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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تحظى األرض بإىتماـ كبير فى مجاؿ التنمية   
المستدامة وخاصة فى ظؿ تأثرىا بشكؿ مباشر وغير 

التوسع العمرانى، زيادة  مباشر بالتغيرات المناخية،
التموث والتصحر، باإلضافة إلي العديد مف المعوقات 
والتحديات والتى مف شأنيا التأثير سمبيًا عمى قدرة 
الدولة عمى إنتاج اإلحتياجات الغذائية لمحاضر مع عدـ 
القدرة عمى توفير اإلحتياجات الغذائية المستقبمية، نتيجة 
صعوبة اعادة استغالؿ األرض فى النشاط الزراعى مرة 
أخرى بنفس الكفاءة، اإل بتوفير قدر كبير مف الموارد 
المالية والتى كاف مف المفروض أف توجو إلي تنمية 

ومف  .ع الزراعى وتحسيف مستوى معيشة السكافالقطا
يستيدؼ البحث بصفة أساسية دراسة دور السياسات  ثـ

الزراعية المتبعة فى تنمية وحماية األراضى الزراعية 
لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة، تبيف مف نتائج البحث 

 خالؿ األولى الدرجة فئة مف األراضي مساحة انخفاض

 كانت ما  %56 مف أقؿ إلي (3126-3122 (الفترة

 إجمالىبمغ كما  ،(3111-7::2 (الفترة خالؿ عميو
 منذمساحة األراضى الزراعية التى تـ التعدى عمييا 

 ألؼ 42916 نحو 3128/أكتوبروحتى  2:94عاـ 
وبمغت نسبة ماتـ إزالتو مف تعديات حوالى  فداف،

 2:94لسنة  227منذ صدور القانوف رقـ % 67169
، بينما بمغت نسبة ماتـ ازالتو مف 35/2/3122وحتى 

 36/2/3122منذ منذ % 41131تعديات حوالى 
نسبة مف المتوقع اف يصؿ  .2/21/3128وحتى 

إلي  األراضى الزراعية مف إجمالى مساحة الجميورية

 %5117 نحو  ستبمغ كما ،3127عاـ  %4199 نحو 
 حوالى تمثؿ  %215 بزيادة تقدر بنحو أي 3131 عاـ

 مف نتائج التحميؿ تبيف لقد .1::2 ف عاـع 6317%

 أف يعني وذلؾ القادمة، السنوات في المساحة ستزداد أف

السياسات المتبعة تسير فى اإلتجاه الصحيح نحو 
استدامة الموارد األرضية الزراعية، كما يوصي البحث 
بضرورة المتابعة ولمقضاء عمي األسباب المؤدية 

إضافة إلي تحقيؽ لتدىور وفقد األراضي الزراعية 
الكفاءة والفاعمية في إستخداـ مورد األرض لتحقيؽ 

 .التنمية الزراعية المستدامة
 

األراضى  التنمية الزراعية المستدامة، الكممات الدالة:
القابمة لمزراعة، منيج بوكس وجنكينز، التنبؤ، تدىور 

 ادارة األرض
 
 ةـــــمقدم

 
القطاع الزراعى  فىالسياسات  يسعى واضعي 

 المستدامة واإلكتفاء التنمية مبدأ تحقيؽ إليالمصرى 

 سياسات بيف التوازف إحداث باالعتماد عمى الذاتي،

 تواجو التى التحديات أىـ ومف ،واإلستغالؿ التطوير

يمتمكيا،  التي الموارد حجـ ىو القطاع الزراعى تنمية
 باالحتياجات والوفاء التنمية دعـ خطط عمى والقادرة

ومف ثـ  وتوفير فائض لمتصدير، المحمية لمسكاف
 كيفية المستدامة التنمية تصدرت أولويات أىداؼ

بما يمبى  رشيد بشكؿ الطبيعية الموارد ستغالؿإ
احتياجات الحاضر مع الحفاظ عمى اإلحتياجات 

mailto:Ekram_9375@yahoo.com
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إنتاج  أنماط إتباع عمى التشجيع خالؿ مف المستقبمية،
 الموارد استخداـ في اإلفراط دوف متوازنة، واستيالؾ

 مورد أىميا الطبيعية وخاصة غير المتجددة منيا، ومف
 الطبيعية المصادر أىـ مف األرض األرض، حيث تعتبر

استمرارية وتحسيف مستوى  في أساسياً  دوراً  تمعب التي
 عامة والريفييف بصفة خاصة، معيشة السكاف بصفة

 التنمية تحقيؽ أركاف مف أساسى كركف عتمادىاإتـ  حيث
فى إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  المستدامة

 لتعزيز القطاع الزراعى شامالً  ، والتى تعد إطاراً 3141
 ـاإلستخدا فى مصر، وقد استيدفت االستراتيجية

الطبيعية، وزيادة معدالت  الزراعية مواردمل ـ المستدا
االعتماد عمى الذات في توفير سمع الغذاء اإلستراتيجية 
مثؿ القمح والذرة الشامية، مف خالؿ تنمية وحماية 
الموارد الطبيعية وبالرغـ مف ذلؾ تعاني األراضي 
الزراعية مف العديد مف التحديات، ومف أىميا 
االستخدامات غير الزراعية، التجريؼ، التبوير، 

لتصحر، التغيرات المناخية...الخ، األمر الذى يتضح ا
ستخدامات األرض مف أىـ إدارة وتحديد امنو أف 

التحديات التى تواجو صانعى السياسة ومتخذى القرار 
فى عممية التخطيط  وخاصة فى ظؿ وجود العديد مف 

 القطاعات المسئولة عف ىذه العممية.
 

 المشكمة البحثية
 

القطاع الزراعى  فى السياسات يسعى واضعي 
 المستدامة واإلكتفاء التنمية مبدأ تحقيؽ إليالمصرى 

الذاتي، مف خالؿ تنمية وحماية الموارد الطبيعية 
وبالرغـ مف ذلؾ تتعرض  وخاصة مورد األرض،

األراضى الزراعية المصرية إلي معوقات وتحديات 
عمى قدرة الدولة  عديدة  والتى مف شأنيا التأثير سمبياً 

عمى إنتاج اإلحتياجات الغذائية لمحاضر مع عدـ القدرة 
عمى توفير اإلحتياجات الغذائية المستقبمية، نتيجة 
صعوبة إعادة استغالؿ األرض فى النشاط الزراعى مرة 
أخرى بنفس الكفاءة، اإل بتوفير قدر كبير مف الموارد 

 يمثؿ عبئاً ، مما تقديمو لممزارعيف مايمكف المالية تفوؽ
والتى كاف مف المفترض أف توجو إلي  عمى الحكومة،

ة ػػػػوى معيشػػػػػػػى وتحسيف مستػػػػػاع الزراعػػػػة القطػػػػػػػتنمي
 .السكاف

 

 ىدف البحث
 

فى  المستدامة الزراعية التنمية إستراتيجية تمثمت 
 أىميا ومف توجيات رئيسية، عدة في 3141 مصر

 تدىوراً  تشيد التي الزراعية األراضي تنمية وحماية

ومف ثـ  والتوسع العمراني،...الخ رالتصح بسبب وتراجعاً 
يستيدؼ البحث بصفة أساسية  دراسة دور السياسات 
الزراعية المتبعة فى تنمية وحماية األراضى الزراعية 

 :تىاأللتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة مف خالؿ 
بإدارة األراضى دراسة السياسات  الزراعيَة الخاصة  -

 الزراعية.

التعرؼ عمى أىـ التحديات والمعوقات التى تواجو  -
 التنمية المستدامة لألراضى الزراعية.

دراسة تطور الفاقد النوعى والكمى فى األراضى  -
الزراعية فى مصر، ودارسة أىـ اآلثار اإلقتصادية 

 جتماعية والبيئية الناجمة عف ذلؾ.إلوا

إلي  مزراعةل القابمة ضىاألرا نسبةالتنبؤ بتطور   -
-3127) إجمالى مساحة الجميورية خالؿ الفترة

3131). 

والمقترحات التى مف الممكف  أىـ التوصيات استنباط -
 اتباعيا لتحقيؽ استدامة المورد األرضى فى مصر.

 
 لطريقة البحثية ومصادر البياناتا
 

فى التحميؿ الوصفي والكمي  أسموبىاستخدـ البحث  
ستخداـ نموذج بوكس وجنكينز لمتنبؤ ا  البيانات، و تحميؿ 
إلي إجمالى  مزراعةل القابمة األراضى نسبةبتطور 

 السنوية. واعتمد البحث عمي البيانات مساحة الجميورية
ستصالح  مف الجيات المتخصصة مثؿ وزارة الزراعة وا 
األراضى، الجياز المركزي لمتعبئة العامة 

الدراسات والبحوث واإلحصاء...الخ، باإلضافة إلي 
 والتقارير ذات الصمة بموضوع البحث. 

 
 النتائج أىم
 

 نحو مصر مساحة تبمغ خصائص األرض فى مصر:

 الجافة وشبة المناطؽ حزاـ فى تقع مربع كيمومتر مميوف

 الصالحة األراضى بمحدودية تتصؼ والتى الجافة
 المراعى ومناطؽ المطرية أو سواء المروية لالنتاج
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ف معظـ المساحة أمما يوضح  والرطبة الطبيعية
األرضية الفيزيقية المصرية عبارة عف صحراء تمثؿ 

% مف إجمالى مساحة مصر، وتقع 718:حوالى 
المناطؽ الزراعية عمى الساحؿ الشمالى وتشمؿ المنطقة 
الساحمية الشمالية الغربية، ووادى النيؿ "األراضى 
الخصبة فى صعيد مصر" والدلتا، واألراضى 
الصحراوية المستصمحة عمى أطراؼ وادى النيؿ وفى 
منطقة سيناء الداخمية، والصحراء الشرقية ومناطقيا 
المرتفعة، الصحراء الغربية والواحات والمناطؽ الجنوبية 
النائية، مما أدي إلي تركز السكاف عمى طوؿ نير النيؿ 

 ,R. Nicholls) وفى الدلتا والتى تنتشر بيا الزراعة

2000) . 

