحقيؽ بعض مطالب الشباب بعد ثورة 

 2008/2009% مف اجمالى القروض قصيرة األجؿ عاـ 23,5مميوف جنيو تمثؿ  1069بالزراعة مف 
سبة بن 2011/2012% مف جممة القروض قصيرة االجؿ عاـ 35,4مميوف جنيو تمثؿ  1906الى الى 

% 60% وذلؾ فى مقابؿ تناقص كاًل مف عدد القروض الموجية لمثروة الداجنة بنسبة 78,3زيادة بمغت 
%، 1,42% ، والقروض الموجية لمثروة الحيوانية بنسبة 58، والقروض الموجية لمثروة السمكية بنسبة 

ج سواء الحيواني او ونستنتج مف ذلؾ أف القروض قصيرة األجؿ لـ تساىـ بعد الثورة في زيادة اإلنتا
 الداجنى او السمكي .

 
 ( تطور قيمة القروض قصيرة األجل  التى منحيا بنك التنمية واالئتمان الزراعي  7-7جدول )

 ) بالمميون جنيو((               2011/2012 -2008/2009خالل الفترة )
السنة / 
 البيان 

ثروة 
 حيوانية 

ثروة  %
 داجنة 

 ثروة %
 سمكية  

 قروض % 
 اللباب 

األعمال  %
المرتبطة 
 بالزراعة 

 إجمالى  % أخرى  %

2008/2009 3427 75.4 12 0.3 4.3 0.08 8.5 0.18 1069 23.5 24.2 0.53 4545 

2009/2010 3793 85.0 10 0.2 1.0 0.02 8.4 0.2 632 14.2 15.6 0.34 4460 

2010/2011 4576 85.0 70 1.3 2.2 0.04 12.2 0.22 698 13.0 23.6 0.43 5382 

2011/2012 3375 62.7 4.7 0.08 1.8 0.03 29 0.5 1906 35.4 99.5 1.8 5416 

  0,8 40,7 21,1 1076 0,29 14,5 0,04 2,3 0,5 25,3 76,6 3793 متوسط الفترة

    2011/2012-2008/2009% لمتغير بين عامى 

 1,42- 60,0- 0.85- 241,2 78,3 312,4  

 2013زي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب االحصائى السنوي ,:ػ الجياز المرك المصدر
 ةػ الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،نشرة القطاع الزراعي التعاوني ، سنوات مختمف

 
 التغير في نوعية و قيمة القروض متوسطة األجل قبل وبعد الثورة  7-3-1-2

والمعدات الزراعية وقروض الثروة تتضمف القروض متوسطة األجؿ قروض شراء امالت  
ـ السمكية وقروض إنشاء المناحؿ وتربية النحؿ، وقروض تربية الدواجف وتشغيؿ عنابر التربية ، كما تض

رعية كاإلنشاءات والمخازف والثالجات التبريد، وقروض الزراعات القروض المرتبطة باألعماؿ المز 
 المحمية، باإلضافة لقروض الشباب. 



قققققق  

 

تطور قيمة القروض متوسطة األجل التي منحيا بنك التنمية واالئتمان الزراعي (8-7جدول )  
 القيمة بالمميوف جنيو                 (                   2011/2012 -2008/2009خالل الفترة )                      

/2008 الغرض من القرض/السنة

2009 

% 2009/

2010 

% 2010/

2011 

% 2011/

2012 

 للتغٌر بٌن عاامى %  %

2008 /2009-2011-2012 

 متوسط

 949 28,3 41,4 1082 38 1179 44,5 692 44,3 843 ثروة حٌوانٌة 

 2,2 76,7 0,03 1,0 0.03 1,2 0,16 2,5 0,2 4,3 ثروة داينة 

 112 25,6 5,2 137 4,2 130 4,6 72,2 5,7 109 مٌكنة زراعٌة ولابل نقل 

 1,6 31,5 0,04 1,3 0,09 2,9 0,04 0,25 0,99 1,9 ثروة لمكٌة 

 9,6 ـ 10,5 0,26 6,8 0,6 18,2 0,03 6,0 0,4 7,6 إنتاج نباتً 

 0,975 ـ0,75 0,03 0,3 0,02 0,8 0,1 1,6 0,06 1.2 زراعات 

 513 51,0 19,4 506 27,9 863 22,4 349 17,7 335 أعمال مرتبطة بالزراعة 

 43,2 433,0 3,6 80,0 1,4 44 2,2 34 0,8 15 قروض الشبا  والصندوق االيتماعً  

 2,25 100 0,3 9.0 ـ - ـ -  - مصادر تموٌل 

قررررررروض بضررررررمان ودابررررررع وم ت رررررر  

 ااغراض 

 34,2 100 5,2 137 ـ - - -  -

 30,5 100 4,66 122 ـ - ـ - - - قروض التهالكٌة 

 593,2 ـ 9,3 20,3 531 ـ 858 25,6 398 30,8 586 تٌلٌرات وتقلٌطات 

 2292,2 ـ37,3 100 2613 100 3097 100 1556 100 1903 لً إيما

 : نشرات القطاع التعاوني الزراعي ، أعداد مختمفة ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء  المصدر
الممنوحة ( اف ىناؾ ثبات نسبى في حجـ القروض متوسطة األجؿ 8-7يالحظ مف الجدوؿ )

، إال انو يالحظ استحداث أنواع أخرى مف 2011/2012-2008/2009مف البنؾ خالؿ الفترة 
اى فترة ما بعد الثورة  تمثمت فى قروض بضماف ودائع  بمغت قيمتيا  2011/2012القروض عاـ 

% مف اجمالى القروض متوسطة األجؿ الممنوحة خالؿ نفس العاـ ، 5,2مميوف جنيو تمثؿ  137
% مف اجمالى 4,66مميوف جنيو بنسبة  122يمتيا باإلضافة الى القروض االستيالكية والتي بمغت ق

،كما شيدت فترة ما بعد الثورة تراجع نسبى فى 2011/2012القروض متوسطة األجؿ الممنوحة خالؿ 
مميوف جنيو  586حجـ القروض الموجية لسداد التيسيرات والتقسيطات لمساعدة المزارعيف المتعثريف مف 

% ، 9,3وذلؾ بنسبة انخفاض بمعت  2011/2012ـ مميوف جنيو عا 531إلى  2008/2009عاـ 
مميوف  1,0إلى  2008/2009مميوف جنيو عاـ  4,3كما تراجعت القروض الخاصة بالثروة الداجنة مف 

الموجية لألعماؿ المرتبطة بالزراعة ) والتي في مقابؿ زيادة  حجـ القروض  2011/2012جنيو عاـ 
مميوف جنيو تمثؿ  335فاع فى تكمفة ىذه األعماؿ( مف يمجأ إلييا المزارعوف عامة لمواجية االرت

%  27,9مميوف جنيو تمثؿ  863إلى  2008/2009% مف جممة القروض متوسطة األجؿ لعاـ 17,7
%   مما يعنى التغير 157بنسبة زيادة بمغت 2010/2011مف جممة القروض متوسطة األجؿ  عاـ 

ية الى التركيز عمى سياسة اإلقراض مف خالؿ منح في سياسة البنؾ مف دعـ األنشطة الزراعية والريف
القروض االستيالكية وقروض بضماف الودائع ليحاكى بذلؾ البنوؾ التجارية دوف اى مساىمة منو في 

 تنمية األنشطة الزراعية ، األمر الذي يشير إلى عدـ مساىمة البنؾ في زيادة التنمية الزراعية.
 



رررررر  

 

 روض طويمة األجل قبل وبعد الثورة  التغير فى نوعية وقيمة الق 7-3-1-3
سنة ، وتشمؿ القروض  15 -5القروض طويمة األجؿ ىي القروض التي تتراوح مدتيا مابيف 

الممنوحة لمعديد مف األنشطة مثؿ استصالح االراضى واستزراعيا باإلضافة إلقامة المباني والمنشات 
نشاء البساتيف ، وتتمثؿ ال ضمانات التي تقدـ لمحصوؿ عمى ىذه القروض الزراعية، وتطوير نظـ الري وا 

فى العقارات كضماف استرداد البنؾ لمقرض ، كما يجب تقديـ نتائج تحميؿ دراسات الجدوى لممشروعات 
 المزمع اقامتيا  كأحد الشروط لمحصوؿ عمى ىذه القروض ، وعادة ما يتـ منح ىذه القروض لمشركات. 

لتزايد النسبي في حجـ القروض طويمة األجؿ الموجية (  إلى ا9-7وتشير بيانات الجدوؿ رقـ ) 
مميوف جنيو عاـ  11ـ إلى 2008/2009مميوف جنيو عاـ 2الستصالح واستزراع االراضى مف 

مميوف جنيو بعد الثورة ، وترجع الزيادة فى عاـ  3,2ثـ تناقصيا مرة أخرى لتصؿ إلى  2010/2011
ة بشاف تحسف مؤشرات االقتصاد الكمى واالقتصاد إلى زيادة موجو التفاؤؿ بعد الثور  2010/2011

الزراعي عمى وجو الخصوص، مف ناحية أخرى زاد عدد القروض الموجية لمتقسيطات والتيسيرات والتي 
إلى  2008/2009مميوف جنيو عاـ  4,1شممت جدولة الديوف المستحقة عمى المزارعيف المتعثريف مف 

 % لنفس السبب السابؽ .1144بة زيادة بمغت ـ وذلؾ بنس2010/2011مميوف جنيو عاـ  51
مميوف  55,6كما شيدت فترة ما بعد الثورة استحداث قروض استيالكية بمغت حجميا حوالي 

جنيو وقروض العامميف والشباب.ومف ثـ تبيف أف القروض التي منحيا بنؾ التنمية واالئتماف في السنوات 
نما في  إطار التسميؼ التجارى ، كما يالحظ اختفاء أى إسيامات لـ تكف بقصد زيادة اإلنتاج الزراعي وا 

لمبنؾ في استصالح أو إضافة أراضى زراعية جديدة ، كذلؾ ال توجد ضمف القروض المقدمة مف البنؾ 
قروض عينية لممحاصيؿ الزراعية مف مستمزمات إنتاج أو آالت زراعية وخالفو حيث ترؾ البنؾ توزيع 

ترتب عميو عدـ توفر مستمزمات اإلنتاج باألسعار والكميات والوقت ىذه القروض لمقطاع الخاص مما 
 المناسب لمفالح ، 

 القيمة باأللف جنيو                                         ( 2011/2012 -2008/2009(  قيمة القروض الطويمة األجل حسب الغرض خالل الفترة )9ـ7جدول رقم )

صالح واستزر  السنة / البياف 
است

اع 

ضى 
أرا

  

 

% 

إنشاء وتطوير نظـ 

الري 
  

 

% 

إنشاء بساتيف 
  

 

% 

ض استيالكية 
فرو

 

 

 

% 

ض شباب 
قرو

وعامميف 
  

 

% 

تيسيرات وتقسيطات 

* 

 

 

 % 

ض 
إجمالي القرو

 

2008/2009 2,647 39.3 0,015 _ 0,527 000 - - - - 4,100 60,7 6,747 

 8856 75,6 6700 0,4 0,34 ػ ػ 4,4 0,382 ػ ػػ 19,6 1740 2009/2010

 90989 56,2 50997 31,9 29103 _ _ػ ػ _ _ _ 11,9 10889 2010/2011

2011/2012 3255 2,6 _ _ _ _ 5567

1 

44,4 47833 38,2 18555 14,8 6958 

,28387  20,088  19242  13,9  0,227  0,003  3.971 المتوسط 
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 ة ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء : نشرات القطاع التعاوني الزراعي ، أعداد مختمف المصدر
 . تشمؿ جدولة الديوف المستحقة عمى المزارعيف الذيف لـ يستطيعوا السداد 

وعمومػػًا يالحػػظ  انخفػػاض حجػػـ القػػروض طويمػػة األجػػؿ التػػى يمنحيػػا البنػػؾ ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى طػػوؿ مػػدة 
ضػػمانات التػػى يحصػػؿ عمييػػا البنػػؾ القػػرض ومػػا يترتػػب عميػػو مػػف بػػطء دوراف رأس المػػاؿ ، وعػػدـ كفايػػة ال

 مقابؿ ذلؾ.



شششششش  

 

 التغيرات اإلدارية لبنك التنمية واالئتمان الزراعي وأثارىا عمى سياسة البنك قبل وبعد الثورة  7-3-2
مػػف أىػػـ عوامػػؿ نجػػاح بنػػؾ التنميػػة واالئتمػػاف الزراعػػي فػػي أداء دوره تجػػاه القطػػاع الزراعػػي ىػػو 

في الوقت المناسب لممزارع  وعػدـ التركيػز عمػى نػوع واحػد مػف   توفير القروض الزراعية بمختمؼ أنواعيا
القروض ، ومراعاة ظروؼ المزارعيف وخاصة صغارىـ عند التعثر في سداد ىذه القػروض ، عػالوة عمػى 

 (1)عدـ الغاء الدعـ عمى أسعار الفائدة حتى تالءـ ظروؼ كؿ المزارعيف 
يناير تغيرات واسعة ومتتالية فى قيادات البنؾ حيػث تػولى وقد شيدت المرحمة االنتقالية وفترة ما بعد ثورة 

 اربعة رؤساء مجالس إدارة واختمفت السياسة المتبعة لدى كؿ منيـ كما يمى :
وتولى أوؿ رئيس لمجمس إدارة البنؾ بعد الثػورة وتميػزت سياسػة  2012/ 2011خالؿ الفترة مف  -

ة الػػدور التنمػػوي لمقطػػاع الزراعػػى مػػف البنػػؾ فػػى عيػػده بػػالتنوع فػػى األنشػػطة والعمػػؿ عمػػى اسػػتعاد
خالؿ العودة بالبنػؾ الػى رسػالتو األساسػية فػى خدمػة الفػالح والقطػاع الزراعػي حيػث اطمػؽ البنػؾ 
مجموعػػػػة مػػػػف القػػػػروض  انطالقػػػػا مػػػػف اىميػػػػة مسػػػػاىمتو فػػػػى التنميػػػػة الريفيػػػػة والزراعيػػػػة وتغطيػػػػة 

سػػنوات التعمػػيـ بمراحمػػو حتػػى  االلتزامػػات االسػػرية الريفيػػة مثػػؿ قػػروض التعمػػيـ التػػى تسػػتمر طػػوؿ
الجامعية ، قروض الكساء ، قروض صيانة االالت الزراعية ، قروض الزواج ، قروض التشغيؿ 

 مستفيد المرحمة االولى  42لممشروعات متناىية الصغر بمغ عدد المستفيديف منيا 
 7الػى كما شيدت ىػذه الفتػرة  توسػعا فػى القػروض الممنوحػة لالفػراد حتػى وصػؿ حجػـ المحفظػة 

 (2)%5مميار جنيو وزيادة حجـ المحفظة االستثمارية بنسبة 
الغاء الديوف عف المتعثريف اشترط البنؾ خالؿ مدة توليو عدـ إسقاط اى ديوف عػف بوفيما يتعمؽ  -

 الفالحوف إال بعد الحصوؿ عمى تعويضات مسبقة مف وزارة المالية.
لػػػؾ لعػػػدـ التػػػأثير عمػػػى أمػػػواؿ رفػػػض البنػػػؾ تخفػػػيض سػػػعر الفائػػػدة عمػػػى القػػػروض حيػػػث ارجػػػع ذ -

 المودعيف.
 كذلؾ تـ افتتاح فروع لمتمويؿ االسالمى في اطار تطوير البنؾ . -

والجدير بالذكر اف البنػؾ قػاـ بالفعػؿ بعسػقاط كافػة الػديوف لممتعثػريف الػذيف بمغػت ديػونيـ أقػؿ 
ديػػوف  أالؼ جنيػػو ، وذلػػؾ فػػي إطػػار خطػػاب او مبػػادرة الػػرئيس المعػػزوؿ ) مرسػػي( بعسػػقاط 10مػػف 

مميوف جنيو ، حيػث حصػؿ البنػؾ عمػى تعػويض  12المتعثريف مف أبناء شماؿ وجنوب سيناء بقيمة  
مزارع تـ إسقاط ديونيـ ،  3690%( مف قيمة األمواؿ استفاد منيا حوالي 50مميوف جنيو) 60بقيمة 

 مزارع لـ ينطبؽ عمييـ القرار الجميوري. 902بينما ظؿ 
 ى إطار تحقيؽ بعض أىداؼ الثورة والخاصة بالقضاء عمى مدير بنؾ قرية ف 700تـ تغيير  -
 الفساد. -
 التعيد بتمويؿ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -
تمويػػؿ العديػػد مػػف المشػػروعات مثػػؿ مشػػروع البتمػػو حيػػث يمػػوؿ البنػػؾ الخػػدمات البيطريػػة لمشػػروع  -

 التنمية الريفية بغرب النوبارية.
جاىًا قويا لتحويؿ بنؾ التنمية واالئتماف الزراعي إلػى مف ناحية أخرى شيدت فترة ما بعد الثورة ات -

بنػػؾ تجػػارى يماثػػؿ البنػػوؾ التجاريػػة األخػػرى الموجػػودة عمػػى مسػػتوى الجميوريػػة حيػػث يػػرى مؤيػػدو  
                                                           

وى عامر خضر ، )دكاترة ( دور بنؾ التنمية واالئتمػاف الزراعػى فػى تنميػة القطػاع الزراعػى ، دراسػة السيد محمد خميؿ ابراىيـ ، سم(1)
 .2012حالة فى محافظة الشرقية ، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعى ، المجمد الثانى والعشروف ، العدد الثالث ، 

 2/3/2013اريخ مف حديث لرئيس بنؾ التنمية واالئتماف الزراعى لبوابة فيتو بت(2)



تتتتتت  

 

وتطبيػػػؽ كافػػػة القواعػػػد والمعػػػايير والػػػنظـ  يػػػةتجار ال الػػػى النػػػواحى  ىػػػذا االتجػػػاه اف تحػػػوؿ البنػػػؾ 
لمػػػودعيف ويعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة أربػػػاح البنػػػؾ ، أمػػػا عمػػػى المصػػػرفية كفيػػػؿ بالمحافظػػػة عمػػػى أمػػػواؿ ا

الجانػػب األخػػر فيػػرى معارضػػو ىػػذا الػػرأي أف بقػػاء البنػػؾ تحػػت مظمػػة وزارة الزراعػػة وقيامػػو بتقػػديـ 
الخػدمات لممػزارعيف يعتبػر ضػمانًا لػدعـ الفالحػيف وتقػديـ كافػة التسػييالت لػو بعيػدًا عػف تعقيػػدات 

 األخرى. التجارية البنوؾ
أف التغير في قيادات البنػؾ نػتج عنيػا بعػض التغيػر فػي سياسػة البنػؾ مػف تمويػؿ ومف ثـ يتضح 

 واقراض المزارعيف الى التدخؿ فى المشاريع التجارية.
 

 إلجراءات التي تمت إثناء الفترة االنتقالية بلان البنك :ا 7-3-3
دماجػو فػي  25بعد ثورة  منظومػة االقتصػاد يناير تمت بعض اإلجراءات التي سعت لتطػوير دور البنػؾ وا 
 وىى :
تكميػػؼ البنػػؾ بتمويػػؿ بعػػض المشػػروعات الزراعيػػة العمالقػػة بشػػرؽ العوينػػات وذلػػؾ باالتفػػاؽ مػػع  -

وزارة الزراعػػػة واستصػػػػالح االراضػػػػى والييئػػػػة العامػػػػة لمشػػػروعات التعميػػػػر ، عمػػػػى اف تبمػػػػغ قيمػػػػة 
 مميار جنيو . 2التمويؿ المقدـ مف البنؾ 

ألصػوؿ التػي آلػت ممكيتيػا لمبنػؾ إلعػادة تقييميػا وذلػؾ كخطػوة قامت إدارات البنؾ فعميًا بحصػر ا -
لتحػػوؿ البنػػؾ الػػى بنػػؾ تجػػارى يقػػـو بكافػػة الخػػدمات المصػػرفية ويخضػػع لرقابػػة البنػػؾ المركػػزي ، 
حيػػػث قوبػػػؿ ىػػػذا القػػػرار بػػػرفض مػػػف وزارة الزراعػػػة  والتػػػى تػػػرى فػػػى ذلػػػؾ ىػػػدما لمبنػػػؾ ودوره فػػػى 

 ى .مساعدة الفالح ومف ثـ تنمية الريؼ المصر 
 المعوقات التي تواجو بنك التنمية واالئتمان قبل وبعد الثورة 7-3-4

تتركػػػز السياسػػػة االئتمانيػػػة لمبنػػػؾ فػػػي العمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة رؤوس األمػػػواؿ المسػػػتثمرة فػػػي النػػػواحي 
الزراعيػػة مػػف خػػالؿ تػػوفير مختمػػؼ القػػروض لجميػػع المراحػػؿ اإلنتاجيػػة والتسػػويقية والتصػػديرية وبمختمػػؼ 

فائػػػدة تتناسػػػب مػػػع دخػػػوؿ المػػػزارعيف ، باإلضػػػافة لػػػدوره فػػػي  توزيػػػع مسػػػتمزمات اإلنتػػػاج  امجػػػاؿ وبأسػػػعار
الزراعي وتسويؽ محاصيؿ المزارعيف ، إال أف السنوات الماضية أظيرت انحرافًا في دور البنؾ عف القياـ 

بنػػؾ عػػف بيػػذه األدوار ، واخػػتالؼ توجيػػات السياسػػة االئتمانيػػة لديػػو عػػف المتوقػػع، حيػػثمـ تخػػرج أىػػداؼ ال
أىػػداؼ البنػػػوؾ التجاريػػة فػػػي تحقيػػؽ عائػػػد مجػػزى عمػػػى القػػروض الممنوحػػػة ، كمػػا انػػػو ال يسػػعى لتحقيػػػؽ 
مصمحة العميؿ بؿ لتحقيؽ مصمحة البنؾ بالدرجة األولى باستثناء بعض القروض الزراعية قصيرة األجؿ 

لقطػػاع الزراعػػي % ، ومػػف ثػػـ خػػرج البنػػؾ عػػف إطػػاره اليػػادؼ لخدمػػة ا5المدعمػػة بسػػعر فائػػدة وصػػؿ إلػػى 
ليماثؿ في توجياتو البنوؾ التجارية مما أدى لزيادة حاالت التعثر وعدـ القدرة عمى السداد بيف المزارعيف، 

 اممر الذي أدى إلى ضعؼ الثقة بينو وبيف المزارعيف وانصرافيـ عنو والمجوء الى القطاع الخاص .
 

 .التعنت الشديد مف البنؾ تجاه الفالحيف -
 *جنيو عف المرة الواحدة  30ستفسار الفالح أو العميؿ عف القرض إلى حوالي ارتفاع قيمة ا -
التػػػي يتقاضػػػى بموجبيػػػا موظفػػػو البنػػػؾ وقياداتػػػو  *تزايػػػد معػػػدالت التعثػػػر نتيجػػػة القػػػروض الػػػدوارة -

مكافػػآت ، األمػػر الػػذى ادى الػػى تراجػػع المػػزارعيف بشػػكؿ كبيػػر عػػف االقتػػراض مػػف البنػػؾ، حيػػث 
 (1)قروض البنؾض مف اىـ العوامؿ المحددة لمطمب عمى يعتبر سعر فائدة االقترا

                                                           
 مقابمة مع المزارعيف  *



ثثثثثث  

 

مشػػػػكمة المغػػػػاالة فػػػػى الضػػػػمانات )األرض او العقػػػػار ( االمػػػػر الػػػػذى سػػػػبب تػػػػوترت شػػػػديدة بػػػػيف  -
 الفالحيف بسبب ضياع اراضييـ وعقاراتيـ مقابؿ القروض فى حالة عدـ القدرة عمى تسديدىا 

 ومف المعوقات التي يعانى منيا البنؾ بعد الثورة : -
تقاعس العديد مف المزارعيف المتعثريف عف سػداد ديػونيـ لصػالح البنػؾ  وذلػؾ بعػد كثػرة الػدعوات  -

  إباف ثورة يناير. المطالبة بعسقاط الديوف
شيدت السنوات ما قبؿ الثورة تراجعا كبيرا فى دور البنؾ فى القرى ، فقد انخفػض دور البنػؾ فػي  -

عػدـ قػدرة البنػؾ عمػى تحديػد حجػـ االئتمػاف الممنػوح تغطية تكاليؼ اإلنتػاج المتزايػدة وذلػؾ نتيجػة 
لممحاصيؿ الزراعية وفقا لمتطورات في األسعار ، باإلضافة إلى ضالة القيود الممنوحػة ، انعكػس 
ىمػػاليـ  ذلػػؾ عمػػى ضػػعؼ المػػزارعيف عمػػى اسػػتخداـ الكميػػات المناسػػبة مػػف مسػػتمزمات اإلنتػػاج وا 

لحػػػد كبيػػػر فػػػي انخفػػػاض إنتاجيػػػة الفػػػداف مػػػف  لمكثيػػػر مػػػف العمميػػػات الزراعيػػػة األمػػػر الػػػذي سػػػاىـ
 .(2)المحاصيؿ الزراعية 

 ارتفاع معدؿ التعثر وعدـ السداد  -
تػػػـ اسػػػتغالؿ موضػػػوع الػػػديوف كورقػػػة رابحػػػة خػػػالؿ االسػػػتحقاقات االنتخابيػػػة وذلػػػؾ لكسػػػب تأييػػػد  -

 المػواطف وذلػؾ نتيجػة ألىميػة البنػؾ ومكانتػو لػدى المػزارعيف وانتشػاره فػي الريػؼ حيػث جعػؿ ذلػػؾ
 جميع المرشحيف يتسابقوف لكسب صوت المزارع في االنتخابات . 

 يناير  25قبل وبعد ثورة  الريفاالدارة المحمية فى  التغير فى دور 7-4
 يناير  25أوضاع اإلدارة المحمية قبل ثورة  7-4-1

منو، والتي تـ بموجبيا  والقوانيف المنبثقة 1971لدستور  يخضع نظاـ الحكـ المحمى فى مصر
قسيـ مصر إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية وىى المحافظة ، المركز ، المدينة، الحي ، ت

القرية ،وقد صدرت العديد مف القوانيف المنظمة لكدارة المحمية فى ظؿ ىذا الدستور وكاف أخرىا قانوف 
نشاء  والذي أعطيت بموجبو وحدات الحكـ المحمى االختصاص األصيؿ فى 1979لسنة  43 إدارة وا 

 جميع المرافؽ العامة الواقعة فى دائرتيا.
منذ تاريخ  1979لسنة  43وقد صدرت العديد مف القوانيف والتشريعات األخرى المعدلة لقانوف 

صدروه وكاف مف ابرز واىـ ما تمخضت عنو تغيير مسمى الحكـ المحمى الى اإلدارة المحمية ، 
حمية بما يتفؽ مع احكاـ المحمية بمسمى المجالس الشعبية  المباالضافة الى استبداؿ تسمية المجالس 

استبداؿ المجاف التنفيذية لوحدات اإلدارة المحمية بالمجالس التنفيذية ،اعطاء المحافظ حؽ تمثيؿ الدستور،
السمطة التنفيذية لممحافظة ،ىذا باالضافة الى العديد مف االختصاصات ليست  الدراسة معنية بالوقوؼ 

 ثيرًا اال اف ما تـ ذكره ياتى فى السياؽ العاـ لمحديث عف مالمح االدارة المحمية فى مصر . عندىا ك
                                                                                                                                                                                   

يقتػػػػػرض المػػػػػزارع مبمػػػػػغ صػػػػػغير مػػػػػف المػػػػػاؿ ويفاجػػػػػأ بأنػػػػػو مطالػػػػػب بػػػػػدفع مبػػػػػالغ ضػػػػػخمة كفوائػػػػػد فػػػػػى بنػػػػػد المصػػػػػروفات اإلداريػػػػػة ، *
وحػػػػيف يعجػػػػز عػػػػف السػػػػداد يقنعػػػػو موظػػػػؼ البنػػػػؾ بػػػػاالقتراض مػػػػف جديػػػػد وىكػػػػذا ، لػػػػذا أصػػػػبح العديػػػػد مػػػػف الفالحػػػػيف تحػػػػت تيديػػػػد 

 عمى ممتمكاتيـ مف عقار او ارض والتي قدميا ضمانا لمقرض الدفع او الحجز 
(1)
خالػػػػػػد احمػػػػػػد ابػػػػػػراىيـ ابػػػػػػو النػػػػػػور ، دراسػػػػػػة تحميميػػػػػػة ألثػػػػػػر قػػػػػػروض البنػػػػػػؾ الرئيسػػػػػػي لمتنميػػػػػػة واالئتمػػػػػػاف الزراعػػػػػػى عمػػػػػػى بعػػػػػػض 

 المحاصيؿ السكرية والزيتية فى جميورية مصر العربية ،مرجع سابؽ
(2)
لتنميػػػػػة واالئتمػػػػػاف الزراعػػػػػي وعالقتػػػػػو بالتنميػػػػػة الزراعيػػػػػة فػػػػػى محافظػػػػػة قنػػػػػا ، المػػػػػؤتمر محمػػػػػد عبػػػػػد الوىػػػػػاب أبػػػػػو نحػػػػػوؿ ، بنػػػػػؾ ا

العممػػػػػػي السػػػػػػنوي الثالػػػػػػث عشػػػػػػر )اسػػػػػػتراتيجيات مؤسسػػػػػػات التمويػػػػػػؿ وطموحػػػػػػات التنميػػػػػػة ، كميػػػػػػة التجػػػػػػارة ، جامعػػػػػػة المنصػػػػػػورة ، 
 1997ابريؿ 



خخخخخخ  

 

وقد أدت كؿ مف القوانيف المتعاقبة وتعديالتيا عمى نظاـ اإلدارة المحمية فى مصر خالؿ سنوات ما 
ؿ البعد عف قبؿ الثورة الى إفراغ نظاـ اإلدارة المحمية مف مضمونو بحيث أصبح ىذا النظاـ بعيد ك

االىتماـ بيموـ المواطنيف البسطاء وخاصة في الريؼ المصرى الذى يعانى منذ سنوات عديدة مف مف 
العديد مف المشكالت سواء االقتصادية أو االجتماعية او السياسية أو الثقافية والبيئية  عمى كافة 

ويحقؽ لو مصالحو ، فأصبح ىذا المستويات وكاف المواطف يتطمع الى نظاـ إدارة محمية يمبى احتياجاتو 
النظاـ ال يصب اال فى صالح فئات معينة مف المجتمع ، كما انو لـ ييتـ بتنمية الريؼ والدليؿ عمى 

 ذلؾ:
بتقسيـ وتعديؿ الحدود اإلدارية  لبعض  الخاصـ و 2008لسنة  114صدور القرار الجميوري رقـ  -

( 1980لسنة  145يف التالية المعدلة لو )قانوفوالقوان 1979لسنة  43)وبموجب قانوف  (1)المحافظات
محافظة باإلضافة إلى مدينة األقصر ذات الطبيعة  28حيث أصبح بموجبو عدد محافظات الجميورية 

أكتوبر وحمواف ضمف محافظات الجميورية، حيث ترتب عمى ىذا القرار  6الخاصة واعتبار محافظتي 
الجيزة التى تقمصت مساحتيا وتغيرت ىويتيا مف تغييرات فى حدود بعض المحافظات مثؿ محافظة 

 محافظة ريفية الى محافظة حضرية نتيجة توزيع مراكزىا الريفية بيف المحافظتيف المنشأتيف حديثًا وىما
، كما تقمصت مساحة محافظة (1)( ومحافظة حمواف )مركزيف ريفييف(مراكز ريفية 8أكتوبر ) 6محافظة 

انيا أصبحت محاصرة ومعزولة عف الظيير الصحراوي فى حيف  القاىرة وتـ تحديد حدودىا بحيث
سيطرت محافظة حمواف عمى الظيير الصحراوي وأصبحت تحيط بالقاىرة مف الشرؽ والشماؿ، ومف ثـ 
يتضح عدـ وجود توازف في المساحة الجغرافية بيف المحافظات المختمفة بالجميورية فبعض المحافظات 

يصعب معو التحرؾ خارجيا وعمؿ تنمية بيا ، كما اف عممية تعديؿ ال يوجد بيا ظيير صحراوي مما 
وتقسيـ الحدود االدارية لـ تؤدى الى زيادة الرقعة الزراعية او استصالح أراضى جديدة او حتى تنمية 
زراعية بالمعنى المتعارؼ عميو عالوة الى المشاكؿ التى تـ  نقميا الى المحافظات الجديدة، وقد تـ الغاء 

ـ عمى اف يتـ 2011لسنة  (63قرار الجميورى بموجب قرار المجمس االعمى لمقوات المسمحة رقـ )ىذا ال
 تعديؿ بيانات المحافظات بعد انتياءالمجاف المختصة بتوضيح التقسيـ االدارى الجديد لممحافظات. 

                                                           
(1)
سمسمة قضايا التخطيط والتنمية  رقـ  ،ارىا عمى التنميةالتغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية فى خريطة المحافظات وآث
 2010(، معيد التخطيط القومى ، فبراير219)
 




ذذذذذذ  

 

 يناير : 25اإلدارة المحمية بعد ثورة  أوضاع7-4-2
اريخيا طموحات المواطف المصري فى ظؿ السيطرة الحكومية لـ تمبى اإلدارة المحمية عمى مدى ت

الكاممة ، بؿ خمقت منو مواطنًا يتسـ بالالمباالة وعدـ االنتماء لموطف ، فضاًل عف تيميشو مف الحياة 
السياسية فتدنت نسب مشاركتو فى العممية السياسية ، بؿ وفى العمؿ األىمي والتطوعي ،  وضعفت ثقتو 

 . في كؿ ما ىو حكومي
ورغـ ما شيدتو سنوات ما قبؿ ثورة يناير مف توجو سياسي نحو تطبيؽ الالمركزية  فى اإلدارة 
المحمية بيدؼ االرتقاء باإلدارة المحمية وتطوير األداء ، ورغـ عقد العديد والعديد مف المؤتمرات 

ثبت أف ذلؾ لـ يكف والحوارات والمقاءات لموصوؿ الى أفضؿ صيغة لتطبيؽ الالمركزية ، إال أف الواقع ا
 سوى شعارات وىمية لمنظاـ السابؽ الذي استفاد لحد كبير مف نظاـ اإلدارة المحمية وتحصف بقوانينيا .

ومع قياـ ثورة يناير عاد الحديث حوؿ ضرورة تطبيؽ الالمركزية مرة اخرى  فى سياؽ إصالح وىيكمة 
وزارة التربية والتعميـ ووزارة التضامف األوضاع المتدىورة فى البالد ، وتـ إنشاء وحدة فنية داخؿ 

، اال انو مع تغير القيادة السياسية وتعاقب الوزارات المختمفة (1)االجتماعي لمتطبيؽ التدريجي لالمركزية 
في مصر خالؿ الفترة االنتقالية ػ الغير مستقرة ػ خفت الحديث عف موضوع الالمركزية أو اإلدارة المحمية 

 .ت السياسية التى جاءت بعد الثورةويات القيادانتيجة إعادة ترتيب أول
 
 وضع اإلدارة المحمية في دساتير ما بعد الثورة 7-4-2-1

بتعديؿ  2011( لسنة 115بعد الثورة اصدر المجمس االعمى لمقوات المسمحة القانوف رقـ )
تتعمؽ االولى مف خالؿ إضافة مادتيف جديدتيف  1979لسنة  43بعض أحكاـ قانوف االدارة المحمية رقـ 

بعنشاء إدارة بالوزارة تسمى بعدارة التفتيش والمتابعة تقوـ بالتفتيش الفنى واالدارى عمى العامميف باإلدارات 
المحمية المختمفة واإلشراؼ والرقابة عمييـ ومتابعة أعماليـ ، فى حيف تنص المادة الثانية عمى جواز 

مأمورى الضبط القضائى بالنسبة لمجرائـ التى يرتكبيا  منح بعض العامميف بعدارة التفتيش والمتابعة صفة
 العامموف فى الوحدات المحمية والمتعمقة بأعماليـ . 

فقد استحدث العديد مف المواد عمى نظاـ االدارة المحمية مما دعا بعض امراء  2012أما دستور 
فيو لمسمطة المحمية  لمقوؿ بأف مواده أعادت الى حد ما صياغة بنية النظاـ المحمى بأسموب يسمح

 :(2)باالستقالؿ عف السمطة التنفيذية ، وتتمثؿ ىذه المواد المستحدثة فى 
( عمى "تكفؿ الدولة ما تحتاجو الوحدات 184( حيث تنص األولى )186(،)185( ،)184المادة )

وتقريب المحمية مف معاونة فنية وادارية ومالية وتضمف التوزيع العادؿ لممرافؽ والخدمات والموارد 
( عمى " 185مستويات التنمية والمعيشة بيف ىذه الوحدات طبقًا لما ينظمو القانوف ، فيما تنص المادة )

اف تدخؿ فى موارد الوحدات المحمية الضرائب والرسوـ ذات الطابع المحمى األصمية واالضافية ، وتتبع 
مى النحو الذى ينظمو القانوف ، اما فى جبايتيا القواعد واالجراءات المتبعة فى جباية امواؿ الدولة ع

( فعنيا تنص تتيح تعاوف الوحدات المحمية فى األعماؿ ذات النفع المشترؾ ، ووسائؿ 186المادة )
 التعاوف بينيا وبيف اجيزة الدولة بحسب ما ينظمو القانوف.

                                                           
ناىد أديب ، النظاـ المحمى فى مصر ، الواقع الحالي ، اإلشكاليات ومبررات التغيير، ورقة مقدمة لورشة نحو إطار دستوري وقانونى داعـ  ((1)

 .2012مارس  30-28تطوير امدارة المحمية ، وزارة التنمية المحمية ، العيف السخنة لتطبيؽ الالمركزية فى مصر ، وحدة 
(2013/2014خطةالتنمٌةاالقتصادٌةواالجتماعة) 

(2)
  



ضضضضضض  

 

التغيــــر فـــــى المجـــــالس اللـــــعبية المحميـــــة قبـــــل وبعـــــد الثـــــورة  واثرىـــــا عمـــــى تنميـــــة  2- 7-4-2
 ريف المصرى:ال

والقوانيف المنبثقة منو أسموب تشكيؿ المجالس الشعبية المحمية واختصاصاتيا  71حدد دستور 
ومواردىا المالية ودورىا فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية ودورىا فى الرقابة عمى أوجو النشاط ، والعالقة 

جمس التنفيذي ، ومف اىـ بينيا وبيف مجمس الشعب والحكومة ، كما صاغ العالقة بينيا وبيف الم
 المحاور التى حددتيا القوانيف :

طريقة انتخاب المجالس الشعبية المحمية بحيث يكوف نصؼ األعضاء مف العماؿ والفالحيف واف  -
يتـ تشكيؿ مجمس محمى باالنتخاب المباشر لكؿ وحدة محمية واف يكوف لكؿ وحدة محمية مجمس 

ء الوحدات المحمية ورؤساء االجيزة التنفيذية فى تنفيذى برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤسا
 نطاؽ الوحدة باإلضافة لرؤساء لجاف المجمس المحمى لموحدة .

 استبداؿ مسمى المجالس المحمية بالمجالس المحمية الشعبية. -
تعديؿ نظاـ  انتخابات المجالس الشعبية المحمية لتجمع ما بيف القائمة الحزبية واالنتخاب  -

 الفردي.
نظاـ االستجواب والذي بموجبو يتـ محاسبة المحافظ ورؤساء األجيزة التنفيذية بتقديـ  استبداؿ -

طمبات إحاطة لكؿ مف المحافظ ورؤساء األجيزة التنفيذية ، وقد انتفى الجانب الرقابي ليذه 
 المجالس .

ا بمػغ مجمسػ 1762الجدير بالذكر أف عدد المجػالس الشػعبية المحميػة فػي مصػر قبػؿ الثػورة بمػغ حػوالي 
 %  منيـ ينتموف لمحزب الوطني الديمقراطي . 98الؼ عضو  52عدد أعضائيا 

يناير تحواًل في دور المجالس الشعبية المحمية حيث  25وقد شيدت السنوات السابقة لقياـ ثوره 
فقدت قدرتيا عمى تحقيؽ األدوار المنوطة بيا وأصبحت أداه في يد النظاـ السابؽ لتحقيؽ مصالحو، 

مف أف الدستور أشار إلى اختصاصات ىذه المجالس إال انو ترؾ تنظيميا الفعمي لمقانوف   فبالرغـ
ولوائحو التي كانت تصب في مصمحة ىذا النظاـ، وعمومًا تمثمت أىـ مالمح  المجالس المحمية في 

 مصر قبؿ الثورة فى :
جالس التداخؿ بيف اختصاصات ىذه المجالس فى المستويات المختمفة واختصاصات الم -

 التنفيذية.
ضعؼ الدور الرقابي ليذه المجالس نتيجة التحوؿ مف نظاـ االستجواب لمجيات التنفيذية إلى  -

نظاـ اإلحاطة فقط مما أدى لتالشى الدور الرقابى لتمؾ المجالس اماـ سطوة ونفوذ وقوة 
آنذاؾ  المحافظيف واألعضاء التنفيذييف، وقد وصؿ االمر الى حد صدور قرار مف وزير المالية

بمنح رؤساء المجالس المحمية سمطات وزير مالية فى التصرؼ فى أمواؿ الميزانية الخاصة 
 (1)بمحافظاتيـ 

أدى الجمع بيف النظاـ الفردى والقوائـ الحزبية فى انتخابات المجالس الشعبية المحمية الى  -
قمة ومف ثـ ترؾ التركيز عمى وجود مرشحيف مف االحزاب سواء الحزب الحاكـ او االحزاب المست

                                                           
 ـ .2011يونيو  29وساـ متى ، حؿ المجالس المحمية فى مصر ، منظومة الفساد تتياوى ، جريدة السفير األربعاء (1)



غغغغغغ  

 

% مف اجمالى 98ذلؾ المجاؿ واسعا اماـ استحواذ الحزب الوطنى المنحؿ عمى اكثر مف 
أعضاء ىذه المجالس فى مقابؿ عدـ وجود اى تمثيؿ لممواطنيف فى انتخابات ىذه المجالس، 
األمر الذى كاف مف شانو عدـ تحقيؽ أعضاء المجالس الشعبية المحمية األىداؼ المنوطة بيـ 

سعوا لتحقيؽ أىدافيـ الشخصية عمى حساب المصمحة العامة دوف اى مسائمة مما ادى الى  بؿ
انتشار الرشاوى والمحسوبيات في الوحدات المحمية وعمى مستوى الريؼ .، كما أف مشاركة ىذه 
المجالس مف جية أخرى لمجياز التنفيذي فى إدارة المرافؽ العامة لمدولة مف خالؿ التعديالت  

 وحتى قبؿ الثورة . 1981أت عمى قانوف اإلدارة المحمية منذ عاـ التي طر 
وعالوة عمى ذلؾ لـ تقـ ىذه المجالس بأي دور يذكر في الريؼ المصري الذي تضاءلت فيو 
الخدمات االساسية مف مياه شرب وصرؼ صحي ، وجميع الخدمات األخرى التى تمثؿ مختمؼ ابعاد 

 التنمية البشرية فى الريؼ .
 

ت العوامؿ السابقة باإلضافة الى عوامؿ أخرى الى تدىور أوضاع المحميات وتزايد الفساد وقد أد
والمحسوبيات والرشاوى، وال ننسى فى ىذا المقاـ مقولة  " الفساد لمركب " وقد اوجد ذلؾ نوعًا مف الحراؾ 

ا التجاىؿ الشعبى والمجتمعي تجاه تغيير ىذه أألوضاع وخاصة فى الريؼ المصرى الذى عانى مف ىذ
يناير حؿ المجالس الشعبية  25الشديد وانتشار المحسوبيات والفساد ، لذا كاف مف اىـ مطالب ثورة 

وجاءت نتائجيا  2008المحمية والتى وجدت بطريقة غير شرعية نتيجة تزوير االنتخابات فى عاـ 
ت المحميات لصالح الحزب الوطنى وما ترتب عميو مف سيطرة أعضاء الحزب الوطنى  عمى مقدرا

 وتطويعيا لمصالحيـ الشخصية .
 

ـ بحؿ ىذه المجالس، وتـ تقديـ مقترحات إليجاد 2011( بتاريخ 116لذا فقد صدر القرار رقـ )
بدائؿ مؤقتة ليا تقوـ بخدمة المواطنيف فى المحميات حتى ال تتعطؿ مصالحيـ مف خالؿ االستعانة 

 جتمع المدني .بشباب الثورة او المجاف الشعبية او مؤسسات الم
 

( منو الى اف يكوف انتخاب وتشكيؿ المجالس المحمية 188فى المادة ) 2012وقد أشار دستور 
سنوات ، ويشترط فى المرشح  4مف خالؿ الوحدات المحمية وباالقتراع السرى العاـ المباشر لمدة 

المجمس ممثموف سنة ، ويضـ الى عضوية  21لعضوية المجمس اال يقؿ سنو يوـ فتح باب الترشح عف 
عف اجيزة السمطة التنفيذية فى الوحدة المحمية دوف اف يكوف ليـ صوت معدود، وينتخب كؿ مجمس 

الى اف قرارات المجمس المحمى  190رئيسو ووكيمو مف بيف اعضائو المنتخبيف .كما اشارت المادة 
 لمنع تجاوز المجمس ليذه الصادرة فى حدود اختصاصو نيائية وال يجوز تدخؿ السمطة التنفيذية فييا اال

عدـ  191الحدود او االضرار بالمصمحة العامة او بمصالح المجالس المحمية ، فى حيف تضمنت المادة 
 جواز حؿ المجالس المحمية بعجراء ادارى شامؿ حيث ينظـ القانوف طريقة حؿ اى منيا واعادة انتخابو .

 



ظظظظظظ  

 

اء االنتخابات البرلمانية بعد اف قضت قضت المحكمة اإلدارية بتأجيؿ إجر  2013مارس  6وفى 
، وبعدـ إجراء انتخابات المجالس المحمية الجديدة حتى  2012ببطالف البرلماف الذى تـ انتخابو فى عاـ 

بعد إجراء االنتخابات البرلمانية قبؿ عاـ وحتى وقتنا ىذا لـ يتـ تشكيؿ اى مجالس محمية حيث يرتبط 
 يونيو. 30عمييا بعد ثورة  ذلؾ بتفعيؿ خارطة الطريؽ المتعارؼ

 
الثورة  مف ناحية أخرى وفى إطار الجانب التنفيذى فى الوحدات المحمية فقد شيدت فترة ما بعد

أجراء أكثر مف حركة لتغيير المحافظيف عمى مستوى الجميورية وذلؾ فى اطار تطوير المحميات شممت 
، ثـ فى 2011أغسطس  14افظيف فى نواب لممح 3محافظ جديد ونقؿ محافظ واحد وتعييف  11تعييف 
يونيو  30تـ إجراء حركة محافظيف جديدة وتـ ازاحة ىؤالء المحافظيف ايضا بعد ثورة  2013 16/6

،حيث نجـ عف ذلؾ مزيد مف تدىور االوضاع فى الريؼ نتيجة عدـ استقرار االوضاع السياسية وعدـ 
 القدرة عمى اتخاذ اى قرارات بشاف الريؼ نتيجة ذلؾ . 

 
 الوضع الراىن لموحدات المحمية القروية  7-4-3

تمثؿ الوحدات المحمية القروية اقؿ درجة فى التقسيـ االدارى وىى منشآت حكومية اقيمت فى الريؼ 
لخدمة السكاف، ويتـ تزويدىا باالخصائييف والفنييف الالزميف لكشراؼ عمى الخدمات الصحية والتعميمية 

يدؼ رفع مستوى معيشة سكاف الريؼ وتدريب القادة المحمييف والعمؿ عمى واالجتماعية ....الخ ، وذلؾ ب
رشادىـ لزيادة اإلنتاج الزراعي ورفع المستوى  نشر الصناعات الريفية لتنمية الدخؿ ومساعدة الفالحيف وا 

 الصحي في الريؼ .
 

دة عاـ وح1177)بعد الثورة( مقابؿ 2012وحدة محمية عاـ  1252وقد بمغ عدد الوحدات المحمية 
قرية عاـ  4753ـ مقابؿ 2012قرية عاـ  4650% تخدـ 6,4ـ )قبؿ الثورة( بنسبة زيادة بمغت 2009
ض عدد اانخف (10-7، وكما يتضح مف الجدوؿ )% 2,16بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 2009

بنسبة  2012عامؿ  84101إلى  2009عامؿ  108113العامميف بالوحدات المحمية بعد الثورة مف 
%، ويشمؿ مفيوـ العامميف كاًل مف األخصائييف والفنييف ، باإلضافة إلى الميف 22,2ض بمغت انخفا

 األخرى.
 

  



أأأأأأأ  

 

 ( التغير فى عدد الوحدات القروية والقرى التى تخدميا قبل وبعد الثورة10-7جدول رقم )
عدد القرى التى تخدميا  عدد العاممين

 الوحدات المحمية
 عدد الوحدات
 المحمية

 السنة
 بيان/ال

 )قبؿ الثورة(2009 1177 4753 108113
 بعد الثورة() 2012 1252 4650 84101
 لمتغير % 6,4 -2,16 22,2

  2012، 2009:الجياز المركزي لمتعبئة لعامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتماعية،المصد
 

مميوف مستفيد عاـ  57,08دات المحمية كما بمغ عدد المستفيديف مف الخدمات التى تشرؼ عمييا الوح
 %. 5,7بنسبة انخفاض بمغت  2009مميوف مستفيد عاـ  60,6مقابؿ  2012

 
 ( التغير في عدد المستفيدين من الخدمات11-7جدول رقم )

 التي تلرف عمييا الوحدات المحمية طبقًا لنوع الخدمة .
خدمات تدريب  خدمات تعميمية اجمالى

 مينى
خدمات 
 اجتماعية

خدمات 
 طبية

 البياف
 السنة/

 (2009قبؿ الثورة ) 476770 46035 107 82990 605902
57079 75640 

 
 (2012بعد الثورة ) 475890 19225 42

 لمتغير % 0,2%- %    58,2- 60,7%- %8,8 5,7%-
  2012،  2009تماعية عاـ: الجياز المركزي لمتعبئة لعامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االج مصدرال    

 
بالمقارنة بعاـ  2012كما انخفضت الخدمات التعميمية التى تشرؼ عمييا الوحدات المحمية عاـ 

بالمقارنة بعاـ  2012% ، كما انخفضت خدمات التدريب المينى عاـ 8,8بنسبة انخفاض بمغت  2009
رة انخفاض فى عدد الخدمات % ، كما شيدت فترة ما بعد الثو 60,7وذلؾ بنسبة انخفاض بمغت  2009

األخرى التي تشرؼ عمييا الوحدات المحمية وىى الخدمات الطبية واالجتماعية وخدمات التدريب الميني 
بنسب انخفاض بمغت  2009،2012والخدمات التعميمية وذلؾ فيما بيف عامي 

 % عمى التوالي .%8,8 ،%60,7،%58,2،0,2
 

ية ، البحيرة ، المنيا عمى أكبر عدد لممستفيديف مف خدمات وقد استحوذت محافظات الدقيمية ، الشرق
مقابؿ استحواذ محافظات  2009% عاـ 6,7%،7,9%،10,4%، 20,3الوحدات المحمية بنسب بمغت 

جدوؿ  % عمى التوالي7,6%، 11,6%، 13%، 13,9الجيزة، القميوبية، الدقيمية، البحيرة عمى نسب 
(7-11) 



ببببببب  

 

 المحمية والقرى التى تخدميا وعدد المستفيدين بالمحافظات ( عدد الوحدات12-7جدول رقم )
   2011/2012-2009/ 2008المختمفة

عدد القرى التى  عدد المستفيدين من خدمات الوحدة
 تخدميا

عدد الوحدات 
 المحمية

 البيان/المحافظة

2012 2009 2012 2009 2012 2009 
 حمواف 9 ػ 28 ػ 8584 ػ
 رأكتوب6 39 ػ 118 ػ 54794 ػ

 دمياط 38 41 85 85 8960 12522
 دقيمية 106 108 483 487 123137 66493
 شرقية 101 105 499 502 62972 38614
 قميوبية 53 54 198 197 29215 74063
 كفر الشيخ 62 76 205 215 24546 23565
 غربية 54 59 314 323 40055 +27501
 منوفية 70 70 308 315 22881 29155
 بحيرة 85 87 497 497 47739 43146
 اسماعيمية 15 15 36 31 7144 5877
 جيزة 2 51 2 133 2200 79347
 بنى سويؼ 39 41 209 222 14024 18184
 الفيـو 61 61 162 162 26012 23600
 المنيا 61 61 361 360 40823 26387
 أسيوط 54 54 231 236 26953 23359
 سوىاج 51 51 269 270 25267 31999
 قنا 40 47 187 158 16133 14262
 أسواف 25 27 106 121 5725 5412
 االقصر 32 32 165 55 6831 7238
 البحر األحمر 18 19 33 16 2965 6190
 الوادى الجديد 22 48 71 117 1833 6008
 مطروح 56 58 100 62 1433 3144
 شماؿ سيناء 84 87 86 86 5676 4731
 االجمالى 1177 1252 4753 4650 605902 57079

، إصدار  2012: الجياز المركزي لمتعبئة لعامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتماعية عاـ  المصدر    
 2012نوفمبر 

ويالحػػػػػظ ممػػػػػا سػػػػػبؽ التراجػػػػػع فػػػػػى دور المحميػػػػػات  وفػػػػػى الخػػػػػدمات التػػػػػى تقػػػػػدميا وعػػػػػدد المسػػػػػتفيديف 
 مف ىذه الخدمات بعد الثورة .



