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الفقر، مبادرة األلف قرية المصرية،  دالة:الكلمات ال
 العمالة الزراعية، المزارعين  

 

 زــالموجـ

 

يمثل الفقر عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستتاامة 

والنمو االقتصااي، كما يمثل تهايتاا  لممتو واالستتقرار 

والفقر ال يعني فقط االفتقتار للت   .السياسي واالجتماعي

الرفاهتة الماايتة لرفترا، ولكنت  ما هو ضتروري لتحقيتق 

تتتتا الحرمتتتتاو متتتتو الفتتتتر  واال تيتتتتارا   يعنتتتتي أيض 

  .األساسية

)قبللث رللورة ينللاير وقتتا حاولتت  الحكومتتا  الستتابقة 

ات اذ مجموعة متو التتاابير الجتااة نحتو تنميتة  (2011

الريتتتل المصتتتري فتتتي المرحرتتتة األولتتت  متتتو برنتتتام  

امرتة وذلك باالعتمتاا عرت  حةمتة متك ،استهاال الفقراء

مو المشروعا  التنموية تهال لل  تحسيو نوعية حياة 

الستكاو الفقتتراء. يتكتتوو مشتروه االستتتهاال الج رافتتي 

لرفقر مو برنامجيو: برنام  التنمية األساسية ويستتهال 

قريتتة األكثتتر فقتترا ألطبقتتا ألحتتا  تقريتتر  1000تنميتتة 

صتتتتتتاار عتتتتتتو وةارة التنميتتتتتتة االقتصتتتتتتااية بتتتتتتتاري  

التنميتتة المتكامرتتة ويستتتهال  (، وبرنتتام 8/11/2008

 قرية. 151تنمية 

وفتتت  ضتتتوء ماستتتبق، وفتتت  لطتتتار تفعيتتتل المبتتتاارة 

حيتتو ، بهتذا القطتاه الالحكوميتة، ورببتة فت  النهتتو  

تطمح الاراسة الراهنة فت  تشت ي  االوضتاه الراهنتة 

ف  ترك المجتمعا  الفقيترة، متو  تإل لستتهاال ف تتيو 

ألمتتتتتتإك، همتتتتتتا: العمالتتتتتتة الةراعيتتتتتتة، والمتتتتتتةارعيو 

ومستأجريو(، والتعرل عر  المشكإ  القا متة ولليتا  

وعإقتتتاتهم حتتتل ترتتتك المشتتتكإ ، متتتو وجهتتتة ن تتترهم 

المؤسستا  القا متة وذا  الصترة، حتت  تتؤت  المبتتاارة ب

ثمارهتتا ويتتتم ات تتاذ حةمتتة متتو االجتتراءا  والسياستتا  

المناستتبة والفعالتتة تعمتتل عرتت  تحستتيو نوعيتتة وجتتواة 

 الحياة لسكانها.

فتت  ترستت  الفقتتر بصتتورة  مثرتت  أهتتم النتتتا   وقتتا ت

واضتتتحة فتتت  ف تتتة العمالتتتة الةراعيتتتة ستتتواءا  رجتتتال أو 

ستتياا  بصتتفة عامتتة، وبصتتفة  اصتتة بتتيو الستتياا ، 

ف تتتالبيتهم ليستتت  لتتتايهم المهتتتارا  الكافيتتتة ل ضتتتطإه 

باالنشتتطة الةراعيتتة، وعتتام وجتتوا كيانتتا  تعبتتر عتتنهم 

الةراعت  وتطالب بحقوقهم، لضافة ال  موستمية العمتل 

وتان  االجور، االمر الذ  أا  ال  شب  اتفاق جمتاع  

عرتت  رببتتتهم فتت  التحتتول التت  أعمتتال أ تتر  لتحستتيو 

مستتتوياتهم المعيشتتية. أمتتا المتتةارعيو والتتذيو يعتمتتاوو 

عر  الةراعة كمصار أساس  لرا ل، يعانوو هم أيضتا  

متتو عتتتاة مشتتتكإ  تتتتأت  فتت  مقتتتامتها ارتفتتتاه أستتتعار 

واالراضتتت  الةراعيتتتة، وتتتتاهور مستتتترةما  االنتتتتا  

التربة، وستوء الصترل الةراعت ، ونقت  ميتاى التر ، 

 وال ياب الواضح ل رشاا الةراع .

وف  ضوء ما ستبق فننت  متالم تستاره الاولتة وكافتة 

االطتتترال ذا  الصتتترة بتطتتتوير المن ومتتتة الةراعيتتتة 

بكامرها، وتحسيو وتطوير قارا  العمالة الةراعيتة بمتا 
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ا  الةراعيتتة، لضتتافة التت  تطتتوير يتتتوا م متتم المستتتجا

أستتاليب التتر  ووقتتل لستتتنةال االراضتت  الةراعيتتة، 

وفتتتتح اقفتتتاق التستتتويقية بكتتتل مشتتتتمإتها أمتتتا صتتت ار 

المتتةارعيو، فستتول تفقتتا الاولتتة القتتارة عرتت  مواجهتتة 

التحايا  وستواج  ل تإال  حااا  ف  األمو ال تذا  ، بتل 

 ها.وست ل من ومة الفقر حرقة  بيثة ال فكاك من
 

 المقدمة ومشكلة الدراسة
 

يمثل الفقر عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستاامة 

والنمو االقتصااي، كما يمثل تهاياا  لممو واالستقرار 

السياسي واالجتماعي، حي  يشكل أرضا   صبة 

لرتعصب والمعارضة المتطرفة ضا الاولة نفسها. 

لتحقيق  والفقر اليعني فقط االفتقار لل  ماهو ضروري

ا الحرماو مو  الرفاهة المااية لرفرا، ولكن  يعني أيض 

ر  واال تيارا  األساسية مثل:  و  حياة ماياة ـالف

وسريمة صحيا  و  إقة، والحصول عر  ا ل ال ق، 

والتمتم بالحرية، والكرامة واحترام الذا ، واحترام 

اق ريو. ومو الواضح أو الا ل هو واحا فقط مو 

) تقرير  لتي يربب الناس في التمتم بهااال تيارا  ا

 .(2010التنمية البشرية، 

%  2.97ر ما نسبت  ـوة الفقـوقا برغ مؤشر فج

نست اام  ط الفقر القوم ، االمر الذ  يعن  ضمنا  أو ب

مع م الفقراء هم تح   ط الفقر مباشرة. وتتواجا 

اعر  نسبة فقر ف  مناطق ريل الوج  القبر  

  القبر  ـق حضر الوجـمناطا ـ%(، يتبعه34.2أل

ل نسبة ف  منطقة ـا أقـا تتواجـ%(، بينم19.3أل

تتمثل ال صا   و %(.5.1المحاف ا  الحضرية أل

الر يسية لرفقراء ف  جمهورية مصر العربية ف : حجم 

العا رة الكبير، لرتفاه معال ال صوبة،لرتفاه مستو  

الفقر ف  االسر الت  تعيرها لنا ، االجور، الحالة 

تعريمية لمعيل االسرة، التحية عر  أساس النوه، ال

)تقرير االمم المتحدة لألهداف التنموية  عمالة االطفال

 .(2004لأللفية، 
)قبث رورة يناير ا  السابقة ـا حاول  الحكومـوق

ات اذ مجموعة مو التاابير الجااة نحو تنمية  (2011

الريل المصري في المرحرة األول  مو برنام  

وذلك باالعتماا عر  حةمة متكامرة  ،لفقراءاستهاال ا

مو المشروعا  التنموية تهال في المقام األول لل  

تحسيو نوعية حياة السكاو الفقراء وت فيل حاة الفقر 

يتكوو مشروه ووتحقيق مفهوم التمكيو الحقيقي. 

االستهاال الج رافي لرفقر مو برنامجيو: برنام  

قرية األكثر  1000التنمية األساسية ويستهال تنمية 

فقرا ألطبقا ألحا  تقرير صاار عو وةارة التنمية 

(، وبرنام  التنمية 8/11/2008االقتصااية بتاري  

وقا تم تحايا  قرية. 151المتكامرة ويستهال تنمية 

األلل قرية األكثر فقرا  وفقا  ل ريطة الفقر التي تم 

في وةارة التنمية االقتصااية،  2006حسابها عام 

فة لل  بيانا  مسح الا ل واإلنفاق واالستهإك باإلضا

 .2005لعام 

تتضمو  طة استهاال األلل قرية األكثر فقرا  و

ت صي  حجم استثمارا  ض م في لطار حةمة 

متكامرة مو ال اما  األساسية. وتهال المباارة لل  

تحسيو نوعية حياة السكاو في األلل قرية المستهافة 

فير ال اما  األساسية، بصورة مستاامة، مو  إل تو

وتسهيل الحصول عريها بصورة عاالة وبتكرفة مناسبة 

تعمل عر  ت في  مستو  الفقر والتهميش لرف ا  

األكثر عرضة لذلك. وقا نفذ  بالفعل المرحرة 

التجريبية مو هذا البرنام  في وحاتيو محريتيو ألننا 

والعصايا( في محاف تي بني سويل والشرقية 

والي ـة حـستهاف  ترك المرحر( وا2009-2007أل

م ـي الوحاتيو المحريتيو بحجـة فـنسم 180000

 مريوو جني  مصري. 325استثمارا  برغ 

وتم الباء ف  تنفيذ المرحرة األول  مو مباارة تنمية 

قرية األكثر فقرا  في ستة محاف ا  في  1000الـ 

في  ل الاروس المستفااة مو تنفيذ  2008أكتوبر عام 

لتجريبية. وتتضمو هذى المرحرة االستثمار المرحرة ا

في الحةمة المتكامرة مو ال اما  األساسية والتي تضم 

برنام ، وأيضا  حةمة مو برام  بناء  12

القارا /التاريب لرعامريو في تقايم ال اما ، كما تم 

تنفيذ عاا محاوا مو حمإ  التوعية مو  إل برام  

لرقرو  متناهية  البي ة والتنمية المحرية. وبالنسبة

الص ر، تول  توفيرها كل مو الصناوق االجتماعي 

لرتنمية، ووةارة التنمية المحرية ووةارة التضامو 

)مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار،  االجتماعي

2010) . 
 

