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الكاتب
صقر النور هو عالم اجتماع يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات يف مجاالت التخفيف 
من حدة الفقر يف المناطق الريفية أو السياسات العامة أو حقوق الغذاء أو البيئة أو 

الزراعة أو التنمية الريفية أو المجاالت ذات الصلة. صقر النور باحث مشارك يف وحدة 
البحوث المشتركة 201 معهد البحوث من أجل التنمية بباريس. يقوم صقر بإجراء 

أبحاث يف مصر ولبنان والعالم العريب حول ديناميكيات الفقر والسياسة العامة و النوع 
االجتماعي والعمل وديناميكيات نظام األغذية الزراعية. بيئية الفقراء والنظام االجتماعي 

البيئي. 
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ملخص تنفيذي

كتســبت مزيــداً مــن تســليط الضــوء يف اآلونــة األخيــرة علــى خلفيــة أزمــة كورونــا والحــرب يف أوكرانيــا وتعطــل  يشــكل الغــذاء قضيــة حيويــة ا
سالســل اإلمــداد الغــذايئ خاصــة إمــدادات القمــح والزيــوت النباتيــة واألســمدة الزراعيــة، ناهيــك عــن قضايــا التغيــرات المناخيــة والتدهــور 
البيئــي والتلــوث وآثــار كل ذلــك علــى الجــوع ونقــص الغــذاء وبــوادر أزمــة غذائيــة جديــدة ربمــا أشــد وطــأة مــن أزمــة الغــذاء عــام 2008 التــي 

تســببت يف عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي واالضطرابــات االجتماعيــة يف الجنــوب العالمــي.

يف مصــر، ومنــذ تــويل الرئيــس السيســي شــهدت السياســات الزراعيــة - الغذائيــة تغيــرات كبيــرة ســواء مــن حيــث عــدد وحجــم المشــروعات 
المعلــن عنهــا، أو تغييــر منظومــة دعــم الغــذاء أو الحزمــة القانونيــة والتشــريعية المرافقــة لهــذه المشــروعات والتغيــرات. ايل أي مــدى تغيــرت 

السياســات الزراعيــة - الغذائيــة يف مصــر؟ كيــف يمكــن لنــا تحليــل هــذه السياســات؟ 

تهــدف هــذه الدراســة إىل تقديــم فهــم أعمــق للسياســات الزراعيــة - الغذائيــة مــن خــالل تحليــل القاعــدة المرجعيــة والتطبيقــات العمليــة 
للمشــروعات والبرامــج الزراعيــة والغذائيــة التــي اتبعــت يف مصــر منــذ 2014 إىل 2021 عبــر مناهــج متعــددة لتحليــل السياســات الزراعيــة 

- الغذائيــة يف مصــر وتقديــم قــراءة نقديــة تحليليــة للثابــت والمتغيــر يف تلــك السياســات. 

أوضحــت نتائــج الدراســة أن السياســات الزراعيــة - الغذائيــة يف مصــر اآلن مــن ناحيــة تتســم بشــكل مــن أشــكال االتصــال مــع عهــد مبــارك 
يف مــا يتعلــق بمركزيــة االســتصالح الزراعــي ونمــط اإلنتــاج الكبيــر، وتمكيــن كبــار المســتثمرين المصرييــن والجانــب مــن األراضــي والميــاه 
والتركيــز علــى الزراعــة التصديريــة وتهميــش صغــار الفالحيــن ومنتجــي الغــذاء، ومــن ناحيــة أخــرى تتســم بالقطيعــة معهــا يف زيــادة بــروز 
دور شــركات القــوات المســلحة وتوّســعها يف المشــروعات الزراعيــة والغذائيــة، وأيضــاً وضــوح دور مؤسســة الرئاســة المباشــر والمتابعــة 
الشــخصية مــن الرئيــس للمشــروعات والتدخــل يف الجــدول الزمنــي وتمركــز المشــروعات القوميــة حــول شــخص الرئيــس والدوائــر الضيقــة 

المحيطــة بــه.
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المقدمة

يعتبــر قطــاع الزراعــة مــن القطاعــات الحاكمــة يف تحقيــق التنميــة يف مصــر، 
وأحــد أهــم ركائــز االقتصــاد المصــري، حيــث ســاهمت الزراعــة يف عــام 2021 
بنحــو %12.1 مــن الناتــج المحلــي اإلجمــايل، وبمعــدل نمــو حقيقــي يصــل إىل 
كبــر مجــاالت التشــغيل بنســبة %20.3 مــن إجمــايل  %3.3. وتعــد الزراعــة أ
المشــتغلين، يليهــا كل مــن قطاعــات التجــارة والنقــل )%14.5( والتشــييد 
الزراعــة  تســاهم  كمــا   .1)13%( التحويليــة  والصناعــات   )13.4%( والبنــاء 

بحــوايل %18 مــن حصيلــة الصــادرات الســلعية2.

عالقــة الزراعــة والغــذاء متشــابكة، حيــث تمــد الزراعــة الســكان بالغــذاء وتمــد 
الصناعــة الغذائيــة بالمــواد األساســية وتســاهم يف قطاعــات التجــارة الخارجيــة 
ــا توســيع  والداخليــة للســلع الغذائيــة3. لذلــك نعتقــد أنــه مــن األفضــل تحليليًّ
نطــاق التركيــز مــن السياســات الزراعيــة إىل السياســات الزراعيــة - الغذائيــة، 
الزراعيــة   - الغذائيــة  النظــم  ليشــمل  الزراعــة  قطــاع  نطــاق  يتجــاوز  بحيــث 

بأكملهــا.

والغــذايئ  الزراعــي  القطــاع  شــهد  الحكــم،  السيســي  الرئيــس  تــويل  منــذ 
تغيــرات كبيــرة، ســواء مــن حيــث عــدد وحجــم المشــروعات الزراعيــة المعلــن 
والتشــريعية  القانونيــة  الحزمــة  أو  الغــذاء،  دعــم  منظومــة  تغييــر  أو  عنهــا، 
المرافقــة لهــذه المشــروعات والتغيــرات. تهــدف هــذه الدراســة إىل تقديــم 
الغذائيــة يف مصــر مــن خــالل تحليــل   - الزراعيــة  أعمــق للسياســات  فهــم 
القاعــدة المرجعيــة والتطبيقــات العمليــة للمشــروعات والبرامــج الزراعيــة 
والغذائيــة التــي اتبعــت يف مصــر منــذ 2014 إىل 2020. ال تهــدف الدراســة 
إىل إجــراء تقييــم شــامل للسياســات الزراعيــة - الغذائيــة، ولكــن تقديــم قــراءة 
نقديــة تحليليــة للثابــت والمتغيــر يف تلــك السياســات، مــع إلقــاء الضــوء علــى 

بعــض نمــاذج المشــروعات الزراعيــة والغذائيــة. 

االعتبارات النظرية والمنهجية

التــي  الزاويــة  لتعييــن  مركزيــاً  العامــة  السياســات  مفهــوم  تحديــد  يعــد 
ســيأخذها التحليــل. هنــاك تعريفــات عديــدة لمفهــوم السياســات العامــة، 
نحــن ال نهــدف يف هــذه الورقــة إىل الدخــول يف الســجاالت األكاديميــة يف حقــل 
العلــوم السياســية حــول تعريــف السياســة العامــة، لكننــا نتبنــى مفهومــاً 
السياســة  يعــرّف  الــذي  دي4  لتومــاس  األول  الشــق  شــقين:  بيــن  يجمــع 
العامــة بأنهــا خيــارات الســلطة الحاكمــة للقيــام بعمــل مــا أو االمتنــاع عــن 

1  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2021(، لمحة إحصائية، الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة. 

2   الهيئة العامة لإلعالم، https://is.gd/X9hZYi )تم االطالع على الموقع بتاريخ 15 
يوليو 2022(.

3  عبد الفتاح محمد حسين، )2019(، السياسات االستثمارية يف إطار استراتيجية 
التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كراسات السياسات، عدد 9، معهد التخطيط 

القومي، القاهرة.

.Dye, T. R. )2013(. Understanding public policy. Pearson  4

القيــام بعمــل مــا. يقــدم تومــاس دي هنــا تعريفــاً ماديــاً للسياســة العامــة، 
فهــي ليســت مجــرد ســرديات، ولكنهــا تعبــر عــن »نشــاطات الســلطة«. مــن 
المالحــظ أيضــاً أن التركيــز ليــس فقــط علــى مــا تفعلــه الســلطة الحاكمــة، 
ولكــن أيضــاً علــى مــا تمتنــع عــن فعلــه، أي علــى مــا تختــار الســلطة عــدم 
القيــام بفعــل مــا يمثــل خيــاراً سياســياً،  فعلــه، ألن تقاعــس الســلطة عــن 
وبالتــايل يتــرك آثــاراً علــى المجتمــع. أمــا الشــق الثــاين فهــو مرتبــط بعالقــات 
القــوة حــول مــن هــم صانعــو السياســات؟ ومــن المســؤول عــن تغييــر وتنفيــذ 
القــوة  إن مفهــوم  السياســات؟5 حيــث  مــن  المســتفيد  ومــن  السياســات؟ 
جوهــري يف فهــم السياســات العامــة. فالعمليــة السياســية وفقــاً الســويل 
وبالتــايل  وممارســتها،  وتوزيعهــا  الســلطة  تشــكيل  هــي   )1950( وكابــالن 

تعــرب السياســة العامــة عمــن يحصــل علــى مــاذا ومتــى وكيــف6؟

هــذان الشــّقان ينســجان لنــا معــاً خيــوط التحليــل الــذي ســوف نســير عليــه 
مــا  دراســة  يعنــي  العــام  السياســة  فتحليــل  الدراســة.  هــذه  أقســام  خــالل 
تتخــذه الحكومــة مــن خطــط وبرامــج وقــرارات وقوانيــن لتحقيــق وتحديــد مــن 
يحصــل ومــن ال يحصــل ومتــى وكيــف؟ بصياغــة أخــري ُيعنــى تحليلنــا بفهــم 
تلــك الطريقــة  تصرفــات الســلطة وأهدافهــا وطريقــة تنفيــذ أهدافهــا، وآثــار 

علــى الفئــات االجتماعيــة المختلفــة يف المجتمــع. 