ججججججج  

 

 غير في الخدمات الزراعية المساندة ) جياز اإلرلاد الزراعي (قبل وبعد الثورة:الت -7-5
رسػػػػػمية تيػػػػػدؼ إلػػػػػى إحػػػػػداث تغييػػػػػرات اإلرشػػػػػاد الزراعػػػػػى ىػػػػػو عمميػػػػػة تعميميػػػػػة متكاممػػػػػة وغيػػػػػر 

ايجابيػػػػػػة مرغوبػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع الريفػػػػػػي، ويقػػػػػػـو بيػػػػػػا جيػػػػػػاز متكامػػػػػػؿ مػػػػػػف المينيػػػػػػيف والقػػػػػػادة المحميػػػػػػة 
ئػػػػػػػػاتيـ لمسػػػػػػػػاعدتيـ عمػػػػػػػػى االرتقػػػػػػػػاء بمجتمعػػػػػػػػاتيـ واسػػػػػػػػتغالؿ اإلمكانػػػػػػػػات لخدمػػػػػػػػة الػػػػػػػػزراع وأسػػػػػػػػرىـ وبي

والمػػػػػػوارد المتاحػػػػػػة وجيػػػػػػودىـ الذاتيػػػػػػة لرفػػػػػػع مسػػػػػػتوى معيشػػػػػػتيـ وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إحػػػػػػداث التغييػػػػػػرات 
السػػػػػػػموكية المرغوبػػػػػػػة فػػػػػػػي معػػػػػػػارفيـ واتجاىػػػػػػػاتيـ وسػػػػػػػموكياتيـ، ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ فػػػػػػػعف اإلرشػػػػػػػاد الزراعػػػػػػػي فػػػػػػػي 

لبحػػػػث العممػػػػي الزراعػػػػي والتعمػػػػيـ الزراعػػػػي الفني،حيػػػػث مضػػػػمونو يمثػػػػؿ أحػػػػد أضػػػػالع مثمػػػػث يتضػػػػمف ا
 تترابط ىذه االضالع معًا لتكوف منظومة االنتاج الزراعي في أية دولة مف دوؿ العالـ.

 
ويعتبر االرشاد الزراعي في الوقت الحالى ىو قاطرة التنمية الزراعية إنطالقا مف رسالتو  

ية الزراعية وتحقيؽ التقدـ التكنولوجى الزراعي، باإلضافة األساسية في العمؿ عمى زيادة األنتاج واالنتاج
إلى دوره التثقيفى والتعميمى اليادؼ إلى تعديؿ السموكيات واالتجاىات والمعارؼ في الريؼ والعمؿ عمى 

 تطويرىا وتحسينيا لتواءـ المتغيرات الحادثة في المجتمع الريفي.
 

الدوؿ المتقدمة تقديـ الخدمات االرشادية ويقع عمى عاتؽ المؤسسات الحكومية والخاصة في  
التى تزود الفالح بالتكنولوجيا الجديدة والمستحدثات الزراعية، وكؿ جديد حوؿ االنتاج والمحاصيؿ 

 وأساليب حؿ المشاكؿ التى تواجو المزارع وذلؾ بمساعدتو عمى إختيار البدائؿ المتاحة لو.
 
 أوضاع االرلاد الزراعى فى مصر  7-5-1

رشاد الزراعي في مصر منذ سنوات بالعديد مف المراحؿ والتغيرات سواء في السياسات أو مر اإل
االستراتيجيات أو اليياكؿ التنظيمية الخاصة بو وكاف لذلؾ إنعكاسو الواضح عمى االنتاج الزراعي 
 واالنتاجية الزراعية في مصر خالؿ السنوات الماضية وكاف مف أىـ المراحؿ التى مر بيا االرشاد
الزراعي في مصر ىى مرحمة التحرر االقتصادي والتى تبنتيا الدولة في أوائؿ التسعينات والتى 
استيدفت إطالؽ حرية لمزارع في إتخاذ قراراتو الزراعية دوف االعتماد عمى الدولة وذلؾ فيما يختص 

ىذه السياسة في  بنوع ما يزرعو وتسويؽ منتجاتو ، ومف ثـ فقد انحصر دور الدولة )وزارة الزراعة( وفؽ
 -اىـ المحاور التالية:

 



ددددددد  

 

إجراء الدراسات والبحوث لموصوؿ إلى توصيات ومستحدثات تعمؿ عمى زيادة اإلنتاجية   (1)
الزراعية في مختمؼ مجاالت النشاط الزراعي، وىو الدور المنوط بو مراكز البحوث الزراعية 

 والمعاىد التابعة ليا.
صيات والمستحدثات مف خالؿ مختمؼ الطرؽ والمعينات توعية المزارعيف وأسرىـ بمختمؼ التو   (2)

 اإلرشادية واإلعالمية المتعددة والمناسبة ليموىو الدور المنوط بجياز االرشاد الزراعى 
جراء الدراسات الخاصة بالميزة النسبية   (3) إجراء التنبؤات الزراعية الالزمة لكنتاج الزراعي وا 

 والعوائد االقتصادية لممحاصيؿ الزراعية.
وكاف اليدؼ مف ىذه السياسة التى اتبعتيا الدولة تحسيف الخدمة اإلرشادية في الريؼ والنيوض 
يجاد منظومة إرشادية قادرة عمى التواءـ مع المستجدات الحادثة آنذاؾ في الساحة  باإلنتاج الزراعي وا 

 الزراعية عمى المستوى الدولة واإلقميمى.
 25عي عف أداء دورىا المنوط بو خالؿ السنوات السابقة لثورة ورغـ ذلؾ تراجعت منظومة اإلرشاد الزرا

يناير  وانعكس ذلؾ بشكؿ مباشر عمى اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية بشكؿ خاص  نتيجة لعدة أسباب 
 -منيا:
عدـ وجود إرادة سياسيو جادة لمنيوض باإلنتاج الزراعي وتنمية الريؼ، وعدـ وضع الريؼ عمى  -

 تصادية.أولويات األىداؼ االق
 اختالؼ الرؤى والتوجيات لمقائميف عمى العمؿ الزراعي في مصر مف وقت مخر. -
 تراجع منظومة البحث العممي في مصر ومف ثـ تراجع دوره في النيوض باإلنتاج الزراعي. -
 ضعؼ دور التعاونيات الزراعية في خدمة المزارعيف. -
 عيف التى أصبحت متطورة ومتجددة.عدـ وجود برامج ارشادية مناسبة لرغبات أو حاجات المزار  -
تزايد التفتت الحيازى في الريؼ في الفترة الماضية وما أدى إليو مف صعوبة تطبيؽ التقنيات  -

الحديثة في االنتاج أو تحديث امالت والمعدات الزراعية ومف ثـ إعاقة اإلرشاد الزراعي عف 
 القياـ بدوره الحقيقي في الريؼ.

ب إلى تراجع اوضاع المنتجيف الزراعييف في الريؼ نتيجة ضعؼ وقد أدى تراكـ ىذه األسبا
الدور األرشادى، كما تراجعت األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الريؼ وغاب المرشد الزراعي عف 
الصورة، كما ساىـ االرتفاع المتزايد في اسعار المستيمكيف دوا اف يواكبيا زيادة موازية فيما يحصؿ عميو 

زيادة سطوة طبقة األغنياء واألثرياء في الريؼ ومف ثـ استحواذىـ واقتناؤىـ لكؿ جديد في  المزارعوف في
مجاؿ الزراعة ومستمزمات اإلنتاج وذلؾ فى ظؿ ما ىو معروؼ مف اف غالبية المنتجيف الزراعييف فى 
ت مصر  ىـ مف صغار المزارعيف  ومف ثـ اقتصر تعامؿ المرشد الزراعي في الريؼ مع ىذه الطبقا

دوف األخرى، مما ساىـ في مزيد مف تدىور أوضاع صغار الحائزيف ومف ثـ تراجع اإلنتاج الزراعي 
 وتراجع دور اإلرشاد الزراعي.

 



ههههههه  

 

المطالبات بضرورة إنشاء كياف  لمفالحيف واإلرشاد مف أجؿ إيصاؿ  تزايدتيناير  25وبعد ثورة  
راجع مستويات معيشتيـ، اصدر وزير صوت الفالح  لمدولة خاصة بعد تدىور أوضاع الفالحيف وت

بتشكيؿ المجمس القومي لكرشاد  2013لسنة  1176الزراعة واستصالح األراضي قرار وزاري رقـ 
برئاسة وزير الزراعة وعضوية رئيس قطاع اإلرشاد الزراعي )مقرر( ورئيس اإلدارة المركزية  (1)الزراعي

اإلدارة المركزية لألراضى والمياه رئيس معيد بحوث لكرشاد ورئيس اإلدارة المركزية لمبساتيف، رئيس 
المحاصيؿ الحقمية لكرشاد والتدريب، وجميع وكالء المعاىد البحثية لكرشاد والتدريب ووكيؿ المعمؿ 
المركزى لممناخ، ونقيب فالحى مصر، ويالحظ أنو ألوؿ مرة يشارؾ الفالح المصرى في مؤسسة 

 قائميف عمى المراكز البحثية.حكومية مع قيادات ىذه المؤسسات وال
 -وييدؼ المجمس إلى: 
المساىمة في تطبيؽ الدورة الزراعية التى فشمت الدولة ممثمة في وزارة الزراعة في تنفيذىا خالؿ  -

 السنوات الماضية.
 توعية المزارعيف بكيفية استخداـ المبيدات ومخاطرىا وتقنيف وضع المبيدات في الريؼ.    -
 سنوات . 10طة النيوض بالزراعة خالؿ المساىمة فى اعداد خ -
دراسة تكمفة المحاصيؿ الزراعية ، وتسويؽ المحاصيؿ االستراتيجية  بما يحقؽ االكتفاء الذاتى  -

% مف 75منيا خالؿ الفترة  المقبمة بما فى ذلؾ دور التعاونيات التى ستتعاقد عمى شراء 
 المحاصيؿ االستراتيجية  مف الفالحيف .

يرات التى حدثت فى منظومة الجياز االرشادى قبؿ وبعد الثورة سيتـ المقارنة بيف ولمتعرؼ عمى التغ
 ـ مف خالؿ بعض البنود : 2009/2011عامى 
 

 أواًل : من حيث عدد المرلدين 
( تناقص عدد المرشديف الزراعييف بالقري حيث يالحظ مف الجدوؿ اف 13-7يوضح الجدوؿ )

% منيـ اناث 3,7% منيـ ذكور، 96,3 2009د خالؿ عاـ مرش 3417عدد المرشديف الزراعييف بمغ 
% ذكور ، 83,8% 4,2ـ بنسبة انخفاض بمغت نحو 2011مرشد عاـ  3274انخفض العدد الى 

% اناث ، ويالحظ مف ذلؾ تناقص نسبة المرشديف مف الذكور مقابؿ تزايدىـ فى االناث مما  16,2
 .2011خالؿ عاـ  يعنى دخوؿ أعداد جديدة مف اإلناث لمعمؿ االرشادى

 
 
 
 
 
 

                                                           
 of agriculture جع االرتباط التلعبي غير صحيح.خطأ! مر (1)



ووووووو  

 

 ( التغير فى اعداد المرلدين الزراعيين بالقرى13-7جدول رقم )
 

 السنة/البيان
  اعداد المرلدين الزراعيين بالقرى

 اجمالى
% 
 % اناث % ذكور 

2009 3290 96,3 127 3,7 3417 100 
2011 2743 83,8 531 16,2 3274 100 
 4,18- 318,11 %16,63- % التغير

 : االدارة المركزية لكرشاد الزراعي ، إدارة تكنولوجيا المعمومات ،  مصدرال
 

فى مقابؿ تناقص عدد الذكور والذى يرجع الى البحث عف عمؿ اخر غير مينة المرشد الزراعى ،  أو 
عدة سنوات معينيف منيـ ) الجدير بالذكر اف قرارات تعييف المرشديف الزراعيف تـ وقفيا منذ نقص عدد ال

بؿ الثورة (،باإلضافة لتراجع الحالة األمنية فى القرى بعد الثورة جعمت المرشديف الزراعييف وخاصة ق
المقيميف فى مناطؽ بعيدة عف مناطؽ العمؿ االرشادى يحجموف عف العمؿ بالريؼ وخاصة اثناء الثورة 

. 
 

 الثورة( التغير فى حجم الحياز الوظيفى لالرلاد الزراعى قبل وبعد 14-7جدول رقم )
 السنة

 البٌان

عدد المرشدٌن 

 الزراعٌٌن

اجمالى 

الجهاز 

 الوظٌفى

% عدد 

المرشدٌن 

الى الجهاز 

 الوظٌفى

عدد 

 الجمعٌات

 الزراعٌة

% عدد 

المرشدٌن الى 

 عدد الجمعٌات

2009 3417 7121 47,9 4751 71,9 

2011 3274 6378 51,3 4147 78,9 

 عى ، ادارة تكنولوجيا المعمومات ، .:  االدارة المركزية لالرشاد الزرا المصدر
 

وبالنسبة لمجياز الوظيفى لالرشاد الزراعى فقد شيدت فترة ما بعد الثورة تراجعا فى اعداد العامميف 
بالجياز الوظيفى لالرشاد الزراعى )مف اخصائييف زراعييف ، مرشديف زراعييف ، مشرفى أحواض، 

ـ الى حوالى  2009عضو عاـ 1721وظيفى مف الخ(... حيث انخفض عدد االعامميف بالجياز ال
 .%10,4بنسبة انخفاض بمغت حوالى  2011عضو عاـ  6378

 
( انخفاض عدد المرشديف الزراعييف بالجمعيات 14-7مف ناحية اخرى يالحظ مف الجدوؿ رقـ )

 الزراعية فى بعض المحافظات وزيادتيـ فى محافظات اخرى .



ززززززز  

 

 ن وعدد الجمعيات الزراعية في محافظات الجميورية( عدد المرلدين الزراعيي15-7جدول )
 

 

 المحافظة

 الجهاز الوظٌفى لالرشاد الزراعى عدد المرشدٌن عدد الجمعٌات

 قبل

 الثورة

2009 

 بعد

 الثورة

2011 

 قبل

 الثورة

2009 

 بعد

 الثورة

 قبل

 الثورة

2009 

 بعد

 الثورة

 64 65 صور صور 98 63 مطروح 

 150 193 52 28 62 1 اإللكندرٌة

 441 518 227 270 497 400 البحٌرة

 56 27 24 صور 86 24 النوبارٌة 

 526 604 312 352 485 400 الدقه ٌة 

 109 124 34 39 85 70 دمٌاط

 563 242 343 صور 245 209 كور الشٌخ

 778 486 578 273 328 325 الغربٌة

 471 515 262 238 315 290 منوفٌة

 257 710 22 466 497 459 شرقٌة

 44 84 4 19 16 4 بورلعٌد

 175 179 32 34 47 39 إلماعٌ ٌة

 27 44 7 8 15 7 اللوٌ 

 230 290 123 156 198 187 ق ٌوبٌة 

 116 124 54 58 82 53 شمال لٌناء

 25 30 1 11 9 1 ينو  لٌناء 

 39 120 8 65 16 0 القاارة

 19 95 8 8 179 15 يٌزة 

 15 ـ 2  ـ 3 ح وان

 145 ـ 76 ـ ـ 112 اكتوبر6

 205 330 40 168 162 164 فٌوم 

 418 417 256 230 222 222 بنً لوٌ 

 389 586 225 344 309 288 المنٌا

 355 263 173 220 236 210 ألٌوط 

 302 342 224 243 170 266 لوااج

 169 263 61 138 187 161 قنا

 45 26 صور 5 15 58 ااقصر

 88 84 46 11 106 76 ألوان

 115 76 80 33 71 40 الوادي اليدٌد 

 42  صور صور  0 البحر ااحمر

 6378 7121 3274 3417 4751 4147 االيمالى 

  2014: االدارة المركزية لالرشاد الزراعى ، ادارة تكنولوجيا المعمومات، بيانات غير منشورة ، المصدر



ححححححح  

 

ع عدد الجمعيات الزراعية فى مف ناحية أخرى يالحظ عدـ تناسب عدد المرشديف الزراعييف م
جمعية ال يوجد بيا مرشد زراعى واحد  63بعض المحافظات فمحافظة مطروح مثال يبمغ عدد الجمعيات 

مرشد، وىكذا  52عمى اإلطالؽ بينما في محافظة اإلسكندرية توجد جمعية زراعية واحدة يتواجد بيا 
والقرى فى المحافظات مع العمـ بأف  يتضح عدـ تناسب توزيع المرشديف الزراعييف عمى الجمعيات

 الطبيعة الزراعية لمحافظة مطروح أوضح مف الطبيعة الزراعية لمحافظة االسكندرية.
 

 المعوقات التى تواجو اإلرلاد الزراعى قبل وبعد ثورة يناير  7-5-2
يواجو اإلرشاد الزراعي في مصر العديد مف المعوقات التى تقؼ كحجر عثرة أماـ تحقيؽ 

فو والنيوض بالمزارع وبالزراعة المصرية ، وتتنوع المشاكؿ والمعوقات التى تواجو اإلرشاد الزراعى أىدا
 فى مصر سواء قبؿ الثورة أو بعدىا  ومنيا:

ثات دعدـ قدرة أنظمة اإلرشاد الزراعي عمى التواصؿ مع المزارع المصرى واقناعو بتبنى المستح -1
وتحسيف مستوى معيشتو، وعدـ  تى تفيده فى زيادة إنتاجيتوالزراعية والممارسات الزراعية الجيدة ال

لية اللزامو بتبنى ىذه المستحدثات والممارسات ، حيث يقتنع المزارع المصرى دائمًا بوجية آ وجود
 نظره وما تعممو مف أباؤه وأجداده ومارسو فعميًا.

رى بمشاكمو واحتياجاتو ومف عدـ مشاركة الفالح فى البرامج االرشادية منذ البداية وىو الوحيد االد -2
ثـ فيناؾ فجوة ما زالت كبيرة بيف محتوى البرنامج االرشادى وحاجات الفالح ومتطمباتو، باالضافة 
الى عدـ استعانة معظـ البرامج االرشادية بالتقنيات الزراعية الحديثة فى توصيؿ المعمومة والميارة 

 لفالح عف البرنامج.المطموبو لمفالح مما يسيـ الى حدكبير فى انصراؼ ا
نقص الكوادر اإلرشادية وخاصة مف المرشديف الزراعييف، باإلضافة الى نقص الفئات الشابة حيث  -3

(عاـ، األمر الذى يمكف مف 60-50يالحظ أف الكوادر اإلرشادية تتركز فى الفئة العمرية مف )
ـ لمحقوؿ اإلرشادية خاللو تفسير وجود المرشديف الزراعييف فى الجمعيات الزراعية وعدـ نزولي

بجانب المزارعيف ، ويرجع ذلؾ الى عدـ تجديد الجياز االرسشادى لتوقؼ التعيينات بو مثؿ باقى 
أجيزة الدولة لعدة عقود مما ادى الى الخمؿ المؤسسى فى كافة أجيزة الدولة عمى الرغـ مما يثار 

 مف تضخـ جياز الدولة .
 و .ضعؼ كفاءة المرشد الزراعي ونقص ميارات -4
 ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارات العامة  بجياز اإلرشاد الزراعي وتبايف أدوارىا . -5

مر الذي يشكؿ معوقًا أماـ عدـ توافر وسائؿ االنتقاؿ والمواصالت لمعامميف باإلرشاد  الزراعي اال -5
 حركة المرشديف الزراعييف ويحد مف فعاليتيـ فى توصيؿ الرسالة اإلرشادية .

 



ططططططط  

 

 مرشػد الزراعي مع فئة معينػة فى الريؼ ىى فئة كبار المزارعيف وحائػزى     قصر تعامػؿ ال -
 .ة وتبنى المستحدثاتالمساحات الزراعية الكبيرة والقادريف عمى اقتناء وامتالؾ امالت الحديث   

 ة دة تخص االرشاد الزراعى بعد ثور ومف ثـ يالحظ مما سبؽ انو لـ يستحدث اى امور جدي
مف الكثير مف المؤسسات والخدمات المساندة التى تـ اىماليا فى القطاع الزراعى سواء , وذلؾ ض يناير

 قبؿ او بعد الثورة .
 

نظرًا ة يناير النتاج الزراعى بعد ثور وتنعقد امماؿ عمى اإلرشاد الزراعي أف يقوـ بدور كبير لدفع عجمة ا
 ألىميتو الكبيرة في: 

الزراعية وتطبيؽ المعارؼ والميارات والمستحدثات زيادة المساحات المنزرعة مف المحاصيؿ  -
الزراعية، ومف ثـ يمكننا تحقيؽ االكتفاء الذاتى مف أىـ المحاصيؿ الزراعية اإلستراتيجية  

 كالقمح ومحاصيؿ البذور الزيتية ، باإلضافة الى تحسيف االنتاح الحيوانى وغيرىا .
 رفع مستوى معيشة المزارعيف مف جية اخرى . -
 فى مواجية المشكمة السكانية فى مصر مف خالؿ التوعية واالرشاد لألسر الريفية. المساىمة -
المساىمة فى حؿ مشكمة ندرة المياه التى تواجو مصر مف خالؿ التوعية بأساليب ترشيد المياه   -

 سواء فى االستخدامات الزراعية والمنزلية .
رعيف فيما يتعمؽ بمعامالت ما بعد المساىمة فى مواجية المشكالت التسويقية التى تواجو المزا -

 الحصاد مف خالؿ دور اإلرشاد التسويقى .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ييييييي  

 

 ثامنال الفصل
 التغيرات في أوضاع التنمية البلرية
 في الريف المصري قبل وبعد الثورة

 
 تمييد: 8-1

وما  2011يناير 25مر المجتمع المصرى ومازاؿ يمر بالعديد مف التغيرات الجذرية بعد ثورة  
تالىا مف تغيرات مازالت تعصؼ بالمجتمع في مختمؼ جوانبو السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتؤثر 
في نسيجو االجتماعى، تأثيرات عديدة ومختمفة عمى كؿ المستويات أىميا المستوى السياسى بمختمؼ 

فالصراع مازاؿ مستمرا أطيافو مف اإلسالمى إلى الميبرالى التى تمعب دورًا ميمًا ومستمرًا في المجتمع، 
بيف مختمؼ األطياؼ في المجتمع المصرى ولذا كاف عمينا االىتماـ بتمؾ الفترة الميمة التى قد تعيد 
تشكيؿ خريطة المجتمع، وما ييمنا ىنا ىو التعرؼ عمى التغيرات االجتماعية وخريطة التنمية البشرية 

عية، وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى تغيرات في بعض أىـ  أبعادىا االجتما ـ2011يناير  25بعد ثورة 
 التنمية البشرية التى حدثت في الريؼ المصرى.

% مف المجتمع المصرى فيو يعد القطاع األكبر مف المجتمع، ولذا 57,1فالريؼ المصرى يمثؿ 
سوؼ نركز عمى ما حدث لو في مجاالت التعميـ والصحة والدخؿ وحالة السكاف، مف خالؿ تناولنا 

 التى حدثت فى ىذه المجاالت .لمتغيرات 
التعميـ, ,  ويرصد ويحمؿ ىذا الفصؿ عدة محاور تتمثؿ فى محور حالة السكاف، محور التنمية البشرية

 ، الخدمات االساسية ، اليجرة الخارجية، اليجرة غير الشرعية ) غير النظامية(.الصحة
 
 التغيرات السكانية في الريف المصري قبل وبعد الثورة 8-2

رد االنتاجية في أى دولة مف دوؿ العالـ فيـ الثروة البشرية المتجددة االسكاف أحد اىـ المو  يعد
عدادىـ اإلعداد األمثؿ.  لمدولة إذا تـ االىتماـ بيـ وا 

فقد  والسكاف قد يمثموف نعمة او نقمة الى دولة ويتوقؼ ذلؾ عمى اسموب تعامؿ الدولة معيـ ،
تغالؿ في حالة دمجيـ في خطط التنمية وتوظيفيـ واستغالليـ االسيكونوا مصدر رخاء لمدولة وتقدميا 

وتحسيف اوضاعيـ الصحية والمعيشية ، وبالعكس فقد يكونوف مصدر تيديد األمثؿ بتعميميـ وتدريبيـ 
 لخطط التنمية أف لـ يكف مصدر يعوؽ مف نجاح ىذه الخطط فى حالة اىماليـ وعدـ استغالؿ طاقاتيـ .

اى سياسات لمتنمية  تعوؽالدوؿ النامية مف الزياة السكانية التى  العديد مف افوتعانى مصر شانيا ش
حيث أف النمو السكانى في مصر نموا سريعًا ومستمرا فمع بداية األلفية الجديدة زاد السكاف بمعدؿ 

% تقريبا سنويًا، ونظرا الف الشريحة العمرية الصغيرة فى المجتمع المصرى تمثؿ اكثر مف ثمثى 2,5
دد السكاف فاف ذلؾ يمثؿ مشكمة كبيرة فى ظؿ عدـ توافر فرص عمؿ وارتفاع معدالت البطالة عالوة ع

عمى ذلؾ فعف ىناؾ خمال كبيرا فى توزيع السكاف عمى مستوى الجميورية ،باالضافة الى انخفاض 
 الخصائص السكانية نتيجة  تزايد معدالت االمية وانخفاض المستوى الصحى ليؤالء السكاف.

 : قبل وبعد ثورة يناير التغير فى عدد السكان ومعدالت الزيادة الطبيعية فى الريف المصرى 8-2-1
ف نسمة عاـ مميو  82,5الى  2009مميوف نسمة عاـ  76,9ارتفع عدد السكاف خالؿ فترة الدراسة مف 

% عاـ 2,2الى  2009% عاـ 2% ، فيما ارتفع معدؿ نمو السكاف مف 7,3بزيادة قدرىا  2012
مميوف نسمة عاـ  42,1الى  2009مميوف نسمة عاـ  39,3كما زاد عدد السكاف الذكور مف  2012



ككككككك  

 

مميوف نسمة عاـ  37,6% ، مقابؿ زيادة عدد السكاف االناث مف 8,5بنسبة زيادة بمغت حوالى  2012
ر %، أى اف الزيادة فى نسبة الذكو 6,5بنسبة زيادة قدرىا  ـ2012مميوف نسمة عاـ  40,2الى  2009

 .زيادة فى نسبة االناث بعد الثورةكانت اعمى مف ال
 

 (2009/2012( التغير فى عدد السكان بكل من الريف والحضر خالل الفترة )1-8جدول رقم )
 )الوحدة باأللف(

معدل  النسبة رٌف النسبة حضر البٌــان

 النمو

 الجملة

 76925 %2 %57 43842 %43 33083 2009قبل الثورة 

 82550 %2,2 %57,1 47177 %42,9 35373 2012بعد الثورة 

  .2013، 2011المصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء عام 
 

%مف اجمالى سكاف الجميورية بينما تبمغ نسبة سكاف 57,1بمغت نسبة سكاف الريؼ المصرى 
نسمة عاـ  مميوف 43,8%، وقد ارتفع عدد السكاف الريفيوف مف 42,9الحضر مف اجمالى السكاف 

% ، وترجع الزيادة فى عدد 7,6وذلؾ بنسبة زيادة بمغت 2012عاـ  مميوف نسمة 47,1الى  2009
 27,8السكاف عمومًا الى ارتفاع عدد المواليد الخاـ فى كؿ مف الريؼ والحضر خالؿ فترة الدراسة مف 

لكؿ الؼ مف مولود  29,7فى الحضر و 2012مولود فى االلؼ عاـ 28.4الى  2009فى االلؼ عاـ 
وذلؾ بنسبة زيادة  2012مولود لكؿ الؼ مف السكاف فى الريؼ عاـ 34,4الى  2009السكاف عاـ 

% فى الحضر مما يدؿ عمى التزايد الكبير فى معدالت 1%مقابؿ نسبة زيادة لـ تتجاوز  5.5بمغت 
 .معدؿ الوفيات المواليد الخاـ فى الريؼ عف الحضر لفترة ما بعد ثورة ينا ير وذلؾ مقابؿ انخفاض 

 ( معدالت المواليد والوفيات الخام فى الريف المصرى 2-8)جدول رقم 
 (2009/2012لكل الف من السكان والزيادة الطبيعية  خالل الفترة )

 الزٌادة الطبٌعٌة الوفٌات الموالٌد السنوات/البٌان
2009 29,7 5,9 23,8 
2010 30,3 5,7 24,6 
2011 32,6 5,7 26,9 
2012 34,, 5,9 28,5 

 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى، سنوات مختمفة المصدر
 

لكؿ الؼ مف  29,7( تزايد معدالت المواليد الخاـ فى الريؼ مف 2-8حيث يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
% ، وذلؾ 15,5ت بنسبة زيادة بمغ ـ2012عاـ  لكؿ الؼ مف السكاف 34,3الى ـ 2009عاـ السكاف 

% لكؿ الؼ مف السكاف ، وقد ادى التزايد فى عدد المواليد الخاـ 5,9مقابؿ ثبات معدؿ الوفيات حوؿ
فى   23,8عف الوفيات الخاـ الى التزايد فى معدؿ الزيادة الطبيعية )الفرؽ بيف المواليد والوفيات( مف 

لموفيات العامة فقد بمغ معدؿ الوفيات  . اما بالنسبةـ2012عاـ  فى االلؼ 28,5الى ـ2009عاـ  االلؼ
، فبرغـ ثبات معدؿ الوفيات عاـ 2012في األلؼ عاـ  6,4مقابؿ  2009في األلؼ عاـ  6,2الخاـ 
، وقد ترجع زيادة معدؿ الوفيات 2012عاـ  6,4في االلؼ إال أنو ارتفع إلى  6,1عند  2011و 2010

 فة التيارات السياسية.مف كا 2011يناير  25إلى زيادة حوادث شيداء ثورة 



للللللل  

 

ويتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ اف ىنػػػػاؾ تغيػػػػر فػػػػى حجػػػػـ السػػػػكاف بالزيػػػػادة بعػػػػد ثػػػػورة ينػػػػاير نتيجػػػػة زيػػػػادة عػػػػدد 
المواليػػػػػد الخػػػػػاـ  مػػػػػف ناحيػػػػػة اخػػػػػرى كػػػػػاف معػػػػػدؿ الزيػػػػػادة فػػػػػى المواليػػػػػد االحيػػػػػاء بعػػػػػد الثػػػػػورة اعمػػػػػى فػػػػػى 

% 7% مقابػػػػؿ 32,1ريػػػػؼ الوجػػػػو القبمػػػػى بالمقارنػػػػة بريػػػػؼ الوجػػػػو البحػػػػرى حيػػػػث سػػػػجؿ معػػػػدؿ الزيػػػػادة 
لموجػػػػو البحػػػػرى كمػػػػا ارتفعػػػػت نسػػػػبة المواليػػػػد االنػػػػاث عػػػػف الػػػػذكور فػػػػى ريػػػػؼ الوجػػػػو القبمػػػػى حيػػػػث تمثػػػػؿ 

% لمػػػػػذكور،اما فػػػػػى ريػػػػػؼ الوجػػػػػو البحػػػػػرى فقػػػػػد ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة المواليػػػػػد االنػػػػػاث عػػػػػف 0,6% مقابػػػػػؿ 0,7
 %.2,5% مقابؿ 2,6الذكور لتمثؿ 

 
 يورية طبقا لمنوع(  المواليد إحياء بحضر وريف الجم3-8جدول رقم )

 
 السنة

 ريف وجو بحرى ريف وجو قبمى
 ذكور اناث جممة ذكور أناث جممة

2009 555792 48,4 51,5 859360 48,2 51,8 
2010 587352 48,2 50,8 755844 49,10 50,9 
2011 709300 48,9 51,1 763834 48,4 51,6 
2012 818566 49,1 50,9 803124 49,5 50,5 

 .2013ياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، :  الجالمصدر
يناير  25ترجع الزيادة فى عدد المواليد إلى عدـ اىتماـ الدولة بالمشكمة السكانية  بعد ثورة 

نتيجة اضطراب االوضاع السياسية واالقتصادية التى مرت بيا الدولة والمجتمع المصرى  2011
سكانية ، ىذا باالضافة الى تراجع برامج التوعية وطغياف ىذه االوضاع عف الحديث عف المشكمة ال

والحمالت االعالمية الخاصة بتنظيـ االسرة فى الفترات االخيرة وعدـ ادراؾ المواطنيف لممشكمة السكانية 
، األمر الذى كاف لو تاثيره السمبى عمى تدىور الخدمات االجتماعية والتعميمية والصحية فى الريؼ 

ت لمريفييف سواء مف حيث الكـ او الكيؼ، كما ساىمت ىذه الزيادات فى تفاقـ  وعدـ مالئمة ىذه الخدما
 مشكمة البطالة و الفقر.

 
  آثار ثورة يناير عمي توزيعات السكان في ريف المحافظات المصرية :  8-2-2

حيث  2011يناير  25مما سبؽ بأف ىناؾ زيادة طبيعية في معدالت المواليد بعد ثورة  ونستخمص
، وقد بمغت الزيادة فى الحضر 2009في األلؼ عاـ  23,8مقابؿ  2012في األلؼ عاـ  28,5بمغت 
، ومف الالفت لمنظر أيضا أف الزيادة الطبيعية 2009عاـ  21,2مقابؿ  2012في األلؼ عاـ  31,3

في الحضر كانت مرتفعة عف الريؼ وكما سبؽ إذ ذكرنا أف المستشفيات الكبرى توجد في الحضر ويتـ 
 يؿ بيا،  كما قد يرجع ذلؾ إلى مناخ الثورة الذى شجع عمى ذلؾ.التسج
 
 
 
 
 
 
 



ممممممم  

 

 ( معدل النمو السكان في ريف وحضر الوجو القبمى والبحرى4-8جدول رقم )
رٌ  الويه  البٌـان

 البحرى
رٌ  الويه 

 القب ى
حضر الويه 

 البحرى
حضر 

 ويه قب ى
رٌ  
 مصر

الويه 
 البحرى

الويه 
 القب ى

معدل النمو 
ى عام اللكان

2010 

1,9 2,2 1,8 2,5 2% 1,9 2,2 

 27998,4 32287,5 42773 908,0 9045,0 19060,4 23242,5 حيم اللكان

 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى ،  المصدر
حضر  % بينما كاف معدؿ نمو السكاف فى 2,2بمغ معدؿ نمو السكاف فى الوجو القبمى  حوالى  

% ويتضمف الوجو القبمى تسعو محافظات ىى 2,2% بينما ريؼ الوجو القبمى 2,5الوجو القبمى 
 (1)الجيزة، بنى سويؼ، الفيوـ، المنيا، أسيوط، سوىاج، قنا، األقصر، أسواف". 

ويتضح مما سبؽ زيادة النمو السكانى بالوجو القبمى بالمقارنة بالوجو البحرى ، وىذا يرجع إلى ثقافة  
لوجو القبمى التى تفضؿ عدد األوالد األكثر، ألنيـ يشكموف العائمة الكبيرة  والعزوة، التى يفتخر بيا أفراد ا

العائمة، فالعدد األكبر وحجـ األسرة الكبيرة، يمثؿ مصدر القوة لمعائمة في صعيد مصر، اال اف ىذا النمو 
فى الريؼ نتيجة عدـ قدرة السكاف عمى  السكانى كانت لو اثاره السمبية عمى معدالت الفقر التى زادت
الخ حتى اف الوجو القبمى اصبح سمة 000الوفاء بحاجاتيـ االساسية مف غذاء وممبس وتعميـ وصحة 

مميزة لمفقر فى مصر .وقد كشؼ المسح السكانى الذى اجراه قطاع تنظيـ االسرة بوزارة الصحةعاـ 
% فقط مف نساء 16سكانية فى مصر حيث اف % مف الزيادة ال41اف قرى الصعيد مسئولة عف  2010

% ال يستخدمنيا وخاصة فى محافظة سوىاج  84قرى الصعيد يستخدمف  وسائؿ تنظيـ االسرة فى حيف 
، كذلؾ تعتبر عدـ توفر الخدمات الصحية المناسبة والكافية فى قرى الوجو القبمى مف بيف اسباب الزيادة 

ف ذلؾ فقد انخفضت معدالت نمو السكاف بالوجو البحرى السكانية فى الوجو القبمى وعمى العكس م
 %. 1,8حضر ال فى ريؼ  بينماالفى 1,9لتصؿ الى 

 
 التغير في التوزيع السكاني وفقا لمسن قبل وبعد الثورة 8-2-3

عاـ والتى بمغت  74-70( اف اكبر تغير كاف فى الفئة العمرية 5-8يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
-65ثـ الفئة العمرية  2011/2012-2009/2010ما بيف متوسطى عاميف% 41,8نسبة التغير فييا 

، وأف الفئة العمرية 2011/2012-2009/2010% ما بيف عامى 35,4عاما والتى زادت بنسبة 69
عاما فقد شيدت انخفاضًا  19-15% ، أما الفئة العمرية 1,3لـ تحقؽ  نسبة زيادة اكثر مف  10-14

سنة قد شيدت 24ػ20، وكذلؾ الفئة العمرية %2,14و حوالى الفترتيف وصمت نسبتفى متوسطى 
سنة انخفضت اعدادىا بعد 24ػ15% مما يعنى اف فئة الشباب مف 2,4انخفاضا بمغت نسبتو حوالى 

الثورة ، وقد يرجع السبب فى ذلؾ نتيجة لالعداد التى قتمت او اصيبت خالؿ ثورة يناير واالحداث التى 
 24-20وحتى  14-10ورة كبيرة .الجدير بالذكر اف الفئة العمرية مف تمتيا وشارؾ الشباب فييا بص

% مف اجمالى عدد السكاف ، األمر الذى يعنى اف المجتمع السكانى المصرى 30تشكؿ اكثر مف 
 (2) 2013% عاـ 55,1مجتمعًا فتيًا ، حيث بمغ معدؿ االعالة بو حوالى 

 
                                                           

 .283، القاىرة، ص 2010معيد التخطيط القومى، تقرير التنمية البشرية   (1)
2013الجهازالمركزىللتعبئةالعامةواالحصاء,الكتاباالحصائىالسنوى (2)  



ننننننن  

 

 لمعمر قبل وبعد الثورةالتغير في التوزيع السكاني وفقا ( 5-8جدول رقم )
 
 

 فبات اللن

 
 

2009 

 
 

2010 

 متولط

2009/

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 متولط

2011 

/2012 

% التغٌر بٌن 
 متولطى الوترة

0-4 8990 9096 9043 9118 9217 9167 1,4 

5-9 7850 8126 7988 8466 8752 8609 7,7 

10-14 7518 7530 7524 7592 7652 7622 1,3 

15-19 7955 7865 7910 7782 7699 7740 -2,14 

20-24 8173 8245 8209 8283 7739 8011 -2,4 

25-29 7198 7515 7356 7791 8285 8038 9,3 

30-34 5597 5905 5751 6244 8032 7138 24,1 

35-39 4603 4726 4664 4899 6615 5757 23,4 

40-44 4265 4326 4295 4397 5128 4762 11,0 

45-49 3857 3956 3906 4035 4480 4257 8,7 

50-54 3300 3397 3348 3503 4127 3991 19,2 

55-59 2604 2727 2665 2861 3630 3245 21,7 

60-64 1898 1988 1943 2098 2983 2540 30,7 

65-69 1332 1399 1365 1475 2224 1849 35,4 

70-74 865 919 892 973 1557 1265 41.8 

-75 914 959 937 1013 1021 1017 8,5 

 .2013: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى ،  المصدر
 التغير في التوزيع السكاني وفقا لمحالة الزواجية قبل وبعد الثورة 8-2-4

شيدت فترة ما بعد الثورة زيادة فى عقود الزواج بالمقارنة بفترة ما قبؿ الثورة حيث بمغ عدد عقود 
وذلؾ بنسبة  2009الؼ عقد زواج عاـ  750ـ بالمقارنة ب2012الؼ عقد عاـ  923ج حوالى الزوا

% ، وترجع الزيادة فى حاالت الزواج نتيجة الزيادة السكانية مف جية، ونتيجة التفاؤؿ 23زيادة بمغت 
حيث دارت  بالمستقبؿ بعد سقوط النظاـ ، وفى المقابؿ فقد شيدت فترة الدراسة ثباتًا فى معدالت الطالؽ

   .%1,9حوؿ 
 ( التغير فى معدالت الزواج والطالق قبل وبعد الثورة .6-8جدول رقم )

 ليادات الطالق عقود الزواج السنة/ البياف
 معدل عدد معدل عدد

2009 750004 9.9 141467 1,8 
2010 864857 11,0 149376 1,9 
2011 897969 11.2 151933 1,9 
2012 922425 11,2 155261 1,9 

 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء,الكتاب االحصائى السنوى. المصدر   



سسسسسسس  

 

 أوضاع التنمية البلرية في الريف المصرى 8-3
التنمية البشرية ىى " عممية توسيع لخيارات الناس عف طريؽ توسيع الوظائؼ والقدرات البشرية.  ومف 

ج البشرية التى تتحقؽ في ىذه الوظائؼ والقدرات.  وىى تمثؿ ثـ تعبر التنمية البشرية أيضًا عف النتائ
عممية وغاية في الوقت ذاتو.  وعمى جميع مستويات التنمية تتمثؿ القدرات األساسية الثالث في: أف 
يحيا الناس حياة مديدة وصحية، وأف يحصموا عمى المعرفة، وأف يحصموا عمى الموارد الالزمة لمستوى 

التنمية البشرية يمتد إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ. فمجاالت االختيار األخري  مفيـومعيشي الئؽ.  ولكف 
وىى  -فائقة تتضمف المشاركة واألمف والقابمية لالستدامة وحقوؽ اإلنساف  اىميةالتى يعطي ليا الناس 

حساس كميا أمور الزمة لكى يكوف اإلنساف خالقًا ومنتجًا ولكى يتمتع باحتراـ الذات وبالتمكيف وباإل
مجتمع.  وفي التعريؼ األخير لمتنمية البشرية بأنيا تنمية الناس ألجؿ الناس وبواسطة الباالنتماء إلى 

 (1)الناس".
توجد حريات اجتماعية ميمة، مرتبطة بيا، مثؿ كما تشمؿ التنمية الحرية فالتنمية حرية، حيث  

لؾ االشتراؾ في عممية ت العامة، وكذشتراؾ في المناقشاالقدرة عمى المشاركة في حياة المجتمع، واال
 (2)صنع القرارات السياسية.

أما اليدؼ مف التنمية البشرية يتمثؿ في تييئة بيئة تمكينية يمكف فييا تعزيز قدرات الناس  
 (3)وتوسيع نطاؽ الخيارات المتاحة ليـ.

لى األماـ مف لذلؾ فالتنمية البشرية تتضمف اىتمامًا ممزمًا بالتقدـ، بحيث تتحرؾ األمور إ 
موضعيا السابؽ.  واإلصرار عمى رؤية دينامية يمكف أف يكوف مفيدًا عمى وجو الخصوص في النظر 

 (4)في حقوؽ اإلنساف بمرور الوقت.
ويتضح مما سبؽ عدـ كفاية أف تمنح البمداف حقوقًا اقتصادية واجتماعية مف الناحية النظرية  

وفرص العمؿ.  إذ أف ثمة حاجة إلى وجود اقتصاد قوى   فحسب، فميس مف الممكف تشريع الصحة الجيدة
ولتحقيؽ ذلؾ يمـز وجود أناس يعمموف اقتصاديًا. وسيعمؿ الناس ألنيـ بذلؾ  -بدرجة تفي لجعمو يوفرىا

ينعموف بثمار عمميـ وىى: األجر العادؿ، والتعميـ والرعاية الصحية ألسرىـ، وما إلى ذلؾ. وسيكونوف 
يضيـ. ولكف إذا حرموا مرة أخري مف ثمار عمميـ، فعنيـ يفقدوف ما لدييـ مف دافع.  الثروة التى تتيح تعو 

ومف ثـ فعف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ىى حافز االقتصاد القوي وجائزتو عمى حد سواء.  وىذا ما 
 يجعؿ إرساء نظرية واسعة لحقوؽ اإلنساف أمرًا واجبا لتحقيؽ التنمية البشرية المستدامة.

ف ثـ يتضح لنا أف التنمية البشرية تعنى االرتقاء بنوعية الحياة مف كافة جوانب ىا والتركيز وم
عمى أحد أىـ ىذه العناصر وىى أف يحيا الناس حياة مديدة صحية وأف يحصموا عمى المعرفة وعمى 

رية، الذى الموارد الالزمة لمستوى معيشى الئؽ، وىذه العناصر الثالثة ىى مكونات دليؿ التنمية البش
 يقيس مدى توافر ىذه العناصر الثالثة بمستويات مختمفة.

حيث يُقسـ دليؿ التنمية البشرية إلى أربع مستويات بقيـ مختمفة داخؿ أى مجتمع وفقا لحالة التنمية 
 البشرية كما يمى:

 0,833مستوى تنمية بشرية مرتفع جدًا وقيمتو  -
                                                           

 17،ص2000تقرٌر التنمٌة البشرٌة  1)

 .19نو  المريع  ص   (2)
 .23المريع ص نو     (3)
 .23نو  المريع  ص    (4)



ععععععع  

 

   0,833 -0,724ف وقيمتو تقع ما بي –مستوى تنمية بشرية مرتفع  -
 0,724-616مستوى تنمية بشرية متوسط وقيمتو تقع ما بيف  -
 0,615 -502مستوى تنمية بشرية المنخفضة وقيمتو تقع ما بيف  -

موقع مصر عالميا في مستوى وسوؼ يتـ االعتماد عمى ىذا الدليؿ في التعرؼ عمى كؿ مف  
البشرية في الريؼ المصرى في الفترة الزمنية وكذلؾ عمى التغير فى مستويات التنمية التنمية البشرية 

 .2013وبعد الثورة  2011يناير  25قبؿ ثورة 
 
 *موقع مصر عالميا في مستوى التنمية البلرية: 8-3-1

( مائة 112حصمت مصر في تقرير التنمية البشرية العالمى نيضة الجنوب عمى الترتيب ) 
مائة وسبعة  187العالـ الذى يبمغ عددىـ مف اجمالى الدوؿ عمى مستوى  2013واثنا عشر عاـ 

وبيذه القيمة تعد مصر مف  0,662وثمانوف دولة، وكانت قيمة دليؿ التنمية البشرية الخاص بمصر 
في حيف كاف  112الدوؿ ذات التنمية البشرية المتوسطة " وقد تراجع ترتيب مصر دوليا بعد الثورة إلى 

 (1) 0,620لتنمية البشرية بقيمة دليؿ ا 2010( في عاـ 101الترتيب )

ومف خالؿ تتبع حالة التنمية البشرية في مصر مف خالؿ تقرير التنمية البشرية العالمى، نجد أف 
يناير،  25قبؿ ثورة  2011وحتى عاـ  2005ىناؾ نوع مف الثبات النسبى في ىذا المستوى منذ عاـ 

عاـ  0,661وارتفعت قميال إلى  0,640كانت  2007حيث كانت قيمة دليؿ التنمية البشرية في عاـ 
 (. 7-8كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) 2013وظمت ثابتة حتى عاـ  2008

يناير  25حتى قبؿ ثورة  2007وىذا يعنى أف ىنػاؾ ثبػات في حالة التنمية البشرية منذ عاـ  
لى عاـ  2011 التنمية  ، وقد ثبت ذلؾ مف خالؿ قياس التغير في الترتيب عمى مستوى دليؿ 2012وا 

 البشرية العالمى ،وسوؼ يتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالى:
 

 (  تطور حالة التنمية البلرية في مصر ونسب التغير عالمياً 7-8جدول رقم )
  السنة

 قٌمة دلٌل التنمٌة البشرٌة

الترتٌب حسب الدلٌل 

 التغٌر

المتوسط السنوى لمعدل 

 نمو دلٌل التنمٌة البشرٌة

2000 2005 2007 2010 2011 2012 2007-

2011 

2011-

2012 

2000-

2010 

2000-

2012 

 0,092 1,08 صور صور 0,662 0,661 0,661 0,640 0,625 0,593 القٌمة

 *Undp   161، ص2013" تقرير التنمية البشرية : نيضة الجنوب" نيويورؾ. 
                                                           

 . 214، ص2013اامم المتحدة ، تقرٌر التنمٌة البشرٌة العالمى "نهضة الينو " تقدم بشري فً عالم متنوع  *

، 2010اامررررم المتحرررردة ، تقرٌررررر التنمٌررررة البشرررررٌة العررررالمى ، الثررررروة الحقٌقٌررررة ل مررررم: ملررررارات إلررررى التنمٌررررة البشرررررٌة،   (1)

 .149ص

إلرررى ان وررراض قٌمرررة اادلرررة بشررركل عرررام فرررً ارررذا العرررام  2010ح: تريرررع ان وررراض قٌمرررة دلٌرررل التنمٌرررة البشررررٌة فرررً عرررام توضرررٌ

 حٌث كانت كالتالى:

تنمٌرررة بشررررٌة متولرررطة قٌمتهرررا  - 3 0,717تنمٌرررة بشررررٌة مرتوعرررة قٌمتهرررا   -  0,878تنمٌرررة بشررررٌة مرتوعرررة يررردا قٌمتهرررا   -

0,592  
  0,393 تنمٌة بشرٌة من وضة قٌمتها  -
 



ففففففف  

 

قمت مصر مف ىذا الجدوؿ حالة الثبات في التنمية البشرية في مصر منذ أف انتيتضح لنا مف 
إلى بداية حدود التنمية البشرية المتوسطة أى منذ عاـ  2000مستوى التنمية البشرية المنخفضة عاـ 

فمـ يتغير الترتيب داخؿ الدليؿ كما ىو مبيف بالجدوؿ، أما معدالت النمو السنوى  2012حتى  2005
حتى  2010ًا منذ عاـ % سنوي1ثـ بدأ يقؿ حتى أقؿ مف  2010% حتى عاـ 1,08لمدليؿ لـ يتجاوز 

2012. 
وىذه الحالة تنعكس بصورة مباشرة عمى حالة التنمية البشرية في الريؼ المصرى خصوصا أف 
االستثمارات التى كانت توجو لو تقؿ عف العاصمة بؿ نستطيع القوؿ أف معظـ االستثمارات كانت تتـ 

 سبة إلى ريؼ الوجو القبمى كما نعمـ.في العاصمة والقميؿ منيا يذىب لمريؼ. ويزداد األمر سوءًا بالن
ونستخمص مما سبؽ أف مستويات التنمية البشرية ثابتة داخؿ إطار التنمية البشرية المتوسطة 

،  2011يناير  25أى بعد ثورة  2012، ولكف القيمة تقؿ بعد عاـ 2013حتى عاـ  2005منذ عاـ 
% عاـ 1,08بشرية الذى انخفض مف ويتضح ذلؾ مف المتوسط السنوى لمعدؿ نمو دليؿ التنمية ال

ىذا جانب، ومف جانب آخر انخفاض معدالت النمو االقتصادى  2010% بعد عاـ 0,092إلى  2010
 % سنويا.2بعد الثورة التى لـ تتجاوز 

 
 حالة دليل التنمية البلرية في مصر معدال بعامل عدم المساواة 8-3-2

ة البشرية العالمى اضافة عامؿ عدـ المساواة مف المتغيرات الميمة الجديدة في دليؿ التنمي 
ليوضح لنا عدالة توزيع ىذا الدليؿ بيف الشرائح االجتماعية المختمفة وبيف المحافظات المختمفة داخؿ 
البمد الواحد.، فعمى سبيؿ المثاؿ أرتفاع معدالت النمو االقتصادى في أى دولة مف الدوؿ التى توزع 

ا  جيدا لمدولة، ولكف عدـ عدالة توزيع ىذا النمو بعدالة ال يخفض عائدات النمو بعدالة تعد مؤشر 
 معدالت الفقر وال يُحسف مف مستويات معيشة معظـ شرائح المجتمع.

 
فيو يتناوؿ دليؿ التنمية البشرية معدال بعامؿ عدـ المساواة بعيدا عف متوسط اإلنجازات المحققة 

ؼ توّزع ىذه اإلنجازات عمى السكاف وليذه الغاية تطرح في أى بمد في الصحة والتعميـ والدخؿ ليبيف كي
 مف قيمة الدليؿ األصمى قيمة عدـ المساواة في كؿ بعد مف األبعاد الثالثة.

 
ودليؿ التنمية البشرية معدال بعامؿ عدـ المساواة ىو المستوى الفعمي  لمتنمية البشرية لمتنمية  

تنمية البشرية فيو المستوى الذى كاف يمكف تحقيقو في البشرية )بعد حساب عدـ المساواة( أما دليؿ ال
التنمية البشرية لو توّزعت اإلنجازات بالتساوى والفارؽ بيف الدليميف يحسب بنسبة مئوية تدؿ عمى الخسارة 

 في المستوى المحتمؿ لمتنمية البشرية نتيجة لعدـ المساواة.
ليؿ التنمية البشرية معدال بعامؿ عدـ المساواة والفارؽ في ترتيب أى بمد حسب دليؿ التنمية البشرية ود

 (1)يشير إلى أف عامؿ عدـ المساواة إما يؤثر سمبًا أو إيجابا عمى ترتيب البمد."

 

                                                           
 .152-151" مرجع سابؽ، ص ص  UNDP "تقرير التنمية البشرية  (1)



صصصصصصص  

 

 2012( دليل التنمية البلرية لمصر معدال بعامل عدم المساواة عام  8-8جدول رقم )
قٌمه دلٌل 
التنمٌة 
 البشرٌة

 دلٌل التنمٌة البشرٌة معدال بعامل
 عـدم المسـاواة

دلٌل متوسط العمر 
 المتوقع عند الوالدة

 دلٌـل الدخـل دلٌـل التعلٌـم

الفارق  القٌمة
االجمالى 
بالنسبة 
 المئوٌة

التغٌر فً 
 الترتٌب

الفارق  القٌمة
بالنسبة 
 المئوٌة

الفارق  القٌمة
بالنسبة 
 المئوٌة

الفارق  القٌمة
بالنسبة 
 المئوٌة

0,662 0,503 24,1 7- 0,724 13,9% 0,347 40,9% 0,505 14,2% 

 ،2013األمـ المتحدة ، تقرير التنمية البشرية العالمى "نيضة الجنوب" تقدـ بشري في عالـ متنوع  * المصدر :
يوضح لنا الجدوؿ دليؿ التنمية البشرية معدال بعامؿ عدـ المساواة تنخفض قيمتو بفارؽ اجمالى 

، وىذا يعكس لنا حالة عدـ المساواة، عمى مستوى -7إلى % مع تغير في الترتيب ينخفض 24,1نسبة 
 اجمالى مكونات الدليؿ.

