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  امللخص والتوصيات

  
من حجـم جتارهتـا   % ٤٢ حنو يعترب االحتاد االوروىب هو أكرب شريك جتاري ملصر،حيث متثل التجارة معه              

اخلارجية ، يف حني متثل التجارة مع مصر حنو أربعة يف األلف فقط من جممل التجارة اخلارجيـة لـدول االحتـاد                      
ويف ضوء إتفاقيات الشراكة األوروبية مع الدول العربية، حيث وقعت اجلماعة األوروبية علي جمموعة              . األورويب  

مع عدد من دول حوض البحر األبيض املتوسط ومنها اجلزائر ومـصر ولبنـان              من بروتوكوالت التعاون الثنائية     
.  من معاهدة رومـا    ٢٣٨وسوريا وتونس واألردن، وذلك خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات مبوجب املادة           

حيث يستوجب ذلك ضرورة إجياد صورة للتعاون االقتصادي بني تلك الدول العربية، لتدعيم القدرة التفاوضـية                
من إمجـايل   % ٣٦من إمجايل الناتج احمللي العاملي، وحنو     % ٢٠والتنافسية مع اإلحتاد األورويب الذي يشكل حنو        

وعلي الرغم من شعارات حترير التجارة يف ظل اتفاقية أورجواي، أال أنه أصـبح هنـاك        . التجارة اخلارجية العاملية  
د من قدرة منتجات الدول النامية علي وجه اخلـصوص          قيود من نوع جديد خبالف القيود اجلمركية والكمية، حت        

علي النفاذ إيل أسواق الدول املتقدمة وخباصة دول اإلحتاد األورويب، تتمثل يف تطبيق معايري اجلودة الشاملة، حيث                 
  مبا يشجع بلوغ كفاءة أعلـى يف       املنتجات، العاملية جلودة    للمواصفات حنو إجياد نظام موحد وقياسي       االجتاه تزايد

 وسـالمة   العامةات الصحة   س مبا خيدم حتقيق أهداف سيا     السوق، التجارة واالتصاالت وشفافية     وتسهيل اإلنتاج،
 األهداف هي الركيزة األساسية للمنافسة      تلك حيث أصبحت    .الفكرية ومحاية حقوق امللكية     البيئة، ومحاية   الغذاء،

  .املختلفة داخل السوق العامليبني الدول 
 ومتطلبـات   رغبات ليشمل   حمددة، جمرد مطابقة املنتجات ملواصفات قياسية       مناجلودة   تد مفهوم إم         حيث  

 الواحدة، واإلنتاج داخل املؤسسة     والتصميم مبا يعنيه ذلك من ضرورة التعاون الوثيق بني أجهزة التسويق            السوق،
 بقـوة،  العاملية وينـافس     األسواقم   يتسىن ألي منتج أن يقتح     حىتالقياسية  وهو ما يسمى بإدارة اجلودة الشاملة       

خضوع هذا املنتج للمواصفات القياسـية      حيث أصبح    العاملي، على خريطة السوق     هحمددا خبطوط واضحة موقع   
 حبيث ال يتعارض مع احلفاظ على       البيئية، أو شروط اإلدارة     اجلودة، سواء اخلاص منها بشروط       أمرا حتميا  الدولية
 بتلـك   تامـة  وحىت يتسىن ذلك جيب أن يكون املنتج على دراية           .الفكرية امللكية    وحقوق العامة، والصحة   البيئة،

   .التنافسية ووسائل توظيفها بكفاءة لتحقيق أهدافه عليها، ووسائل احلصول املعلومات،
        و هتدف الدراسة بصفة عامة إيل إلقاء الضوء علي ركائز تدعيم القدرة التنافسية باألسواق العاملية، والـيت                

تتمثل يف املطابقة للمواصفات القياسية للجودة، واليت تتخذها الدول املتقدمة حاجزا أمام دخول منتجات الـدول                



ويف ضوء ذلك هتدف الدراسة إيل حتليل أثر تلك املواصفات علي مستقبل الصادرات الزراعية              . النامية إيل أسواقها  
شاركة املصرية األوروبية هبدف التعرف علي أسـاليب ضـبط      املصرية إيل سوق اإلحتاد األورويب يف ظل اتفاقية امل        

اجلودة تبعا للمواصفات القياسية جلودة األغذية، السياسات املنظمة للمشاركة املصرية األوروبية، تطـور حجـم               
التبادل التجاري بني مصر واإلحتاد األورويب، حمددات و إمكانيات النهوض بالصادرات الزراعية املصرية لـسوق               

 .اد األورويباإلحت
      حيث اعتمدت الدراسة علي األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية يف الوصول إيل نتائج الدراسة، وقـد               
استخدمت البيانات الثانوية املتاحة بقاعدة البيانات اإلحصائية اخلاصة بكل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة               

  . ات واألحباث املرتبطة مبوضوع الدراسةالتجارة العاملية، وبعض التقارير والنشر
حيث يالحظ أن نصيب اإلحتاد األورويب من حجم جتارة مصر اخلارجية يأيت يف املرتبة األويل سواء من حيث 

علي  % ٣٤,٧،  %٣٦,١،  %٣٩,٣الصادرات والواردات أو العجز يف امليزان التجاري، حيث تشكل حنو 
وبرتيب باقي املناطق الواردة باجلدول حسب نسبة مشاركتها يف . ) ٢٠٠٠-١٩٩٦(الترتيب كمتوسط للفترة 

من هذا  % ١٧,٦العجز بامليزان التجاري الزراعي املصري تأيت أمريكا الشمالية باملرتبة الثانية حيث تشكل حنو 
 من إمجايل % ١٥,٩، % ١١,٥هنا حنو .العجز كمتوسط لفترة الدراسة، كما تشكل الصادرات إليها وااللفترة
  . الصادرات والواردات الكلية ملصر علي الترتيب خالل نفس الفترة

من هذا العجز كمتوسط  % ١٦,١مث تأيت أسيا بدون الدول العربية باملرتبة الثالثة حيث تشكل حنو 
من إمجايل الصادرات  % ١٧,٢، % ١٩,٦لفترة الدراسة ، كما تشكل الصادرات إليها والواردات منها حنو 

  . كلية ملصر علي الترتيب خالل نفس الفترةوالواردات ال
من هذا العجز كمتوسط لفترة الدراسة،  % ٩,٥مث تأيت شرق أوروبا باملرتبة الرابعة حيث تشكل حنو 