* هذى الاراسا  جةء مو اراسة أجراها معها بحو  

ة العقا االرشاا الةراع  والتنمية الريفية، بالتعاوو مم مرك

 2011-2010االجتماع ، مجرس الوةراء، 
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يعتبر القطاه الةراع  مو القطاعا  الهامة ولكو 

تم لهمال  لعقوا عاياة عر  الربم مو العايا مو 

، ةالسياسا  الةراعية المطروحة والبرام  المنفذ

ويرجم ذلك لعاة أسباب وعوامل منها عر  سبيل 

لهذا  المثال الالحصر ضعل الميةانية الم صصة

القطاه وتقرصها مو عام أل ر، تاهور البنية الةراعية 

االساسية، تفت  الحياةا  وتاهور االنتاجية و اصة 

المحاصيل االستراتيجية، المشكإ  المتعرقة بالتسويق 

وسياسا  السوق الحر، وأسباب أ ر  كشف  عنها 

الاراسة، االمر الذ  أا  ال  تاهور هذا القطاه 

ة المحيطة ـر كل المن ومـوتأثام ـو  والهـالحي

والمرتبطة ب ، سواء عر  مستو  قطاعات ، أوهي ات ، 

ة وص ار المةارعيو ـعام  ـأوكل المتعامريو مع

 .  والعمالة الةراعية  اصة

وف  ضوء ماسبق، وف  لطار تفعيل المباارة 

الحكومية، ورببة ف  النهو  بقطاه حيو  تتقر  

عاما  بعا عام ف  نسبة مساهمت  ف  الا ل القوم  

العالم بصفة عامة ومصر بصفة  اصة، تطمح 

الاراسة الراهنة ف  تش ي  االوضاه الراهنة ف  ترك 

إل لستهاال ف تيو هما: ـالمجتمعا  الفقيرة، مو  

و ألمإك، ـة، والمةارعيـة الةراعيـالعمال

ومستأجريو(، والتعرل عر  المشكإ  القا مة ولليا  

وجهة ن رهم مو جهة  حل ترك المشكإ ، مو

والمؤسسا  القا مة وذا  الصرة مو جهة أ ر ،، 

وحت  تؤت  المباارة ثمارها ويتم ات اذ حةمة مو 

االجراءا  والسياسا  المناسبة والفعالة تعمل عر  

تحويل ترك القر  مو حالة الفقر الماقم الذ  تحيا في  

ال  قر  منتجة ومطورة، وتحسيو نوعية وجواة 

 انها.  الحياة لسك
 

 دافـاأله
 

 تتلخص األهداف المحددة للدراسة فيما يلى

 

توصيل الوضم الراهو والمعوقا  التي تواج   .1

ألالعمالة الةراعية، والمةارعيو سواء  مبحوثيوال

 ر  الةراعية(.مومستأجرىو لأمإك 
  لليا  وأنماط التكيل المقترحة ـالتعرل عر .2

 لرت رب عر  ترك المعوقا .

مو  إل  ألوضاه المؤسسية الحاليةرل عر  اـالتع .3

  .عإقة المبحوثيو بالمؤسسا  الةراعية
لتطوير القطاه الةراع  مو وجهة ن ر طرح للية   .4

 .المبحوثيو
 

 منهجية الدراسة
 

النوعية ذا  الكشفية الاراسة الحالية مو الاراسا  

توج  عر  مستو  السياسا ، لتما صانم القرار برؤية 

 مبحوثيووالمعوقا  الت  تواج  العو االوضاه الحالية 

بالمشكإ  الت  يتعرق ف  المحاف ا  االكثر فقرا  فيما 

مم طرح لليا  ومقترحا  يواجهها قطاه الةراعة 

تطبيقية تترجم ال  سياسا  جاياة أو تعايل بع  

السياسا  الحالية لحل المشكإ  الت  تواج  ترك 

 . الف ا  وتطوير القطاه الريف 

لعتما  الاراسة عر  بع  االساليب ومو ثم فقا 

النوعية التحريرية وذلك لتحقيق األهاال السابق سراها 

 Focus Groupوه : المجموعا  النقاشية المركةة 

Discussion  : والت  تم لستيفا ها مو مجموعتيو ه ،

العمالة الةراعية، والمةارعيو سواءا  كانوا مستأجريو 

ا   المتحصل عريها ومإك لإراض  الةراعية، والنتأ

-1و هذى المجموعا  تحقق ف  مجمرها االهاال ألـم

وقا تم مراعاة النوه االجتماع  ف  كل (. 4

وة ـل تحريل لنقاط القـم عمـكما تا . ـالمجموع

 SWOT analysisوالضعل، والفر  والتهاياا  

 الت  تواج  مجموعت  الاراسة. 
 

 المجاث الجغرافى والبشرى
 

( قر  مو 6فقا تم ل تيار ستة ألوف  ضوء ما سبق 

القر  االكثر فقرا  والت  تم تحاياها بناءا  عر   ريطة 

الفقر، ت ط  النطاق الج راف  لثإ  محاف ا  ه : 

قنا، سوها ، المنيا، بمعال قريتيو ف  كل محاف ة كما 

وقا تم لجراء أربعة  .1بالجدوث رقم موضح  هو

مم عمل مجموعا  نقاشية عر  مستو  كل محاف ة، 

مجموعة مو التباايل والتوافيق بحي  يتم تمثيل 

مجموعت  الاراسة ألالعمالة الةراعية، والمةارعيو( 

 2عر  مستو  كل محاف ة ووفقا  لرنوه االجتماع  أل

مجموعا  سياا ( حي  تم  2مجموعا  رجال، و

عمل مجموعتيو اا ل كل قرية، 
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 المجاث الجغرافى لعينة الدراسة  .1جدوث 

 

 القرية الوحدة المحلية المركز افظةالمح

 الشي  شبيكة اروة مرو  المنيا

 شعراو  ابشااا 

 بن  هإل بناويط المرابة سوها 

 فةارة

 المحارةة قصير ب انس أبو طش  قنا

 العطيا  السمطا بحر  اشنا

 المصدر: عينة الدراسة    

 

 

رعيو احااها لرعمالة الةراعية سياا  والثانية لرمةا

رجال، وف  القرية الثانية مجموعة لرعمالة الةراعية 

جدوث رجال، والثانية مةارعيو سياا  وهو مايوضح  

 12. وقا برغ لجمال  عاا المجموعا  النقاشية (2)

 مجموعة.
 

التباديلللث والتوافيلللق للمجموعلللات النقاشلللية  .2جلللدوث 

 على مستوى محافظة واحدة
 

 المجموعات النقاشية القرية

ية القر

 االول 

 العمالة الةراعية ألسياا ( -1

ة ــ  الةراعيـإك االراضــم -2

 والمستأجريو أل رجال(

القرية 

 الثانية

 العمالة الةراعية ألرجال( -3

ة ـ  الةراعيــإك االراضــم -4

 والمستأجريو أل سياا (

االجمالى  

 للمحافظة

4 

 

وقا تم لست اام اليل أس رة يعكس االهاال الستابقة، 

عرتت  لكتتإ المجمتتوعتيو عرتت  حتتاة تحريتتل ، وتتتم عمتتل 

الثإثتتتتة وذلتتتتك لتبتتتتايو طبيعتتتتة مستتتتتو  المحاف تتتتا  

واهتمامتتتا  كريهمتتتا وأيضتتتا  الموضتتتوعا  المطروحتتتة 

، متتم التركيتتة عرتت  بعتت  ال صوصتتيا  التتت  عرتتيهم

وبمتتتا يحقتتتق أهتتتاال  محاف تتتا  الاراستتتة تميتتتة بعتتت 

 ،. وقتتا ل تيتتر أفتتراا ترتتك المجموعتتا  عشتتوا يا  الاراستتة

ايستتتمبر( -ريتتت  الاراستتتة فتتت  الفتتتترة ألأكتتتتوبروقتتتا أج

2010. 