إىل  الوصــول  تحديــداً؟  الغذائيــة   - الزراعيــة  السياســات  تعنــي  مــاذا  لكــن 
النظــم  ماهيــة  معرفــة  يتطلــب  الغذائيــة   - الزراعيــة  السياســات  تعريــف 
الزراعيــة - الغذائيــة لتحديــد نطــاق السياســات العامــة المرتبطــة بهــا. يشــير 
مفهــوم النظــم الزراعيــة - الغذائيــة إىل سلســلة مــن األنشــطة التــي تربــط بيــن 
إنتــاج األغذيــة ومعالجتهــا وتوزيعهــا واســتهالكها وإدارة النفايــات، باإلضافــة 
إىل جميــع المؤسســات واألنشــطة التنظيميــة المرتبطــة بهــا7، يلقــي مفهــوم 
الزراعــة  بيــن  المركّــب  التفاعــل  علــى  الضــوء  الغذائيــة   - الزراعيــة  النظــم 
والغــذاء مــن  حيــث اإلنتــاج واالســتهالك وتحليــل دور الفاعليــن المختلفيــن 

المنخرطيــن يف إنتــاج وتحويــل وتوزيــع واســتهالك المنتجــات الغذائيــة8. 

الغذائيــة،  الزراعيــة -  العامــة والنظــم  السياســات  علــى مفهوَمــي  اعتمــاداً 
نطــرح يف هــذه الدراســة تعريفــاً إجرائيــاً للسياســات الزراعيــة - الغذائيــة وهــو 
مــا تفعلــه الســلطة ومــا ال تفعلــه يف مــا يتعلــق بالزراعــة والغــذاء مــن الخطــط 
االســتراتيجية والقوانيــن والبرامــج التــي تحكــم عمليــات اإلنتــاج والتحويــل 
والتوزيــع واالســتهالك والتــي تحــدد مــن يســتحوذ علــى مــاذا ومتــى وكيــف. 

 Cairney, P. )2019(. Understanding public policy: theories and issues.  5
.Bloomsbury Publishing

 Lasswell, H. D. and A. Kaplan )1950(. Power and Society. A Framework  6
.for Political Inquiry. New Haven and London: Yale University Press

 Kameshwari, P., & Kaufman, J. )2000(. The food system: a stranger to  7
 the planning field. Journal of the American Planning Association, 66)2(,

.124-113

 Lamine, C. )2020(. Sustainable Agri-food Systems: case studies in  8
 transitions towards sustainability from France and Brazil. Bloomsbury

.Publishing
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تعتمــد الدراســة مناهــج متعــددة لتحليــل السياســات الزراعيــة - الغذائيــة 
يف مصــر، وهــي: المنهــج الوصفــي التحليلــي عبــر الوصــف الكمــي والكيفــي 
ونســتخدم  والمشــروعات.  والبرامــج  العامــة  واالســتراتيجيات  للخطــط 
واإلجــراءات  القانونيــة  النصــوص  وتحليــل  لرصــد  القانونيــة  المقاربــة 
السياســات،  وأثرهــا علــى  السياســيين  الفاعليــن  التنظيميــة علــى ســلوك 
كثــر تفصيــالً  كمــا نســتعين بمنهــج دراســات الحالــة بهــدف إعطــاء صــورة أ
لبعــض الحــاالت، وأخيــراً نســتعين بالمقاربــة المؤسســاتية لفهــم التنظيــم 
واالســتمرارية، وأيضــاً التغيــرات المؤسســية التــي أثـّـرت علــى مســار وشــكل 
وطبيعــة السياســات الزراعيــة - الغذائيــة المّتبعــة يف مصــر. أمــا عــن مصــادر 
مــن  ُجمعــت  ثانويــة  بيانــات  فهــي  الدراســة،  تســتخدمها  التــي  البيانــات 
الجهــات اإلحصائيــة الرســمية أو الخطابــات الرئاســية والبيانــات الحكومــة، 

الحكوميــة.  واإلصــدارات  الرســمية  التقاريــر  وأيضــاً 

الخطط: مالمح الخطط طويلة 
المدى حول الزراعة والغذاء

يركــز هــذا الجــزء علــى تحليــل محتــوى الزراعــة والغــذاء بــكل مــن اســتراتيجية 
التنميــة المســتدامة )رؤيــة مصــر 2030(9 التــي أطلقــت يف 2016، ووثيقــة 
سياســة ملكيــة الدولــة التــي صــدرت مؤخــراً يف يوليــو 202210. الوثيقتــان 
تعبــران عــن المالمــح األساســية للرؤيــة طويلــة المــدى للسياســات العامــة 
ومخططــات التنميــة المســتدامة يف مصــر. وإذا كانــت العديــد مــن الدراســات 
هــذه  أن  إال   ،203011 المســتدامة  الزراعيــة  التنميــة  اســتراتيجية  تضيــف 
االســتراتيجية صــدرت عــام 2009، أي أثنــاء حكــم مبــارك. وهــي تخضــع اآلن 
لعمليــة تحديــث، حيــث وقعــت وزارة الزراعــة اتفاقــاً مــع منظمــة الفــاو12. ومــع 
لمقارنــة   2030 المســتدامة  الزراعيــة  التنميــة  اســتراتيجية  ذلــك ســتفيدنا 

الرؤيــة الحاليــة بالرؤيــة الســابقة يف مرحلــة متقدمــة مــن هــذه الدراســة.

نبــدأ باســتراتيجية التنميــة المســتدامة يف مصــر )رؤيــة مصــر 2030( لنالحــظ 
أوالً أن الزراعــة والغــذاء ليســا بعــداً مــن أبعــاد االســتراتيجية أو محــوراً مــن 
البعــد االقتصــادي  أبعــاد هــي  محاورهــا. فاالســتراتيجية تتكــون مــن ثالثــة 
محــاور  االقتصــادي  البعــد  يشــمل  البيئــي.  والبعــد  االجتماعــي  والبعــد 
التنميــة االقتصاديــة والطاقــة واالبتــكار والبحــث العلمــي والشــفافية وكفــاءة 
المؤسســات، بينمــا يتضمــن البعــد االجتماعــي محــاور العدالــة االجتماعيــة 
البيئــي  البعــد  يتضمــن  وأخيــراً  والثقافــة،  والصحــة  والتدريــب  والتعليــم 
محــاور البيئــة والتنميــة العمرانيــة. أيضــاً يف الجــداول التفصيليــة لألهــداف 
الــواردات  تظهــر   ،2030 حتــى  تحقيقــه  المســتهدف  والمســار  االقتصاديــة 

الزراعيــة فقــط وضــرورة توفيــر األمــوال الالزمــة للــواردات الزراعيــة.

9  وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، )2016(، استراتيجية التنمية المستدامة 
يف مصر )رؤية مصر 2030(، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، القاهرة.

10   رئاسة مجلس الوزراء، وثيقة سياسة ملكية الدولة، جمهورية مصر العربية، يونيو 
.2022

11   على سبيل المثال انظر: حنان رجايئ، المشروعات القومية ودعم االقتصاد، رؤية 
مصرية، عدد 67، أغسطس 2020، األهرام، ص 22-29. أيضاً عبد الفتاح محمد حسين، 

السياسة االستثمارية للزراعة يف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، 
سلسلة كراسات السياسات، عدد ٩ يناير ٢٠١٩، معهد التخطيط القومي، القاهرة.

12  اتفاقية دعم فني بين وزارة الزراعة واستصالح األراضي ومنظمة األغذية والزراعة، 
انظر، https://moic.gov.eg/ar/project/30 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/10/ 

.)2022

نقــاط  عــدة  يف  الزراعيــة  التنميــة  سياســات  بنــود  أيضــاً  التقريــر  ويتنــاول 
يــأيت13 مــا  يف  نلخصهــا 

التوسع األفقي وتنمية المصايد الطبيعية واالستزراع السمكي.. 1
وترشــيد . 2 الزراعيــة  المعلومــات  ونظــم  الزراعيــة  التكنولوجيــا  تطويــر 

األراضــي. وحمايــة  الميــاه  اســتخدام 
تطويــر نظــم اإلرشــاد الزراعــي وتفعيــل دور اإلعــالم الزراعــي وتطويــر . 3

للمزارعيــن. الطوعيــة  المؤسســات 
تشــجيع الزراعــة التعاقديــة والتعــاون الزراعــي اإلقليمــي ودعــم منــاخ . 4

االســتثمار الزراعــي. 
ضمان إتاحة وجودة السلع التموينية. . 5
حماية المستهلكين وضمان جودة السلع والخدمات.. 6
الغــذاء . 7 دعــم  وصــول  لضمــان  الدعــم  منظومــة  تطويــر  اســتمرار 

الخبــز. منظومــة  تطويــر  واســتمرار  لمســتحقيه 

المشــروعات  مــن  العديــد  المخططــة  المشــروعات  قســم  تظهــر يف  أيضــاً، 
هــي14: االســتراتيجية  يف  المشــروعات  هــذه  وأهــم  والغذائيــة،  الزراعيــة 

مشروع زيادة الرقعة الزراعية ودعم التصنيع الزراعي. . 1
مشروع تنمية مشروعات االستزراع السمكي. . 2
البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.. 3
مشروع صوامع الغالل المطورة. . 4

المخطــط  المشــروعات  مــن  العديــد  علــى  االســتراتيجية  تشــتمل  وأخيــراً، 
مثــل  واضــح  بشــكل  محــدد  بعضهــا  والغــذاء،  الزراعــة  قطــاع  يف  تنفيذهــا 
وصناعــة  وتــداول  للتجــارة  العالمــي  اللوجيســتي  المركــز  إقامــة  »مشــروع 
مثــل  هالمــي  وبعضهــا  بدميــاط«،  الغذائيــة  والســلع  والغــالل  الحبــوب 
وجميــع  الزراعــي«.  التصنيــع  ودعــم  الزراعيــة  الرقعــة  زيــادة  »مشــروع 
المشــروعات المطروحــة يف االســتراتيجية تحــاول عــالج التحديــات الغذائيــة 
والزراعيــة عبــر التأثيــر علــى كامــل السلســلة الغذائيــة )اإلنتــاج – التحويــل – 

االســتهالك(.  – التــداول   – النقــل 

والغــذاء  الزراعــة  أهميــة  رغــم  إنــه  القــول  لنــا  يمكــن  تقــدم،  مــا  علــى  بنــاء 
والمؤشــرات  الرســمي  للخطــاب  وفقــاً  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  يف 
االقتصاديــة، إال أن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة )رؤيــة مصــر 2030( ال 
تعطــي االهتمــام الــكايف لهــذه القطاعــات، حيــث إنهــا ال تظهــر ضمــن األهــداف 

لتحقيقهــا. واضــح  زمنــي  وإطــار  وأدوات  بآليــات  المحــددة 

أمــا عــن وثيقــة ملكيــة أصــول الدولــة، فإنهــا تركــز باألســاس علــى العالقــة 
مــن  للتخــارج  الدولــة  وسياســات  الخــاص  والقطــاع  العــام  القطــاع  بيــن 
النشــاط االقتصــادي، مــع االحتفــاظ ببعــض النســب يف القطاعــات التــي تراهــا 
حيويــة أو تحتــاج إىل دعــم. هــذه الرؤيــة السياســية جــاءت بعــد ســجاالت مــن 
القطــاع الخــاص والمؤسســات الدوليــة حــول تنامــي دور الدولــة يف االقتصــاد. 
نســبة  وبأيــة  منهــا  التخــارج  التــي ســيتم  القطاعــات  تشــرح  هنــا  والوثيقــة 

وخــالل أي إطــار زمنــي، ومــا يعنينــا هنــا هــو القطــاع الزراعــي والغــذايئ.