 
اما فيما يتعمؽ بمكونات الدليؿ والتى تتمثؿ فى دليؿ التعميـ الذى يصؿ الفارؽ بالنسبة المئوية 

ويميو في األىمية دليؿ  0,347% وينخفض قيمة الدليؿ إلى 41% أى 40,9لمعامؿ عدـ المساواة إلى 
، أما دليؿ متوسط العمر 0,505% وقيمة الدليؿ تصبح 14,2ؿ الذى يصؿ الفارؽ بالنسبة المئوية الدخ

 .0,724% وقيمة الدليؿ ىى 13,9المتوقع عند الوالدة يصؿ عامؿ عدـ المساواة إلى 
 
ومما سبؽ يتضح لنا أف تناوؿ دليؿ التنمية البشرية بعامؿ عدـ المساواة يكشؼ لنا القيمة  
 مدليؿ كما يعكس حالة عدـ المساواة في المجتمع، فيما يتعمؽ بدليؿ التنمية البشرية.الحقيقية ل
 

 ( حـالة التنمية البلرية في مصـر قبل وبعد الثورة9-8جدول رقم)
توقع الحياه 
عند الميالد 

 بالسنوات

توقع الحياه 
 عند الميالد

معدل 
القراءة 
والكتابة 

(15)+ 

نسبة القيد 
بجميع 
المراحل 

 ميةالتعمي

دليل التعميم 
2007/2008 

متوسط نصيب 
الفرد في الناتج 
المحمى االجمالى 
بالقوة اللرائية 
 المعادلة بالدوالر

دليل الناتج 
المحمى 
 االجمالى

( 1)دليل التنمية

 البلرية
 الفترة

 (1قبؿ الثورة ) 0,731 0,727 7787 0,689 66% 70,4 0,778 71,7
 (2بعد الثورة ) 0,662 0,505 5,401 0,347 - - - 73,5

، بيانات قبؿ الثورة. 214، ص2013( تقرير التنمية البشرية " نيضة الجنوب" تقدـ بشري في عالـ التنوع، 2) (1)
 .266، بيانات قبؿ الثورة، ص2010تقرير التنمية البشرية 

 
حالة التنمية البلرية فى مصر قبل وبعد الثورة )وفقا لتقرير التنمية البلرية المصرى( 8-3-3

وىو ما يعنى أف  قبؿ الثورة 0,731( أف قيمة الدليؿ ىى 9-8توضح  بيانات الجدوؿ رقـ ) 
حالة التنمية البشرية مرتفعة، وبالتالى مكونات الدليؿ مرتفعة فقد كاف قيمة دليؿ الناتج المحمى االجمالى 

المحمى  فكاف متوسط نصيب الفرد مف الناتج 0,505إلى  2012في حيف أنيا انخفضت عاـ  0,727
 .2013جنيو مصرى عاـ  5,401بينما انخفض إلى  2010جنيو مصرى عاـ  7787االجمالى 

 



ققققققق  

 

أى  0,347إلى  0,689اما دليؿ التعميـ فيو يوضح لنا أف التعميـ في خطر ,حيث انخفض مف  
 مف مرحمة الدليؿ المرتفع إلى الدليؿ المنخفض، ويرجع انخفاض قيمة دليؿ التعميـ إلى انخفاض نسبة

% باإلضافة إلى ارتفاع نسبة التسرب مف التعميـ ، واخيرا دليؿ 66القيد بجميع المراحؿ التعميمية وىى 
 71,7وتوقع الحياة عند الميالد  0,778توقع الحياة عند الميػالد وىو أفضؿ األدلة حيث تصؿ قيمتو 

 سنو.
 

 حالة التنمية البلرية عمى مستوى الريف المصرى 8-3-4
لجدوؿ التالى أف قيمة دليؿ التنمية البشرية عمى مستوى الوجييف القبمى والبحرى توضح بيانات ا

ينخفض عف قيمة دليؿ التنمية البشرية عمى مستوى الجميورية فقيمة دليؿ التنمية البشرية فى الوجو 
ويظير ذلؾ واضحا عمى 0,743وىو ينخفض عف قيمة دليؿ الوجو البحرى والتى تبمغ 0,708القبمى 
 الثالث أدلة.مستوى 

 ( مؤلرات التنمية البلرية في الوجو القبمى والبحرى10-8جدول رقم )
توقع  الحياه 
عند الميالد 

 وسنوات

توقع الحياه 
 عند الميالد

معدؿ 
القراءة 
والكتابة 

(15)+ 

نسبة القيد 
بجميع 
المراحؿ 
 التعميمية

دليؿ التعميـ 
2007/2008 

متوسط نصيب 
الفرد في الناتج 

مالى المحمى االج
بالقوة الشرائية 
 المعادلة بالدوالر

دليؿ الناتج 
المحمى 
 االجمالى

دليؿ 
 التنميةالبشرية

قبؿ وبعد 
 الثورة

 مؤشرات التنمية البشرية في الوجو القبمى
 قبؿ الثورة 0,708 0,715 7253,6 0,655 67,6 64,4 0,753 70,2

 بعد الثورة - - - - - - - * -
 ي الوجو البحرىمؤشرات التنمية البشرية ف

 قبؿ الثورة 0,734 0,734 8322,5 0,694 67,5 70,3 0,775 71,5
 بعد الثورة - - - - - - - * -

 المصدر:
 ، بيانات بعد الثورة.214، ص2013تقرير التنمية البشرية " نيضة الجنوب" تقدـ بشري في عالـ التنوع،  (1)
 .266، بيانات قبؿ الثورة، ص2010تقرير التنمية البشرية   (2)

 
 التغير فى األوضاع التعميمية فى الريف قبل وبعد الثورة   8-4

التعميـ ىو اساس تقدـ الشعوب وعماد التنمية البشرية ، وىو سالح االمـ الوحيد لمتقدـ نحو التقنية 
والتطور العممى السريع ، وتيدؼ اى عممية تعميمية الى تطوير المجتمع ظ وتعميـ افراده الميارات 

والخبرات الالزمة لمواجية متغبيرات الحياه ، كما تسعى مف ناحية اخرى لمقضاء عمى أألمية والقدرات 
 وخمؽ اجياؿ واعية .

                                                           
تـ االستعانة ببعض مؤشرات التنمية البشرية المصرية المتاحة عمى مستوى الريؼ المصرى مف بيانات بحث الدخؿ واالنفاؽ حيث  *

 اف بيانات التنمية البشرية بالريؼ غير متاحة.لفترة ما بعد الثورة 



ررررررر  

 

 ( معدالت القيد بالمراحل التعميمية المختمفة قبل وبعد ثورة يناير11-8جدول رقم )
 بٌان /

 المرح ة
 عدد الفصول عدد المدارس عدد المقٌدٌن معدل القٌد

2009/

2010 

2011/

2012 

2009/2010 2011/2012 2009/

2010 

2011/2012 2009/2010 2011/

2012 

ما قبل 
 االبتدابى

22,5 25 8212 8928 7915 8928 22997 25723 

 233917 242676 17249 16951 9644456 9334322 99 95 ابتدابى

 103501 110388 9644 9854 9015920 4825942 92 81 اعدادى 

 35177 27750 2780 2414 4158142 4041072 25 60 ثانوى عام 

 48183 40168 1829 1801 1628168 1260793 30 35 ثانوى فنى 

  2013: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب االحصائى السنوى ،  المصدر
ى ( الى ارتفاع معدالت القيد فى مرحمتى التعميـ االبتدائ11-8) تشير بيانات الجدوؿ رقـ

المرحمة  فى 2011/2012% عاـ 99الى  2008/2009%عاـ95يناير مف  25واالعدادى بعد الثورة 
لممرحمة االعدادية، اما مرحمة  2011/2012% عاـ 92الى   2009/2010ـ% عا81االبتدائية ومف 

مف معدالت القيد فييا  التعميـ ما قبؿ االبتدائى والتى تتسـ بمعدالت القيد المنخفضة فقد ارتفعت
، فى حيف انخفضت معدالت القيد  2011/2012% عاـ 25الى  ـ2009/2010اـ % ع22,5

% لمثانوى العاـ خالؿ فترتى الدراسة ، 25% الى 60بمرحمة الثانوى العاـ والفنى حيث انخفضت مف 
% ، كما ارتفع عدد المدارس لجميع المراحؿ 30% الى 35فيما انخفضت فى الثانوى الفنى مف 

بعد الثورة عف فترة ما قبؿ الثورة فيما عدا مدارس المرحمة االعدادية التى شيدت انخفاضا طفيفًا التعميمية 
%، اال اف االرتفاع فى معدالت القيد بالمراحؿ التعميمية ال يعبر عف جودة 2,1بمغت نسبتو حوالى 

ارتفاع  التعميـ بأى حاؿ مف األحواؿ وال يمبى طموحات المجتمع وسوؽ  العمؿ فى مصر فى ظؿ
فى جودة النظاـ التعميمى بحسب  141معدالت البطالة والفقر ، فالجدير بالذكر اف مصر احتمت المرتبة

فى معدالت  86، فى مؤشرات التعميـ االبتدائى 103، المرتبة  (1)ـ 2013تقرير التنافسية الدولى لعاـ
دولة كانت عمى  148امعى وذلؾ ضمف فى االلتحاؽ بالتعميـ الج 82االلتحاؽ  بالتعميـ الثانوى والمرتبة 

رأسيـ كوريا الجنوبية ثـ فنمندا ثـ الواليات المتحدة االمريكية ، األمر الذى يشير الى اف السياسة 
التعميمية فى مصر ما زالت تتسـ بالتخبط وعدـ وضوح اىدافيا ، ىذا باالضافة الى عدـ االستقرار 

الرؤى بعد الثورة، ومف تمايز رة يناير نتيجة تعاقب الحكومات و وخاصة اثناء المرحمة االنتقالية لما بعد ثو 
ثـ تدىورت العممية التعميمية وارتفعت معدالت التسرب مف التعميـ وخاصة فى المناطؽ الريفية  فى ظؿ 

 االحساس بانخفاض العائد االقتصادى واالجتماعى منو .
 لثورة من  موازنة الدولة قبل وبعد ا االنفاق عمى التعميم 8-4-1

تميزت فترات ما قبؿ ثورة يناير باالنخفاض فى نسبة االنفاؽ عمى التعميـ نظرا لعدـ توافر 
( اف اجمالى االنفاؽ عمى التعميـ 12-8الموارد الالزمة لتمويؿ ىذا االنفاؽ ، فتشير بيانات الجوؿ رقـ )

لعاـ الثورة، فبالنسبة لمتعميـ ا قبؿ بمختمؼ انواعو انخفض فى فترة ما بعد ثورة يناير بالمقارنة بفترة ما
                                                           

 ، المصرى لبحوث الرأى العاـ ػ بصيرة  المركز(1)



ششششششش  

 

% 10,5الى  2009/2010% عاـ 12,6انخفضت نسبة االنفاؽ عمى التعميـ بالنسبة لالنفاؽ العاـ مف 
% فى حيف انخفض االنفاؽ عمى التعميـ قبؿ الجامعى 2,1بنسبة انخفاض بمغت 2011/2012عاـ

بنسبة انخفاض  2011/2012% عاـ8,2الى  2009/2010% عاـ 9,7بالنسبة لالنفاؽ العاـ مف 
%.، أألمر الذى يعنى تضاؤؿ الشديد فى التمويؿ الموجو لالنفاؽ عمى التعميـ وخاصة فترة ما 1,5بمغت 

 بعد الثورة .
 (  التغير فى االنفاق عمى التعميم ونسبتو لمموازنة العامة لمدولة12-8جدول رقم )

 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 البٌان

 11,9 10,5 11,3 12,6 نواق ع ى التع ٌم العام اال

االنواق ع ى التع ٌم قبل 
 اليامعى

9,7 9,0 8,2 9,3 

االنواق ع ى التع ٌم قبل 
 اليامعى /يم ة االنواق

76,8 78 78,4 78,4 

االنواق ع ى التع ٌم اليامعى 
 / االنواق العام 

2,9 2,5 2,3 2,6 

 .2013امة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى ، : الجياز المركزى لمتعبئة الع المصدر
 التغير فى األوضاع الصحية فى الريف المصرى  8-5

يعتبر تدىور اموضاع الصحية فى الريؼ المصرى مف أبرز وأعقد المشكالت التى يتسـ بيا  
الـ، وقد الريؼ المصرى عبر عقود طويمة ، فالريؼ دائما ما كاف أرضُا خصبة لمعديد مف األمراض واأل

ساىـ الفقر وسوء أموضاع المعيشية عالوة عمى الجيؿ واإلىماؿ المتعمد مف الحكومات المتتالية لمريؼ 
فى الوصوؿ لمحالة المتردية التى وصؿ ليا الريؼ مف سوء وتدىور  االوضاع الصحية  والتى تفاقمت 

الىؿ الريؼ ، باالضافة الى  يناير وغياب لدور الدولة فى توفير الرعاية الصحية 25بعد قياـ ثورة 
 ضعؼ االنفاؽ عمى الرعاية الصحية عمى المستوى القومى .

 االنفاق عمى الرعاية الصحية من  موازنة الدولة قبل وبعد الثورة  8-5-1
 16( أف االنفاؽ الحكومى عمى الرعاية الصحية بمغ حوالى 13-8فكما يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ليصؿ الى  ـ2012% مف االنفاؽ العاـ ارتفع عاـ 5الثورة يمثؿ حوالى اى قبؿ  2009مميار جنيو عاـ 
% ،ومف ثـ يشير 0,14مميار جنيو اال انو لـ تتعدى الزيادة فى االنفاؽ عمى الرعاية الصحية سوى  27

التواضع الشديد  فى االعتمادات الموجية لالنفاؽ عمى الرعاية الصحية الى عدـ قدرتيا عمى تغطية 
المصحية وخاصة لمنخفضى الدخوؿ مف الريفييف ومواجية االمراض المزمنة والمشاكؿ االحتياجات 

الصحية الخاصة بيـ  خاصة واف االنفاؽ عمى خدمات الرعاية الصحية تحتؿ  جزء كبير مف بنود 
كف االنفاؽ لألسرة الريفية اذ تاتى فى المرتبة الثالثة فى انفاؽ االسرة الريفية بعد الطعاـ والشراب والمس

 .  2011/2012%  مف االتفاؽ االسرى فى الريؼ عاـ 9,6بنسبة 
 دولة(  التغير فى االنفاق عمى الصحة ونسبتيا لمموازنة العامة لل13-8جدول رقم )

 2012 2011 2010 2009 السنوات

 533785 490590 403168 323917 االنواق العام 

 27413 23783 20334 16300 االنواق العام ع ى الصحة 

 5,14 4,85 5,04 5,03 % االنواق ع ى الصحة من االنواق العام 

 .2013المصدر : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى ،     



تتتتتتت  

 

يناير كاف مف اىدافيا تحقيؽ العدالة االجتماعية ، اال اف مفيـو  25وبالرغـ مف اف  ثورة 
اع الصحى لـ يتـ تحقيقو بعد ثورتى يناير ويونيو حيث ما زاؿ الفقراء فى العدالة االجتماعية فى القط

الريؼ يواجيوف المزيد مف الصعوبات فى الحصوؿ عمى خدمات الرعاية الصحية مف المستشفيات 
ميف عمى تمؾ والوحدات العالجية الريفية التى تعانى مف انخفاض الكوادر الطبية والسموؾ السيء لمقائ

 . لوحداتالمستشفيات وا
 

 التغيرات فى اليجرة الريفية قبل وبعد ثورة يناير:  8-6
تعتبر اليجرة إحدى السمات الرئيسية لمريؼ المصرى الذى ترتفع فيو معدالت الفقر والبطالة 
ويعانى مف التيميش واالىماؿ الحكومى فيسعى االفراد فيو لميروب اماًل فى تحقيؽ مستويات معيشية 

ص عمؿ افضؿ ودخوؿ اعمى تحقؽ تمؾ المستويات المعيشية والمعروؼ اف افضؿ والحصوؿ عمى فر 
اليجرة الريفية قد تكوف ىجرة داخمية مف الريؼ لمحضر المدينة داخؿ حدود الدولة او ىجرة خارج حدود 
الدولة، وغالبا ما تكوف اليجرة لممدف او المناطؽ المركزية التى تتوافر فييا الخدمات االجتماعية 

التعميمية وفرص العمؿ ومراكز التعمـ والثقافة ، وسيتـ التعرض فى ىذا الجزء لمتغيرات والصحية و 
 الحادثة فى اليجرة الداخمية او الخارجية وخاصة ما يتعمؽ باليجرة غير الشرعية .

 
 التغيرات فى اليجرة الداخمية الريفية  قبل وبعد الثورة . 8-6-1

أماـ واضعى السياسات حيث اف اعداد الريفييف  يشكؿ ىذا النوع مف اليجرة تحديًا كبيراً 
المياجريف مف الريؼ الى المدينة  يعمموف فى كثير مف أألحياف كعمالة موسمية أو مؤقتة فى المدينة ، 
ومف ثـ فعف فرص التحوؿ الى طاقات عاطمة كبيرة  ال يمكف استغالليا كبيرة وخاصة فى المناطؽ التى 

، فقد شيدت فترة ما قبؿ الثورة تزايدا فى معدالت اليجرة الداخمية وفقا لتعداد تتمتع بالموارد واالمكانيات 
% 20حيث كانت القاىرة مف اكثر المحافظات جذبا لمسكاف حتى انيا استحوذت عمى اكثر مف  2006

، باالضافة الى استواذ القاىرة عمى أكبر قدر مف االستثمارات والمشروعات التى تتيح (1)مف نسبة السكاف
 عمؿ لممياجريف مف الريؼ .

كذلؾ شيدت فترة ما قبؿ الثورة انتشار ظاىرة الباعة الجائميف النازحيف مف الريؼ لمعمؿ فى 
بيع مختمؼ السمع بدءا مف الخضروات وحتى السمع المعمرة حتى ادى ذلؾ الى انتشار ظاىرة افتراش 

بالقاىرة مما ادى لتدخؿ الحكومة اليجاد االرصفة بالبائعيف الجائميف الذيف اصبحو يمثموف مشكمة كبيرة 
 سوؽ مركزى ليـ بمنطقة الترجماف بوسط العاصمة .

وبعد ثورة يناير ونتيجة ما شيدتو البالد مف تقمبات سياسية وامنية انخفضت وتيرة اليجرة 
داث الريفية الداخمية نتيجة سوء االوضاع االمنية فى المدف الكبرى وخاصة تمؾ التى كانت مسرحًا لألح

 والمظاىرات أثناء الثورة واألحداث التى تمت الثورة طوؿ الفترة االنتقالية .
مف ناحية اخرى ادى توقؼ العديد مف األنشطة االقتصادية بعد قياـ الثورة وخاصة األنشطة 
السياحية وما يرتبط بيا مف انشطة واعماؿ اخرى والتى كانت المستوعب الرئيسي لمعمالة الريفية فى 

 الى عودة الكثيريف الى الريؼ مرة اخرى حيث نشات ما يسمى باليجرة العكسية لمريؼ مرة اخرى. المدف 
 
 
 

                                                           
  2006الكتاب االحصائى السنوى ، التعداد العاـ لمسكاف واالسكاف والمنشآت ،   (1)



ثثثثثثث  

 

 اليجرة الخارجية واليجرة غير اللرعية : 8-6-2
اليجرة الخارجية ظاىرة مركبة وشديدة التعقيد بكؿ أنواعيا واتجاىاتيا، وما يعنينا ىنا ىو نمطيف 

مية واليجرة غير الشرعية )أو غير النظامية أو غير الرسمية( والدوافع مف اليجرة، اليجرة الخارجية الرس
 التى تشجع عمييما وخصوصا اليجرة الدولية وغير الشرعية مف الريؼ المصرى.

ومف أىـ الدوافع االجتماعية لميجرة الدولية وغير الشرعية ما اثبتو تقرير جامعة الدوؿ العربية عف اليجرة 
(1)تمثمت فىالدولية 

  ارتفاع معدالت البطالة -2   ةػادة السكانيػػالزي -1
  دخؿ الفػرد انخفاض  -5      معدالت األمية  ارتفاع -4ارتفاع نسبة االعالة   -3

والبيانات الواردة مف وزارة  2006وطبقا إلحصاءات المقيميف والعامميف بالخارج مف واقع بيانات تعداد 
، ومف أىـ (1)مميوف مواطف مياجر ىجرة مؤقتة 3,9ليجرة بمغ عددىـ الخارجية ووزارة القوى العاممة وا

أسباب اليجرة الخارجية المصرية ىو البحث عف العمؿ ألف سوؽ العمؿ في مصر غير قادر عمى 
استيعاب اإلعداد المتزايدة مف الحاصميف عمى مستوى تعميمى فيما فوؽ الثانوى وخريجى الجامعات، ومع 

نتيجة نقص سوؽ العمؿ في بعض األحياف وانما نتيجة األجور المرتفعة التى  ذلؾ فاليجرة ليست فقط
 يحصؿ عمييا الفرد في الدوؿ التى يسافر إلييا وبصفة خاصة دوؿ الخميج.

لميجرة الخارجية ونتيجة ثورات الربيع العربى وخصوصا في ليبيا وسوريا واليمف  وبعد الثورة زادت
مؿ الوحيد أماـ الباحثيف عف العمؿ والمتطمعيف إلى مستوى معيشى أصبحت اليجرة غير الشرعية ىى األ

 أفضؿ وطموحات نحو الحرية والحياة الكريمة الراغبيف فييا. 
احصاءات رسمية او غير رسمية عف اعداد المياجريف غير الشرعييف نظرا  فى مصر عموماً  ال يوجدو 

مف عدـ سفرىـ او ترحيميـ ، اال اف ارتفاع  ألف تحركاتيـ تعتبر عشوائية وغير منضبطة نتيجة التخوفات
حاالت الغرؽ والقتؿ وكذلؾ حاالت االنقاذ واالنتشاؿ التى التى يقوـ بيا خفر السواحؿ فى الدوؿ 
المستقبمة او الدوؿ المصدرة لميجرة تمقى المزيد مف االىتماـ عمى ىذا النوع مف اليجرة الذى تزايد بشكؿ 

ويات معيشية افضؿ ، الجدير بالذكر اف المسجؿ عمى المستوى غير مسبوؽ اماًل فى تحقيؽ مست
عندما أخذت  اإلدارة العامة لمباحث األمواؿ العامة  2001الرسمي مف اعداد المياجريف بدأ منذ عاـ 

في رصد الشباب المرحؿ مف اليجرة غير المشروعة  فقد وصمت اعداد مف تـ القبض عمييـ أثناء 
تعبر عف حجـ  شاب, عمى اف ىذه األعداد ال6263دوؿ المقصد، حوالى ىجرتيـ، و ترحيميـ مف قبؿ 

. ولكف كؿ المؤشرات تشير الى (2)نظرا لصعوبة تحديدىا حيث تتفاوت التقديرات حػوؿ حجميا ،الظاىرة
زيادة ىذه اليجرة بعدالثورة سعيا وراء ظروؼ معيشية افضؿ او لتحقيؽ الطموحات الشبابية التى اليمكف 

خؿ البمد وسعيا وراء االستقرار المادى والنفسى. ودالدليؿ عمى ذلؾ ىو غرؽ مراكب الموت تحقيقيا دا
 أو القبض عمى القاصديف ىذه المراكب قبؿ اقالعيا. التى تحدث بمعدالت كبيرة حاممة الشباب المياجر

                                                           
(1)

 . 2008الدول العربٌة ، تقرٌر الهيرة الدولٌة ،جامعة 

(2 )
: الواقع الراان وآفاق الملتقبل" ميدة أمام حلانٌن، "ايرة رأ  المال البشرى وانعكالتها ع ى التنمٌة فً الميتمع المصرى 

 20، معيد التخطيط القومى، القاىرة ، 1651مذكرة  اريٌة القم 


 




خخخخخخخ  

 

 وتتمثؿ العوامؿ المؤدية لميجرة غير المشروعة فى:
 
المقنعة( بيف  -االجبارية –تزايد معدؿ البطالة ) االختيارية :  عوامل عمى المستوى المحمى ومنيا -أ 

 الشباب  وبخاصة  المتعمـ.
 كتعبير عف ظاىرة انتقاؿ وانتشار انماط السموؾ االستيالكى عبر الحدود  : اثر التقميد والمحاكاة

 الدولية ، وعبر التكوينات االجتماعية المحمية .
 نفتاح عمى العالـ وثورة التوقعات  المتزايدة .تطمعات الشباب الى حياة  أفضؿ فى اال 

 
رتفاع الدعوة في الخميج إلى إحالؿ العمالة الوطنية وتمثمت فى  عوامل عمى المستوى اإلقميمي -ب

محؿ العمالة الوافدة واتخاذ بعض الدوؿ مثؿ الكويتخطوات عممية باتجاه إقرار نسب إحالؿ سنوية في 
 لمبحث عف فرص عمؿ افضؿ فى الدوؿ االوروبية.قطاعات مختمفة مما دفع الشباب 

 
الدوؿ األوروبية أبوابيا أماـ تيارات اليجرة العربية ،السيما دوؿ جنوب وشرؽ البحر  غمؽ

نتيجة ضغوط األحزاب اليمنية ، ففتحت الباب أماـ القوى العاممة مف 2001المتوسط بعد أحداث سبتمبر 
 .لعاممة العربيةتنافس القوى الدوؿ شرؽ أوروبا )سابقا ( 

 
اف اليجرة مف الريؼ الى المدينة او حتى اليجرة الشرعية قد ادت الى احداث  الجدير بالذكر

العديد مف التحوالت فى المجتمع الريفى وتكوينو مف الناحية النوعية والعمرية حيث ارتفعت نسبة االسر 
الشباب . كذلؾ ادت اليجرة الى وجود التى تراسيا نساء وارتفاع نسبة االطفاؿ وكبار السف نتيجة ىجرة 

ظاىرة التحضر الزائؼ فى القرية التى اصبحت تماثؿ المدينة فى كؿ شىء مثؿ اليواتؼ المحمولة ، 
سيطرة المادة  .سراؼ سواء فى االفراح او المآتـانماط االستيالؾ ، طرؽ عرض البضائع ، البذخ واال

 .(1)عمى كؿ شيىء فى الريؼ
 

توجد قوانيف أو تشريعات تنظـ اليجرة غير الشرعية  حيث يشكؿ ذلؾ تحديا مف ناحية أخرى ال 
اماـ كؿ مف الدوؿ المصدرة او المستقبمة حيث اف منع عمميات اليجرة يتنافى مع المواثيؽ الدولية ومع 

 االعالف العالمى لحقوؽ االنساف الذى يقر بحرية االفراد فى التنقؿ مف بمد الخر .
اطر التى يتعرض ليا المياجروف الغير شرعيوف مف غرؽ وخالفو وحتى فى حاؿ وباالضافة الى المخ

عدـ قدرتيـ عمى الوصوؿ الى تمؾ الدوؿ أو العودة لديارىـ فيناؾ حالة الغربة التى يعانى منيا ىؤالء 
ى واالوضاع المعيشية السيئة وغير امدمية التى يعيشوف فييا فى الدوؿ األوروبية التى ال تقدـ ليـ أدن

اىتماـ ، بؿ ال واألكثر مف ذلؾ االبتزاز الواضح مف تمؾ الدوؿ لمعمالة الغير شرعية مف خالؿ تخفيض 
 االجور او عدـ منحيـ اجور مقابؿ اعماليـ .

 
 

                                                           
الخػػػػػػولى سػػػػػػالـ ابػػػػػػراىيـ الخػػػػػػولى ، التركيبػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة واألوضػػػػػػاع الراىنػػػػػػة فػػػػػػى الريػػػػػػؼ ، سمسػػػػػػمة األرض والفػػػػػػالح ، مركػػػػػػز 1)

 القاىرة 2013األرض ، 



ذذذذذذذ  

 

 التغير فى النوع االجتماعى واحوال المراة الريفية قبل وبعد الثورة 8-7
يناير والموجة الثانية ليا فى يونيو  25تشكؿ المرأة المصرية مممحًا ىامًا مف مالمح ثورة 

حيث تواجدت بشكؿ كثيؼ جدًا فى المياديف المختمفة  فى جميع مراحؿ الثورة عمى الرغـ مف  2013
المضايقات واالنتياكات التى تعرضت ليا ، كما لعبت وما زالت تمعب ادوار ميمة فى نجاح الثورة، 

تاريخ بمواقفيا بدءا مف العصور الفرعونية وتولييا وليس ذلؾ بغريب عمى المرأة المصرية التى شيد ال
لمقاليد الحكـ وحتى الثورة العرابية فى القرف التاسع عشر ثائرة ومنددة باالستعمار ومطالبة بالحرية 
والعدالة االجتماعية محطمة فى سبيؿ ذلؾ لجميع القيود التى حصرتيا فى ادوار محددة )انجابية وتربوية 

نيا ، حيث أدركت ىذه المرأة انيا جزء ىاـ ال يتجزأ مف بنياف ىذا المجتمع وأف منزلية ( ال تنفؾ ع
 وجودىا ىو المكمؿ ليذا البناء .

 
وقد عانت المراة المصرية عمى مدى عقود طويمة مف التيميش واالقصاء اما عمى الجانب االجتماعى او 

ية التى تمر بيا الدولة فى الفترات االقتصادى او السياسي وقد ساىمت المشاكؿ االقتصادية واالجتماع
االخيرة فى تفاقـ وتدنى االوضاع المعيشية والتعميمية فى الريؼ المصرى الذى يعانى فى االساس مف 

، وكانت سببًا  فى التى عانت مف ويالت ىذه االوضاع التيميش  مما انعكس عمى المراة الريفية
 يونيو. -خروجيا خالؿ ثورة يناير 
أوضاع المرأة والريفية منيا عمى وجو الخصوص لمتعرؼ عمى  لجزء أىـويستعرض ىذا ا

 التغيرات فى ىذه األوضاع قبؿ وبعد الثورة.
 

 أوضاع المرأة الريفية فى سوق العمل : 8-7-1
جمالى المشتغالت والمتعطالت  مف اإلناث 14-8يشير جدوؿ رقـ ) ( إلى توزيع قوة العمؿ وا 

 27868اقص متوسط عدد المشتغالت مف اإلناث بالريؼ مف نحو حسب محؿ اإلقامة ومنو يتبيف تن
ألؼ عاممة كمتوسط لفترة ما بعد الثورة  27074(  الى 2009/2010الؼ عاممة لمتوسط الفترة )

( وىذا ما أدى بالطبع إلى زيادة عدد المتعطالت مف اإلناث بالريؼ المصري خالؿ فترة 2011/2012)
ألؼ امرأة بعد أف كاف ىذا  6142لمتعطالت مف اإلناث الريفيات نحو ما بعد الثورة والتى بمغ عدد ا

( بزيادة فى عدد العاطالت مف 2010 -2009ألؼ أمرآة فقط قبؿ الثورة كمتوسط لعامي ) 5966العدد 
 ألؼ أمرأة خرجت عف سوؽ العمؿ بسبب تداعيات الثورة. 176اإلناث بالريؼ قدرت بنحو 

  



ضضضضضضض  

 

جمالي الملتغالت والمتعطالت بالريف  قبل وبعد الثورة( توزيع قوة العم 14-8جدول )  ل وا 

 2010 2009 السنوات
 متوسط

(2009-2010) 2011 2012 
 متوسط

(2011-2012) 
 ريف ذكور  

 109948 110491 109404 108839 110917 106761 اجمالى المشتغموف
 7970 8354 7595 3707 3607 3806 اجمالى المتعطموف

 117922 118845 116999 112546 114524 110567 قوة العمؿ
 ريف اناث  

 27074 26786 27361 27868 27936 27799 اجمالى المشتغالت
 6142 6677 5606 5966 5964 5968 اجمالى المتعطالت

 33215 33463 32967 33834 33900 33767 قوة العمؿ
 واإلحصاء بحث القوي العاممة بالعينة:جمعت وحسبت مف بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة المصدر

 
ىذا مع مالحظة أف قوة العمؿ ذاتيا قد تناقصت خالؿ فترة ما بعد الثورة حيث بمغت قوة العمؿ مف 

 -2011(، )2010 -2009ألؼ أمرأة كمتوسط لمفترتيف ) 33215، 33834الريفيات اإلناث نحو 
 ألؼ أمرأة .  619عمى الترتيب بنقص قدره نحو  (2012

 
ما يشير الجدوؿ السابؽ إلى أف المشتغموف مف الذكور بالريؼ قد ازداد عددىـ عمى عكس ك

الؼ عامؿ كمتوسط لمفترتيف  109948، 108839اإلناث حيث بمغ عدد المشتغميف منيـ نحو 
ألؼ عامؿ أى ما يزيد عمى النقص 1109(  بزيادة قدرت بنحو 2012 -2011(، )2010 -2009)

 فيات المشتغالت فى فترة ما بعد الثورة.الحادث فى إعداد الري
 

 وكما ىو الحاؿ مع اإلناث الريفيات أزداد عدد المتعطموف مف الذكور بالريؼ المصرى خالؿ فترة ما بعد
 .ألؼ عاطؿ7970 الى عاطؿ ألؼ 3707 مفالثورة 

 
 األحوال التعميمية لممرأة الريفية : 8-7-2

ريفيات  العامالت حسب الحالة التعميمية ومنو ( توزيع االناث ال15 -8يوضح الجدوؿ رقـ )
% مف االناث العامالت فى الريؼ بدوف مؤىؿ ومؤىؿ أقؿ مف المتوسط وذلؾ فى متوسط 55يتضح اف 

% منيف مف حممة المؤىالت الفوؽ متوسطة والجامعية وقد 16.5( فى مقابؿ 02009/2010عامى 
% فيما ارتفعت نسبة االناث 51,6الى % 55انخفضت بعد الثورة نسبة االناث بدوف مؤىؿ مف 

 %.19,2العامالت مف ذوى المؤىالت المتوسطة والعميا الى 
  



غغغغغغغ  

 

 توزيع قوة العمل فى الريف حسب النوع والمؤىل قبل وبعد الثورة (15-8)جدول رقم 
 

 السنوات
بدون 

 مؤهل
أقل من 

 متوسط المتوسط
فوق 

 جملة جامعً المتوسط
 ذكور رٌف

2009 49095 11764 36233 3449 10026 110567 
2010 47029 13563 39052 3654 11225 114523 
 112545 10626 3551,5 37643 12663,5 48062 (2010-2009) متولط
2011 47078 14272 40450 3690 11509 116999 
2012 45687 15529 41962 3785 11882 118845 
 117922 11696 3737,5 41206 14900,5 46383 (2012-2011) متولط

 رٌف اناث
2009 17885 1539 9330 1275 3737 33766 
2010 16790 1434 9498 1456 4723 33901 

 33834 4230 1365,5 9414 1486,5 17338 (2010-2009متولط )
2011 16351 1413 9211 1350 4643 32968 
2012 14833 1656 10205 1425 5341 33460 

 33214 4992 1387,5 9708 1534,5 15592 (2012-2011متولط )
 المصدر:جمعت وحسبت مف بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء بحث القوي العاممة بالعينة.

 
 التوزيع العمرى لقوة العمل النسائية فى الريف: 8-7-3

مف ( أف االناث الريفيات 16-8ومف حيث التوزيع العمرى لالناث الريفيات يوضح الجدوؿ رقـ )
فى فترة الكمية  النسائية % فقط مف جممة قوة العمؿ12( يمثمف حوالى 25-15ذوى الفئة العمرية االقؿ )

% فقط فى فترة ما بعد الثورة ، حيث بمغ متوسط عدد االناث الريفيات 12,9ما قبؿ الثورة ازدادت لنحو 
 وما بعد الثورة عمى الترتيب. الؼ انثى لفترتى ما قبؿ 12272،  10337فى الفئة العمرية السابقة نحو 

صاحبة النصيب االكبر مف حيث عدد الريفيات  (40-25)وكانت الفئة العمرية المتوسطة 
،  15335واىميتيف النسبية لقوة العمؿ فى فترتى ما قبؿ وما بعد الثورة حيث بمغ متوسطيا حوالى 

( زادت 40-25فئة العمرية )% مف جممة االناث الريفيات فى ال45,3تمثؿ حوالى  الؼ انثى 15865
بعد الثورة ،أما الفئة العمرية األكبر سنًا مف االناث الريفيات بالفئة  % 47,7% لتصؿ الى 2,4بنسبة 

( فكانت اكثر تأثرأ بالثورة حيث تناقصت اعدادىف داخؿ قوة العمؿ الريفيةمف حوالى 65-50العمرية )
الؼ ريفية لمتوسط الفترة  5078نحو ( الى 2009/2010الؼ انثى لمتوسط الفترة )  8163

 الؼ انثى . 3085( اى بنقص بمغ حوالى 2011/2012)



ظظظظظظظ  

 

 ( قوة العمل من االناث الريفيات حسب التوزيع العمري16-8جدول )

 2010 2009 اللنوات
 متولط

(2009-2010) 2011 2012 
 متولط

(2011-2012) 
 رٌ  ذكور

25-15 42115 41549 41832 43971 42883 43427 
40-25 45913 48267 47090 50621 51960 51290,5 
65-50 22540 21102 21821 22407 24003 23205 
 117923 118846 116999 110743 110918 110568 يم ة

 رٌ  إناث
25-12 12303 8371 10337 12168 13276 12272 
40-25 16119 14550 15334,5 15732 15998 15865 
65-50 5343 5017 8163 5067 5089 5078 
 33215 33463 32967 33834 27938 33765 يم ة

 جملة الجمهورٌة
25-12 92453 79647 86050 95684 95216 95450 
40-25 110164 111440 110802 120223 121965 121094 
65-50 49918 47205 48561,5 49383 53024 51203,5 
 267748 270205 265290 245414 238292 252535 يم ة
 2012، القاىرة :جمعت وحسبت مف بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء بحث القوي العاممة بالعينةالمصدر

 تأثير ثورة يناير عمى البطالة بين النساء الريفيات . 8-7-4
( تناقص األىمية النسبية لممتعطالت مف االناث الريفيات فى فترة 17-8كما يوضح الجدوؿ رقـ )

% فقط لفترة ما قبؿ 61,7% فى فترة ما بعد الثورة مقابؿ نحو 43,5ا بعد الثورة  حيث بمغت نحو م
 الثورة مف جممة المتعطميف بالجميورية .

 من اإلناث الريفيات قبل وبعد الثورةت ( األىمية النسبية لممتعطال17-8جدول رقم )

 2010 2009 السنوات البٌان
 متوسط

(2009-2010) 2011 2012 
 متوسط

(2011-2012) 

 رٌ 

 7974,0 8353 7595 3707 3607 3806 ذكور
 6141,5 6677 5606 5965 5961 5968 إناث
% 61,06 62,3 61,67 42,47 44,42 43,5 

 يم ة

 18818,5 19416 18221 10002 9872 10131 ذكور
 14222,5 14831 13614 13641 13633 13648 إناث
% 57,4 58 57,7 42,76 43,31 43,0 

 .2012، القاىرة جمعت وحسبت مف بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء بحث القوي العاممة بالعينة :المصدر



أأأأأأأأ  

 

 
ومف الجدير بالذكر أف األىمية النسبية لممتعطميف عمى مستوى الجميورية قد تناقصت ايضًا فى فترة ما 

، حيث تناقصت األىمية النسبية لممتعطالت عمى مستوى بعد الثورة مقارنة بما أصبحت عميو بعد الثورة
% وذلؾ مف جممة عدد المتعطميف بالجميورية فى نفس 43% الى حوالى 57,7الجميورية مف حوالى 

 الفترة.
( األىمية النسبية لمتوسط المشتغالت مف االناث قبؿ وبعد الثورة 18-8ويوضح الجدوؿ رقـ )

% فقط مف جممة المشتغميف بالجميورية قبؿ 6,1% ،7مثمف حوالى ومنو يتبيف أف االناث المشتغالت ي
% بالحضر لمتوسط 8,3% ،13,1وبعد الثورة عمى الترتيب فى المتوسط ، تزداد ىذه النسبة لنحو 

 % بالريؼ أيضًا لفترتى ما قبؿ وما بعد الثورة عمى الترتيب.4,5%،4,4الفترتيف فى حيف تقؿ لنحو 
 قبل وبعد الثورة الريفيات النسبية لمملتغالت من اإلناث ( األىمية18 -8جدول رقم )

 البيان
 السنوات

2009 2010 
 متوسط

(2009-2010) 2011 2012 
 متوسط

(2011-2012) 

 حضر

 10845 11063 10626 6295 80612 0 ذكور
 8081 8154 8008 7676 18824 17986 إناث
% 100,0 18,9 13,1 8,3 8,3 8,3 

 ريف

 7974 8353 7595 3707 3607 106761 ذكور
 6141,5 6677 5606 5965 5961 27798 إناث
% 20,7 4,3 4,4 4,1 4,9 4,5 

 جممة

 18819 19416 18221 10002 9872 106761 ذكور
 14223 14831 13614 13641 13633 45784 إناث
% 30,0 5,7 7,0 5,8 6,3 6,1 

 متعبئة العامة واإلحصاء بحث القوي العاممة بالعينة:جمعت وحسبت مف بيانات الجياز المركزي لالمصدر
وىو ما يوضح وجود فجوة كبيرة بيف االىمية النسبية ألعداد المشتغالت مف االناث بالحضر 
مقارنة بمثيالتيف فى الريؼ المصرى ، كما تبيف اف ىذه الفجوة لـ تؤثر عمييا الثورة بالريؼ فى حيف 

 .%8,3% الى 13ء المشتغالت مف نحو اقصت نسبة النساانيا كانت اكثر حدة بالحضر حيث تن
 

 التغير فى الملاركة السياسية لممرأة قبل وبعد الثورة :  8-7-5
تعتبر مشاركة المراة فى الحياة السياسية مؤشرا ىامًا مف مؤشرات تمكيف المراة ، ودليؿ عمى 

ثورة يناير عف نواحى جديدة لممراة  تقدـ المجتمع  فى اتجاه  تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف، وقد كشفت 
المصرية لـ يعتدىا المجتمع مف ارادة ومثابرة وتحدى شديداثناء الثورة  ومف خالؿ حضورىا القوى  فى 

 االستفتاءات واالنتخابات البرلمانية والرئاسية المختمفة كناخبة ومساىمة فى صنع  مستقبؿ وطنيا . 
لريفية فى الحياة السياسية قبؿ الثورة يالحظ التيميش الشديد والمتابع لوضع المراة المصرية وخاصة ا

التى تعرضت لو عمى مدى العقود الماضية ، وقد ناقشت العديد مف المؤتمرات والدراسات المتعددة قبؿ 
الثورة ازمة المشاركة السياسية لممراة ومعوقات مشاركتيا وغيرىا مف االمور المرتبطة بيذه المشكمة وكاف 



بببببببب  

 

لبات كثيرة بادراج المراة فى الحياة السياسية وقد اىتمت القيادة السياسية لنظاـ مبارؾ وقتئذ ىناؾ مطا
بيذه القضية وتـ تحقيؽ بعض المطالب التى صبت فى صالح المراة ومف اىميا صدور القانوف رقـ 

لى بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدىا لممراة االمر الذى ادى ا 2009لسنة  149
مقعد لمنساء فى البرلماف مع االبقاءعمى امكانية ترشحيا لممقاعد العامة ،كما تـ  64تخصيص 

انشاءالمجمس القومى لممراة والذى كاف مف اىدافو االىتماـ بشئوف المراة وحؿ مشكالتيا وتوصيؿ ذلؾ 
ياسية نتيجة عدـ ثقة لصانع القرار .وعمى مستوى الحياه الحزبية فقدانخفض تمثيؿ المراة فى االحزاب الس

بدليؿ انتخابيا  االحزاب فى قدراتيا مف ناحية ونتيجة النخفاض ثقة النساء فى انفسيف مف ناحية اخرى
، ورغـ بعض االنجازات التى تحققت لممرأة قبؿ الثورة اال انيا اذا قيست بدوؿ لمرجؿ دوف بنات جنسيا

ممنا اف المرأة وخاصة الريفية يتـ استخداميا العالـ وبمؤشرات التمكيف فانيا ضعيفة جدا خاصة اذا ع
كقوة صوتية فقط اثناء االنتخابات ، بحيث يقتصر دورىا عمى انتخاب الجنس االخر ،حيث تفضؿ 

وجد  اف  (1)معظـ النساء اختيار الرجاؿ فى مراكز صنع القرار عف بنات جنسيا  ففى استطالع لمرأى
% ، 18المرأة فى مصر تصمح اف تتولى منصب العمدة نسبة السيدات المصريات الالتى تعتقدف اف 

% لـ يستطعف التحديد، والجدير بالذكر 2% يعتقدف انيا ال تصمح ليذا المنصب ، فى حيف 80مقابؿ 
 The Globalاف المنتدى االقتصادى العالمى قد اكد فى تقريره حوؿ الفجوة الجندرية العالمية ) 

Genderحيث وصمت مصر عمى مستوى التمكيف السياسي الى  ( عمى تدنى وضع المرأة فى مصر
مف حيث وضع المرأة  122مف ضمف الدوؿ التى تناوليا التقرير وعمى المرتبة  130مف  124المرتبة 

 .(2)فى البرلماف
وعمومًا فقد شيدت فترة ما قبؿ الثورة تحقيؽ المرأة لمعديد مف المكاسب فى مجاؿ المشاركة المجتمعية 

 ومنيا :
قاضية لميميف القانونية أماـ مصدر القضاء حيث كاف  30بتأدية  2007رار جميورى عاـ صدور ق

 جميع المتقدمات مف عضوات ىيئة النيابة اإلدارية وقضايا الدولة.
 2008مف حريجات الحقوؽ في منصب معاوف نيابة ادارية عاـ  103تعييف -
 .2008فيفى عاـ أمؿ سميماف ع –تعييف أوؿ مأذونة في مصر والعالـ اإلسالمى  -
 شغؿ أوؿ سيدة لمنصب شيخ البمد. -
 .2007شغؿ أوؿ سيدة لمنصب رئيس الوحدة المحمية باحدى قرى أسنا عاـ  -
شغؿ أربع سيدات مف محافظات مختمفة ألوؿ مرة في منصب سكرتير عاـ مساعد لممحافظ  -

 .2008ورئيس مدينة عاـ 
 ى التابعة لمحافظة أسيوط.بقري كمبوىا بحر  2008شغؿ أوؿ سيدة لمنصب العمدة عاـ  -
موافقتو لمسماح لممرأة بالتقدـ لشغؿ المناصب  2009اعالف مجمس الدولة في أغسطس  -

 .1947القضائية ألوؿ مرة منذ انشاء المجمس عاـ 
 .2008تعييف أوؿ أمراة نائب لرئيس جامعة القاىرة عاـ  -

                                                           
 .2012ياير " يناير  25"بصيرة"ػ مسح تطمعات المراة المصرية بعد ثورة المركز المصرى لبحوث الراى العاـ  (1)

(2)
 مجمس الوزراء ، مركز المعمومات و دعـ واتخاذ القرار 



جججججججج  

 

قتيا المراة قبؿ الثورة ، وقد اما فترة ما بعد الثورة فقد شيدت تراجعًا فى االنجازات التى حق
ساىمت لغة الخطاب الدينى التى سادت فى تمؾ الفترة فى مزيد مف ىذا التراجع ، كما زادت االنتياكات 
الموجية لممرأة وخاصة لممشاركات فى التظاىرات حيث زادت لغة التخويف ليؤالء النساء المطالبات 

 –الية الى ما حققتو المرأة المصرية بعد ثورة يناير بالتغيير السياسي واالقتصادى وتشير االرقاـ الت
 يونيو. 

 لـ تترشح اى سيدة . 2012فى انتخابات الرئاسة عاـ  -
اف المناصب القيادية الوزارية كانت حكرًا عمى الرجاؿ اال انو بعد ثورة يونيو تـ تعييف وزيرة لالعالـ  -

 ووزيرة لمصحة ووزيرة لمبيئة .
 سياسية تـ انتخاب اوؿ سيدة لرئاسة حزب سياسي )حزب الدستور(.فى مجاؿ االحزاب ال -
 
 تطور اوضاع الملاركة السياسية لممرأة فى الدساتير المختمفة : 8-7-5-1

كفمت الدساتير المصرية لما قبؿ ثورة يناير المساواة بيف الرجؿ والمراة  فى المشاركة السياسية 
المراة فى الدساتير بعد ثورة يناير فمـ يتطرؽ دستور  سواء بالترشح او االنتخاب ، وقد اختمؼ وضع

لتمثيؿ المراة فى البرلماف وترؾ امر مشاركتيا مف خالؿ ترشحيا فى االنتخابات عمى قوائـ  2012
االحزاب او كافراد فى االنتخابات البرلمانية وكاف مف نتيجة ذلؾ انخفاض نسبة التمثيؿ البرلمانى لممراة 

مادة فى  22بالمراة  مف خالؿ  2014، فى حيف اىتـ دستور  2012شعب فى انتخابات مجمس ال
مقعد مف  70% مف المجالس المحمية لممراة و25الدستور تناولت اوضاع المراة حيث تـ تخصيص 

، ويوضح الجزء التالى مدى ة لزيادة مشاركتيا السياسية ألمر البرلماف .االمر الذى يفتح افاقا واسعة اماـ ا
 .قبؿ وبعد الثورةة فى الحياة السياسية تمثيؿ المرا

 الريفية قبل وبعد ثورة يناير التمثيل السياسي لممراة  8-7-5-2
 2011قبؿ وبعد ثورة يناير  ة فى الحياه السياسية أؿ المر ثييوضح ىذا الجزء تطورات تم

 تطور تمثيل المرأة في المجالس المحمية : 8-7-5-2-1
ومثمت  2011المجالس المحمية متدنية قبؿ ثورة يناير ظمت مستويات مشاركة المراة في 

فقط وكاف مف المقرر اجراء انتخابات اخري  2008،  2000،  1997انتخابات ىذه المجالس اعواـ 
 1997ولـ يتـ اجراءىا بسبب احداث الثورة ، ولـ تتعدي نسب مشاركة المراة في عاـ  2011في عاـ 

ؿ مف ، حيث بمغت نسب مشاركتيا في كالمجالس المحمية% في اي مف 5عف  في المجالس المحمية
% ، 4,5، %1,7% ، 1، % 3,2، واالحياء ، القري  نحو والمدف ،مجالس المحافظات، والمراكز

% 1,5% ، 3,5نحو  2002، في حيف كانت ىذه النسب لعاـ %  لممجالس السابقة عمي الترتيب0,7
بنحو  2008كما فازت المراة في انتخابات عاـ  ،%  ليـ ايضا عمي الترتيب%1,3 ، %5,2 ، 2,9، 

 (1)مرشحة عمي مستوي كؿ مف مجمس المحافظات واالحياء والمراكز والقري.  6054مف بيف  2495
 
 
 

 
                                                           

صالحعبدالرحمناحمد،المرأةوالمحلٌاتفىمصر،دراسةاستكشافٌىةفىضوءالوضعفىالعالم،قسماالدارةالعامة (1)

 2010مالسٌاسٌة،جدامعةالقاهرة،،كلٌةاالقتصادوالعلو



دددددددد  

 

 تطور تمثيل المرأة في مجمس اللعب :  8-7-5-2-2
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% مف اجمالي 12,6مقعد بنسبة بمغت  64زيادة غير مسبوقة حيث حصمت عمي نحو كاف قد شيد 
، في ؿ رئيس الميورية قبؿ االنتخابات) وذلؾ بسبب نظاـ الكوتو الذى تـ اقراره مف قب المقاعد البرلمانية

، ومف مقعد فقط 11بعد الثورة حيث حصمت عمي  2012% في عاـ 2حيف انخفضت ىذه النسبة بنحو 
ثـ نرى مدى التراجع الذى حدث لتمثيؿ المراة فى البرلماف بعد الثورة . حث اقتصر دور المراة فى 

ما حدث في المشاركة السياسية فى التصويت فقط فى االنتخابات, اال انو عمى الجانب االخر نجد أف 
 2014وانتخابات الرئاسة لعاـ  2013و والتصويت لدستور )احداث ثورة يوني 2014مف  2013اعواـ 

أكد عمي ريادة دور المراة في المشاركة السياسية ومدي قدرتيا عمي الدعـ والتاييد في احياف والرفض ( 
 في احياف اخري.

 ( تطور نسب تمثيل المراة في مجمس اللعب19-8جدول )
 (2012-2000خالل الفترة )

 % مالً المقاعداج عدد النائبات اللنوات

2000 7 454 1,54 
2005 4 454 0,88 
2010 64 508 12,6 
2012 11 508 2,17 

 : يمعت وحلبت من بٌانات ال ينة الع ٌا لالنت ابات. المصدر
 
 تطور تمثيل المرأة في مجمس اللوري :  8-7-5-2-3

  2012،  2002( تطور نسبة االمرأة في مجمس الشوري في عامي 20-8يوضح الجدوؿ رقـ )
ومنو يتبيف ضعؼ تمثيؿ المراة المصرية في عضوية مجمس الشوري مقارنة بالرجاؿ ، حيث بمغت نسبة 

عمي الترتيب في حيف بمغت ىذه النسبة  2012،  2002% في عامي  2.2% ، 5,7تمثيميا نحو 
شاركة % لمرجاؿ لمعاميف السابقيف عمي الترتيب ، وىو ما يدؿ عمي تراجع نسب م%97,8 ، 94,3

 المراة في المجمس بعد الثورة .
 ( تطور نسبة النوع في مجمس اللوري المصري20-8جدول )

 (2012-2002خالل الفترة )
 االامٌة النلبٌة ل ريال االامٌة النلبٌة ل نلاء اللنة

1996 5,7 94,3 

2002 5.7 94.3 

2012 2.2 97.8 

 ة.بيانات مختمف –المصدر : المجنة العميا لالنتخابات 
  



هههههههه  

 

 

وٌتضح مما لبق انه بالرغم من الدور الكبٌر ل مرأة المصرٌة فى ثورة ٌناٌر وفى تصمٌمها 

ع ى انياحها رغم ما تعرضت له من انتهاكات وانتقاص الدمٌتها اال انها كانت من اقل الوبات حصوالع 

تأمل المراة مع ع ى مكالبها من اذه الثورة بالمقارنة بمشاركتها فٌها ، حٌث ترايعت مكتلباتها، و

المراة  و اصة  2014أن تحقق المزٌد من المكتلبات فى ظل منح دلتور  2014الدلتور اليدٌد 

مقعد  70% من مقاعد الميال  المح ٌة ، و25الرٌوٌة فرص كبٌرة ل تمثٌل اللٌالً من  الل منحها 

 ٌة.فى البرلمان مما ٌتٌح الورصة امامها ل مشاركة بشكل اولع فى الحٌاة اللٌال

 



وووووووو  

 

 التاسعالفصل 
 التغيرات في األوضاع األمنية والقضائية في الريف المصري 

 2011يناير  25ثورة قبل وبعد 
 

 تمييـد: 9-1
يشغؿ القضاء أىمية كبرى في معظـ النظـ السياسية الحديثة فيو الركف الثالث في بناء النظـ بعد 

لدوؿ التى عرفت القضاء وتنظيماتو الحديثو منذ السمطتيف التشريعية والتنفيذية ، وتعتبر مصر مف أقدـ ا
العصور الفرعونية وحتى الثورة الفرنسية ، ويقوـ القضاء بدورًا ىامًا فى الرقابة القضائية عمى دستورية 
القوانيف وتفسير نصوصيا التشريعية ، كما يقوـ بدور ىاـ فى تشكيؿ األحزاب السياسية ودعـ 

ه الرئيسى فى حماية الحقوؽ والحريات والقيـ  واألمف فى المجتمع ، الديمقراطيات ىذا عالوة عمى دور 
ويعتبر كؿ مف القضاء واألمف مكمالف لبعضيما البعض فالقضاء العادؿ يضمف توافر األمف واالماف 
فى المجتمع ، ويحقؽ الرفاىية والسالـ المجتمعى، كما اف تحقيؽ األمف يحقؽ الرفاه االجتماعى 

ف لمقضاء القياـ بدوره ،وتشير احداث ثورة يناير الى الدور الكبير الذى قاـ بو واالقتصادى بما يضم
القضاء المصرى فى اشعاؿ ىذه الثورة مف خالؿ تضامنو مع الثوار والسعى لمقضاء عمى الفساد وتحقيؽ 

ت يناير مف فراغ فقد ادى  إلغاء اإلشراؼ القضائي عمي االنتخابا 25النزاىة ، كذلؾ  لـ تأتى ثورة 
وتزويرىا بشكؿ مبالغ فيو  مف قبؿ فموؿ الحزب الوطنى ، عالوة عمى تراجع األوضاع األمنية ووقوع 

(، 2011يناير  1بعض بعض األحداث مف النواحى األمنية، مثؿ حادث تفجير كنيسة القديسييف )
تجاجا عمي وكذلؾ وقوع عدد مف حوادث االنتحار في محيط وزارة الداخمية قبؿ الثورة بأياـ قميمة اح

األوضاع بيا ، وكذلؾ عدد مف االحتجاجات والمحاوالت الغير ناجحة لمتظاىر قبؿ الثورة بقميؿ وقمعيا 
 مف جانب النظاـ لممساىمة في إشعاؿ ىذه الثورة.