 نتائج الدراسة

 
تناول  نتا   الاراسة تقايم تش ي  اقيق ألوضاه 

مإك أو كانوا العمالة الةراعية والمةارعيو سواءا  

مستأجريو وذلك بالتعرل عر  طبيعة االعمال الت  

يشاركوو فيها، مم التطرق لرمشكإ  الت  تواجههم 

ترحة لحرها، والرعاية االجتماعية والحرول المق

والصحية المقامة لهم، وأ يرا  االجور الت  يحصروو 

عريها ومقترحاتهم لتحسينها، وذلك مو وجهة ن ر 

 مجموعت  الاراسة. 
 

ن ـع الراهـتوصيف الوض دف االوث:ـج الهـنتائ

 والمعوقات 
 

 أوال: العمالة الزراعية
 

مرها تناول  النتا   عاة قضايا تعكس ف  مج

االوضاه الراهنة والمعوقا  الت  تواجهها العمالة 

 الةراعية مو من ور النوه االجتماع  ألسياا /

رجال(، منها ما يتعرق بطبيعة االعمال الةراعية الت  

يشاركوو فيها، وما  رببتهم ف  امتإك مشروه 

 ا ، ومنها ما ي ت  بوجوا م رة تأمينية، وما  

هم، لضافة ال  وجواهم ف  كيانا  تضمو حقوق

الم اطر المهنية الت  يتعرضوو لها، واالجور الت  

يحصروو عريها، وأ يرا  عإقاتهم ببع  المؤسسا  

وتجار االشارة ال  أو محاف ة قنا تتمتم الةراعية. 

ب صوصية ف  ةراعة محصول القصب اوو بيرها 

مو محاف ا  الاراسة اال ر ، ولذا فنو بالبية النتا   
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ا تركة بصفة أساسية عر  ذلك المتحصل عريه

وفيما ير  استعرا  ترك االبعاا والقضايا المحصول. 

 عر  مستو  محاف ا  الاراسة الثإ .
 

طبيعة األعماث الزراعية ومدى رغبتهم فى  .1

أفراا  ةـبالبيا  ــار  استجابـأش االستمرار بها:

المجموعة النقاشية ف  محاف ا  الاراسة الثإ  مو 

ا هي ـوو بهـال التي يقومـو األعملل  أ ""الرجال

بالجدوث رقم العمريا  الةراعية التقرياية كما موضح 

 ة قنا أوـة الرجال بمحاف ـ، وأضاف  مجموع(3)

قصب السكر مو أكثر  المحاصيل الت  تحتا  ال  

% مو 95العمالة الةراعية حي  أن  ي ط  مساحة 

المساحة المنةرعة بالقرية ويمك  ف  األر  أكثر 

سنوا . كما أكا البع  منهم أن  بعا قانوو  6و م

المالك والمستأجر تفت  الحياةا  وأصبح العإقة بيو 

كثير مو المإك يقوموو هم وأبنا هم باألعمال 

كما تبيو . بالعمالة الةراعيةالةراعية اوو االستعانة 

أو جميم االعمال التي تقوم بها العامإ  الةراعيا  

ذا  طبيعة ةراعية  عمالف  محاف ا  الاراسة أ

 ومرتبطة باالنتا  الةراعي.
وفيما يتعرق باالستمرارية بالعمل الةراع  

المجموعا  النقاشية ألرجال وسياا ( ف    أوضح

ف   ة بالبيتهمالثإ  محاف ا  عو عام ربب

روا أن  ال توجا باا ل أ ر  ـاالستمرار، ولو ذك

، امامهم ألنهم اليعرفوو ممارسة ا  أعمال أ ر 

ولكو اذا ت ير  ال رول ف  القرية ووجا  

مشروعا  أو مصانم أو مةاره حايثة سول يت ير 

كبار  أما بالنسبة لررجال ف  محاف ة المنيا موالوضم. 

أنهم ال يمركوو ال برا  التي فقا أوضحوا السو 

تؤهرهم لرعمل في نوعيا  العمل األ ري ولذا يرببوو 

األعمال، أما الشباب في االستمرار في هذى النوعية مو 

وقا ذكروا أنهم فأباوا عام رببتهم ف  االستمرار، 

يرببوو في التحول للي أعمال أ ر   موضحة 

 .(3)رقم  بالجدوث

وقا أبا  كافة المجموعا  النقاشية ف  محاف ا   

الاراسة ألرجال/سياا ( أنهم يرببوو ف  باا ل أ ر  

نام، تتمثل ف  مشروعا  ت   تربية المواش ، واالب

والمإبس الجاهةة وبيرها مو االنشطة والت  تباين  

بصورة طفيفة بيو الرجال والسياا  و اصة ما يتعرق 

بالحياكة والمإبس الجاهةة والت  مال  اليها العامإ  

اوو الرجال. وقا أوضح  مجموعة العامإ  

الةراعيا  بمحاف ة قنا أو ان فا  المستو  

  االستمرار ف  العمل االقتصااي ألسرهو يجبرهو عر

 تح  نفس ال رول.

 
فى مجاث  العمالة الزراعية المشاكث التى تواجه .2

 : وقا أمكو تصنيفها كما ير :عملهم
 

 مشكالت متعلقة باالجور والعمث .أ 

 

 اتفق  استجابا  المشاركيو عر ف  محاف ة قنا 

المشكإ  التالية: االجر اليوم  اليكف  المتطربا  

عمل الةراع ، وعام وجوا فرصة اليومية، وموسمية ال

عمل ثانوية بجوار العمل الةراع ، عام تنوه 

قصب  المحاصيل بالقرية ألالمحصول الر يس  هو

السكر(، تأ ر الحصول عر  أجورهم، عاا ساعا  

ساعة ف  اليوم 14العمل بير محااة وقا تصل ال  

الواحا، والبطالة بيو شباب القرية، وانتشار االمرا  

 اصة الفيروس الكبا  وعام المقارة عر  المتوطنة و

نفقا  العإ ، است ناء  مإك االراض  الةراعية عو 

كبار السو وبير القااريو عر  العمل ف  ا  وق ، 

وعام وجوا فا   مو الا ل الستثمارى ف  أعمال 

وجوا تأميو  عامثانوية بجانب العمل الةراعي، و

ذى الف ة. صح  أو اجتماع  أو أية جهة تهتم برعاية ه

وذكر  مجموعة الرجال ف  محاف ة قنا أو أجر اليوم 

جني  ف  اليوم ويعمل في العام  35-25يتراوح ما بيو 

ثإ  شهور فقط. أم أجر العامإ  فإيةيا عو 

  جنية اليوم.15
كما اتفق  مجموعة السياا  عر  نفس المشاكل، 

ولو أضفو بعاا  لجتماعيا  أ ر يتمثل ف  أو أجورهو 

مو أجور الرجال عر  الربم مو أنهو يقمو بنفس  أقل

العمل، وتحكم مقاول األنفار ف  ا تيار الفتيا  

الصالحة لرعمل، والتحرش والمعاكسا  مو أصحاب 

المةاره ومقاوليو األنفار والسا قيو، الن رة السربية 

ألهل لرقرية لرفتاة التي تعمل بالحقل، وأ يرا  عام 

مسترةما  منةل  وجوا فا   مو الا ل لشراء

 الةوجية.
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تأكتتتتا  بعتتتت   ستتتتوها و وفتتتت  محتتتتاف ت  المنيتتتتا

المشكإ  الستابقة ستواء لررجتال أو الستياا  والمتمثرتة 

فتت  ضتتعل االجتتور وموستتمية العمتتل الةراعتت ، وانهتتم 

ف  سبيل الت رب عر  ترك المشكإ  يقوم البع  متنهم 

باالشت ال بأكثر مو فترة يوميا  لمحاولة رفم التا ل، أو 

القيام بأعمال البناء. أمتا العتامإ  الةراعيتا  فتالبع  

منهو يقومو ببيم ال ضتروا ، البقالتة، وتربيتة الطيتور 

 وبيعها.

 

 مشكالت تنظيمية ومؤسسية .ب 
 

فيما يتعرق بالمشكإ  التن يمية والمؤسسية فقا 

ال توجا كيانا  أو تن يما  أوضح  النتا   أن  

ررجال أو سواء لتضمهم ف  المحاف ا  الثإثة 

 السياا ، واو كل عإقتهم بمؤسسا  الاولة تتمثل ف 

نقابة العامريو بالةراعة، وذلك ل تم أوراق است را  

ف  محاف ة  –البطاقة الش صية أو العا رية، وقرة منهم

لايهم عإقة ببنك التنمية واال تماو الةراعي  -المنيا

 والصناوق االجتماعي واألسر المنتجة.

ف  لة الةراعية ألرجال وسياا ( وقا ذكر  العما

محاف ا  الاراسة أو عام وجوا تعامل مم ا  مؤسسة 

ةراعية أو ا  جهة اقراضية يرجم لكونهم ليس لهم 

ولكو ف   صفة رسمية واليمركوو أية ضمانا .

محاف ة سوها  تبيو أو هناك مو العامإ  

الةراعيا  مو يتعامرو مم بع  الجها  المقامة 

ة كاريتاس، وبنك التنمية واإل تماو مثل جمعي لرقرو 

الةراعي، وجمعية رجال األعمال، وجمعية الشباب 

المستثمريو ورجال األعمال بمحاف ة سوها ، لضافة 

 ال  مشروه تنمية المرأة الريفية.