من إمجايل الصادرات والواردات الكلية  % ٧,٧، % ٢,٧كما تشكل الصادرات إليها والواردات منها حنو 
من هذا  % ٥,٥ و تأيت أمريكا الالتينية باملرتبة اخلامسة حيث تشكل حنو .ملصر علي الترتيب خالل نفس الفترة 

من إمجايل  % ٤,٢، % ٠,٦٥هنا حنو .العجز كمتوسط لفترة الدراسة، كما تشكل الصادرات إليها وااللفترة
  . الصادرات والواردات الكلية ملصر علي الترتيب خالل نفس الفترة

من هذا العجز كمتوسط لفترة  % ٣,٧٥ادسة حيث تشكل حنو و تأيت الدول العربية باملرتبة الس
من إمجايل الصادرات والواردات  % ٦,٣، % ١٣,٨منها حنو .الدراسة، كما تشكل الصادرات إليها واالفترة
مث تأيت أفريقيا بدون الدول العربية باملرتبة السابعة واألخرية حيث . الكلية ملصر علي الترتيب خالل نفس الفترة

منها حنو .من هذا العجز كمتوسط لفترة الدراسة، كما تشكل الصادرات إليها واالفترة % ٠,٩٥حنو تشكل 
إال أنه مبقارنة . من إمجايل الصادرات والواردات الكلية ملصر علي الترتيب خالل نفس الفترة % ٠,٨، % ١,١

 البيانات املصرية، ومصادر بيانات البيانات اخلاصة بتجارة مصر اخلارجية مع اإلحتاد األورويب من واقع مصادر
اإلحتاد األورويب وجد أن هناك فارقا كبريا، حيث تزيد نسبة االختالف يف تقدير قيمة العجز بامليزان التجاري 

علي الترتيب خالل الفترة  % ٤٨,٨،  % ٩٨,٥،  % ٢٨,٩بينهما، الصادرات، الواردات  بنحو 



دقيق البيانات بصفة عامة، حىت يبين البحث العلمي علي أسس ، مما يدعو إلعادة النظر يف ت)٢٠٠٠-١٩٩٥(
  .سليمة وغري مضللة

        ترتكز الدراسة على حتليل نقطة جوهرية، تتمثل يف وضع تصور ألهم احملددات واإلمكانيات املتاحة واليت 
تفاقية املشاركة األوروبية ميكن استغالهلا للنهوض بالصادرات الزراعية املصرية لسوق اإلحتاد األورويب يف إطار ا

بني اإلحتاد وبعض الدول العربية اليت ميكن أن تتعاون معا بأي أسلوب من أساليب التعاون االقتصادي، مبا يعظم 
 جلميع األطراف، حيث ميكن التكامل - مع سوق اإلحتاد األورويب –إمكانية االستفادة من التعاون االقتصادي 

وميكن أن يتم ذلك بني مصر ودول إحتاد املغرب العريب سواء اليت تربطها . لبدال من التنافس بني تلك الدو
باإلحتاد األورويب اتفاقيات شراكة مثل املغرب وتونس، أو اليت مازالت جتري مفاوضاهتا يف سبيل ذلك مثل اجلزائر 

تايل يف معظم صادراهتا حيث تتشابه مجيع الدول العربية الشمال أفريقية يف ظروفها اإلنتاجية وبال. وموريتانيا
  .ووارداهتا الرئيسية، حيث تتنافس منتجات تلك الدول باألسواق العاملية، وبصفة خاصة يف سوق اإلحتاد األورويب

 وحىت ميكن وضع تصور موضوعي إلمكانية التعاون والتكامل بني مصر ودول إحتاد املغرب العريب كنواة لتكتل 
ث عدة نقاط حمورية، يرتكز هذا البحث علي تناول اجلانب الزراعي منها اقتصادي عريب، يتطلب هذا التصور حب

  :بصفة خاصة، واليت ميكن إجيازها فيما يلي
 . الربط بني أهم الصادرات والواردات، حبيث تدعم من قدرهتم التفاوضية مع أي تكتل إقتصاي قائم •
 واليت تعترب مبثابة جواز العاملية،ية  مع املواصفات القياسمءيتال املواصفات القياسية للجودة مبا توحيد •

   العامليلسوقإيل امرور ملنتجاهتم 
 البيئية يف سبيل تدعيم القدرة التنافسية ملنتجاهتم بالسياسات بني السياسات التجارية وتدعيمها التناسق •

 .العامليبالسوق 
ل العربية، ومقارنتها مبثيلتها         ومن هذا املنطلق تستعرض الدراسة توزيع أهم صادرات وواردات تلك الدو

اخلاصة باالحتاد األورويب سواء الداخلية منها أو اخلارجية، حىت تضح الصورة مبا يعطي مؤشرات حملددات 
وإمكانيات التوسع يف حجم التجارة اخلارجية الزراعية بني مصر واإلحتاد األورويب يف إطار املشاركة بينهما، ويف 

ربية الشمال أفريقية، حىت ميكن تدعيم قدرهتم التفاوضية مع اإلحتاد األورويب بصفة أطار تصور لتكتل للدول الع
مبا يعود بتعظيم استفادة تلك الدول مجيعا وليست مصر فقط، . خاصة، ومع أي تكتل اقتصادي قائم بصفة عامة

ية، حبيث الميكن أن تعوض حيث تعترب احلصص املعفاة من اجلمارك و املقررة من قبل اإلحتاد األورويب متواضعة للغا
بأي صورة األضرار اليت سوف تعود علي القطاعات األخري بتلك الدول نظرا لتفاوت التطور يف األساليب 

  .التكنولوجية املستخدمة باإلنتاج بصفة عامة
توزيع أهم الواردات الزراعية لإلحتاد األورويب، من حيث أهم دول اإلحتاد املستوردة أن ضح تحيث ي      

للمحاصيل حمل الدراسة واملتمثلة يف كل من حمصول البطاطس، الطماطم، البصل، الثوم، اخلضروات الطازجة 
حيث يتم مقارنة واردات اإلحتاد . ، األرز، الربتقال، الفراولة)خضروات ورقية، فاصوليا، بسلة ( واجملمدة 

ات الدول العربية الشمال أفريقية اليت األورويب الكلية بصفة عامة واخلارجية منها على وجه اخلصوص، بصادر
حيث . تربطها باإلحتاد األورويب اتفاقيات شراكة، واليت تشمل كل من مصر، تونس، اجلزائر، املغرب، موريتانيا