ونظرا لطبيعة البيانات التي تتطمبيا دراسة التغيرات في األوضاع القضائية واألمنية واعتمادىا عمي 
تغطية ىذا الجزء مف الدراسة بما ىو متاح مف البيانات القابمة لمنشر فقط ، وبالرغـ مف السرية  فقد تـ 

دارة البيانات بالفصوؿ السابقة مف الدراسة إال أنيا تستيدؼ الى حد  ىذه البيانات تختمؼ عف منيجية وا 
كؿ مف ما لعرض اىـ التغيرات في األوضاع القضائي واالمنية في مصر بصفة عامة )انعكاسا عمي 

 .2011الريؼ والحضر( تأثرا بثورة يناير 
 
 :فى مصر قبل وبعد ثورة يناير التغيرات في  قطاع القضاء  9-2
 قبل  ثورة يناير: المصرى أوضاع القضاء  9-2-1

كاف القضاء في مصر قبؿ ثورة يناير وحتي االنتخابات األخيرة الضماف الحقيقي لضماف النزاىة 
ينص عمى استقالؿ  1971وكاف دستور برلمانية والنقابية وكذلؾ االستفتاءات ،والشفافية لالنتخابات ال
اال انو فى واقع االمر لـ تتحقؽ تمؾ الحصانة أو ىذا االستقالؿ فى عيد النظاـ  القضاء وحصانة القضاة

مف  2005السابؽ)نظاـ مبارؾ( وكاف اكبر دليؿ عمى ذلؾ إلغاء األشراؼ القضائى الكامؿ فى انتخابات 
قبؿ الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكـ انذاؾ حيث عمؿ المسئولوف بالحزب ذلؾ باف ىذا اإللغاء ال يمس 
نزاىة االنتخابات حيث اف معظـ دوؿ العالـ ال تتمتع بعشراؼ قضائي عمي االنتخابات وعمي الرغـ مف 



زززززززز  

 

 2011بؿ ثورة يناير األوضاع القضائية قذلؾ تكوف االنتخابات نزيية وحيادية, وعمومًا فقد اتسمت  
 بعدة خصائص مف أىميا :

التدخؿ المستمر مف قبؿ المسئوليف والرئاسة بالتحديد في شئوف السمطة القضائية، وكاف ذلؾ  -1
امتداد لمتدخؿ في شئوف القضاء في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر واف اختمؼ األمر في عيد 

منة عمي المؤسسات ذات العالقة حسني مبارؾ حيث كاف التدخؿ غير مباشرا مف خالؿ اليي
 وتوليتيا لذوي الثقة وليس لذوي الخبرة والكفاءة.

التدخؿ في األحكاـ القضائية ألغراض سياسية وشخصية وذلؾ عف طريؽ األمر بعنشاء  -2
المحاكـ االستثنائية إذا ما أرادت الرئاسة او ذوي النفوذ حكما قضائيا خاصا، مما حاؿ دوف 

 يد مبارؾ.استقاللية القضاء في ع
أصبحت المحكمة العميا أكثر استقاللية بعد تحويميا إلى محكمة دستورية عميا. كما أصدرت  -3

المحكمة الدستورية العميا أحكامًا عديدة لـ تكف تصب في مصمحة النظاـ، وألغت الكثير مف 
اء القوانيف، وأعادت توظيؼ القضاة الذيف تـ تسريحيـ في عيد عبد الناصر.وأخيرا، منح القض

 بعض المياـ اإلضافية، كاإلشراؼ عمى االنتخابات.
كاف ىناؾ تشابؾ في العالقات بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية خالؿ عيد مبارؾ. فقد كاف  -4

الرئيس يعيف رئيس قضاة المحكمة الدستورية العميا، باإلضافة إلى أف وزارة العدؿ كانت تسيطر 
 .(1)عمى الشئوف اإلدارية 

إلي وجود احتقاف بيف القضاة المصرييف االمر الذى شجعيـ عمى المساىمة في ثورة  كؿ ذلؾ أدي
وسياساتو في جميع  ، وقاموا بعدة مسيرات تندد بنظاـ مبارؾ2011الخامس والعشريف مف يناير عاـ 

مؤسسات الدولة المصرية. وقد مثؿ تضامف القضاة مع الثوار تأكيدىـ أف القضاء المصري يتمتع 
، والتأكيد عمي ىيبة الدولة المصرية. وقد رفع القضاة شعارات مطالبيف باالستقالؿ الكامؿ بالنزاىة

القضاة  لمسمطة القضائية، وتحصيف القضاء ضد الضغوط السياسية والمصالح الخاصة، واحتراـ
 .(2)وأحكاميـ

 بعد ثورة يناير: المصرى أوضاع القضاء 9-2-2
بعد الثورة لتطوير القضاء والمطالبة بعستقالليتو عبر كتابة  قاـ القضاة المصرييف بمحاوالت كثيرة 

قاـ القضاة بمحاولتيف منفصمتيف  قانوف جديد لمتنظيـ القضائي، يؤكد االستقالؿ الكامؿ لمقضاء. وقد
لصياغة مشروع القانوف.وقد واجو ىذا المشروع عدة عقبات تتمثؿ فى احتجاج المحاميف، نتيجة تضمف 

امًا تسمح لمقضاة بمعاقبة المحاميف الذيف ينتيكوف قواعد النظاـ والمياقة في قاعة مشروع القانوف أحك
المحكمة، الذيف ادعوا أف قانونيـ الذي ينظـ مينة المحاماة يمنحيـ حصانة في قاعة المحكمة، وبدأوا 
 الدعوة إلى إضراب وتنظيـ مظاىرات. األمر الذى ادى الى تراجع مشروع القانوف إلى حيف تشكيؿ
برلماف منتخب، وكانت اىـ انجازات قطاع القضاء في مصر بعد عزؿ الرئيس األسبؽ مبارؾ مف الحكـ 

، تولى المجمس األعمى لمقوات المسمحة إدارة شئوف البالد. وفي ىذه الفترة صدر 2011فبراير  11في 
ؽ الشعب ، واف1971عديؿ تسع مواد مف دستور حيث تـ ت، 2011فبراير  13أوؿ إعالف دستوري في 

                                                           
 –مؤسسػػػػة األىػػػػراـ  –مجمػػػػة السياسػػػػة الدوليػػػػة  -مسػػػػتقبؿ القضػػػػاة بعػػػػد ثػػػػورة ينػػػػاير –التحػػػػديات األربػػػػع  –خميػػػػؿ سػػػػارة محمػػػػود  (1)
 .2012ابريؿ 

2012-فبراير  –مؤسسة كارنيجى لمسالـ الدولي   -قضاة مصر في عيد ثوري -ناثاف براوف  (2)    



حححححححح  

 

 63، صدر اإلعالف الدستوري المؤقت، متضمنًا 2011مارس  30وفي  ,2011مارس  20عمييا في 
 مادة، كاف نصيب السمطة القضائية منيا سبع مواد، كرست استقالؿ القضاء وحصانة القضاة.

قانوف وكاف االنجاز امخر بعد الثورة ىي  تمكيف المحكمة الدستورية العميا مف الحصوؿ عمى مرسوـ ب
مف المجمس العسكري الحاكـ يحصر خيارات الرئيس لمنصب رئيس المحكمة العميا  2011في يونيو 

 بأكبر ثالثة مف أعضاء المحكمة العميا سنًا.
وباالضافة الى ما سبؽ فقد اتسـ القضاء المصرى بالعديد مف المالمح  والتى غيرت مف دوره االساسي 

 بعد ثورة يناير تمثمت فى :
 قضاء فى السياسة )تسييس القضاء(: يرى بعض القضاة أنيـ، باعتبارىـ مواطنيف تدخؿ ال

في األمور العامة لمدولة، بينما يرى آخروف أف القضاة يجب  مصرييف، ليـ الحؽ في االنخراط 
أال يتدخموا في الشئوف السياسية لمبالد، حيث تولى القضاة مياـ اإلشراؼ عمى االنتخابات وقد 

غمًا عنيـ بموجة الحماسة الثورية، فاصدروا بعض األحكاـ استنادا عمي األمور تأثر القضاة ر 
 السياسية والضغط الشعبي.

  إيجاد الطرؽ لاللتفاؼ حوؿ القضاء: بالرغـ مف محاوالت القضاة مف أجؿ االستقالؿ الكامؿ
ـ لمسمطة القضائية، فعنو قد تـ االعتماد بشكؿ رئيسي عمى المحاكـ العسكرية، في ظؿ حك

المجمس العسكري منذ ثورة يناير. كما أصر المجمس العسكري عمى سرياف حالة الطوارئ حتى 
، حيث عمؿ النظاـ القضائي في مصر لقترة طويمة، في ظؿ حالة 2011شير يونيو مف عاـ 

 الطوارئ، حتى أصبح ىذا األمر معتادًا عميو.
 في قاعات المحاكـ وانعداـ  عدـ توافر األمف في قاعات المحاكـ: يمثؿ غياب قوات األمف

 اإلجراءات األمنية في الدوائر القضائية انعكاسًا لتدىور األمف العاـ في مصر بعد ثورة يناير.
  حدوث عدد مف االنقسامات داخؿ السمطة القضائية: ويبدو ذلؾ جميا مف خالؿ حدة المناقشات

المتورطيف في تجاوزات داخؿ السمطة القضائية، وظيور دعوات لتطيير الجياز القضائي مف 
النظاـ السابؽ،  وظيور تيارات قضائية جديدة تنتمى ألحزاب سياسية مثؿ تنظيـ "قضاة مف 
أجؿ مصر"، الذيف أعمنوا عف أنفسيـ أثناء االنتخابات الرئاسية، وظير جميًا أنيـ قضاة ينتموف 

 إلى اإلخواف المسمميف.
  كانت فترة حكـ الرئيس محمد مرسي سمسمة  يونيو : 30مساىمة القضاة بصفة رئيسية في ثورة

مف الصراعات بيف اإلسالمييف والقوى االجتماعية والسياسية المختمفة. وكاف لمقضاء دور واضح 
ومساىمة ىامة في التعجيؿ بعنياء حكـ اإلسالمييف لمصر حيث قاد نادى القضاة المعركة ضد 

والمحكمة الدستورية العميا بأحكاميا في  العدواف عمى استقالؿ القضاء، وساىمت المحاكـ العادية
تقويض الدعائـ السياسية والدستورية والقانونية لنظاـ حكـ اإلسالمييف، فكانت نيايتو مع ثورة 

 .2013يونيو  30
  ـ: فقد بالغ بعض القضاة في توظيؼ 2014عدـ استقرار القضاء حتي االنتخابات الرئاسية

ازات ال تتعمؽ حقيقة بموضوع االستقالؿ، بؿ كانت سوءات النظاـ السابؽ لمحصوؿ عمى امتي
أقرب إلى المطالبات الفئوية التي تسير في طريؽ استقالؿ القضاء عف الدولة المصرية وليس 

 .عف سمطتيا التنفيذية
عض التغيرات ومف ثـ يتضح مما سبؽ اف المؤسسة القضائية فى مصر شابيا ب

رموز النظاـ السابؽ ومنحيـ البراءات المتتالية فيما ، وقد أدى اإلفراج عف والتراجع عف أدوارىا
يعرؼ بميرجاف البراءات، وكذلؾ تأجيؿ معظـ القضايا او الفصؿ فييا الى تراجع الثقة فى 



طططططططط  

 

القضاء المصرى مف جانب نسبة كبيرة مف الشعب حيث أشار استطالع أجراه مركز بيو 
% 58حيث أشار االستطالع إلى أف لمدراسات األمريكى الى تراجع ثقة المصرييف فى القضاء 

 .(1)% رأو العكس 41مف المصرييف صاروا يعتبروف دور القضاء سمبيا فى مقابؿ 
 التغير فى دور المحاكم تجاه القضايا المنظورة : 9-3
أدى تفرغ القضاه لألمور السياسية الى تراجع  المحاكـ عف أداء دورىا وانخفض عدد القضايا نتيجة   

حساسيـ  السياسية ف الحصوؿ عمى حقوقيـ في خضـ األحداثيأس األفراد م التى أنشغؿ بيا القضاء وا 
( أف عدد القضايا المنظورة أماـ 1-9يوضح الجدوؿ رقـ )بعدـ قدرتيـ في الحصوؿ عمى حقوقيـ،  و 

مميوف قضية عاـ 13,6انخفضت إلى   2009مميوف قضية عاـ  15,3المحاكـ قد بمغت حوالى 
% ، واف ىذه القضايا تمثمت فى القضايا المدنية والجنائية ، 10.8بمغت حوالى  بنسبة انخفاض2011

وقضايا أألحواؿ الشخصية ، وقضايا ىيئة الدولة ثـ مصمحة الطب الشرعى ، مصمحة الخبراء، وقضايا 
 الكسب غير المشروع .

 
 التغير في األىمية النسبية لمقضايا قبل وبعد الثورة : 9-3-1

( ايضًا أف االنخفاض فى عدد القضايا قد انحصر في 1-9ت الجدوؿ رقـ )ويالحظ مف بيانا
، 2011مميوف قضية عاـ  2الى  2009مميوف قضية عاـ  2,1القضايا المدنية والتى انخفضت مف 
 2011مميوف قضية عاـ  6,9الى  2009مميوف قضية عاـ  8,3وكذلؾ الجنائية التى انخفضت مف 

ألؼ إلى  514ألؼ قضية والكسب غير المشروع مف  546ية الى الؼ قض615ومصمحة الخبراء مف 
وذلؾ بنسبة انخفاض بمغت  2011قضية عاـ  62قضية الى  64ألؼ، وقضايا التحكيـ مف  390
% عمى التوالى. وذلؾ في مقابؿ زيادة عدد القضايا %24,2، %11,2، %2,2 ,%17,2 ،7,7

%، 5,6مميوف قضية بنسبة زيادة بمغت  1,7ى مميوف قضية ال 1,6الخاصة بييئة قضايا الدولة مف 
%، كما زدات 26,3قضية بنسبة زيادة بمغت  31899قضية الى 25269ومصمحة الطب الشرعى مف 

% ، كما 42.2قضية بنسبة زيادة بمغت 14851قضية إلى  10493عدد قضايا الشير العقارى مف 
 اء قبؿ او بعد الثورة. يالحظ ثبات األىمية النسبية لمفصؿ في القضايا المختمفة سو 

 التغير في نسب الفصل في القضايا : 9-3-2
بسبب  2011% عاـ 65,9إلى  2009% عاـ 70انخفضت نسبة الفصؿ في القضايا مف 

سوء األوضاع األمنية وعدـ االستقرار السياسي في البالد واالتجاه لمنظر والفصؿ في قضايا أخرى 
 ف والقضايا الخاصة برموز النظاـ السابؽ.خاصة بالثورة مثؿ قضايا قتؿ المتظاىري

% الى 90,7% والجنائية مف 44,3% إلى  48,2حيث انخفضت نسب الفصؿ في القضايا المدنية مف 
% 49,3% إلى  53,2% والخبراء  مف 92,2% الى 95,5% ومصمحة الطب الشرعى مف 87,8

 %.6,1% إلى 10,1والشير العقارى  مف 
القضايا قد انحصر في القضايا المدنية والجنائية ومصمحة  ويالحظ إف االنخفاض في عدد

مميوف قضية  2إلى  2009مميوف قضية عاـ  2.1الخبراء والكسب غير المشروع والتى انخفضت مف 
مميوف قضية  6,9إلى  2009مميوف قضية عاـ  8,3، وكذلؾ الجنائية التى انخفضت مف 2011عاـ 
الؼ قضية والكسب غير المشروع مف  546ضية إلى الؼ ق615ومصمحة الخبراء مف  2011عاـ 
وذلؾ بنسبة  2011قضية عاـ  62قضية إلى  64ألؼ، وقضايا التحكيـ مف  390ألؼ إلى  514

                                                           
 2014يونيو 6فيمى ىويدى ، أزمة القضاء المصرى ، جريدة الشروؽ ،  (1)



يييييييي  

 

% عمى التوالى . وذلؾ فى مقابؿ زيادة عدد 24,2، 11,22، 2,2, 17,2% ،7,7انخفاض بمغت 
مميوف قضية بنسبة زيادة بمغت  1,7ى مميوف قضية ال 1,6القضايا الخاصة بييئة قضايا الدولة مف 

% 26,3قضية بنسبة زيادة بمغت  31899قضية الى  25269% ، ومصمحة الطب الشرعى مف 5,6
قضية بنسبة زيادة بمغت  14851قضية الى  10493كما زدات عدد قضايا الشير العقارى مف 

البالد باإلضافة إلى وجود % ، ويالحظ مما سبؽ أف عدـ استقرار األوضاع األمنية والسياسية ب42,2
قضايا أخرى ذات أولوية قد أدى إلى التأخير في الفصؿ في باقى القضايا مف ناحية وتأجيؿ بعضيا ، 
وينعكس ىذا أيضا عمى الريؼ المصرى الذى عانى بعض أفراده مف تأجيؿ األحكاـ والفصؿ فى القضايا 

 مع تكبد عناء ومشقة السفر إلى أروقة المحاكـ.
 

 2011( عدد القضايا ونسب الفصل فييا قبل وبعد ثورة يناير 1-9م )جدول رق
 نوع

 القضاٌا 

2009 2010 2011 

 تم الفصل المنظور

 فٌها 

 تم الفصل  المنظور % الفصل

 فٌها

 تم الفصل  المنظور % الفصل

 فٌها

 %

 الفصل

 44,3 887139 2002905 48,5 1022922 2111167 48,2 1046715 217099 قضاٌا مدنٌة

 87,8 6069200 6911389 89,2 7140355 8003747 90,7 756392 8345983 قضاٌا ينابٌة

 38,0 778916 205189 40,5 848091 2095045 37,8 758874 2007422 قضاٌا احوال ش صٌة

 33,4 573191 1713683 30,1 493976 1640567 29,6 480330 1622716 اٌبة قضاٌا الدولة

 92.6 29533 31899 94,9 23938 25215 95,5 24132 25269 مص حة الط  الشرعى

 49.3 269330 546545 56,4 355550 630203 53,2 327460 615634 مص حة ال براء

 100 390001 390010 100,0 432282 432292 99,9 514373 514379 الكل  غٌر المشروع

 100 62 62 100,0 50 50 100 64 64 التحكٌم

 6,1 899 14851 38,3 3999 10441 10,1 1055 10493 الشهر العقارى

 65,9 13662533 13662533 69,0 10321163 14948728 70,0 10720395 15312259 ايمالى

(، وزارة العػػػػػدؿ فائى السػػػػػنوى )نقػػػػػاًل عػػػػػ:الجيػػػػػاز المركػػػػػزى لمتعبئػػػػػة العامػػػػػة واإلحصػػػػػاء ، الكتػػػػػاب االحصػػػػػالمصـــــدر
  2013أكتوبر 

 



كككككككك  

 

 م:2011منية قبل وبعد ثورة يناير في األوضاع األ التغير 9-4
عددا مف األحداث التي اقؿ ما توصؼ بانيا اضطرابات أمنية، حيث  2011شيدت ثورة يناير 

( تالىا بعد شير تقريبا حدوث 2011ـ بحادث تفجير كنيسة القديسييف )يناير 2011بدأت أحداث عاـ 
ير( حدثت أحداث دير االنبا بيشوي وما فبرا 23فبراير(، وفي في نياية الشير نفسو ) 2موقعة الجمؿ )

مايو( حدثت واقعة إمبابة وأحداثيا التي عمي خمفيتيا تـ اعتصاـ عدد  4تبعيا مف فتنة طائفية ، وفي )
 (.ايوم 8كبير خاصة مف األقباط أماـ ماسبيرو والذي بدا في )

احة وحسب مناطؽ ـ وفقًا لمبيانات المت2011( أعداد قتمي ثورة يناير2-9ويوضح الجدوؿ رقـ )
 الجميورية.

 2011( أعداد القتمى بثورة يناير 2-9جدول )        
 فبراير حسب المناطق بجميورية مصر العربية 11وحتي 

 % من اجمالً القتلً عدد القتلً المنطقة
 61,38 232 القاارة 

 13,76 52 اإللكندرٌة
 11,90 45 ا ري
 4,76 18 اللوٌ 

 4,50 17 بنً لوٌ 
 0,79 3 طالٌو
 0,79 3 رفح

 0,53 2 المنصورة
 0,26 1 العرٌش
 0,26 1 االقصر
 0,26 1 اطوٌح

 0,26 1 واحة ال ارية
 0,26 1 م. الشٌخ زوٌد وش لٌناء

 0.26 1 ابو لمبل
 100 378 االجمالً

 : تقرير ىيئة تقصي الحقائؽ عف ثورة يناير  المصدر
نقال عف:  Egypt Documented Death Toll From Protests Tops 300 – Human Rights Watch , 9 

Feb. .2011 
 846واف كاف تقرير رسمي آخر قد أشار إلي أف عدد الضحايا الحقيقي لثورة يناير  قد وصؿ إلي 

ضحية في كافة محافظات الجميورية، ويوضح الجدوؿ السابؽ أف محافظة القاىرة كاف ليا نصيب األسد 
% مف جممة القتمي بالجميورية، يمييا 61.4ت االىمية النسبية إلعدادىـ بنحو مف أعداد القتمي حيث بمغ

 قتياًل. 52%  بعجمالي 13.8بنحو محافظة االسكندرية 



لللللللل  

 

وأدت حالة الفوضي وارتفاع أعداد القتمي وعوامؿ أخري إلي تزايد حدة الشعور بعدـ األمف لدي 
أصبح المطمب  2011وكنتيجة لثورة يناير  المواطنيف المصرييف وخاصة الريفييف منيـ كتغير أساسي

األساسي ليـ ىو تحقيؽ األمف أو بمعني آخر استعادة األمف  بالدرجة األولى بالنسبة لمطالب الثورة 
األخرى وىى العيش والحرية والعدالة االجتماعية وىو ما أظيره استطالع رأي لمركز بصيرة قبؿ 

ار فيو أفراد العينة إلي أف " أكثر الحاجات التي يريدوف مباشرة والذي أش 2012االنتخابات الرئاسية 
% مف 48.5تحقيقيا ليـ ولمصر بصفة عامة" ىي تحقيؽ واستعادة األمف بأىمية نسبية بمغت نحو 

 جممة أفراد العينة باالستطالع.
( مدي أىمية تحقيؽ األمف ضمف المطالب الشخصية والعامة لممصرييف 3-9ويوضح الجدوؿ رقـ )

نتخابات الرئاسية. ومنو يتبيف أف مطمب تحقيؽ واستعادة األمف ىو المطمب األكثر أىمية مف قبؿ اال
وجية نظر المصرييف في استطالعي الرأي الذيف اجريا قبؿ جولتي االنتخابات الرئاسية وقدموه عمي 

ي ربما لـ المطالب االخري التي كانت مف األىمية في فترات سابقة لثورة يناير تفوؽ ىذا المطمب الذ
 يكف موجودًا.

 ( المطالب األكثر أىمية من وجية نظر المصريين3-9جدول رقم )
 (2012حتي يحققيا الرئيس القادم لمصر )قبل االنتخابات الرئاسية 

 % المطلب م

 قبل الجولة األولً

% 

 قبل الجولة الثانٌة

 45,6 48,5 تحقٌق أو التعادة اامن 1

 42,5 39,7 رفع ملتوي المعٌشة 2

 34 29,9 توفٌر فرص العمل 3

 31,1 28,7 تحقٌق العدل 4

 17,3 14,1 تحقٌق مص حة الب د والشع  5

 9,5 10,5 الرقابة ع ً االعار/ القضاء ع ً الغالء والوقر 6

 3,4 4,3 تطبٌق الشرٌعة اإللالمٌة 7

 2,2 3,6 االاتمام بالبحث الع مً 8

مركز بصيرة  –ع الراي حوؿ أكثر حاجات عايز الرئيس يحققيا ليؾ ولمبمد استطال -: ماجد عثماف و)آخروف( المصدر
 . 24/4/2012 -الستطالع الراي
 

حوؿ مدي شعور المواطنيف  2012وفي استطالع رأي لمركز بصيرة اجري في نياية سبتمبر 
مي بالتغير في حالة االمف بعد مائة يوـ مف تولي محمد مرسي رئاسة الجميورية وجاءت النتائج ع

( ومنو يتبيف اف المصرييف لـ يشعروا بتحسف ممموس في حالة 4-9النحو الموضح بالجدوؿ رقـ )
األمف حاؿ تولي محمد مرسي رئاسة الجميورية ، وقد يرجع ذلؾ إلي عدـ قبوؿ عدد كبير مف 

% مف 51المصرييف بو أو االعتراؼ برئاستو لمجميورية )حيث انو تولي الحكـ بعد حصولو عمي نحو 
 % مف الناخبيف أو المصرييف غير قابميف لو.49ألصوات( وىو ما يعني أف ا



مممممممم  

 

 ( المطالب األكثر أىمية من وجية نظر المصريين4-9جدول رقم )
 (2012حتي يحققيا الرئيس القادم لمصر )قبل االنتخابات الرئاسية 

 % المطلب م

 قبل الجولة األولً

% 

 قبل الجولة الثانٌة

 45,6 48,5 امنتحقٌق أو التعادة ا 1

 42,5 39,7 رفع ملتوي المعٌشة 2

 34 29,9 توفٌر فرص العمل 3

 31,1 28,7 تحقٌق العدل 4

 17,3 14,1 تحقٌق مص حة الب د والشع  5

 9,5 10,5 الرقابة ع ً االعار/ القضاء ع ً الغالء والوقر 6

 3,4 4,3 تطبٌق الشرٌعة اإللالمٌة 7

 2,2 ,,3 االاتمام بالبحث الع مً 8

مركز بصيرة  –استطالع الراي حوؿ أكثر حاجات عايز الرئيس يحققيا ليؾ ولمبمد  -: ماجد عثماف و)آخروف( المصدر
 . 24/4/2012 -الستطالع الراي

حيث انو مف الجدير باإلشارة إلي أف حالة األمف وكذلؾ الشعور باألمف لدي المصرييف وخاصة 
المرشحيف لمرئاسة ورغبات األفراد فيمف سيكوف رئيسا ليـ ، فوفقا الريفييف  قد تأثر كثيرا بانتماءات 

، تبيف أف اعمي اختيار لمريفييف  2012الستطالع الرأي الذي أجراه مركز بصيرة في العاشر مف ابريؿ 
% مف األفراد، ثـ اتجو 23مف المرشحييف لمرئاسة قبؿ بدء الترشيح الرسمي كاف عمر سميماف بنحو 

لمميؿ نحو اختيار عمرو موسي في االستطالعات التالية النسحاب عمر سميماف  الريفييف أنفسيـ
% لالستطالعات الثالثة عمي 15% ، 14% ، 11( بنسب بمغت 5/5،  24/4،  19/4والمجراة في )

 %.18الترتيب ، أما في الجولة الثانية فقد كاف اعمي اختيار لمريفييف ىو احمد شفيؽ بنحو 
ريفييف في مجمميـ لـ يميموا الي التيار االسالمي والممثميف لو في تمؾ وىو ما قد يعني أف ال

 االنتخابات
في حيف اختمؼ األمر بالنسبة لمحضر والذيف فضموا المرشح اإلسالمي عبد المنعـ ابو الفتوح 

% في حيف كاف االختيار األوؿ 19% ، 24% ، 18% ، 19في االستطالعات األربعة األولي بنحو 
 % .17تطالع األخير ىو عمرو موسي بنسبة بمغت ليـ في االس

 60( أف الشعور بعدـ تحسف حالة األمف قد قؿ قميال بعد مرور 5-9ويتبيف مف الجدوؿ رقـ )
% مف أفراد العينة بانيـ شعروا 75يوـ فقد أشار نحو  80يوـ مف تولي الرئاسة مقارنة بشعورىـ بعد 

% فقط شعروا بذلؾ 58ولي محمد مرسي الرئاسة مقابؿ يوـ مف ت 80بتحسف في حالة األمف بعد مرور 
 في االستطالع السابؽ لو.



نننننننن  

 

 ( اراء المصريين حول التغير في حالة االمن5-9جدول )
 بعد تولي محمد مرسي رئاسة الجميورية

 ٌوم 60% بعد مرور ٌوم 80%  بعد مرور  الراي حول )حالة االمن(

 3 2 لاءت يداع 
 2 5  لاءت

 33 15 ع ً اإلطالقلم ٌحدث تحلن 

 45 53 حدث تحلن بلٌط

 13 22 حدث تحلن كبٌر

 3 3 ال اعر 
 -مركز بصيرة الستطالعات الراي –استطالع راي حواؿ اداء الرئيس -: د. ماجد عثماف )واخروف(  المصدر

2013. 
ولـ يختمؼ اإلحساس لدي المصرييف بالشعور باألمف مف الريفييف إلي الحضرييف كثيرا حيث 

% مف سكاف 77% مف الريفييف شعروا باسترجاع األمف مقابؿ 74( أف نحو 6-9ضح الجدوؿ رقـ )يو 
 % منيـ اف األوضاع األمنية ساءت فى الريؼ والحضر عمي الترتيب.6% ، 8الحضر ، في حيف رأي 

أما مف رأوا بأنو لـ يحدث أي تحسف عمي اإلطالؽ في الحالة األمنية فكانت نسبتيـ تمثؿ حوؿ 
% لمريؼ والحضر عمي الترتيب ، بينما مثمت نسبة مف يروف اف األوضاع األمنية تحسنت 15، % 14
 % مف الحضر.25% مف الريفييف يقابميـ 20نحو 

 ( مدي لعور المصريين بالتغير في األحوال األمنية حسب محل اإلقامة6-9جدول )
 حضر ريف التغير في حالة اآلمن

 2 1 ساءت جدا
 4 7 ساءت
 15 14 ث تحسف عمي اإلطالؽلـ يحد

 52 54 حدث تحسف بسيط
 25 20 حدث تحسف كبير

 2 4 ال اعرؼ
 .2013 -مركز بصيرة الستطالعات الراي –استطالع راي حواؿ اداء الرئيس -: د. ماجد عثماف )واخروف( المصدر        

فيمف يروا أف  وباستعراض نتائج االستطالع عمي حسب المنطقة يتضح وجود تبايف بيف النتائج
يـو مف تولي مرسي الرئاسة ، حيث ماؿ أفراد الوجو القبمي أكثر  100األوضاع األمنية قد ساءت خالؿ 

% منيـ أف األوضاع األمنية في 7مف غيرىـ إلي أنيا ساءت مقارنة بالوجو البحري ، حيث رأي نحو 
فظات الحضرية في حيف بمغت مصر خالؿ ىذه الفترة ساءت او ساءت جدا وذلؾ بالوجو القبمي والمحا

% فقط ألفراد الوجو البحري، وأرجع البعض ذلؾ إلى إىماؿ الحكومة المتعمد لموجو 5ىذه النسبة نحو 
 القبمى وعدـ االىتماـ بالحالة األمنية بو.

يـو مف حكـ  100( آراء أفراد العينة حوؿ مدي استرجاع األمف بعد 7-9ويوضح الجدوؿ رقـ )
 ب اإلقميـ التابع لو.مرسي لمجميورية حس

 



سسسسسسسس  

 

 ( مدي لعور المصريين بالتغير في األحوال األمنية  7-9جدول )
 يوم من رئاسة مرسي( حسب محل اإلقامة 100)بعد 

 الوجو البحري الوجو القبمي التغير في حالة اممف
 2 1 ساءت جدا

 3 6 ساءت
 14 16 لـ يحدث تحسف عمي اإلطالؽ

 52 52 حدث تحسف بسيط
 24 20 كبير حدث تحسف
 4 4 ال اعرؼ

مركػػػػػػػػػػػػز بصػػػػػػػػػػػػيرة السػػػػػػػػػػػػتطالعات                  –اسػػػػػػػػػػػػتطالع راي حػػػػػػػػػػػػواؿ اداء الػػػػػػػػػػػػرئيس -د. ماجػػػػػػػػػػػػد عثمػػػػػػػػػػػػاف )واخػػػػػػػػػػػػروف( :  المصــــــــــــدر
 .2013 -الراي

إلي تدىور األوضاع  2012كما أشارت أيضا نتائج مسح مرصد أحواؿ األسرة المصرية في مايو 
% مف 89,5اطنيف باألمف واألماف حيث أشار المسح إلي أف نحو األمنية المصرية وانعداـ شعور المو 

مقارنة  2012األسر شعروا باف معدؿ الجريمة قد ارتفع جدأ او ارتفع إلي حد ما في مصر خالؿ عاـ 
% مف األسر المصرية لدييا قمؽ مف إمكانية تعرض منازليـ لمسرقة بينما 66,5ـ. كما كاف 2011بعاـ 
 و غير قمقيف عمي اإلطالؽ مف إمكانية تعرض منازليـ لمسرقة.% غير قمقيف أ33,3كاف 
 
 ألوضاع األمنية في مصر بعد ثورة يناير االعوامل التى ساىمت في تردى  9-5

باإلضافة لما سبؽ فقد كاف لمعديد مف األحداث التى شيدتيا أياـ الثورة و الفترة االنتقالية  
ى األوضاع األمنية والقضائية في مصر وبصفة خاصة فى الريؼ  والسنوات التالية لمثورة  تأثيرًا كبيرا عم

حيث زادت ىذه األحداث مف تردى األوضاع األمنية فى البالد ومف اىـ ىذه  2011بعد ثورة يناير 
 االحداث:

المساجيف وىروب فتح السجون وحرق األقسام والعديد من النقاط اللرطية خالل أيام الثورة: 9-5-1
يط كبير وممنيج وفتح الزنازيف وتجمير األىالي حوؿ األقساـ، ومقتؿ رئيس مباحث والبمطجية في تخط

، والقياـ بتعذيب عدد مف الضباط وأمناء الشرطة بيا عمي السجوف اثناء منعو ليروب السجناءقطاع 
، ومف ثـ غياب أدوارىـ في كبير في ضياع ىيبة افراد الشرطة مرئي ومسمع مف األىالي مما كاف لو اثر

فظ األمف والدفاع عف المواطنيف وبالتالي حدوث انفالت أمنى شديد كاف أىميا يميزه انتشار البمطجية ح
 . ذاؾ وارتفاع حوادث السرقة والقتؿآن
 
مف مشجعى كرة القدـ مف الشباب  77وما ترتب عمييا مف قتؿ  أحداث إستاد بورسعيد : 9-5-2

صابة أكثر مف  ألؼ نتيجة االشتباكات وأعماؿ  الشغب  والقتؿ المتعمد، وقد اصدر رئيس الوزراء أف وا 
 ذاؾ )الدكتور كماؿ الجنزوري( عدة  قرارات بأحداث بعض التغيرات األمنية مف أىميا:

قالة محافظ بورسعيد. -  قرار بنقؿ مدير امف محافظة بورسعيد لديواف عاـ الوزراة وا 
ح - قالة إدارة اتحاد الكرة وا   التيـ جميعيـ لمتحقيؽ.إيقاؼ مديري األمف والمباحث وا 



عععععععع  

 

وقد ترتب عمى أحداث بورسعيد انعداـ اإلحساس باألمف واألماف والتخوؼ مف حضور اى مباريات أو 
فعاليات رياضية ، وتوقؼ األنشطة الرياضية التى يحضرىا الجميور تمامًا ، وصاحب ذلؾ ايضا  

الجميورية واصابة  وقتؿ ايضا العديد مف اعماؿ الشغب والمظاىرات والتى سادت معظـ محافظات 
العديد مف المحتجيف عمى احكاـ القضاء الصادرة بحؽ ىذه المذبحة ىذا عالوة عمى قتؿ بعض افراد 

 .(1)الشرطة والمجنديف
 
وخروج الجماىير مف الشعب المصرى لممطالبة بعنياء حكـ األخواف نتيجة يونيو:  30ثـورة  9-5-3

حي االقتصادية واالجتماعية واألمنية،وتفويض الجيش لمقياـ بيذه ما آلت إليو البالد مف تراجع في النوا
عزؿ األخواف نيائيا مف حكـ مصر ووضع خارطة لمطريؽ لمفترة االنتقالية حيث تـ بالفعؿ الميمة 

المؤقتو وترتب عمى ذلؾ تصاعد االحتجاجات وأعماؿ العنؼ مف قبؿ جماعات األخواف والمواليف ليا 
ابعة العدوية والنيضة مما كاف لو دور كبير ايضا فى تراجع الحالة االمنية واعتصاميـ فى ميدانى ر 

بالبالد ، وزاد األمر سوءأ ما حدث مف أحداث الحرس الجميورى وما ترتب عمييا مف قتؿ وأصابو 
ومعظميـ مف الريؼ  -العديد مف األفراد سواء مف جانب جماعات األخواف المعتصميف فى ميداف رابعة

مف جانب الشرطة والقوات المسمحة ، أو سواء مف أحداث فض اعتصاـ رابعة والنيضة  أو -المصرى 
وما ترتب عمى التعامؿ األمنى فييا مف خسائر كبيرة جدا في األرواح  وفرض حالة الطواري في البالد 
حيث ساىـ ذلؾ بشكؿ كبير فى زيادة االضطرابات األمنية فى البالد وخاصة في الريؼ المصرى الذى 

نى بالكثير مف الخسائر في األرواح  في فض رابعة والنيضة حيث تزايدت نتيجة لذلؾ االشتباكات م
بيف األىالي  والشرطة وأصبحت الطرؽ غير آمنة، كما تزايدت اليجمات المسمحة عمى المنشآت وعمى 

فقد حصر أقساـ الشرطة انتقامًا  لمضحايا الذيف سقطوا في رابعة والنيضة مف المؤسسات الشرطية، 
حالة  400حادث ىجوـ عمى أقساـ الشرطة ، باإلضافة الى أكثر مف  98موقع ويكى ثورة اكثر مف 

 اشتباؾ.
كما أدت األحكاـ الصادرة بحؽ عدد كبير مف األخواف وشباب الثورة )بتيـ عديدة مف أىميا 

ثارة الشغب والبم طجة والتجمير والتعدي احتجاز وتعذيب أفراد، والتحريض عمي العنؼ والمشاركة فيو، وا 
عمي قوات األمف والسمطات، والمحاكمات المستمرة لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي وبعض قيادات 
األخواف إلى زيادة حالة االحتقاف األمنى في الشارع وخاصة في الريؼ الذى يشيد دائما حراكا ثوريا 

 الستكماؿ مطالب الثورة وحؽ الشيداء.
 

:بناًء عمي األحداث السابقة واألحداث االخري التي زعزعت والتحرش صدور قانوني التظاىر 9-5-4
بتنظيـ الحؽ في االجتماعات العامة  2013( لسنة 107ىيبة األمف وقوة الدولة صدر قانوف رقـ )

والمواكب والتظاىرات السممية. وكاف إصدار ىذا القانوف سببا في أحداث ىدوء نسبي وتقميؿ عدد 
وتخفيؼ حدتيا, مف ناحية أخرى ترتب عمى االضطرابات األمنية السائدة بعد  االعتصامات والتظاىرات

الثورة تزايد حدة بعض الظواىر االجتماعية السمبية مثؿ ظاىرة التحرش الجماعي  وكاف أبرزىا ما حدث 
                                                           

 .2012جريدة المصري اليـو ، جريدة اليـو السابع ، جريدة االىراـ ، الثاني مف فبراير  (1)
 



فففففففف  

 

بميداف التحرير مما استمـز إصدار قانوف لمعاقبة مف يرتكبوف مثؿ ىذه األفعاؿ بالحبس مدة ال تقؿ عف 
آالؼ جنيو، وفي حاؿ التكرار تتشدد العقوبة بالحبس سنة والغرامة  5-3ستة أشير وغرامة تتراوح مف 

 آالؼ جنيو. 10-5تصؿ لنحو 
ومف الجدير بالذكر أف الحرس الجامعي كاف قد الغي بعد الثورة مباشرة ، إلي أف صدر قرار 

حرس الجميوري بالجامعات اعتبارا مف بييئة مفوضي الدولة بالمحكمة اإلدارية باإلسكندرية بعودة ال
وذلؾ نتيجة ألحداث جامعة األزىر وما شيدتو مف اشتباكات بيف طالب األخواف وقوات  15/6/2014

األمف أثناء اختبارات أخر العاـ أسفرت عف مقتؿ طالبيف. وكاف جياز امف الدولة قد تـ حمو في 
 واحالة رئيس الجياز لمتحقيؽ. 22/2/2011

د كبير مف األحداث االخري التي أثرت بشكؿ كبير في األوضاع المصرية بشكؿ إلي جانب عد
عاـ وكاف ليا تأثير كبير عمي الجوانب األمنية حيث نخمص مف ذلؾ إلي أف الفترة منذ ثورة يناير 

وحتى امف اتسمت باالضطراب األمني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي اثر بدوره عمي   2011
ئـ بأنواعيا وعمي كثرة أعماؿ الشغب وعدـ الرضا العاـ عف األداء الشرطي واإلحساس بعدـ عدد الجرا

 األماف الذي أدي إلي وجود حمقات مف التغيرات التي تؤثر وتتأثر بمثؿ ىذه األحداث.
 

 األوضاع األمنية داخل الريف المصرى قبل وبعد ثورة يناير 9-6
 قبل ثورة يناير  األوضاع األمنية في الريف المصرى 9-6-1

لطالما كاف الريؼ المصرى يتمتع باألمف واألماف والتسامح بيف أىمو فكانت حاالت السرقة 
والقتؿ والعنؼ مف واألمور الغريبة عمى الريؼ، وكاف مجرد حدوث احد ىذه األمور يثير السخرية 

والخفراء فيما مضى دور  والدىشة بيف سكاف القرى أألخرى إذا ما حدث في قرية ما ، وكاف لنظاـ العمد
كبير جدا فقى حفظ أألمف بالقرية، فكاف العمدة وخفرائو ىـ المسئولوف عف استتباب األمف لمسكاف 
الريفييف وكاف العمدة يتابع الخفراء بصفة مستمرة لمتأكد مف قياميـ بأعماليـ ، وكاف مف المستحيؿ ألى 

ألقساـ الشرطية تقوـ بدورىا في حفظ األمف في غريب أف يتعدى حدود القرية، وكانت مراكز الشرطة وا
المراكز والمدف الكبرى فقط وتعتمد عمى ىؤالء العمد والخفراء في إدارة شئوف األمف بالريؼ ، إال أف 
لغاء نظاـ العمد بالريؼ شيدت تغييرات في ىذه األدوار، فأصبح الغفير  السنوات التى سبقت الثورة وا 

إال انو غير مدرب عميو وال يستخدمو إال في أندر الحاالت. ومع مجرد موظؼ حكومى يممؾ سالحا 
انتشار الوسائؿ األمنية والتكنولوجية الحديثة الخاصة بالحراسة سيتـ االستغناء كميًا عف مينة الخفير 

 بالريؼ المصرى لتحؿ محمو ىذه الوسائؿ.
 

 األوضاع األمنية في الريف المصرى بعد ثورة يناير  9-6-2
الت األمنى ىو المشيد السائد والبارز في الريؼ المصرى بعد ثورة يناير، وكانت أىـ كاف االنف

مطالب الريفييف مف حكومات ما بعد الثورة ىو تحقيؽ األمف واألماف الذى بات حمما لدى الريفييف بعد 
الشرطة  انتشار حاالت البمطجة والسرقة بامكراه والقتؿ في مختمؼ المناطؽ الريفية، فقد أدى انييار

والجياز األمنى في أعقاب الثورة إلى ظيور العديد مف التشكيالت العصابية المتخصصة في سرقة 
 السيارات والمواشى في القرى.



صصصصصصصص  

 

كذلؾ أدت األحداث التى تمت الثورة الميبية وما ترتب عمييا مف تالشى األمف عمى الحدود إلى تسريب 
ترتب عميو انتشار األسمحة بأنواعيا بيف الريفييف في وتيريب كميات ضخمة مف األسمحة المختمفة مما 

القرى وذلؾ الستخداميا دفاعا عف النفس مما قمؿ مف عنصر األماف في الريؼ لحد كبير خاصة في 
ظؿ انتشار األمية في الريؼ ووجود السالح في يد مف ال يفقو، مما أدى إلى انتشار حاالت البمطجة 

تمرة بيف االىالى باستخداـ األسمحة البيضاء والنارية، بؿ والثقيمة فى والسطو المسمح واالشتباكات المس
بعض االحياف  وخير مثاؿ عمى ذلؾ االشتباكات التى حدثت في قرى أسواف وأسفرت عف سقوط العديد 
ما بيف قتمى ومصابيف، أيضا تزايدت ظاىرة تجارة المخدرات وتداوليا وذلؾ تحت سمع وبصر الدولة 

عمى األرصفة ، كما انتشر الباعة الجائموف، وتعدى المواطنوف عمى أمالؾ الدولة فتـ  فبيعت المخدرات
 بناء األكشاؾ غير المرخصة.

كذلؾ أدى إغالؽ معظـ األقساـ الشرطية بوضع المتاريس والدشـ أماميا لحمايتيا بؿ ووصؿ األمر إلى 
مف ميمة القياـ بالبحث الجنائي إلى إقرار مراكز الشرطة بمحدودية قدراتيا عمى ضبط الجناه، وتنصميا 

قياـ الريفييف أنفسيـ بدور الشرطة فى حفظ األمف وضبط الجناه والقضاء عمى التشكيالت العصابية وقد 
 تمثؿ ذلؾ فيما يمى :

قاـ الريفيوف بتشكيؿ مجموعات فيما بينيـ باالشتراؾ مع خفراء القرية لحماية منازليـ وحقوليـ  -
منيـ عمى افتراش األرض أماـ منزلو لحماية أىمو ومنزلو فانتشرت  ومواشييـ واعتمد البعض

ظاىرة موقد النار لمتدفئة ويعموه براد الشاى أماـ الفالح وبجواره الكشاؼ الكيربائى أو الفانوس 
 أماـ المنزؿ الريفى.

سطو تـ تشكيؿ دوريات مف األىالى والشباب الريفى لتأميف أسطح المنازؿ والشرفات لياًل لمنع ال -
 عمييا كما قاـ البعض منيـ بحراسة الحقوؿ والماشية.

ظيور بعض السموكيات الغريبة عمى المجتمع الريفى نتيجة غياب  الدولة والتى تمثمت فى أقامة  -
حد الحرابة عمى مف يتـ ضبطو مف الجناه أماـ الجميع ليكوف عبرة لغيره مف المجرميف حيث 

رة  فيما يعتبر سموكا عنيفا وغريبُا عف أخالقيات حدث ذلؾ في محافظة الشرقية أكثر مف م
 الريؼ المصرى والمعروؼ عنو بالتسامح والطيبة .

 ىذا باالضافة الى العديد مف السموكيات التى نشأت جراء غياب األمف فى الريؼ.
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 لراالفصل الع
 التغير في اإلعالم وتأثيره عمى الريف المصري قبل وبعد الثورة

 
 د:تميي 10-1

لعب اإلعالـ بكافة وسائمو المختمفة قديًما وحديثًا دوًرا بارًزا، في تنمية المجتمع والوطف بصفة 
عامة، وذلؾ مف خالؿ قيامو بمتابعة أداء الحكومة وكشؼ فسادىا وفضح ممارساتيا المتعارضة مع 

ف أجؿ اإلسياـ في  صريح القانوف والدستور، فضاًل عف قيامو بنقؿ مشاكؿ المجتمع ورفعيا لممسئوليف م
، التي قامت فيما بعد 1952إيجاد حموؿ واقعية ليا.وقد ظؿ اإلعالـ المصري ُحرًّا إلى حدود ما قبؿ ثورة 

، ثـ المشاَىد بعد ذلؾ، فمنذ ذلؾ الحيف، وحتى 1960بتأميـ اإلعالـ المصري المقروء والمسموع عاـ 
لمدولة المصرية، باإلضافة إلى مجموعة مف امف، ما زالت الصحؼ القومية الكبرى الثالث، ممموكة 

المجالت كمجمة "المصّور" و"روز اليوسؼ" و"صباح الخير"، وغيرىا. كما أف جيازي اإلذاعة والتمفزيوف 
ال يزاالف ممموكيف لمدولة. باالضافة الى ذلؾ ادت النمطية والبيروقراطية التى تفشت فى االعالـ الرسمى 

رة التى وفرتيا الدولة لو ػ الى ظيور العديد مف وسائؿ االعالـ المستقمة والتى ػ بالرغـ مف االمكانات الكبي
استطاعات منافسة االعالـ الرسمى احتالليا مركز الصدارة بالنسبة وقد ترتب عمى ذلؾ عالوة عمى  
امتالؾ الدولة ليذه الوسائؿ اإلعالمية الضخمة، التخمؼ، والجمود،والمنافسة الشديدة مف قبؿ الدوؿ 
 حديثة العيد باالعالـ وخاصة فى المحيط العربى والخميجى  وتصدرىا الساحة االعالمية اقميميا ودوليا. 

 
وقد حظي موضوع اإلعالـ المسموع والمقروء والمرئي باىتماـ شديد مف قبؿ الشعب المصري، 

و لكعالـ ال حكومي خالؿ وبعد بعد ثورة الخامس والعشريف مف يناير خاصة بعد النقد الشديد الذي ُوجِّ
الثورة والذى ركز عمى تجاىميا لمثورة ، واتياـ بعض وسائؿ اإلعالـ بالترويج لمثورة المضادة، وتطبيؽ 
أجندات خارجية تضر بأمف واستقرار البالد، األمر الذي أثار العديد مف األسئمة وعالمات االستفياـ، 

لمستقمة، وقياميا بدورىا المنشود في كشؼ حوؿ مدى استقاللية وسائؿ اإلعالـ المختمفة الحكومية وا
 (1)الفساد وتمبية طموحات الشعب المصري الذي يتوؽ لمحرية والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف.

 
ويتعػػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػة ألوضػػػػػػػػػاع االعػػػػػػػػػالـ المصػػػػػػػػػري قبػػػػػػػػػؿ  وبعػػػػػػػػػد  ثػػػػػػػػػورة 

 ينايروالتغيرات التى حدثت لو ، ودور الثورة فى ىذه التغيرات:
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 ضاع االعالم المصري قبل ثورة يناير:او  10-2
 من الناحية التنظيمية: 10-2-1

 مر االعالـ المصري مف حيث الييكؿ التنظيمي لو بثالث مراحؿ رئيسية ىي:
)عقػػػػػػب ثػػػػػػورة يوليػػػػػػو( وأطمػػػػػػؽ عمييػػػػػػا اسػػػػػػـ ٕٜ٘ٔظيػػػػػػور وزارة االعػػػػػػالـ ألوؿ مػػػػػػرة فػػػػػػى نػػػػػػوفمبر- أ

ة واالرشػػػػػػاد القػػػػػػومى، ثػػػػػػـ عػػػػػػادت مػػػػػػرة ثػػػػػػـ تغيراسػػػػػػميا الػػػػػػى وزارة الثقافػػػػػػ القػػػػػػومى، االرشػػػػػػاد وزارة
 .ٜٓٚٔالوضع حتى عاـ أخرى الى وزارة االرشاد القومى، واستمر ىذا

إنضػػػػػماـ  قطػػػػػاعى االعػػػػػالـ والثقافػػػػػة مػػػػػرة أخػػػػػرى فػػػػػى ضػػػػػوء االسػػػػػتعداد لحػػػػػرب اكتػػػػػوبر حتػػػػػى  - ب
فاصػػػػػبح لالعػػػػػالـ وزارة مسػػػػػتقمة تحػػػػػت مسػػػػػمى  ٕٜٛٔلسػػػػػنة ٖٗصػػػػػدر القػػػػػرار الجميػػػػػورى رقػػػػػـ

 ـ.وزارة الدولة لالعال
اصػػػػػػػػػبحت وزارة االعػػػػػػػػػالـ وزارة كاممػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػتقرت أوضػػػػػػػػػاعيا مػػػػػػػػػف كافػػػػػػػػػة ٜٙٛٔفػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػاـ  - ت

 ٜٙٛٔلسػػػػػػنة  ٖٓٔالنػػػػػػواحى ا الداريػػػػػػة والقانونيػػػػػػة والتشػػػػػػريعية، وصػػػػػػدرالقرار الجميػػػػػػورى رقػػػػػػـ 
 بتحديد اختصاصات وزارةاالعالـ وىو القرار الذى مازاؿ سارياً حتى  امف.