مم هذى  ووكان  أهم المشكإ  الت  واجهته

الجها : صعوبة اجراءا  الحصول عري القر ، 

فر لاي العمال الةراعييو والضمانا  الت  ال تتو

 ه سعر الفا اة،او اصة الصناوق االجتماعي، وارتف
كما أنهم وبراما  التأ ير،  وان فا  قيمة القر ،

ليس لايهو مصار لسااا االقساط أو را قيمة القر  

  ف  حالة فشل المشروه .

جميم أو  تبيو وف  محاف ا  الاراسة الثإ 

التشمرهم أية م رة العمال الةراعييو "رجال وسياا " 

تأمينا ، سوي م رة التامينا  االجتماعية عنا بروغ 

ستيو وبالبا  ما يقوم العامل بات اذ المسة واسو ال 

 اجراءا  هذا المعاش في مراحل متأ رة مو عمرى. 

 

 مشكالت تتعلق بالمهنة ومخاطرها .ج 
 

 أما فيما يتعرق بمشكإ  المهنة وم اطرها فقا

كبر ألنقاشية ف  محاف ة قنا أو أجمم أفراا المجموعة ا

الم اطر الت  تقابرهم هو عام وجوا عمل بالقرية 

مع م أيام السنة، حي  أو موسم العمل اليتعا  الثإ  

شهور فقط، مما يؤا  ال  عام ثبا  الا ل واستقرارى 

لستجابا  السياا  ف   ويهاا كياو األسرة. فيما أشار 

اطر الت  تقابرهو أو مو أكبر الم  المجموعة النقاشية

وعام استمرار العمل طول  هو بعا العمل عو القرية،

لرفتاة الت  السربية ايام السنة، ون رة المجتمعا  الريفية 

  تعمل بالحقل.

فأقر بع  العمال بوجوا بع   ف  محاف ة المنياو

الم اطر مثل: االصابة باألمرا ، حاال  التسمم مو 

ر ـأما الم اط لحقري.المبياا ، االصابة أثناء العمل ا

ر  لها العامإ  الةراعيا  فتمثر  ـة التي تتعـالمهني

ف : ضربا  الشمس، االصابة ببع  األمرا  مثل 

البرهارسيا، التعر  لراغ الحشرا  والثعابيو. وقا 

 . ووا وله وتنعكس مثل هذى الم اطر عري حياته

النسبة لرعمال الةراعييو بف  محاف ة سوها  أما 

ه  الم اطر الت  يتعرضوو لها مم العمالة تشابفقا 

ف  محاف ة المنيا ولكو أضافوا عريها التعر  لهجوم 

الحيوانا  المفترسة كالذ اب، واإلصابة بالجروح 

أحيانا  نتيجة االست اام ال اطئ لبع  اقال ، 

والتعر  لم اطر التعر  لرمبياا . أما بالنسبة 

التي  لرعامإ  الةراعيا  فكان  أهم الم اطر

يتعرضو لها هي اإلصابة بضربا  الشمس ، والتعب 

واإلجهاا المستمر ، وانتقال بع  األمرا  مو 

 الحيواو ل نساو.

وف  ضوء ماسبق عرض  نجا أو هناك حاجة  

مرحة إلجراء الاراسا  ال اصة بترك الف ة المهمشة مو 

القطاه الةراعي ، وح  الجها  المعنية عر  اإلهتمام 

ةراعية، ولنشاء صناوق  ا  يقام  اما  بالعمالة ال

حت  التفقا الاولة ف ة لتنمية وتطوير قاراتهم تاريبية 

هامة يقم عر  عاتقها أااء أعمال ةراعية ذا  قيمة، 
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وتقايم الرعاية االجتماعية والصحية، وجمعهم ف  كياو 

 موحا.

 

 (ومالك ين/مستأجر)رانياُ: المزارعين 
 

يو، يضم االول تناول  نتا   هذا الجةء شق

توصيل لروضم الراهو لرمةارعيو مو الرجال 

والسياا  مو  إل طرح بع  الموضوعا  مثل 

مصاار حصولهم عر  مسترةما  االنتا ، وتجمعهم 

ف  كيانا ، والشق الثان  ي ت  بالمعوقا  الت  

 تواجههم ف  سبيل ةيااة االنتاجية.
 

حصوث على مستلزمات االنتاج ومدى ال ادرمص .1

:اشترك ف  اإلجابة جميم أفراا  بة أسعارهامناس

المجموعة النقاشية الرجال ف  محاف ة قنا وذكروا لنهم 

يحصروو عر  التقاوي واألسماة والمبياا  مو 

المصاار التالية: الجمعية الةراعية، لاارا  لنتا  

التقاوي، األهل والجيراو، محصول السنة السابقة، 

، وتجار ال إل وبنك التنمية واال تماو الةراعي

واألسماة بالقرية أو المركة أو المحاف ة. ولم ي ترل 

 (.1)شكث االمر كثيرا  ف  محاف ت  المنيا وسوها  

ذكروا  أنها فوفيما يتعرق بأسعار مسترةما  اإلنتا  

تضاعف  ف  السنوا  اال يرة وهذا أا  لةيااة 

التكاليل وقرة العا ا. وقا توافق  مجموعة السياا  

فس المصاار، ولو عةو لرتفاه أسعار عر  ن

مسترةما  اإلنتا  ال  لرتفاه األسعار ف  جميم السرم 

 االستهإكية وما يحا  ف  العالم مو أةما  اقتصااية.
 

توجهاتهم نحو تجمعهم فى كيانات أو اتحادات  .2

 قنا ةف  محاف أوضح  النتا   : نوعية فيما بينهم

  أوتعاونيا   اتحااا أيةبأن  التوجا  ألرجال/سياا (

كما أنهم ال ياركوو أهمية لال الجمعية الةراعية، 

االمر الذ   تجمعهم ف  كيانا  من مة تعبر عنهم،

ومهاراتهم فيما يتعرق بكيفة  هميسترةم تنمية معارف

ترك الروابط تكويو االتحاا وفرسفة التعامل مو  إل 

أوضح   فقا أما ف  محاف ة المنيا. تعاونيا أو ال

أو الةراه عري استعااا لتجمعهم مم بعضهم في  النتا  

وأيضا  بيو  ،صورة جمعيا  تعاوني  انتاجية أو تسويقية

الةراه وكل مو القطاه ال ا  والهي ا  الحكومية 

ولم ي ترل  المت صصة والتي لها عإقة بالةراعة.

 االمر ف  محاف ة سوها .

 

المعوقللات التللى تللواجههم فللى سللبيث زيللادة ا نتللاج . 3

: اشتتار  أستتتجابا  المجموعتتة  تحقيللق عائللد مجللزىو

 والستياا  فت  محاف تا  الاراستة  متو الرجتال النقاشية

مجموعتة متو  ها ال أمكو تصنيف أو هناك عاة معوقا 

الت : معوقتا   (4)بالجلدوث رقلم والموضحة المعوقا  

تتعرتتق بااليتتا  العامرتتتة، والتتر ، والتربتتة والصتتترل، 

قافيتتة، ولو تبتتايو هتتذا ومعوقتتا  تمويريتتة، وتستتويقية وث

التصتتنيل فتت  محتتاف ت  المنيتتا وستتوها  كمتتا هتتو مبتتيو 

بالجاول. حي  لم يكو هناك أية معوقا  تتعرتق بالتربتة 

والتمويل، أو المعوقتا  الثقافيتة، وعتام وجتوا معوقتا  

ت ت  بالتسويق ف  محاف ة المنيا والت  يمكو عةوها 

ال تر  لعام لاراكهتم لترتك المعوقتا  أو أو المعوقتا  ا

 تمثل أهمية نسبية لهم اوو بيرها مو المعوقا .
 

نتائج الهدف الرانى: التعرف على آليات وأنماط 

 التكيف المقترحة للتغلب على تلك المعوقات
 

وتعكس نتا   هذا الهال المقترحا  واقليا  

المقامة مو المبحوثيو لرت رب عر  المشكإ  السابقة، 

ضوء  ف ا  ــ  تصنيل ترك المقترحــوفيما ير

 المشكإ :

االهل 

 والجيران

تجار الغالل 

 واالسمدة

بنك التنمية 

واإلئتمان 

 الزراعى

محصول العام 

 الماضى

إدارات انتاج 

 التقاوى

الجمعيات 

 الزراعية

مصادر 

الحصول على 

مستلزمات 

 االنتاج

: مصادر مستلزمات 1شكل 

 االنتاج
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 أوال: العمالة الزراعية

 

: لم لتحسين مهاراتهم وقدراتهم المقترحةالوسائث 

سواء رجال  تقترح المجموعة النقاشية ف  محاف ة قنا

أو سياا  أية وسيرة لتحسيو مهاراتهم، وربما يرجم 

ام وعيهم وعام حصولهم ووصولهم ـذلك ال  ع

اة مثل التوصيا  ـارل الجايــلرمعروما  والمع

اإلرشااية، وأيضا  لعام ترقيهم ال  نوه مو التاريبا  

قام بها ف  المجال الةراع ، ولكو كان  لهم مباارة 

بع  العمال الةراعييو يرافقهم مجموعة مو 

الي مةاره شركا  السكر  بةيارة المةارعيو

والصناعا  التكامرية لكي يشاهاوا عمرية شك بذرة 

 بنجر السكر.