فى طور نصيب الفرد من األراضى الزراعية القديمة ت
 (3590 –9115مصر خالل الفترة )

 

 عف تميزىا التي الخصائص ببعض األرض تتسـ 

 مف أىميا اإلستدامة األخرى اإلقتصادية الموارد بعض

 في محدودة ،الطبيعية قواىا عمى الحفاظ يمكف حيث

مرف  غير األراضي موقعيا، عرض في وثابتة كميتيا
 615وقد إزدادت المساحة المزروعة مف  نقميا. لصعوبة

مميوف فداف عاـ  713إلي  2:18مميوف فداف عاـ 
%  79162بنسبة زيادة تقدر بحوالى  3126/3127

مميوف فداف عاـ  818والمساحة المحصولية مف 
 3126/3127مميوف فداف عاـ  2217 إلي 2:18

المركزي جياز ال) %:21612 بنسبة زيادة تقدر بحوالى
 .(9شكل ) (لمتعبئة العامة واالحصاء

 
 

 
 

تطور المساحة المنزرعة والمحصولية مف األراضى الزراعية القديمة  وعدد السكاف فى مصر خالؿ الفترة  .9شكل 
 ( بالمميوف  3126 –1::2)

 
 

مميوف  2214بينما ازداد عدد سكاف مصر مف  
مميوف نسمة عاـ  2113:إلي  2:18نسمة عاـ 

%، االمر :81615بنسبة زيادة تقدر بحوالى  3127
الذى انعكس سمبيا عمى متوسط نصيب الفرد المساحة 
المنزرعة والمساحة المحصولية مف األراضى الزراعية 

 ة عاـفداف/ نسم 1124، 1118القديمة فقد بمغ نحو 
لكؿ منيماعمى الترتيب. كما بمغ  3126/3127

المنزرعة والمساحة  المساحةمف متوسط نصيب الفرد 
، 1114المحصولية مف األراضى الزراعية الجديدة نحو 

 لكؿ منيما 3126/3127فداف/ نسمة عاـ  1116

تقدير معادلة اإلتجاه الزمني العاـ لكؿ وب عمى الترتيب.
مف مف المساحة المزروعة والمساحة المحصولية 

وعدد السكاف بمصر خالؿ األراضى الزراعية القديمة 
أف ىناؾ يتضح ، (9جدول ) (3126-1::2)ترة الف

إحصائيًا لكؿ مف  ومعنوىإتجاىًا عامًا متناقصًا 
حو بمغ نالمساحة المزروعة والمساحة المحصولية 

خالؿ فترة مميوف فداف عمى الترتيب  7136، 1121
مميوف  5186عدد السكاف بمعدؿ  بينما يزدادالدراسة، 
 إحصائيًا. وقد ثبتت معنويتوسنويًا 
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المحصولية باألراضي القديمة نتائج تقدير معادالت اإلتجاه الزمني العاـ لممساحة المزروعة والمساحة  .0جدول 

 (5095/5096-9110وعدد السكاف بمصر خالؿ الفترة )
 

3ر ف معادلة اإلتجاه الزمني العام البيان  

معدل التغير 
السنوى 
)%( 

المساحة المزروعة 
فدان( مميون)  

ىس 5.95– 05.08=  ىص^  
     (8..6) **  (-0.86)**

 
29..1**

 5.0. (9.61)  

المساحة المحصولية 
فدان( مميون)  

ىس 8.30 – 15.66=  ىص^  

   (6.62) ** (-2..0)**
 

96.30**
 5.2. (05..8)  

)مميون  عدد السكان
 نسمة(

ىس 0..6+ لو  88..9-=  ىلو ص^  
   (95.90-) **    (99.09)**

 
923.62**

 5.06 6..0 

، 3، 5، 9= ) ىإلي الزمف حيث س( تشير ى، )سى( تشير إلي القيمة التقديرية لممتغير التابع في السنة ىحيث : )ص^
 .0009(، واألرقاـ بيف القوسيف تمثؿ قيمة "ت" المقدرة،  ** معنوي عند مستوي 56،...، 4

ستصالح األراضي  الزراعةوزارة  جمعت وحسبت مف بيانات المصدر: االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي قطاع الشئوف  –وا 
 –جياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب االحصائي السنوي  عداد مختمفة.نشرة االقتصاد الزراعي، إ –اإلقتصادية 

(5095:9110) 
 
 
 
 
 

 الزراعية الزراعيَة الخاصة بادارة األراضى السياسات
 

 ةقاعد وصيانة إدارة المستدامة ىي الزراعية التنمية 
 ىعم والمؤسسي التقني وتوجيو التغيير الطبيعية الموارد
 الحاضرة لألجياؿ البشرية تحقيؽ اإلحتياجات يكفؿ نحو

 ، وبما أف(3552 ،بشاي) باستمرار وتمبيتيا والمقبمة

عمال  ال إراديا عمال تعد المستدامة الزراعية التنمية
 وحصر وبرامج ونظـ سياسات إلي تحتاج فيي تمقائيا

 التدخؿ والبشرية، مما يتطمب المادية لإلمكانيات
 عمى القدرة تمتمؾ التي الدولة والتوجيو مف الحكومي

 تحقيؽ يضمف بما الخدمات المجتمع وتقديـ تنمية

بالسياسات يقصد و واالجتماعية،  اإلقتصادية األىداؼ
 التي السياسات الزراعية الخاصة بمورد األرض،

 بيف تعظيـ التوازف تحقيؽ بيدؼ الحكومة تنتيجيا
 متجدد غير كمورد والحفاظ عمييا األرض مف االستفادة

، ومف ثـ فاف (3شكل ) المستدامة التنمية إلي لموصوؿ
الدستور والقانوف كفؿ حرية االفراد فى تممؾ األراضى 
الزراعية، اال انو فرض عمى ىذه الممكية وظيفة 
اجتماعية ال يجوز تجاوزىا فيما يمس حؽ المجتمع فى 

و فييا وىو اإلنتاج الزراعى منيا الدفاع عف مصالح
 تتأثر خصائص وعدـ المساس بخصوبتيا، حيث

  األرض بخصائص والنوعية ى الكميةػػػػػػػػػالزراع اجػػػػػػػػػػػػػاإلنت
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 المتبعة المنيجية ىيأي  الزراعية واسموب ادارتيا،
 النواحي مف لألراضى استغالؿ ألكفأ لموصوؿ

               لمسكاف االجتماعية العدالة تحقيؽ مع والبيئية اإلقتصادية
(Stemberg, Tommy, 2008) ،مف بيدؼ الحد 

اعادة فى األراضيالفقد   عمى والحفاظ إلييا التوازف و 
 الوسائؿ عف والبحث اإلنتاجية المرتفعة، ذات األراضي

 وتطوير األراضى تخطيط واعادة صيانتيا، تكفؿ التى
ادارة  يتـ .األمثؿ اإلستغالؿ المتدىورة واستغالليا
 المؤسسات مف العديد مف قبؿ استخداـ األراضي
 في التصرؼ سمطة ليا التي الرئيسية والوزارات والجيات

قد تكوف  وتوجيات مصالح فى مصر، وذات االراضي
 واضحة سياسة لوضع حاجة ىناؾ وليذامتضاربة، 

 اإلحتياجات فى مصر لتعكس إلدارة األراضي وشاممة
 ومتابعة لتحميؿ الحالية والمستقبمية، واألولويات
 لدعـ لألراضى واألسس التنظيمية الزراعية السياسات

، بكفاءة وظائفو يؤدي أف يمكف الزراعة حتى قطاع
 تسجيؿ مثؿنظـ االدارة  في االختالؿ أوجو بإصالح
 في عمييا، لتسأىـ المفروضة والضرائب األراضي
 خالؿ مف وذلؾ األراضي لندرة السمبية اآلثار تخفيض

 االستثمارات فى مجاؿ تنمية األراضى تشجيع وجذب
 الزراعية فى مصر.وتشمؿ ادارة مورد األرض تأميف

 استعماالت األراضي، تخطيط تشكيؿ إعادة الحيازة،
 األراضي الزراعية، عمى لضريبيةاألراضي، السياسات ا

 أسواؽ والتمويؿ الزراعى، إدارة االقراض سياسات
 بالخدمات األراضي األراضي الزراعية، تزويد وأسعار
 المرافؽ. وشبكات

 

اإلقتصادية والزراعية المتبعة  سياساتلم نظرة تاريخية
 عمى مورد األرض فى مصر

 

ىذا التأثير منذ عيد محمد عمى والذى احدث  أبد 
 تغييرات جوىرية فى نظاـ ممكية األرض الزراعية عاـ

حصى األرض القابمة لمزراعة وقاـ بتوزيع أ، ف2919
عياف فداف ابعاديات عمى كبار رجاؿ الدولة واأل 311

جانب بيدؼ إستصالحيا وزراعتيا، وقد وبعض األ
اىتـ باألرض الزراعية وما يخدميا مف مشروعات رى 
وصرؼ لزيادة اإلنتاج الزراعى، واجرى اوؿ عممية 
مسح لكؿ األراضى الزراعية ورصدىا فى سجالت 
باسماء اصحابيا، ثـ صدر اوؿ تشريع نظـ حيازة 

فيما عرؼ بالئحة الفالح  2958األرض الزراعية عاـ 

االولى والتى اجازت لمفالح حؽ رىف األرض والتنازؿ 
عنيا لمغير أو تاجيرىا بسند مدموغ، وتـ حماية الفالح 

 ، وكذلؾ اثرت(91.1 عباس) مف انتزاع ارضو

 ،2:63 مصر عاـ في المتبعة  اإلقتصادية السياسات
 اإلصالح قانوف -الزراعي  اإلصالح وصدور قوانيف

 والثاني ،2:63 لسنة 289 رقـ القانوف :األوؿ الزراعي
 رقـ القانوف :والثالث ،2:72لسنة  238 رقـ القانوف

 توزيع إعادة في الزاوية حجر كانت -:2:7 لسنة 61

 "اقتصاد الدولة وقيادة مركزيةالعمى  االعتمادب األرض،

و  االقتصادي، االنفتاح مرحمة ، ثـ المرحمة الثانية"موجَّ
 ,Farahالييكمي والتكيؼ التثبيت مرحمة واخيرا

وتحرير العالقة بيف المالؾ والمستأجر ، (2009)
وخضعت بعدىا  8::7/2::2بانتياء السنة الزراعية 

لمقانوف المدنى.وقد كاف لتمؾ السياسات المتعاقبة تاثير 
 فى المجتمع ككؿ وخاصة الريفييف،  مما أدي إلي

 والخدمات الموارد إلي والنفاذ المساواة أوضاع في تحّسف

 ثـ تخفيض نسبة الفقر.   ومف
 

مبررات واىداف التنمية المستدامة الخاصة بالمورد 
 األرضى فى القطاع الزراعى

 

 الرفاىية ،االجتماعية العدالة المستدامة التنمية تحقؽ 

 يحفظ الذي المستداـ والنمو البيئة وحماية اإلقتصادية

 باعتباره اإلنساف غايتيا فأ أي ،األجياؿ جميعحقوؽ 

 أو إيجابا بيا والمتأثر ومنفذىا وأساسيا التنمية محور
 المحافظةضرورة  مع الموارد، باإلضافة إلي جميع سمبا

لتحقيؽ التكنولوجيا،  ،اإلدارة ،استغاللياوترشيد  عمييا
 التنمية البيئة، ومف أىـ مبرراتوالحفاظ عمى  العدالة

الحفاظ عمى المورد  لألراضى الزراعية، المستدامة
ر المتجدد، والفقد المستمر الذى تتعرض  األرضى غي

لو األرض الزراعية، ارتفاع تكمفة إستصالح األراضى 
الصحرواية وانخفاض انتاجيتيا مقارنة باالراضى 

 ينبغي ، ومف ثـالقديمة وتحسيف مستوى معيشة االفراد

 المستدامة غير واالستيالؾ اإلنتاج أنماط مف الحد

 ةػػػػة المالءمػػػػػػػػػالديمغرافي اتػػػػػػػػػػػػػالسياس وتشجيع زالتياا  و 
(World Commission On Environment 

and Development 1987) توافر ، مع ضرورة
لممورد  المستدامة التنمية عناصر تحقيؽ ترابطو 

 االجتماعية والعدالة اإلقتصادية التنميةوىى  األرضى 

 االيجابية اآلثار لتعظيـ ،(2) كلش وحماية البيئة،

 عمى األرض الزراعية. منيا السمبية وتقميؿ
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 عناصر التنمية المستدامة الخاصة بالمورد األرضى فى مصر. 3 شكل
 مف إعداد الباحث المصدر:

 
 
تواجو التنمية المستدامة  التحديات والمعوقات إلي أىم

 تواجو (:9110 مصطفى)رلألراضى الزراعية فى مص

 مف لألراضى الزراعية المصرية العديد المستدامة التنمية

 االجتماعية ذات األبعاد التحديات والمعوقات
، والتى تؤدى (6) شكلوالمؤسسية  والبيئية واالقتصادية

اإلنتاجية لألراضى، إلي تراجع مؤقت أو دائـ فى القدرة 
نتيجة لسوء استغالؿ األراضى أو االفراط فى 
 استغالليا، نتيجة االنشطة البشرية أو العوامؿ الطبيعية

(FAO/UNEP, 1978). 
 