 
 من الناحية التلريعية: 2 -10-2

عالـ المصري في فترة ما قبؿ الثورة في ظؿ بيئة قانونية تحد مف حقوؽ وحريات عمؿ اإل
الصحفييف وتعرضيـ لمخطر الشديد، إذا ما تجاوزا الخطوط الحمراء التي تـ وضعيا مف قبؿ النظاـ وقد 
ف سعي العديد مف اإلعالمييف لسنوات طويمة لتغييرىا، حتى تتاح ليـ حرية الرأي والتعبير  دوف خوؼ م

مساءلة أو محاكمة أو تعرض لمسجف نتيجة لرأي أو موضوع، وبالرغـ مف الوعود بعدـ الحبس في 
قضايا النشر، إال أنو تـ حبس العديد مف الصحفييف في قضايا نشر، وحوصر البعض امخر ومورست 

 ضغوًط عمييـ الي جانب استبعاد االمعارضيف  لمسياسات السائدة.
ىو المنظـ لعمؿ الصحافة، والذي ينص في معظـ مواده  1996نة  لس 96ويعتبر القانوف رقـ  

عمي حرية التعبير عف الراي وممارسة النقد ونشر االنباء وحرية الحصوؿ عمي المعمومات واخفاء 
 (1)مصادرىا اال اف االستثناء الوحيد بيذا القانوف)يستثني مف ذلؾ حالة اعالف الطواريء او زمف الحرب(

ـ افواه المعارضيف والمنتقديف حيث كاف تطبيؽ قانوف الطواريء الذريعة االساسية لمحد كاف سببا في تكمي
 مف حرية الصحفييف.

كما تـ فرض رقابة صارمة عمى الصحؼ والصحفييف، والتدخؿ في حرية الصحافة، لحد يصؿ في 
ف نشر كثير مف األحياف لوقؼ طباعة الصحؼ، ومصادرة بعض األعداد، ومنع بعض كبار الكتاب  م

حالة بعضيـ لممحاكمة في قضايا نشر.  مقاالتيـ بسبب آرائيـ الرافضة لسياسات النظاـ، بؿ وا 
وبالرغـ مف نص القانوف بحؽ الحصوؿ عمي المعمومات و اإلحصاءات مف مصادرىا سواء 
كانت حكومية أو عامة، وحؽ نشر ما يتحّصؿ عميو منيا اال اف النظاـ كاف يتعمد عدـ نشر أي معمومة 
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خاصة أو عامة، مما كاف يدفع البعض لمحصوؿ عمى تمؾ المعمومات بطرؽ خاصة، األمر الذي كاف 
 يعرضيـ لخطر المساءلة القانونية .

وتقييد  كذلؾ كاف قانوف البث الفضائى مف اكثرالطرؽ القانونية قبؿ الثورة لمحد مف حرية االعالـ
إقراره، بينما قامت السمطات االعالمية فى مصر  الرأي والتعبير، وقد رفضت معظـ الدوؿ العربية  حرية

بعرضو عمى البرلماف المصري إلقراره ،وبّرر القائموف عمى المشروع ذلؾ، برغبتيـ في الحد مف إنتاج 
برامج يتـ بثيا مباشرة لمجميور بمحتوى ييدد النظاـ العاـ وامداب، ومف ثـ اإلخالؿ بأمف وسالمة 

جة ضد المعارضيف سواء مف األحزاب أو الجماعات السياسية أو مف البالد، و تـ استخداـ ىذه الح
 اإلعالمييف والصحفييف المعارضيف والمستقميف.

والجدير بالذكر اف ىذا القانوف قد نص عمي اف تنشئ ىيئة قومية إلدارة مرفؽ البث تسمى 
ز الشخصية االعتبارية الجياز القومي لتنظيـ البث المسموع والمرئي يتبع وزير اإلعالـ ػ ويكوف لمجيا

نشاء فروع أو مكاتب أخرى لو بجميع أنحاء الجميورية.  العامة ويكوف مقره الرئيسي القاىرة، وا 
وقد نص الجزء الخاص بالعقوبات فىمشروع القانوف عمى:" أف يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقؿ عف عشرة 

ف كؿ مف تعّدى عمى أي حؽ مف آالؼ جنيو وال تتجاوز خمسيف ألؼ جنيو أو إحدى ىاتيف العقوبتي
الحقوؽ المقررة لمجياز". كما يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شيريف وال تتجاوز سنتيف وبغرامة ال تقؿ 
عف خمسيف ألؼ جنيو أو بعحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف قاـ بتوصيؿ برامج مسموعة أو مرئية إلي 

ال تقؿ عف شير كؿ مف أفصح أو أدلي الغير دوف ترخيص مسبؽ مف الجياز. ويعاقب بالحبس مدة 
 ببيانات أو معمومات ال يجوز اإلفصاح عنيا أو اإلدالء بيا متى تعمقت بنشاط الجياز.

ومف ثـ فقدمثؿ قانوف البث الفضائي تراجًعا عف الحرية التي حصؿ عمييا اإلعالـ، ومخالفة لمبادئ 
 ات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف.حرية الرأي والتعبير التي يقرىا الدستور المصري واالتفاق

مف ناحية اخرى فقد حصر اإلعالـ الرسمي نفسو في زاوية الدعاية لسياسات النظاـ البائد، وتكريس 
نفسو لتبرير أخطائو وتصوير برامجو ومخططاتو عمى أنيا السبيؿ الوحيد إلنقاذ مصر، في مقابؿ تقميؿ 

كمو في وقت كاف يشعر فيو الشعب المصري بمزيد  وتيميش أصوات المعارضة المصرية الحرة، وذلؾ
مف التيميش والحصار والمعاناة، األمر الذي جعمو يفقد الثقة في جميع المؤسسات االعالمية، ويعزؼ 
عف التعرض ليا، في مقابؿ استقاء المعمومات مف مصادر اعالمية اخرى غير مصرية مثؿ قنوات 

 إف، وغيرىا(   الخميجية االخرى)الجزيرة،العربية، سي إف
وذلؾ عمى  بالرغـ مف التضييؽ الشديد  والصحؼ المستقمة مثؿ المصري اليوـ والدستور والشروؽ وغيرىا

الذي كانت تمارسو أجيزة الدولة الرسمية عمى تمؾ المؤسسات خوًفا مف كشؼ فساد النظاـ أماـ الرأي 
التى واجيت االعالـ المصري قبؿ باالضافة الى ما سبؽ ىناؾ العديد مف المعوقات  العاـ المصري.
 الثورة ومنيا:
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 ضعؼ االعالـ الرسمى وعدـ قدرتو عمى التطوير والتوائـ مع المتغيرات االقميمية والعالمية .  -1
حالة االفالس الفكرى التى يعانى منيا االعالـ والسطحية الشديدة فى كؿ ما يقدـ مف مادة عممية ال  -2

 ال تتناسب مع المتغيرات والتغيرات التى يمر بيا العالـ.تواءـ تطمعات المشاىد وطموحاتو ، و 
تسيس االعالـ وتوجييو لخدمة مصالح واىداؼ النظاـ الحاكـ، ومف ثـ يتسـ االعالـ المصرى بأنو  -3

 احادى الجانب  .
الرقابة الشديدة المفروضة مف قبؿ النظاـ السابؽ عمى االعالـ وادواتو  وتضييؽ الحريات حتى ال  -4

ارسات النظاـ مثؿ القضاء عمى سمطة الصحافة ، الرقابة عمى المدونيف واالنترنت يتـ فضح مم
بشكؿ عاـ، بحيث ال يحدث أي نوع مف التواصؿ في ىذا الفضاء الرحب ، وقد ظير ىذا جميًا 

 خالؿ الثورة مف قطع االنترنت والياتؼ حتى ال يكوف ىناؾ تواصؿ بيف المتظاىريف.
 
 مصري بعد ثورة يناير:في االعالم ال التغير 10-3

( تحواًل جذريًّا في أداء وسائؿ 2012شيدت مصر بعد الثورة وحتي نياية فترة الدراسة )نياية عاـ 
اإلعالـ وذلؾ باتجاه الشفافية والمصداقية ،)وذلؾ كنوع مف االعتذار لمشعب( حيث أصبحت وسائؿ 

أكثر صراحة وجرأة، فقد عرضت  اإلعالـ تتناوؿ األحداث بشكؿ مختمؼ، كما باتت الصحؼ الحكومية
القنوات الرسمية ألوؿ مرة مقاطع حية مف ميداف التحرير، وعمدت الصحؼ القومية األىراـ واألخبار 
والجميورية الى عرض الحقائؽ كما ىي دوف تدخؿ لتبرير سياسات وبرامج الحكومة، وذلؾ بدرجة فاقت 

فى شيوع شعورًا كبيرًا فى اوساط المجتمع  بيا العديد مف الصحؼ المستقمة ، وكاف لذلؾ دور كبير
المصري والنخب المختمفة بعمكانية التطوير والتغير والسير نحو األفضؿ وبنجاح الثورة وقدرة المجتمع 
المصرى عمى التقدـ والرقى، وقد زاد مف ىذا الشعور اتجاه وسائؿ االعالـ النتقاد حكومات الفترة 

طالبة بتحقيؽ إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية، دوف أف يكوف ذلؾ االنتقالية لما بعد الثورة ، والم
سبًبا في غمؽ صحيفة أو في استبعاد صحفي أو في سحب أعداد خاصة بأي صحيفة مف السوؽ، حيث 
تمتع الجميع بالحرية الكاممة، بؿ ولقد وصؿ األمر لدرجة قياـ بعض تمؾ الصحؼ بقيادة حمالت خاصة 

 ثورة المضادة" دوف أف يكوف ذلؾ سبًبا في التصدي لتمؾ الصحيفة أو مصادرتيا.بما يطمؽ عميو " ال
 

( مدي التقدـ في مؤشر المساءلة والتعبير عف الراي بعد ثورة يناير 1-10ويوضح الجدوؿ رقـ )
نفاذ القانوف ، ومحاربة الفساد  2011 ىذا بالرغـ مف عدـ وجود تقدـ يذكر في مؤشرات الحرية المدنية وا 

ـ 2007عاـ  1,88شفافية. حيث يوضح الجدوؿ زيادة مؤشر حرية التعبير عف الراي العاـ مف نحو وال
وبزيادة حوالي  2011عما كانت عميو في عاـ  0,98بزيادة حوالي ـ 2012عاـ  2,62الي حوالي 

 والذي كاف يمثؿ بداية التراجع الشديد في حرية التعبير عف الراي ، حيث بمغت 2007عف عاـ  0.74
 ومف بعدىا بدأ تكميـ حرية الراي بشكؿ كبير. 2,31حوالي  2005قيمة ىذا المؤشر في عاـ 

 
 



ثثثثثثثث  

 

في حيف يوضح الجدوؿ عدـ وجود تقدـ في الحريات االخري بعد الثورة وربما الف ىذه الحريات 
ثورة يناير تتطمب استقرارا اكبر في االجيزة المدنية والقانونية والمحاسبية بالدولة وىو مالـ يتحقؽ بعد 

 وحتي االف. 2011
 

 ( مؤلر المساءلة والحريات واللفافية وانقاذ القوانين ومحاربة الفساد1-10جدول )
 2012 2011 2007 2005 المؤشر

 2,62 1,64 1,88 2,31 الملاءلة والتعبٌر عن الراي العام

 1,99 1,91 2,06 2,18 الحرٌات المدنٌة

 2,68 2,68 2,65 3,19 انواذ القانون

 1,70 1,70 1,72 1,76 محاربة الولاد والشوافٌة

 2014-2013: وزارة التخطيط ، خطة التنمية  المصدر
 

ورغـ ىذا التحوؿ الكبير الػذي شػيده اإلعػالـ فػى فتػرة مػا بعػد الثػورة ، اال اف ىػذا االمػر لػـ يطػؿ 
جييػػو لتحقيػػؽ حيػػث عػػاد االعػػالـ وانفصػػؿ عػػف نػػبض الجمػػاىير واصػػبح اداة فػػى يػػد مػػف يممكػػو يمكػػف تو 
ينػاير عنػد  25مصالحو وخاصة مف رجاؿ االعماؿ لمنظػاـ السػابؽ، ومػف ثػـ فمػـ  يكػف االعػالـ بعػد ثػورة 

مسػػػتوى طمػػػوح الشػػػعب المصػػػرى الػػػذي توقػػػع  أف تحػػػدث ثػػػورة فػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المصػػػرية الحكوميػػػة 
 والمستقمة؛وقد يرجع ىذا الى بعض االسباب ومنيا :

 االعماؿ وخاصة المالكوف لبعض الصحؼ والقنوات االعالمية.خضوع االعالـ لسيطرة رجاؿ  -1
انفصاؿ االعالـ عف نبض الشارع واالنشغاؿ بقضايا اخرى ال تيـ المواطف المصػرى فػى كثيػر   -2

االحياف ، باالضافة الى حمالت التكذيب والتخويف التى مارسيا االعالـ لصالح بقايا النظاـ  مف
لتػػػي تقػػـو بتوعيػػػة الجمػػػاىير مػػف اجػػػؿ اعػػادة بنػػػاء وطػػػنيـ السػػابؽ ، ومػػػف ثػػـ خػػػال مػػػف البػػرامج ا
 والحفاظ عمى أمف واستقرار المجتمع.

 افتقاد بعض وسائؿ اإلعالـ لممينية والحيادية في نقؿ األخبار واألحداث.  -3
 اعتمادىا عمى التقميد بداًل مف اإلبداع والمنافسة. -4
ات القومية التي شيدت بعػض عدـ حدوث تغييرات جذرية في تمؾ المؤسسات، باستثناء المؤسس -5

 التغييرات.
التركيز الكبير عمى الصراع الدائر بيف األحزاب السياسية مف جية وبيف اإلسالمييف والعممانييف  -6

والميبرالييف مف جية أخرى، وقياـ الصحؼ التابعة لتمؾ األحزاب بشف حمالت ضد امخػر، دوف 
لى  دعـ الجميع مف أجؿ إعادة البناء. مراعاة لصالح الوطف الذي يحتاج إلى االستقرار وا 



خخخخخخخخ  

 

 آراء المصريون في أداء وسائل اإلعالم بعد ثورة يناير: 10-4
لالعالـ باجراء استبياًنا حوؿ آراء الجماىير  قاـ مركز سواسية لحقوؽ اإلنساف ومناىضة التمييز

الستكماؿ ىذا الجزء ، ونظرا لصعوبة اجراء استطالع مماثؿ (1)المصرية في أداء وسائؿ اإلعالـ المختمفة
مف الدراسة فقد تـ االستعانة بما توصمت اليو الدراسة االستطالعية بالمركز بما يتناسب واىداؼ الدراسة 

 الحالية ، وقد جاءت نتائج االستبياف كالتالي:
 

 آراء المصريون في اداء وسائل اإلعالم المرئية:  10-4-1
الدراسة يروف أف أداء وسائؿ اإلعالـ % مف المصرييف بعينة 14( أف 2-10يوضح جدوؿ )

% يروف انو كاف 60المرئية سواًء كانت فضائيات أو قنوات أرضية كاف محايدًا، وذلؾ في مقابؿ 
 % مف المصرييف غير متابعيف ألداء وسائؿ اإلعالـ المرئية.26موجيًا، ىذا في الوقت الذي كاف فيو 

تي الجزيرة والجزيرة مباشر كاف محايدًا، % مف المصرييف يروف أف أداء قنا54كما تبيف أف 
% مف المصرييف غير متابعيف ألداء 26% يروف أنو كاف موجًيا، بينما كاف ىناؾ 20وذلؾ مقابؿ 
 قنوات الجزيرة.

أما فيما يتعمؽ بالقنوات الرسمية، فقد تبيف أف الجماىير المصرية ال تزاؿ تنظر إلى اإلعالـ 
% فقط مف المصرييف المستطمع آراؤىـ أف اإلعالـ 14ؾ، إذ يرى المصري الرسمي بعيف الريبة والش
% مف المصرييف 40% يروف أنو كاف موجًيا، بينما كاف ىناؾ 46المصري كاف محايًدا، وذلؾ مقابؿ 

غير متابعيف ألداء اإلعالـ المصري المرئي، وىو ما يعنى أف الجماىير المصرية ال تزاؿ فاقدة لمثقة في 
وأف اإلعالـ المصري بالرغـ مف التغييرات التي حدثت بو بعد الثورة، إال أنو ال يزاؿ اإلعالـ المصري، 

غير قادر عمى إقناع الجماىير المصرية والوصوؿ إلييا، وأف الجماىير ال تزاؿ تنظر إليو عمى أنو 
 يمعب دور المحمؿ ألداء الحكومة المصرية بعد الثورة.

% مف الجماىير ترى أف أداء قناة التحرير الجديدة 12ف أف  أما بالنسبة لمقنوات المستقمة فقد تبي
% غير 34% كانوا يروف أف األداء كاف موجًيا، بينما كاف ىناؾ 54كاف محايًدا، وذلؾ في مقابؿ 

متابعيف ألداء قناة التحرير، وتعكس تمؾ اإلجابات شؾ الجماىير المصرية في القنوات اإلعالمية التي 
عتقد البعض أف ىذه القنوات تحصؿ عمى تمويميا مف رجاؿ األعماؿ المحسوبيف ظيرت بعد الثورة، إذ ي

عمى النظاـ السابؽ، كما تعكس تمؾ اإلجابات كذلؾ أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الجماىير ال تعمـ شيًئا عف 
 تمؾ القنوات.
 
 

                                                           
تػػػػػـ االسػػػػػتطالع بمنيجيػػػػػة عمميػػػػػة وبمػػػػػغ حجػػػػػـ العينػػػػػة خمسػػػػػة آالؼ مػػػػػواطف مػػػػػف عػػػػػدة محافظػػػػػات ومراكػػػػػز مصػػػػػرية مختمفػػػػػة،   (1)

باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى المشػػػػػػػاركيف فػػػػػػػي االسػػػػػػػتبياف المنشػػػػػػػور عمػػػػػػػى الموقػػػػػػػع اإللكترونػػػػػػػي وعمػػػػػػػى موقعػػػػػػػو عمػػػػػػػى الفػػػػػػػيس بػػػػػػػوؾ، ورعػػػػػػػي 
 باالستبياف اف يكوف معبًرا عف مختمؼ الفئات والمصرييف داخؿ مصر.

 



ذذذذذذذذ  

 

يرى  % فقط مف  الجماىير ترى أف أداء قناة )أوف تي في( كاف محايًدا، بينما8كما تبيف  أف 
% غير متابعيف ألداء القناة، وىو ما يعنى 12% مف المشاىديف أف أداءىا كاف موجًيا، وذلؾ مقابؿ 80

 عدـ ثقة كبيرة مف قبؿ المشاىديف في أداء قناة ) أوف تي في(.
% مف الجماىير ترى أف أداء قنوات 24أما بالنسبة لقنوات دريـ فقد أشار االستبياف إلى أف 

% فقط 6% مف المصرييف يروف أنو كاف موجًيا، بينما كاف ىناؾ 70وذلؾ مقابؿ  دريـ كاف محايًدا،
 غير متابعيف ألداء قنوات دريـ. 

 ( اراء المصريين في االعالم المرئي2-10جدول )
 غٌر متابع موجه محاٌد الجهة

 26 60 14 اعالم مربً )فضابً وارضً(

 26 20 54 اليزٌرة واليزٌرة مباشر

 40 46 14 قنوات رلمٌة

 34 54 12 قنوات ملتق ة)التحرٌر اليدٌدة(

 12 80 8 اون تً فً

 40 44 16 المحور

 78 10 12 اوربت )مشورة(

اإلعػػػػػػالـ -مركػػػػػز سواسػػػػػية لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ومناىضػػػػػة التمييػػػػػز:جمعػػػػػت وحسػػػػػبت مػػػػػف واقػػػػػع بيانػػػػػات اسػػػػػتطالع الػػػػػراي ، المصـــــدر
 .2012يوليو  4-بػعػد الػثػورة بػيػف الػمػوضػوعػيػة واالنػحػيػاز

 
% مف الجماىير يروف أف أداء قناة المحور 16األمر نفسو بالنسبة لقناة المحور، إذ تبيف أف  

% غير متابعيف ألداء  القناة، ويعنى 40% أنو كاف موجًيا، وذلؾ مقابؿ 44كاف محايًدا، بينما يرى 
سبب ممكيتيا ألحد اعضاء الحزبي ذلؾ أف ىناؾ حالة كبيرة مف عدـ الثقة في أداء قناة المحور، وذلؾ ب

% مف الجماىير يروف أف أداء قناة أوربت 12الوطنى المنحؿ .أما بالنسبة لقناة أوربت فقد فكاف نحو 
% غير متابعيف ألداء القناة، 78% يروف أنو كاف موجًيا، بينما كاف ىناؾ 10كاف محايًدا، وذلؾ مقابؿ 

مشاىديف ال تتابع قناة أوربت، وذلؾ ألنيا مف ضمف القنوات ويعنى ذلؾ أف ىناؾ نسبة عالية جدًّا مف ال
المشفرة والتي يتابعيا المشاىدوف المشتركوف فقط فييا، وىو ما يعنى أف القنوات المشفرة ال يوجد إقباؿ 
كبير عمييا، وأف نسبة قميمة مف المشاىديف ىـ الذيف يتابعوف تمؾ القنوات، وىو ما يعنى كذلؾ أف تأثير 

 وات محدود لمغاية عمى المواطنيف.تمؾ القن
 

 آراء المصريون في اداء الصحف :  10-4-2
( التغير في اراء المصرييف في الصحؼ فبعد اف كانت مصدرا اساسيا 3-10يوضح الجدوؿ رقـ )

% فقط مف المصرييف يروف أف أداء 8لالخبار يمكف االعتماد عميو والثقة فيو فيما قبؿ ، فقد ظير اف 
% مف ىؤالء أف أداءىا كاف موجًيا، وذلؾ مقابؿ 80ي اليوـ كاف محايًدا، بينما يرى صحيفة المصر 

% فقط غير متابعيف لمصحيفة، ويعنى ذلؾ أف ىناؾ تراجًعا في حيادية صحيفة المصري اليوـ بعد 12
 اقية الثورة، وذلؾ بالرغـ مف أف المصري اليوـ قد بنت شيرتيا وانتشارىا اعتماًدا عمى الشفافية والمصد



ضضضضضضضض  

 

والحيادية في التعامؿ مع األحداث، وىو ما يعكس خماًل كبيًرا في أداء الصحيفة بعد الثورة، مما 
يستوجب إعادة النظر في السياسة التحريرية لمجريدة، والتوقؼ عف تبني وجيات نظر خاصة، أو توجيو 

 حمالت ضد ىيئات أو مؤسسات بعينيا.
% مف الجماىير ترى أف أداء صحيفة الدستور كاف 28 أما بالنسبة لصحيفة الدستور فقد تبيف أف

% مف الجماىير عف عدـ متابعتيـ 40% يروف أنو كاف موجًيا، بينما عبر 32محايًدا، وذلؾ مقابؿ 
لصحيفة الدستور، ويعنى ذلؾ أف ىناؾ تقارًبا كبيًرا في وجيتي نظر الجماىير تجاه صحيفة الدستور، 

حؼ المستقمة حيادية بعد الثورة؛ إذ حصمت عمى أعمى نسب الحياد كما يعنى أف الدستور مف أكثر الص
ف كانت نسبة غير المتابعيف  مقارنة بصحيفة المصري اليوـ وصحؼ األىراـ واألخبار والجميورية، وا 
لمصحيفة أكبر مف الصحؼ األخرى، ويعنى ذلؾ أيًضا أف ىناؾ تغيًرا ممحوًظا في السياسة التحريرية 

 لوصوؿ لمجماىير والتعبير عف األحداث بشيء مف الشفافية والمصداقية.لمصحيفة ورغبة في ا
عمى غرار القنوات الفضائية واألرضية الرسمية، كاف حكـ الجماىير عمى أداء الصحؼ القومية 

% مف الجماىير الُمستطَمع آراؤىـ أف أداء صحيفة األىراـ واألخبار والجميورية كاف 20قاسيًا، إذ رأى 
% غير متابعيف لتمؾ الصحؼ، 10% رأوا أنو كاف موجًيا، بينما كاف ىناؾ 70مقابؿ  محايًدا، وذلؾ

وىو ما يعني أنو ال تزاؿ ىناؾ حالة مف عدـ الثقة في الصحؼ القومية المصرية وخاصة األىراـ 
ف كانت نسب متابعة تمؾ الصحؼ كبيرة مقارنة بالعديد مف الصحؼ المستقمة  واألخبار والجميورية، وا 

صة، وىو ما يتطمب ضرورة النظر في أسباب عدـ ثقة الجماىير فييا، والعمؿ عمى تغيير الصور والخا
الذىنية المرتبطة في أذىاف الجماىير بما كاف يحدث في السابؽ، خاصة وأف لتمؾ الصحؼ انتشاًرا كبيًرا 

 في مختمؼ أنحاء الجميورية.
 2011يناير  ( اراء المصريين في الصحف المصرية بعد ثورة3-10جدول )

 غٌر متابع موجه محاٌد الجهة

 12 80 8 صحٌوة المصري الٌوم

 40 32 28 الدلتور

 الصح  القومٌة

 اال بار( -اليمهورٌة -)االارام

20 70 10 

اإلعرررـالم -مركرررز لوالرررٌة لحقررروق اإلنلررران ومنااضرررة التمٌٌرررز:يمعرررت وحلررربت مرررن واقرررع بٌانرررات الرررتطالع الرررراي ، المصلللدر

 .2012ٌولٌو  4-ـٌـن الـمـوضـوعـٌـة واالنـحـٌـازبـعـد الـثـورة ب

 

 آراء المصريون في اداء المواقع الصحفية:  10-4-3
% فقط مف الجماىير يروف أف أداء موقع اليـو السابع كاف 6( أف 4-10يوضح الجدوؿ رقـ )

بعيف لموقع % مف القراء غير متا14% يروف أنو كاف موجًيا، بينما كاف ىناؾ 80محايًدا، وذلؾ مقابؿ 
% مف القراء يروف أف موقع إخواف أوف 20اليوـ السابع، أما بالنسبة لموقع إخواف أوف اليف فقد تبيف أف 

%. ويبدو أف 20% يروف أنو موجو، بينما بمغت نسبة غير المتابعيف 60اليف محايًدا، وذلؾ في مقابؿ 
بأخبارىا ومحاوالتو الترويج ألفكارىا ىو  تبعية موقع إخواف أوف اليف لجماعة اإلخواف المسمميف واىتمامو



غغغغغغغغ  

 

السبب في االعتقاد بأف الموقع موجو لخدمة الجماعة، وأف ما ينقمو مف أخبار وما يعرضو مف تحميالت 
 ومقاالت تصب جميعيا في خدمة الجماعة.

% مف القراء يعتقدوف بأف موقع بوابة 30األمر نفسو بالنسبة لموقع بوابة الوفد، إذ يتبيف أف 
% يروف أنو موجو لخدمة 55لوفد محايًدا في عرضو لألخبار واألحداث بعد الثورة،وذلؾ في مقابؿ ا

% غير متابعيف ألداء 15أجندة حزب الوفد التي يعمؿ ضمف منظومتيا اإلعالمية، بينما كاف ىناؾ 
الغالبية أف الموقع، ويبدو مف خالؿ ذلؾ أف رأي القراء في المواقع والصحؼ الحزبية واحد، حيث يعتقد 

تمؾ المواقع والصحؼ موجية لخدمة أجندات خاصة، وىو ما يجعؿ العديد مف القراء يتعامموف مع المواد 
 اإلخبارية المنشورة في تمؾ المواقع والصحؼ والفضائيات بشيء مف الحذر.
% مف المصرييف في أداء 60عمى عكس موقع بوابة الوفد وموقع إخواف أوف اليف، كاف رأي 

% غير 10% مف المصرييف أنو موجو، في حيف كاف ىناؾ 30األىراـ أنو كاف محايًدا، بينما رأي بوابة 
متابعيف لمموقع، وىو ما يعني أف موقع بوابة األىراـ يحوز عمى ثقة القراء الذيف يعتقدوف بأنو يتعامؿ مع 

 األخبار بمينية عالية وينقميا بشيء مف الشفافية والمصداقية.
 2011اء المصريين في المواقع االعالمية المصرية بعد ثورة يناير ( ار 4-10جدول )

 غٌر متابع موجه محاٌد الجهة

 14 80 6 الٌوم اللابع

 20 60 20 ا وان اون الٌن

 15 55 30 بوابة الوفد

 10 30 60 بوابة االارام

اإلعػػػػػػالـ -ومناىضػػػػػة التمييػػػػػز مركػػػػػز سواسػػػػػية لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف:جمعػػػػػت وحسػػػػػبت مػػػػػف واقػػػػػع بيانػػػػػات اسػػػػػتطالع الػػػػػراي ، المصـــــدر
 .2012يوليو  4-بػعػد الػثػورة بػيػف الػمػوضػوعػيػة واالنػحػيػاز

 
العديد مف النتائج اليامة التي يتعيف أخذىا في االعتبار، حتى يتـ  ومما سبق يمكن استخالص

ثؿ أىـ تمؾ تطوير أداء تمؾ الوسائؿ في المستقبؿ، بما يسيـ في تطوير وتنمية المجتمع المصري، وتتم
 النتائج فيما يمي:

أف ىناؾ حالة مف عدـ الرضا عف أداء وسائؿ اإلعالـ المرئية بشكؿ عاـ بعد الثورة؛ إذ يرى  -1
غالبية المصرييف أف أداء القنوات الفضائية واألرضية كاف موجًيا سواء كاف ذلؾ باإليجاب أو 

ا تجاه دعـ الحكومة المصرية بالسمب؛ إذ يرى المصرييف أف أداء القنوات الرسمية كاف موجيً 
وتبرير تصرفات أعضائيا، بينما كاف أداء وسائؿ اإلعالـ المستقمة موجيًا ضد الحكومة وضد 

 الثورة.
أف الجماىير المصرية ال تزاؿ فاقدة لمثقة في القنوات الفضائية واألرضية المصرية الرسمية،  -2

نيا ال تزاؿ غير قادرة عمى إقناع الجماىير فبالرغـ مف التغييرات التي حدثت بيا بعد الثورة، إال أ
المصرية والوصوؿ إلييا، خاصة وأف الجماىير ال تزاؿ تنظر إلييا عمى أنيا تمعب دور المحمؿ 

 ألداء الحكومة المصرية بعد الثورة.



ظظظظظظظظ  

 

أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الجماىير تكاد تقترب مف النصؼ ال تتابع أداء ىذه القنوات، وىو ما  -3
مسئولي القنوات المصرية األرضية دراسة ىذه الظاىرة ووضع حموؿ عممية الجتذاب  ُيحتّـِ عمى

قناعو بقدرة القنوات المصرية عمى المنافسة وعمى تقديـ  المواطف المصري وخاصة فى الريؼ، وا 
 أفضؿ البرامج الحوارية والنشرات اإلخبارية بمنتيى الصدؽ والشفافية. 

وخاصة فى الريؼ ال تتابع البرامج أو القنوات األرضية أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الجماىير  -4
والفضائية بسبب ضغوط الحياة اليومية، وىذا ما يفسر ضعؼ تأثير القنوات التميفزيونية عمى 

 الجماىير. 
تشكؾ الجماىير المصرية في القنوات الفضائية التي ظيرت بعد الثورة، إذ يعتقد البعض أف ىذه  -5

 مف رجاؿ األعماؿ المحسوبيف عمى النظاـ السابؽ. القنوات تحصؿ عمى تمويميا
ىناؾ نسبة كبيرة مف الجماىير ال تزاؿ ال تعمـ شيًئا عف القنوات الفضائية الجديدة، ولذلؾ فيي  -6

ال تتابعيا، وىو ما يتعيف معو أف تقوـ تمؾ القنوات بالترويج لنفسيا، بحيث تتمكف مف الوصوؿ 
 ألكبر نسبة مف المشاىديف.

الة مف عدـ الثقة  أداء قناة ) أوف تي في(، وذلؾ بالرغـ مف نسب المشاىدة العالية أف ىناؾ ح -7
 التي تحصؿ عمييا.

أف ىناؾ حالة مف عدـ الرضا عمى أداء القنوات الخاصة بسبب مواقفيما الداعمة لمنظاـ السابؽ  -8
مف ثـ أثناء الثورة،باالضافة الى ضعؼ االقباؿ عمى القنوات المشفرة مف ناحية اخرى , و 

 ضعؼ تأثيرىذه القنوات عمى الجماىير .
ابتعاد العديد مف الصحؼ ذات االنتشار الكبير عف الحيادية، وذلؾ بالرغـ مف أف تمؾ الصحؼ  -9

قد بنت شيرتيا وانتشارىا اعتماًدا عمى الشفافية والمصداقية والحيادية في التعامؿ مع األخبار 
 واألحداث.

ثقة في الصحؼ القومية المصرية وخاصة األىراـ واألخبار أنو ال تزاؿ ىناؾ حالة مف عدـ ال -10
والجميورية، وذلؾ بالرغـ مف التطوير والتغيير الذي حدث في تمؾ الصحؼ، والتي قامت وألوؿ 
مرة في تاريخيا بعرض مختمؼ وجيات النظر عمى صفحاتيا، وىو ما يتطمب ضرورة النظر 

غيير الصور الذىنية المرتبطة في أذىاف في أسباب عدـ ثقة الجماىير فييا، والعمؿ عمى ت
الجماىير بما كاف يحدث في السابؽ، خاصة وأف لتمؾ الصحؼ انتشاًرا كبيًرا في مختمؼ أنحاء 

 الجميورية.
اعتقاد غالبية المستطمع آراءىـ بأف المواقع والصحؼ الحزبية موجية لخدمة أجندات خاصة،  -11

لمواد اإلخبارية المنشورة في تمؾ المواقع والصحؼ وىو ما يجعؿ العديد مف القراء يتعامموف مع ا
 والفضائيات بشيء مف الحذر.

ونستنتج مف ذلؾ اف مرحمة ما بعد الثورة قد كشفت عف العديد مف السمبيات التي وقع فييا اإلعالـ 
المصري والتي تحتاج إلى إعادة نظر، حتى ينيض اإلعالـ المصري ويقوى عمى المنافسة، ويصبح 

الوصوؿ إلى كافة دوؿ العالـ مثمو في ذلؾ مثؿ الجزيرة والصحؼ العربية الدولية والغربية قادر عمى 
 كالحياة والشرؽ األوسط والنيويورؾ تايمز والواشنطف بوست والتايمز وغيرىما.



أأأأأأأأأ  

 

 دور االعالم فى الريف المصرى قبل وبعد الثورة :  5 -10
المنظمػػػات الدوليػػػة أو حكومػػػات الػػػدوؿ تزايػػػد االىتمػػػاـ الػػػدولي سػػػواء عمػػػى مسػػػتوى المؤسسػػػات و 

بػػاإلعالـ ودوره فػػى تنميػػة المجتمعػػات الريفيػػة باعتبارىػػا سػػمة الغػػذاء لتمػػؾ الػػدوؿ واف العمػػؿ عمػػى تحسػػيف 
مسػػتويات المعيشػػة واألوضػػاع االقتصػػادية واالجتماعيػػة  والثقافيػػة ليػػذه المجتمعػػات ىػػو الضػػمانة الوحيػػدة 

لذاتى وتحقيؽ التنمية الزراعية بيا ، لذلؾ فاف اإلعالـ يمثػؿ عامػؿ لقدرة تمؾ الدوؿ عمى تحقيؽ االكتفاء ا
رئيسي وىاـ فى تشكيؿ الرأى العاـ الريفى وزيادة وعيو ، وىو فى نفس الوقت أداة التغيير فى المستقبؿ ، 
وقػػد اىتمػػت الدولػػة بػػالريؼ المصػػري منػػذ الثمانينػػات وقبػػؿ تطبيػػؽ بػػرامج التحػػرر االقتصػػادي مػػف خػػالؿ 

رشػادية  وضع الري ؼ فى السياسات اإلعالميػة لتمػؾ الفتػرة حيػث تػـ افػراد مػواد وبػرامج إعالميػة وتعميميػة وا 
مخصصػػة لمػػريفييف  والعػػامميف فػػي القطػػاع الزراعػػي مػػف فالحػػيف ومػػربيف وغيرىـ،وقػػد حػػوت ىػػذه المػػواد 

الحيػواني  االعالمية عمى معمومات زراعية عف زراعة مختمؼ انواع المحاصػيؿ وطػرؽ الزراعػة  واإلنتػاج
وكيفيػػػػة حػػػػؿ المشػػػػاكؿ الزراعيػػػػة  المتعػػػػددة والمختمفػػػػة ، كمػػػػا تناولػػػػت الجوانػػػػب االجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية 
والصحية لالفراد الريفييف والمجتمع الريفى كؿ ما يمت لمريفييف بصمة مثؿ برامج )سر األرض ( والبػرامج 

وعية الخاصة بشرائح المجتمع الريفػى الخاصة بمحو األمية فى الريؼ المصري باإلضافة الى الرسائؿ الت
ومنيا المرأة والتى كاف لوزارة الزراعة باإلضافة الى وزارة الصحة دور كبير فى تقديميا مثؿ بػرامج تنظػيـ 

 األسرة ، وقد أثر التناوؿ االعالمى لمقضايا الريفييف فى تمؾ الفترة فى حياة.
 

تباع الدولة لسياسات التح رر االقتصادي وترؾ الريفييف لمتعرض اال انو بمرور السنوات وا 
مليات السوؽ الحر فقد تضائؿ الدور االعالمى التى كانت تقوـ بو الدولة ازاء توعية الريفييف شيئا فشيئًا 
حتى تالشى ىذه الدور وخاصة عمى مستوى اإلعالـ الرسمي فمـ نجد اى دور لكعالـ فى محاربة 

مستويات األمية بيف الريفييف حيث اقتصر دور اإلعالـ فى  مشاكؿ البطالة فى الريؼ او مشاكؿ ارتفاع
ىذه الفترة عمى كشؼ مظاىر الخمؿ فى الريؼ فقط وعرضيا عمى المسئوليف دوف وجود دور لحميا ، 
كذلؾ كانت توجو الدفة اإلعالمية لمريؼ أثناء فترات االستحقاقات االنتخابية وخاصة لرموز النظاـ 

 السابؽ .
 

يناير لـ يقـو اإلعالـ الرسمي بدوره المنوط بو  في توضيح الحقائؽ لمريفييف  25وفى ظؿ ثورة 
الذيف استعاضوا عنو باإلعالـ االفتراضي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بأنواعيا المختمفة والتى 
ة نجحت فى حشد ىؤالء الريفييف لممطالبة بتغيير أوضاعيـ والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة االجتماعي

التى طالما حـر منيا الريؼ المصري ، وبعد نجاح الثورة تدارؾ اإلعالـ األخطاء التى وقع فييا وبدأ 
بتغيير الدفة لممساىمة فى مرحمة ما بعد الثورة ،اال انو فى غمرة االحداث المتالحقة بعد الثورة اغفؿ 

شو التى استعرضت بعض الريؼ ولـ يتـ تخصيص برامج خاصة بتنميتو اال مف قمة مف برامج التوؾ 
مشاكؿ الريؼ فقط ،دوف تقديـ مادة إعالمية خاصة بالريؼ ومف ثـ تـ تجاىؿ االعالـ الزراعى المتمثؿ 
فى البرامج الزراعية  المتخصصة ، واإلعالـ الزراعى المكتوب )المجالت الزراعية ، أو جرائد او 

 غيرىا(.



ببببببببب  

 

او بعػدىا الػى وجػود العديػد مػف المشػاكؿ التػى مػف  قبؿ الثورة وقد ادى التجاىؿ االعالمى لمريؼ سواء
 الصعب حميا فى المدى القصير ومنيا :

 
 .ضعؼ الوعي االقتصادي والسياسي لدي المصرييف الريفييف وتفشي االمية لدييـ 
 .تمكيف الخطاب الديني المتطرؼ مف المعب بعقوؿ البعض خاصة االمييف منيـ 
 ف والمشيوريف خاصة في فترة ما بعد الثورة وقػد ظيػر شيوع عدـ الثقة في االعالمييف الرسميي

ؽ ذلؾ بوضوح في االنتخابات الرئاسية والتػي كانػت تػدعـ بوضػوح مرشػح رئاسػي بعينػو )الفريػ
 خر.احمد شفيؽ( عمى حساب المرشح ام

  زيادة اتجاه الشباب الريفػي لميجػرة الخارجيػة وضػعؼ االنتمػاء لػدييـ خاصػة لممػوطف االصػمي
 ليـ.

 
مما سبؽ اال انو يبقى ىناؾ تأثيرأ ايجابيًا لدور االعالـ فى الريؼ المصرى تجمى فى  وبالرغـ

مساىمتو الكبيرة فى كسر حاجز الخوؼ لدى الريفييف وخاصة مف السمطة الحاكمة والنظاـ القمعى، 
عت وكذلؾ رفع الوعى السياسي والذى ادى الى زيادة حجـ المشاركة السياسية لدى الريفييف والتى ارتف

 يناير . 25بشكؿ واضح بعد ثورة 
 

  



ججججججججج  

 

 علر الحادىالفصل 
 التغير في أحوال المجتمع المدني 
 بالريف المصري قبل وبعد الثورة

 
 تمييد : 11-1

يحظى مفيوـ المجتمع المدني بأىمية خاصة فى ظؿ المتغيرات التي أصبحت تمر بيا  
حركات الثورية التي أصبحت تحتاج المجتمعات المختمفة في الوقت الحاضر وفي ظؿ الموجات وال

مجتمعاتنا وخاصة المجتمع المصري وما وترتب عمييا مف حراؾ ثقافي واجتماعي وسموكي نتج عنو 
تغير المفاىيـ والرؤى المتعارؼ عمييا في تمؾ المجتمعات ومنيا مفيوـ المجتمع المدنى ومكوناتو 

 دة المجتمع منو. ووظائفو وأدواره التي يؤدييا داخؿ المجتمع ومدى استفا
 

ويشكؿ المجتمع المدني القطاع الثالث في الدولة بجانب الحكومة والسوؽ ويتفاعؿ معيا، ويعرفو  
البرنامج االنمائى لألمـ المتحدة بأنو "مجموعة مف الفاعميف غير التابعيف لمدولة ال تيدؼ إلى تحقيؽ 

ة البشرية أف المجتمع المدني يقوـ عمى أرباح أو الحصوؿ عمى سمطة حاكمة، في حيف يرى تقرير التنمي
يشغمو المواطنوف  (1)ثالثة أعمدة ىى الدولة والقطاع الخاص والفضاء االجتماعي "المجتمع المدني 

 (2)ويقوموف بتطويع أنفسيـ مف خاللو طواعية، لتعزيز القيـ واألىداؼ المشتركة
وعية التى تدعـ الديمقراطيػة وتسعى ويضـ المجتمع المدني شبكة واسعة مف الروابط والمنظمػات الط

لتحقيؽ منافػع أو مكاسب جماعيػة لممجتمع ككؿ أو لبعض الفئػات الميمشػة فيو، وال تسعى لمربح، وال 
الحصوؿ عمى السمطة، كما أنيا يمكف أف تنيض بدور رئيسي في التنمية مثؿ المنظمات غير الحكومية 

ية المجتمع المحمى التي توجد في المناطؽ التي يسكنيا المتخصصة كالجمعيات األىمية أو جمعيات تنم
 (3)الفقراء ومجموعات المرأة ومجموعات الشباب والجمعيات البيئية والنقابات المينية والعمالية وغيرىا.

 
وقد عرفت مصر مصطمح المجتمع المدني مع بداية القرف العشريف وبروز مفيـو الخدمات التطوعية 

وذلؾ لمساعدة الفقراء والمحتاجيف وتقديـ يد العوف لألىؿ والجيراف  ر واإلحساف(واألعماؿ الخيرية )الب
والمناطؽ المجاورة وتنوعت صور ىذه المساعدات سواء مادية او عينية أو معنوية ونتيجة لذلؾ نمت 
الجمعيات الخيرية التي أصبحت تؤدى ىذه الخدمات ثـ تطورت أدوارىا لتقوـ بتقديـ خدمات الرعاية 

مشة فى المجتمع كالمرأة جتماعية والصحية ثـ تطورت مرة أخرى لتتولى الدفاع عف الفئات المياال
وأطفاؿ الشوارع وغيرىا إلى جانب اتجاه بعضيا لتقديـ القروض إلقامة مشروعات صغيرة  ،والفقراء

رت ادوار ، وبمرور الوقت تطو دؼ مساعدتيا  وانتشاليا مف الفقرومتناىية الصغر  لبعض تمؾ الفئات بي

                                                           
 .45، ص2011سحر إبراىيـ الدسوقي، مستقبؿ المجتمع المدني، الييئة العامة لالستعالمات،  (1)
 .2008معيد التخطيط القومي، البرنامج االنمائى لألمـ المتحدة، تقرير التنمية البشرية  (2)
الة في مصر، سمسمة قضايا التخطيط والتنمية، معيد التخطيط القومي، الشراكة بيف الدولة والفاعميف الرئيسييف لتحفيز النمو والعد  (3)
 .149، ص 2010، فبراير 218رقـ 



ددددددددد  

 

مات لتحقيؽ مصالح ىذه المنظمات لتيتـ بالنواحي السياسية ولتكوف وسيمة ضغط  عمى بعض الحكو 
، مما يعنى اف ىناؾ تغيرات حدثت في توجيات منظمات المجتمع المدني منذ نشأتيا بعض ىذه الفئات

 وحتى امف. 
ف خالؿ التمييد لمثورة ومف خالؿ يناير م 25وقد لعب المجتمع المدني في مصر دورًا كبيرًا قبؿ ثورة 

التوعية وكشؼ قضايا الفساد والتزوير في االنتخابات، وقضايا التعذيب في مصر نشر الوعي بحقوؽ 
اإلنساف وخاصة بيف فئات الشباب والمثقفيف والتي شكمت طميعة ثورة يناير،األمر الذي ساىـ في إشعاؿ 

الثورة مف خالؿ توثيقو ليوميات الثورة، ورصد ومتابعة  ىذه الثورة،  كما لعب دورًا كبيرًا أيضا أثناء
االنتياكات التي حدثت لمثوار، وتشكيؿ لجاف قانونية إلدارة األزمات وحؿ مشاكؿ المتظاىريف والعمؿ 

 عمى تقديـ كافة أشكاؿ العوف والمحافظة عمييـ.
 

ة في مصر باعتبارىما أكثر وسيتـ التركيز في الجزء التالي عمى الجمعيات األىمية والنقابات الميني
 .افة لألحزاب  والمشاركة السياسيةيناير، باإلض 25منظمات المجتمع المدني تأثرًا بثورة 

 
 يناير   25الجمعيات األىمية ودورىا قبل وبعد  ثورة  11-2

تمثؿ الجمعيات األىمية الجزء األكبر مف مكوف المجتمع المدني فى مصر، حيث بمغ عددىا  
جمعية وفقا لتقديرات وزارة  27,600ليبمغ  2009ارتفع عاـ  2007جمعية عاـ  21,500حوالي 

% 26يعمؿ  2014ألؼ جمعية عاـ  43ثـ  (1)ألؼ 42التضامف االجتماعي ثـ ارتفعت لتبمغ حوالى 
% في أنشطة خيرية ورعائية وخدمية وحقوقية،ورغـ ىذا التقسيـ اال انو مف 74منيا في أنشطة تنموية، 

لفصؿ بيف األنشطة التنموية والخيرية فى تصنيؼ الجمعيات لمتداخؿ الشديد بيف األنشطة الصعوبة ا
 :ية فى مصر وفقًا لمجاؿ عمميا الىوبعضيا البعض.وعمومًا يمكف تصنيؼ المنظمات أألىم

 
 ( مجاالت عمل الجمعيات األىمية فى مصر1-11جدول رقم )

 النسبة المجـال

 %32 مباشرة بٌن مانح ومت قًمنظمات  ٌرٌة تعتمد ع ى عالقة 

 %30 منظمات رعابٌة و دمٌة

 %26 منظمات تلتهد  التنمٌة وتمكٌن المواطن

 %7 منظمات حقوقٌة وال تقدم  دمات
 %5 منظمات مغ قة العضوٌة تعبر

 ،  2010ٌناٌر  25: منتدى البدابل العربٌة ل درالات، التموٌل ااينبً المدنً فً مصر بعد ثورة المصدر

 .5/1/2014لواقع والتحدٌات والمعاٌٌر، أوراق البدابل ا

                                                           
. صفحة 29/5/2013مف كممة د/نجوى خميؿ وزيرة الشئوف االجتماعية السابقة ، مؤتمر الجمعيات والمؤسسات األىمية )تكامؿ(  (1)

 Yotub,w.w.wالمؤتمر عمى اليوتيوب  



ههههههههه  

 

والمعروؼ أنو منذ الثمانينات زادت اىمية الجمعيات األىمية ودورىا  التنموى فى مصر وتـ النظر إلييا 
عمى أنيا الكياف التنظيمي األكثر مساىمة في إحداث التنمية، وأف دورىا ال يقؿ بأي شكؿ عف القطاعيف 

وخاصة بعد تراجع دور الدولة في عممية التنمية في السنوات األخيرة في ظؿ إتباع  الحكومي والخاص.
الدولة لسياسات اإلصالح االقتصادي والتحوؿ الييكمي حيث تـ االعتماد عمييا كأدوات لمتخفيؼ مف 
أثار ىذه السياسات وخاصة عمى الفئات األشد فقرًا في المجتمع،لذلؾ فقد برز دورىا خالؿ الفترات 

 .((1)لماضية وكانت  القطاع الثالث في التنمية بجانب قطاع الدولة ووحداتيا والقطاع الخاصا
 

وقد لعبت دورًا كبيرًا في الريؼ المصري مف خالؿ تقديميا لمخدمات المادية أو التعميمية أو الثقافية في 
ئات كثيرة مف القرى ، كمؾ ساىمت ىذه الجمعيات لحد كبير في نشر الوعي بحقوؽ اإلنساف لدى ف

 المثقفيف وقطاع عريض مف الشباب في المجتمع .
 

والخاص بالجمعيات األىمية ىذه الجمعيات دفعو قوية  2002لسنة  84وقد أعطى القانوف رقـ 
لمنيوض ومزيد مف التحرر مف العديد مف القيود اإلدارية ، كما أتاح ليا تنويع أنشطتيا ومجاالت 

نتاجية وذلؾ لممساىمة في عممية التنمية وزيادتيا، كما أكد ىذا ومياديف العمؿ لتشمؿ أنشطة خد مية وا 
القانوف عمى حؽ ىذه الجمعيات في ممارسة الدفاع عف حقوؽ اإلنساف وحؽ المرأة والطفؿ، وفي سبيؿ 
ذلؾ قرر ىذا القانوف العديد مف المزايا واإلعفاءات الالزمة لتشجيع عمميا، األمر الذي أدى إلى تزايد 

ىا سنو بعد أخرى بشكؿ كبير وتعددت مجاالت عمميا بحيث أصبحت تعمؿ في العديد مف أعداد
 (.2-11ما يتضح مف الجدوؿ رقـ )المجاالت ك
 

 التغير في أعداد الجمعيات األىمية قبل و بعد الثورة 11-2-1
مية ( يالحظ  تنوع األنشطة والخدمات التي تقوـ بيا الجمعيات األى2-11باستعراض الجدوؿ رقـ )

ما بيف رعاية األمومة والطفولة، ورعاية األسرة وتنظيميا ,تقديـ المساعدات االجتماعية ، رعاية الفئات 
الخاصة ، تقديـ الخدمات الثقافية والعممية والدينية ، وغيرىا , وأف جمعيات التنمية االجتماعية تشكؿ 

 ة.%(. تمييا جمعيات المساعدات االجتماعي63,4النسبة األكبر منيا)
  

                                                           
(1)

، مي ة  2002للنة  84نونى ل يمعٌات والمؤللات ااا ٌة فى مصر وفقاع احكام القانون فاطمة محمد الرزاز، التنظٌم القا 

، اللة  468-467، العدد 2002مصر المعاصرة ، اليمعٌة المصرٌة لالقتصاد اللٌالً واالحصاء والتشرٌع ، ٌولٌو /اكتوبر 

 الثالثة والتلعون ، القاارة .