حيث يتضح أن قيمة واردات اإلحتاد األورويب الزراعية . تعترب تلك احملاصيل من أهم صادراهتا الزداخلية،رئيسية
منها من  % ٣١,١يعتمد اإلحتاد علي ) ٢٠٠٠-١٩٩٧( مليون دوالر كمتوسط الفترة ١٨٦٣٦٦تبلغ حنو 

داخل دول اإلحتاد نفسه كواردات داخلية ، بينما تشكل وارداته اخلارجية منها النسبة الباقية واليت تبلغ حنو 
 ، موريتانيا علي  قيمة الصادرات اللإلحتاد،ل من مصر ، تونس ، اجلزائر ، املغربد، يف حني ال تزي % ٦٨,٩
  . من قيمة الواردات الزراعية اخلارجية لإلحتاد  % ١,٥. من قيمة الواردات الزراعية الكلية لإلتلإلحتاد % ١,١

كما يتضح أن نسبة ما تشكلة الواردات الزراعية للدول العربية الشمال أفريقية موضع الدراسة من   
ارجية تشكل حنو مخسة أضعاف ما تشكله صادراهتا من واردات صادرات االحتاد األورويب الزراعية الكلية أو اخل

وهو ما يعطي مؤشرا لقدرة تلك الدول العربية علي التفاوض مبوقف . االحتاد سواء الزراعية أو الكلية اخلارجية
ة أكثر قوة لصاحلها مجيعا، وخباصة يف ضوء تبين السياسات املقننة لضبط اجلودة، والربط بني السياسات البيئي

  .والتجارية يف إطار املواصفات القياسية لإلدارة البيئية الشاملة
 وضع تصور موضوعي إلمكانية التعاون والتكامل بني مصر ودول إحتاد بضرورة لذا توصي الدراسة  

 بني السياسات التناسقالسياسات املقننة لضبط اجلودة،   لتفعيلاملغرب العريب كنواة لتكتل اقتصادي عريب
يف إطار  ، البيئية يف سبيل تدعيم القدرة التنافسية ملنتجاهتم بالسوق العامليبالسياساتوتدعيمها التجارية 

 مع املواصفات مءيتال املواصفات القياسية للجودة مبا توحيداملواصفات القياسية لإلدارة البيئية الشاملة، 
  . العامليسوقلإيل ا واليت تعترب مبثابة جواز مرور ملنتجاهتم العاملية،القياسية 

     



  تقييم اقتصادي ألساليب اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات املستخدمة يف إنتاج حمصول القطن 
  )دراسة حالة مبحافظة الفيوم ( 

  جامعة القاهرة_ كلية الزراعة بالفيوم _ مدرس االقتصاد الزراعي 
  امللخص والتوصيات

اهلامة اليت متتلك مصر مزايا نسبية كبرية يف إنتاجه، إال          يعترب حمصول القطن من احملاصيل اإلستراتيجية       
أن مشكلة االستخدام املفرط للمبيدات خالل اخلمسني سنة املاضية قد أدي إيل العديد من اآلثار السلبية البيئية                 

درات مبا أثر علي العديد من اجلوانب الصحية واالقتصادية، هذا باإلضافة إيل تأثريها السليب علي مستقبل الصا               
  .الزراعية بصفة عامة

ساليب املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية، ألوترتكز فكرة هذه الدراسة علي تقييم اآلثار االقتصادية 
 املطبق يف إنتاجها تلك اإلستراتيجيةاصيل احمل كأهم القطنوبصفة خاصة املطبقة منها يف إنتاج حمصول 

، يدية اليت تعتمد اعتمادا أساسيا علي االستخدام الكثيف للمبيداتاألساليب، ومن مث مقارنتها باألساليب التقل
  .  وحىت وقت احلصادلزراعة، بداية من اقطننظرا لتعدد اإلصابات اليت يتعرض هلا حمصول ال

 على امليزانية احملصولية كافحة املتكاملة األسلوب املستخدم يف املأثر تقدير هتدف هذه الدراسة إيل لذا
 كأحد أشكال التحليل لبيان أثر متغري مقترح على الربح أو بالعينة،موضع الدراسة باجملموعات صول القطن حمل

 املنتجة من الوحدة حيث يتم مقارنة خمتلف بنود التكاليف واإليرادات وبالتايل أرحبية .معني حمصولاخلسارة من 
 داخل وخارج  الزراعة العضوي بأسلوبواملنتجأ حمل الدراسة املنتج بأسلوب الزراعة التقليدي احملصول

 احملصوليةقارنة بني امليزانية وامل. املدارس احلقلية، لتقييم دور املدارس احلقلية يف تدعيم أسس املكافحة املتكاملة
 يتبني أن حيث . داخل وخارج املدارس احلقلية واملرترع باألسلوب العضويالتقليدي، املرترع باألسلوب للقطن

 التقليدي القطنلكل من جنيها  )١٣٠٥ ، ٨٨٧(، ) ٢٠٣ ، ٧٧٧(للفدان يبلغ حنو متوسط اهلامش الكلي 
- ،  ٪ ٢٨٢,٧٥على الترتيب ، حيث يبلغ معدل التغري بينهما حنو داخل وخارج املدارس احلقلية والعضوي 

  الكبري بني املزارعني داخل وخارجوبتحليل بنود التكاليف واإليرادات يتضح أن هذا االختالف.  ٪ ٣٢
املستخدمة، وسائل املكافحة   االختالف يف كل من تكلفةإىليرجع املدارس احلقلية يف حالة القطن التقليدي 

 ، بينما تزايدت تكلفة العمل البشرى ٪ ١٣,٩- ، ٪ ٨٥,٢–األمسدة، واليت تناقصت بنحو  تكلفة
)   ٪١٩ - ٪ ٢٦,٦(  بني حنو تشكل ما يتراوحاليت ، و داخل املدارس احلقلية باملقارنة خبارجها٪ ٣٧,٢بنحو

 الفروق بني إمجايل أنإال  . ٠,٠٥على التوايل ، حيث ثبتت معنوية الفروق بينهما عند مستوي معنوية 
 معنويتها، مل تثبت ارس احلقلية يف حالة القطن العضوي. بني املزارعني داخل والترتيبالتكاليف الكلية للفدان

 إىل تباين أسعار املنتج التقليدي األسلوبني، بني للفدانالكلي  السبب األساسي الختالف اهلامش ويرجع
 داخل  التقليدي والعضويالقطن من لقنطارا / جنيها) ٤١٠  ،٣٩٠،  ٣٤٠( يتراوح بني والذي والعضوي،