مــن  ســنوات   3 خــالل  الدولــة  تخــارج  تطــرح  الدولــة  فــإن  للوثيقــة،  وفقــاً 
القطــاع الزراعــي بنســبة %83، مــع اإلبقــاء وتثبيــت اســتحواذها عنــد حــدود 
الغذائيــة  الصناعــات  مــن   73% مــن  الدولــة  تخــارج  تطــرح  كذلــك   ،17%

13  استراتيجية التنمية المستدامة يف مصر )رؤية مصر 2030(، ص 42-41.

14  استراتيجية التنمية المستدامة يف مصر )رؤية مصر 2030(، ص 69-60.
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كثــر قطــاع تخــارج للدولــة  والمشــروبات، واإلبقــاء علــى %27، وهــو للمفارقــة أ
مقارنــة بقطــاع العقــارات مثــالً، حيــث تحتفــظ الدولــة بـــ %50  أو قطــاع النقــل 
الوثيقــة إىل أن  %78 15. تشــير  المعلومــات واالتصــاالت  أو قطــاع    58%
التخــارج ســيتم خــالل ثــالث ســنوات، وتــم تحديــد تفاصيــل التخــارج يف كل 
مــن االســـتزراع الســـمكي، الثـــروة الحيوانيـــة، المحاصيـــل البســـتانية، زراعـــة 
الغابــات الشــجرية، والحبــوب ماعــدا القمــح، وأيضــاً التخــارج مــن مشــروعات 
تجــارة التجزئــة والعديــد مــن األنشــطة فـــي الصناعــات الغذائية والمشــروبات، 
وصناعــة  األعــالف،  وصناعـــة  واألســـماك،  والطيـــور  اللحـــوم  صناعـــة  مثــل: 

الســكر، والحلــوى16.

هنــاك تقاطــع ملحــوظ بيــن االســتراتيجية والوثيقــة حــول أهميــة ومركزيــة 
الخطــوط  يحــدد  كليهمــا  أن  كمــا  التنميــة.  يف  ودوره  الخــاص  القطــاع 
العريضــة للسياســات الزراعيــة - الغذائيــة للبــالد. ويظهــر يف كل مــن الوثيقــة 
واالســتراتيجية مركزيــة االســتثمار والتصديــر والتوســع واالســتصالح ودور 
شــركات الجيــش ومركزيــة القطــاع الخــاص. أمــا كلمــات مثــل »الفالحيــن« 
أو »العامليــن يف الزراعــة« فــال تظهــر تمامــاً يف االســتراتيجية. وهــذا يعطــي 
فكــرة مبدئيــة عــن الغائبيــن والحاضريــن علــى مســتوى الرؤيــة االســتراتيجية 

العامــة. والتوجهــات 

الرؤيــة  هــذه  بيــن  العالقــة  الحقــاً  التالييــن  القســمين  يف  نعــرض  ســوف 
االســتراتيجية والمنظومــة التشــريعية والمشــروعات المنفــذة علــى األرض.

القوانين والقرارات 
واالتفاقات المتعلقة بالزراعة 

والغذاء

إىل  المــدى  طويلــة  واالســتراتيجيات  الخطــط  مســتوى  مــن  هنــا  ننتقــل 
مســتوى القوانيــن واالتفاقيــات والقــرارات. كمــا أشــرنا ســابقاً، فــإن هدفنــا 
هــو تســليط الضــوء علــى مالمــح السياســات الزراعيــة - الغذائيــة والمنتجــة 
حديثــاً وتلــك التــي يعــاد إنتاجهــا. ســنتوقف عنــد االتفــاق مــع صنــدوق النقــد 
عــام  بشــكل  االقتصاديــة  السياســات  علــى  بــدوره  أثــر  كيــف  لنــرى  الــدويل 
والسياســات الزراعيــة - الغذائيــة بشــكل خــاص. ثــم نعــرض بدايــة القوانيــن 
واإلجــراءات التــي لعبــت دوراً مركزيــاً يف تغييــر أو تثبيــت شــكل السياســات 

الزراعيــة - الغذائيــة. 

يف نوفمبــر 2016، وافــق صنــدوق النقــد الــدويل علــى تقديــم قــرض بقيمــة 
12 مليــار دوالر أمريكــي لمصــر، لتمويــل برنامــج اإلصــالح االقتصــادي الــذي 
تقدمــت بــه الحكومــة. يشــتمل: ١( خفــض الديــن العــام مــن حــدود %127 
الناتــج  مــن   80% إىل  يف)2016-2015(  اإلجمــايل  المحلــي  الناتــج  مــن 
المحلــي بحلــول عــام 2020. ٢( تحقيــق نمــو اقتصــادي يتصاعــد تدريجيــاً 
مــن %4 عــام )-2016 2017( إىل %6.7 عــام -2020 20221. 3( تقليــص 
عجــز الموازنــة بنســبة %3.9 بحلــول 2020 باإلضافــة إىل زيــادة االســتثمارات 
وكذلــك  الضريبيــة  المنظومــة  وإصــالح  الصــادرات  معــدل  ورفــع  األجنبيــة 

15  ، وثيقة سياسة ملكية الدولة، جمهورية مصر العربية، يونيو 2022. ص 10. 

16  ، وثيقة سياسة ملكية الدولة، جمهورية مصر العربية، يونيو 2022. ص 7. 

إصــالح منظومــة الدعــم المعمــم )للغــذاء والطاقــة(17.  
علــى إثــر اإلصــالح االقتصــادي، فقــدت العملــة المصريــة حــوايل %50 مــن 
قيمتهــا، وأدى ذلــك بــدوره إىل زيــادة فاتــورة واردات الغــذاء األساســية )زيــت 
الطعــام والــذرة والقمــح(. وُخّفــض دعــم الطاقــة وتضاعفــت أســعار الغــذاء 
بيــن 2016 و2019 بمقــدار ثالثــة أضعــاف بفعــل معــدالت التضخــم الناتجــة 
نُظــم دعــم الغــذاء )نظــام التمويــن(  عــن صدمــة التعويــم. وتغيــرت أيضــاً 
وتحولــت مــن الدعــم العينــي إىل الدعــم المــادي. ورغــم بدايــة البرنامــج عــام 
2014، إال أنــه تســارع مــع التصديــق علــى االتفاقيــة مــع الصندوق واســتبدلت 
حصــص الســلع المدعومــة بمخصصــات نقديــة للفــرد )خمســين جنيهــاً عــام 
2017( وأيضــاً وضــع حــد أقصــى 5 أرغفــة للفــرد، وُخّفــض وزن رغيــف الخبــز 
ودمــج دعــم الغــذاء يف منظومــة دعــم موحــدة.18 وقــد نتــج عــن تطبيــق هــذه 
السياســة الجديــدة تخفيــض ميزانيــة الدعــم وتقليــل التســرب والفقــد عبــر 
سلســلة القيمــة خاصــة يف مــا يتعلــق بالخبــز. ولكــن هــذا النظــام أيضــاً لــم 
أمــام التضخــم وارتفــاع أســعار الغــداء19. نتيجــة لذلــك زادت  يصمــد كثيــراً 
معــدالت الفقــر يف مصــر مــن %27.8 عــام 2015 إىل %32.5 عــام 2017-
الشــرائية.  قدرتهــم  مــن  جــزءاً  واألفــراد  األســر  مــن  الكثيــر  وفقــد   201820

وكانــت الخســارة كبيــرة جــداً علــى أصحــاب الدخــول الصغيــرة وســكان الريــف 
والطبقــات المتوســطة الحضريــة،21 وزادت مســاحات التصّحــر الغــذايئ22.

مــن ناحيــة أخــرى، لعــب البرلمــان دوراً أساســياً يف تنفيــذ سياســات الدولــة. 
ولــم يكــن للبرلمــان أجنــدة تشــريعية مســتقلة أو واضحــة، بــل كان أداة لتمريــر 
مقترحــات الحكومــة باألســاس. وشــملت القوانيــن التــي أقــّرت قوانيــن تزيــد 
مــن حوافــز االســتثمار، كذلــك شــهدت القوانيــن تغييــراً يف األحــكام المتعلقــة 
بأمــالك الدولــة لتســهيل حصــول المســتثمرين عليهــا23. أيضــاً أقــر قانــون يزيد 
مــن مشــاركة القطــاع الخــاص يف المشــروعات الحكوميــة عبــر تعديــل بعــض 
األساســية  البنيــة  مشــروعات  الخــاص يف  القطــاع  مشــاركة  قانــون  أحــكام 
والخدمــات والمرافــق العامــة بالقانــون رقــم 153 لســنة 2021 بمــا يتناغــم 

مــع الرؤيــة االســتراتيجية للدولــة.