ووووووووو  

 

 ( عدد الجمعيات األىمية* وفقا ألنلطة الجمعية2-11جدول رقم )
 

 2009/2012% التغٌر  2012 2011 2010 2009 البٌان

 %14 203 198 184 178 يمعٌات رعاٌة االمومة والطوولة 

 0,82 120 122 123 121 يمعٌات رعاٌة وتنظٌم االرة

 15,4 381 357 346 330 يمعٌات الملاعدات االيتماعٌة

 %68 98 83 72 58 يمعٌات رعاٌة الوبات ال اصة

يمعٌات ال دمات الثقافٌة والع مٌة  

 والدٌنٌة  

 صور 201 201 201 201

 %19 331 322 288 278 يمعٌات تزاول أكثر من نشاط

 %19 2217 2224 2740 2017 يمعٌات تنمٌة 

 %11,6 3551 3507 3954 3183 اجمالى

 ة وفؽ الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء كؿ مف الجمعيات األىمية المعانة تشمؿ الجمعيات األىمي
 وجمعيات التنمية المعانة 

،النشرة السنوية إلحصاءات  2013: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،الكتاب االحصائى السنوي , المصدر
 .2012الخدمات االجتماعية ، عاـ 

 
ـ الى 2009جمعية عاـ 3183مف ددي لمجمعيات األىمية بعد الثورة،كما يالحظ التزايد الع

%، وأف نسبة الزيادة في عدد جمعيات رعاية الفئات 11,6بنسبة زيادة بمغت2012جمعية عاـ 3551
% 19%، تمييا الجمعيات التي تزاوؿ أكثر مف نشاط بنسبة 68الخاصة كانت ىي األعمى حيث بمغت 

ثت بعد الثورة كانت فى عدد الجمعيات التي تقدـ المساعدات االجتماعية ، ويالحظ أف الزيادة التي حد
والتي سعت الى التخفيؼ مف أثار الفقر وتمبية احتياجات الناس مف ذوى الدخوؿ المنخفضة  والتي زادت 

 121بعد فترة الثورة ، كذلؾ شيدت الجمعيات الخاصة  برعاية وتنظيـ األسرة تراجعا بعد الثورة مف 
% ، وكذلؾ جمعيات التنمية التي تراجعت مف 0,82جمعية بنسبة تغير بمغت حوالي  120الى جمعية 
بنسبة انخفاض بمغت مف ناحية أخرى يالحظ أف  2012عاـ  2217ـ إلى 2010جمعية عاـ  2740

معظـ الجمعيات التي تقدـ مساعدات لألسر ما زالت تتبع المنيج التقميدي الخيري في تقديـ المساعدات 
 ذي يربط تقديـ المساعدات واليبات بالديف .وال

 
 التغير في أعداد المستفيدين من  خدمات الجمعيات األىمية: 11-2-2

% ويوضح 4,9ازداد عدد المستفيديف مف خػدمات الجمعيػات االىمية بصفة عامة بعد الثػورة بنحو 
الؼ فرد  5232تنمية مف ( تراجع عدد األفراد المستفيديف مف خدمات جمعيات ال3-11) الجدوؿ رقـ

% كما تراجع عدد المستفيديف مف 17,2بنسبة انخفاض بمغت حوالى  2012الؼ فرد عاـ  4331الى 
ـ  بنسبة 2012ألؼ فرد عاـ  114إلى   2009ألؼ فرد عاـ  152جمعيات األمومة والطفولة مف 

ئات الخاصة بحوالي رعاية الف%، كما تراجع عدد األفراد المستفيديف مف جمعيات 25تراجع بمغت 
، وفى المقابؿ بمغت اعمي نسبة زيادة فى أعداد المستفيديف مف خدمات الجمعيات الثقافية 6,2%

% ، أما جمعيات رعاية وتنظيـ األسرة والجمعيات التي تزاوؿ 655لتبمغ  2012والعممية والدينية عاـ 



ززززززززز  

 

،  210مستفيديف مف خدماتيا مف أكثر مف نشاط وجمعيات المساعدات االجتماعية فقد تناقص أعداد ال
ألؼ فرد عمى التوالي بنسب انخفاض  150,594,117إلى  2009ألؼ فرد عاـ  165، 814
 % عمى التوالي .9%، 32,6%،51بمغت

 2009/2012( عدد المستفيدين من أنلطة الجمعيات األىمية خالل الفترة 3-11جدول رقم )
 %التغٌر 2012 2011 2010 2009 البٌان

2009/2012 

 %25- 114 153 125 152 يمعٌات رعاٌة اامومة والطوولة 

 %51- 117 129 125 210 يمعٌات رعاٌة وتنظٌم االرة

 %9- 150 375 204 165 يمعٌات الملاعدات االيتماعٌة

 %6,2- 75 59 145 81 يمعٌات رعاٌة الوبات ال اصة

 %655 1850 1569 198 245 يمعٌات ال دمات الثقافٌة والع مٌة والدٌنٌة   

 %32,6- 594 385 942 814 يمعٌات تزاول أكثر من نشاط

 17,2- 4331 4221 6333 5232 يمعٌات تنمٌة 

 %4,9 7239 6891 8072 6899 اجمالى

 2012، إصدار نوفمبر  2012: اليهاز المركزي ل تعببة لعامة واإلحصاء، النشرة اللنوٌة إلحصاءات ال دمات االيتماعٌة عام  مصدرال

ويالحظ أيضا التغير في منيجية عمؿ ىذه الجمعيات حيث اف مجاالت عمؿ ىذه الجمعيات كما 
سبؽ توضيحو كانت منصبة عمى قضايا التنمية إال أنو بعد الثورة تحولت منيجية العمؿ بيا لتدخؿ في 

وجيات ىذه الشئوف والقضايا السياسية، وقضايا حقوؽ اإلنساف وغيرىا األمر الذي أثار الشكوؾ حوؿ ت
الجمعيات واألغراض الخفية ليا وخاصة تمؾ الجمعيات التي تتمقى تموياًل مف جيات خارجية، فنالحظ 

 5300جمعية أى بمعدؿ  16000أف الفترة االنتقالية بعد ثورة يناير )الثالث سنوات( تـ إنشاء حوالي 
 جمعية سنويًا.

 التوزيع الجغرافي لمجمعيات األىمية 11-2-3
الجمعيات األىمية تعانى مف سوء التوزيع الجغرافي سواء قبؿ الثورة او بعدىا ، فبينما ما زالت  

تستحوذ محافظة القاىرة بمفردىا عمى النسبة األكبر مف عدد الجمعيات بالنسبة لممحافظات األخرى 
 % مف عدد الجمعيات األىمية، وينخفض ىذا العدد في42%، فيستحوذ الوجو البحرى عمى 23,9بنسبة 

%  كما أف عدد 5,2% ، فالجيزة 23,9%( مف عدد الجمعيات ، ثـ القاىرة 25,4الوجو القبمي ليبمغ )
 ىذه الجمعيات ينخفض بالريؼ عف الحضر. 

 ( التوزٌع الجغرافً للجمعٌات األهلٌة فى مصر4-11جدول رقم )

 % عدد الجمعٌات التوزٌع الجغرافً

 23,9 6115 القاارة

 5,2 1302 اليٌزة

 25,4 6453 يه القب ًالو

 42,06 10728 الويه البحري

 3,5 904 المحافظات الحدودٌة

 100 25502 االيمالى

 .2010: االتحاد العاـ لمجمعيات األىميةالمصدر



ححححححححح  

 

   ارتباط التوزيع الجغرافي لمجمعيات األىمية بمستوى التنمية البشرية لممحافظةومف ثـ فعف
توزيع الجمعيات ) تزايد الجمعيات حيث ال حاجة  خريطة توزيع الفقر تتعارض مع خريطة

 ليا في المناطؽ الغنية ، وتتناقص فى ظؿ الحاجة إلييا في المناطؽ الفقيرة(.
  ،عدـ اتفاؽ التوزيع الجغرافي مع الكثافة السكانية إال في محافظات القاىرة، اإلسكندرية

 الجيزة.
 

 2011األىمية بعد ثورة يناير  التغيرات االجرائية التي حدثت في الجمعيات 11-2-4
بعد ثورة يناير أثير الجدؿ في األوساط السياسية واالجتماعية حوؿ أىداؼ الجمعيات األىمية  

ومنظمات المجتمع المدني التى تعمؿ في مصر واألغراض الخفية ليا ومصادر تمويميا واألغراض 
الجمعيات لمتدخؿ في الشئوف السياسية الخفية ليذا التمويؿ , خاصة بعد ما تـ رصد محاوالت بعض ىذه 

لمدولة، حيث ثبت اف بعض ىذه الجمعيات كاف لو دور كبير فى  تدريب وتأىيؿ بعض األحزاب 
السياسية وشباب الثورة تحت غطاء الدفاع عف حقوؽ اإلنساف، والشؾ أف قضية التمويؿ األجنبي 

أوضاع ىذه الجمعيات والمنظمات، فقد بمغ  الشييرة التي حدثت إباف الثورة قد فنحت الباب اماـ تقنيف 
مف ناحية أخرى (1)مميوف دوالر 55حجـ األمواؿ التى تـ إنفاقيا في تدريب األحزاب السياسية أكثر مف 

 .2011منظمة فقط عمى حوالي مميار جنيو في ستة أشير منذ عاـ  30استحوذت حوالي 
 ،وخاصة مف وزارة التضامف وف ترخيصكما ثبت أف بعض ىذه المنظمات تعمؿ في مصر بد

وقد أدى ىذا الغموض حوؿ األغراض الخفية ليذه المنظمات والجمعيات األىمية وحوؿ مصادر تمويميا 
جمعية  1055بعصدار قرار تجميد أرصدة حوالي  2013إلى قياـ محكمة األمور المستعجمة في سبتمبر 

ر الجمعيات التي طاليا القرار الجمعية في البنوؾ  وذلؾ في القاىرة ومحافظات الجميورية، ومف أكث
الشرعية وجمعية أنصار السنة، بنؾ الطعاـ المصري، إال أف رئيس الجميورية لمفترة  االنتقالية أستثنى 
مؤسسة بنؾ الطعاـ المصري مف القرار، كما شمؿ القرار عددًا مف الجمعيات الصغيرة والمنتشرة في 

 اكبر عمى مستوى الجميورية.المحافظات والتي تمثؿ فروعا لجمعيات 
الجدير بالذكر أف تبعات ىذا القرار قد أضرت بالمستفيديف مف خدمات ىذه الجمعيات خاصة  

وأف ىذه الجمعيات تمتمؾ فروعًا في القرى والمحافظات النائية والتي ال تصؿ إلييا يد الحكومة ، األمر 
معيات في تمؾ المناطؽ ومعظميـ مف الذى ساىـ لحد كبير في اإلضرار بالمستفيديف مف ىذه الج

( عدد الجمعيات التى تـ تجميد ارصدتيا عمى مستوى المحافظات 5-11الريفييف.ويوضح الجدوؿ رقـ )
 بعد الثورة .

حيث يتضح مف بيانات الجدوؿ اف محافظتى الشرقية والدقيمية يضماف اكبر عدد مف الجمعيات 
 الالتى تـ تجميد ارصدتيا.

 
 

                                                           
(1)

.منتدى البدائؿ ، مرجع سابؽ 



ططططططططط  

 

 عدد الجمعيات التي تم تجميد أرصدتيا عمى مستوى المحافظات بعد ثورة يناير (5-11جدول رقم  )
بنى  المنوفٌة دمٌاط البحٌرة القلٌوبٌة االسكندرٌة الدقهلٌة القاهرة الشرقٌة المحافظة

 سوٌف

عدد 

 الجمعٌات

130 28 128 35 74 70 63 52 55 

، الثالثاء المصدر  .24/12/2013: جريدة المصري اليـو
 

 قانون الجمعيات األىميـة الجديد 5 -11-2
قد منح الحرية لمجمعيات األىمية مف حيث التكويف  2002لسنة   84بالرغـ مف أف القانوف رقـ 

والتشكيؿ وخالفو ، إال أف االختالالت التي شابتو قد أدت إلى تكريس ألوضاع الجمعيات األىمية في 
ا عمؿ ىذه الجمعيات إال أنيا وضعت عمييا مصر فبالرغـ مف أف نصوص القانوف نظمت إلى حد م

قيودًا شديدة فيما يختص بعممية التسجيؿ حيث دفع ذلؾ بالعديد مف الجمعيات والمنظمات إلى التحايؿ 
عمى القانوف مف خالؿ إنشاء شركات مدنية غير ىادفة  لمربح قامت بتمقي األمواؿ مف الخارج ولـ تقـ 

ؿ ومف ثـ خرجت مف رقابة الدولة )الشئوف االجتماعية( ، كذلؾ باإلخطار أو اإلفصاح عف ىذه األموا
فعف معظـ ميزانيات ىذه المنظمات غير معروفة، ويتـ التعتيـ عمييا، ىذا عالوة عمى األدوار الخفية التي 

وغيرىا مف المشاكؿ  2002لسنة  84تقوـ بيا تمؾ الجمعيات والتي ينص عمييا قانوف الجمعيات األىمية 
 يا الجمعيات .التي أثارت

يناير مشروع قانوف جديد ينظـ عمؿ ىذه  25ومف ثـ فقد أعدت الحكومة االنتقالية بعد ثورة 
الجمعيات والمنظمات، حيث يحظر ىذا القانوف عمى أي جمعية ممارسة األنشطة السرية أو التشكيالت 

 ذات الطابع العسكري.
طة ال تتنافى مع أىدافيا بالتعاوف مع ويجيز المشروع الجديد لمقانوف لمجمعيات أف تمارس أنش

المنظمات األجنبية بشرط إخطار الحكومة كما إنو يعطى الحؽ لمجمعيات في تمقى تبرعات وأمواؿ مف 
داخؿ مصر وخارجيا بشرط أف تكوف المنظمات الداعمة ليذه الجمعيات مصرح ليا بممارسة ودعـ 

تصة بحيث يجب أف تقدـ ىذه الجية انجاز سنوي أنشطة الجمعيات، وتخضع لرقابة الجية اإلدارية المخ
 لمحكومة خالؿ ممارسة ىذا النشاط.

حيث تـ تحويؿ المواد  2014مف ناحية أخرى تـ االىتماـ بالجمعيات األىمية في دستور 
 الخاصة بالعمؿ األىمي إلى قوانيف وتشريعات ووضع آليات لمعمؿ األىمي بالمشاركة مع الدولة.

 
 التى تواجو الجمعيات األىمية بعد الثورةالمعوقـات  11-2-6

الشؾ أف الجمعيات األىمية ومنظمات المجتمع المدني تواجو بالعديد مف المعوقات التي تؤثر 
 عمى أداءىا وتحجـ مف فعاليتيا في عممية التنمية، وتتمثؿ ىذه المعوقات في:

 قانوف الجديد.ضعؼ التمويؿ المقدـ ليذه الجمعيات، وستزداد ىذه المشكمة في ظؿ ال 
  تراجع ثقافة التطوع في المجتمع المصري خاصة في ظؿ تراجع األوضاع االقتصادية

 بالبالد وسوء مستويات المعيشة وارتفاع معدالت الفقر.
 .ضعؼ البناء المؤسسي لمجمعيات األىمية ومنظمات المجتمع المدني 



ييييييييي  

 

 .ضعؼ كفاءة وميارات العامميف بالجمعيات 
 جغرافي لمجمعيات األىمية.عدـ عدالة التوزيع ال 
 .ضعؼ قدرة الجمعيات عمى التعامؿ مع المشكالت األكثر أولوية 
  اعتماد غالبية المشروعات التنموية لمجمعيات األىمية عمى الحكومة بشكؿ رئيسي

 )الجمعيات المعانة(.
  التقميدية الشديدة في أعماؿ معظـ الجمعيات وخاصة التى تقوـ بتقديـ المساعدات

 يث ما زالت تنتيج النيج التقميدي الخيري فى ىذا الموضوع .لألسر ح
  لسنة  84استمرار وجود معوقات خاصة بتأسيس ىذه الجمعيات موجودة في قانوف

والذي يعطى الحؽ لوزارة التضامف، بمنح أو منع الترخيص ليذه الجمعيات،  2002
ألىمية قد نص عمى والجدير بالذكر أف مشروع القانوف الجديد لمجمعيات والمؤسسات ا

 أف تكويف الجمعيات أو حميا البد أف يكوف مرجعو لمقضاء .
ونخمص مما سبؽ أف التغير الذي حدث في الجمعيات االىمية حدث فى جانبيف أساسييف ىما : 
التغير في أعداد ىذه الجمعيات بالزيادة في فترة ما بعد الثورة ,التغير في توجيات وأىداؼ ىذه 

انب التنموي والخيري إلى الجانب السياسي, ومف ثـ فاف ىذه التغيرات ال تخدـ فى الجمعيات مف الج
 مجمميا الربؼ المصرى.

 
 :2011عـد ثـورة يناير وبــر في النقابات المينية قبل التغي 11-3

النقابات المينية والعمالية ىي تنظيمات جماعية اختيارية لمعماؿ في كافة المجاالت الصناعية، 
التجارة، الخدمات ...الخ، سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة، منتظمة أو غير منتظمة،  الزراعية،

أصحاب عمؿ، او عامميف في مينة أو مجاؿ معيف عند صاحب عمؿ أو أكثر مف صاحب عمؿ بيدؼ 
الدفاع عف حقوقيـ وتمثيؿ مينيـ والنيوض بمستويات معيشتيـ وتحسيف أوضاعيـ االجتماعية والثقافية 

رية والمينية وحماية مصالحيـ، كما أنيا تعبر عف وحدة المصالح المشتركة ألعضائيا وتقوـ إدارتيا والفك
 (1)عمى أسس وقواعد الديمقراطية

ولمحركة النقابية في مصر تاريخ طويؿ، كما أنيا مرت بمراحؿ كثيرة مف االنكسار واالنتعاش 
ة كبيرة في مصر نظرا لضخامة عدد بحسب الظروؼ السياسية السائدة . وتكتسب النقابات أىمي

أعضاءىا بالمقارنة بأي تنظيمات أخرى، باإلضافة إلى الدور السياسي التي أصبحت تقوـ بو مف خالؿ 
 المساىمة في صنع السياسات المينية بالدولة.

مميوف عضو خالؿ 6نقابة تضـ أكثر مف 21فقد بمغ عدد النقابات المينية في مصر حوالي 
ـ تحتؿ نقابة الميف التعميمية المرتبة األولى مف حيث األعضاء 2011/2012متوسط عامي 

%(، ثـ نقابة 15%( ثـ نقابة التطبيقيوف)30,2%( تمييا نقابة التجاريوف بنسبة )43,5بنسبة )
 %(9,2)الميندسوف

                                                           
(1)

 .11يناير ومستقبؿ الحركة النقابية في مصر، الييئة العامة لالستعالمات، ص 25بد الرحمف ناصؼ، ثورة ع 



ككككككككك  

 

 :(2)وتتضمف أىداؼ النقابات المينية ما يمى
 حماية والحفاظ عمى حقوؽ أعضاءىا. -
 ة.وضع السياسة الميني -
 التنسيؽ مع الدولة فيما يختص بوضع السياسة المينية. -
تقديـ خدمات اجتماعية لألعضاء.وبجانب األدوار السابقة فعف النقابات ليا دور كبير وميـ فى  -

العمؿ السياسي باعتبارىا تعبر عف مصالح اعضائيا ويمكف ليا ممارسة كافة اشكاؿ العمؿ 
كافة القضايا والمشاركة فى صنع السياسة العامة كجزء  السياسيى الذى تستطيع مف خاللو  مناقشة

 .(3)مف المجتمع المدنى
ورغـ التدخؿ المستمر مف جية الدولة في النقابات مف أجؿ العمؿ عمى إضعاؼ وتقييد حرياتيا  

إال أنو عمى مر تاريخ لعبت بعض النقابات المينية أدوارًا سياسية كبيرة عمى الساحة السياسية 
أجؿ تحقيؽ اإلصالح السياسي والديمقراطي مف خالؿ مواقؼ النخب النقابية أو وناضمت مف 

مجالس إدارات ىذه النقابات أو بدعميا لحركات التغيير، كما أنيا شكمت بيئة وسطية بيف العمؿ 
يناير بوقت بعيد 25السياسي وبيف األنشطة االجتماعية والخدمية، وقد سبقت الحركات النقابية ثورة 

بالعديد مف االحتجاجات واإلضرابات بدءًا مف عماؿ مصانع الغزؿ والنسيج في المحمة  حيث قامت
وحتى عماؿ السويس مرورًا بعضرابات واحتجاجات المعمميف واألطباء وغيره حيث تحولت ىذه 
اإلضرابات إلى ثورة شعبية كبيرة استيدفت تغيير األوضاع المعيشية واالجتماعية واالقتصادية 

النقابات ولممواطنيف بشكؿ عاـ وتحقيؽ الحرية والعدالة االجتماعية. واستمر ىذا ألعضاء ىذه 
الحراؾ خالؿ الفترة االنتقالية وحتى امف بغرض تحقيؽ أىداؼ الثورة ، حيث يالحظ اتجاه العديد مف 
عادة صياغة ىياكميا بعد الثورة اال اف التدخؿ والسيطرة الحكومية م ا النقابات إلصالح أوضاعيا وا 

زالت مستمرة بعد الثورة والدليؿ عمى ذلؾ تجميد العضوية ببعض النقابات وصدور احكاـ قضائية 
 بذلؾ.

 
  المينية: التغير في أعداد النقابات11-3-1

لـ تتغير أعداد النقابات المينية بعد الثورة بالمقارنة بفترة ما قبؿ الثورة إال انو حدث تغير فى 
مميوف عضو عامى  5,7لنقابات بحيث زاد عدد االعضاء بعد الثورة مف عدد األعضاء المنتميف ليذه ا

% ، حيث 6,13بنسبة زيادة قدرىا  2011/2012مميوف عضو عاـ  6الى  حوالى  2009/2010
عضو   8729الى  7142بمغت الزيادة أقصاىا فى نقابة الميف الصحفية التى ارتفع عدد اعضائيا مف 

، فيما انخفض عدد األعضاء المنضميف لنقابات أخرى لتصؿ اعمى % 22,2بنسبة زيادة بمغت حوالى 
%  ثـ نقابة 43نسبة انخفاض فى االعضاء فى نقابة الميف العممية التى انخفض عدد اعضائيا بنحو 

 %.26,7المعمموف ينسبة انخفاض بمغت 

                                                           
(2)

 .68-67، ص ص 2003معيد التخطيط القومي، تقرير التنمية البشرية،  
(3)

/6/3اليامى الميرغنى ، مفيـو ودور النقابات المينية فى مصر ، منتدى الحوار المتمدف ،  



للللللللل  

 

 
 

 ( التغير في عدد النقابات المينية في مصر6-11جدول رقم )
 2011/2012-2009/2010عامي 

 %  2011/2012 2009/2010 بٌــان

 %إنـاث %ذكور 2011/2012 %اناث %ذكور عدد للتغٌر

 7,6 32,7 67,3 225994 29,8 70,2 209920 أطباء بشر ٌون

 13,9 43,1 56,9 38470 30.7 69,3 33766,5 أطباء ألنان

 11,4 37,9 62,1 52137 37.8 62,2 46800 أطباء بٌطرٌون

 12,2 61,7 38,3 150975 59,9 40,1 134557 صٌادلة

 11,8 24,2 75,8 480214 26 74 429616 مهن زراعٌة

 11,7 45,3 54,6 1679032 17 55 1502278 مهن تع ٌمٌة

 10,0 17,3 82,7 511296 42,8 83 473482 مهن اندلٌة

 11,9- 44,5 55,5 888962 25 57,2 1009810 تيارٌون

 26,7- 27,3 ,,72 363101 37 75 495610 مع مـون

 43- 34,6 65,4 104752 33 63 183733 مهن ع مٌة

 22,2 30,7 69,3 8729 38 67 7142 مهن  صحوٌة

 7,9 38 62,0 308705 29 62 2884 مهن تمثٌ ٌة

 12,9 28 72,0 4298 18 71 3807 مهن لٌنمابٌة

 8,6 19,5 80,5 40134 18 82 36953 مهن مولٌقٌة

 4,0 91,5 8,5 220787 42 13 212116 مهن التمرٌض

 5,1 41,2 8,8 835950 52 58 795381 تطبٌقٌون

 14,3 49,6 58,8 19660 50 48 17199 فنانون تشكٌ ٌون

 5,09 49,6 50,3 59312 29 50 56434 مهن ايتماعٌة

 15,4 26,1 73,9 16067 30.2 71 13914 مرشدون  لٌاحٌون

 2,15 ,,29 70,7 31894 30,3 69,7 31222 مهن رٌاضٌة

 1,25 53,5 46,5 8986 51 49 8875 نقابة العالج الطبٌعً

 6,13 39.7 60,3 6,055 47,7 52,3 5,705499 الميموع

مرجع رقـ  2013نوفمبر  -ـ 2012: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتماعية المصدر
  71ػ12423/ 2012
 

حظ تراجع نسبة االناث مف اعضاء بعض النقابات فى فترة ما بعد االثورة  بالمقارنة بفترة كذلؾ يال
(، واف بعض النقابات تراجع فيو عدد االعضاء مف الذكور مقابؿ تزايد 2009/2010ما قبؿ الثورة )

التعميمية عدد اعضاءىا مف االناث مثؿ نقابات االطباء البسريوف ، واطباء االسناف والصيادلة ، الميف 
 ، اليندسية ، التجاريوف ، المعمموف 



ممممممممم  

 

 : المينية التغير فى األىمية النسبية لمنقابات 11-3-2
مف ناحية اخرى لـ  تحدث تغيرات كبيرة  فى األىمية النسبية لمنقابات المينية حيث ما زالت نقابة 

ميتيا النسبية بالنسبة الميف التعميمية تحتؿ المرتبة االولى مف حيث عدد االعضاء، كما زادت أى
% قبؿ الثورة ، كما انخفضت االىمية 27,7% قبؿ الثورة الى 26,3الجمالى عدد اعضاء النقابات مف 

% قبؿ الثورة الى 17,7النسبية لنقابة الميف التجارية والتى تحتؿ المرتبة الثانية بعد الميف التعميمية ـ 
 % بعد الثورة  . 14,6

راء انتخابات نقابية بعد ثورة يناير وعقب انتخابات مجمس الشعب والتي والجدير بالذكر انو تـ اج
حصؿ عمي معظـ المقاعد بيا مرشحي االخواف )حزب الحرية والعدالة(اال اف  النقابييف فشموا فى ادارة 
ىذه النقابات االمر الذى دعا الجمعيات العمومية لبعض النقابات لمدعوة الى سحب الثقة مف رؤساء 

 .الدارة بتمؾ النقاباتمجالس ا
 التغير فى اعداد النقابات العامة : 11-3-3

قبؿ الثورة الى لجنة  1188فيما يتعمؽ بالنقابات العامة فقد انخفض عدد المجاف بيا مف حوالى        
%،  كما انخفض عدد االعضاء المنضميف ليا 1,7لجنة نقابية بعد الثورة بنسبة انخفاض بمغت  1163
 %.4,8عضو بنسبة انخفاض بمغت  3066الى عضو 3222مف 

 ( اوضاع النقابات االعامة  قبل وبعد الثورة7-11جدول رقم )
 النقابات العامة

 البٌان
 عدد اللجان عدداالعضاء ) باأللف(

3222 1188 2009 
3352 1198 2010 
3060 1163 2011 
3066 1163 2012 

إلحصررررراء، النشررررررة اللرررررنوٌة إلحصررررراءات ال ررررردمات :اليهررررراز المركرررررزي ل بتعببرررررة العامرررررة وا المصلللللدر

  71ـ12423/ 2012مريع رقم  2013نوفمبر  -م 2012 -االيتماعٌة 
 

 
 التغير في الخدمات التي تقدميا النقابات ألعضائيا بعد الثورة  11-3-4

تقدـ النقابات العديد مف الخدمات ألعضائيا سواء كانت خدمات اقتصادية أو اجتماعية  وذلؾ 
ىمة في تييئة معيشة كريمة ليؤالء األعضاء  وتتمثؿ أىـ تمؾ الخدمات في المعاشات، اإلعانات، لممسا

مصاريؼ الجنازة، العالج، الرحالت والحفالت والمصايؼ، األنشطة الرياضية والثقافية والترفييية، 
كر اف باإلضافة إلى بعض الخدمات األخرى، حيث لـ يحدث تغير فى ىذه الخدمات ، والجدير بالذ

اوضاع النقابات شيدت تراجعا قبؿ قياـ ثورة يناير واستمر ىذا التراجع  بعد الثورة حيث ساءت 
أوضاعيا وتضاءؿ دورىا ولـ يتعدى دورىا فى نظر العديد مف االعضاء سوى فى تقديـ بعض الخدمات 

مؿ ىذه  مثؿ رحالت العمرة ، العالج المخفض ، المصايؼ ، معارض السمع المعمرة ، حيث لـ تع
النقابات عمى اجراء تطوير لمميف المنتمية الييا نتيجة انشغاؿ العديد منيا فى الصراعات السياسية مف 



ننننننننن  

 

جية ولضعؼ التمويؿ المتوافر ليا مف ناحية اخرى ، كذلؾ ادى سيطرة بعض االحزاب السياسية عمى 
 (1)عمؿ النقابات وتسيييسيا الى تزايد الفساد المالى بمعظـ ىذه النقابات

 
 :2011يناير 25التغيرات فى األحزاب والملاركة السياسية بعد ثورة  11-4
 :(2)التغير فى الحياة الحزبية فى مصر قبل وبعد ثورة يناير 11-4-1

تعتبر مصر مف أوائؿ الدوؿ التي عرفت الحياة الحزبية وكاف لألحزاب فييا دور فعاؿ عمى مدى 
حيث تعددت  1907ر بالعديد مف المراحؿ بداية مف عاـ  التاريخ، وقد مرت الحياة الحزبية فى مص

األحزاب وظيرت احزاب مف اىميا أحزاب األمة ، الحزب الوطني ، حزب اإلصالح عمى المبادئ 
الدستورية ، الحزب الجميوري المصري ، وغيرىا ، وكانت ىذه البداية الحقيقية لتكويف وتعدد األحزاب 

زاب مف قبؿ السمطات القائمة فى ذلؾ الوقت وتـ اغالؽ الصحؼ في مصر، اال انو تـ قمع ىذه االح
 1923ووجود دستور  1919التابعة ليا ، ثـ تمى ذلؾ مرحمة التعددية الحزبية والتى ارتبطت بثورة 

والذى شكؿ اطارا قانونيا لمحياة الحزبية والسياسية فى مصر، ثـ مرحمة التنظيـ السياسي الواحد 
لغائيا  1952قياـ مجمس قيادة ثورة يوليو   ( والتى شيدت1976ػ1953) بحؿ جميع األحزاب القائمة وا 

وحظر تكويف أحزاب  سياسية جديدة وذلؾ بيدؼ ضماف الوحدة الوطنية فى ىذه الفترة التي تمر بيا 
وقانوف  71يناير ( والتى حدد سماتيا دستور  25-1977البالد ، ثـ مرحمة التعددية الحزبية المقيدة )

وتعديالتيما المتتالية، حيث تـ تأسيس ثالثة منابر حزبية  تمثؿ  77لسنة  40السياسية رقـ  األحزاب
اليميف والوسط واليسار في إطار االتحاد االشتراكي وذلؾ بقرار مف الرئيس أنور السادات تـ تحويميا الى 

لسنة  40ـ تـ إدخاؿ بعض التعديالت عمى القانوف رق 2005أحزاب سياسية فيما بعد ، وفى عاـ 
حيث تناولت ىذه التعديالت طريقة تشكيؿ األحزاب المختمفة وشروط قياميا وعالقاتيا ببعضيا  1977

البعض ونوعية البرامج التى تقدميا لممواطنيف، ومف ثـ نجد اف الحياة الحزبية فى مصر لـ تكف عمى 
القائـ ،ىذا عمى الرغـ مف  وتيرة واحدة وانما اتسمت بالتغير مف وقت ألخر وخضوعيا لمنظاـ السياسي

قدـ التجربة الحزبية وثراء األحزاب السياسية وتنوع خبراتيااالمر الذى افقدىا فعاليتيا وتاثيرىا لدى 
المواطنيف، بحيث كاف معظميا ال يتعدى كونو مقرًا أو جريدة وذلؾ بسبب غياب الديمقراطية الحقيقية 

لحزب الوطني الديمقراطي اوالحزب الحاكـ والذي كاف التي ىيأت الساحة لبروز ونفوذ حزب واحد ىو ا
 يرأسو رئيس الدولة .

 
 :25األحزاب السياسية بعد ثورة يناير  عدد ونوعية التغير في 11-4-1-1

يناير وشيوع والتفاؤؿ بمزيد مف الحريات  شيدت الساحة السياسية تسابقا محموما   25بعد ثورة 
ب موجودة بالفعؿ وانشقاؽ أحزاب عف أحزاب،  حتى وصؿ عدد لتأسيس أحزاب جديدة واالنضماـ ألحزا

وكانت السمة البارزة ليذه األحزاب  ،حزبًا سياسياً  90ف عنيا أكثر مف األحزاب الجديدة والتى تـ اإلعال
                                                           

 .2003، دار ناشرى لمنشر االلكترونى  100ى الميرغى , النقابات المينية بيف األزمة الييكمية والقانوف اليام(1)
انظػػػػػر فػػػػػى لػػػػػؾ نجػػػػػوى الفواؿ،سػػػػػموى العػػػػػامرى )دكػػػػػاترة ( ، اسػػػػػتطالع رأى الجميػػػػػور فػػػػػى النظػػػػػاـ الحزبػػػػػى المصػػػػػرى ، المركػػػػػز (2)

 .2008الرأى العاـ ، القاىرة القومى لمبحوث االجتماعية والجنائية ، قسـ بحوث  وقياسات 



سسسسسسسسس  

 

ىو السرعة التي يتـ بيا تشكيؿ الحزب واستقطاب الحزب لرموز ثورية معينة أو استقطابو لمقوى الشبابية 
تي لـ تستوعب الفرؽ بيف العمؿ الثوري والعمؿ الحزبي، ىذا عالوة عمى ضعؼ خبرات ىذه الثورية وال

القوى وعدـ تدريبيا عمى العمؿ السياسي او حداثة ممارستيا لو، األمر الذى ترتب عميو ، ضعؼ فعالية 
ف أعضائيا ىذه االحزاب و سرعة اختفائيا مف الساحة السياسية او انشقاؽ أحزاب اخرى عنيا والتبديؿ بي

مف حزب مخر فى ظؿ غياب االنتماءات الحزبية لألعضاء، ويمكف تصنيؼ األحزاب الجديدة التى 
 ظيرت خالؿ ىذه الفترة  عمومًا الى :

أحزاب ليبرالية تستيدؼ تحقيؽ الحريات الفردية وتؤمف باقتصاد السوؽ وتحقيؽ الديمقراطية  -1
حرير ، األحرار المصرييف ، المستقبؿ الجديد ، لمجميع مثؿ أحزاب اإلصالح والتنمية ، ثوار الت

 المصري الميبرالي ، التحالؼ الميبرالي ، حزب التنمية ، حزب اإلرادة المصرية .
أحزاب يسارية ومختمطة ممثؿ حزب التحالؼ الشعبي، الحزب الشيوعي، الحزب االشتراكي  -2

ف بضرورة تدخؿ الدولة المصري .وتيتـ ىذه األحزاب بالفئات الميمشة وخاصة الفقراء وتؤم
 لمساعدة ىذه الفئات.

أحزاب دينية أو ذات صبغة دينية منيا أحزاب إسالمية وأخرى مسيحية، إسالمية مثؿ أحزاب  -3
الحرية والعدالة ، البناء والتنمية ، الوسط ، النيضة ، اإلصالح والتنمية ، التيار المصري ،  

ألصالة ، أما األحزاب المصرية مثؿ حزب أألمة التوحيد العربي ، النور الديمقراطي ، النور ، ا
 أبناء مصر. المصرية ، الكتمة المصرية ، شباب الثورة ، االتحاد المصري ،

أحزاب عمالية مثؿ حزب العماؿ الديمقراطي، القومي المصري، العماؿ المصري، وتستيدؼ  -4
ولة فى المجاالت ىذه األحزاب المطالبة بععادة الشركات التي تـ خصخصتيا وبدور أكبر لمد

 االقتصادية, الصحية، واالجتماعية باإلضافة إلى تطبيؽ الحد االدنى واالقصى مف االجور.
وييدؼ الى وصوؿ الدعـ لمريؼ المصرى والقرى  *أحزاب فالحيو مثؿ حزب الريؼ المصري -5

 (1)المصرية وتحسيف أوضاع األسر الريفية ونشر الوعي بينيا ومحاربة االمية
ي ساىـ فى عدـ فعالية ىذه أألحزاب عدـ وجود قيادة لثورة يناير تحقؽ مف ناحية أخر 

االصطفاؼ الشعبي ورائيا أو عمى األقؿ تحقؽ اصطفاؼ الثوار تحت اسـ حزبي معيف ، ولذلؾ تفرؽ 
الثوار وسعى كؿ منيـ لالنضماـ إلى حزب مما أدى الى تشابو مسميات ىذه األحزاب وتشابيت برامجيا 

ا ومف ثـ، ومف ثـ فقد عانت الساحة السياسية أثناء ىذه المرحمة االنتقالية مف غياب وأىدافيا ورؤيتي
 أحزاب فعالة يمكنيا جذب المواطنيف لبرامجيا .

ابريؿ  16أيضًا شيدت ىذه الفترة صدور امر  قضائي بحؿ الحزب الوطني الديمقراطي فى 
ديدة حتى يمكنيـ المنافسة مرة ، حيث لجأ أعضاء الحزب المنحؿ الى تكويف  عدة أحزاب ج2011

اخرى عمى مقاعد البرلماف الجديد مما أثار حفيظة القوى الثورية التي رأت فى ذلؾ محاولة إلعادة النظاـ 

                                                           
قامت فكرة الحزب عمى اندماج كؿ القرى المصرية فى كياف واحد يدافع عف مصالحو ويمثمو في البرلماف ، وتمت الدعوة اليو مف  *

 قبؿ مجموعة مف  شباب قرية العمار الكبرى بمحافظة القميوبية .
 .2011ة بعد ثورة يناير ، االىراـ الرقمى ، اغسطس يسرى احمد عزباوى ، مستقبؿ االحزاب السياسية الجديد (1)



ععععععععع  

 

السابؽ مرة أخرى األمر الذي دعا األحزاب األخرى الى المناداة بتطبيؽ قانوف العزؿ السياسي، لمنع 
 ىؤالء مف الترشح مرة أخرى .

اقرت لجنة الخمسيف فى المادة  30/6رى وبعد الموجو الثورية الثانية لثورة يناير فى مف ناحية اخ
" فى باب الحقوؽ والحريات الخاصة حظر تكويف او انشاء االحزاب عمى اساس دينى .حيث نصت 54"

رتيا المادة عمى "لممواطنيف حؽ تكويف االحزاب السياسية باخطار ينظمو القانوف وال يجوز قياميا او مباش
الى نشاط عمى اساس دينى او التفرقة بيف المواطنيف بسبب الجنس او االصؿ  او الموقع الجغرافى او 
الطائفى او ممارسة اى نشاط سرى او معادى لمبادىء الديمقراطية اوذى طابع عسكرى وشبو عسكرى 

اء التى حدثت وال يجوز حؿ االحزاب اال بحكـ قضائى "، حيث يأتى صدور ىذه المادة لتجنب االخط
 وسيطرة االحزاب الدينية عمى البرلماف . 2012فى انتخابات مجمس الشعب 

وعموما يالحظ أف األحزاب التى تشكمت بعد ثورة يناير لـ يكف ليا دور عمى الساحة السياسية 
 حيث يرجع ذلؾ  لبعض األسباب والتي منيا : 

فرصة لالحزاب لتحسيف أوضاعيا عالوة التتابع السريع لألحداث السياسية بعد الثورة لـ يعطى  -
عمى السرعة التي تشكمت بيا ىذه األحزاب دوف تأىيؿ او استعداد الستيعاب االعضاء المنضميف 

 الييا.
نقص التمويؿ المتاح أماـ ىذه األحزاب )وخاصة فى ظؿ إلغاء الدعـ الحكومي لتمؾ األحزاب(   -

 المختمفة أو ممارسة أنشطتيا بصورة دورية .شكؿ عائقا اماـ انتشارىا الجغرافي فى المحافظات 
عدـ وضوح األىداؼ والبرامج الخاصة بكؿ حزب ، وتشابو األىداؼ والبرامج الخاصة بمعظـ  -

 االحزاب 
تنامي الصراعات وحمالت التشويو بيف األحزاب المختمفة خالؿ الفترة االنتقالية ساىـ في وجود نوع  -

ومف ثـ انصراؼ الكثير مف المنضميف ليذه األحزاب بعد  مف عدـ الثقة بيف الشعب وىذه األحزاب
 فترة قصيرة مف انضماميـ إلييا  حيث يالحظ ذلؾ في أحزاب الدستور ، الكرامة ، ....الخ

أف األحزاب القديمة التي كانت تمارس عمميا منذ فترات بعيدة ما زالت تعانى مف شيخوخة قياداتيا  -
)حيث ارتبطت ببعض الشخصيات والمسميات دوف النظر  ومف الجمود الفكري، والرؤية الفردية

الى  ومف ثـ فمـ تجرى اى تطوير عمى رؤيتيا او برامجيا أو حتى قياداتيا ، مثؿ حزب الوفد مثاًل 
 .والمتتبع لنتائج االنتخابات األخيرة بالحزب يالحظ ذلؾ .

ر ايدلوجػى ػشكمت عف فكمعاناة معظـ األحزاب مف قضية االنتماء الحزبي فمعظـ األحزاب التي ت -
يف تعانى مف قضية االنتمػاء الحػزبي بحيث اف المنضمػيف ليذه األحزاب ال يعرفوف ما ىى ػمع

أيدلوجيتيـ الفكرية بعكس األحزاب التي تشكمت عف فكر عقائدي مثؿ حزب النور او حزب الكتمة 
 المصرية والتي ال تعانى مف ىذه القضية .



ففففففففف  

 

وري والعمؿ السياسي حيث اف معظـ األحزاب الجديدة كانت مف الخمط بيف مفيوـ العمؿ الث -
الشباب الثوري ، الذي تممكو شعور بأف األحزاب التي انضموا الييا بعدت كثيرًا عف اىداؼ 

 . (1)الثورة
انصراؼ الغالبية العظمى مف المواطنيف عف االىتماـ بالحياة السياسية خاصة في ظؿ ارتفاع  -

المعيشة  واالىتماـ بتحقيؽ الحاجات األساسية وضعؼ األمؿ في األسعار وتدىور مستويات 
الحكومات المتتالية في رفع مستويات المعيشة ، ومف ثـ شيوع حالة مف اإلحباط لدى المواطنيف 
تجاه ىذه األحزاب ، وتشير توقعات المرحمة القادمة الى عودة اندماج االحزاب مرة اخرى فى حزب 

 ر الحياة السياسية.قوى يكوف قادر عمى خوض غما
 

 الملاركة السياسية قبل وبعد ثورة يناير  11-4-2
المشاركة السياسية ىى حؽ المواطف في المشاركة في اتخاذ القرار السياسي ، ويعرؼ كؿ مف 
صمويؿ ىنتغنتوف وجوف نيمسوف المشاركة السياسية عمى انيا "النشاط الذي يقوـ بو المواطنوف بقصد 

، سمميًا أـ فرديا او جماعيا منظما اـ عفويا نع القرار الحكومى سواء كاف ىذا النشاطالتأثير فى عممية ص
 (2)عنيفًا ، متواصاًل اـ متقطعًا .شرعيًا اـ غير شرعيًا فعااًل أـ عديـ الفعالية 

ويعبر عف وصوؿ مجتمع ما لدرجة النضج االجتماعي بقدرة أفراده عمى تحقيؽ الممارسة السياسية وفى 
عمى التأثير في  القرار السياسي إما بتقديـ المساندة لمسمطة القائمة او المعارضة ليا وذلؾ بيدؼ قدرتيـ 

تغيير مخرجات النظاـ السياسي بالشكؿ الذي يالءـ مطالبة االفراد  والجماعات ، بؿ وفى تحويؿ ىذه 
 (3)المطالب وتنفيذىا عمى أرض الواقع 

 
مشاركة السياسية عمى انيا المشاركة فى االنتخابات  أما وعموما يشير المفيوـ الشائع والعاـ لم

بالقيد في جداوؿ االنتخابات او التصويت فييا بداية مف االنتخابات الرئاسية أو التشريعية )مجمسي 
الشعب والشورى ( أو انتخابات المجالس المحمية  وحتى انتخابات النقابات واالتحادات والجمعيات 

  .لرياضية .............الخ والنوادي االجتماعية وا
اال اف ما ييـ التركيز عميو ىنا ىو حالة المشاركة السياسية خالؿ االستحقاقات االنتخابية المختمفة 

 التى تمر بيا مصر سوا قبؿ الثورة او بعدىا .
 

  

                                                           
 م16/3/2014بدوى   ٌوة ، متااة االحزا  اللٌالٌة ،يرٌدة المصرى الٌوم ،  (1)
، اللرررنة 2007، لررربتمبر  223حلرررٌن ع ررروان البرررٌج ، المشررراركة اللٌالرررٌة والعم ٌرررة اللٌالرررٌة ، الملرررتقبل العربرررى ، العررردد (2)

 .64ص 20
شرررراط ، التنمٌررررة اللٌالررررٌة فررررى العررررالم الثالررررث ، نظرٌررررات وقضرررراٌا ، مؤللررررة العررررٌن ل نشررررر والتوزٌررررع , عبررررد المررررنعم  الم(3)

 .306,ص1988
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 االستحقاقات االنتخابية قبل وبعد ثورة يناير:  11-4-2-1
ف االلفاظ التى اصبحت شائعة بعد ثورة  يناير بالرغـ مف يعتبر لفظ االستحقاقات االنتخابية م

وجودىا قبؿ الثورة اال انيا لـ يتـ تداوليا كثيرا بسبب بعد االفراد عف الخوض فى الحياه السياسية او 
ممارسة العمؿ السياسي ، بجانب التعتيـ االعالمى الذى كاف سائدًا فى الفترات السابقة ورؤية القيادة 

بقة لمشعب المصرى بأنو غير مؤىؿ لمممارسة الديمقراطية، وعمومًا تتمثؿ أىـ تمؾ السياسة السا
 االستحقاقات االنتخابية فى : 

 الدستور 4-2-1-1 -11
شيدت فترة ما بعد ثورة يناير نمو الوعي السياسي لدى المواطنيف خاصة بعد نجاح ثورتيـ 

دراكيـ  ألىمية أصواتيـ وقدرتيا عمى إسقاط  ، ومف ثـ فميس ال يتماشى مع طموحاتيـ  اى نظاـ وا 
قامة دولة ديمقراطية ، ويالحظ انخفاض  غريبًا أف يرتفع عنصر المشاركة السياسية مف اجؿ بناء وا 
ة ػعنصر المشاركة السياسية لدى المواطنيف قبؿ الثورة وعمى مدى سنوات عديدة نتيجة النعداـ ثق

 ى ضماف لنزاىة اى عممية انتخابية .، وعدـ وجود انظاـ انتخابى  المواطنيف فى أى
 

 ،ىمية مف ناحية المشاركة السياسيةوتعتبر االستفتاءات الدستورية اقؿ االستحقاقات االنتخابية أ
وبمراجعة تاريخ مشاركات المصرييف في االستفتاءات  فنجد انعداـ المشاركة السياسية في االستفتاء عمى 

جد استفتاءات وبالتالي ال توجد مشاركة مف  المصرييف في حيث ال تو  25الدساتير التي سبقت ثورة 
في ىذا الشأف ، وقد اختمفت نسب المشاركة في  25إعداد دستور بالدىـ لذلؾ كانت ىذه سابقة لثورة 

ـ 2011مارس  19يناير حيث  كانت اعمي نسبة لممشاركة في استفتاء  25االستفتاءات التي تمت ثور
وذلؾ في عيد المجمس العسكري الذي كاف يدير شئوف البالد بعد  71ر الذي أجرى عمى تعديالت دستو 

والمسمى بدستور اإلخواف )دستور الجمعية التأسيسية   2012يناير، تاله االستفتاء عمى دستور  25ثورة 
عمى دستور لجنة الخمسيف والذي  2014% ثـ  استفتاء 32,9والتي انخفضت نسبة المشاركة  فيو إلى 

%) حيث ربط الكثيروف ممف قالوا نعـ الموافقة عمى استفتاء الدستور 38,6مشاركة فيو بمغت نسبة ال
(، وكاف معظـ المصوتيف مف الريفييف 8-11بالميؿ نحو االستقرار(، وذلؾ كما يتضح مف جدوؿ رقـ )

 .لتزايد الدوائر االنتخابية بالريؼ.
 

د ثورة يناير وزيادة وعى المواطينيف ويتضح مف ذلؾ تزايد نسبة المشاركة السياسية لممواطنيف بع
 بأىمية االستفتاء عمى الدستور لتحديد مصير البالد ، وذلؾ بالمقارنة بالفترات السابقة لمثورة .

  



ققققققققق  

 

 25( نسب الملاركة فى االستفتاءات الدستورية  بعد ثورة يناير 8-11جدول رقم )
أصوات  % التصوٌت البٌان

 صحٌحة

 أصوات

 باطلة

 % 

 المشاركة
 د المقٌدٌن بجداولعد

 ال نعم االنتخابات بالملٌون

 2011التوتاء 

ع ى التعدٌالت 

 الدلتورٌة

14,192 

76,6% 

4,174 18,366 0,171 41,1% 45,4 

 15,693 2012التوتاء 

(63,83)% 

6,061 

36,17 

16,754 

98,22 

303,395 

1,78 

32,9% 51,918 

 53,4 38,6 246,3 20,366 0,381 19,985 2014التوتاء 

 : حسبت مف بيانات المجنة العميا لالنتخابات  المصدر
 

 االنتخابات البرلمانية قبل وبعد ثورة يناير 11-4-2-1-2
تعتبر االنتخابات البرلمانية أكثر أىمية مف االستفتاءات عمى الدستور ومف انتخابات الرئاسة 

جماعية في مختمؼ الدوائر االنتخابية ،  ولـ نظرا لقوة الحشود المرتبطة بيا ولتشابؾ المصالح الفردية وال
تشيد مصر قبؿ ثورة يناير برلماف حقيقي يعبر عف أماؿ وطموحات المواطف المصري ، ولذلؾ فميس 
مف الغريب اف تنخفض المشاركة السياسية فى ىذه الفترة ، وخاصة في الريؼ ، كذلؾ شيدت 

( تزويرًا فى نتائج االنتخابات لصالح الحزب  2010االنتخابات البرلمانية السابقة لمثورة )انتخابات 
الوطني الحاكـ لمبالد وتـ استبعاد أحزاب المعارضة في ىذه االنتخابات، كما تـ التخمص مف األحزاب 

 (1)%(97المستقمة ، وجاءت النتائج مزورة باستحواذ الحزب الحاكـ عمى معظـ مقاعد البرلماف )
مقعد ويعتبر ذلؾ مف أىـ أسباب  508مى عدد % ع25فى ظؿ نسبة مشاركة وصمت الى 

اندالع ثورة يناير المجيدة نتيجة إحساس المواطف باإلحباط الشديد وعدـ القدرة عمى التغيير او تحسيف 
أحوالو ، كذلؾ يالحظ استحواذ  األحزاب الدينية مثؿ حزب الحرية والعدالة  والنور عمى نتائج انتخابات 

،ويالحظ انو مثمما تـ   2010زب الوطني الديمقراطي عمى نتائج فى مقابؿ استحواذ الح 2012
ـ  2012فقد تـ االعتماد عمييا أيضا فى برلماف  2010االعتماد عمى أصوات الريفييف  فى برلماف 

وفى كال الحالتيف يكوف االعتماد عمى األصوات تحت ضغط الفقر وارتفاع نسبة االمية والجيؿ فى 
كف مف المستغرب اف تأتى االنتخابات فى الحالتيف اعتمادا عمى اصوات الريؼ المصري لذلؾ فمـ ي

الريفييف ،ومف المتوقع اف يقدـ قانوف تقسيـ الدوائر االنتخابية خالؿ الفترة القادمة حمواًل لمعديد مف 
معوقات المشاركة السياسية مف جية ولمحيمولة دوف استحواذ حزب معيف او فصيؿ معيف أو دائرة 

 عمى مقاعد البرلماف مف جية اخرى . انتخابية 
  

                                                           
(1)www.sis.gov.egLarLpolitics/parties 
) 
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 (  انتخابات مجمس اللعب قبل وبعد ثورة يناير9-11جدول رقم)

 
 2012برلماف  2010برلماف وجو المقارنة

 % 54 %25 % المشاركة 
 7195  5058 عدد المرشحيف 
 508 508 عدد المقاعد 
 2583713 25495237 عدد الناخبيف 

 4339 4930 عدد الدوائر االنتخابية 
قوائـ نسبية عمى ثمثيف القوائـ  فردى نظاـ االنتخاب 

 وفردي عمى الثمث الباقي 
نتائج االنتخابات )األحزاب 

 الفائزة فى االنتخابات(
 %97الحزبالوطني الديمقراطي

 %2,4حزب الوفد
 حزبالتجمع الوطني الديمقراطي 

 

 43,7حزب الحرية والعدالة 
 22,04حزب النور 
   7,67حزب الوفد

 2,95المصرييف األحرار 3
 2,56البناء والتنمية 
 أحزاب أخرى

 بيانات مختمفة. –: المجنة العميا لالنتخابات  المصدر
 

 انتخابات مجمس اللورى 11-4-2-1-3
لـ تحظى انتخابات مجمس الشوري باالىتماـ الكافى  مف المواطنيف مثؿ االنتخابات البرلمانية 

ة بالغاء مجمس الشورى بعد الثورة واالكتفاء بمجمس الشعب فقط  توفيرا لمنفقات حيث كثرت االراء المطالب
اجريت  2010يناير )بعكس انتخابات  30،  29عمى مرحمتيف يومى  2012، وقد اجريت انتخابات 

-11) ـاركة كما يتضح مف الجدوؿ رقوشيدت ىذه االنتخابات انخفاضا فى نسبة المش,  فى يـو واحد( 
نت ىذه االنتخابات تحت  اشراؼ قضائى كامؿ ، واستحوذ حزب الحرية والعدالة عمى معظـ ،كما كا(10

 .%58المقاعد بنسبة 
 



ششششششششش  

 

 (2012 -2010( الملاركة السياسية في انتخابات مجمس اللورى ) 10-11جدول )
 2012 2010 البيان/السنة

 50376800 40000000 عدد ا لمقيديف

عدد المدعويف النتخابات في 
 ائر المعنية بالتجديدالدو 

 دور أوؿ 25435966
 دور ثاني 2852300

50376800 

 2833 453 إجمالي المرشحوف

 180 88 عدد المقاعد

 % لمقوائـ7,67% لمفردى ، 7,2 30,8 نسبة التصويت 

 105ػ الحرية والعدالة   مقعد 80الحزب الوطنى  نتائج االنتخابات 
 مقعد   45ػ   حزب النور

 مقعد 14ػ   الوفد 
 مقعد ػ  8ػ  الكتمة المصرية 

 مقاعد 3ػ  الحرية  
 ػ السالـ الديمقراطى مقعد واحد 

 يوجد  ال يوجد االشراؼ القضائى 

 سنوات  4 سنوات 6 مدة العضوية
 بيانات مختمفة. –: المجنة العميا لالنتخابات  مصدر

 
 انتخابات المجالس اللعبية المحمية : 11-4-2-1-4

بمغ عدد المرشحيف ليا عمى مستوى 2008ابات لممجالس الشعبية المحمية عاـ كانت اخر انتخ
مرشح  3000الؼ مقعد ، بمغ عدد المرشحيف المستقميف  52مرشحًا يتنافسوف عمى  57540الجميورية 

، وعدد مرشحى حزب  52000أف عدد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي  (1)حيث تشير النتائج: الى
سيدة ، في حيف  24مرشح بينيـ  508سيدة ، اما حزب الوفد فتقدـ بػػػ  16بينيـ مرشح  234التجمع 

 23مرشح ال يوجد بينيـ نساء ، اما مرشحوا االخواف فبمغ عددىـ  16اف حزب الجبية تقدـ بنحو 
 مرشح.