 

 

 
 تواجو التنمية المستدامة لألراضى الزراعية فى مصر التحديات والمعوقات إلي .4 شكل

 مف إعداد الباحث  المصدر:
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تؤثر الموارد البشرية  :بشرية أواًل: تحديات ومعوقات

 استخداـ أنماط مف خالؿعمى التنمية المستدامة 
 في اإلنتاج ىاماً  دوراً  يمعب البشري فالعامؿ ،األرض

 الطبيعية العوامؿ تأثير مف الحد عمى القدرة فمو الزراعي،

 اإلرشاد الممكية، نوع مف خالؿ حدتيا مف التخفيؼ أو

لممزارع، الدورة  الخدمات الزراعية وتقديـ الزراعي،
 والمبيدات، أتباع األسمدة استخداـ في الزراعية، اإلفراط

سمبيا أو   تنعكس والتى ...الخ.مناسبة غير ري أساليب
 العوامؿ ومف أىـ الزراعية، األراضى عمى ايجابيا
 التغير في التنمية المستدامة عمى تأثير ليا التي البشرية

 :في اآلتي الزراعية األرض استخداـ في
 تمثؿ ممكية :لممزرعة وحجم المزرعة الممكية نوع -

 اإلنتاج تطور في ىاـ دور الزراعية واألرض المزرعة

 إذ وحمايتيا الزراعية، عمى األرض والمحافظة الزراعي،

 تدمير إلي يؤدي ما غالباً  الزراعية األرض تأجير أف
 الطويؿ المدى عمى الزراعية واستنزاؼ المساحات

 لمحصوؿ عمى أكبر كمية مف يسعى لألرض فالمستاجر
دوف االخذ فى االعتبار استدامة  الزراعي اإلنتاج
 والعكس صحيح فى حالة امتالؾ األرض ،األرض
 بطرؽ ستغاللياإل لممزارع حافزاً  يشكؿ والذى الزراعية
  اإلنتاجية. قدرتيا عمى وتحافظ تحمييا

ثر تناتتضح مشكمة التفتت مف خالؿ  :تفتت الحيازة -
حيازة المزارع في أكثر مف قطعة سواء بالممؾ أو 
اإليجار وصغر مساحة ىذه القطع وتباعدىا عف 

مما يؤدى إلي فقد  ،(3593 الشاذلى) بعضيا البعض
مساحة كبيرة مف األراضى الزراعية، ونظرًا لضآلة 

المساحة وعدـ تحقيقيا عائد مناسب بسبب انخفاض 
إنتاجية المساحات الزراعية الصغيرة  يتجو المزارعيف 
نحو بيع المساحات القزمية، الرتفاع العائد مف بيعيا 

وقد بدأ تفتت الحيازات فى لألغراض الغير زراعية. 
عندما حددت الحكومَة المصريَة  2:63 مصر منذ عاـ

 فداف، 2:1 الحيازة الزراعيَة القصوى لمشخص
تيدفت سياسة الحكومة انذاؾ حماية صغار واس

المزارعيف وزيادة دخَميـ لتحقيؽ العدالِة بيف المزارعيف، 
مما كاف لو أثر  :2:7فداف فى عاـ  61ثـ أصبح 

فئات مساحة عدد ومساحة الحيازات حسب عمى 
عدد الحائزيف ألقؿ مف فداف  مف وقد إزداد ، الحيازة

% مف إجمالى الحائزيف فى تعداد 4314حوالى 
% مف إجمالى :5913الي حوالي  2:92/2:93

وزارة الزراعة، ) 3121/:311الحائزيف فى تعداد 
لقياس  Gini ستخدـ معامؿ، وي(نشرات التعداد الزراعي

ِحماية األرض الزراعيِة ضد اثر السياساِت المتبعة عمى 
إلي  (2جدول ). وكما يشير (3جدول )التفتت، ويشير 

عدـ مساواة فى محافظات الجميورية معامؿ جيني في 
التعدادات الزراعية، حيث تتبايف قيمة معامؿ جيني 

 بالنسبة لقيمة معامؿ جيني بالجميورية، أقؿ لممحافظات

 مساحة توزيع في العدالة عدـ مف معاناة المحافظات

 وفي، 1158الغربية  محافظة في األرضية الحيازات

 أكثر مف والبحيرة االسماعيمية محافظة المقابؿ

 مساحة توزيع في العدالة عدـ مف المحافظات معاناة

اذ يشكؿ التفتت فى حيازة األرض  .األرضية الحيازات
  الزراعيِة عائقًا لتحقيؽ التنمية الزراعيِة.

 
 (2010-1990تطور الحيازات المزروعة عمى مستوى الجميورية لمفترة )  .2جدول 

 

 انـــــــــالبي المحافظة
1990 2010 

 المساحة
 )ألف فدان(

% من إجمالى 
 الجميورية

 المساحة
 )ألف فدان(

% من إجمالى 
 الجميورية

 الجميورية
 94.8 8270.1 77 5885 الممموؾ

 4.6 398.8 20.5 1567.5 المستاجر بالنقد
 0.6 51.7 2.5 187.3 المستاجر بالمشاركة
 100 8720.6 100 7639.8 إجمالى الجميورية

ستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،  قطاع الشئوف  المصدر: ُجمعت وُحسبت مف وزارة الزراعة وا 
 .(2010:1990)اإلقتصادية،نشرات التعدد الزراعى، 
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مقارنة تقديرات معامؿ جيني لمفئات الحيازية  .3جدول 

المحافظات المصرية خالؿ لالراضى عمى مستوي 
 (09/2010 -81/1982) الفترة
 

 2010 1981 المحافظة
 0.52 0.77 اإلسكندرية
 0.69 0.59 البحيرة
 0.47 0.48 الغربية

 0.53 0.52 كفر الشيخ
 0.57 0.52 الدقيمية
 0.61 0.52 دمياط
 0.62 0.57 الشرقية
 0.66 0.47 المنوفية
 0.55 0.50 القميوبية

 0.72 0.76 اإلسماعيمية
 0.52 0.52 الجيزة

 0.54 0.51 بني سويؼ
 0.56 0.54 الفيـو
 0.59 0.57 المنيا
 0.58 0.57 أسيوط
 0.52 0.50 سوىاج
 0.57 0.59 قنا
 0.62 0.82 أسواف

 0.65 0.57 الجميورية
ستصالح  المصدر: حسبت مف بيانات وزارة لزراعة وا 
اإلدارة العامة لمتعداد  -قطاع الشئوف اإلقتصادية –األراضي 
 .(09/2010 :81/1982)، )الزراعي

 

 وتشمل االتى : طبيعية تحديات ومعوقاتثانيا: 
 
 مواردىا في نقص مف تعانى مصر  :المائية الموارد -

الزيادة بصفة خاصة بسبب  مف نير النيؿ المائية
 بسبب يدرالسكانية و النزاعات عمى مياه النيؿ، وال

 إجراءات اتخاذ جبي بالتالي، لمري التقميدية األساليب
 االنخفاض مف المائية مواردال لحماية فاعمية أكثر وقائية
 في المستخدمة الري أساليب تطوير عمى والعمؿ
 الزراعة.

مف مساحة  %1:تقع التغيرات المناخية: المناخ و -
يقؿ معدؿ سقوط االمطار فييا جافة  مصر في مناطؽ 

اضافو إلي ذلؾ فإف مواسـ الجفاؼ ، ممـ 200 عف
 انتشارىـ في االتي تحدث مف سنو ألخرى تس

عمى موارد  يؤثر تغير المناخ فى مصركما  التصحر.
المياه ونقص اإلنتاج الزراعي وصعوبة زراعة بعض 

تغير خريطة التوزيع  إلىأنواع المحاصيؿ، باإلضافة 
                       الجغرافي لممحاصيؿ الزراعية وزيادة معدالت التصحر.

ية تتعرض مساحة كبيرة مف األراضى الزراع  التصحر:
نضماـ مصر بالرغـ مف إإلي التصحر،  المصرية
التصحر، وقد بمغت المساحة  لمكافحة الوطني لمبرنامج

المنظمة العربية ) 3مميوف كـ 11:67 المتصحرة نحو
% مف 7:تمثؿ حوالى  ،(3558 ،لمتنمية الزراعية

بينما تمثؿ المساحة الميددة  ،إجمالى مساحة مصر
% 4161تمثؿ حوالى  3كـألؼ  47نحو  بالتصحر

 الجيات مف تتطمب، مما يمف إجمالى مساحة مصر
 وأف خاصةه المشكمة ىذ لمعالجة إجراءات المعنية
 الطموحة والزراعية الصناعية والخطط السكانية الزيادة
 .مستمر تزايد في
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 أىـ عوامؿ تدىور األراضى الزراعية .5شكل 
 مف إعداد الباحثالمصدر: 

 
 

داريةمؤسسىية  تحديات ومعوقاتثالثا:   وا 
 
 ضيااألر  توزيع ىمع ركزت :ضيااالر  توزيع سياسات -

 وقادرة الخدمات ةممتكام مجتمعات بإقامة  دوف االىتماـ

 .اإلستقرار ىمع
تضارب أىداف ومصالح الجيات المسئولة عن  -

وزارة تعدد الجيات وتضارب مصالحيا، مثؿ  األراضى:
ستصالح األراضى وزارة الزراعة  الموارد المائية  الريوا 

وزارة االسكاف والتنمية العمرانية وزارة البيئة والييئات 
 االراضيبلجيات الميتمة  ـ مف ايالمؤسسات التابعة ل

 وحمايتيا والحفاظ عمييامف التدىور.
يؤثر عدـ توافر اإلستقرار األمنى والسياسى: -

اإلستقرار األمنى والسياسى سمبيًا عمى التنمية 
المستدامة لممورد األرضى فى اإلنتاج الزراعى، بمغت 
مساحة األراضى الزراعية  التى فقدت نتيجة التعدى 
بصوره المختمفة عمى مستوى الجميورية  نحو 

(، 3127-2:94)خالؿ الفترة ألؼ فداف  259.:22
راضى الزراعية  التى فقدت نتيجة وقد بمغت مساحة األ

التجريؼ والتبوير والبناء عمى األراضي  -التعدى 
 36عمى مستوى الجميورية قبؿ ثورة  -الزراعية 

ألؼ فداف، بينما بمغ إجمالى  75112نحو 3122يناير
المساحة المتعدي عمييا مف األراضي الزراعية عمي 