وبالتناغــم مــع خطــة الدولــة يف توفيــر ميــاه الــري وحمايــة الرقعــة الزراعيــة 
علــى  البنــاء  عقوبــات  لتغليــظ  الزراعــة  قانــون  البرلمــان  عــدل   ،2018 يف 
األراضــي الزراعيــة. ويف 2021، وافــق البرلمــان علــى مشــروع قانــون جديــد 
للمــوارد المائيــة والــري، يغلّــظ العقوبــات علــى المزارعيــن غيــر الملتزميــن 
تتقاطــع  قوانيــن  البرلمــان  أقــر  أيضــاً  األرز.  لزراعــة  المحــددة  بالمســاحات 
أو  المــوّزع  المصّنــع،  المنَتــج،  الغــذاء  الغــذاء ومراقبــة  مــع تحســين جــودة 

17  ناصر عامر نصر وآخرون، قرض مصر من صندوق النقد الدويل يف 1991 و2016 
بين اإلصالح االقتصادي والعالج بالصدمة: دراسة حاله جمهورية مصر العربية 

https:// :2016-1991. المركز العريب للدراسات. مارس 2018. الموقع اإللكتروين
democraticac.de/?p=53087 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/11/ 2022(.

18  شيرين الشواريب، منظومة الدعم التمويني للسلع الغذائية يف مصر، 6 فبراير 
2018، الرابط:https://is.gd/4iQGuO  )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/20/ 

.)2022

19  ريم عبد الحليم، دعم الغذاء يف مصر.. رحلة إصالح أم رحلة تخفيض يف مبالغ 
الدعم؟ الرابط https://is.gd/DzhPv3 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/18/ 

.)2022

20  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، )2019(، 
بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة.

21  ناصر عامر نصر وآخرون، 2017. مرجع سابق.

22  حول مفهوم التصحر الغذايئ انظر: صقر النور، تحيا مصر: يف »كراتين« التصّحر 
 https://almanassa.com/stories/1435 : الغذايئ، المنصة، مايو 30 /2017 الرابط

)تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/11/ 2022(.

https:// :23  ماذا قدم البرلمان المصري يف دور انعقاده الرابع؟ األجندة القانونية
is.gd/achuoH )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/15/ 2022(.
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المتــداول يف الســوق لتحقيــق أعلــى معاييــر الســالمة والصحــة، وذلــك عبــر 
قانــون تأســيس الهيئــة القوميــة لســالمة الغــذاء عــام 2017. 

يف 27 مــارس 2017 وافــق البرلمــان المصــري علــى االنضمــام إىل االتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة األصنــاف الجديــدة )UPOV(. األوبــوف )UPOV( هــو اتحــاد 
حمايــة األصنــاف الجديــدة مــن النباتــات، وهــي منظمــة دوليــة مقرهــا جنيــف، 
سويســرا. تمنــح اتفاقيــة )UPOV( حمايــة شــبيهة بالبــراءات لمــريب البــذور 
)منتجــي التقــاوي(. أقــرت االتفاقيــة بضغــط مــن كبــار مصــدري الحاصــالت 
ودعمتــه  البســتانية،  والحاصــالت  الصــادرات  بمجلــس  ليــن  ممثَّ البســتانية 
لجنــة الزراعــة بالبرلمــان التــي أوضحــت أن االتفاقيــة تســّهل فــرص دخــول 
اســتراتيجيات  تدعــم  وبالتــايل  أوروبــا،  أســواق  إىل  المصريــة  المنتجــات 
الدولــة24. وقــد انضمــت مصــر رســمياً إىل هــذه االتفاقيــة يف 2019، وكان أحــد 
اآلثــار المباشــرة لتوقيــع هــذه االتفاقيــة هــو مــا حــدث يف شــهر مــارس الماضــي 
ألصنــاف  الحصــري  الوكيــل  »أمكــوكال«،  شــركة  قامــت  حيــث   ،)2022(
بوقــف شــحنات  كاليفورنيــا،  بجامعــة  كاليفورنيــا  بــذور  بمؤسســة  الفراولــة 
فراولــة مجمــدة يف مــوائن أوروبيــة بدعــوى احتوائهــا علــى أصنــاف مملوكــة 
للشــركة دون دفــع ضريبــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، واســتند هــذا اإليقــاف 

بشــكل مباشــر إىل االتفاقيــة التــي وقعــت عليهــا مصــر25. 

وشــهدت الفتــرة 2014-2021 صــدور العديــد مــن قــرارات مجلــس الــوزراء 
ورئاســة الجمهوريــة المؤثــرة علــى السياســات الغذائيــة، مثــل تلــك المرتبطــة 

24   موقع البوابة نيوز اإلخباري، تحقيق حول موافقة البرلمان على اتفاقية 8 أبريل 
2017. الرابط: https://is.gd/ghNIgZ )تم االطالع بتاريخ 4 أغسطس 2018(.

25  مدى مصر، https://is.gd/rzCzjK )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/01/ 
.)2022

إىل  للدولــة  الخاصــة  الملكيــة  مــن  األراضــي  ونقــل  األراضــي  بتخصيــص 
مســتثمرين أجانــب، أو إىل إحــدى الشــركات التابعــة للقــوات المســلحة، مثــل 
مشــروعات زراعيــة بمنطقــة توشــكي والعوينــات، أو مشــروعات الصوبــات 
الزراعيــة ببنــي ســويف والمنيــا والمغــرة، أو مشــروعات االســتزراع الســمكي 
البحيــرات الشــمالية. علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وّقعــت الحكومــة  يف 
المصريــة يف عــام 2018، اتفاقــاً مــع شــركة القنــاة للســكر، التابعــة لمجموعــة 
الغريــر اإلماراتيــة، لتخصيــص 191 ألــف فــدان للشــركة بمنطقــة غــرب المنيــا 
لزراعــة البنجــر وإقامــة مصنــع إلنتــاج الســكر مــن البنجــر26. ويف عــام 2020، 
صــدر قــرار جمهــوري جديد يحمــل رقــم 621 لســنة 2020، يخصص مســاحة 
الخدمــة  مشــروعات  جهــاز  لصالــح  الدولــة  أراضــي  مــن  فــدان  ألــف   930
الوطنيــة يف جهــة منخفــض توشــكي بمحافظتــي أســوان والــوادي الجديــد.27

الوزاريــة  والقــرارات  واإلجــراءات  والقــرارات  القوانيــن  مــن  جليــاً  يبــدو 
لتقليــص  والغذائيــة  الزراعيــة  السياســية  االنحيــازات  والجمهوريــة، وضــوح 
المــوارد  الكبيــر واســتخالص  العــام واالجتماعــي ودعــم االســتثمار  اإلنفــاق 
المائيــة )عبــر منــع زراعــة األرز مثــالً يف شــمال الدلتــا( مــن صغــار الفالحيــن 
وتســهيل نفــاذ كبــار المســتثمرين األجانــب وشــركات القــوات المســلحة إىل 
األراضــي والميــاه. الســتجالء العالقــات والفاعليــن ننتقــل يف القســم التــايل إىل 
المســتوى الثالــث مــن تحليلنــا والمرتبــط بالمشــروعات والبرامــج المنفــذة 

علــى أرض الواقــع.

26  صحيفة المال، https://is.gd/dv76SW  )تم االطالع على الموقع بتاريخ 
.)2022 /10/06

27  الجريدة الرسمية، العدد 46، 3 سبتمبر، 2020. 



الثابــت والمتغّيــر يف السياســات الزراعيــة - الغذائيــة 
يف مصــر مــن  2021-2014

6

البرامج والمشروعات حول الزراعة والغذاء: 

تمثــل المبــادرات والمشــروعات القوميــة العمالقــة حجــراً أساســياً يف طريقــة تصميــم وتنفيــذ سياســات نظــام السيســي. فالمشــروعات القوميــة وفقــاً لوصــف 
الهيئــة العامــة لالســتعالمات »قاطــرة للتنميــة المســتدامة«. تأكيــداً علــى هــذا التوجــه، صــدر قــرار جمهــوري رقــم 380 لســنة 2015 بتعييــن المهنــدس إبراهيــم 

محلب، مســاعداً لرئيس الجمهورية للمشــروعات القومية واالســتراتيجية.28

جدول 1: بعض المشروعات الزراعية والغذائية التي بدأت منذ 2014

مالحظات االنطالق  جهات التنفيذ / المنتفعون أهداف المشروع اسم المشروع

تخصيص %75 من مساحة 
المشروع للمستثمرين الكبار
و%25 لصغار المستثمرين 

والخريجين

2014 شركة الريف المصري
مستثمرون مصريون وأجانب

خريجون وصغار مستثمرين

زيادة المساحة المزروعة مليوناً ونصف مليون فدان
زيادة المساحة المأهولة بالسكان من %6  إىل 

 10%
زيادة صادرات مصر إىل 10 ماليين طن )كم هي 

اآلن(
توفير 3 ماليين فرصة عمل

مشروع المليون ونصف 
المليون فدان

تم اإلعالن عن استخدام 1600 
جهاز ري محوري مطور يف 

الري. 
تم اإلعالن عن استصالح 

350 ألف فدان29 

2015 القوات الجوية
وزارة الزراعة

جهاز مشروعات الخدمات الوطنية
مستثمرون مصريون وأجانب 

استصالح مليون فدان حتي 2024
مشروع الدلتا الجديدة يشمل مشروعي مستقبل 

مصر، وجنوب محور الضبعة.
خلق مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة وحديثة

نواة للزراعة الحديثة واستخدام نظم الري المتطورة
االعتماد على المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه 

الصرف

مشروع الدلتا الجديدة

اإلعالن عن زراعة 64 ألف فدان 
قمح خالل العام 202230

زراعة 1.35 مليون نخلة31

2014 الشركة الوطنية
مستثمرون مصريون وخليجيون

زراعة 485 ألف فدان 
إعادة إحياء المشروع

تشييد مزرعة نخيل يف العالم من أجل التصدير
تطوير الصناعات والصادرات الزراعية

مشروع توشكي 

يف 2019 أعلن عن تجهيز أرض 
بمساحة 13 ألف فدان، بمنطقة 

الالهون بالفيوم32

2016 وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
الهيئة العربية للتصنيع يف مجال 

التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب 
الزراعية الحديثة الموفرة للمياه

مستثمرون زراعيون

زيادة إنتاج وتصدير الخضروات 
تلبية احتياجات التصدير من منتجات الصوب

تحقيق التكثيف الزراعي الرأسي 
إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة33

مشروع الـ 100 ألف 
فدان من الصوب 

الزراعية

أُنشئت المزارع المتكاملة 
بقيمة 90 مليون دوالر عبر 

 Guangdong عقد بين
 Evergreen Group

والجيش المصر34. 
افُتتحت المرحلة االويل 

للمشروع عم 2017 على 
مساحة 3500 فدان35.