، ) ٢٦,٩ – ١١١( بني حنو قنطار للالكلي، حيث يتراوح اهلامش   علي الترتيبوخارج املدارس احلقلية
وبتجنيها،بة  .الترتيب على  داخل وخارج املدارس احلقلية التقليدي والعضوي للقطننيهاج) ١٦٣– ١٢٦,٧(

صايف العائد للتكاليف املتغرية، التكاليف الكلية كمؤشرات للكفاءة االقتصادية اتضح أن اإلسلوب األكثر 
املدارس احلقلية، حيث كفاءة من أساليب املكافحة املتكاملة حمل الدراسة هو املزارع العضوية الكبرية خارج 



 ٠,٦٧ ، كما يبلغ العائد علي اجلنية املنفق حنو ١,١تبلغ نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية حنو 
جنيهاالترتيب،ملزارع التقليدية والعضوية داخل املدارس احلقلية حيث تبلغ نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية 

 جنيها حيث يتساوي ٠,٤٦العائد علي اجلنية املنفق حنو  علي الترتيب، كما يبلغ ٠,٧٤ ، ٠,٧٩حنو 
  .باألسلوبني التقليدي والعضوي داخل املدارس احلقلية

 :ووفق ما سبق فإنه ميكن حتقيق جناحات كبرية يف جمال اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات
هاز اإلرشادي التـابع     تبين وزارة الزراعة ألسلوب املدارس احلقلية، حماولة تعميمه لرفع كفاءة اجل           -

هلا، نظرا لنجاح هذا اإلسلوب يف حل مشاكل صغار املزارعني، توصيل اخلربات النابعة من االحتياجات الفعلية                
  .للمزارعني، حيث يشعر املزارع بأمهية الدور اإلرشادي وفاعليته

امة، يـدعم   االهتمام بوضع نظام تشريعي ومؤسسي ينمي أسلوب الزراعة النظيفة يف مصر بصفة ع        -
القدرة التسويقية لصغار املزارعني، حيث ميكن هلذا اإلسلوب أن يعاجل مشاكل عديدة، سواء املشاكل البيئيـة                
والصحية، أو مشاكل العقبات والشروط اليت حتد من النهوض بالصادرات الزراعية بصفة عامة، حيـث يبلـغ       

 ، كما ينمـو مبعـدالت       ٢٠٠١ دوالر عام     مليار ٢٠حجم السوق العاملي للمنتجات العضوية ما يزيد علي         
  .سنويا % ٣٠مرتفعة تصل إيل حنو 

 االهتمام بآليات تدعيم سياسات محاية البيئة والصحة العامة، بداية من توعية املزارع بدورة يف هذا                -
ـ               ة، اجملال والعائد البيئي واالجتماعي واالقتصادي، فرض رقابة وعقوبة صارمة علي تداول املبيدات بصفة عام

وتشجيع جماالت تدوير املخلفات الزراعية للحد من التلوث البيئي، وتوفري األمسدة احليوية بأسـعار منافـسة                
  .لألمسدة الكيميائية

  
  

  اآلثار االقتصادية ألساليب الزراعة احليوية املستخدمة يف إنتاج حمصول الطماطم
  )دراسة حالة مبحافظة الفيوم(

  
 )٣( حممد أمحد سعيد/         د       )٢(موسىحممود شهناز عيد / د                     )١(إيناس السيد صادق / د

  
  امللخص والتوصيات

   
يعترب حمصول الطماطم من حماصيل اخلضر اهلامة اليت يتوقف معظم استهالك حاصالت اخلضر األخرى 

ويل بني حاصالت اخلضر املختلفة وحتتل الطماطم املرتبة األ. علي مدي توافرها يف صورهتا الطازجة أو املصنعة
 ألف فدان، كما يبلغ متوسط إنتاجها ٤٥٠على مستوى اجلمهورية من حيث املساحة املرترعة، واليت تبلغ حنو 

                                                 
 فيوم جامعة ال- كلية الزراعة– مدرس االقتصاد الزراعى ) (1
  جامعة الفيوم- كلية الزراعة– مدرس االقتصاد الزراعى ) (2
  جامعة الفيوم- كلية الزراعة– مدرس االقتصاد الزراعى ) (3



وتعد املشكلة الرئيسية اليت هتدد بشدة مستقبل ). ٢٠٠٣-١٩٩٩( مليون طن خالل الفترة ٦,٥٨حنو 
 هي مشكلة االستخدام -ن قدرهتا التنافسية باألسواق اخلارجية وحتد م-الصادرات املصرية من اخلضر والفاكهة

وهي املشكلة اليت أصبحت تؤثر تأثريا مباشرا علي تسويق العديد من احلاصالت البستانية . اخلاطئ للمبيدات
 .مبا يؤثر علي كل من املنتجني مبا يضاعف خسائرهم، واملستهلكني مبا يهدد الصحة العامة. بالسوق احمللي أيضا

  . وهو ما قد خيلف أثارا اقتصادية وبيئية سلبية هتدد االقتصاد القومي بصفة عامة

وترتكز فكرة هذه الدراسة علي تقييم اآلثار االقتصادية ألساليب الزراعة النظيفة اليت تعتمد علي أساليب 
م كأهم حماصيل اخلضر املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية، وبصفة خاصة املطبقة منها يف إنتاج حمصول الطماط

املطبق يف إنتاجها تلك األساليب، ومن مث مقارنتها باألساليب التقليدية اليت تعتمد اعتمادا أساسيا علي 
نظرا لتعدد اإلصابات اليت يتعرض هلا حمصول الطماطم، بداية من املشتل وحىت ، االستخدام الكثيف للمبيدات

ت وحمددات التوسع يف أساليب الزراعة احليوية كمدخل هام وذلك هبدف التعرف علي إمكانيا. وقت احلصاد
للنهوض بالصادرات الزراعية، ومحاية صحة املستهلكني، واحملافظة علي البيئة واحلد من التلوث، وحتسني 

 .  خواص التربة لتدعم حتقيق التنمية الزراعية املستدامة

ها املختلفة سواء املنشورة أوغري املنشورة ولقد مت احلصول على البيانات اإلحصائية الالزمة من مصادر
باجلهات واملؤسسات الرمسية احلكومية، كما اعتمدت الدراسة علي مصادر البيانات امليدانية، حيث مت أخذ 