فداف خالؿ الفترة   66.23 مستوي الجميورية نحو
 (.3129وزارة الزراعة،  (،)36/2/3122-3127)
 بحتة تعميمية عممية عف عبارة :الزراعي اإلرشاد-

 القرية، في أو أو منزلو حقمو في الفالح إلي موجية

الخدمية،وقد  المؤسسات مف الزراعي اإلرشاد ويعتبر
 خبرتو عمى عتماد المزارعا  و  الزراعي تراجع دور اإلرشاد

غياب رؤية ورسالة  نتيجة االىتماـ بمزرعتو، في
)عبد ، واستراتيجية واضحة لمعمؿ اإلرشادي فى مصر

 .(3598 العال

 التعاونيات أنشئت :الزراعية التعاونية الجمعيات-
 الزراعية الخدمات بعض تقديـ لغرض الزراعية

 اآلالت بعض توفير في الخدمات ىذه وتتمثؿ لممزارعيف،
 بأنواعيا، واألعالؼ المحسنة والبذور واألسمدة، الزراعية

 ويشترؾ المزارع مف بالقرب الجمعيات ىذه المشروعوتـ 
 بالقرب المتواجديف المزارعيف أغمبية الجمعيات ىذه في
 الزراعية، المستمزمات مزارعيفلم توفر وىي الجمعية، مف

 .األسواؽ في أسعارىا اسعارىا اقؿ مف ما عادة والتي
البنؾ  مف الزراعية القروض: الزراعية القروض -

 في المزارع لمساعدة الزراعية،الزراعى المصرى 
إستصالح  مثؿ الزراعية، العمميات بعض عمى الحصوؿ

 ما وعادة والبذور، األسمدة وتوفيراألراضى الصحراوية 

ما صرفت ألجمو مثؿ  غير في القروض ىذه تصرؼ

تدىور وفقد 
 االراضى

زيادة 
معدالت 
النمو 
استيراد  السكانى

 االغذية

التغيرات 
المناخية 
 والتصحر

سؤ ادارة 
واستخداـ 
المورد 
 االرضى

نوع الممكية 
والتفتت 
 الحيازى

زيادة الضغط 
عمى موردالمياه 

 واالرض

ضعؼ دور 
البحث 
 العممى

التكثيؼ المحصولى 
وزراعة االراضى 

 الحدية

زيادة الطمب 
 عمى االغذية
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بناء مساكف خاصة وغالبا ما تقاـ عمى األراضى 
 .الزراعية

 سد عمى مصر تعتمد: الزراعية المحاصيل دار ياست -

مف السمع الغذائية التى تعانى مف نقص فييا  تحتاجو ما
 ىذه زراعة في تراجع إلي أدي مما الخارج، مف االستيرادب

 .(0شكل )، محميا  المحاصيؿ

خصص ت :اإلنفاق عمى البحوث الزراعية ضعف -
مميوف جنيو سنويا أي ما  36 نحو المصرية الحكومة
صيام )، % مف الناتج المحمى الزراعى1113يمثؿ 
3598 .) 

 
 تطور الفاقد فى األراضى الزراعية فى مصر

 

فى األراضى الزراعية "الخصوبة" الفاقد النوعى اوال: 
تعتمد إنتاجية األراضى الزراعية عمى فى مصر: 

اإلسراؼ نتيجة خصائص التربة وأسموب إدارتيا، و 

إستخداـ األسمدة الكيماوية والمبيدات ومياه الرى  وسوء
فى نوعية األراضى الزراعية المصرية  دي تدىورأ

وضعؼ قدرتيا اإلنتاجية وربما خروجيا مف اإلنتاج 
ارتفاع  زيادة القمويػػة والمموحػة،بصفة نيائية نتيجة 
 ، مما أدي إليصماءالطبقات والمستوى الماء األرضى 

أراضى الفئة اإلنتاجية االولى ذات انخفاض مساحة 
اإلنتاجية المرتفعة عمى مستوى الجميورية مف حوالى 

 – 7::2لفترة )امتوسط خالؿ فداف ألؼ  4115
الؼ فداف كمتوسط سنوى  2441نحو ( إلي 3111
بنسبة  (،3126 – 3122لفترة )امتوسط خالؿ لمفترة 

لفترة امتوسط % عف 66185انخفاص تقدر بحوالى 
وزيادة مساحة ( 6جدول )، (3111 – 7::2)

 الثانية، المنخفضة"األراضى ذات الفئة اإلنتاجية 
الجدارة  نقص ويعد( 8شكل ). والخامسة" لرابعةا الثالثة،

التى قد  السمبيةمف المؤشرات االولى  لمفئةاإلنتاجية 
 زيادة اإلنتاج مستقباًل وتحقيؽ األمف الغذائى. تعوؽ

 
 )ألؼ فداف( (2015 – 1996الفاقد النوعى فى األراضى الزراعية فى مصر خالؿ الفترة ) .4جدول 

 

 السنة
الفئة 

اإلنتاجية 
 االولى  

الفئة 
اإلنتاجية 
 الثانية 

الفئة 
اإلنتاجية 
 الثالثة 

الفئة 
اإلنتاجية 
 الرابعة 

الفئة اإلنتاجية 
 الخامسة 

1996-2000 3004 2626 1252 215 707 
2001-2005 978 3257 2123 816 611 
2006-2010 2734 3307 1476 580 249 
2011-2015 1330 3012 1934 560 1121 

 و 2000-1996التغير بيف  %
2011-2015 (55.74)  14.70 54.48 160.56 58.55 

 األرقاـ بيف األقواس تشير إلي نسبة سالبة. -
تصنيف الموارد األرضية الزراعية وفقًا لمغمة الفدانية ألىم : مركز البحوث الزراعية، معيد بحوث االقتصاد الزراعى، المصدر

 .(2015:1996)قتصاد األراضى والمياه، إ، قسـ بحوث الزروع الحقمية
 

  
 

 (2015-2011) ،(2000 – 1996مقارنة الفاقد النوعى فى األراضى الزراعية فى مصر خالؿ الفترة ) .6 شكل
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فــــى األراضــــى  الكمى"المســــاحة"الفاقــــد ثانيــــا: تطــــور 

 الزراعية فى مصر 
 

فى األراضى الزراعية فى  الكمىالفاقد تتعدد أشكاؿ  
ر،والتى  يجرميا القانوف ولكف فى حاالت خاصة مص

 مف حظر البناء عمى األراضى الزراعى يتـ إستثناؤىا
لسنة  277قانوف الزراعة رقـ  وتـ تحديدىا فى

مشروعات النفع العاـ، والمساكف الخاصة  مثؿـ 2:94
عدـ وجود مسكف خاص لممالؾ عمى منيا  ط و بشر 

سنوات،  4استقرار الحيازة لمدة  مستوى المحافظة،

دـ ومشروعات اإلنتاج الحيوانى والمشروعات التى تخ
مساحة األراضى  إجمالىوقد بمغ  ،اإلنتاج الزراعى

وحتى  2:94عاـ   منذالزراعية التى تـ التعدى عمييا 
 38ألؼ فداف، منيا نحو 42916 نحو 3128/ 2/21

مشروعات النفع العاـ، وحوالى % ل916ألؼ فداف تمثؿ 
مساكف خاصة  %17:ألؼ فداف تمثؿ  4116

ت مساحة ومشروعات إنتاج حيوانى، فى حيف بمغ
األراضى الزراعية التى تـ البناء عمييا بالمخالفة حوالى 

 .(0جدول )%،  4214ألؼ فداف تمثؿ  182::
 

 
 (1/10/2017 -1983صور التعدى عمى األراضى الزراعية خالؿ الفترة ) .5 جدول

 

 البيان

 التعديات عمى األراضى الزراعية

 االجمالى
منذ صدور القانون رقم 

م  9102لسنة  998
 36/9/3599وحتى 

م 30/9/3599منذ 
 .9/95/359وحتى 

 ف ط س ف ط س ف ط س

 11.99 - 38 060.5 - .9 66069 - 1 تعديات

 3.5.8 90 8 0913 . 0 39006 99 9 مشروعات النفع العام

مشروعات محطات التقوية لمتميفون 
 المحمول

 

- 98 352 

األحوزة العمرانية الحديثة لممدن والقرى 
 والعزب والنجوع

   

9851.5 

مشروعات النفع الخاص مساكن خاصة 
 ومشروعات إنتاج حيوانى

3 91 3.... 32 98 3.09 9 93 25031 

 290601 68 22 االجمالى

ستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لحماية األراضي، إدارة المصدر:   .2018اإلحصاء،  وزارة الزراعة  وا 
 
 

عمى بالبناء لمساحات التعدى  المكانىالتوزيع 
 األراضى الزراعية

 
يتطمب تنمية والحفاظ عمى األراضى الزراعية فى  

 3141اطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 
لمتعديات عمى األراضى فى  المكانىالتوزيع حصر 

المحافظات، بما يكفؿ دراسة االسباب لمحد مف انتشار 
 . (8جدول )، ىذه الظاىرة

 
 

نتيجة اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية والبيئية  أىم
 لمورد األرض الفاقد النوعى والكمى

 

جتماعية إلاآلثار اإلقتصادية وا (.شكل )يوضح  
األراضي فى  الفاقد النوعى والكمىنتيجة والبيئية 
 عمى اإلنتاج الزراعي مما يؤثر سمبياً  ،الزراعية

زدادترتفعت التكمفة، و ا  و  وجودتو كميتوفانخفضت   ا 
زدادت اليجرة مف الريؼ إلي كمية الواردات الغذائية ، وا 

نتشرت المناطؽ العشوائية فى المدف مما  الحضر وا 
مما يتضح منو أف اإلنساف  يعوؽ تحقيؽ التنمية الريفية،

د وتدىور األرض الزراعية، ىو أيضا الذى تسبب في فق
 ضحية ىذا التدىور.
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في مصر خالؿ الفترة  بالفداف عمى األراضى الزراعية بالبناء لمساحات التعدى  المكانىالتوزيع  .8جدول 

(2:94-3127) 
 

 30التعديات قبل ثورة  المحافظة
-9102)يناير الفترة 

3595) 

التعديات خالل الفترة 
(30/9/3599- 

9/95/359.) 