والجدير بالذكر اف المجالس المحمية قبؿ ثورة يناير لـ يكف ليا دور فى خدمة الشعب وكانت قد 
ت خالؿ فترة النظاـ السابؽ الى بؤر لمفساد السياسي والمالي حيث تـ إىدار مميارات الجنييات فى تحول

مشروعات وىمية ال تدر دخوؿ لمدولة باإلضافة الى  تزايد ظواىر الرشوة فى المحميات ووجود العديد مف 
ية اما بالترغيب او وقائع االختالسات ، ىذا باالضافة الى مساىمتيا فى تزوير االنتخابات التشريع

 بالترىيب .، وعدـ قياميا بدورىا الرقابى المنصوص عميو فى القانوف .
                                                           

 الجمعية المصرية لمنيوض بالمشاركة الشعبية ، مرصد حالة الديمقراطية . (1)



تتتتتتتتت  

 

، وحميا بععتبارىا احد  صور الفسادوبعد ثورة يناير زادت المطالبات بعلغاء المجالس المحمية 
مقبوؿ وباعتبارىا أحد ادوات النظاـ السابؽ حيث تعمؿ عمى تحقيؽ اىدافو وغاياتو ، وانو ليس مف ال

استمرارىا بعد سقوط رأس النظاممذلؾ فقد ت محميا بقرارمف المحكمة ،  وكاف مف المقرر اجراء 
 ولـ يتـ اجراءىا حتى  االف.  2011انتخابات اخري في عاـ 

 
 االنتخابات الرئاسية: 11-4-2-1-5

يا كانت أوؿ تعتبر االنتخابات الرئاسية مف أىـ االنتخابات التي جرت بعد ثورة يناير نتيجة ألن
الذيف يحددوف مف يحكميـ، ولتزايد رغبة ف أنيـ ىـ بأنفسيـ انتخابات ديمقراطية يشعر فييا المصريو 

ارتفع  .طاؿ أمدىا وتحقيؽ استقرار البالدالمصرييف مف جية أخرى في انتياء المرحمة االنتقالية التي 
البعض  ،2005الرئاسة فى  ى خالؼ انتخاباتمرشح وذلؾ عم 13عدد المرشحيف انذاؾ إلى حوالي 
، وتـ إجراء ىذه االنتخابات تحت موز النظاـ السابؽ ومنيـ المستقؿمنيـ ينتمي ألحزاب والبعض مف ر 

وقد ارتفعت نسبة المشاركة فى ىذه االنتخابات عشراؼ المجنة العميا لالنتخابات إشراؼ قضائي تاـ وب
 51,73 ,% في الجولة األولى46,4الى وصمت %( حتى23) 2005مقارنة بانتخابات الرئاسية عاـ 

ألصوات بيف مرشحي الثورة إلى انحسار المنافسة بيف مرشحيف االجولة الثانية ، وقد أدى تشتت % في 
آخر رئيس وزراء  -الفريؽ أحمد شفيؽ وصال إلى جولة اإلعادة احدىما مف رموز النظاـ السابؽ وىو 

 في عيد مبارؾ.
 

 2014, 2012، 2005بات الرئاسية نتائج  االنتخا (11-11جدول )
 الجولة الثانية الجولة األولى 2014 2012 2005 المؤلر

إجمالي عدد الناخبيف المقيديف في 
 الجداوؿ االنتخابية

32768833 50996079 50958794 53591273 

 2 2 13 11 عدد المرشحيف 
 %47,5 %51,85 46,42 %23 نسبة االتصويت

 24227380 25577511 232650516 _ الصحيحةإجمالي عدد األصوات 
 1036411 843252 406720 _ إجمالي عدد األصوات الباطمة

فػػػػػوز مرشػػػػػح الحػػػػػزب  نتائج االنتخابات 
الػػػػػػػػػػػػػػػػوطنى محمػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 حسنى مبارؾ

فػػػػػػػػػػػػػوز مرشػػػػػػػػػػػػػح حػػػػػػػػػػػػػزب 
الحريػػػػػػػة والعدالػػػػػػػة محمػػػػػػػد 
مرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى والمرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 

 المستقؿ احمد شفيؽ

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
مرسػػػى عػػػف حػػػػزب 

 الحرية والعدالة

شػػػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػػػوز الم
عبػػػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػػػاح 

 السيسي

، الموقع الرسمي مجنة العميا لالنتخابات الرئاسية، ال43376 ، العدد2005سبتمبر 9بتاريخ  ،جريدة األىراـ :المصدر
 .2012لالنتخابات الرئاسية ، 



ثثثثثثثثث  

 

واألخر مف حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة اإلخواف المسمميف حيث اشتدت المنافسة بينيما 
  2012جة بفوز مرشح حزب الحرية والعدالة د محمد مرسى  والذي تولى الحكـ في مايولتأتى النتي
يونيو نتيجة لسوء األداء  30,% لممرشح احمد شفيؽ وليتـ عزلو بعد ثورة 48% مقابؿ 51,8بنسبة 

والعديد مف المشاكؿ االقتصادية التي مرت بيا البالد خالؿ  الفترة االنتقالية . وعموما تختمؼ ىذه 
والتي فاز فييا كؿ مف الرئيس السابؽ حسنى مبارؾ بنسبة  2005النتائج عف انتخابات الرئاسة لعاـ 

% ، ونعماف جمعة  مرشح حزب الوفد 7,5% ، وفاز منافسو د/ أيمف نور مرشح حزب الغد  بنحو88
 2012% مف حيث ارتفاع نسب المشاركة وتنوع المرشحيف  ، باالضافة الى اف انتخابات 2,9بحوالي 

جرت فى مناخ اكثر تنافسية فى ظؿ خروج الحزب الوطنى مف االنتخابات والعممية السياسية باالضافة 
تنقية كشوؼ انتخابية واشراؼ قضائى كامؿ،  اما انتخابات  (1)لتوافر الشروط الالزمة لنزاىتيا مف

ى تـ االتفاؽ عمييا بعد والتى اكتسبت اىميتيا مف حيث تحديدىا لخارطة الطريؽ الت 2014الرئاسة لعاـ 
عزؿ محمد مرسى بعد اندالع المظاىرات التى طالبت برحيمو عف السمطة وكانت نتيجتيا فوز المرشح 

% لحمديف صباحى لمرشح 3,07% فى مقابؿ 96,91عبد الفتاح السيسى بنسبة اصوات بمغت 
 المنافس.
 
 الملاركة السياسية  لمريف فى االستحقاقات االنتخابية  11-5

تبر الريؼ المصرى كتمة تصويتية كبيرة ال يمكف ألى مرشح النجاح بدونيا فالريؼ كما سبؽ القوؿ يع
% مف الدوائر االنتخابية عمى مستوى 74% مف عدد السكاف ويشكؿ حوالى 57يمثؿ اكثر مف 

حظ أف أعضاء ، وبالرغـ مف ذلؾ فعنو دائما منسيًا وال يتـ تذكره اال اثناء االنتخابات ، المال(2)الجميورية
مجالس الشعب والشورى فى المناطؽ الريفية كانوا ال ينظروف إلى الريؼ إال أثناء االنتخابات ،  فيظؿ 
الريؼ ميمال ال يتـ تقديـ خدمات لو والدليؿ عمى ذلؾ التدىور والتدني الواضح في البنية التحتية لمريؼ 

ضافة الى انتشار المحسوبيات والرشاوى ، أما وفى سوء الخدمات المقدمة وتراجع المؤسسات الريفية  باإل
أثناء االنتخابات فيتـ تقديـ الخدمات والسمع العينية والسمع المعمرة لمفقراء فى الريؼ مقابؿ أصواتيـ 
االنتخابية ، باإلضافة لقياـ البعض مف المرشحيف بعجراء تطوير ما فى جزء مف البنية التحتية كعنشاء 

ناء مدرسة..او تقديـ عالج لألفراد...الخ  وذلؾ لشراء األصوات . ومف ثـ طريؽ أو إصالح طريؽ او ب
يتـ استغالؿ فقر وجيؿ ومرض الريفييف في الدعاية االنتخابية بشكؿ كبيربما يعنى اف االىتماـ بالريؼ 
موسمى ،  مف ناحية اخرى  ظؿ الريؼ لسنوات طويمة بعيدا عف ممارسة العممية السياسية بمعناىا 

فقد اقتصر اىتماـ الريفييف بالعممية السياسية عمى التصويت فقط في االنتخابات كما اقتصر   الحقيقى
،  نتخاب العمد ، الجمعيات الزراعيةأيضا عمى  المستوى المحمى المحيط بيـ  اى داخؿ القرية فقط مثؿ ا

ة  والمصالح داخؿ انب القو حيث كاف ينظر إلى ىذا النوع مف االنتخابات عمى إنيا تشكؿ جانبًا مف جو 

                                                           
رابط التصوٌتٌة المحتم ة لالنت ابات البرلمانٌة القادمة ، البوابة نٌوز د/ ٌلرى العزباوى بٌن االلتقرار والتغٌٌر ال  (1)

28/1/2012. 
(2)

مصر  ع ى االنترنت ،  محمد اللنى ، الثورة المصرٌة والطبقات االيتماعٌة صاحبة المص حة فى التغٌٌر ،موقع 

26/12/2003 



خخخخخخخخخ  

 

، ومف ثـ انعدمت مشاركة الريفييف في باقي االنتخابات عمى المستوى القومي وقد ساىمت عدة القرية
عوامؿ في عزوؼ الريفييف عف المشاركة في العممية السياسية منيا انعداـ  الثقة في العممية االنتخابية 

لبعض، وغياب اى ضمانات رقابية لمعممية برمتيا نتيجة عمميات التزييؼ والتزوير التي تتـ لصالح ا
االنتخابية ،ومف ثـ إيماف الريفييف بأف صوتيـ ليس لو قيمة فى ظؿ ىذا الواقع وانو لف يغير مف النتيجة 
المستيدفة خاصة في ظؿ انتشار ظواىر مثؿ تسويد البطاقات االنتخابية ، وتقفيؿ الصناديؽ االنتخابية ، 

نة عمى الحياة السياسية ، باإلضافة إلى عوامؿ أخرى تمثمت في عدـ باإلضافة الى سيطرة فئات معي
قدرة األحزاب السياسية عمى استقطاب الريفييف لمعمؿ السياسي ، ىذا عالوة عمى سيطرة فئات معينة فى 
الريؼ عمى المشيد السياسي تمثمت فى عائالت معينة او قبائؿ معينة بحيث انتشرت ظاىرة العصبيات 

صة اثناء االنتخابات  ومف ثـ انعدـ األمؿ لدى الريفييف فى الترشح لالنتخابات وممارسة فى الريؼ وخا
العمؿ السياسي واقتصر األمر عمى التصويت فقط ، كؿ ىذه األسباب باإلضافة إلى أسباب أخرى ادت 

تخابية بأنيا الى عزوؼ الريفييف عف المساىمة فى العمميػة السياسيػة حيث ينظر الريفييف الى العممية االن
 عممية شكمية ال تؤدى اال لتعطيؿ مصالحيـ واعماليـ .

ومف ثـ يالحظ عدـ وجود اى مشاركة حقيقية لمريفييف في إدارة شئوف بالدىـ خالؿ فترات ما 
قبؿ ثورة يناير ، لذا فميس مف المستغرب خروج حشود الريفييف مف مختمؼ قرى ومحافظات مصر أثناء 

يف المختمفة  اماًل فى تغيير ىذه األوضاع، وقد شيدت فترة ما بعد الثورة حراكا ثورة يناير الى المياد
سياسيا ريفيًا جديدا تمثؿ في ارتفاع نسبة المشاركة في جميع االستحقاقات االنتخابية التي تمت الثورة 

العممية  حيث كاف لنجاح الثورة  والتفاؤؿ بمستقبؿ أفضؿ دور كبير في إقباؿ الريفييف عمى التصويت في
االنتخابية ، باإلضافة إلى  ذلؾ فعف الشيء األبرز في جميع االستحقاقات االنتخابية التي جرت بعد ثورة 

 يناير ىو مشاركة المرأة الريفية بشكؿ كثيؼ حيث اقتصرت المشاركة عمى عممية التصويت فقط.
تجاىات التصويت، مف ناحية اخرى فقد ادت الفوارؽ التنموية بيف الريؼ والحضر الى تغير ا

حيث ارتبط التصويت فى مرحمة منو بالحالة التنموية ففى الصعيد الذى ترتفع فيو معدالت الفقر وخاصة 
سواء البرلمانية او الرئاسية وذلؾ  2012فى الريؼ فقد اتجو التصويت تجاه االسالمييف فى انتخابات 
ى او لرجؿ الدولة االقوى باعتباره األقدر مقابؿ تصويت الريفييف فى الوجو البحرى لصالح التيار المدن

 عمى قيادة البالد  واتجاه البعض منيـ أيضًا لمتصويت لفموؿ النظاـ السابؽ.
ونستخمص مف ذلؾ انخفاض المشاركة السياسية فى  الريؼ المصري قبؿ ثورة يناير وتزايد  ىذه 

 يو العيش والحرية والعدالة االجتماعية . المشاركة بعد الثورة نتيجة التفاؤؿ بمستقبؿ جديد لمبالد تتحقؽ ف



ذذذذذذذذذ  

 

 نتائج الدراسة والتوصيات
ف كاف ىناؾ العديد مف االرىاصات التى بدأت قبؿ غرةيناير عمى حيف  25جاءت ثورة   25، وا 

يناير بعدة سنوات ، تنذر مف لو خبره ودراية اجتماعية وسياسية بأف ىناؾ أمرًا أو حدثا جسيما سوؼ 
 وما بعدىا. ـ2011يناير  25فعؿ في يقع. ولقد وقع بال

وكاف نتيجة ىذا الحدث ىو عديد مف التفاعالت في المجتمع جزئيًا وكميا في قطاعاتو وفي  
 مؤسساتو بؿ وفي أفراده أنفسيـ الذيف استوعبوا الحالة والذيف لـ يستوعبوىا.

االقتصادى  نتيجة لذلؾ حدثت تغيرات عديدة لـ تكف متوقعة أو بعضيا كاف متوقعًا  منيا
واالجتماعى والسياسي وغيرىا مف التغيرات التى ضربت بكؿ جوانب المجتمع. ىذه التغيرات  كاف ليا 
إنعكاساتيا التى اثرت في جميع مكوناتو وعناصره. وأدت إلى العديد مف امثار الموجبة والسالبة في 

 مختمؼ أركانو.
آثارىا االيجابي منيا والسمبى لمتعرؼ  ومف ثـ جاءت ىذه الدراسة لرصد تمؾ التغيرات ومعرفة 

عمى التوجيات وتحديد آثارىا وكيفية توجيو ما ىو سمبى منيا.  وكذلؾ االستفادة مف تمؾ الفرصة 
اتيا، وفي نفس التاريخية في معايشة ثورة شعبية كاممة واستخداـ وسائؿ وأساليب لقياسيا وتحديد اتجاى

عممية التنمية القومية الشاممة والريفية منيا عمى وجو  وؽتعرات السمبية التى يالوقت التحوط لمتغ
 كفترتى دراسة لممقارنة والتحميؿ.  2011/2012، 2009/2010الخصوص. وقد تـ اختيار الفترة 

التغيرات االقتصادية الكمية الحادثة فى االقتصاد فصؿ تناوؿ االوؿ منيا   11وتقع الدراسة فى 
حيث الناتج القومى االجمالى ومعدالت النمو واالدخار واالستثمار  المصرى قبؿ وبعد قياـ الثورة مف

نظرة تاريخية عمى عممية التنمية الزراعية في مصر والتعرؼ عمى وغيرىا ، كما تعرض الفصؿ الثانى ل
اوضاع القطاع الزراعى بعد الثورة ، فيما تناوؿ الفصؿ الثالث أوضاع األمػػف الغذائي في الريؼ 

التغيرات فى التجارة الخارجية الكمية والزراعية عمى وجو وكذلؾ د ثػورة  يناير المصري قبؿ وبع
التغيرات في نمط الحيازات واألسعار واإليجارات المزرعية قبؿ وبعد  الرابعالخصوص ،كما تناوؿ الفصؿ 

مى س لموضوع التعديات عخامالثورة واالجراءات التى تمت بعد الثورة بشأنيا ، فيما تعرض الفصؿ ال
السادس األراضى الزراعية والتعرؼ عمى األسباب والدوافع و التغيرات التى تمت بشأنو ، اما الفصؿ ا

فتناوؿ التغيرات في أوضاع العمالة الزراعية والريفية واألجور وصافي العائد قبؿ وبعد ثورة يناير ، فى 
ت الريفية والخدمات المساندة أىـ التغيرات الحادثة في المؤسسات والمنظما السابعحيف تناوؿ الفصؿ 

قبؿ وبعد الثورة مف حيث الجمعيات الزراعية ، بنؾ االئتماف الزراعى ، الوحدات المحمية القروية ، دور 
فتناوؿ أوضاع  الثامفاالرشاد الزراعى كأحد الخدمات المساندة فى القطاع الريفى والزراعى ، اما الفصؿ 

طرأ عمييا مف تغيرات قبؿ وبعد الثورة باالضافة لمتعرؼ عمى ، التنمية البشرية فى الريؼ المصرى وما 
 ،وأحواؿ المرأة الريفية والنوع.واحواؿ اليجرة الريفية

أوضاع القضاء المصرى قبؿ وبعد ثورة يناير ومدى تأثر الريؼ بيذه  التاسعفى حيف تناوؿ الفصؿ 
عالـ الريفى ومدى تأثيره عمى فقد تناوؿ أوضاع االعالـ وخاصة اال العاشراألوضاع ، اما الفصؿ 

 الريفييف ومدى تأثرىـ بو ودوره فى التنمية  الريفية.



ضضضضضضضضض  

 

عشر ألوضاع المجتمع المدنى وأحوالو والتغيرات التى حدثت فى الحادى فى حيف تعرض الفصؿ ا
كؿ مف الجمعيات أألىمية والنقابات ، وكذلؾ التغيرات فى المشاركة السياسية وبشكؿ خاص المشاركة 

 ، وبناء عميو توصمت نتائج ىذه الفصوؿ الى :قبؿ وبعد الثورةياسية فى الريؼ ومدى التغير فييا الس
 

 فى أواًل  التغيرات االقتصادية : تمثمت اىم التغيرات االقتصادية التى حدثت بعد ثورة يناير : 
% عاـ 2,2الى  2009/2010% عاـ 5,1انخفاض معدؿ النمو االقتصادى مف  -

% قبؿ 17,8ب انخفاض معدؿ االدخار مف الناتج المحمى االجمالى  مف بسب 2011/2012
تثمار المحمى مف ، وانخفاض معدؿ االس2011/2012%  بعد الثورة اى عاـ 11,7الثورة الى 

%  37,1%  قبؿ الثورة الى 43,5، وانخفاضو مف اجمالى االستثمار مف %18,7% الى 19,2
السنوية في اإلستثمار الخاص خالؿ نفس الفتػرة مف  كما إنخفضت معدالت الزيادةبعد الثورة 

% ، كما إنخفضت 0,8بنسبة  2012/2013% ثـ أصبحت سالبة في عاـ 5,9% إلى 11,1
%،  واتجاه االستثمار 1,8% إلى 3,1حصة قطاع الزراعة مف اجمالى اإلستثمار الخاص مف 

ات ورغبات أصحاب الدخوؿ الخاص بعد الثورة الى انتاج سمع وخدمات ال تتناسب مع  احتياج
 الدنيا ومنيـ السكاف الريفيوف .

 2012/2013تزايد العجز فى الموازنة العامة لمدولة منذ قياـ الثورة الى ثالثة أمثالو عاـ  -
%  10,2، وزيادة حصة العجز مف الناتج المحمى االجمالى مف 2009/2010بالمقارنة بعاـ 

أثيره السمبى عمى الريفييف  بشكؿ خاص ، كاف % خالؿ نفس الفترة  وكاف لذلؾ ت18,5الى 
لزيادة األجور تحت ضغط المطالب الفئوية بعد الثورة الدور األكبر فى تزايد ىذا العجز 

% عاـ 33,5الى  2009/2010% عاـ 28,1باالضافة الى تزايد الدعـ مف 
ف حجـ % م68)يشكؿ دعـ المواد البترولية  الجزء أألكبر مف الدعـ بحوالى 2011/2013

، وىو ال يخدـ الفئات الفقيرة فى  2013/ 2012 -2008/2009الدعـ خالؿ الفترة مف 
 الريؼ(.

ر مميا 11,3الى  2010/2011مميار دوالر عاـ  9,8ارتفاع العجز فى ميزاف المدفوعات مف  -
 .2011/2012دوالر عاـ 

ريفييف بشكؿ الوضاع السابقة عمى مجموعة مف الظواىر التى وقع عبؤىا عمى الاانعكست  -
 خاص ومف أىميا ارتفاع كؿ مف معدالت التضخـ و البطالة والفقر.  

 27.5( بنحو 2010/2011انخفاض المساحات المنزرعة مف المحاصيؿ المختمفة منذ عاـ ) -
ألؼ فداف. كما اكدت  44.5( بنحو 2011/2014ألؼ فداف واستمرار االنخفاض خالؿ الفترة )

رية في تناقص المساحة االرضية المزروعة  ما لـ تكوف ىناؾ الدراسة عمى  أف ىناؾ استمرا
تشربعات حقيقية لوقؼ ذلؾ االمر كما اشارت الدراسة الىأف التوسع في االستصالح ال يتماشي 
مع تناقص المساحة الزراعية بدليؿ تزايد النقص في المساحة المزروعة في سنوات ما بعد 

 الثورة.



غغغغغغغغغ  

 

عض المحاصيؿ الزراعية، والرئيسية منيا عمي وجة الخصوص زيادة االنتاجية الفدانية مف ب -
طف لمفداف عاـ  0,989، 2,681( مف محاصيؿ القمح والقطف  مف2009/2012خالؿ الفترة )

طف/فداف بعد الثورة ،حيث يرجع ذلؾ لعوامؿ غير اقتصادية ال 1,325، 2,782الى  2009
ثر االكبر في زيادة االنتاجية الفدانية مثؿ يمكف البناء عمييا وال يمكف قياسيا  قد يكوف ليا اال

حافز الثورة والتصميـ والرغبة العامة في اثبات الذات؛ توفر االيدي العاممة الزراعية نتيجة لعودة 
العمالة مف الخارج وكذلؾ الركود في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة واتجاه االيدي 

نتاجية الفداف مف محاصيؿ رئيسية اخرى مثؿ العاممة إلى قطاع الزراعة ، فيما انخفضت ا
 48,84، 2,203، 3,383،  4,031األرز،الذرة الشامية ، الفوؿ ، قصب السكر مف 

طف/فداف ، كما زادت نسبة   45,3 1,739، 3,297، 4,003طف/فداف  قبؿ الثورة الى 
% عاـ 3,4% مف إلى 2,9االستثمار الزراعي مف جممة االستثمارات القومية مف 

 2009/2010مميار جنيو عاـ  6,7. وايضا االستثمارات الزراعية  مف نحو 2012/2013
. مما يعنى اف ىناؾ اتجاه  نحو تنمية 2012/2013مميار جنيو خالؿ الفترة 8,38إلى نحو 

القطاع الزراعي خالؿ الفترة القادمة ، ، كما زادت األرقاـ القياسية ألسعار المنتجيف والمستيمكيف 
/وكذلؾ زاد الرقـ القياسي السعار الطعاـ 2010% ما بيف عامى 17,8%، 17,5بحوالى 

 % خالؿ نفس الفترة .26,1والشراب بحوالى 
يناير،  فقد  25أف أوضاع الميزاف الغذائى مثمت امتدادًا طبيعيًا لألوضاع السائدة فيما قبؿ ثورة  -

ستمرار في تحسف أوضاعو استمرت زيادة الواردات مف الحبوب وخاصة القمح عمى الرغـ مف اإل
اإلنتاجية نتيجة وجود سياسة سعرية واضحة لو مف خالؿ إعالف سعر ضماف قبؿ موعد الزراعة 
بوقت كافي، كما استمرت واردات الذرة الشامية في الزيادة، وظمت أوضاع الميزاف الغذائي لألرز 

رات محصوؿ األرز، وظمت تتأثر بسياسات التجارة الخارجية التى تتبعيا الحكومة بالنسبة لصاد
أوضاع الحاصالت الغذائية البستانية مف الخضر والفاكية تحقؽ فائضًا استمرارًا لألوضاع 
السابقة، وظؿ اإلنتاج المحمى مف مجموعة البقوليات وأىميا الفوؿ والعدس  منخفضًا مع تزايد 

ادة واستمر إنتاج سكر الواردات منيا، وبالنسبة لممحميات فقد استمر إنتاج سكر القصب في الزي
البنجر في االرتفاع، أما فيما يتعمؽ بمجموعة الزيوت النباتية فمقد استمرت كميات الواردات منيا 

خفض إنتاج مختمؼ أنواع نفي الزيادة بدرجة كبيرة، وبالنسبة لممنتجات الغذائية الحيوانية فمقد ا
معو أنو لـ تحدث أى تغيرات تذكر  المحوـ الحمراء مع زيادة كمية الواردات، األمر الذى يتضح

يناير وذلؾ نتيجة استمرار  25في ىيكؿ الميزاف الغذائى المصرى في الفترة التى تمت ثورة 
 السياسات الزراعية كما ىى وكذلؾ توجيات السياسة العميا لمدولة بدوف أى تغيير ىيكمي.

 
 
 
 



ظظظظظظظظظ  

 

بشكؿ رئيسى مثؿ الحبوب  ارتفاع الفجوة الغذائية لممحاصيؿ والمنتجات التى يتـ إستيرادىا -
 .يناير 25ومحاصيؿ البذور الزيتية، والزيوت النباتية، والمنتجات الحيوانية في الفترة التالية لثورة 

يناير امتدادا  25كما كانت مؤشرات االكتفاء الذاتى لمسمع الغذائية خالؿ الفترة التى تمت ثورة  -
أى أنو لـ تحدث أية تغيرات تذكر في مؤشرات لنفس المؤشرات خالؿ الفتػرة السابقة عمى الثورة، 

يناير عف الفترة  25االكتفاء الذاتى مف أىـ السمع الغذائية في مصر في الفترة التى تمت ثورة 
السابقة لمثورة وذلؾ نتيجة الستمرار السياسات الزراعية كما ىى وكذلؾ توجيات السياسات 

 السياؽ بدوف أى تعديؿ ىيكمي.االقتصادية التجارية والمالية والنقدية في نفس 
فيما يخص أوضاع الميزاف التجاري الكمى والميزاف التجاري الزراعي والغذائي في مصر، وكذلؾ  -

أوضاع فجوة التجارة الخارجية الزراعية، وفجوة التجارة الخارجية الغذائية ونسب تغطية 
يناير   25والغذائية قبؿ وبعد ثورة الصادرات الكمية والزراعية والغذائية لمواردات الكمية والزراعية 
يناير عما كانت عميو األوضاع  25تبيف  وجود اتجاه متناقص لجميع تمؾ المتغيرات بعد ثورة 

قبؿ الثورة مع تفاوت نسب ذلؾ التناقص، فعمى الرغـ مف زيادة قيمة الصادرات الكمية كمتوسط 
ال أف معدؿ الزيادة ، إ2010، 2009عف مثيمتيا في عامي  2012، 2011خالؿ عامي 

، 2009عف مثيمو في عامي  2012، 2011األعمى في قيمة الواردات الكمية خالؿ عامي 
مميار جنيو كمتوسط  135,347أدى إلى تزايد قيمة فجوة التجارة الخارجية الكمية مف  2010
و  2012، 2011مميار جنيو كمتوسط خالؿ عامي  207,252إلى  2010، 2009لعامي 

%، وكذلؾ فعنو عمى الرغـ مف زيادة الصادرات الزراعية خالؿ الفترة 153بحوالي  بنسبة تقدر
يناير فعف معدالت الزيادة األكبر في قيمة الواردات الزراعية أدت إلى زيادة قيمة  25التالية لثورة 

ي % وىى مساوية تقريبًا لنسبة الزيادة ف154فجوة التجارة الخارجية الزراعية بنسبة تقدر بحوالي 
قيمة فجوة التجارة الخارجية الكمية، أما بالنسبة ألوضاع التجارة الخارجية لمسمع الغذائية فعنو 

يناير فعف زيادة معدؿ الواردات  25عمى الرغـ مف زيادة صادراتيا خالؿ الفترة التي تمت ثورة 
بعد الثورة إلى  الغذائية بعد الثورة أدى أيضًا إلى زيادة فجوة التجارة الخارجية لمسمع الغذائية

% أى بأكثر مف الضعؼ وتتجاوز قيمة تمؾ الفجوة كؿ مف فجوتى التجارة الخارجية 228
األمر الذي يمقى بظاللو عمى أوضاع األمف  %، 75الكمية، والتجارة الخارجية الزراعية بحوالي 

اسة الغذائي في مصر خاصة وأف مصرمف الدوؿ المستوردة الصافية لمغذاء ، كما اشارت الدر 
الى اف  التزايد فى استيراد السمع الغذائية الزاؿ يأخذ اتجاىًا صعوديًا وضاغطًا عمى الميزاف 

لى تزايد أثر  التجاري بالرغـ مف الزيادات المنخفضة فى انتاج بعض المحاصيؿ الغذائية، وا 
يجة بعض يناير نت 25العوامؿ الضاغطة والمؤدية لتزايد عجز الميزاف التجاري الغذائي بعد ثورة 

العوامؿ  والتي مف أىميا الضغوط التي تعرض ليا الجنيو المصري مع تآكؿ جزء كبير مف 
 احتياطيات النقد األجنبي األمر الذي أدى لتزايد أسعار استيراد السمع الغذائية،

 
 



أأأأأأأأأأ  

 

بالنسبة ألوضاع الحيازات الزراعية بعد ثورة يناير فقد تمثمت اىـ التغيرات فى ىذا المجاؿ فى   -
، 2012مشروع إصدار قانوف لتنظيـ التعاونيات الزراعية في عاـ ، ؽ الحيازات االلكترونية تطبي

إصدار مشروع لتعديؿ قوانيف اإلصالح الزراعي بيدؼ حؿ مشكمة الورثة وتسميـ العقود النيائية 
لتمميؾ األراضي وحؿ مشكمة صرؼ تعويضات لممتضرريف مف قانوف اإلصالح الزراعي 

 راضي.ومشكمة أسعاراأل
 2011اف معظـ المحاصيؿ الزراعية شيدت ارتفاعا فى اسعارىا المزرعية بعد ثورة يناير  -

بالمقارنة بما كانت عميو  ىذه االسعار قبؿ الثورة ، وكانت اكثر المحاصيؿ تأثرًا بالثورة 
جنيو/لألردب  483المحاصيؿ الزيتية والتى ارتفع متوسط السعر المزرعى ليا بعد الثورة بنحو 

بسبب اىميتيا فى التصنيع، ثـ محاصيؿ القمح والعدس والقصب وبنجر السكر واالعالؼ والتى 
بمغت نسب الزيادة فى االسعار المزرعية ليا بعد الثورة حوالى 

% لكؿ منيـ عمى الترتيب فى حيف انخفضت األسعار المزرعية %24،%24،%35،%39،42
% عمى 4%،37 ،%50نسب االنخفاض  البرسيـ وبمغت لكؿ مف محاصيؿ الكتاف ، الخضر ،

ىذا االنخفاض لسوء االوضاع االمنية في المقاـ االوؿ التوالى لكؿ منيـ حيث أرجعت الدراسة 
والتي اثرت سمبا عمي نقؿ المحاصيؿ وعدـ اقباؿ المشترييف عمي المجازفة بالنقؿ عبر الطرؽ 

عمي االنتقاؿ بيف االسواؽ ايضا. كما  الرئيسية باالضافة الي ازمة السوالر والبنزيف واثرىا السمبي
اشارت الدراسة الى ارتفاع قيمة ايجارات االراضى الزراعية بعد الثورة بالمقارنة بفترة ماقبؿ الثورة 
لتبمغ اقصاىا فى االراضى المزروعة بالمحاصيؿ الزيتية وبنجر السكر ثـ الفوؿ البمدى ، البرسيـ 

% وكانت اقؿ نسبة ارتفاع فى محصوؿ 20,9%،22,7%،33%،41بنسب زيادة بمغت نحو 
العدس ، باالضافة الى ارتفاع األىمية النسبية لكيجار بالنسبة لصافى العائد فى محاصيؿ 

% لكؿ منيـ 1,85%،15,5الفوؿ وبنجر السكر بعد الثورة بالمقارنة بقبؿ الثورة وذلؾ بنسب 
فى كؿ مف محاصيؿ فى العائد انخفاض االىمية النسبية لاليجار بالنسبة لصاو  .عمى التوالى

%، 58,3%،50,7%،43,8، الكتاف ، األعالؼ ، بنسب انخفاض بمغت القمح ، البرسيـ
%، وأرجعت الدراسة اسباب االنخفاض الى حدوث ثالثة امور ىى انخفاض االيجارات او 27,4

 زيادة متوسط صافى العائد او حدوثيما معًا .
منذ يناير وتحديدا  25ى تـ التعدى عمييا بعد ثورة بمغت جممة مساحة األراضى الزراعية الت -

فداف بعدد حاالت تعدى وصمت الى 44825حوالى  9/2/2013وحتى  25/1/2011
فداف لـ يتـ ازالتيـ ، وكانت  38673فداف فى مقابؿ  6152حالة تعدى تـ ازالة  1038981

فداف بحاالت تعدى  4645اكبر المساحات التى تـ التعدى عمييا بعد الثورة  محافظة الغربية 
حالة تعدى ، فى حيف كانت اقؿ المحافظات مف حيث المساحة التى تـ التعدى  97998بمغت 

 قيراط بعدد حاالت تعدى وصؿ الى ثالثة حاالت 20عمييا ىى محافظة شماؿ سيناء 
 
 



بببببببببب  

 

اف أىـ اسباب التعدى عمى االراضى الزراعية تفتيت الممكية الزراعية ، تجريؼ التربة ،  -
نفالت األمنى ، تباطؤ األجيزة األمنية فى القياـ بأدوارىا بعد ثورة يناير ، طرؽ الرى اال

المستخدمة ، تأخير كردونات المبانى مف قبؿ الحكومة ، وجود ثغرات قانونية فى قانوف البناء 
 تبرئ المتيميف بالتعدى عمى االراضى .

يجػػػػػابى ( نتيجػػػػػة تنػػػػػاقص عػػػػػرض ارتفػػػػػاع قيمػػػػػة األجػػػػػور الزراعيػػػػػة بعػػػػػد الثورة)وىػػػػػو تػػػػػأثير ا   -
العمالػػػػػة الزراعيػػػػػة فػػػػػى الريػػػػػؼ وذلػػػػػؾ لتزايػػػػػد معػػػػػدالت اليجػػػػػرة مػػػػػف الريػػػػػؼ سػػػػػواء داخميػػػػػة اـ 
خارجيػػػػػة ، األمػػػػػر الػػػػػذى سػػػػػاىـ الػػػػػى حػػػػػد كبيػػػػػر فػػػػػى ارتفػػػػػاع األسػػػػػعار المزرعيػػػػػة لممحاصػػػػػيؿ 
الزراعيػػػػػػة لتعػػػػػػويض الزيػػػػػػادة فػػػػػػى األجور.والتكػػػػػػاليؼ الفدانية،وقػػػػػػد تزايػػػػػػدت قيمػػػػػػة التغيػػػػػػر فػػػػػػي 

ور لممحاصػػػػػػيؿ اليامػػػػػػة محػػػػػػؿ الدراسػػػػػػة كمػػػػػػا تزايػػػػػػدت األىميػػػػػػة النسػػػػػػبية ليػػػػػػذا التغيػػػػػػر ، االجػػػػػػ
وانػػػػػو بػػػػػالرغـ مػػػػػف تنػػػػػاقص قيمػػػػػة التغيػػػػػر لػػػػػبعض المحاصػػػػػيؿ اليامػػػػػة اال اف األىميػػػػػة النسػػػػػبية 
لمزيػػػػادة فػػػػي االجػػػػور ال زالػػػػت كبيػػػػرة وممفتػػػػة لمنظػػػػر وترجػػػػع اسػػػػبابيا لمثػػػػورة بمػػػػا تضػػػػمنتو مػػػػف 

غيػػػػػر فػػػػػى األجػػػػػور خػػػػػالؿ فترتػػػػػى مػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة ومػػػػػا بعػػػػػدىا متغيػػػػػرات ، واف اعمػػػػػى نسػػػػػبة لمت
% عمػػػػػى التػػػػػوالى 67%، 108كانػػػػػت فػػػػػى محاصػػػػػيؿ البرسػػػػػيـ والكتػػػػػاف بنسػػػػػب زيػػػػػادة بمغػػػػػت 

، فػػػػػػػى حػػػػػػػيف كانػػػػػػػت اقػػػػػػػؿ المحاصػػػػػػػيؿ تػػػػػػػأثرا بعرتفػػػػػػػاع اجػػػػػػػور العمالػػػػػػػة القصػػػػػػػب واألعػػػػػػػالؼ 
% عمػػػػػػػى التػػػػػػػوالى ، ورغػػػػػػػـ الزيػػػػػػػادة فػػػػػػػى 29%،27%،21والخضػػػػػػػر  بنسػػػػػػػب زيػػػػػػػادة بمغػػػػػػػت 

ر العمالػػػػػة البشػػػػػرية لممحاصػػػػػيؿ السػػػػػابقة اال انػػػػػو لػػػػػوحظ انخفػػػػػاض األىميػػػػػة النسػػػػػبية ليػػػػػا اجػػػػػو 
مػػػػػػػف جممػػػػػػػة التكػػػػػػػاليؼ المحصػػػػػػػولية وخاصػػػػػػػة فػػػػػػػى محاصػػػػػػػيؿ العػػػػػػػدس والمحاصػػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػػة 

% عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػوالى ، وكانػػػػػػػػػت محاصػػػػػػػػػيؿ البرسػػػػػػػػػيـ ، والكتػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػػر 3%،7بحػػػػػػػػػوالى 
ثػػػػػػورة  كمػػػػػػػا زادت اجػػػػػػور العمالػػػػػػػة المحاصػػػػػػيؿ ارتفاعػػػػػػًا فػػػػػػػى اجػػػػػػور العمالػػػػػػػة البشػػػػػػرية بعػػػػػػػد ال

جػػػػػر السػػػػػكر ، القطػػػػػف ، االليػػػػػة لمفػػػػػداف مػػػػػف المحاصػػػػػيؿ الزراعيػػػػػة الرئيسػػػػػية مثػػػػػؿ العػػػػػدس ، بن
، األعػػػػػػػػػالؼ ، القمػػػػػػػػػح ، المحاصػػػػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػػػػة، البرسػػػػػػػػػيـ ، األرز الصػػػػػػػػػيفى الفػػػػػػػػػوؿ البمػػػػػػػػػدى

% ، اال انػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػـ 20%،21%،26%،28%،29%،33%،154بنسػػػػػػػػػػػػػب زيػػػػػػػػػػػػػادة بمغػػػػػػػػػػػػػت
% ، كمػػػػػا اتضػػػػػح عػػػػػدـ وجػػػػػود تغيػػػػػر نسػػػػػبى 6خضػػػػػر بنسػػػػػبة تػػػػػنخفض اال فػػػػػى محصػػػػػوؿ ال

كبيػػػػػػػػر او ممحػػػػػػػػوظ فػػػػػػػػى االىميػػػػػػػػة النسػػػػػػػػبية ألجػػػػػػػػور العمالػػػػػػػػة امليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف جممػػػػػػػػة التكػػػػػػػػاليؼ 
لممحاصػػػػيؿ محػػػػؿ الدراسػػػػة، حيػػػػث تناقصػػػػت ىػػػػذه النسػػػػبة فػػػػى محاصػػػػيؿ القمػػػػح ، القصػػػػب ، 

%  كمػػػػػػػا كػػػػػػػاف اثػػػػػػػر 2األرز الصػػػػػػػيفى والكتػػػػػػػاف والمحاصػػػػػػػيؿ الرئيسػػػػػػػية بمػػػػػػػا ال يزيػػػػػػػد عػػػػػػػف 
لثػػػػػورة ايجابيػػػػػا عمػػػػػي الفػػػػػالح المصػػػػػري مػػػػػف حيػػػػػث زيػػػػػادة صػػػػػافي العائػػػػػد لمعظػػػػػـ محاصػػػػػيؿ ا

% 49,7%، 97,8%، 122%، 129%،196الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ارتفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
% لمحاصػػػػػػػػػػػػيؿ العػػػػػػػػػػػػدس، البرسػػػػػػػػػػػػيـ ، الكتػػػػػػػػػػػػاف %19,7، %8، %28,7، %45,3، 46,7

لصػػػػػػيفى ، ، القمػػػػػػح ، القصػػػػػػب ، المحاصػػػػػػيؿ الزيتيػػػػػػة ، األعػػػػػػالؼ ، بنجػػػػػػر السػػػػػػكر ، األرز ا
الخضػػػػػػر   مػػػػػػا عػػػػػػدا محصػػػػػػوؿ القطػػػػػػف والػػػػػػذي تنػػػػػػاقص صػػػػػػافي العائػػػػػػد الفػػػػػػداني منػػػػػػو بنحػػػػػػو 

%  بعػػػػػد الثػػػػػورة ، كمػػػػػا أثػػػػػرت الثػػػػػورة ايجابيػػػػػًا عمػػػػػى معػػػػػدالت العائػػػػػد بالنسػػػػػبة لمتكػػػػػاليؼ 5,25
المتغيػػػػػػرة والكميػػػػػػػة والتػػػػػػػى ارتفعػػػػػػػت بشػػػػػػػكؿ غيػػػػػػػر مبػػػػػػػرر وخاصػػػػػػػة فػػػػػػػى محاصػػػػػػػيؿ البرسػػػػػػػيـ ، 

 . العدس،  الخضر ، القمح ، الكتاف
 
 



جججججججججج  

 

أف المؤسسػػػػػػػات الريفيػػػػػػػة  لػػػػػػػـ تشػػػػػػػيد تغييػػػػػػػرات جوىريػػػػػػػة بعػػػػػػػد ثػػػػػػػورة ينػػػػػػػاير حيػػػػػػػث اتسػػػػػػػمت    -
اوضػػػػػػاعيا بالثبػػػػػػات فبالنسػػػػػػبة لمجمعيػػػػػػات الزراعيػػػػػػة  فمػػػػػػا زالػػػػػػت تعػػػػػػانى مػػػػػػف سػػػػػػيطرة الدولػػػػػػة 
سػػػػناد مياميػػػػا لبنػػػػؾ التسػػػػميؼ واإلئتمػػػػاف الزراعػػػػى  وقػػػػد بمغػػػػت أىػػػػـ التغيػػػػرات الحادثػػػػة فػػػػى  وا 

 10ايػػػػػػد عػػػػػػدد الجمعيػػػػػػات الزراعيػػػػػػة بعػػػػػػد الثػػػػػػورة بحػػػػػػوالى مجػػػػػػاؿ الجمعيػػػػػػات الزراعيػػػػػػة فػػػػػػى تز 
% ، كمػػػػا تزايػػػػد إجمػػػػالى عػػػػدد األعضػػػػاء المسػػػػاىميف فػػػػى 0.5جمعيػػػػات بنسػػػػبة زيػػػػادة بمغػػػػت 

عضػػػػو بعػػػػد الثػػػػورة بنسػػػػبة زيػػػػادة  4552عضػػػػو قبػػػػؿ الثػػػػورة أى  4342ىػػػػذه الجمعيػػػػات مػػػػف 
د ميمػػػػػػة %، كمػػػػػػا تراجػػػػػػع دور التعاونيػػػػػػات فػػػػػػى التسػػػػػػويؽ الزراعػػػػػػى نتيجػػػػػػة إسػػػػػػنا4.8بمغػػػػػػت 

التسػػػػػويؽ الزراعػػػػػى إلػػػػػى القطػػػػػاع الخػػػػػاص .وقػػػػػد أشػػػػػارت الدراسػػػػػة  فػػػػػى ىػػػػػذا الصػػػػػدد إلػػػػػى أف 
تركػػػػػػز دور التسػػػػػػويؽ المحمػػػػػػى لمسػػػػػػمع الزراعيػػػػػػة ومسػػػػػػتمزمات اإلنتػػػػػػاج فػػػػػػى القطػػػػػػاع الخػػػػػػاص 
دوف وجػػػػػود دور مػػػػػوازى لمتعاونيػػػػػات الحقيقيػػػػػػة التػػػػػى تعبػػػػػر عػػػػػف فئػػػػػػة صػػػػػغار المػػػػػزارعيف قػػػػػػد 

اريػػػػػة فػػػػػى التسػػػػػويؽ المحمػػػػػى لممنظمػػػػػات الزراعيػػػػػة وتوقعػػػػػت أدى إلػػػػػى زيػػػػػادة التوجيػػػػػات اإلحتك
الدراسػػػػػة أف يػػػػػؤدى تطبيػػػػػؽ الحيػػػػػازة االلكترونيػػػػػة الػػػػػذى تػػػػػـ العمػػػػػؿ بػػػػػو مػػػػػع بدايػػػػػة ىػػػػػذا العػػػػػاـ 
سػػػػػيكوف لػػػػػو دور فػػػػػى عػػػػػودة التسػػػػػويؽ التعػػػػػاونى نتيجػػػػػة ارتبػػػػػاط العػػػػػالج بالجمعيػػػػػات الزراعيػػػػػة 

االسػػػػتثمارية فػػػػى الجمعيػػػػات مػػػػرة أخػػػػرى. كمػػػػا أشػػػػارت الدراسػػػػة إلػػػػى تزايػػػػد قيمػػػػة المشػػػػروعات 
% وكانػػػػػت اعمػػػػػى نسػػػػػب لمزيػػػػػادة فػػػػػى مشػػػػػروعات االمػػػػػف 22,7الزراعيػػػػػة بعػػػػػد الثػػػػػورة بنسػػػػػبة 

%  بعػػػػػػػد الثػػػػػػػورة  ،تمييػػػػػػػا مشػػػػػػػروعات الميكنػػػػػػػة 88,2الغػػػػػػػذائي التػػػػػػػى حققػػػػػػػت زيػػػػػػػادة بحػػػػػػػوالى 
 % ، ورغػػػػػػػػـ اف الػػػػػػػػدور األبػػػػػػػػرز لمتعاونيػػػػػػػػات ىػػػػػػػػو توزيػػػػػػػػع االسػػػػػػػػمدة 36,5الزراعيػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػبة 
اال اف ضػػػػػػػػػػآلة كميػػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػػمدة المتداولػػػػػػػػػػة بالجمعيػػػػػػػػػػات بالنسػػػػػػػػػػبة تػػػػػػػػػػاج ومسػػػػػػػػػػتمزمات االن

إلحتياجػػػػػػات المػػػػػػزارعيف مػػػػػػف السػػػػػػماد سػػػػػػاىـ إلػػػػػػى  حػػػػػػد كبيػػػػػػر فػػػػػػى إرتفػػػػػػاع أسػػػػػػعارىا ، امػػػػػػا 
المعوقػػػػػػات التػػػػػػى تعػػػػػػانى منيػػػػػػا الجمعيػػػػػػات الزراعيػػػػػػة فمػػػػػػـ يطػػػػػػرأ عمييػػػػػػا تغييػػػػػػر وىػػػػػػى امتػػػػػػداد 

ف الزراعػػػػػى فقػػػػػد شػػػػػيدت سػػػػػنوات مػػػػػا لحالتيػػػػػا قبػػػػػؿ الثػػػػػورة ، وبالنسػػػػػبة لبنػػػػػؾ التنميػػػػػة واالئتمػػػػػا
بعػػػػػد الثػػػػػورة امتػػػػػدادًا لػػػػػنفس دور البنػػػػػؾ قبػػػػػؿ الثػػػػػورة مػػػػػف  حيػػػػػث التراجػػػػػع فػػػػػى اداء الخػػػػػدمات 
لممػػػػػزارعيف ومػػػػػف حيػػػػػث القػػػػػروض التػػػػػى يػػػػػتـ منحيػػػػػا، فقدشػػػػػيدت فتػػػػػرة مػػػػػا بعػػػػػد الثػػػػػورة توسػػػػػع 
البنػػػػػؾ فػػػػػى مػػػػػنح القػػػػػروض قصػػػػػيرة األجػػػػػؿ فػػػػػى مقابػػػػػؿ انخفػػػػػاض حجػػػػػـ القػػػػػروض متوسػػػػػطة 

ة االجػػػػػؿ نظػػػػػرا النخفػػػػػاض عنصػػػػػر المخػػػػػاطرة وسػػػػػرعة دوراف راس المػػػػػاؿ فػػػػػى االجػػػػػؿ وطويمػػػػػ
االولػػػػػى، كمػػػػػا انخفػػػػػض حجػػػػػـ القػػػػػروض الموجيػػػػػة لالنتػػػػػاج النبػػػػػاتى والحيػػػػػوانى والسػػػػػمكى بعػػػػػد 
الثػػػػورة، كمػػػػا تػػػػـ اسػػػػتحداث قػػػػروض اسػػػػتيالكية وقػػػػروض الشػػػػباب والعػػػػامميف ومػػػػف ثػػػػـ يتبػػػػيف 

الثػػػػورة لػػػػـ تكػػػػف بقصػػػػد زيػػػػادة اإلنتػػػػاج أف القػػػػروض التػػػػي منحيػػػػا بنػػػػؾ التنميػػػػة واالئتمػػػػاف بعػػػػد 
نمػػػػا فػػػػي إطػػػػار التسػػػػميؼ التجػػػػارى ،كمػػػػا يالحػػػػظ اختفػػػػاء اى إسػػػػيامات لمبنػػػػؾ فػػػػى  الزراعػػػػي وا 
ضػػػػافة اراضػػػػػى زراعيػػػػة جديػػػػدة بعػػػػػد الثػػػػورة ، كػػػػذلؾ ال توجػػػػػد ضػػػػمف القػػػػػروض  استصػػػػالح اوا 
المقدمػػػػػػة مػػػػػػف البنػػػػػػؾ قػػػػػػروض عينيػػػػػػة لممحاصػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة مػػػػػػف مسػػػػػػتمزمات انتػػػػػػاج او االت 

عيػػػػة وخالفػػػػو حيػػػػث تػػػػرؾ البنػػػػؾ توزيػػػػع ىػػػػذه القػػػػروض لمقطػػػػاع الخػػػػاص ممػػػػا ترتػػػػب عميػػػػو زرا
عػػػػػػػدـ تػػػػػػػوفر مسػػػػػػػتمزمات  اإلنتػػػػػػػاج باألسػػػػػػػعار والكميػػػػػػػات والوقػػػػػػػت المناسػػػػػػػب لمفػػػػػػػالح، كمػػػػػػػا 
شػػػػيدت فتػػػػرة مػػػػا بعػػػػد الثػػػػػورة اتجاىػػػػات قويػػػػة لتحػػػػوؿ البنػػػػؾ الػػػػػى بنػػػػؾ تجػػػػارى يقػػػػدـ مختمػػػػػؼ 

ى  رغػػػػػػـ األراء المعارضػػػػػػة لػػػػػػذلبؾ والتػػػػػػى الخػػػػػػدمات المصػػػػػػرفية التػػػػػػى تقػػػػػػدميا البنػػػػػػوؾ األخػػػػػػر 
تػػػػرى اف ىػػػػذا التحػػػػوؿ سػػػػتكوف لػػػػو اثػػػػاره السػػػػمبية عمػػػػى صػػػػغار المػػػػزارعيف الػػػػذيف سػػػػيتجاىميـ 

، ومػػػػف ثػػػػـ نجػػػػد اف بنػػػػؾ التنميػػػػة فػػػػى تراجعػػػػو البنػػػػؾ فػػػػى مقابػػػػؿ اسػػػػتفادة كبػػػػار المػػػػزارعيف منػػػػو



دددددددددد  

 

الػػػػػريفييف .، عػػػػػف اداء ادواره فػػػػػى خدمػػػػػة القطػػػػػاع الزراعػػػػػي سػػػػػيكوف لػػػػػذلؾ اثػػػػػره السػػػػػمبى عمػػػػػى 
وفػػػػى مجػػػػػاؿ االدارة المحميػػػػػة  قارنػػػػػت الدراسػػػػػة بػػػػيف اوضػػػػػاع االدارة المحميػػػػػة فػػػػػى دسػػػػػاتير مػػػػػا 
بعػػػػد ومػػػػا قبػػػػؿ الثػػػػورة  ،كمػػػػا تناولػػػػت الدراسػػػػة اوضػػػػاع المجػػػػالس الشػػػػعبية المحميػػػػة قبػػػػؿ الثػػػػورة 
وبعػػػػدىا واشػػػػارت الػػػػى التراجػػػػع الػػػػذى حػػػػدث فػػػػى ادوارىػػػػا وخاصػػػػة فػػػػى الريػػػػؼ المصػػػػرى قبػػػػؿ 

ئيػػػػػػا بعػػػػػػد الثػػػػػػورة ، كمػػػػػػا اسػػػػػػتنتجت الدراسػػػػػػة تزايػػػػػػد عػػػػػػدد الوحػػػػػػدات المحميػػػػػػة بعػػػػػػد الثػػػػػػورة والغا
الثػػػػػػورة بػػػػػػالرغـ مػػػػػػف تنػػػػػػاقص عػػػػػػدد المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف خػػػػػػدماتيا ، وانخفػػػػػػاض عػػػػػػدد الخػػػػػػدمات 

 .عد الثورة بالمقارنة بقبؿ الثورةالتى تؤدييا الوحدات المحمية فى الريؼ ب
 25خػػػػػالؿ السػػػػػنوات السػػػػػابقة لثػػػػػورة  تراجػػػػػع اإلرشػػػػػاد الزراعػػػػػي عػػػػػف أداء دوره المنػػػػػوط بػػػػػو    -

ينػػػػػػاير  وانعكػػػػػػاس ذلػػػػػػؾ بشػػػػػػكؿ مباشػػػػػػر عمػػػػػػى اإلنتػػػػػػاج واإلنتاجيػػػػػػة الزراعيػػػػػػة بشػػػػػػكؿ خػػػػػػاص  
نتيجػػػػػػة لعػػػػػػدة أسػػػػػػباب منيػػػػػػا عػػػػػػدـ وجػػػػػػود إرادة سياسػػػػػػيو جػػػػػػادة لمنيػػػػػػوض باإلنتػػػػػػاج الزراعػػػػػػي 
وتنميػػػػػة الريػػػػػؼ، واخػػػػػتالؼ الػػػػػرؤى والتوجيػػػػػات لمقػػػػػائميف عمػػػػػى العمػػػػػؿ الزراعػػػػػي فػػػػػي مصػػػػػر 

خػػػػػر ،تراجػػػػػع منظومػػػػػة البحػػػػػث العممػػػػػي فػػػػػي مصػػػػػر ومػػػػػف ثػػػػػـ تراجػػػػػع دوره فػػػػػي مػػػػػف وقػػػػػت م
النيػػػػػوض باإلنتػػػػػاج الزراعػػػػػي، تزايػػػػػد التفتػػػػػت الحيػػػػػازى فػػػػػي الريػػػػػؼ فػػػػػي الفتػػػػػرة الماضػػػػػية ومػػػػػا 
أدى إليػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػعوبة تطبيػػػػػػػػػػؽ التقنيػػػػػػػػػػات الحديثػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي االنتػػػػػػػػػػاج أو تحػػػػػػػػػػديث امالت 

قيػػػػػػاـ بػػػػػػدوره الحقيقػػػػػػي فػػػػػػي والمعػػػػػػدات الزراعيػػػػػػة ومػػػػػػف ثػػػػػػـ إعاقػػػػػػة اإلرشػػػػػػاد الزراعػػػػػػي عػػػػػػف ال
الريػػػػؼ. وقػػػػد أدى تػػػػراكـ ىػػػػذه األسػػػػباب إلػػػػى تراجػػػػع مسػػػػتوى المنتجػػػػيف الػػػػزراعييف فػػػػي الريػػػػؼ 
نتيجػػػػػػة ضػػػػػػعؼ الػػػػػػدور األرشػػػػػػادى، كمػػػػػػا تراجعػػػػػػت األوضػػػػػػاع االقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة فػػػػػػي 

واشػػػػػػػارت الدراسػػػػػػػة الػػػػػػػى  تنػػػػػػػاقص نسػػػػػػػبة  ،الريػػػػػػػؼ وغػػػػػػػاب المرشػػػػػػػد الزراعػػػػػػػي عػػػػػػػف الصػػػػػػػورة 
ف مػػػػػػف الػػػػػػذكور مقابػػػػػػؿ تزايػػػػػػدىـ فػػػػػػى االنػػػػػػاث ممػػػػػػا يعنػػػػػػى دخػػػػػػوؿ اعػػػػػػداد المرشػػػػػػديف الػػػػػػزراعيي

مػػػػػا يرجػػػػػع  تنػػػػػاقص الػػػػػذكور فػػػػػى  2011جديػػػػػدة مػػػػػف االنػػػػػاث لمعمػػػػػؿ االرشػػػػػادى خػػػػػالؿ عػػػػػاـ 
العمػػػػػؿ االرشػػػػػادى الػػػػػى البحػػػػػث عػػػػػف عمػػػػػؿ اخػػػػػر غيػػػػػر مينػػػػػة المرشػػػػػد الزراعػػػػػى ،  او نقػػػػػص 

فة لتراجػػػػػػع الحالػػػػػػة عػػػػػػدد   التعيينػػػػػػات  )تػػػػػػـ وقػػػػػػؼ التعيينػػػػػػات بالجيػػػػػػاز االرشػػػػػػادى (،باإلضػػػػػػا
االمنيػػػػػة فػػػػػى القػػػػػرى بعػػػػػد الثػػػػػورة جعمػػػػػت المرشػػػػػديف الػػػػػزراعييف يحجمػػػػػوف عػػػػػف العمػػػػػؿ بػػػػػالريؼ 

 وخاصة لمف يعمموف فى المدف. 
تػػػػػػردى اوضػػػػػػاع التنميػػػػػػة البشػػػػػػرية فػػػػػػى الريػػػػػػؼ وانخفػػػػػػاض مؤشػػػػػػرات التنميػػػػػػة البشػػػػػػرية بػػػػػػو    -

الدراسػػػػػة  كمػػػػػا اشػػػػػارت  وخاصػػػػػة مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالصػػػػػحة والتعمػػػػػيـ الػػػػػذى انخفضػػػػػت مؤشراتيماػػػػػػ
الػػػػػى الزيػػػػػادات السػػػػػكانية الحادثػػػػػة بعػػػػػد الثػػػػػورة واسػػػػػبابيا والػػػػػى ارتفػػػػػاع معػػػػػدالت اليجػػػػػرة مػػػػػف 
الريػػػػػػػؼ الػػػػػػػى الحضػػػػػػػر سػػػػػػػواء قبػػػػػػػؿ او بعػػػػػػػد الثػػػػػػػورة  والػػػػػػػى زيػػػػػػػادة معػػػػػػػدالت اليجػػػػػػػرة غيػػػػػػػر 

 . الشرعية
 
 
 
 
 
 
 
 



هههههههههه  

 

 يناير والموجة الثانية ليا فى يونيو 25اف المرأة المصرية  كانت مممحًا ىامًا مف مالمح ثورة 
كما لعبت ادوار ميمة فى نجاح الثورة ، وانيا عانت عمى مدى عقود طويمة مف التيميش  2013

واالقصاء اما عمى الجانب االجتماعى او االقتصادى او السياسي وقد ساىمت المشاكؿ االقتصادية 
لتعميمية واالجتماعية التى تمر بيا الدولة فى الفترات االخيرة فى تفاقـ وتدنى االوضاع المعيشية وا

فى الريؼ المصرى الذى يعانى فى االساس مف التيميش مما انعكس عمى المراة الريفية التى عانت 
يونيو. وتوصمت الدراسة  -مف ويالت ىذه االوضاع ، وكانت سببًا  فى خروجيا خالؿ ثورة يناير 

ؼ أل 27074،  الى 27868الى تناقص متوسط عدد المشتغالت مف اإلناث بالريؼ مف نحو 
عاممة كمتوسط لمفترتيف ماقبؿ وما بعد الثورة وىذا ما أدى بالطبع إلى زيادة عدد المتعطالت مف 
اإلناث بالريؼ المصري والى انخفاض تمثيؿ المراة فى االحزاب السياسية قبؿ ثورة ينايرنتيجة عدـ 

وانخفاض ثقة  ثقة االحزاب فى قدراتيا مف ناحية ، وعدـ ثقة النساء فى انفسيف مف ناحية اخرى ،
النساء فى انفسيف مف ناحية اخرى ، واف االنجازات التى حققتيا المراة قبؿ ثورة يناير كانت ضعيفة 
جدا بالمقارنة بمؤشرات التمكيف العالمية ،اف المراة يتـ استخداميا كقوة صوتية فقط اثناء 

قتيا المراة قبؿ ثورة يناير االستحقاقات االنتخابية وخاصة فى الريؼ والى تراجع االنجازات التى حق
 نتيجة سيادة  لغة الخطاب الدينى بعد ثورة يناير. 