2014 الشركة الوطنية لالستزراع السمكي
الهيئة العامة للثروة السمكية

 Guangdong Evergreen  شركة
Group  الصينية

كبر مزرعة سمكية بالشرق األوسط على مساحة  ا
ً 118 كليومترا

تحقيق االكتفاء الذايت والتصدير للفائض

مشروع االستزراع 
السمكي ببركة غليون

28  الجريدة الرسمية، العدد رقم 38 )مكرر(، 19 سبتمبر 2015. 

29  موقع رئاسة الجمهورية، https://is.gd/n4mA4q )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/01/ 2022(.

30  موقع مصراوي الصحفي، https://is.gd/jv9spa )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/01/ 2022(.

31  موقع جريدة أخبار اليوم،https://is.gd/s9eb6q )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/03/ 2022(.

32  موقع مشروعات مصر، https://is.gd/6k7ZqR )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/05/ 2022(.

33  موقع جريدة األهرام، https://gate.ahram.org.eg/News/1757291.aspx )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/06/ 2022(.

.)2022/07/Undercurrent New, https://is.gd/UhevCk )Accessed on 06  34

Ahmed Zikrallah, information on Ghalyoun Pond Project, Egyptian Institute for studies, 7 December 2017, https://en.eipss-eg.org/wp-content/  35
.)2022/07/information-ghalyoun-pond-project.pdf )Accessed on 08/02/uploads/2018
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يضم المجمع 10 مصانع 
مختلفة بطاقة 470 ألف طن 

سنوياً وبإجمايل 40 منتجاً 
غذائياً متنوعا36ً.

2017 جهاز مشروعات الخدمات العامة تقديم وجبات صحية ومؤمنة لطلبة المدارس 
إنتاج بعض المنتجات الغذائية لطرحها يف السوق 

المحلي والتصدير 
زيادة المعروض من المخبوزات والمكرونة يف 

السوق المحلي وتخفيض األسعار 

المدينة الصناعية 
الغذائية »سايلو فودز«

أُنشئت 15 صومعة من 
المقاولين العرب عام 2016-

2017
توقيع عقد بناء 23 صومعة مع 

شركة cimbria الدنماركية37
منحة مقدمة من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
قرض سعودي 

2014  شركة المقاولون العرب
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الهيئة العامة للسلع التموينية

 إنشاء نحو 50  صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 
1.5 مليون طن. موزعة على 17 محافظة

القضاء على الفاقد الكمى والنوعى للحبوب والناتج 
عن تخزينها ىف الشون المفتوحة والذى تصل نسبته 

إىل 
% 15

زياد السعة التخزينية للقمح لتصل إىل 3.4 ماليين 
طن، بدالً من 1.6 مليون طن قبل عام 2011

المشروع القومي 
للصوامع

المصدر: موقع مشروعات مصر، موقع رئاسة الجمهورية، موقع الهيئة العامة لالستعالمات.

انفوجــرايف  تقريــر  األراضــي  وزارة الزراعة واســتصالح  أصــدرت   2021 يف 
بمناســبة مــرور 7 ســنوات علــى تــويل الرئيــس عبدالفتــاح السيســي الحكــم، 
بعنوان: »الرئيس السيسي .. 7 سنوات من اإلنجازات نهضة زراعية شاملة 
)2014 - 2021(«. أوضــح أنــه خــالل هــذه الفتــرة أُنجــز 320 مشــروعاً زراعيــاً 
تنمويــاً بتكلفــة 40 مليــار جنيــه38 .وعلــى صفحــة خريطــة مشــروعات مصــر 
يظهــر 77 مشــروَع إنتــاٍج زراعــيٍّ و91 مشــروَع إنتــاٍج حيــواينٍّ وثــروة ســمكية 
بيــن  تتفــاوت يف حجمهــا  المشــروعات  هــذه  لكــن  تمويــٍن،  و124 مشــروَع 
افتتــاح مركــز خدمــات تموينيــة يف إحــدى القــرى إىل مشــروعات اســتصالح 
آلالف األفدنــة. إذن العــدد ال يعبــر بالضــرورة عــن حجــم المشــروعات، بقــدر مــا 

يعبــر عــن الرغبــة يف إبــراز »اإلنجــازات«. 

مــن الصعــب اإللمــام يف هــذا القســم مــن الورقــة بكافــة المشــروعات، لكننــا 
ســنحاول هنــا التركيــز علــى بعــض المشــروعات األساســية، وإعطــاء بعــض 
التفاصيــل عــن طريقــة عملهــا والفاعليــن فيهــا وأثرهــا علــى الغــذاء والزراعــة. 

للمشــروعات  التحليليــة  والدراســة   )1 )رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح  كمــا 
الزراعيــة والغذائيــة، يظهــر بوضــوح دور شــركات القــوات المســلحة يف هــذه 
مشــاركة  أيضــاً  الكبــرى. وتظهــر  والغذائيــة  الزراعيــة  القوميــة  المشــروعات 
تقريــر  ويوضــح  المشــروعات.  يف  األجنبيــة  والشــركات  الخــاص  القطــاع 
التنميــة البشــرية 2021 أن القطــاع الخــاص ال يــزال يمثــل %90 مــن المجــال 
كــد المديــر التنفيــذى للمجلــس التصديــرى للحاصــالت  الزراعــي يف مصــر39. وأ
الزراعيــة يف تصريحــه لجريــدة البورصــة أن القطــاع الزراعــي معظمــه مملــوك 
للقطــاع الخــاص، وأن المشــروعات القوميــة الزراعيــة الكبــرى التــي ُتنفذهــا 
الدلتــا  الخــاص عمليــات تنفيذهــا مثــل مشــروعات  القطــاع  يتــوىل  الدولــة، 
فــدان.  مليــون  ونصــف  المليــون  ومشــروع  مصــر،  ومســتقبل  الجديــدة، 
وأضــاف أن »مشــروع الصــوب الزراعيــة فقــط هــو الــذي تديــره الدولــة بشــكل 

https://economyplusme.com/ ،اإلخباري االقتصادي Economyplus 36  موقع
en/72214/ )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/05/ 2022(.

Cimbria campany website, https://www.cimbria.com/en/about/case-  37
.)2022/07/histories/egypt-storage-ch.html Accessed on 08

 38
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مباشــر حالًيــا، لكنهــا ســمحت مؤخــًرا للقطــاع الخــاص بالحصــول علــى صــوب 
للزراعــة«40. باإليجــار 

كــز البحــوث  وتظهــر أيضــاً مشــاركة أجهــزة الدولــة وخاصــة وزارة الزراعــة يف مرا
كــز بحــوث الصناعــات الغذائيــة، قطاعــات  الزراعيــة، مركــز بحــوث التقــاوي، مرا
اإلنتــاج الحيــواين بالــوزارة، هيئــة الســمك، إدارة التقــاوي والبــذور، مركــز بحــوث 
األراضــي، ومــا إىل ذلــك. ووزارة التمويــن عبــر شــركة المطاحــن والمجمعــات 
االســتهالكية للــوزارة. باإلضافــة إىل دور المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة 
يف مجــال دعــم األســر الفقيــرة وتوفيــر الغــذاء مثــل بنــك الطعــام المصــري، 
قوميــة  مشــروعات  يف  تســاهم  حيــث  األورمــان،  وجمعيــة  الخيــر،  ومصــر 
مثــل مشــروع تحســين الثــروة الحيوانيــة عبــر توفيــر ســالالت أجنبيــة عاليــة 

اإلنتاجيــة كشــكل مــن أشــكال الدعــم لألســر األكثــر احتياجــاً يف الريــف41.

للفالحيــن  التــام  الغيــاب   )١( جــدول  يف  المشــروعات  مــن  واضحــاً  يبــدو 
والعامليــن يف الزراعــة واالرتــكاز علــى »المســتثمرين« و«شــركات القــوات 
للمشــروعات  الزمنــي  التسلســل  ُيظهــر  الدولــة«.  و«أجهــزة  المســلحة« 
أنــه علــى عكــس التسلســل الهرمــي لبنــاء السياســات الــذي يبــدأ بالخطــط 
طويلــة المــدى ثــم منظومــة البنيــة التحيــة التشــريعية والتنفيذيــة، وصــوالً 
إىل المشــروعات والبرامــج، فإنــه مــن الواضــح أن المشــروعات والمبــادرات 
والبرامــج بــدأت قبــل صــدور الخطــة العامــة أو هــي محــط اهتمــام الســلطة. 
الزراعــي  بالقطــاع  المرتبطــة  والبرامــج  المشــروعات  يف  الحــال  هــي  هــذه 
والغــذايئ. وهنــا يطــرح التســاؤل عــن أهميــة االســتراتيجية أو الخطــة العامــة 

لهــا؟  إن كانــت تابعــة للبرامــج والمشــروعات وليســت مؤّطــراً 
 

https://alborsaanews. ،40  جريدة البورصة المصرية
com/2022/1506353/08/02 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/02/ 2022(.

 Egypt Human Development Report 2021 Development, a right for all:  41
 Egypt’s pathways and prospects, UNDP & the Ministry of Planning and

 .Economic Development, Egypt, 2022
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مناقشة النتائج
الخطابات واألرقام 

مــن الصعــب تقييــم السياســات تقييمــاً رقميــاً دقيقــاً يف ظل غياب الشــفافية 
وجــودة البيانــات. الحظنــا خــالل جمــع بيانــات الدراســة أن هنــاك تضاربــاً كبيــراً 
يف األرقــام بيــن مــا يتــم إعالنــه يف لقــاءات الرئيــس وتقاريــر موقــع الرئاســة 
القوميــة  بالمشــروعات  يتعلــق  مــا  يف  خاصــة  والصحــف،  اإلعــالم  وهيئــة 
الكبــرى، وبيــن تقاريــر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، وهــي جهــة 
حكوميــة ومســتقلة بدرجــة كبيــرة ومعنيــة بإنتــاج البيانــات. فــإذا نظرنــا مثــالً 
إىل مســاهمة الزراعــة يف الناتــج المحلــي )جــدول 2( تظهــر األرقــام تحســناً 
طفيفــاً جــداً يف مســاهمة الزراعــة ال يتناســب مــع الحديــث عــن طفــرة كبيــرة. 
مــن ناحيــة أخــرى توضــح بيانــات االســتصالح الزراعــي )جــدول 3( حــدوث 
تحســن كبيــر خــالل الســنوات األربــع األخيــرة، لكــن ال نصــل إىل » 2مليونيــن 

و86 ألــف فــدان« كمــا تشــير بعــض التصريحــات وتقاريــر صحفيــة42.