 مزارع، موزعني علي ثالث قري مبركزي إطسا وطامية مبحافظة الفيوم، مقسمة ١٥٠عينة الدراسة املكونة من 
 مزارع يستخدمون ٥٠جمموعة املقارنة، ) اجملموعة األويل(ساليب الزراعة التقليدية  مزارع يستخدمون أ٥٠إيل 

، )اجملموعة الثانية(أساليب املكافحة املتكاملة باملدارس احلقلية التابعة للمشروع اهلولندي للمكافحة املتكاملة 
كدراسة حالة لتقييم أساليب . )اجملموعة الثالثة( مزارع يستخدمون أساليب الزراعة العضوية ٥٠باإلضافة إيل 

  . الزراعة احليوية املستخدمة يف إنتاج حمصول الطماطم مبحافظة الفيوم

وأوضحت أهم نتائج الدراسة أن مصر حتتل املركز اخلامس علي مستوي العامل يف إنتاج حمصول 
تأيت بعد كل من حيث . من مجلة إنتاج الطماطم علي مستوي العامل% ٥,٨الطماطم، حيث يشكل إنتاجها حنو 

كما . من مجلة إنتاج الطماطم علي مستوي العامل% ٥٠الصني وأمريكا وتركيا واهلند الذين يشكلون حوايل 
تبني تناقص كمية وقيمة الصادرات املصرية من الطماطم على الرغم من زيادة كمية اإلنتاج خالل الفترة من 

-١٩٩٥(، الفترة الثانية )١٩٩٤-١٩٩٠ (حيث بلغ معدل التغري بني الفترة األويل) ٢٠٠٣-١٩٩٠(
لكل من كمية وقيمة الصادرات على الترتيب، كما بلغ معدل التغري % ٧٥,٣٢-، %٥٢,٢-حنو ) ١٩٩٨

  . لكل منها على التوايل% ٥٠,٧٠-، %٧٢,١-حنو ) ٢٠٠٣-١٩٩٩(بني الفترة الثانية والثالثة 
يل السوق العريب يف كل من اململكة كما أوضحت نتائج الدراسة تركز صادرات مصر من الطماطم إ

وتعترب األردن من أكرب املنافسني داخل السوق العريب، بينما ترتكز . العربية السعودية، وسوريا، والكويت
صادراهتا إيل السوق األورويب يف كل من إجنلترا وإيطاليا وهولندا وفرنسا، وتعترب املغرب من أكرب املنافسني 

  .داخل السوق األورويب



 ،)اجملموعة األوىل(التقليدي باألسلوب ة  املرترعللطماطم احملصوليةقارنة بني امليزانية ا تبني من نتائج املكم
، أو باستخدام أسلوب )اجملموعة الثانية( سواء باستخدام أساليب املكافحة املتكاملة ويي باألسلوب احلةواملرترع

،  %٤٣  متوسط اهلامش الكلي للفدان يبلغ حنو  يف معدل التغري أن)اجملموعة الثالثة(الزراعة العضوية 
 % ٤١,٩٦ اجملموعة األويل وكل من اجملموعتني الثانية والثالثة علي الترتيب، بينما يبلغ حنو  بني%١٠٣

وبتقدير نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية، التكاليف الكلية كمؤشرات  .باملقارنة بني اجملموعة الثالثة والثانية
ءة االقتصادية أتضح أن األسلوب األكثر كفاءة بني األساليب حمل الدراسة هو املزارع العضوية، تليها للكفا

 علي ٠,٥٩ ، ٠,٩٧، ١,٧٣املزارع احليوية مث التقليدية، حيث تبلغ نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية حنو 
نية والثالثة علي الترتيب باملقارنة باجملموعتني الثا% ١٩٣,٢، %٦٤,٤١بنسبة زيادة تقدر بنحو . الترتيب

كما يبلغ العائد علي اجلنية . باجملموعة الثالثة باملقارنة باجملموعة الثانية%  ٧٨,٣٥باجملموعة األويل، وحبوايل 
% ١٧٣,٥،  %٦٣,٢٦ جنيها علي الترتيب، بنسبة زيادة تقدر بنحو ٠,٤٩،  ٠,٨٠ ، ١,٣٤املنفق حنو 

باجملموعة الثالثة باملقارنة  %  ٦٧,٥ثة علي الترتيب باملقارنة باجملموعة األويل، وحبوايل باجملموعتني الثانية والثال
  .باجملموعة الثانية

كما أوضحت نتائج التقدير القياسى لدوال اإلنتاج مبجموعات عينة الدراسة أن أكثر العوامل تأثرياً على 
، كمية السماد )١س(ي متغريات كمية الشتالت ه) زراعة تقليدية(إنتاج حمصول الطماطم باجملموعة األوىل 

وقد ثبتت معنوية هذه املتغريات ). ٨س(، عدد ساعات العمل اآليل )٧س(، كمية املبيدات )٢س(البلدي 
من التغريات يف كمية اإلنتاج من حمصول % ٩٤إحصائيا، وتشري قيمة معامل التحديد املعدل إىل أن حنو 

وبالنسبة للمجموعة . ر، والباقي يرجع لعوامل أخرى مل يتضمنها النموذجالطماطم ترجع للعوامل سالفة الذك
يتضح أن أكثر العوامل تأثرياً على إنتاج حمصول الطماطم هي ) مكافحة متكاملة داخل املدارس احلقلية( الثانية 

ات وقد ثبتت معنوية هذه املتغري). ٦س(، كمية بدائل املبيدات )٤س(متغريات كمية السماد الفوسفايت
من التغريات يف كمية اإلنتاج من حمصول % ٨٧إحصائيا، وتشري قيمة معامل التحديد املعدل إىل أن حنو 

وفيما يتعلق باجملموعة . الطماطم ترجع للعوامل سالفة الذكر، والباقي يرجع لعوامل أخرى مل يتضمنها النموذج
يتمية املزدوجة حيث يتضح أن أكثر العوامل تبني أن أفضل الصور هي الصورة اللوغار) زراعة عضوية(الثالثة 

، كمية )٢س(، كمية األمسدة العضوية )١٠س(تأثرياً على إنتاج حمصول الطماطم هي متغريات خربة املزارع 
وقد ثبتت معنوية هذه املتغريات إحصائيا، وتشري ). ٩س(، عدد ساعات العمل البشري )٦س(بدائل املبيدات 