خالل  إجمالي التعديات
 الفترة

(1983- 1/10/2017) 

% من 
 الجميورية

 81:3 545: 5179 6477 المنوفية

 7152 8743 6979 2875 البحيرة

 7138 8586 6584 3113 الغربية

 22148 24655 5864 98:2 القميوبية

 6169 7762 4:17 3856 الشرقية

 8194 442: 4:17 6536 الدقيمية

 5182 6721 3916 3916 أسيوط

 7141 8621 4693 4:39 المنيا

 6181 78:4 42:5 ::46 سوىاج

 6169 7764 5152 3723 كفر الشيخ

 4153 5186 3492 27:5 بني سويف

 6112 6:76 :372 4457 قنا

 4115 4737 3183 2665 الفيوم

 6121 7182 87: 61:6 الجيزة

 4118 4769 2652 3228 دمياط

 4188 55:4 2473 4242 إسكندرية

 2157 2845 2599 357 األقصر

 :713 85:8 417 82:2 القاىرة

 :116 812 :43 483 أسوان

 1151 588 411 288 اإلسماعيمية

 1118 :9 :9 1 النوبارية

 1119 6: 51 66 السويس

 1112 27 27 1 بورسعيد

 1112 26 2 25 مرسى مطروح

 1111 4 2 3 الوادى الجديد

 1111 1 1 1 شمال سيناء

 211111 22:259 66228 86529 اإلجمالي

.تشمؿ التجريؼ والتبوير والبناء عمى األراضي الزراعية 
ستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لحماية األراضي، المصدر  .3129: وزارة الزراعة وا 
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 المصرية األراضي الزراعيةفى  الفاقد النوعى والكمىنتيجة اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية والبيئية  .7شكل 
 
 

عداد الموازانات التخطيطية،   يتطمب التخطيط وا 
دراسة الناحية المحاسبية "تكمفة التدىور فى األراضى 

فى صورة رقمية  "الزراعية عمى االنتاج الزراعى
لتوضيح المخاطر والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة 
عمى القرارات اإلنتاجية والتسعيرية والتصديرية 

عداد وتعديؿ إلواالستيرادية لممنتجات الزراعية، 
 أوضحت بتنمية القطاع الزراعى. الخاصةالسياسات 

أف كؿ فداف مف  (.355 محمدو نسرين ) دراسة
 إستصالحالقديمة يمـز لتعويضو األراضى الزراعية 

وقد بمغت  افدنة مف األراضى الصحراوية، 6حوالى 
لسنة  227منذ صدور القانوف رقـ المساحة المستقطعة 

ألؼ  :42915نحو  2/21/3128وحتى  2:94
مساحة األرض مف متوسط  %5187، تمثؿ نحو فداف

 رسةاد أوضحت كما الزراعية القديمة خالؿ نفس الفترة،
(Alfsen 1997) إلي يؤدي إنتاجية األرض تدىور فإ 

 ستخداـإ مع حتى %2 بحوالى االقتصادي النمو خفض

 الناتج فاقد ففإ ذلؾ مع التوازيبو ، األسمدة الكيماوية

 أيضا يبمغ التدىور لذلؾ نتيجة القومي زراعىال
 مما يؤثر سمبيًا عمى تحقيؽ األمف الغذائى.%، 5187

وقد بمغت المساحة المستقطعة خالؿ الفترة 

ألؼ  661228(  نحو 36/2/3122-2/21/3128)
ألؼ  386169نحو  إستصالحأي أنو يجب فداف، 
تكمفة الكمية إلستصالح األراضي ال إزدادتوقد  ،فداف

  9نحو مف الصحراوية لمتوسع في األراضي الزراعية 
لؼ أ 73آالؼ جنيو خالؿ فترة الخمسينات إلي نحو 

ستصالح ) 3127جنيو خالؿ عاـ  وزارة الزراعة وا 
ألؼ جنيو  421مما يعنى تحمؿ الدولة نحو  ،(األراضي

باجمالى  رض الزراعية القديمةأللتعويض فداف مف ا
وجود مميار جنيو. باإلضافة إلي  28تكمفة تبمغ حوالي 

اختالؼ فى اإلنتاجية مابيف األراضى القديمة واألراضى 
إنتاجية الفداف فى األراضى المستصمحة، وانخفاض 

% 95 المستصمحة حديثة االستزراع تمثؿ سوى نحو
% لمحصوؿ الشعير، ونحو  :8717لمحصوؿ القمح، 

% لمحصوؿ 272% لمحصوؿ الفوؿ البمدى، 97
رة الشامية % لمحصوؿ الذ414:البرسيـ الحجازى، 

وذلؾ مقارنة باإلنتاجية الفدانية فى األراضى الزراعية 
بالسالب عمى األمف الغذائى فى  داخؿ الوادى مما يؤثر

 .(.جدول ) مصر
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 2015/2016عاـ  إنتاجية الفداف مف المحاصيؿ الرئيسية باالراضى المستصمحة حديثة االستزراع .7جدول 
 

 داخل الوادى المحصول
 )طن /فدان (

األراضى المستصمحة 
حديثة االستزراع )طن / 

 فدان (

نسبة اإلنتاجية الفدانية باالراضى 
المستصمحة حديثة االستزراع إلي 
 اإلنتاجية باالراضى داخل الوادى

 84.28 2.41 2.86 القمح
 76.69 1.25 1.63 الشعير

 86.17 1.56 1.35 الفول البمدى
 93.28 2.93 3.14 الذرة شامية الصيفى

ستصالح األراضى، قطاع الشئوف اإلقتصادية، النشرة السنوية لالحصاءات المصدر:  جمعت وحسبت مف : وزارة الزراعة وا 
 .2015الزراعية، 

 
 *الخسارة فى صافى الدخؿ الزراعى إجمالىوقد بمغ  

 ،3177 نحونتيجة التعدى عمى األراضى الزراعية 
ذرة  -)الشعير  دوراتمميار جنيو فى  11341، ::21

دورة الفوؿ السودانى( و  -)الترمس  شامى صيفى(،
 – 36/2/3122لفترة )قصب السكر خالؿ ا

التعدى عمى الترتيب، كما ترتب عمى ( 2/21/3128
 نحو تبمغفرص العمؿ فى  فقدعمى األراضى الزراعية 

)البرسيـ  اتعامؿ فى دور  مميوف *:513، 24
الذرة  - )البصؿ الشتوى، األرز الصيفى( - المستديـ
 – 36/2/3122لفترة )خالؿ ا الصيفى( الشامية

2/21/3128.) 
 

السياسات واإلجراءات التـى إتبعتيـا الحكومـة المصـرية 
تصػػدر  لتحقيـق التنميـة المســتدامة لألراضـى الزراعيـة:
 السياسػػاتالػػتحكـ فػػى تػػدىور األراضػػى ومنعػػو أولويػػات 

 القطػػاع مسػػأىمة تعزيػػز يػػدؼالمصػػرية، ب الزراعيػػة
 المعوقػات التػى تواجػو التغمػب عمػي ، مػف خػالؿالزراعػي

التنميػػػػة المسػػػػػتدامة لألراضػػػػى الزراعيػػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػػي 
تخفيض حجـ الطمب عمى مورد األرض لألغراض غير 

 سػػػػػػاحة األرض الزراعيػػػػػػة، وقػػػػػػدالزراعيػػػػػػة و/أو زيػػػػػػادة م
المورد زيادة عرض ية أىمفطنت الحكومة المصرية إلي 

 حيػػػث تمثػػػؿ األرض ببعػػػدييا الكمى"المسػػػاحة" األرضػػػى،
والنوعى"الخصػػوبة" القاعػػدة االساسػػية لالنتػػاج الزراعػػى، 
ومػػػػػػف ثػػػػػػـ عممػػػػػػت عمػػػػػػى حمايتيػػػػػػا وتنميتيػػػػػػا بالوسػػػػػػائؿ 

ايجابيػة  المختمفة، ومف أىـ العوامؿ التى تؤدى إلي اثار
وزيػػػػػادة مسػػػػػاحة األرض الزراعيػػػػػة التوسػػػػػع االفقػػػػػى عػػػػػف 
طريػػػػػؽ إستصػػػػػالح األراضػػػػػى و بػػػػػرامج تحسػػػػػيف التربػػػػػة 

تػػػػوفير مػػػػوارد  مػػػػعتحسػػػػيف اسػػػػتغالؿ األراضػػػػي القديمػػػػة ل
 مائية بما يتناسب مع ىذا القدر مف  التوسع. 

 
يتـ درء تدىور  :التربة وتحسين صيانةسياسة  :اوالً 

، تحسيف األراضى الزراعيةبرامج األراضى باعتماد 
حيث يتـ تحسيف التربة باضافة الجبس الزراعى 
لمعالجة قموية التربة، الحرث تحت التربة " لألراضى 
المندمجة والثقيمة القواـ والتى يقؿ فييا معدالت سرياف 
المياه واختراؽ الجذور مما يعيؽ نمو النباتات وانخفاض 

ائية" الزالة إنتاجية المحصوؿ"، وتطيير المجارى الم
الحشائش المائية لزيادة سرعة حركة المياه داخؿ 
المجرى المائى واعطاؤه التصرفات المائية الالزمة مما 
يؤدى إلي زيادة كفاءة الرى والصرؼ وترشيد استيالؾ 

وقد استيدفت استراتجية التنمية (. .شكل )مياه الرى"، 
الزراعية فى مصر، االستمرار فى عمميات تحسيف 

ة األراضى الزراعية، مف خالؿ الجياز التنفيذى وصيان
لمييئة العامة لمشروعات تحسيف األراضى، وقد بمغت 
االستثمارات المستيدفة فى مجاؿ تحسيف األراضى 

مميار جنيو خالؿ الفترة  2155الزراعية فى مصر 
وزارة الزراعة )(، 3122/3123 –2:93/2:94)

ستصالح األراضي المنفذة  االستثمارات، بينما بمغت (وا 
 2135فى مجاؿ تحسيف األراضى الزراعية فى مصر 

( 3123/ 3122–2:93/2:94مميار خالؿ الفترة )
، وبمغت نسبة االستثمارات المنفذة (0جدول )

 % خالؿ متوسط الفترة52173لألستثمارات المستيدفة 
(2:93/2:94 – 3122 /3123.) 
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 2011 – 1982/1983) تطور مساحات األراضى الزراعية المنفذ بيا عمميات تحسيف خالؿ الفترة .8 شكل

/2012) 
 

قيمة االستثمارات فى عمميات تحسيف األراضي الزراعية المستيدفة والفعمية خالؿ الخطط الخمسية لمفترة . 8جدول 
(1982/1983-2011/2012) 
 

 ةــــــــــــالخط
المتوسط السنوى  % نسبة االنجاز الفعمى المستيدف

 مميون الفعمى
 جنيو 

 مميون
 جنيو 

 المساحة
 مميون فدان 

 قيمة المنفذ إلي
 قيمة الفعمى

 6.244 65.38 1.23 31.22 47.75 (86/1987-82/83) األولى
 14.114 76.32 2.51 70.57 92.47 (91/1992-87/88) الثانية
 39.34 83.73 3.68 196.7 234.92 (96/1997-92/93) الثالثة
 63.92 85.02 12.74 319.6 375.93 (01/2002-97/98) الرابعة
 43.354 89.86 11.91 216.77 241.24 (06/2007-02/03) الخامسة
 82.772 91.51 4.90 413.86 452.25 011/2012-70/08) السادسة
 41.62 86.44 36.96 1248.72 1444.56 اإلجمالي
ستصالح األراضى، الييئة العامة لمجياز التنفيذي لمشروعات تحسيف األراضي، االدارة العامة  المصدر: وزارة الزراعة وا 

 .2016لمتخطيط والتقييـ، 
 

 الصحراوية ثانيًا: سياسة إستصالح األراضى
 

 المحددات أحد األراضي إستصالح عممية تعتبر 
، لمورد األرض المستدامة التنمية سياسة في الرئيسية
 األراضي، ممكية نظاـ تغييرتؤدى إلي  حيث

 واقتصادية اجتماعية أىداؼ األراضي وإلستصالح

التنمية الزراعية  إستراتيجيةتستيدؼ  ومف ثـ، بيئيةو 
مميوف فداف  415نحو  إستصالح 3141المستدامة 
 الحكومة قدمت، ومف أجؿ ذلؾ 3141حتى عاـ 