42  انظر على سبيل المثال تقرير اليوم السابع، 4jHNeK/gd.is//:https )تم االطالع 
على الموقع بتاريخ 7/17/ 2022(.

جدول 3: مساحات االستصالح الزراعي من 2009 إىل 2020

المساحة المستصلحة باأللف فدان السنة 
36.4 2008/2009
14.7 2009/2010
15.5 2010/2011

39 2011/2012
22.9 2012/2013
22.6 2013/2014
14.5 2015 / 2014
38.5 2016 / 2015
38.9 2017 / 2016
59.2 2018 / 2017

115.7 2019 / 2018
81  2019/2020

المصــدر: نشــرة االســتصالح الزراعــي 2019/2018 & مصــر 
يف أرقــام 2022، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.

تــزال منخفضــة  القومــي ال  الناتــج  الزراعــي يف  القطــاع   كمــا أن مســاهمة 
رغــم التحســن الطفيــف يف األرقــام يف الســنتين األخيرتيــن وفقــاً لإلحصــاءات 
األرقــام المتاحــة الرســمية واألكثــر دقــة إىل تراجــع  الرســمية. وتشــير أيضــاً 
نســب االكتفــاء الــذايت يف بعــض المحاصيــل األساســية مثــل القمــح والــذرة 
يف  تحســن  حــدث  حيــن  يف  الحمــراء،  واللحــوم  والعــدس  والفــول  واألرز 
كــه الطازجــة وثبــات يف الحليــب والبيــض  البطاطــس واللحــوم الحمــراء والفوا
وارتفــاع كبيــر يف الموالــح. ومــع ذلــك يعــد الحفــاظ علــى هــذه المعــدالت شــيئاً 
إيجابيــاً يف ظــل الزيــادة الســكانية، وبالتــايل فقــد ارتفعــت معدالت االســتهالك، 
ولكنهــا ال ُتعــّد طفــرة نوعيــة أو نهضــة غذائيــة، بــل يقــف األمــن الغــذايئ عنــد 
تتخطــى  الــذايت  االكتفــاء  )معــدالت  مميزاتــه  بنفــس  تقريبــاً   2013 حــدود 
%60 ( ونفــس هشاشــته، يف مــا يتعلــق باألســعار العالميــة للحبــوب، وأيضــاً 

الطفــرة الكبيــرة يف الســلع الغذائيــة التصديريــة )الحاصــالت البســتانية(. 

جدول 2: نسبة مساهمة الزراعة يف الناتج القومي اإلجمايل من 1990 إىل 2021

نسبة مساهمة الزراعة والغابات والصيد يف الناتج القومي اإلجمايلالسنوات
199018,51253
200015,53808
201211,27277
201311,27435
201411,3377
201511,39406
201611,76932
201711,48529
201811,225
201911,04898
202011,56761
202111,83151

 https://is.gd/8QwsIz المصدر، البنك الدويل
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الغــذاء المحليــة والعجــز يف  أخيــراً، علــى خلفيــة حالــة االرتبــاك يف أســواق 
اإلمــدادات الغذائيــة مــن تبعــات أزمتــي كورونــا والحــرب األوكرانيــة، اضطــرت 
الــدويل43  البنــك  مــن  ســريعاً  الغــذاء  لشــراء  قــرض  علــى  للحصــول  مصــر 

باإلضافــة إىل إجــراءات التســليم اإلجبــاري للقمــح مــن قبــل المزارعيــن.

 كل ذلــك باإلضافــة إىل مــا ســبق، يشــير إىل أن الصــورة ليســت كمــا يتــم 
تصويرهــا يف التقاريــر الرســمية أو الصحيفــة الرســمية والتــي تؤكــد حــدوث 
»نهضــة زراعيــة شــاملة44« وتحقيــق االكتفــاء الــذايت، وهــذا يخالــف إىل حــد 
بعيــد الواقــع. وبالتــايل ال يمكننــا أن نصــف السياســات الزراعيــة - الغذائيــة 
بالنجــاح يف حــل المشــكالت الغذائيــة والزراعيــة وإخــراج النظــام الغــذايئ - 

43  وزارة التعاون الدويل، https://moic.gov.eg/ar/news/573 )تم االطالع على 
الموقع بتاريخ 7/18/ 2022(.

44  على سبيل المثال انظر األهرام https://is.gd/cOKXnq )تم االطالع على الموقع 
بتاريخ 7/19/ 2022(.

السياســات  أن هــذه  المؤكــد  مــن  لكــن  الهشاشــة.  مــن  المصــري  الزراعــي 
أحدثــت تغيــرات كبيــرة يف حركــة المــواد الطبيعيــة وطبيعــة اســتغاللها. خــالل 
األعــوام الثمانيــة الماضيــة، تــم تحويــل مالييــن األفدنــة مــن ملكيــة الدولــة إىل 
ملكيــة القطــاع الخــاص والمســتثمرين األجانــب وشــركات القــوات المســلحة. 
واســتنزفت المــوارد المائيــة لصالــح مشــروعات تصديريــة كمــا هــو الحــال 
يف توشــكي والعوينــات45. إن اســتنزاف المــوارد ال يهــدد فقــط المســتقبل 
القريــب، ولكــن أيضــاً حقــوق األجيــال المســتقبلية واســتدامة المــوارد، خاصــة 
يف حالــة االســتنزاف الكبيــر لميــاه النيــل وللميــاه الجوفيــة غيــر المتجــددة يف 

العديــد مــن المناطــق46. 

45  جمال أسمر، سور توشكى العظيم: ما أضافه الجيش لنمط اإلنتاج الزراعي الكبير، 
المنصة، https://almanassa.com/stories/4982 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 

.)2022 /10/06

46  ندى عرفات وصقر النور، كيف تحقق مياه مصر أمن دول الخليج الغذايئ؟ مدى 
مصر https://is.gd/ynzf56 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 10/05/ 2022(.

جدول 4: نسبة االكتفاء الذايت من بعض السلع الغذائية األساسية بين 2013 - 2020

2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 السلع الغذائية
41.4  40.3  35.5 34.5 47.7  52.1  56.7 القمح 
44.8  51.1  50.5  47.0 56.3  65.1  56.8 الذرة الشامية

 98.1  76.2  90.7  94.2 99.7  100.4  108.8 األرز
 17.3  10.5  12.4  30.7 20.0  33.8  27.8 الفول 

 0.0  0.5  1.1  1.8 2.1  1.3 0.8 العدس

 111.1  117.1  111.4  116.3 105.4  112.6  103.4 البطاطس 
 103.5  105.5  102.7  103.0 103.4  103.1  103.6 الخضروات الطازجة 
 164.4  203.6  171.7  156.5 149.9  125.6  142.8 الموالح
 100.6  99.0  100.7  99.3 89.4  99.2  97.8 كه الطازجة الفوا

 46.5  55.0  48.8  55.9  64.6  71.9  74.3 اللحوم الحمراء
 99.8  96.4  96.5  91.5  93.7  94.8  94.1 لحوم الدواجن

 75.6  79.6  79.5  85.6  89.7  ...  88.9 األسماك الطازجة
 100  99.9  100.2  100.0  100.2  100.0  100.0 البيض

100.5 99.2 100.2 100.2 100.0 100.1 100.0 اللبن الحليب

المصدر: مصر يف أرقام 2022 & مصر يف أرقام 2016، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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 - الزراعيــة  السياســات  أن  هنــا  نالحــظ  والمتغيــر،  بالثابــت  يتعلــق  مــا  يف 
الغذائيــة يف مصــر تتســم بشــكل مــن أشــكال االتصــال مــع عهــد مبــارك. فــإذا 
قارنـّـا الخطــوط العريضــة للسياســات الحاليــة باســتراتيجية الزراعــة المصريــة 
2030 والتــي أُنتجــت عــام 2009، نجــد أنهمــا تتقاطعــان حــول محــاور تحقيــق 

األمــن الغــذايئ اآلتيــة:

المائيــة . 1 المــوارد  ضــوء  يف  جديــدة  أراٍض  بإضافــة  األفقــي  التوســع 
المتاحــة.

يف . 2 والتوســع  اإلنتاجيــة  عاليــة  أصنــاف  اســتخدام  الرأســي،  التوســع 
المحميــة. الزراعــات 

دعم االستثمارات يف القطاع الزراعي. . 3
زيادة تنافسية الصادرات الزراعية. . 4
دعم النشاط اإلنتاجي الحيواين والداجن والسمكي. . 5

تمثــل السياســات التصديريــة ونمــط اإلنتــاج الكبيــر والكبيــر جــداً والمعــروف 
بنمــوذج كاليفورنيــا )نمــط المــزارع الضخمــة عاليــة االســتخدام للتكنولوجيــا 
والطاقــة الموجهــة للزراعــة التصديريــة( أساســاً للسياســات الزراعيــة يف عهــد 
مبــارك. وال يــزال هــذا النمــط هــو النمــوذج األكثــر جاذبيــة للســلطة المصريــة، 
رغــم مــا يواجــه هــذا النمــط مــن نقــد يف قدرتــه على التشــغيل، أو حل المســألة 
واألراضــي47.  والميــاه  للطاقــة  واســتنزافه  بيئيــة  ألزمــات  وخلقــه  الزراعيــة، 
كمــا يظهــر بوضــوح يف التقاطــع مــع نمــط اإلنتــاج الكبيــر دعــم المســتثمرين 
المــوارد خاصــة  الكبــار، وتســهيل اســتحواذهم علــى  المصرييــن واألجانــب 
المســتثمرين الخليجييــن، وهــو اســتمرار لتوغــل االســتثمارات الخليجيــة يف 
الزراعــة المصريــة والــذي بــدأ يف عصــر مبــارك واســتمر هــذا المســار ليــس 
فقــط عبــر اســتمرار العديــد مــن العقــود الســابقة، ولكــن أيضــاً عبــر توقيــع 
عقــود جديــدة مــع مســتثمرين خليجييــن وتخصيــص مســاحات كبيــرة مــن 

األراضــي لهــم. 