من التغريات يف كمية اإلنتاج من حمصول الطماطم ترجع % ٧٨إىل أن حنو قيمة معامل التحديد املعدل 
  .للعوامل سالفة الذكر، والباقي يرجع لعوامل أخرى مل يتضمنها النموذج

. كما تبني أن مزارعى العينة يواجهون جمموعة من املشاكل البيئية واالقتصادية والتنظيمية واالجتماعية
الدراسة باالهتمام ببعض اجلوانب اليت ميكن من خالهلا حتقيق جناحات كبرية، وحىت ميكن التغلب عليها، توصي 

 :يف جمال التوسع يف تطبيق أساليب الزراعة احليوية بصفة عامة تتمثل فيما يلي



إجياد حلول للحد من تأثري املشاكل البيئية املرتبطة حبالة نظم الري والصرف، وملوحة األراضي، وقد * 
ت يف جمال استصالح األراضي، الدور اإلجيايب لألمسدة العضوية يف حتسني اخلواص الطبيعية أثبتت بعض الدراسا

  . والكيميائية للتربة علي املدي الطويل

التوسع يف توفري األصناف املقاومة لألمراض عالية اإلنتاجية اليت تتالءم مع الظروف البيئية، وتليب * 
  .فة خاصة السوق األورويب، والسوق العريباحتياجات ومتطلبات األسواق العاملية، وبص

التوسع يف توفري بدائل املبيدات ووسائل املكافحة احليوية بأسعار مناسبة، وكذلك بالنسبة للسماد * 
  .مبا يساهم يف تعظيم اإلفادة من املخلفات الزراعية وتدويرها) الكومبست(احليوي 

  . القياسية واألسعار باألسواق املختلفةتوفري املعلومات اخلاصة باالحتياجات واملواصفات * 

  .إجياد وسائل لدعم املزارع ملواجهة املخاطرة، واحلد من تأثري تذبذب األسعار وعدم استقرارها* 

تشجيع االستثمارات يف جمال اخلدمات الزراعية، وبصفة خاصة معامالت ما بعد احلصاد كالفرز * 
  ...والتربيد

 مبخاطر واحتياطا األمان، واحلدود املثلي لالستخدام، وتوفري آالت الرش تنظيم برامج لتوعية املزارعني* 
  .اليت تدين الفاقد وحتد من اإلفراط يف استخدام املبيدات

تنظيم برامج للتدريب علي أساليب الزراعة احليوية كحزمة متكاملة، وتدريب كوادر من املرشدين * 
  .  واالستشاريني املتخصصني

ملقننة لتداول املبيدات، والرقابة والسيطرة علي جتارهتا، وزيادة الضرائب عليها تنظيم التشريعات ا* 
  .للمسامهة يف احلد من آثارها السيئة

التنسيق بني السياسات البحثية واإلرشادية والتنفيذية والرقابية للحد من اآلثار السلبية للمبيدات علي * 
  . البيئة واملستهلك واالقتصاد القومي

اسة بتشجيع التوسع يف تطبيق أساليب الزراعة احليوية علي مستوي اجلمهورية بصفة عامة، وتوصي الدر
وعلي مستوي حمافظة الفيوم بصفة خاصة، والسيما يف حماصيل اخلضر الرئيسية، واليت تعترب الطماطم من أمهها، 

 واإلرشادية بصورة متكاملة، والعمل علي زيادة املساحة املرترعة منها بكافة السبل والوسائل الفنية والبحثية
  . ووضع وتنفيذ السياسات الزراعية اليت حتقق تلك األهداف

  
  

  تقييم اقتصادي ألساليب الزراعة احليوية املستخدمة يف اإلنتاج الزراعي 
  

  إيناس السيد صادق/ دكتورة 



   جامعة الفيوم- كلية الزراعة-قسم االقتصاد الزراعي
   

صرية من أهم األهداف االقتصادية اليت تعين هبا السياسات االقتصادية          يعترب هدف تنمية الصادرات امل    
املصرية، وتوليها أولوية اجتماعية عالية، وذلك نتيجة لتفاقم العجز املتراكم بامليزان التجاري املصري مبا يزيـد                

الر يف  حيث ارتفع هذا العجز من التسعينيات،يون دو      .  )٢٠٠١-١٩٩٠( مليار دوالر خالل الفترة      ٩٠عن  
 مليـار دوالر يف أوائـل       ٨,٣ مليار دوالر يف أوائل الثمانينيـات، مث إىل حنـو            ٣أوائل السبعينيات، إىل حنو     

مما أصبح يشكل عبئـا كـبريا علـى         .  مليار دوالر يف هناية التسعينيات     ١٣,٣التسعينيات، ازداد إىل حوايل     
ت والتحويالت اخلارجية غـري قـادرة علـى         االقتصاد املصري، خاصة بعد أن أصبح الفائض يف جتارة اخلدما         

  .مواجهة هذا العجز
كما تزداد تلك املشكلة وضوحا يف امليزان التجاري الزراعي املصري، فبعد أن كان حيقق فائضا قدر                

حبيث .  مليار دوالر يف هناية التسعينيات     ٣، حتول إىل عجز بلغت قيمته حنو        ١٩٧٤ مليون دوالر عام     ٧٨بنحو  
 من مقدار العجز يف امليزان التجاري املصري، مما أدى إىل تفاقم العجـز بـامليزان                ٪ ٢٥  أصبح يشكل حوايل  
  .التجاري املصري

وقد أدت هذه احلالة إيل وجود ضغطا متزايدا على االحتياطي احلكومي من العمالت احلرة، كان من نتائجـه                  
وجود تأثريات سلبية بعيدة املـدي      وجود ضغطا مستمرا علي سعر صرف اجلنية املصري، األمر الذي استتبعه            

  .علي كل القطاعات اإلنتاجية واالستهالكية، وعلي معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع املصري
   :منهاوميكن تعزية ضعف معدالت منو الصادرات املصرية إيل جمموعة من األسباب 

  .ضعف البنية اهليكلية للصناعة التصديرية -١
 .ة أساليب التسويق داخليا وخارجيااخنفاض كفاء -٢
 .ضعف القدرة التنافسية باألسواق اخلارجية -٣
وجود الكثري من القيود اليت تفرضها سياسات التجارة اخلارجية الدولية، ويف مقدمتها أنظمة اجلـودة                -٤

 .الشاملة واعتبارات البيئة واملنشأ
  . مقدمتها اتفاقية حترير التجارةهيمنة التكتالت االقتصادية ومؤثرات االتفاقيات الدولية، ويف -٥