باوا رببتهم في لقامة مشروه كبيرة يضم كل وقا أ

العمال الموجوايو بالقرية مثال مشروه استصإح 

االراض  أو مصنم عرل، بحي  يمثل مصار ا ل 

ثاب  لهم وألسرهم، ف  حيو ذكر  األقرية منهم ان  

يمكو أو يكوو لايهم مشروه  ا  بجانب العمل 

 الةراعي كما سبق ذكرى.

فقا تبرور  أفكارهم بصورة ، أما ف  محاف ة المنيا

أكثر وضوحا ، حي  ذكر البع  مو أعضاء 

المجموعا  النقاشية أو التاريب هو السبيل لتحسيو 

مهاراتهم كعمالة ةراعية عر  بع  األعمال الةراعية 

الحايثة مثل عمريا  ت ضير أو شك بذرة محصول 

بنجر السكر، حي  أنها تحتا  الي مهارا  معينة ال 

ير مو العمال الةراعييو وأيضا  ةيارة تتوفر في كث

بع  األماكو التي تتوفر بها تقنيا  ةراعية حايثة 

لمشاهاتها واكتساب  برة  اصة مثل مناطق الري 

بالتنقيط والرش، لضافة ال  توفير المشروعا  الت  

. (3)بالجدوث رقم طرحوها مو قبل والمبينة 

مانم مو قيام المرشا الةراعي  وأوضحوا أن  ال

بتعريمهم بع  ال برا  الةراعية الحايثة. أما 

العامإ  ففضرو التاريب عر  نوعيا  أ ر  مو 

المشروعا  مثل الحياكة، ومنتجا  االلباو، وتربية 

 المواش  واالبنام.

وف  محاف ة سوها  أضاف  مجموعة الرجال 

 تاريبهم عر  لست اام اقال  الحايثة في رش

المبياا ، ومهو حرفية ليس لها عإقة بالنشاط 

الةراع  مثل النجارة والبناء، كوسيرة لةيااة ا رهم 

وتعوي  النق  في أيام العمل بالةراعة، وان فا  

ما العامإ  الةراعيا  فطالبو بالتاريب أاألجور. 

عر  كيفية عمل عإ ق مركبة، والت ذية السريمة 

 لرمواش  والاواجو.

 

اقترح  :م لتحسين أجورهم وضمان أجر رابتمقترحاته

البع  ف  محاف ة قنا مو الرجال االساليب التالية 

 لتحسيو ا ل أسرهم: 

  رق فر  عمل لجميم أفراا األسرة وتوفير 

 قرو  ميسرة.
  صرل سرل مسبقة قبل موسم العمل الةراعي يتم

 تساياها بعا كسر محصول القصب 
  تاافم عو حقوق تكويو جمعية او رابطة اا ل البرا

 العمالة الةراعية 
  االهتمام بال اما  الصحية واالجتماعية بالقرية 
  لتباه الاورة الةراعية لضماو تنوه المحاصيل

 الةراعية وبالتال  توةيم العمل طوال العام
  النباتا   –تنويم الةراعا  بالقرية  أل ال ضر

 السمسم ( –الكركاية  –الطبية والعطرية 
مو العامإ  أو هذى المشكإ  فيما ذكر  قرة 

موجواة منذ ةمو طويل  ولكو متطربا  الحياة كان  

القارة عر  ت يير الواقم  وليس لايه وأقل مو ذلك وه

وحل المشاكل "اإلنساو الةم يعيش بأي وضم".  وقا 

يرجم ذلك لل  لمكانياتهم  االقتصااية واالجتماعية 

عة المحاواة. ولكو البع  منهو لتفقو مم مجمو

الرجال عر  توفير قرو  ميسرة تمكنهو مو لقامة 

مشروعا  اا ل القرية بالضماو الش ص  فقط، 

، وأضفو ضرورة مساواة وووجوا كياو يعبر عنه

 األجر اليومي بيو الرجال والسياا . 

أما ف  محاف ة المنيا فأكا  النتا   المتحصل عريها 

با  مو الرجال والسياا  أن  لكي يتم رفم ا ولهم ال

مو التحول عو االعمال الةراعية وتكوو لايهم 

مشروعا   اصة. وف  محاف ة سوها  أوضحوا أو 

 التاريب سيفتح أمامهم الفر  لتحسيو ا ولهم.

 

 رانياً: المزارعين

 

نتا   المقترحا  واقليا  المقامة مو الوتعكس 

المةارعيو والمةارعا  لرت رب عر  المشكإ  
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عرق بةيااة االنتاجية الةراعية السابقة، وذلك  فيما يت

ومواجهة التحايا  الت  تواج  القطاه الةراع . وفيما 

 ير  تصنيل ترك المقترحا  عر  ضوء المشكإ :

 

: أوضح المةارعوو أن  زيادة االنتاجية الزراعية

لةيااة االنتاجية الةراعية، فنن  يجب وضم لليا  لحل 

ر ، والفاقا، المشكإ  الت  تواجههم بالنسبة لمياى ال

، وارتفاه ارجا  الحرارة، ألمحر / ارج ( والتسويق

 وتاهور التربة، وتقريل الفقا، ورفم أسعار التوريا.

وأبا  المجموعا  النقاشية مو المةارعيو ف  

الموضحة ا  ـة المقترحـة الثإثـمحاف ا  الاراس

لةيااة اإلنتاجية ومواجهة التحايا   (5)بجدوث رقم 

 ه الةراعة.الت  تواج  قطا

المقترحا  الت  طرح  مو مجموعة وقا تمثر  

 المةارعا  بمحاف ة قنا فيما ير :

   وجوا عامإ  بالجمعية الةراعية ضرورة

لمساعاتهو عر  الرا عو االستفسارا  المتعرقة 

 بةراعة قصب السكر
  تماو  وجوا مناوبا  مو بنك التنمية واالضرورة

 الةراعي 
 و بمصنم السكر تمثيرهو ف  لجاو المواةي

 وعضوية الجمعية المركةية لرمحاصيل السكرية
  لقامة مصنم أعإل أو أسماة عر  م رفا  قصب

 السكر يقوم بتش يل فتيا  القرية 
   مشاركة فتيا  القرية ف  مشروعا  االنتا

 الحيوان  لإستفااة مو م رفا  قصب السكر
   تفعيل اور وسا ل اإلعإم واور اإلرشاا الةراع

 ر المعروما  الةراعية لتوفي
   تحفية طربة الماارس عر  حب العمل الةراع

 وتربيبهم ف  مساعاة االهال  
  وجوا مقر أومكتب لشركة السكر بالقريةضرورة 
  تكويو اتحاا نسا   ألناا  نسا  ( يطالب بحقوق

مةارعا  القصب ويوفر لهم اقال  الةراعية 

اى واالسماة، ويماهم بمعروما  عو القرو  وفوا 

 كيفية حسابها وطرق ساااها 
 . اهتمام ااارا  الر  بتطهير التره والمصارل 

وف  محاف ة سوها  طالب  المةارعا  بت في  

أسعار مسترةما  اإلنتا ، وتوفير الاعم لرمةارعيو 

بنقامة مشروعا  أ ر  بجانب ةراعة األر  مثل 

تسميو المواشي، وتوةيم مسترةما  اإلنتا  مو 

لمستأجريو والمإك بشكل عاال لتقريل الجمعية عر  ا

تكاليل اإلنتا  الةراعي وتشجيم المةارعيو وحثهم 

 عر  ةيااة اإلنتاجية.

أوضحو أن  مو فقا اما بالنسبة لرتسويق المحر  

الضرور  توفير الاعم النقاي لرمةارعا  لمساعاتهو 

في تسويق المحاصيل، والسااا بعا بيم المحاصيل، 

ضرورة وجوا جها  من مة  وأيضا  التأكيا عر 

لتسهيل التسويق، وتوفير المواصإ   ولرتعاقا معه

أضفو أن  ووسا ل النقل لسهولة عمريا  التسويق. و

البا مو وجوا تقاو  جياة النها تسهم ف  ةيااة 

 .الفاقا ف  االنتا االنتاجية وتقريل 
 

التعرف على األوضاع المؤسسية نتائج الهدف الرالث: 

المؤسسات الث العالقة بين المزارعين ومن خ الحالية

 الزراعية

 

تتعرق نتا   هذا الهال بالتعرل عر  عإقة كل 

ة الةراعية ـالعمال – ةــ  الاراســمو مجموعت

ف  محاف ا  الاراسة بالمؤسسا   -والمةارعيو

ة واال تماو ـة مثل بنك التنميـا  الةراعيـوالجه

ال ا ،  ، والقطاه ـاا الةراعـالةراع ، واالرش

 والمشكإ  الت  تواجههم وسبل تطوير ترك العإقة.
 