هنــاك بعــد آخــر لالســتمرارية مرتبــط بمنظومــة دعــم الغــذاء الموحــد، وهــو 
مشــروع قديــم بــدأ مــع حكومــة نظيــف، وأحــد مهندســي هــذه السياســة هــو 
الدكتور علي المصلحي الذي كان يشغل منصب وزير التضامن االجتماعي 
والتمويــن يف ذلــك الوقــت، وهــو يشــغل اآلن منصــب وزيــر التمويــن والتجــارة 
الداخلية. على موقعــه الشــخصي يعرف دكتــور المصلحــي دوره يف حكومــة 
نظيــف قائــاًل: »منــذ 31 ديســمبر 2005، شــغل الدكتــور علــي المصلحــي 
الخطــة  وضــع  عــن  مســؤواًل  وأصبــح  االجتماعــي  التضامــن  وزيــر  منصــب 
القوميــة لتطويــر شــبكات األمــان وترشــيد الدعــم«48. هــذه السياســة مرتبطــة 
أيضــاً بتوصيــات المؤسســات الدوليــة وبرنامــج اإلصــالح االقتصــادي التــي 

بــدأت عــام 1990 واســتمرت إىل اآلن. 

مظهــر آخــر لالســتمرارية أيضــاً يظهــر يف مشــروعات وبرامــج زراعيــة وغذائيــة 
حاليــة تمثــل امتــداداً لمشــروعات ســابقة مثــل مشــروع توشــكي وشــرق 
الدلتــا ومشــروعات تعميــر ســيناء والــوادي  العوينــات ومشــروعات غــرب 
الجديــدة. أيضــاً بــدأ مشــروع الصوامــع  عــام 2012 بعــد اتفاقيــة قــرض بيــن 
مصــر والصنــدوق الســعودي للتنميــة49 إلنشــاء 22 صومعــة. تــم بعــد ذلــك 
الحصــول علــى دعــم إمــارايت الســتكمال 50 صومعــة، وال يــزال المشــروع 

قيــد التنفيــذ. 

47  صقر النور، األرض والفالح والمستثمر “دراسة يف المسألة الزراعية والفالحية يف 
مصر«، دار المرايا، 2017.

48  موقع دكتور على المصلحي، https://is.gd/OAWM8Q )تم االطالع على 
الموقع بتاريخ 7/01/ 2022(.

49  مصر تبني 22 صومعة معدنية لتقليل هدر القمح https://is.gd/o8FcGs  )تم 
االطالع على الموقع بتاريخ 7/01/ 2022(.

 - الزراعيــة  السياســات  يف  االســتمرارية  مالمــح  مــن  آخــر  ملمــح  وهنــاك 
الزراعيــة منــذ  أنهــا »بــال فالحيــن«. وقــد أظهــرت السياســات  الغذائيــة هــو 
لنمــط اإلنتــاج الفالحــي الصغيــر.  بدايــة عهــد الســادات اســتبعاداً ملحوظــاً 
وظهــر هــذا التوجــه عبــر تركيــز الدولــة علــى المشــروعات ذات المســاحات 
بغيــاب  أيضــاً  يرتبــط  الصحــراء.  الكبيــر يف  الزراعــي  العمالقــة واالســتصالح 
»الفالحيــن« مــن الخطــط والمشــروعات، اســتبعاد الريــف مــن اســتراتيجيات 
وخطــط ومشــروعات تطويــر اإلنتــاج الزراعــي، ليظهــر الريــف يف المشــروعات 
االجتماعيــة )حيــاة كريمــة( أو توفيــر الميــاه الســتغاللها يف مــكان آخــر )تبطيــن 
التــرع(. وهــذا يمثــل اســتكماالً لسياســات زراعيــة بــال فالحيــن وسياســات 
التحــول  مــع  بــدأ  لتوجــه  اســتمراراً  يمثــل  والــذي  زراعــة،  بــال  ريفيــة  تنميــة 

النيوليبــرايل للزراعــة المصريــة يف عصــري الســادات ومبــارك50.

علــى الجانــب اآلخــر، هنــاك معالــم عديــدة للتغيــرات يف السياســات الزراعيــة 
المســلحة وتوســعها  القــوات  بــروز دور شــركات  أهمهــا  الغذائيــة، وربمــا   -
الخدمــات  مشــروعات  جهــاز  ينخــرط  والغذائيــة.  الزراعيــة  المشــروعات  يف 

الوطنيــة يف 51: 

12 مشروعاً للشركة الوطنية لإلنتاج الحيواين. 	 
األراضــي 	  وزراعــة  الســتصالح  الوطنيــة  للشــركة  مشــروعات   8

. يــة و ا لصحر ا
2 مشروعان للشركة الوطنية للثروة السمكية وإحياء المائية.	 
5 مشروعات للشركة الوطنية للزراعات المحمية. 	 
الزراعيــة 	  للمشــروعات  المصريــة  الوطنيــة  للشــركة  مشــروعات   4

والتوريــدات. 
مشروعان لشركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصالح أراٍض. 	 
مشروع غليون إلنتاج األسماك.	 

الزراعــي للقــوات المســلحة قديــم قــدم دولــة  رغــم أن نشــاط االســتصالح 
القــوات  الســبع األخيــرة شــهدت تســارعاً يف دور  الســنوات  إال أن  يوليــو52، 
المســلحة خاصــة يف اســتصالح األراضــي. يشــير موقــع القــوات المســلحة إىل 
1.859 مليــون  التــي يجــري تنفيذهــا عبــر الهيئــة تتجــاوز  أن المشــروعات 

فــدان.

أيضــاً تتســم السياســات الزراعيــة - الغذائيــة باإلشــراف الرئاســي المباشــر 
والمتابعــة الشــخصية مــن الرئيــس والتدخــل يف الجــدول الزمنــي ومتابعــة 
المراحل خطوة بخطوة. ويرتبط بهذا البعد الجديد أيضاً التسارع يف الجدول 
الزمنــي. شــاهدنا مــرات عديــدة تدخــل الرئيــس أثنــاء عــرض الجهــة المنفــذة 
للجــدول الزمنــي طالبــاً اإلســراع منــه وتقديــم موعــد التســليم53. هــذه الطريقــة 
تعبــر عــن مركزيــة المشــروعات القوميــة حــول شــخص الرئيــس والدوائــر 
الضيقــة المحيطــة بــه. أيضــاً هنــاك بعــد مرتبــط بذلــك وهــو غيــاب دراســات 
الجــدوى وإغــالق المســاحات الضيقــة للنقــاش التــي كانــت متاحــة يف عصــور 
ســابقة. قبــل تنفيــذ المشــروع كمــا حــدث يف مشــروع توشــكي يف تســعينيات 
القــرن الماضــي مثــالً، حيــث كانــت اعتراضــات باحثيــن مثــل دكتــور رشــدي 

50  لمزيد من التفاصيل انظر: صقر النور، سياسات التنمية الريفية والزراعية يف مصر 
مساراتها التاريخية وأثرها يف الفالحين، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية، عدد 

10، مجلد 3، خريف 2014. 

51  موقع رئاسة الجمهورية، https://is.gd/Ts0rB0 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 
.)2022 /7/25

52  يزيد صايغ )2019(. أولياء الجمهورية: تشريح االقتصاد العسكري المصري. مركز 
كارنيغي للشرق األوسط، بيروت.

https://www. ،53  انظر على سبيل المثال هنا: جمال أسمر، سور توشكي العظيم
almasryalyoum.com/news/details/2603222 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 

.)2022 /7/23
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الســعيد تظهــر يف الصحــف القوميــة مثــل األهــرام54. وكانــت صحــف مثــل 
األهــايل والوفــد والمصــري اليــوم والشــروق تنشــر تقاريــر وتحقيقــات تنتقــد 
أحيانــاً خطــط الدولــة ومشــروعاتها العامــة، لكــن هــذا ال يحــدث اآلن. هنــاك 
تســارع يثيــر الكثيــر مــن المخــاوف حــول الجــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة 
واآلثــار البيئيــة للمشــروعات، خاصــة مــع تأكيــد الرئيــس أنــه لــو جــرى اتبــاع 

54  ا.د رشدي السعيد، مصر وثرواتها الطبيعية مدى الحكمة يف إدارة مواردها 
الطبيعية، منتدى الشركاء، العدد 18، 1 مارس 2009، شركاء التنمية للبحوث 

واالستشارات والتدريب، القاهرة.

كثــر مــن %25 مــن المشــروعات55. اآلثــار  دراســات الجــدوى لمــا تــم إنجــاز أ
األراضــي والميــاه، ال  المائيــة وخصخصــة وتســليع  البيئيــة وإهــدار مواردنــا 
يهــدد فقــط النظــم الزراعيــة - الغذائيــة الحاليــة، ولكنــه يهــدد اســتدامة المــوارد 

ومســتقبل األجيــال القادمــة.