ويف ظل هذا الواقع فإن االهتمام مبراعاة شروط اجلودة املرتبطة باحلفاظ على البيئة، وإنتاج منتج زراعـي                 
نظيف و خايل من املركبات الكيميائية اليت قد تضر بصحة اإلنسان وبالتوازن البيئي، تعترب من أكـرب حتـديات         

فاملشكلة ال حتتاج للبحث عن موارد جديـدة، بقـدر          .  احلقيقي يف الوقت الراهن    القرن احلايل، وحمور التنافس   
ومصر لديها اإلمكانيات لتطوير وهنج هذا اجملال، وبصفة خاصة يف          . احتياجها للرؤية بأعني جديدة وفكر متطور     

ن خـالل تـبين     وم. أراضي التوسعات األفقية اجلديدة، وما حتويه من أراضي بكر خالية من آي بقايا كيميائية             
أحدث وسائل التكنولوجيا املعلوماتية سوف تتحدد املزايا التنافسية لكل دولة، وتتوقف إىل حد كـبري علـى                 
القدرة على التعرف على الفرص التسويقية اجلديدة واملتغرية واستغالهلا يف الوقت املناسب، حيث تعترب املنافسة               

 . ديثة يف جمال التجارة اخلارجية واملنافسة الدوليةيف الوقت واجلودة مسة أساسية لإلستراتيجيات احل



      وبدراسة األمهية النسبية والتطور الكمي ألهم الصادرات والواردات الزراعية، وتطـور إنتـاج            
واستهالك تلك السلع، وذلك لتحليل جوانب العجز املتزايد يف امليزان التجاري الزراعي املـصري، وحماولـة                

يتضح تدهور األمهية النـسبية ألغلـب       . شاكله كمدخل وأساس تدور يف إطاره الدراسة      حتليل أهم أسبابه وم   
وبالتايل تغري اجتـاه  . احملاصيل التقليدية بصفة عامة، مبا يعترب مؤشرا لتغري التوزيع السلعي للطلب بالسوق العاملي 

ية، وبعض اخلضروات، والفاكهـة،     مثل النباتات الطبية والعطر   . املنتج واملصدر إىل بعض احملاصيل الغري تقليدية      
وخباصة املنتجة بأساليب إنتاج تتالءم مع متطلبات األسواق العاملية، وطبقا للمواصـفات القياسـية              . والزهور
  .الدولية

وقد أدي االستخدام املفرط للمبيدات الكيميائية خالل اخلمسني عاما املاضية إيل العديد من اآلثـار               
حيث تراوحت الكميات املستخدمة منها بـني حنـو         . لزراعية والصحة العامة  السلبية علي كل من األراضي ا     

 طن متري، حـواىل  ١٨٩٩٩مبتوسط سنوي يبلغ حنو ) ١٩٨٠-١٩٥٢( طن متري خالل الفترة      ٥٥٠٩٨٥
 طن متري، حنو    ١٧٣٦٧,٨مبتوسط سنوي يبلغ حنو     ) ١٩٩١-١٩٨١( طن متري خالل الفترة      ١٩١٠٤٦
مبـا يوضـح    .  طن مترى  ٢٩٨مبتوسط سنوي يبلغ حنو     ) ٢٠٠٠-١٩٩٢( طن متري خالل الفترة      ٢٦٨٢

والبيئة احمليطة به،    صحة اإلنسان    االجتاه إيل احلد من استخدامها ملا هلا من آثار سلبية متعددة وممتدة التأثري هتدد             
  . هذا باإلضافة إيل تأثريها علي الصادرات الزراعية بصفة عامة

ئيسية يف مصر حيث يدخل يف الصناعة احمللية، باإلضافة إيل أنه           و يعترب حمصول القطن من احملاصيل الر      
ونظرا لتعرض هذا احملصول اإلستراتيجي اهلـام       . حمصول تصديري هام متتلك مصر مزايا نسبية كبرية يف إنتاجه         

ة وصلت  لإلصابة بالعديد من اآلفات يف أطوار منوه املختلفة، مبا يستلزم استخدام املبيدات الكيماوية بكثافة عالي              
 يف اآلونة األخـرية تناقـصت   هإال أن. ١٩٨٧ من مجلة املبيدات املستخدمة يف الزراعة عام   ٪ ٦٥إيل أكثر من    

 فقط كنتيجة ملا انتهجته وزارة الزراعة من أساليب حديثة يف مقاومة اآلفات الزراعية              ٪ ٢٥هذه النسبة إيل حنو     
ملستهلك األول للمبيدات، مبا يهدف إيل احلـد مـن          بوجه عام، وبصفة خاصة آفات حمصول القطن باعتباره ا        

استهالك املبيدات ألدين حد ممكن، مع تفعيل أساليب املكافحة املتكاملة اليت تعتمد علي املكافحة احليوية حلماية                
  .  احملصول وتقليل الضرر علي اإلنسان والبيئة، مبا يتيح جماال أكرب لنشاط وفاعلية األعداء الطبيعية

 الزراعة العضوية نظام إلدارة اإلنتاج النظيف، حيث يعتمد على النظام العـضوي البيئـي               كما تعترب 
 حيث تؤكـد علـى      .بالتربةالصحي، الذي حيافظ على التنوع البيولوجي وعلى نشاط ودورة األحياء الدقيقة            

تنميـة الزراعيـة   حيث تعترب الزراعة العضوية أهم عناصر ال     . استخدام عناصر اإلنتاج من داخل املزرعة نفسها      
واالهتمام . املستدامة، كما تعترب نظام خيضع لقوانني منظمة وبرامج وهيئات خاصة لالعتماد والترخيص الرمسي            

بأسلوب الزراعة العضوية يعطي للزراعة املصرية فرصة كبرية لتنمية الصادرات املصرية، وذلـك لالعتبـارات               
  :التالية

عة العضوية هو اإلسهام يف حتسني وتدعيم التنمية املستدامة،          يعترب اهلدف الرئيسي والواضح للزرا     -١
حيث تعترب وسيلة غري مكلفة للتنمية املستدامة فضال على خلوها من أي آثار جانبية قد تؤدى ألضرار بيئيـة                   

وخباصة للحد من مشاكل تلوث البيئة الزراعية الناجتة من االستخدام املسهب لألمسـدة واملبيـدات               . متراكمة
ميائية، حيث تطورت تلك املشكلة خالل اخلمسة عقود املاضية، فمنذ هناية احلرب العامليـة الثانيـة قـام                  الكي