والمزايا لتحفيز القطاع الخاص  وافزمف الح العديد
وقد ستزراع األراضى، ا  مجاؿ إستصالح و  فىلألستثمار 

كومة المصرية عمى إستصالح األراضى حعتمدت الا
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ع فى توسلملتحقيؽ التنمية المستدامة و الصحرواية 
 2:43عاـ  منذمساحة األرض الصالحة لمزراعِة 

قطاع الخاص وقاـ ال، لزيادة اإلنتاج الزراعِي في مصر
شركات مسأىمة أو أفراد،  تكانسواء  بدور رئيسى فييا

 مشاركة محدودة مف مصمحة األمواؿ األميريةو 

بدأت الدولة بإستصالح  .(9112شمبي و البينساوي )
ر المتخممة لألراضي األراضي في المساحات البو 

ثورة يوليو بعد  (9110 معيد التخطيط القومي) القديمة
ألؼ فداف  8919، حيث تـ إستصالح حوالي 2:63

تدخؿ الدولة ت  تبدأ .(1) جدول :2:6حتي عاـ 
بداية الستينات مف خالؿ خطة لمتنمية  منذالدولة 

تنفيذ برامج بالدولة  قامتاإلقتصادية واإلجتماعية، و 
إلستصالح األراضي وتحمؿ أعبائيا  ومشروعات

البينساوي ) اإلستثمارية دوف مشاركة القطاع الخاص
بمغت المساحة التي تـ إستصالحيا  .(9112شمبي )و 

ألؼ  26:155بحوالي  74/2:75أقصاىا في عاـ 
إلي إنخفضت مساحة األراضي المستصمحة بينما فداف، 
ثـ إزدادت  .2:81/:7ألؼ فداف عاـ  32 نحو

 ،92/2:93 ألؼ فداف عاـ 4191:تدريجيًا مف نحو
وبمغت . 96/2:97عاـ  ألؼ فداف 93181إلي نحو

 :99/2:9المساحة المستصمحة أقصاىا في عاـ 
 .(1) جدول، ألؼ فداف 297191بحوالي 

 
 (5094-9155خالؿ الفترة )  تطور المساحة المستصمحة مف األراضي الجديدة في مصر .2جدول 

 

 السنة
المساحة)ألف 

 فدان(
 المساحة)ألف فدان( السنة

2:63/2:62-2:71/2:6: 89199 :4/2::5 29119 

71/2:72 39138 :5/2::6 9:1: 

76/2:77 227154 ::/3111 33 

77/2:78 63177 3111/3112 2318 

78/2:79 45 3112/3113 3918 

79/2:7: 5612 3113/3114 29 

81/2:82-88/2:89 4116 3115/3116 2516 

89/2:8:-91/2:92 3615 3116/3117 819 

96/2:97 9318 3121/3122 2616 

:1/2::2 25918 3124/3125 3317 

 3116.06 (3596-9103خالل الفترة )االجمالى 
 .(5094-9155، )الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، إعداد مختمفة المصدر:

 
إنخفضت مساحة األراضي المستصمحة عاـ وقد  

ألؼ فداف، بينما  25161 إلي نحو :3119/311
ألؼ فداف عاـ  4:113إزدادت إلي نحو 

ثـ عاودت االنخفاض إلي بحوالي،  3122/3123
 /3123عامى  ألؼ فداف 33171و  331:1 نحو

ألوضاع اعمي الترتيب نتيجة  3124/3125 ،3124
ومف  ،3122يناير  36بعد ثورة والسياسية اإلقتصادية 

مشروع تنمية أىـ مشروعات إستصالح األراضى 
 بالنسبةؽ العوينات، مشروع توشكى ومشروع شر  سيناء،

لمستثمريف األجانِب مف قبؿ ا األراضى المستصمحة

بانتاجيـ مف  المحميةِ  زويد السوؽليس عمييـ التزاـ لت
ى ػػونتيجة لمتوسع فى لستصالح األراض .ىذه األراضى

 ، حيثتغيير فى الغطاء األرضى فى مصرحدث 
التغييِر فى  (Mohsen 2016)  ةِ ػػػػػػػػػأوضحت دراس

 فى ،(3126-2:95) الفترةالغطاء األرضى خالؿ 
 فلمصر. أوضحت الَنتاِئَج أ يةالشرق يؿمنطقِة دلتا الن

ارض بيف صنفي غطاِء أرِض ) تثحد التغييرات
في  مما أدي إلي تخفيض، وأرض زراعية( ىحضر 

 وانشاءإستصالح األراضي  بسبب اويةمنطقِة الصحر ال
 راِء.الجديدِة في الصح مدفِ ال
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خالؿ  مصرفى منطقِة دلتا النيِؿ الشرقيِة  فى التغييِر فى الغطاء األرضى التغيير فى الغطاء األرضى  .9شكل 
 (2015 - 1984الفترة )

 
 
 

المساحة و  مساحات األراضى المستيدف إستصالحيا
لمزراعة فى إستراتيجية التنمية الزراعية فى  القابمة
 3525مصر 

 
كفاءة وفعالية  لمزراعة القابمة األرض تعكس نسبة 

السياسات التى تتبعيا الدولة لمتوسع فى مساحة األرض 
 تمؾ لمزراعة الصالحة باألراضي يقصدو  ،الزراعية
بمحافظات  الكمية المساحة ضمف الداخمة األراضي

 أراض   إلي وتحويميا إستصالحيا يمكف التيالجميورية 
 يحتاج وزراعتيا إستصالحيا أف إال لمزراعة،  صالحة

 ما إلزالة الخاصة اآلالت وتوفير وتقني مالي دعـ إلي

 األساس لمزراعة األراضي الصالحةتعد و  عوائؽ، مف بيا

 يمكف التيو  األفقي التوسع مشاريع عميو تقوـ الذي

تستيدؼ  .واإلمكانات  الخطط توفر ظؿ في استغالليا
 415 نحو إليالدولة التوسع في األراضي المستصمحة 

ويتـ ، (95جدول ) 3141مميوف فداف حتي عاـ 
اختيار المناطؽ المستيدؼ إستصالحيا طبقا إلي توفر 

مصدر لممياه، صالحية التربة لمزراعة وتوفر وسائؿ 
 العمرانية الجديدة، قدرتالمواصالت والمجتمعات 

المساحة الصالحة لمزراعة في جنوب مصر والصحراء 
% مف 81مميوف فداف تمثؿ  615الغربية بحوالي 

جدول إجمالي المساحة الصالحة لمزراعة في مصر 
في محافظات أسيوط وسوىاج وقنا وأسواف  ،(95)

والوادي الجديد والبحر األحمر وحاليب وشالتيف 
ينات، ويمييا منطقة الدلتا بمساحة وتوشكي وشرؽ العو 

% مف 3415مميوف فداف تمثؿ  219تقدر بحوالي 
منطقة و إجمالي المساحة الصالحة لمزراعة في مصر، 

ألؼ فداف تمثؿ  524141سيناء بمساحة تقدر بحوالي 
 % مف إجمالي المساحة الصالحة لمزراعة في مصر.6

 23 لنحو المساحة المزروعة ومف المستيدؼ اف تزداد 
باإلشتراؾ مع القطاع الخاص  ،3141مميوف فداف عاـ 

، باإلضافة إلي تشجيع المستثمريف العرب واألجانب
  القياـ بأعماؿ البنية األساسية فىدور الدولة  ويتمثؿ

 .وتوفير الموارد المائية
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  2030 لمزراعة موزعة عمي مختمؼ المناطؽ في مصر حتي عاـالموارد األرضية الصالحة  .10جدول 
 

359. 3525 

 المنطقة

المساحة الصالحة 
لمزراعة )ألف 

 فدان(

% من 
 اإلجمالي

 المنطقة

المساحة الصالحة 
لمزراعة )ألف 

 فدان(

 % من اإلجمالي

 23127 524141 سيناء 6146 524141 سيناء

 2:116 758184 شرؽ الدلتا 9149 758184 شرؽ الدلتا

 4131 219193 وسط الدلتا 2152 219193 وسط الدلتا

غرب الدلتا و  24173 21631:1 غرب الدلتا
 الصحراء الغربية

2123171 3:189 

 31:3 126:: مصر الوسطي 2139 126:: مصر الوسطي

 24188 579121 مصر العميا 23138 581:1: مصر العميا

الصحراء الغربية 
 "الوادي الجديد"

:59161 23138 

شواطئ بحيرة 
 ناصر

شواطئ بحيرة  1176 61111
 ناصر

61111 2158 

 2188 71111 حاليب وشالتيف 1189 71111 حاليب وشالتيف

جنوب الوادي 
 )توشكي(

جنوب الوادي  ::541 4511111
 )توشكي(

651111 2619: 

 955 5..2211 اإلجمالي 955 30.25.. اإلجمالي

الييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اإلدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية، اإلدارة العامة  المصدر:
ستصالح األراضي، إستراتيجية الزراعة المصرية  .، وزارة الزراعة 2004، سبتمبر 2017لدراسات األراضي، وزارة الزراعة وا 

ستصالح األراضي، إستراتيجية التنمي  .2009، 2030ة الزراعية المستدامة وا 
 
 

مواجية ل تشريعاتالسياسات الحكومية: قوانين و  ثالثًا:
)سعد  ،مخالفات عمى األراضى الزراعية فى مصرال

  ((.355) محمد ونسرين ) ( (،9105ىجرس)
 

 التشريعات فى الحكومية السياسات دورثؿ يتم 
 يةمفاع وفى عية،االزر  األرض ىمع بالبناء الخاصة

 ذهى حماية فع المسؤولة الحكومية الرقابية يئاتيال
 ـاألحكا تنفيذ أو و/ التعدى بمنع سواء عيةاالزر  األراضى
تـ اضافة باب ثالث إلي  قانوف ، فالصادرة القضائية

المعدؿ بالقانوف رقـ  2:77لسنة  64الزراعة رقـ 
عدـ المساس بالرقعة بخصوص  2:94لسنة  227

مر نائب أ كماالزراعية والمحافظة عمى خصوبتيا.
ـ بتشديد عقوبة  7::2لسنة  2الحاكـ العسكرى رقـ 

البناء عمى األراضى الزراعية لتشمؿ ازالة المبانى 
 3مر رئيس الجميورية رقـ أ باإلضافة إليالمخالفة.
بإلغاء أمر رئيس مجمس الوزراء نائب  3115لسنة 

العسكرى الخاص بحظر تبوير وتجريؼ الحاكـ 
قامة مبانى أو منشآت عمييا.  ثـاألراضى الزراعية وا 

ستصالح األراضى رقـ    96:قرار وزير الزراعة وا 
الذى اجاز الموافقة عمى الترخيص  :311لسنة  

وبالرغـ مف قوانيف باإلحالؿ والتجديد لممبانى المخالفة. 
ى الزراعية مخالفات عمى األراضالمواجية  تشريعاتو 

اال اف المخالفات تزداد وبوتيرة متسارعة بالمقارنة مع 
-2:94) خالؿ الفترة (99) جدولماتـ ازالتو منيا 