 أوال: العمالة الزراعية
 

  ـفة ـة الةراعيـالعمال أوضح  النتا   أو

ليس سواء لررجال أو السياا ، المحاف ا  الثإثة 

 ا ةراعية أو جه ا تعامل مم مؤسس لايهم أ 

لكونهم ليس لهم صفة رسمية ذلك  يرجمواقراضية 

فقط ولكو ف  محاف ة سوها   و أية ضمانا .واليمركو

تبيو أو هناك مو العامإ  الةراعيا  مو يتعامرو مم 

مثل جمعية كاريتاس،  بع  الجها  المقامة لرقرو 

وبنك التنمية واإل تماو الةراعي، وجمعية رجال 

األعمال، وجمعية الشباب المستثمريو ورجال األعمال 

تنمية المرأة بمحاف ة سوها ، لضافة ال  مشروه 

 الريفية.
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 رانياً: المزارعين

 

تبايو االمر بالنسبة لهذى المجموعة موضم الاراسة 

حي  كان  لهم عإقة ببع  المؤسسا  الةراعية، 

ولو تباين  قوة العإقة مو محاف ة أل ر  ومو جهة 

 .(6)بالجدوث رقم أل ر  كما هو موضح 

 الفتبيو أو بالبية المةارعا   وف  سوها ،

المؤسسا  مو  أو أ  مم القطاه ال ا يتعامرو 

 ضعيل مم ولو كاو هناك تعاوو المحرية أو الاولية.

بنك التنمية واإل تماو الةراع ، وتوجا عإقة مباشرة 

حي  يمر عر  الةراعا  ويقام  مم المرشا الةراع 

و للي  في مكتب  بلهو النصا ح واإلرشااا  وأحيانا  يذه

 لطرب المشورة.

اقترحتتتتتتت  المجموعتتتتتتتا  النقاشتتتتتتتية متتتتتتتو وقتتتتتتتا 

المةارعيو/المةارعتتتا  فتتت  المحاف تتتا  التتتثإ  أنتتت  

لتحسيو وتطوير العإقة بيتنهم وبتيو االرشتاا الةراعت  

 بع  لقامتة العايتا متو النتاوا  واالجتماعتا التاقترح 

اإلرشتتتتتااية، تتتتتتوفير النشتتتتترا  والمجتتتتتإ   والحقتتتتتول

ال با متو  أن  كماالةراعية بالجمعية الةراعية  بالقرية. 

تواجتتا المرشتتا الةراعتتي بالجمعيتتة التعاونيتتة الةراعيتتة 

ضتتتترورة للمتتتتام المرشتتتتا  ، متتتتمالحقتتتتل أيضتتتتا  فتتتت و

باالحتياجا  اإلرشااية لرمةارعيو وللمام  بالمعرومتا  

الكافية عو المحاصتيل الم ترفتة، وعمتل متاارس حقريتة 

 مستمرة لرمةارعيو.

 

القطاع ير تطوالمقترحة لاآلليات نتائج الهدف الرابع: 

  الزراعى 

 

تتعرق نتا   هذا الهال بالتعرل عر  اقليا  

المقترحة لتطوير القطاه الةراع  وجعر  قطاعا  جاذبا  

مو  إل طرح بع  الرؤ  واستطإه توجها  

المبحوثيو ناحيتها وتحاياا  فيما يتعرق بالت يرا  

اةا  الةراعية، والتفت  ـة، وتجميم الحيـالمنا ي

جهة، ومقترحاتهم المباشرة ف  هذا الصاا  الحياة  مو

 مو جهة أ ر .

وقا تبيو أو العمال الةراعييو لم يباوا أية 

مقترحا  في هذا الصاا، وربما لكونهم يمارسوو 

أعماال موسمية وف  مهام محااة، لضافة ال  عام 

وعيهم بالت يرا  المنا ية وكيفية مواجهة تحاياتها، 

 ميم الحياة .وال السياسا  المقترحة لرتج

ةراعة ألرجال/سياا ( فقا اقترحوا  المةارعووأما 

المحاصيل وفقا  لمواعيا تحااها وةارة الةراعة تتوافق 

والت يرا  المنا ية، وتوعية المةارعيو بالمواعيا 

المناسبة لةراعة كل محصول وفقا  لت يرا  المناخ 

وةراعة أصنال تتحمل الت يرا  في ارجا  الحرارة، 

صنال جاياة مو التقاوي مقاومة لر رول ولنتا  أ

 المنا ية المت يرة.

   مقترحاتهووبالنسبة لرمستأجرا  والمالكا  تمثر

في الري في الصباح الباكر، ةيااة عاا الريا ، 

وةراعة المحاصيل في المواعيا المناسبة وفقا  لارجا  

كوو تالرش لمقاومة األمرا  التي قا والحرارة، 

الحرارة سبباُ لها، ورش األسماة  الت يرا  في ارجا 

 لتاف ة المحصول.

نحو تجميم الحياةا   واتجاهاتهوقا تبيو أو 

الةراعية عر  مستو  الحو  أو الةمام لرت رب عر  

 ، لم ترق  اهتماما  و اصة ف مشكرة تفتي  الحياةة

و ةمام القرية بأكمر  أيرجم ذلك ال  ومحاف ة قنا 

 لسكر.محصوال موحاا  هو قصب ايةره 
أسفر  وسوها  فقا المنيا  ت وف  محاف 

المناقشا  أو جميم الةراه أقروا بأو ن ام تفتي  

الحياةا  بير مناسب لرمجتمم المصري وأن   رق 

العايا مو المشاكل ومنها صعوبة است اام الميكنة 

الةراعية الحايثة، ةراعة أكثر مو محصول في 

عمريا  ااء بع  الأالحو  الواحا أاي الي صعوبة 

أما السياا   الةراعية مثل مكافحة االفا  والحشرا .

ن ام تفتي  الحياةا  فرحبو ببقاء  ف  محاف ة سوها 

حسب  وذلك ألو كل واحا بيأ ذ حق  في الميرا 

 .قولهو

كما أكاوا عر  أو ن ام تجميم الحياةا  عري 

مستوي الحو  أو الةمام يسهم في ةيااة االنتاجية 

عمريا  التسويق، وتوحيا ةراعة الةراعية وتسهيل 

المحصول الواحا، والقضاء عري مشكإ  الري، 

والقضاء عري مشكإ  المكافحة الحيوية وبيرها مو 

ة التجميم ــةا  التي كان  تصاحب عمريــالممي

 الةراعي. 
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ى محافظات . طبيعة العالقة بين المزارعين وبعض المؤسسات الزراعية والمشكالت التى تعترضها ف6جدوث 
 الدراسة

 

 محافظة سوهاج محافظة المنيا محافظة قنا الجهة

بنك التنمية واال تماو 

 الةراع 

 ة لر رول ـعإقة جبري

ةاره ـة لرمــاالقتصااي

ة لشراء ــولتوفير السيول

 مسترةما  االنتا 

  ارتفاه الفوا ا 

 كثرة المصاريل االاارية 

  العإقة قوية نوعا  ما ولكو

 لمشكإ تكتنفها بع  ا
 ا  االنتا  ـراء مسترةمـش

م بع  ــبي ،يــالةراع

ة ــل الةراعيــالمحاصي

 القرو الحصول عر  

  ي ـاة عرـارتفاه سعر الفا

القرو  االستثمارية بصفة 

  اصة
 ار بع  ــاه اسعــارتف

ة ـا  الةراعيــالمسترةم

بنك العو طريق  ةالمورا

 كاألسماة
  عام قيام فروه البنك بتوفير

في المواعيا المناسبة  األسماة

مما يعر  الةراه لةيااة 

 راألسعا
 براما  التأ ير في  ارتفاه

 حالة عام سااا القرو .

 

 ا ـالعإقة ضعيفة وتكتنفه

 بع  المشكإ 
   الحصول عر  مسترةما

بنك وتقريبا  الاإلنتا  مو 

ة لسعر ـاألسعار مساوي

 السوق
  اــرا  بطاقــاست  

 الحياةا 

 

عنا  هور اصابا  أو   االرشاا الةراع 

أمرا  وذلك باإلتصال 

بالمهناس الةراع  أو 

 مهناس مصنم السكر

  شراء التقاو 
 عام توافر المرشا 

 ل الو ـا تعامــال يوج

المرشا الةراعي ال يقوم 

 باورى

 وا المرشا في ـعام وج

 كثير مو األحياو 

 عاا المرشايو محاوا 

 ي ـوي المعرفــالمست

 لرمرشايو بير مناسب 

 شراء مسترةما  اإلنتا   بير مبيو بير مبيو طاه ال ا الق
 بيم بع  المحاصيل 
 ة مو التجار عر  ـالسرف

 المحصول

 المصدر: عينة الدراسة
 



 القطاع الزراعى التحديات الراهنة التى تواجهومالمح الفقر الريفى 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(1), 2013 

19 

المقترحا  التالية لحل  بع  المةارعيو وقا قام

مشكإ  تفتي  الحياةا  بعياا  عو ن ام تجميم 

 الحياةا :

  باوو اتفاق المةارعيو عر  ةراعة محصول واحا

 .تجميم الحياةا 

  توةيم مسترةما  اإلنتا  عر  لجمالي المنةره

  .والمةارعيو ويتم التوةيم عر  حسب المساحا 
 التاريب عر  إلقامة المشروعا  بجانب الةراعة. 