بعدة خصائص مف أىميا التدخؿ المستمر مف قبؿ  2011األوضاع القضائية قبؿ ثورة يناير إتساـ 
المسئوليف والرئاسة بالتحديد في شئوف السمطة القضائية ،التدخؿ في األحكاـ القضائية ألغراض 

خصية مف خالؿ إنشاء المحاكـ االستثنائية، تشابؾ العالقات بيف السمطتيف التنفيذية سياسية وش
والتشريعية ، وقد ادى  إلغاء اإلشراؼ القضائي عمي االنتخابات وتزويرىا بشكؿ مبالغ فيو مف قبؿ 

سـ فموؿ الحزب الوطنى السابؽ الى حدوث احتقاف فى االوساط القضائية ، اما بعد ثورة يناير فقد ات
القضاء المصرى بالعديد مف المالمح التى تمثمت  أىميا فى تدخؿ القضاء فى السياسة ) تسييس 
القضاء ( ،إيجاد الطرؽ لاللتفاؼ حوؿ القضاء ،عدـ توافر األمف في قاعات المحاكـ ، حدوث 

رار عدـ استق، يونيو  30انقسامات داخؿ السمطة القضائية ، مساىمة القضاة بصفة رئيسية في ثورة 
 ـ .2014القضاء حتي االنتخابات الرئاسية 

تراجػػػػػع  المحػػػػػاكـ عػػػػػف اداء دورىػػػػػا وانخفػػػػػاض عػػػػػدد القضػػػػػايا نتيجػػػػػة يػػػػػأس األفػػػػػراد مػػػػػف الحصػػػػػوؿ 
عمػػػػػػى حقػػػػػػوقيـ فػػػػػػى خضػػػػػػـ األحػػػػػػداث التػػػػػػى انشػػػػػػغؿ بيػػػػػػا القضػػػػػػاء واحساسػػػػػػيـ بعػػػػػػدـ قػػػػػػدرتيـ  فػػػػػػى 

قضػػػػػية عػػػػػاـ  مميػػػػػوف 15,3ض عػػػػػدد القضػػػػػايا بأنواعيػػػػػا مػػػػػف الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى حقػػػػػوقيـ، حيػػػػػث انخفػػػػػ
كمػػػػػػػػا ادى عػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػتقرار األوضػػػػػػػػاع األمنيػػػػػػػػة  2011مميػػػػػػػػوف قضػػػػػػػػية عػػػػػػػػاـ   13,6الػػػػػػػػى  2009

والسياسػػػػية بػػػػالبالد باالضػػػػافة الػػػػى وجػػػػود قضػػػػايا احػػػػرى ذات اولويػػػػة الػػػػى التػػػػأخير فػػػػى الفصػػػػؿ فػػػػى 
بػػػػػاقى القضػػػػػايا مػػػػػف ناحيػػػػػة وتأجيػػػػػؿ بعضػػػػػيا ، ويػػػػػنعكس ىػػػػػذا ايضػػػػػا عمػػػػػى الريػػػػػؼ المصػػػػػرى الػػػػػذى 

تأجيػػػػػؿ األحكػػػػػاـ والفصػػػػػؿ فػػػػػى القضػػػػػايا مػػػػػع تكبػػػػػد عنػػػػػاء ومشػػػػػقة السػػػػػفر  عػػػػػانى بعػػػػػض افػػػػػراده مػػػػػف
 الى اروقة المحاكـ ، بينما لجأ اخروف الى اخذ حقوقيـ عبر اساليب اخرى . 

 
 
 
 
 
 



وووووووووو  

 

وحتػػػػػػػػػػى االف اتسػػػػػػػػػػمت باالضػػػػػػػػػػطراب االمنػػػػػػػػػػي والسياسػػػػػػػػػػي  2011اف الفتػػػػػػػػػػرة منػػػػػػػػػػذ ثػػػػػػػػػػورة ينػػػػػػػػػػاير 
واعيػػػػػػا وعمػػػػػػي كثػػػػػػرة اعمػػػػػػاؿ واالقتصػػػػػػادي واالجتمػػػػػػاعي الػػػػػػذي اثػػػػػػر بػػػػػػدوره عمػػػػػػي عػػػػػػدد الجػػػػػػرائـ بان

الشػػػػغب وعػػػػدـ الرضػػػػا العػػػػاـ عػػػػف االداء الشػػػػرطي واالحسػػػػاس بعػػػػدـ االمػػػػاف الػػػػذي ادي الػػػػي وجػػػػود 
حمقػػػػػػات مػػػػػػف التغيػػػػػػرات التػػػػػػي تػػػػػػؤثر وتتػػػػػػاثر بمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه االحػػػػػػداث وخاصػػػػػػة فػػػػػػى الريػػػػػػؼ المصػػػػػػرى 

ليػػػػػا الػػػػػذى كػػػػػاف االمػػػػػف واالمػػػػػاف  والتسػػػػػامح سػػػػػمتو االساسػػػػػية قبػػػػػؿ الثػػػػػورة ، اال اف ثػػػػػورة ينايركػػػػػاف 
تأثيرىػػػػػػػا السػػػػػػػمبى عمػػػػػػػى الريػػػػػػػؼ الػػػػػػػذى اصػػػػػػػبح يعػػػػػػػانى مػػػػػػػف االنفػػػػػػػالت االمنػػػػػػػى وانتشػػػػػػػار حػػػػػػػاالت 
البمطجػػػػػػة والسػػػػػػرقة بػػػػػػامكراه والقتػػػػػػؿ فػػػػػػى مختمػػػػػػؼ المنػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػة نتيجػػػػػػة تراجػػػػػػع جيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة 
والجيػػػػػػاز األمنػػػػػػى فػػػػػػى اعقػػػػػػاب الثػػػػػػورة  عػػػػػػف القيػػػػػػاـ بػػػػػػأدوارىـ ممػػػػػػا ادى الػػػػػػى ظيػػػػػػور العديػػػػػػد مػػػػػػف 

فػػػػػى القػػػػػرى وانتشػػػػػار مظػػػػػاىر العنػػػػػؼ والبمطجػػػػػة وظيػػػػػور سػػػػػموكيات جديػػػػػدة التشػػػػػكيالت العصػػػػػابية 
 عمى الريؼ المصرى .

تضاءؿ دور االعالـ فى الريؼ مع نياية فترة التسعينات واتباع الدولة لسياسات التحرر االقتصادى 
تراجع دور الدولة ازاء توعية الريفييف وخاصة عمى مستوى  وتعرض الريفييف مليات السوؽ و

يناير ولـ يقوـ اإلعالـ الرسمي بدوره  25ـ الرسميكما استمرت ىذه االوضاع فى ظؿ ثورة اإلعال
المنوط بو في توضيح الحقائؽ لمريفييف الذيف استعاضوا عنو باإلعالـ االفتراضي عبر شبكات 
التواصؿ االجتماعي بأنواعيا المختمفة والتى نجحت فى حشد ىؤالء الريفييف لممطالبة بتغيير 

 ـ والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة االجتماعية التى طالما حـر منيا الريؼ المصري ، أوضاعي
وقد ادى التجاىؿ االعالمى لمريؼ سواء قبؿ الثورة او بعدىا الى وجود العديد مف المشاكؿ التػى مػف 
الصػػػعب حميػػػا فػػػى المػػػدى القصػػػير ومػػػف اىميػػػا  ضػػػعؼ الػػػوعي االقتصػػػادي والسياسػػػي لػػػدي المصػػػرييف 

ريفييف وتفشي االمية لدييـ ،تمكيف الخطاب الديني المتطرؼ مف المعػب بعقػوؿ الػبعض خاصػة االميػيف ال
مػػنيـ  ، وزيػػادة اتجػػاه الشػػباب الريفػػي لميجػػرة الخارجيػػة وضػػعؼ االنتمػػاء لػػدييـ ، ورغػػـ ذلػػؾ فػػعف التػػأثير 

الخػػوؼ لػػدى  االيجػػابى لػػدور االعػػالـ فػػى الريػػؼ المصػػرى تجمػػى فػػى مسػػاىمتو الكبيػػرة فػػى كسػػر حػػاجز
الريفييف وخاصة مف السمطة الحاكمة، وكذلؾ زيادة الوعى السياسي والذى ادى الى زيػادة حجػـ المشػاركة 

ينػػػاير وظيػػػرت جميػػػا فػػػى ثػػػورة يونيػػػو  25السياسػػػية لػػػدى الػػػريفييف والتػػػى ارتفعػػػت بشػػػكؿ واضػػػح بعػػػد ثػػػورة 
2013. 

اير مف خالؿ التمييد لمثورة ومف خالؿ اف المجتمع المدنى لعب دورًا كبيرًا قبؿ واثناء وبعد ثورة ين
التوعية وكشؼ قضايا الفساد والتزوير في االنتخابات، وقضايا التعذيب في مصر نشر الوعي بحقوؽ 
اإلنساف وخاصة بيف فئات الشباب والمثقفيف والتي شكمت طميعة ثورة يناير،األمر الذي ساىـ في إشعاؿ 

أثناء الثورة مف خالؿ توثيقو ليوميات الثورة، ورصد ومتابعة ىذه الثورة،  كما لعب دورًا كبيرًا أيضا 
االنتياكات التي حدثت لمثوار، وتشكيؿ لجاف قانونية إلدارة األزمات وحؿ مشاكؿ المتظاىريف والعمؿ 

 3183عمى تقديـ كافة أشكاؿ العوف والمحافظة عمييـ.واف عدد الجمعيات االىمية زاد بعد ثورة يناير مف 
% حيث ترجع الزيادة لتزايد 11,6بنسبة زيادة بمغت  2012جمعية عاـ  3551الى  2009جمعية عاـ 

عدد جمعيات رعاية الفئات الخاصة والمساعدات االجتماعية فى حيف انخفض عدد الجمعيات الخاصة 
وجمعيات تنظيـ االسرة ، كما تراجعت اعداد المستفيديف مف خدمات ىذه الجمعيات بعد الثورة بالمقارنة 

%بالمقارنة بقبؿ الثورة 17,2عدادىا بعد الثورة وخاصة جمعيات التنمية والتى انخفضت اعدادىا بنسبة بأ
، كما تغيرت منيجية عمؿ ىذه الجمعيات مف القضايا التنموية الى التدخؿ فى الشئوف السياسية وقضايا 

اتيا وخاصة تمؾ حقوؽ االنساف االمر الذى اصبح يثير الشكوؾ حوؿ اغراض ىذه الجمعيات  وتوجي



زززززززززز  

 

التى تتمقى تمويؿ اجنبى .كما اشارت الدراسة الى التغيرات االجرائية ةالتى تمت بخصوص الجمعيات 
 االىمية بعد الثورة واىميا ما يختص بتجميد ارصدة تمؾ الجمعيات وارتباطيا بالتمويؿ االجنبى .

لنقابييف فشموا فى ادارة النقابات عدـ حدوث تغييرات جوىرية فيما يختص بالنقابات المينية ، واف ا  -
 .د عضوية بعض النقابات بعد الثورةالتى تـ انتخاب اعضائيا بعد ثورة يناير ، كما تـ تجمي

بالرغـ مف قدـ التجربة الحزبية فى مصر اال اف االحزاب قبؿ الثورة لـ يكف ليا دور فى الحياه   
يناير لـ يكف ليا ايضا دور فعاؿ بسبب  25عد ثورة السياسية قبؿ الثورة ، كما اف األحزاب التى تشكمت ب

حداثة بعضيا مف ناحية وضعؼ خبراتيا مف ناحية اخرى ، باالضافة الى عدـ توافر التمويؿ المالـز ليا 
باالضافة الى عوامؿ اخرى كاف ليا دور كبير فى اختفائيا مف الساحة السياسية ، كما أشار الفصؿ الى 

حزاب فى مصر بعد ثورة يناير ، كما اوضحت نتائج الدراسة تزايد نسب التى واجيت األ المعوقات
المشاركة فى االستحقاقات االنتخابية التى تمت بعد ثورة يناير )استفاءات عمى الدستور ، انتخابات 

 برلمانية ، مجمس شورى ، انتخابات رئاسة الجميورية ( بالمقارنة بنسب المشاركة قبؿ الثورة .
% مف الدوائر االنتخابية اال 74امة الكتمة التصويتية فى الريؼ وتشكيمو لحوالى بالرغـ مف ضخ  

انو ميمش وال يتـ االىتماـ بو اال اثناء فترات االستحقاقات االنتخابية ، وأف الريفييف يتـ شراء أصواتيـ 
 االنتخابية اثناء ىذه االستحقاقات قبؿ وبعد الثورة ،

السياسية نتيجة عدة اسباب مف اىميا انعداـ الثقة فى العممية اف الريؼ ظؿ بعيدا عف المشاركة 
االنتخابية وغياب اى ضمانات رقابية ليا ، وخضوع المشيد السياسي فى الريؼ لمعصبيات، حيث 

 ساىمت تمؾ العوامؿ وغيرىا فى عزوؼ الريفييف عف ممارسة العمؿ السياسي.
خالؿ االستحقاقات االنتخابية المتتالية بعد  اف ثورة يناير شيدت تزايد فى المشاركة السياسية   -

الثورة ، واف الفوارؽ التنموية بيف الريؼ والحضر ادت الى تغيير اتجاىات التصويت لدى 
 الريفييف . 

 
 وازاء ىذه التغيرات السابقة توصى الدراسة باآلتى :

عى وبما العمؿ عمى تييئة المناخ اممف والجاذب لالستثمار وخاصة فى المجاؿ الزرا   -
 ينعكس عمى االستقرار النسبي لمقرارات اإلنتاجية لممستثمريف في ىذا المجاؿ

توسيع فرص االستثمار المحمى واألجنبي فى كافة المجاالت وذلؾ مف خالؿ تيسير قوانيف    -
االستثمار والتى تتيح العديد مف ىذه الفرص أماـ جميع المستثمريف بشكؿ عادؿ، باإلضافة 

 استثمارية مدروسة ومحكمة. إلى إيجاد خطط 
العمؿ عمى االىتماـ بزيادة االنتاج الزراعى مف خالؿ تحسيف االنتاجية الزراعية واستصالح    -

واضافة المزيد مف األراضى الزراعية لتعويض الفقد السنوى فى المساحات المستزرعة ، 
مثؿ محور قناة واالستفادة مف المشروعات الكبرى التى يجرى العمؿ بيا بعد ثورة يناير 

 السويس الجديد .
تطوير اليياكؿ االنتاجية والتسويقية الزراعية  بما يتناسب مع المتغيرات العالمية واالقممية    -

 واحتياجات االسواؽ الخارجية .
تشجيع الزراعات التعاقدية ووضع اسس واستراتيجيات خاصة بالتعاقدات التسويقة لممنتجات    -

المزارعيف فى ىذا الشأف )وال شؾ اف قياـ المزارعيف بحرؽ  الزراعية، وذلؾ لحؿ مشاكؿ
 محاصيؿ القطف فى األونة األخيرة يستدعى تشجيع ىذه الزراعات.

 تشجيع تجميع االستغالؿ الزراعى لمقضاء عمى مشكمة تفتت الحيازات الزراعية.    -



حححححححححح  

 

بخطورة التعدى المكتوب(  -المسموع -ضرورة التوعية اإلعالمية مف خالؿ) اإلعالـ المرئي   -
 عمى االراضى الزراعية.

تفعيؿ القوانيف الجديدة والتشريعات الخاصة بمنع تجريؼ والتعدى عمى االراضى الزراعية    -
ووضعيا ضمف القضايا الجنائية لردع المخالفيف لتمؾ القوانيف وسد الثغرات القانونية التى 

 تؤدي إلى حصوليـ عمي أحكاـ براءات قضائية .
ح التعاونيات الزراعية واسناد االدور االقراضى ليا بداًل مف بنؾ التنمية ضرورة إصال   -

 واالئتماف الزراعى وذلؾ مف خالؿ وجود بنؾ تعاونى تقـو الدولة بدعمو. 
 تشجيع التأميف التعاونى متعدد األغراض وتوفير كافة الظروؼ المناسبة لو .    -
إتاحة المعمومات الخاصة بالقطاع ضرورة وجود بنؾ لممعمومات الزراعية يعمؿ عمى    -

 الزراعي. 
أف تكوف مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الزراعية باالنتخاب المباشر بيف صغار    -

 الزراعيف .
ضرورة توفير اإلعداد الكافية مف المرشديف الزراعييف المؤىميف والمدربيف وتحديد    -

 اعي / حوض. اختصاصاتيـ الوظيفية بحيث يكوف نطاؽ العمؿ مرشد زر 
ضرورة تدريب وتأىيؿ المرشد الزراعي وتزويده بالمعمومات الريفية المتعمقة بالبيئة المحمية    -

التى يعمؿ فييا وفؽ كؿ منطقة والعمؿ عمى اكسابو لغة سكاف ىذه المنطقة وعاداتيا وأعرافيا 
 مف اجؿ كسب ثقة المزارع وسيولة إيصاؿ الرسالة اإلرشادية إليو.  

مى رفع رواتب المرشديف الزراعييف وتقديـ الحوافز ليـ لترغيبيـ فى نزوؿ القري العمؿ ع   -
 والعمؿ مع الفالح. 

التنسيؽ بيف كافة الجيات المسئولة عف العمؿ االرشادى وضرورة إيجاد أليو لمربط بيف    -
ية محطات البحوث اإلقميمية وكميات الزراعة وتفعيؿ محطات البث التمفزيوني واإلذاعات المحم

 التى تخدـ المناطؽ الزراعية . 
االىتماـ بالتنمية البشرية فى الريؼ والعمؿ عمى رفع مؤشرات التنمية بو مف خالؿ  االىتماـ    -

بالتعميـ وتقديـ تعميـ شامؿ عالى الجودة، وتوفير الرعاية الصحية الشاممة لفقراء الريؼ ، 
تاحتة ل كافة الريفييف مف ذوى الدخؿ وزيادة مساىمة الدولة فى الضماف االجتماعي وا 

المنخفض وتوفير خدمات المياه النقية والصرؼ الصحى لجميع الريفييف وعمى مستوى 
 الوجييف القبمى والبحرى.

صياغة سياسات الحتواء الشباب الريفى باعتبارىـ اكثر فئات المجتمع  ودمجو فى منظومة    -
بما يؤدى لخمؽ فرص عمؿ مناسبة  االقتصاد وعمى مستوى كافة القطاعات وتطوير قدراتيـ 

 ليـ  ويحد مف اليجرة غير الشرعية ذات المخاطر المؤكدة عمييـ وعمى دوليـ األصمية .
وضع إستراتيجية توظيؼ قومية تندمج مع خطة التنمية القومية بيدؼ خمؽ فرص عمؿ    -

ة الكمية اكثر ومعالجة عدـ التوافؽ بيف الفرص أو الطمب مع مراقبة السياسات االقتصادي
 وسياسات سوؽ العمؿ.

بناء كوادر نسائية عمى المستوى القومى والريفى يمكنيا المشاركة فى األحزاب والترشح فى    -
االنتخابات وفى مواقع صنع القرار ، باالضافة الى تفعيؿ المواد  الخاصة بالمرأة والواردة 

 وتنفيذىا عمى أرض الواقع .  2014بالدستور الجديد 
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بالمرأة الريفية والعمؿ عمى تحسيف مستوى معيشتيا وأسرىا وخمؽ الظروؼ المواتية  االىتماـ   -
 ليا لتشجيعيا عمى المشاركة السياسية سواء بالتصويت أو التمثيؿ السياسي. 

تفعيؿ األجراءات األمنية المناسبة لضبط منظومة األمف فى المجتمع وخاصة فى الريؼ    -
 المصرى . 

لداعمة لمجمعيات األىمية والعمؿ االىمى والتطوعى، وخاصة فى الريؼ ضرورة توفير لبيئة ا   -
 مف خالؿ تأميف الدولة ألنشطتيا وتوفير التشريعات المالءمة ليا. 

وجود إلية لمرقابة عمى أعماؿ الجمعيات األىمية وخاصة فى الريؼ بدوف التدخؿ فى عمؿ    -
أف يكوف محور لمنشاط األىمى  ىذه الجمعيات حتى ال تتعارض مع اليدؼ مف إنشاءىا وىو

 بعيد عف تدخؿ الحكومة. 
ضرورة قياـ األحزاب السياسية المختمفة بععادة صياغة لبرامجيا وأىدافيا وتوجياتيا بما    -

يتفؽ واحتياجات المجتمع خالؿ ىذه الفترة االنتقالية وبما يسمح بمساىمتيا الفعالة فى  حؿ 
 ة .الكثير مف المشاكؿ المطروحة عمى الساح

ضرورة  تييئة مناخ مف الديمقراطية يسمح بحرية الرأى والرأى امخر، وتوسيع فرص    -
 المشاركة السياسية .

 

 

 

 

 

 

 



يييييييييي  

 

 قـــالحـــالم

 

 الفصل االول

 (3123-3122-:3119/311( الناتج المحمى االجمالى )باألسعار الثابتة(خالل الفترة )2جدول )
 )مميار جنيو( -

 3122/3123 3121/3122 3121/:311 :3119/311 األنلطة االقتصادية
 22707 22404 22104 21707 الزراعة والغابات والصيد

 22606 22605 22508 22408 االستخراجات
 24505 24406 24509 23904 الصناعات التحويمية

 2802 2703 2606 2507 الكيرباء والمباه
 5802 5607 5501 :490 التلييد والبناء

 54109 53501 52:04 51302 السمعية اجمالى األنلطة
 55303 54101 52905 4:508 اجمالى األنلطة الخدمية

 98401 96501 94808 8:709 االجمالى العام 
 أعداد مختمفة. -تقارير متابعة الخطة السنوية -المصدر:  وزارة التخطيط والتعاوف الدولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كككككككككك  

 

 (3123/3124-:3119/311خالل الفترة ) ات العامة لمدولة( تطور اإليرادات واإلستخدام3جدول )
 )مميار جنيو(     -

 
 البٌـان

3119/311: 311:/3121 3121/3122 3122/3123 3123/3124 

 أوال: المصروفات 
 األجور وتعويضات العاممين

 
8702 

 
9605 

 
:704 

 
23309 

 
25401 

 3707 3709 3702 3902 3608 لراء السمع والخدمات
 25801 21505 9602 8304 6309 دالفـوائ

 2:802 26103 23402 21401 23802 الدعم والمنح والمزايا االجتماعية
 4601 4109 4205 :390 3801 المصروفات األخرى

 4:06 :460 :4:0 5904 5405 اإلستثمارات
 69903 58201 :5120 47701 46302 اجمالى المصروفات

 704 :40 406 401 :,5 حيازة أصول مالية محمية وأجنبية
 8204 4706 4303 3706 2904 سداد القروض المحمية واألجنبية
 77609 62205 54806 4:606 48604 اجمالى االستخدامات

      ثانيا: اإليـرادات:
 36202 31805 2:302 28106 27403 الضرائب
 603 2102 304 504 901 المنـح

 501: 97,2 :810 404: 22203 االيـرادات األخـرى
 46104 41407 37604 37902 39306 اجمالى اإليـرادات

 506 507 607 404 304 متحصالت من األقراض وبيع األصول
 46509 41903 :3810 38205 39509 إجمالى عام اإليـرادات

 42201 31403 27707 23502 106: العجـز الكمـى
 ثالثا: مصادر التمـويل:

صدار أوراق مالية م  حميةإقتراض وا 
 

:101 
 

22509 
 

27603 
 

2:808 
 

39701 
صدار أوراق مالية أجنية  3601 606 205 04: - إقتراض وا 
 42201 31403 27707 23502 101: إجمالى مصادر التمويل

 أعداد مختمفة. -وزارة المالية -الحساب الختامى  لمدولة -المصدر: وزارة المالية
  



لللللللللل  

 

 (3123/3124-:3119/311( حجـم الدعم خالل الفترة )4جدول )
 )مميار جنيو(

 3123/3124 3122/3123 3121/3122 3121/:311 :3119/311 البيــان

 430661 410323 430854 :27092 320183 دعم السمع التموينية

 2310111 60646: 780791 770635 730814 دعم المواد البترولية

 40178 306:6 40324 40427 :5032 دعم نلاط الصادرات

 10569 10583 10425 10423 ::104 لتأمين الصحى واألدوية ا

 10352 10186 10411 10511 10811 دعم اإلنتاج الصناعى

 :1097 10489 103:4 10473 10255 دعم المزارعين

 10461 20611 20663 20511 20161 دعم إسكان محدودى الدخل

 240376 50237 60227 50548 40654 أخـرى

 2810911 2450:74 2220322 40681: 40941: اجمالى

 أعداد مختمفة. -الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة -المصدر: وزارة المالية
 

 (3123/3124-:3119/311خالل الفترة ) ( الموارد واإلستخدامات )باألسعار الثابتة(5جدول )
 )مميار جنيو(

 
 البٌـان

3119/

311: 

311:/

3121 

3121/

3122 

3122/

3123 

صف األول من الن

3122/3123 

النصف األول من 

3123/3124 

 92507 8:608 2409: :9:40 98905 94605 الناتج المحمى االجمالى بسعر السوق
 31608 31103 :4230 39305 37106 37:01 الواردات من السمع والخدمـات

 213104 :60:: 233708 228704 :22490 221505 مجموع المـوارد
 78102 75802 81509 :7720 73803 71305 ئى الخاصاالستيالك النيا

 205: 9808 21209 908: 602: 201: االستيالك النيائى الحكومى
 87206 84509 91707 87107 83304 7:405 مجموع االستيالك النيـائى

   28204 27708 27705 27102 اإلستثمـارات
   2109 605 406 :30 التغير في المخـزون

 22308 :2270 29302 28302 28701 27401 رأسمالى االجمالىالتكويـن ال
 25702 25503 34901 35407 35107 35901 الصادرات من السمع والخدمات

 213104 :60:: 233708 228704 :22490 221505 مجمـوع االستخـدامات
 تمفة.أعداد مخ -تقارير متابعة الخطة السنوية -المصدر: وزارة التخطيط والتعاوف الدولى

 



مممممممممم  

 

 (3123/3124-:3119/311( االستثمار حسب األنشطة االقتصادٌة باألسعار الجارٌة خالل الفترة )6جدول )
                                                                                                                                              

 ()مميار جنيو
 

األنلطة 
 االقتصادية

3119/311: 311:/3121 3121/3122 3122/3123 3123/3124 
 خاص عام إجمالى خاص عام إجمالى خاص عام إجمالى خاص عام إجمالى خاص عام إجمالى

 309 1605 903 308 308 605 407 307 703 :40 308 707 502 309 :70 الزراعة والرى

التعدين والبترول 
 والغاز

5503 6,7 4906 5604 302 5403 5104 20: 4905 7305 2:04 5402 6904 2906 4:09 

الصناعات 
 التحويمية

3408 60: 2809 3305 70: 2606 310: 507 2704 3306 401 2:06 3608 502 3207 

 - 3107 3107 - 3406 3406 - 3409 3409 - 3208 3208 - 3503 3503 الكيرباء والمياه

 305 :10 404 :10 109 208 509 201 609 402 202 503 :30 :10 409 التلييد والبنـاء

النقل واالتصاالت 
 والتخزين

4709 2808 2:02 5505 2709 3807 5509 2709 3901 5803 290: 3904 5201 2509 3703 

 - 105 105 - 104 104 - 106 106 - 106 106 - 106 106 قنـاة السويس

تجارة الجمـمة 
 والتجزئة

505 103 5,3 60: 104 607 2106 106 2101 909 104 906 809 105 805 

الوساطة المالية 
 والتأمين

105 105 - 10: 10: - 203 203 - 206 206 - 10: 10: - 

 704 104 707 601 107 607 605 104 608 501 105 505 507 107 603 المطاعم والفنادق

 4503 :10 4602 4:01 202 5102 4107 304 :,43 2606 303 2808 2306 108 2403 األنلطة العقـارية

 309 407 705 302 506 707 308 402 609 207 401 507 407 505 901 خـدمات التعميـم

 305 208 502 :20 309 508 305 309 603 205 402 506 305 403 607 الخدمات الصحيـة

خدمات اجتماعية 
 أخـرى

3104 260: 505 5205 460: 606 3606 3308 309 2608 2402 307 3403 2803 701 

 :2620 9:08 35207 26407 305: 35701 25601 9502 33:02 23709 807: 33505 22502 9402 2:803 االجمالى
 اعـدادمختلفة.–تقـارٌرمتابعةالخطــةالسنوٌة–المصدر:وزارةالتخطٌطوالتعاونالدولـى





 

   
 
 
 
 
 
 



نننننننننن  

 

 2012/2013-2008/2009خالل الفترة يفيةالفقـر في المحافظات الر نسبة ( 6جدول )
 

 المحافظة
 دليل التنمية البلرية نسبة الفقراء

2008/2009  2010/2011  2012/2013  
%1,1 دمياط  3%  10%  0,764 
%9,3 الدقيمية  12%  14%  0,751 
%19,2 الشرقية  12%  14%  0,737 
%11,3 القميوبية  22%  21%  0,746 

%11,2 كفر الشيخ  14%  18%  0,731 
%7,6 الغربيػة  8%  11%  0,754 
%17,9 المنوفية  16%  15%  - 
%23,5 البحيرة  23%  20%  0,733 

%18,8 االسماعيمية  18%  15%  0,758 
%14,2 الوجو البحرى  17%  - 0,734 

%23 الجيػزة  18%  32%  0,752 
%41,5 بنى سويؼ  38%  39%  0,717 

%28,7 الفيػـو  41%  36%  0,699 
%30,9 المنيػا  32%  30%  0,702 
%61,0 أسيوط  69%  60%  0,710 
%47,5 سوىاج  59%  55%  0,711 

%39 قنػػا  51%  58%  0,711 
%40,9 األقصر  39%  47%  0,748 
%18,4 أسػواف  54%  39%  0,745 

%36,9 الوجو القبمى  51,4%  49%  0,708 * 
معهدالنفاؽ واالستيالؾ، مرجع سابؽ، بيانات بحث الدخؿ وا2013المصدر: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء، 

 "،القاهرة.2010التخطٌطالقومى،تقرٌرالتنمٌةالبشرٌة"الشباب
 

 

                                                           
 



سسسسسسسسسس  

 

 3123/:311( اجمالى السكان وقوة العمل بالريف والحضر خالل عامى 8جدول رقم )
 السنة

 البيان
311: 3123 

 اجمالى ريف حضر اجمالى ريف حضر

 93661 58288 46484 87:36 54953 44194 السكان
 قوة العمل

ذكور -  
اناث -  

21:311 
94645 
36777 

255444 
221678 
44877 

364644 
2:5213 
6:542 

2289:7 
9:9:2 
39116 

26341: 
229957 
44574 

381316 
319848 
72579 

 346:68 248387 9792: 33:865 245671 62:5: ملتغمين
 45359 28119 28351 34892 25118 885: متعطمين

لمصدر:ا -  
   3124الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوى ،  جمع وحسب من : -

         

العامة واإلحصاء،النلرة  ةالجياز المركزى لمتعبئ - -
، 3123السنوية المجمعة لبحث القوى العاممة  لعامي 

3124، ابريل 3124  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عععععععععع  

 

 الرابع الفصل
                          3122ثورة يناير  ( عدد الحيازات بمحافظات الجميورية قبل2جدول )            

المحافظة    جملة عدد الحٌازات 
 1089 القاارة

 41759 اإللكندرٌة
 15957 بورلعٌد
 8049 اللوٌ 
 67846 دمٌاط
 519370 الدقه ٌة
 588033 الشرقٌة

 327723 كور الشٌخ
 455885 البحٌرة
 331 الغربٌة
 347947 المنوفٌة

 69136 االلماعٌ ٌة
 56958 ح وان

اكتوبر 6  135025 
 3855 اليٌزة
 299107 الوٌوم
 407694 المنٌا
 361781 الٌوط
 385080 لوااج

 224683 قنا
 81245 االقصر
 113272 الوان

 4337 البحر االحمر
 22472 الوادي اليدٌد

 25088 مطروح
اءشمال لٌن  27194 

 5609 ينو  لٌناء
 ، قطاع الشبون االقتصادٌة ،  2010: نتابج التعداد الزراعً لعام المصدر        

 2014وزارة الزراعة والتصالح ااراضً ، بٌانات غٌر منشورة،  -                 



فففففففففف  

 

           3122ل ثورة يناير قبتوزيع الحيازات بأرض وبدون ارض عمي محافظات الجميورية  (3)جدول              
 الحيازات بدون ارض الحيازات بأرض المحافظة

 50 1039 القاىرة
 5672 36087 اإلسكندرية
 1454 14503 بورسعيد
 1389 6660 السويس
 9856 57990 دمياط
 78662 440708 الدقيمية
 79321 508712 الشرقية

 51793 275930 كفر الشيخ
 51439 404446 البحيرة
 25985 304778 الغربية
 30359 317588 المنوفية

 8703 60433 اإلسماعيمية
 18951 38007 حمواف

أكتوبر 6  109447 25578 
 115 3740 الجيزة
 65391 233716 الفيـو
 94966 312728 المنيا
 116310 245471 أسيوط
 93324 291756 سوىاج

 55718 168965 قنا
 22135 59110 األقصر
 25350 87922 أسواف

 4253 84 البحر األحمر
 2861 19611 الوادي الجديد

 3516 21572 مطروح
 1360 25834 شماؿ سيناء
 3758 1851 جنوب سيناء

 ، قطاع الشئوف االقتصادية ، 2010: نتائج التعداد الزراعي لعاـ المصدر
 2014 -وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، بيانات غير منشورة -



صصصصصصصصصص  

 

 فدان   3122مساحة الحيازات بمحافظات الجميورية قبل ثورة يناير  ( 4جدول )      
 مساحة الحيازات  المحافظة

 9721 القاىرة
 189002 اإلسكندرية
 110563 بورسعيد
 48369 السويس
 156355 دمياط
 743519 الدقيمية
 938640 الشرقية

 624909 كفر الشيخ
 1703995 البحيرة
 397932 الغربية
 459610 المنوفية

 318539 اإلسماعيمية
 61046 حمواف

أكتوبر 6  346329 
 4814 الجيزة
 412085 الفيـو
 529361 المنيا
 370034 أسيوط
 351655 سوىاج

 266470 قنا
 146738 األقصر
 201309 أسواف

 1088 البحر األحمر
 220507 الوادي الجديد

 36591 مطروح
 545 شماؿ سيناء

سيناء جنوب  2074 
 ، قطاع الشئوف االقتصادية،  2010: نتائج التعداد الزراعي لعاـ المصدر

 2014وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، بيانات غير منشورة،  -



قققققققققق  

 

 مستأجرة( -)ممموكة–مساحة الحيازات تبعا لنوعيا  ( 5جدول )               
 فدان          3122يناير  بمحافظات الجميورية قبل ثورة                  

المستأجرةالمساحة  المساحة الممموكة المحافظة  
 6 9715 القاىرة

 5149 183853 اإلسكندرية
 1438 109125 بورسعيد
 150 48219 السويس
 41108 115247 دمياط
 29683 713836 الدقيمية
 62743 875897 الشرقية

 45924 578985 كفر الشيخ
 33609 364323 البحيرة
 27515 432395 الغربية
 142887 1561108 المنوفية

 39079 279460 اإلسماعيمية
 2050 58996 حمواف

 7490 338839 أكتوبر 6
 186 4628 الجيزة
 38386 373699 الفيـو
 27510 501851 المنيا
 20333 346311 أسيوط
 7457 344198 سوىاج

 16810 249660 قنا
 15833 130905 األقصر

 8260 193049 سوافأ
 1002 86 األحمرالبحر 

 51791 168716 الوادي الجديد
 2404 34187 مطروح

 0 545 شماؿ سيناء
 85 1989 جنوب سيناء

 ، قطاع الشئوف االقتصادية ،  2010: نتائج التعداد الزراعي لعاـ المصدر
 2014وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، بيانات غير منشورة،  -



رررررررررر  

 

     3122مساحة األرض المزروعة بمحافظات الجميورية قبل ثورة يناير  ( 6جدول )        
     فدان  

 مساحة األرض المزروعة المحافظة
 5646 القاىرة

 181005 اإلسكندرية
 48796 بورسعيد
 35223 السويس
 127525 دمياط
 725758 الدقيمية
 923674 الشرقية

 586007 كفر الشيخ
 1583857 البحيرة
 396506 الغربية
 451692 المنوفية

 288951 اإلسماعيمية
 59691 حمواف

 324800 اكتوبر 6
 4659 الجيزة
 407544 الفيـو
 528207 المنيا
 367333 اسيوط
 349630 سوىاج

 266779 قنا
 147313 االقصر
 222117 اسواف

 802 البحر االحمر
 176246 الوادي الجديد

 146664 مطروح
 181450 شماؿ سيناء
 17079 جنوب سيناء

 ، قطاع الشئوف االقتصادية ، 2010: نتائج التعداد الزراعي لعاـ لمصدرا  
 2014، -وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، بيانات غير منشورة -         



شششششششششش  

 

 الفصل السادس 
 (           3123-:311فترة )( التكاليف المتغيرة والكمية ألىم المحاصيل الزراعية خالل ال2جدول )

 جنيو/فدان        
  2009 2010 2011 2012 

 المحصول

التكاليف 
أيجار بدون  

 جممة
 التكاليف

التكاليف 
إيجار بدون  

 جممة
 التكاليف

 التكاليف بدون
 إيجار

 جممة
 التكاليف

التكاليف 
إيجار بدون  

 جممة
 التكاليف

 5490 3575 5193 3350 4571 2838 3998 2321 قطن

 7755 5421 6691 4663 6606 4616 6031 4273 قصب

 4425 2712 4069 2443 3680 2130 3459 2003 قمح

 3634 2266 3115 1868 2896 1614 2850 1609 لعير 

 4502 2625 4093 2365 3568 2088 3522 2064 فول بمدي

 4092 2354 3458 2079 3254 2057 2697 1555 بنجر سكر

 4948 3048 4423 2589 4073 2320 3788 2119 االرز الصيفي

 4240 2850 4082 2797 3710 2515 3303 2146 ذرة  لامية صيفي

 3525 2437 3367 2310 3178 2158 2892 1877 ذرة لامية نيمي

 2822 1824 2813 1710 2651 1554 2433 1404 ذرة رفيعة صيفي

 3188 2019 6598 4590 2773 1680 2643 1547 فول صويا صيفي

 4020 2788 12342 9789 3489 2294 3229 2089 فول سوداني

 3237 2077 6579 4768 2593 1537 2508 1405 سمسم

 2506 1396 4254 2997 2214 1189 2023 1006 عباد لمس

 4861 3666 4632 3514 3149 2057 3202 2024 عدس

 4300 3309 4188 3198 4388 3394 4205 3148 طماطم ص

 3515 2254 3639 2485 4215 3018 3579 2589 فمفل ص

 1499 545 1294 486 1256 456 1194 433 برسيم تحريش

 2620 1168 2357 1063 2096 969 1933 893 برسيم مستديم

 3655 2071 3322 1904 3091 1673 2988 1662 كتان

 3612 2635 3637 2670 3438 2477 3290 2364 بصل

 5960 4752 5665 4433 5170 4082 4848 3766 ثوم

 4817 3586 4499 3409 4434 3367 4318 3243 طماطم ش

 4510 3203 4685 3461 4450 3222 5078 3920 فمفل ش

 (2012- 2009): نشرة التكاليؼ وصافي العائد ، قطاع الشئوف االقتصادية ، وزارة الزراعة ،  المصدر
 



تتتتتتتتتت  

 

 (3123-:311الل الفترة )( قيمة إيجار أىم المحاصيل الزراعية خ3جدول )
 جنيو/فدان                                         

 2012 2011 2010 2009 المحصول

 1915 1843 1733 1677 قطن

 2334 2028 1990 1758 قصب

 1713 1626 1550 1456 قمح

 1368 1247 1282 1241 لعير 

 1877 1728 1480 1458 فول بمدي

 1738 1379 1197 1142 بنجر سكر

 1900 1834 1753 1669 االرز الصيفي

 1390 1285 1195 1157 ذرة  لامية صيفي

 1088 1057 1020 1015 ذرة لامية نيمي

 998 1103 1097 1029 ذرة رفيعة صيفي

 1169 2008 1093 1096 فول صويا صيفي

 1232 2553 1195 1140 فول سوداني

 1160 1811 1056 1103 سمسم

 1110 1257 1025 1017 عباد لمس

 1195 1118 1092 1178 عدس

 991 990 994 1057 طماطم ص

 1261 1154 1197 990 فمفل ص

 954 808 800 761 برسيم تحريش

 1452 1294 1127 1040 برسيم مستديم

 1584 1418 1418 1326 كتان

 977 967 961 926 بصل

 1208 1232 1088 1082 ثوم

 1231 1090 1067 1075 طماطم ش

 1307 1224 1228 1158 فمفل ش

                               : نشرة التكاليؼ وصافي العائد ، قطاع الشئوف االقتصادية ،  رالمصد  
      (             2012- 2009)وزارة الزراعة ،                    



ثثثثثثثثثث  

 

 (3123-:311( قيمة أجور العمالة البلرية خالل الفترة )4جدول )        
 2112 2111  2111  2119 المحصوؿ

 1664 1661 1274 1114 قطف

 1841 1486 1482 1254 قصب

 1116 845 698 648 قمح

 871 613 493 514 شعير 

 1191 925 765 729 فوؿ بمدي

 1125 856 762 644 بنجر سكر

 1218 941 725 655 األرز الصيفي

 1215 1216 1133 811 ذرة  شامية صيفي

شامية نيمي ذرة  748 841 959 981 

 715 661 619 557 ذرة رفيعة صيفي

 982 789 617 763 فوؿ صويا صيفي

 1111 1143 839 642 فوؿ سوداني

 892 894 748 562 سمسـ

 578 531 512 426 عباد شمس

 1368 1339 1289 646 عدس

 1391 1369 1144 869 طماطـ ص

 636 766 567 1111 فمفؿ ص

يشبرسيـ تحر   112 119 819 172 

 286 235 196 219 برسيـ مستديـ

 699 846 518 416 كتاف

 881 792 792 771 بصؿ

 2169 1791 1559 1498 ثـو

 1355 1317 1253 1121 طماطـ ش

 1918 1646 511 1386 فمفؿ ش

       راعة: نشرة التكاليؼ وصافي العائد ، قطاع الشئوف االقتصادية ، وزارة الز  المصدر  
(2009 -2012) 

 
 



خخخخخخخخخخ  

 

 (3123-:311( قيمة أجور العمالة اآللية خالل الفترة )5جدول )         

 2112 2111  2111  2119 المحصوؿ

 560 445 432 346 قطف

 1095 972 994 972 قصب

 580 557 483 456 قمح

 544 446 357 355 شعير 

 471 418 354 343 فوؿ بمدي

 430 393 341 277 بنجر سكر

الصيفياالرز   594 683 668 770 

 504 417 364 322 ذرة  شامية صيفي

 398 307 318 267 ذرة شامية نيمي

 383 363 300 386 ذرة رفيعة صيفي

 404 481 425 383 فوؿ صويا صيفي

 587 443 438 275 فوؿ سوداني

 331 278 237 342 سمسـ

 315 264 252 230 عباد شمس

 574 1446 447 349 عدس

صطماطـ   322 462 451 545 

 491 426 391 349 فمفؿ ص

 150 154 133 114 برسيـ تحريش

 282 266 258 216 برسيـ مستديـ

 415 320 309 388 كتاف

 377 396 297 243 بصؿ

 468 493 460 428 ثـو

 513 468 1537 560 طماطـ ش

 441 451 366 434 فمفؿ ش

 ئد ، قطاع الشئوف االقتصادية ، وزارة الزراعة ،: نشرة التكاليؼ وصافي العا المصدر       
                  (2009 -2012            ) 

 



ذذذذذذذذذذ  

 

 (3123-:311( قيمة صافي العائد ألىم المحاصيل الزراعية خالل الفترة )6جدول )     
 2012   2011  2010  2009  المحصول

 1223 3215 4281 403 قطف

 9450 9551 7257 5437 قصب

 4358 3884 1977 2190 قمح

 2454 1217 1280 1251 شعير 

 2605 1474 1565 2179 فوؿ بمدي

 4638 4729 3051 4230 بنجر سكر

 3620 3917 3430 2458 االرز الصيفي

 3220 2658 2430 1611 ذرة  شامية صيفي

 2251 2150 2015 1205 ذرة شامية نيمي

 2533 1900 1609 1249 ذرة رفيعة صيفي

ويا صيفيفوؿ ص  1372 681 1447 3878 

 6404 6003 5191 4831 فوؿ سوداني

 3457 1804 1787 1569 سمسـ

 1240 718 787 794 عباد شمس

 19425 17730 10442 2126 عدس

 3650 3527 3042 6700 طماطـ ص

 3712 2048 1340 3437 فمفؿ ص

 5641 4718 3096 2074 برسيـ تحريش

 11660 9667 6608 2074 برسيـ مستديـ

 3517 2863 2214 662 كتاف

 8740 8394 7069 707 بصؿ

 8656 15582 21839 1316 ثـو

 21683 1648 9664 6662 طماطـ ش

 7696 9093 9290 7827 فمفؿ ش

 : نشرة التكاليؼ وصافي العائد ، قطاع الشئوف االقتصادية ،  لمصدرا             
  (2012- 2009)اعة ، وزارة الزر                         

-  



ضضضضضضضضضض  

 

 (3123-:311( السعر المزرعي ألىم المحاصيل الزراعية خالل الفترة )7جدول )       
 2112   2111 2111  2119  المحصوؿ

 1169 1066 1340 677 قطف

 360 335 280 235 قصب

 378 352 272 242 قمح

 395 304 297 281 شعير 

 717 596 575 573 فوؿ بمدي

 364 355 263 317 بنجر سكر

 2067 2008 1837 1495 االرز الصيفي

 303 270 262 193 ذرة  شامية صيفي

 288 270 265 191 ذرة شامية نيمي

 317 275 265 205 ذرة رفيعة صيفي

 4117 2866 2316 2207 فوؿ صويا صيفي

 557 528 503 464 فوؿ سوداني

 1357 972 936 908 سمسـ

 3415 2847 2750 2711 عباد شمس

 1448 1419 1042 1023 عدس

 1167 1127 1009 652 طماطـ ص

 1220 1203 1033 939 فمفؿ ص

 3570 3006 2176 2954 برسيـ تحريش

 3570 3006 2176 6363 برسيـ مستديـ

 801 758 674 2414 كتاف

 858 840 755 6390 بصؿ

 1452 2210 2789 8428 ثـو

 1474 1737 712 547 طماطـ ش

ش فمفؿ  1785 1850 1884 1672 

 : نشرة التكاليؼ وصافي العائد، قطاع الشئوف االقتصادية، وزارة الزراعة، المصدر         
a. -2012) 

 



غغغغغغغغغغ  

 

 الفصل السابع 
 ( قيمة االستثمارات فى مشروعات ااالمن الغذائى  بالجمعيات التعاونية الزراعية متعددة االغراض2جدول رقم )

:3119/311 نوع المشروع/السنة  311:/3121  3121/3122  3122/3123  

% % % % 

 807 :230 4105 807 تسمٌن دواجن

 904 2102 2:04 4405 انتاج بٌض

 2026 1015 505 ـ تحضٌن كتاكٌت وبط

 7501 7407 2409 505 تسمٌن عجول

 108 1034 104 10146 تربٌة اناث

 1018 1.17 1.9 1015 اغنام وماعز

 7,4 604 2407 404 اعالف

 108 :10 307 108 مناحل

 2102 604 2204 403 تصنٌع زراعى والبان

 1035 1044 :10 1017 مشروعات زراعٌة

 1 :1.1 103 :102 بٌوت محمٌة صوب بالستٌك

 ـ 1.2 ـ ــ توكٌالت تجارٌة

 107 108 303 1021 اخرى

 2:7157 259127 663:9 215247 االجمالى

% 211 211 211 211 

 ، اعداد مختلفة القطاع التعاونى ات جهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء , نشرالمصدر : ال

-  

 3122/3123ـ:3119/311(اقيمة االستثمارات فى المشروعات الخدمية  بالجمعيات الزراعية متعددة االغراض خالل الفترة من 3جدول رقم  )

:3119/311 نوع المشروع/السنة  311:/3121  3121/3122  3122/3123  

 4911 5199 :425 4264 فروع منزلية 

 4592 4923 4:42 4971 مراكز  توزيع انابيب البوتجاز

 775 685 2264 774 مخابز نصف الية

 2916 2:82 2:79 :352 سيارات نقل

 447 3 7525 53 مشروعات تصنيع

 28:36 316:2 27168 25172 مشرعات اخرى

 :3:11 42971 44616 35632 االجمالى

 ، اعداد مختلفة القطاع التعاونى ات در : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء , نشرالمص
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 .2010نوفمبر  25
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