3128). 
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 (2017-1983) زالتو منيا خالؿ الفترةإتطور التعديات عمى األراضى الزراعية بالبناء وما تـ  .11 جدول

 

 البيان

 التعديات عمى األراضى الزراعية بالبناء
 االجمالى
لسنة  116منذ صدور القانون رقم  1/10/2017 -1983

 24/1/2011وحتى  1983
وحتى  25/1/2011منذ 

1/10/2017 
 ف ط س ف ط س ف ط س

 181874 27 32 78607 19 21 103267 8 11 التعديات
 82163 27 6 23737 19 4 58426 8 2 ما تم ازالتو

 99711 - 26 54870 - 17 44841 - 9 ما لم يتم ازالتو
األىمية النسبية لما 

 تم ازالتو
56.58 30.20 45.18 

ستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لحماية األراضي، المصدر  .2018: وزارة الزراعة وا 
 
 
 
 

الزراعية من إجمالى مساحة بنسبة األراضى التنبؤ 
  (3535-3598الجميورية فى مصر خالل الفترة)

 
، تعادؿ مربع كيمومتر مميوف نحو مصر مساحة تبمغ 
مميوف فداف، تبمغ مساحة األراضى المنزرعة  348نحو 
 % مف4195مميوف فداف تمثؿ حوالى  121:نحو 

إجمالى مساحة الجميورية، بينما تبمغ مساحة األراضى 
 مميوف فداف، تمثؿ حوالى 7148القابمة لمزراعة نحو 

ة الجميورية عاـ ػػػػػػػى مساحػػػػػػػػػػػػػػ% مف إجمال:317
مف الممكف اف تتحوؿ إلي  والتى، 3126/3127

اراضى زراعية عند اجراء عممية اإلستصالح الزراعى 
 .ليا، مما يمثؿ رصيد اضافى لالراضى الزراعية

وجود إتجاه عاـ لزيادة نسبة  (93جدول )ويتضح مف 
األراضى الزراعية القابمة لمزراعة مف إجمالى مساحة 

 الى حوالى 1::2% عاـ 3177الجميورية مف حوالى 
، بمعدؿ نمو متزايد 3126/3127عاـ  4195%
% لنسبة األراضى الزراعية مف مساحة 2117حوالى 

(. كما 3126-1::2) الجميورية خالؿ متوسط الفترة
سبة األراضى القابمة لمزراعة مف إجمالى إزدادت ن

( 3126-1::2مساحة الجميورية خالؿ الفترة )
% لنسبة األراضى القابمة لمزراعة مف 1154 بمعدؿ نمو

إجمالى مساحة الجميورية خالؿ متوسط الفترة 
(، والذى أدي إلي اتجاه عاـ لزيادة 1-3126::2)

يد مساحة األراضى المنتجة لمحبوب بمعدؿ نمو متزا
-1::2% خالؿ متوسط الفترة )1119حوالى 
لمزراعة  القابمةاألراضي نسبة  (. يمكف استخداـ3126

األراضي الزراعية مف الجميورية ونسبة   مف مساحة
دى اإلستدامة ػػػػػػػػػػػى مػػػػػعم رػػػػة كمؤشػػػػػالجميوري ةػػػػمساح

والمحافظة عمى األراضى الزراعية فى مصر، ولكف 
زيادة معدؿ النمو فى األراضى الزراعية  بالرغـ مف

اال اف معدؿ  (3126-1::2خالؿ متوسط الفترة )
نمو السكاف الريفييف اكبر، مما أدي إلي انخفاض 

 1121نصيب الفرد مف األراضى  لمزراعة مف نحو 
، 3126فداف عاـ  1118إلي نحو  1::2فداف عاـ 

% لنصيب الفرد مف 217بمعدؿ نمو متناقص بحوالى 
-1::2راضى لمزراعة خالؿ متوسط الفترة )األ

 .(93) جدول(، 3126
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األراضي ونصيب الفرد مف  مساحة مف لمزراعة األراضي الزراعية والصالحة نسبةمعدؿ النمو فى  .12 جدول

 (2015-1990األراضى الصالحة لمزراعة خالؿ الفترة )
 

 معدل النمو 2015 1990 انــــــــــــالبي
 0.43 2.69 2.19 % األراضي القابمة لمزراعة مف مساحة الجميورية

 1.06 3.84 2.66 % األراضي الزراعية مف مساحة الجميورية
 0.08 7.66 5.64 مساحة األراضى المنتجة حبوب)مميوف فداف(

 2.12 50.95 29.39 عدد السكاف الريفييف)مميوف نسمة(
 1.6- 0.07 0.1 نصيب الفرد الريفى مف األراضي القابمة  لمزراعة فداف لكؿ فرد

 Official Cite of the WorldBank. data.albankaldawli.orgجمعت وحسبت مف بيانات المصدر: 
 
 

ويتضح مما سبؽ أنو مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى  
مساحة األراضى الزراعية فى جميورية  التوسع فى

نتشار الصحراء فى مصر، زيادة إ مصر العربية،
زيادة الطمب عمى األراضى  ،معدالت النمو السكانى

متداد العمرانى، زيادة نسبة الزراعية بغرض السكف واإل
عامؿ سموكى متمثؿ فى الرغبة فى  نتيجةالتحضر 

تنمية  إستراتيجية . ومف ثـ تتطمبالعيش فى المدف
 محاولة التعرؼ عمى وحماية األراضى الزراعية

( (B&J  ARIMA اسموب تـ استخداـ، و المستقبؿ
لمتنبؤ بنسبة األراضى الزراعية مف إجمالى مساحة 

 تـ وقد(، 3131-3127) السنوات خالؿ الجميورية
 Autoregressive الذاتي االرتباط دالة استخداـ

Function ،الجزئي الذاتي االرتباط Partial 

Autoregressive Function الرتب لتحديد (p,d,q)  
  نموذج وبتقدير .تقديره يمكف حتى  ARIMA  لنموذج

ARIMA يحتوي الذي النموذج ىو تنبؤ أفضؿ أف تبيف 

 ومتوسط AR(1) األولى الرتبة مف ذاتي انحدار ىمع
 مف فروؽ بجانب MA (1)  األولى الرتبة مف متحرؾ
 معنوية إلي الجدوؿ نتائج تشير حيثD(1) األولى الرتبة

 تقدير تـ .5% معنوية مستوى  عند اإلنحدار معامالت
 الجميوريةبنسبة األراضى الزراعية مف إجمالى مساحة 

 وذجػػػػػػػنم داـػػػػػػػستخإب (3131-3127خالؿ الفترة )
 جػػػػػػػػػػػػػػػػالبرنام داـػػػػػػػػػػػستخإب ARIMAز ػػػػػػػوجنكن بوكس

أريما  نموذج تحميؿ باستخداـ  Minitab.اإلحصائي
)21212ARIMA (. 
 

 
     Type               Coef               StDev                  T                         P 

AR 1          0.6500                0.2068              3.14                0.005 

MA   1        0.9562                  0.1695          5.64            0.0000           

Constant           0.013846        0.002583       5.36                 0.000 

Differencing: 1 regular difference 

Residuals:    SS =    0.249667  
                     MS =   0.011349   

 MINTABنتائج التحميؿ باستخداـ برنامج  المصدر:
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 ولفترة مستقبال بيا المتنبأ القيـ (13جدول )يوضح  
نسبة األراضى صؿ ت  مف المتوقع اف ، اذسنوات خمس

 إلي نحو  الزراعية مف إجمالى مساحة الجميورية
 عاـ %4006  نحو ستبمغ كما  5096عاـ  3033%

حوالى  تمثؿ  %904بزيادة تقدر بنحو  أي 5050
 مف نتائج التحميؿ تبيف ولقد ،9110 عف عاـ % 5506

 أف يعني وذلؾ القادمة، السنوات في المساحة ستزداد أف

السياسات المتبعة تسير فى اإلتجاه الصحيح نحو 
إستدامة الموارد األرضية الزراعية مع ضرورة المتابعة 

مما يستوجب اتخاذ اجراءات  المستمرة لتمؾ السياسات
 .(02) جدولحاسمة لمحد مف التعدى 

 
نسبة األراضى الزراعية مف إجمالى مساحة  .13جدول 

 (2020-2016) الفترة الجميورية خالؿ
 

 ARIMA(1,1,1) السنة
2016 3.88 
2017 3.93 
2018 3.97 
2019 4.02 
2020 4.06 

 MINTABنتائج التحميؿ باستخداـ برنامج المصدر: 
 

 التوصيات
 
 عمى تحافظ التي االشتراطات ووضع القوانيف تفعيؿ .1

 الزراعية األراضي
إعداد واتاحة خرائط الستعماالت األراضى لتحقيؽ  .2

تباع وا   األغراض الزراعية والعمرانيةالتوازف بيف 
 باالعتماد  نماط الزراعية المناسبة لنوع التربة،األ

خصائص ومواصفات األراضى فى المناطؽ  عمى
 .المختمفة فى جميورية مصر العربية

تشجيع القطاع الخاص وشباب الخريجيف عمى  .3
 .إستصالح واستزراع وتممؾ األراضى الجديدة

غراض ى الزراعية ألخفض الطمب عمى األراض   .4
الترخيص غير زراعية مثؿ السكف، مف خالؿ 

 التوسع الرأسى فى المبانى بالمناطؽ الريفية ألدوارب

اشتراؾ وزارة الزراعة والجيات والييئات مع  مرتفعة،
يص خذات الصمة مع المحميات فى اعطاء ترا

 .البناء
سع فى مشروعات تحسيف وصيانة األراضى التو  .5

حد مف الفاقد النوعى فى األراضى ، لمالزراعية
 الزراعية. 

قيمة  بالمقارنة مع تحصيؿ غرامة مالية مرتفعة  .6
ستخداميا فى ا  إستصالح األراضى الجديدة، و 

فعالة فى الحد مف كفؤة و لتكوف ،  اإلستصالح
 التعدى عمى األراضى الزراعية.

مثؿ الطرِؽ  مشروعات المنفعة العامة اقامة .7
ضى غير القابمة لمزراعة و/أو األراوالَمداِرِس عمى 

األراضى الزراعية التي تقع في الفئات اإلنتاجية 
 المنخفضة.