وقا أسفر  المناقشا  مم مجموعة المةارعيو 

بشأو تطوير القطاه الةراع  وجعر  قطاعا  جاذبا  

 ل ستثمارا  عما ير :

قنا أن  محاف ة راء أفراا الحرقة النقاشية ف  أأفاا  

اء المشروعا  ــراءا  ترا ي  لنشــل لجـيجب تسهي

الةراعية مثال المناحل والمشاتل وتاوير الم رفا  

الةراعية،  وتاريب الشباب عر  لاارة المشروعا  

وتسويق منتجاتهم، وتسهيل لجراءا  الحصول عر  

حاصيل التصايرية القرو ، وتنوه ةراعة الم

 ومحاولة ايجاا ةراعا  أ ر  ب إل قصب السكر،

 توةيم االراض  المستصرحة عر  الشباب .

المنيا أوضح  النتا   أن  لكي يكوو محاف ة وف  

قطاه الةراعة جاذبا  لإستثمارا  ولفر  العمل 

ل مشكإ  القطاه الةراعي ـا مو حـلرشباب الب

ر اسعأرتفاه والمتمثرة في نق  مياى الري، ا

مسترةما  االنتا  الةراعي، تجايا شبكة الصرل 

م أسعار ـي  ف  أو تاعيـل عرـالم طي، العم

مسترةما  االنتا  الةراعي، نشر مشاريم تربية 

الحيواو النتا  الرحم واأللباو والاواجو، رفم أسعار 

الحاصإ  الةراعية، التوسم في تصاير الحاصإ  

ي الصحراوية وتوةيعها الةراعية، استصإح األراض

 لرشباب.

 أما ف  سوها  فتمثر  أرا هم ف  توفير مياى الري،

توفير مسترةما  اإلنتا  بأسعار مناسبة، توفير العمالة 

المناسب لرعمالة الةراعية ،  الماربة وتحايا األجر

توعية المةارعيو بةراعة المحاصيل بير التقرياية، 

نتجاتهم والتعاقا مم المةارعيو عر  تسويق م

المةارعيو  وتةوياوتشجيعهم عر  العمل بالةراعة ، 

بمسترةما  اإلنتا  باوو فوا ا ، توةيم األراضي 

الجاياة عر  الشباب ولعطاء الشباب فترة مناسبة لحيو 

نجاح ةراعتهم ثم تحصيل ثمو األر  عر  فترا  

طويرة ، واعم مسترةما  اإلنتا  باألراضي الجاياة 

 لرشباب.

حا  المستأجرا  والمالكا  لمراضي أما اقترا

الةراعية: فأمكو حصرها في لقامة مشاريم مكمرة 

لقطاه الةراعة مثل تربية المواشي، التاريب ل ير 

المت صصيو في الةراعة لرعمل بالةراعة والتاريب 

التقرياية والجافة، وتوفير بير عر  تصنيم األعإل 

ضي معاا  لتصنيم منتجا  األلباو، تمريك األرا

ير األراضي جالةراعية باال  مو اإليجار، أو تأ

 الةراعية بالتعاقا.

 

 لمجموعتى الدراسة SWOTتحليث 

 

أسفر  نتا   التحريل عو وجوا نقاط لرقوة 

والضعل ف  مجموعت  الاراسة، بالنسبة لرعمال 

الةراعييو ألرجال/سياا ( فمو نقاط الضعل عر  

ا ترك الف ة سبيل المثال تبيو أن  عر  الربم مو وجو

لال أنها بير ماهرة بل وناارة ف  بع  المجاال  

الةراعية، وهو ما قا يعة  ال  عام مواكبتهم 

لرت يرا  الت  تحا  ف  المجال الةراع ، وأيضا  عام 

اهتمام مؤسسا  الاولة والمجتمم المان  بتطوير 

مهارا  هذى الف ة. كما اتضح أو تطبيق الميكنة 

لعا رية قا تسبب  ف  لثار سربية الةراعية، والةراعة ا

لترك الف ة حي  يتم تقنيو لست اام العمالة ف  بع  

الَمةاره وهو بمثابة تهايا لوجوا ترك القو  البشرية، 

ولكو مو جانب أ ر هناك فرصا  أ ر  متاحة أال 

وه  الحاجة اليهم ف  بع  العمريا  الةراعية 

 ة ف  ف ةـاها( و اصـاا وما بعـألعمريا  الحص

 السياا .

أما مجموعة المةارعيو، مو مإك ومستأجريو، 

فقا تمثر  أهم نقاط القوة لايهم مقارنة بمجموعة 

العمالة الةراعية أو لايهم ا ل ثاب  ال  حا ما، ن را  

لتنوه االنشطة الةراعية الت  يقوموو بها، ولكو 

الت يرا  المنا ية تمثل تهاياا  وتحايا  أ ر عريهم 

اوو مم وةارة الةراعة واالطرال ذا  مواجهت  بالتع

الصرة لرتقريل مو حاة ترك الت يرا  مو  إل لليتيو 

متواةيتيو تتمثل االول  ف  التكيل مم االوضاه 

الراهنة بنتباه التعريما  الفنية وت يير مواعيا الةراعة
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 للعمالة الزراعية SWOTتحليث  .7جدوث 

 

 نقاط الضعف نقاط القوة

  ف  مجال الةراعةال برة الجياة 
 القيام بعمريا  ةراعية تحتا  لرقو  البشرية 
   عمالة الفتيا  ضرورية ف  مراحل الفرة والتاري

 والتعب ة
  بع  عمريا  الحصاا تحتا  فتية/فتيا  ص رر

 السو
 لستعاااهم لرتطوير 

 نارة العمالة الةراعية الماهرة 
 عام وجوا كيانا  تعبر عنهم 
 مةسبل معيشة بير لمنة ومستاا 
 تعرضهم لم اطر مهنية 
 رببتهم ف  ترك العمل 

 التهديدات الفرص المتاحة

 طاقة بشرية يمكو تطويرها بالتاريب 
 جذب المةيا مو الشباب وتوفير فر  عمل 
  مشاركتهم ف  أنشطة التصنيم الةراع 
  حاجة الَمةاره لهم 

 الميكنة الةراعية 
 الةراعة العا رية واالسرية 
 ع  هامفقاانهم كمورا بشر  ةرا 
   الن رة المجتمعية السربية نحو عمل الفتيا  ف

 الحقول

  

 

 

 للمزارعين/ المزارعات مالك ومستأجرى االراضى الزراعية SWOTتحليث  .8جدوث 

 

 نقاط الضعف نقاط القوة

  وجوا مصار ا ل ثاب 
  وجوا ضمانا  لمإك االر  ومو ثم تيسير

 حصولهم عر  قرو 
 وجوا كيانا  تعبر عنهم 
 تهم ف  المجال الةراع  بر 

   تعرضهم لم اطر القطاه الةراع 
  لرتفاه تكاليل االنتا 
  لست اام مياى الصرل ف  الر 
  االسرال ف  لست اام االسماة والمبياا 
   بع  مسترةما  االنتا  مجهولة المصار وذا

 تأثير ضار عر  الصحة العامة
  تفت  وقةمية الحياةا 

 التهديدات الفرص المتاحة

 ا ةراعة االحوا توحي 
 الميةة النسبية لرمحاصيل المةروعة ف  كل منطقة 
  سا الفجوة ال ذا ية مو بع  المحاصيل و اصة

 االستراتيجية
   ةيااة لنتاجية االر 
 مشاركتهم ف  صنم القرار 

 تقر  المساحا  المةروعة 
  تاهور التربة 
 التعا  عر  االر  الةراعية 
 الت يرا  المنا ية 
   االسواق ال اجيةرف  الصاارا  ف 

  

 المصدر: عينة الدراسة
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والتراكيب المحصولية وبيرها مو أساليب التكيل، 

وت ت  الثانية بالسع  ال  التقريل مو اقثار المستقبرية 

لترك الت يرا  بالحا مو مسبباتها مثل االسرال ف  

التسميا والمبياا  االمر الذ  يؤا  لترو  التربة 

لثقيرة وفقااو التنوه الحيو ، وتركة نسبة العناصر ا

ر ـأضل ال  ذلك ضرورة تفعيل اور صناوق الم اط

اة المةارعيو المضاريو حال ـة لمساعـبوةارة الةراع

 لستنفاذ كل الوسا ل الفنية الممكنة. 

ومو أهم التهاياا  الت  تواج  ف ة المةارعيو، بل 

والقطاه الةراع  برمت ، فقااو ولستنةال األراض  

ة األمر الذ  يهاا األمو ال ذا   ووجوا ترك الةراعي

الف ة وكل الصناعا  واالنشطة القا مة عري ، كما يؤا  

لافم ف ا  عاطرة أ ر  ف  المجتمم، ويؤثر عر  

تواةو ميةاو المافوعا  ن را  لتوجي  جانب كبير مو 

مواةنة الاولة ل ستيراا المحاصيل والمواا ال ذا ية. 

ستراتيجية لرتنمية الريفية ومو ثم البا مو وجوا ل

والةراعية ماعمة بن ام لاار  فعال يضمو تنفيذ 

برام  وأنشطة االستراتيجية بشكل كامل ولاي  مو 

 المرونة والكفاءة لمعالجة ولاارة االةما .