55  موقع مصراوي، https://is.gd/ee8Kh1 )تم االطالع على الموقع بتاريخ 7/25/ 
.)2022
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على سبيل الخاتمة

عــادة مــا يتــم تحديــد السياســات الزراعيــة - الغذائيــة يف مصــر من قبل الدولة 
والســوق. منــذ قــدوم السيســي مّثــل الجيــش طرفــاً ثالثــاً يف هــذه المعادلــة، ال 
ليحــل محــل الســوق والقطــاع الخــاص، ولكــن ليشــارك يف اقتســام المنافــع. 
العبيــن  يزالــون  ال  النافــذون  والمســتثمرون  الخــاص  والقطــاع  الســوق 
أساســيين يف رســم السياســات الغذائيــة - الزراعيــة المصريــة، ولكــن بالطبــع 
هنــاك تأثيــرات للســوق العالمــي الــذي يســاهم يف التأثيــر علــى هيــكل النظــام 
كبــر مســتورد عالمــي للقمــح،  الغــذايئ الزراعــي المصــري. فمصــر ال زالــت أ
وأيضــاً تعتمــد علــى الســوق العالمــي يف توفيــر جــزء أساســي مــن احتياجاتهــا 
مــن الســكر والزيــوت والــذرة، هــذا باإلضافــة إىل اســتيراد مدخــالت الصناعــات 
الغذائيــة ومســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي. مــن جهــة أخــرى تؤثــر المؤسســات 
الدوليــة يف السياســات التــي تتبناهــا الدولــة، حيــث تلعــب الجهــات المانحــة 
ومؤسســات التمويــل الدوليــة مثــل االتحــاد األورويب والبنــك الــدويل وأيضــاً 
هيئــات المعونــة الدوليــة، وخاصــة هيئــة المعونــة األمريكيــة، دوراً أساســياً 
يف رســم السياســات الزراعيــة. ويظــل الفالحــون وصغــار المنتجيــن للغــذاء 
والعاملــون يف إنتــاج الغــذاء غائبيــن وغيــر مرئييــن تمامــاً يف االســتراتيجيات 

والخطــط والبرامــج والقــرارات رغــم مركزيــة دورهــم يف إنتــاج الغــذاء.

يالحــظ أن دور المواطنيــن محــدود، فعــادة مــا يتــم التعامــل معهــم علــى 
أنهــم »عــبء« ســكاين، أو متلّقــو خدمــة أو مســتهلكون )زبائــن(. حتــى اآلن 
يقتصــر نشــاط المجتمــع المــدين المقبــول مــن أجهــزة الدولــة علــى تقديــم 
المســاعدات الغذائيــة للمحتاجيــن أو دعــم األســر المعيلــة يف الريــف بأبقــار، 

النظــام  شــكل  علــى  تؤثــر  ال  أنهــا  إال  أهميتهــا  رغــم  األهليــة  الجهــود  وهــذه 
الهيكلــي  الخلــل  اســتدامة  يف  تســاهم  ولكنهــا  القائــم،  الغــذايئ   - الزراعــي 

القائــم عبــر تخفيــف آثــاره االجتماعيــة. 

مــا نقترحــه أيضــاً هــو تبّنــي السياســات الزراعيــة - الغذائيــة فكــرة الســيادة 
الغذائيــة كإطــار مرجعــي، وأســاليب الزراعــة البيئيــة كأداة إجرائيــة لتطويــر 
سياســات زراعيــة - غذائيــة مســتدامة. الســيادة الغذائيــة التــي ينــص عليهــا 
الدســتور المصــري الحــايل يف مادتــه 97 »لــكل مواطــن الحــق ىف غــذاء صحــي 
وكاٍف، ومــاء نظيــف، وتلتــزم الدولــة بتأميــن المــوارد الغذائيــة للمواطنيــن 
كافــة. كمــا تكفــل الســيادة الغذائيــة بشــكل مســتدام، وتضمــن الحفــاظ علــى 
التنــوع البيولوجــي الزراعــي وأصنــاف النباتــات المحليــة للحفــاظ علــى حقــوق 
للتطبيــق  كثــر قابليــة  أ نهــج  التجديديــة هــي  البيئيــة  الزراعــة  األجيــال«. إن 
لمســاعدة منتجــي الغــذاء األساســيين، وهــم صغــار الفالحيــن، لزيــادة اإلنتــاج 
والزراعيــة  الطبيعيــة  بيئتهــم  إحيــاء  وإعــادة  الغذائيــة  االحتياجــات  وتلبيــة 

وتحقيــق اســتدامة المــوارد وتجددهــا. 

ويتطلــب ذلــك أيضــاً دعــم حركــة تعاونيــة زراعيــة مســتقلة، لكونهــا تمثــل 
عنصــًرا مهًمــا يف بنــاء الزراعــة البيئيــة وتحقيــق الســيادة الغذائيــة. وتمثــل 
كات  التعاونيــات الزراعيــة المســتقلة مســاحة للعمــل الديموقراطــي والشــرا
وكلهــا  والممارســات.  والمعلومــات  المعــارف  وتبــادل  المنفعــة،  متبادلــة 
ضروريــة لتوســيع نطــاق التجربــة وتعميمهــا. كمــا أن نقابــات عمــال وعامــالت 
الزراعــة وجمعيــات األكيلــة )المســتهلكين( تســمح بتوســع دائــرة المشــاركة 
والتضامــن وتبنــي مفهــوم للغــذاء والزراعــة يتجــاوز المفهــوم الضيــق للســوق 

والمنفعــة والمصلحــة والمجتمــع االســتهالكي.
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ملحق 1: خريطة الفاعلين الرئيسيين يف مجال السياسات الزراعية - الغذائية يف مصر يف الفترة بين 2022-2014.

اجهزة التشريعية والتنفيذية

رئاسة الجمهورية	 
مجلس الوزراء	 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي 	 
جهاز مشروعات الخدمات العامة للقوات المسلحة	 
وزارة الري والموارد المائية	 
وزارة التخطيط	 
وزارة المالية	 
وزارة التموين 	 
البرلمان )لجنة الزراعة(	 
الهيئة القومية لسالمة الغذاء 	 

جماعات الضغط

اإلعالم 	 
المجتمع المدين )الجمعيات الخيرية : االورمان ورسالة ومصر الخير ... الخ(	 
جميعات حماية المستهلك	 
جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا	 
المجلس التصديري للحاصالت الزراعية	 

المؤسسات الدولية والجهات المانحة

البنك الدويل	 
صندوق النقد الدويل	 
منظمة األغذية والزراعة	 
المعهد الدويل ألبحاث الغذاء	 
هيئة المعونة األمريكيةا 	 
التعاون الهولندي	 
الوكالة اليابانية للتعاون الدويل	 

القطاع الخاص

الشركات الزراعية-الغذائية الخاصة الدولية	 
الشركات الزراعية-الغذائية الخاصة المحلية	 
شركات الصناعات الغدائية	 



الثابــت والمتغّيــر يف السياســات الزراعيــة - الغذائيــة 
يف مصــر مــن  2021-2014

14

ملحق 2: أهم القوانين المتعلقة بالزراعة والغذاء التي صدرت من 2014 إىل 2022

رقم 
القانون

عام 
اإلصدار

الحالةالموضوع

ساري ومعدل باستبدال المادة رقم )125( من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 132014

ساري ومعدل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية. 232014

 يف شأن تنظيم التأمين الصحي على الفالحين وعمال الزراعة . 1272014

 *ألغي بموجب 
قانون رقم 2 لسنة 
2018 بشأن نظام 

التأمين الصحي 
الشامل . 

1262014

 بشأن إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وذلك بـأن ينشأ بوزارة الزراعة وإستصالح األراضي صندوق 
يسمي »صندوق التكافل الزراعي« تكون له الشخصية االعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي 

ساريالقاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعاً يف المحافظات. 

ساري ومعدل بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980. 2042014

42015

 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن يف 
الداخل، وذلك بــأن تضاف إىل المادة األوىل من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار 
إليه، فقرتان جديدتان تنصان على اآليت : وال تخضع أقطان اإلكثار ألحكام القانون المرافق، ويكون 

تداولها عن طريق وزارة الزراعة وإستصالح األراضي دون غيرها. ويصدر سنوياً قرار من وزير 
ساري ومعدلالزراعة وإستصالح األراضي بتحديد تلك األقطان وشروط وإجراءات تداولها. 

142015

 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، والزراعة التعاقدية هي اإلنتاج الزراعي أو الحيواين أو 
الداجني أو السمكي الذي يتم استناداً إىل عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج 

ساريبالتوريد طبقاً للكميات واألصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد. 

1032015
 بشأن أن تستبدل بنص المادة رقم )16( من القانون رقم 48 لسنة 1982 ىف شأن حماية نهر 

ساري ومعدلالنيل و المجارى المائية من التلوث. 

1022015
 بشأن أن تستبدل بنصوص المواد أرقام )91،90، 93،92( من أحكام قانون الرى والصرف الصادر 

ساري ومعدلبالقانون رقم 12 لسنة 1984 النصوص التالية بعد. 

ساري ومعدل بشأن تعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 . 1052015

842016

 يحول البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى إىل بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى 
المصرى يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له 

الشخصية االعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى وتؤول إليه كافة حقوق 
ساريالبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى ويتحمل مسؤولياته. 

712016
 يستبدل بنص الفقرة األوىل من المادة 2 من القانون رقم212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق 

ساري ومعدلتحسين األقطان المصرية بنص آخر. 

ساري بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء. 12017

ساري بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة األطيان. 1432017

ساري ومعدل بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 . 72018

ساري ومعدل بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادرر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 . 342018

ساري ومعدل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 ىف شأن تحسين وصيانة األراضى الزراعية. 142019

152019
 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض 

ساري ومعدلأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. 

ساري بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة األطيان 1472020
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1682020

 ُيؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ىف ضمان الشركة القابضة لمياه 
الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة يف ما تحصل عليه من قروض وتمويالت بقيمة )3( 

مليارات جنيه مصرى، وضمان الوفاء بااللتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه 
من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا، والقصير ومرسى علم 
بمحافظة البحر األحمر، والتعاقـد علـى تنفيذهـا مـن خالل أو بمشاركة القطاع الخاص وذلك وفًقا 

ساريللشروط واألوضاع التى يحددها وزير المالية. 

ساري يف شأن اإلذن لوزير المالية يف ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس. 112020

ساري بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن اإلصالح الزراعى. 152022

ساري ومعدل ىف شـأن الزراعـة العضـوية. 122020

ساري بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات. 2022020

ساري بشأن إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 1462021

ساري بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى. 1472021

ساري بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 ىف شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن. 1402021

172022

 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 ىف شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن 
وبالغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين األقطان المصرية ىف إقليم 

ساريمصر. 

ساري بشأن تمديد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة األطيان. 1522022

كرة والمعرفة للدراسات على المساعدة يف إعداد القائمة(. أعدت هذه القائمة من واقع جريدة الوقائع المصرية )يشكر الباحث مركز الذا
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة اإلصالح العريب

كة  مبادرة اإلصالح العريب مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إىل تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة باألبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتمّيزة وتلتزم يف عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


