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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 



 ف

 

 فيرس الجداولتابع
  

 رقم الصفحة عنوان الجدول م الجدولقر

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)

31/12/2010. 

99 

 100 .11/2/2014- 25/1/2011راضى الزراعٌة من ملاحة التعدى ع ى اال (6-4)

عدد الحاالت التى لم ٌتم ازالتها نتٌية التعدى ع ى االراضى الزراعٌة  (5-5)

 .  2010-2006 الل الوترة من 

101 

الملاحة الموقودة بالودان والكمٌة المنتية باارد  لبعض المحاصٌل نتٌية  (5-6)

 2012م.ع عام التعدى ع ى ااراضى الزراعٌة بج .

104 

 105 .2012الى  2002المصرٌة من القمح والذرة  الل  وارداتتطور قٌمة ال (5-7)

ايمالى عدد الحاالت التى تم ازالتها نتٌية التعدى ع ى االراضى الزراعٌة  (5-8)

   31/12/2010الى  1/6/2006 الل الوترة من  فى مصر
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