 

 والتوصيات  المناقشة العامة للنتائج

 

تا   الاراسة فنن  يمكو نف  لطار ما توصر  الي  

ساسية والت  يمكو االنطإق منها طرح بع  النقاط اال

وتحويرها ال  سياسا  تعمل عر  تفعيل ترك المباارة 

الحكومية مو جانب، ووضم السياسا  المإ مة لرت رب 

عر  كل ما تم التعر  ل  وطرح  مو قِبل المجمعا  

النقاشية ف  المحاف ا  الثإ  موضم الاراسة مو 

 .(2012)مجلس الوزراء، جانب أ ر

 

تشكل العمالة الةراعية جانبا  هاما  ف  من ومة  أوال:

القطاه الةراع ، وهم يؤاوو أعماال  لها أهميتها اإل 

أنها تواج  عاة مشاكل تتمثل ف  موسمية العمل 

الةراع ، وقرة فر  العمل المتاحة أمامهم، وعام 

وجوا شبكا  لرضماو االجتماع  والصح ، لضافة 

و لها بصفة عامة ال  الم اطر المهنية الت  يتعرضو

والسياا  بصفة  اصة، ولذا تربب هذى الف ة ف  

التحول ال  مهو أ ر ، أو أو يكوو لايهم مشروه ما 

يساعاهم عر  تحسيو مستوياتهم المعيشية، ومو ثم 

 توص  الاراسة بما ير :

أو تقوم نقابة عمال الةراعة بتقايم الرعاية  .1

وع  االجتماعية والصحية والفنية لهم، مم نشر ال

بأهمية االنضمام لرنقابة ل ستفااة مو ال اما  

 المقامة.
تقايم قرو  جماعية إلقامة مشروعا  ةراعية  .2

يتمركها ويايرها عمال الةراعة مم تقايم اراسا  

 الجاو  والاعم الفن  الإةم لهم.
تاريب عمال الةراعة عر  التقنيا  واالساليب  .3

ل ف  الةراعية المستحاثة لفتح لفاق جاياة لرعم

 المةاره المتميةة.
لعطاء الفرصة لعمال الةراعة ف  تمرك األراض   .4

المستصرحة عر  أقساط طويرة األجل مم توفير 

 مسترةما  االنتا  والميكنة بصورة ماعمة.
 

يعتما قطاه عري  مو السكاو الريفييو عر   رانياً:

الةراعة كمصار وحيا لرحصول عر  الا ل حي  

ك لمراض  الةراعية، وف  يعمروو كمستأجريو أو مإ

الوق  الذ  ين ر في  لرفقر عر  أن   اهرة ريفية يمكو 

لرةراعة أو توفر سبل التنمية المستاامة اذا أمكو ةيااة 

ة ـاالنتاجية. وهذا االمر يتطرب الكثير مو الجهوا الحثيث

ة، والقطاه ال ا ، ـا  الاولـة مستويـعر  كاف

يو، ووسطاء ومن ما  الةراه، وجمعيا  المنتج

 التسويق. ومو ثم توص  الاراسة بما ير :

لجراء لصإحا  مؤسسية عر  جهاة االرشاا  .1

الةراع ، والجمعيا  الةراعية، وبنك التنمية 

وإل تماو الةراع ، ومشروه شباب ال ريجيو بما 

يسمح بتفعيل اورهم ف  تقايم  اما  مميةة 

 لرةراه.
قيام تعايل قانوو التعاوو الةراع  بما يضمو  .2

جمعيا  ةراعية قا مة عر  أسس تعاونية 

ومشاركة حقيقية مو الةراه ف  لاارة العمل 

 التعاون .
تفعيل اور الجمعيا  التعاونية الةراعية ف  توفير  .3

مسترةما  االنتا  الةراع  مو التقاو  عالية 

االنتاجية ف  ميعاا ةراعة المحصول، وكذلك 

ا، مم االسماة والمبياا  مو مصاار موثوق فيه

 تحصيل ثمنها بعا حصاا المحصول.
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االهتمام بالةراعا  التعاقاية بيو الةراه ووةارة  .4

 الةراعة  اصة فيما يتعرق بمحاصيل التصاير.
تجميم الحياةا  الةراعية عر  مستو  األحوا   .5

لةراعتها بمحصول واحا، وذلك مو  إل لنشاء 

روابط لمإك األراض  الةراعية تضمو حقوق 

سهل لجراء العمريا  الةراعية وتسويق المركية وت

 المنت .
قيام الاولة باعم مسترةما  االنتا  الةراع  مو  .6

أسماة وتقاو  ومبياا  مم تشايا الرقابة عر  

 مصاارها وصإحيتها.
تحايا أسعار المحاصيل واالعإو عنها وبما  .7

 يتماش  مم أسعار االسواق العالمية.
وفير تشجيم لقامة من ما  لرةراه تتول  ت .8

مسترةما  االنتا ، واالعإل والميكنة الةراعية، 

 وتسويق المنتجا  الةراعية محريا  واوليا .
لشراك الجمعيا  االهرية ومن ما  الةراه ف   .9

 تنفيذ مشروعا  ت ام المجتمعا  الريفية.
توفير قرو  ميسرة لرشباب، وتشجيعهم عر   .10

لقامة مشروعا  ةراعية بصورة جماعية مم 

تقايم الاعم الفن  الإةم، ومساعاتهم ف  تاريبهم، و

 تسويق منتجاتهم ولقامة المعار  الةراعية.
تفعيل اور صناوق الم اطر بوةارة الةراعة  .11

 لمواجهة الت يرا  المنا ية.
وضم اورة ةراعية لسترشااية مم توعية  .12

 الةراه بأهمية اإللتةام بها.
 

را  من ما  المجتمم المان  يمكنها أو ترعب او رالراً:

هاما  ف  لحاا  التنمية الريفية المستاامة، وتسهم باور 

فعال ف  مساعاة الفقراء عر  النفاذ لسوق العمل ف  

حال لا ال مباارا  مبتكرة ف  مجال السياسا  

صإحا  المؤسسية لهذى المن ما ، وتاعيمها إلوا

والتنسيق فيما بينها، ولقامة شراكا  مم القطاه 

. وف  هذا السياق توص  ال ا  ومن ما  الةراه

 الاراسة بما ير :

تفعيل ولستكمال سياسا  وأهاال المن ما    .1

المحرية العامرة بالريل ألالوحاا  المحرية، بنك 

القرية، الجمعيا  التعاونية الةراعية، االرشاا 

الةراع ، جمعيا  تنمية المجتمم( بنستراتيجيا  

ر تهال ال  تعةية قارا  الفقراء الريفييو، وتيسي

 وصولهم ألسواق العمل، وةيااة االجور.
بناء قارا  المؤسسا  المحرية  اصة الت  تتعامل  .2

مم الريفييو بشكل مباشر، مو  إل التاريب عر  

تقايم ال اما  بمستو  ال ق، وأساليب المتابعة 

والتقييم، والحا مو بع  الممارسا  السربية الت  

 تؤثر عر  وصولها لرفقراء.
نسيق بيو عمل ترك المن ما  أو يكوو هناك ت .3

 لضماو تكامل ال اما  المقامة.
أو يكوو ما ل المشاركة المجتمعية هو أساس  .4

عمل هذى المن ما  لتعكس االحتياجا  المجتمعية 

 الفعرية وضماو االستاامة.
 

المرأة الريفية تؤا  اورا  هاما  ف  الحياة  رابعاً:

ريفية ا  الـة ف  المجتمعـة واالجتماعيـاالقتصااي

والحضرية والباوية، وعر  الربم مو ذلك فه  مو 

أكثر الف ا  عرضة لرعايا مو المت يرا  والت  تعوق 

وصولها ولقتحامها لسوق العمل و اصة ف  المجال 

الةراع ، االمر الذ  يتطرب لعطاء أهمية  اصة لترك 

الف ة وفتح أسواق العمل أمامها، وتوفير التاريب 

ا عر  القرو ، بما يعمل عر  الإةم، وتيسير حصوله

تمكينها لقتصاايا  ومو ثم تحقيق الرفاهة االجتماعية لها 

 وألسرتها. وتوص  الاراسة بما ير :

الشفافية عنا االعإو عو الو ا ل، والمساواة بيو  .1

الفر  المتاحة أمام كل مو الرجال والسياا ، 

 وكذا ف  االجور.
اسب مم توفير الفر  التاريبية لرسياا  بما يتن .2

سوق العمل، ومراعاة البعا االجتماع  ألالعااا  

 والتقاليا(.
لقامة المشروعا  كثيفة العمالة، والت  تتناسب مم  .3

طبيعة المرأة، مم توفير وسا ل االنتقال اقمنة ف  

 حالة بُعا المشروعا  عو القرية.
توفير مناوبا  مو جها  االقرا  لرتعريل بترك  .4

 الجها  ومتابعة القر .
هيل الحصول عر  القرو  و اصة العينية، مم تس .5

 توفير الاعم الفن  وفقا  لطبيعة كل مشروه.
توفير التأميو الصح  واالجتماع  لرعامإ   .6

 الةراعيا .

 عــالمراج
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