عدـ السماح بتوصيؿ المرافؽ لممباني التي تـ  .8
إقامتيا بالتعدي عمى األراضى الزراعية مثؿ 

 الكيرباء، المياه والغاز الطبيعى...الخ.
لمبناء عمي األرض  مناسبة توفير بدائؿايجاد و  .9

 .الظيير الصحراوي  ،المتخمالت مثؿة الزراعي
إتباع نظاـ اإلنذار المبكر بتدىور األراضى  .10

التخطيط المستقبمى لمواجية الكوارث الزراعية، و 
لمحد مف تدىور  مثؿ الجفاؼ والتصحر...الخ

 .األراضى الزراعية
 

 الممخص
 

 أىداؼ إستراتيجية التنمية الزراعيةتصدرت اولويات  
 بشكؿ االستخداـ المستداـ لمموارد 2030 المستدامة

يمبى احتياجات الحاضر مع الحفاظ عمى  بما رشيد
وخاصة غير المتجددة منيا،  اإلحتياجات المستقبمية،

 أىـ مف األرض حيث تعتبر، األرض مورد أىميا ومف
 استمرارية في أساسياً  دورا تمعب التي الطبيعية المصادر

مة والريفييف وتحسيف مستوى معيشة السكاف بصفة عا,
بصفة خاصة، وبالرغـ مف ذلؾ تتعرض األراضى 
الزراعية المصرية إلي معوقات وتحديات عديدة والتى 
مف شأنيا التأثير سمبيا عمى قدرة الدولة عمى إنتاج 
اإلحتياجات الغذائية لمحاضر مع عدـ القدرة عمى توفير 
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اإلحتياجات الغذائية المستقبمية، نتيجة صعوبة اعادة 
ؿ األرض فى النشاط الزراعى مرة أخرى بنفس استغال

الكفاءة، اإل بتوفير قدر كبير مف الموارد المالية والتى 
كاف مف المفروض أف توجو إلي تنمية القطاع الزراعى 

يستيدؼ  ومف ثـ .وتحسيف مستوى معيشة السكاف
البحث بصفة أساسية  دراسة دور السياسات الزراعية 
المتبعة فى تنمية وحماية األراضى الزراعية لتحقيؽ 

استخدـ البحث أساليب أىداؼ التنمية المستدامة، وقد 
نموذج بوكس باإلضافة إلي التحميؿ الوصفي والكمي، 

وجنكينز لمتنبؤ بنسبة األراضى الزراعية. واعتمد البحث 
لبيانات المنشورة وغير المنشورة مف الجيات عمي ا

 .المتخصصة
 

 نتائج البحث أوضحت
 
 مميوف 5.87 مف الزراعية األراضي مساحة زيادة -

 عاـ فداف مميوف9.10 إلي 1980 عاـ فداف
 مف المحصولية المساحة زادت كما ،2015/2016
 15.8 إلي 1980 عاـ فداف مميوف 11.1 حوالي
 مساحة انخفضت وقد .2015/2016 عاـ  مميوف

 (الفترة خالؿ األولى الدرجة فئة مف األراضي
 عميو كانت ما %45 مف أقؿ إلي  (2011-2015
 نسبة زادت بينما ،(2000-1996 (الفترة خالؿ

  %14.7حوالى  الثانية الدرجة فئة مف األراضي
 .(2000-1996 (الفترة خالؿ عميو كانتعف ما 
 الثالثة،الرابعة الدرجة فئة مف األراضي أيًضا وزادت

%، 160.56%، 54.48بحوالى  والخامسة
 ،(2000-1996 % بالمقارنة بالمفترة58.55

ذلؾ بمغت االستثمارات المستيدفة فى  بالرغـ مف 
مجاؿ تحسيف األراضى الزراعية فى مصر 

 – 1982/1983مميار جنيو خالؿ الفترة )1.44
ة (، بينما بمغت االستثمارات المنفذ2012/ 2011

فى مجاؿ تحسيف األراضى الزراعية فى مصر 
 2011 – 1982/1983مميار خالؿ الفترة ) 1.24

(،وبمغت نسبة اإلستثمارات المنفذة 2012/
% خالؿ متوسط 41.62لإلستثمارات المستيدفة 

مما  (.2012/ 2011 – 1982/1983) الفترة
 مجاؿ في الحكومة سياسات مراجعة أىمية وضحي

 ومشروعات برامج ووضع األرض، عمى الحفاظ
 السنوات خالؿ األولويات قمة عمى األراضي تحسيف
 القادمة.

مساحة األراضى الزراعية التى تـ  إجمالىوقد بمغ  -
 أكتوبروحتى  1983عاـ  منذالتعدى عمييا 

 27ألؼ فداف، منيا نحو 318.5 نحو  2017/
مشروعات النفع العاـ، ل %8.5ألؼ فداف تمثؿ 

% مساكف 9.6ألؼ فداف تمثؿ  30.5وحوالى 
خاصة ومشروعات إنتاج حيوانى، فى حيف بمغت 
مساحة األراضى الزراعية التى تـ البناء عمييا 

 31.3ألؼ فداف تمثؿ  99.71بالمخالفة حوالى 
عمى  لممحافظةالجيود الوطنية وبالرغـ مف %،

والحد مف التعديات عمييا، اال اف  األراضى الزراعية
مستمرة وبمغت نسبة ماتـ ازالتو مف  التعديات مازالت
منذ صدور القانوف رقـ % 56.58تعديات حوالى 

، بينما 24/1/2011وحتى  1983لسنة  116
بمغت نسبة ماتـ ازالتو مف تعديات حوالى 

وحتى  25/1/2011منذ منذ % 30.20
1/10/2017. 
األراضى الزراعية  بمساحةالتنبؤ ومف خالؿ نتائج  

 نموذج استخدـ البحث، (2022 -2016خالؿ الفترة)
لمتنبؤ بنسبة األراضى القابمة  ARIMA( 1.1.1التنبؤ)
 خالؿإجمالى مساحة األراضى  مف لمزراعة

نسبة ف يصؿ أمف المتوقع  .(5050-5096)السنوات
إلي  األراضى الزراعية مف إجمالى مساحة الجميورية

 %4006  نحو ستبمغ كما  5096عاـ  %3033 نحو 
حوالى  تمثؿ  %904  بزيادة تقدر بنحو  أي 5050 عاـ

 مف نتائج التحميؿ تبيف لقد  9110 عف عاـ % 5506

 أف يعني وذلؾ القادمة، السنوات في المساحة ستزداد أف

السياسات المتبعة تسير فى اإلتجاه الصحيح نحو 
استدامة الموارد األرضية الزراعية مع ضرورة المتابعة 

ا الحد مف والتصدي وضع حموؿ التى يتـ مف خالليو 
لتحقيؽ  لتدىور وانخفاض األراضى الزراعية فى مصر

 .التنمية الزراعية المستدامة
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 المراجـــــــــــــع
 

 أواًل: المراجع العربية
 

أسامة أحمد البينساوي، حسام الدين سميمان شمبي 
دور الشركات المسأىمة والجمعيات  .9112

التعاونية في حؿ المشاكؿ والمعوقات التي تواجو 
المجمة التوسع الزراعي في األراضي الجديدة، 

 .68.(، 3)2 المصرية لإلقتصاد الزراعي، المجمد
الكتاب  الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء،

 (.3127-2:63) ،االحصائي السنوي
 لغربي واالجتماعية اإلقتصادية المتحدة،المجنة األمم

 اإلنتاجية والتنمية استعراض .3599 اسيا،

 .ص 3، (2)العدد االسكوا، منطقة في المستدامة

حمقة عمؿ . 3558 ،المنظمة العربية لمتنمية الزراعية
مؤشرات رصد  حوؿ نتائج اختبار وتطوير مصفوفة

 .ص 8، التصحر فى المنطقة العربية

تقييـ أداء السياسات الزراعية مع  .3598جمال صيام 
التركيز عمى االستثمار الزراعى ومقترح بحزمة 

المؤتمر األول  -سياسات لمتنمية الزراعية الشاممة
التنمية الزراعية  ،لكمية الزراعة جامعة القاىرة

 .ص 3 ، القاىرة، المستدامو فى مصر
استقرار الممكية الفردية  .91.1 رءوف عباس

الجمعية المصرية لمدراسات لالراضى الزراعية، 
 .ص 953 التاريخية، القاىرة،

–الزراعة المصرية )الماضي .9105سعد ىجرس 
 601  ،المكتبة األكاديمية المستقبؿ(، –الحاضر

 .ص

 المستدامة الزراعية التنمية نحو .3552 بشاي فيمي

، اـــــــــروم، ةـــــوالزراع ةـــــاألغذي مةظمن ،العراؽ في
  .ص 0

دور التعاونيات  .3593 فوزى عبدالعزيز الشاذلى
الزراعية فى معالجة مشكمة التفتت الحيازي فى 

معيد بحوث االقتصاد الزراعى مركز مصر، 
ستصالح  البحوث الزراعية وزارة الزراعة وا 

 .ص 30، األراضى

وخدمات إصالح نظاـ  .3598 محمد حسن عبد العال
المؤتمر األول لكمية  ،اإلرشاد الزراعي في مصر
التنمية الزراعية  ،الزراعة جامعة القاىرة

 .ص 6، القاىرة، المستدامو فى مصر
اقتصاديات األراضي  .9110 ،محمد مدحت مصطفى

مكتبة  –األسس والنظريات والتطبيق  –الزراعية 
 .ص 358 ،ومطبعة اإلشعاع

التوقعات المستقبمية  .9110 معيد التخطيط القومي
إلمكانيات اإلستصالح واإلستزراع بجنوب الوادي، 

 .ص 03 سمسمة قضايا التخطيط والتنمية،

 دور ..355نسرين عبد العزيزو عمى إبراىيم محمد 
السياسة الزراعية في الحفاظ عمى األراضى 

، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعى -الزراعية
 . 820 ،(6).9 المجمد
ستصالح األراضيوزارة   .359829115 الزراعة وا 

االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي قطاع الشئوف 
 نشرة االقتصاد الزراعي.  –اإلقتصادية 

ستصالح األراضي  :09/9103 وزارة الزراعة وا 
اإلدارة  –قطاع الشئوف اإلقتصادية  .51/3595

 .التعداد الزراعي -العامة لمتعداد الزراعي 
ستصالح األراضي وزارة الزراعة اإلدارة  .3590 وا 

 .المركزية لحماية األراضي

ستصالح األراضي الييئة  .3590 وزارة الزراعة وا 
إدارة  ،العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

 .اإلحصاء
ستصالح االراضي الييئة  .3598 وزراة الزراعة وا 

العامة لمجياز التنفيذى لمشروعات تحسيف 
 االراضي الزراعية.االراضي، قطاع 

ستصالح األراضي إستراتيجية  ،.3556 وزارة الزراعة وا 
 .3128الزراعة المصرية 
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ABSTRACT 

 

  Egyptian agricultural lands are subject to many 

constraints and challenges which negatively im-

pact the ability of the state to produce the food 

needs of the present and the inability to provide 

food needs As a result of the difficulty of re-

exploiting the land in agricultural activity with the 

same efficiency, only by providing a large amount 

of financial resources that were supposed to be 

directed to the development of the agricultural sec-

tor and improve the standard of living of the popu-

lation. The research aims to study the role of agri-

cultural policies in the development and protection 

of agricultural land, The results showed, the land 

area of the first class declined to less than 45% 

during the period (1996-2000), The total area of 

agricultural land that has been violated since 1983 

until 1/10/2017 about 318.5 thousand acres, of 

which about 27 thousand acres, the percentage of 

the removal of the violations of about 30.20 % 

Since 25/1/2011 until 1/10/2017. It is expected that 

the proportion of agricultural land of the total area 

of the total area of Egypt  about 3.88% in 2016 and 

will be about 4.06% in 2020, an increase of about 

1.4%, representing about 52.6% from 1990 .The 

results of the analysis showed that the area will 

increase in the coming years, Means that the poli-

cies are in the right direction towards the sustaina-

bility of agricultural land resources with the need to 

follow up and develop solutions that reduce and 

respond to the deterioration and decline of agricul-

tural land in Egypt to achieve sustainable agricul-

tural development. 

 

Key words: Forecasting, Box & Jenkins method-

ology, Available land, Sustainable agricultural de-

velopment, Mangment Land degradation. 
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