اإلنسان حبقن التربة الزراعية بكميات ضخمة جدا من خمتلف أنواع األمسدة واملبيدات، واليت وصلت إىل حنـو                 
ـ      ٤٢٠٣ مليون طن متري من املبيدات، وحنو      ٢١٠,٤ دة النيتروجينيـة، وحـواىل      مليون طن متري من األمس
 مليون طن متري من أكاسيد الفوسـفور وذلـك علـى            ٢٢٩ مليون طن متري سوبر فوسفات، حنو        ٣٠٥١

مبا يوضح االجتاه إيل احلد من استخدامها ملا هلا من آثار سلبية متعددة وممتدة التأثري هتدد صـحة                  . مستوى العامل 
 مليون  ٣حة العاملية حاالت التسمم باملبيدات مبا يزيد على         اإلنسان يف الدرجة األوىل، حيث قدرت منظمة الص       

باإلضافة إيل تفشي العديد مـن      . حالة سنويا على مستوى العامل أغلبهم من الدول النامية وخباصة دول أفريقيا           
  .األمراض اخلطرية، هذا فضال عن وجود تدهور شديد يف األراضي واملياه

املؤسسات الدولية واملنظمات احلكومية واألهليـة يف معظـم دول العـامل             اتساع دائرة اهتمام     -٢
بضرورة مواجهة هذا التدهور البيئي، مما أدي إيل بزوغ ثقافة جديدة يف الفكر اإلنساين هي الثقافـة البيئيـة،                   

معظـم  وظهر صدي واسع هلذه احلملة بتخصيص وزارة معنية بشئون البيئة، وتعزيز التشريعات املنظمة هلا يف                
ويف ظل هذه الثقافة البيئية وكنتيجة حتمية ومنطقية لتحرير التجارة الدولية، تزايد االجتاه حنو إجياد               . دول العامل 

نظام موحد وقياسي للمواصفات العاملية جلودة املنتجات، مبا يشجع بلوغ كفاءة أعلى يف اإلنتـاج، وتـسهيل                 
يق أهداف سياسيات الصحة العامة وسالمة الغذاء، ومحايـة         التجارة واالتصاالت وشفافية السوق، مبا خيدم حتق      

وباستعراض أهم التشريعات والقوانني املنظمة إلنتاج وجتـارة املنتجـات          . البيئة، ومحاية حقوق امللكية الفكرية    
مبا يتيح استكشاف هذا السوق الواعد والتعرف من قرب على أسس ونظم هـذا              . العضوية على مستوي العامل   

 يعترب الترخيص واالعتماد الرمسي للمنتجات العضوية، هو الطريق الوحيد للتأكد والثقة يف دقـة          السوق، حيث 
مبا يعتـرب محايـة لكـل مـن         . إتباع أساليب اإلنتاج العضوي داخل املزرعة، خالل عمليات اإلنتاج املختلفة         

وق املنتجات العـضوية،    حيث ال يستطيع للمنتج العضوي دخول س      . املستهلك، واملنتج، واملصدر، واملستورد   
بدون شهادة ترخيص معتمدة رمسيا تثبت إنتاجه وفقا للمواصفات القياسية للمنتجات العضوية، واليت ختـضع               

واليت حتكمها قوانني دولية منظمـة      . لتفتيش وفحص ومراقبة من قبل اجلهات املاحنة للترخيص لإلنتاج العضوي         
قوانني املنظمة إلنتاج وجتارة املنتجات العضوية مـن تكتـل          وقد ختتلف ال  . ومقننة، وسياسات حكومية مدعمة   

ويعتـرب  . ألخر، ولكن بدون تعدى على اإلطار العام املنظم هلا طبقا للمواصفات القياسية الدولية املتفق عليهـا        
 من أهم القوانني والقواعد املنظمة لعمليـة إنتـاج وجتـارة            ١٩٩١ لسنة   ٢٠٩٢قانون االحتاد األورويب رقم     

جات العضوية، حيث وضع هذا القانون من قبل جملس اجلماعة األوروبية هبـدف محايـة البيئـة، ومحايـة             املنت
حبيث يعترب أهم القـوانني املنظمـة       . املستهلك، ومنع الغش التجاري وخداع األسعار املرتفعة لبعض املنتجات        
ليا، كما ختضع له مجيع الدول النامية       لعملية إنتاج وجتارة املنتجات العضوية على مستوي العامل واملعترف هبا دو          

 مادة تتناول خمتلف اجلوانب التنظيمية      ١٦ويتكون هذا القانون من     . من خالل جتارهتا مع دول االحتاد األورويب      
املرتبطة بإنتاج وإدارة وجتارة املنتجات العضوية على مستوي العامل، ومتطلبات وشروط نظم التفتـيش علـى                

وعالمات اجلودة اخلاصة باملنتج العضوي وشروطها، كمـا تنـاول شـروط جتـارة              مزارع اإلنتاج العضوي،    
   .املنتجات العضوية مع الدول النامية

 وقد انعكس تزايد الوعي العاملي جتاه االشتراطات البيئية والصحية علي تزايد الطلب العاملي علي               -٣
 بدون اسـتخدام أي     -األساليب العضوية   املنتجات الزراعية العضوية حيث يقدر حجم سوق األغذية املنتجة ب         



 مليار دوالر ، طبقا ألحدث تقارير االحتاد الـدويل للزراعـات   ٢٠  مبا يزيد على    –مركبات صناعية كيميائية    
حيث يتزايد الطلب العاملي على تلك املنتجات مبعدالت منو سريعة تتـراوح بـني               . ٢٠٠١العضوية يف عام    

(  من حمدودية حجم مبيعات األغذية العضوية حيث يشكل ما يتراوح بني           وعلى الرغم . سنويا) ٪ ٤٠ – ٪٣٠(
من إمجايل حجم مبيعات األغذية ، إال أنه ينمو مبعدالت منو سريعة ومتزايدة تتراوح بـني                 ) ٪ ٢,٥ - ٪ ٠,٥

 ١٠ - ٪ ٥( سنويا ، ويتوقع أن تصل نسبة مشاركة األغذية العضوية إىل ما يتراوح بـني                ٪) ٣٠ - ٪ ١٠(
ويعترب سوق االحتاد األورويب وسـوق الواليـات املتحـدة        . ٢٠٠٥من إمجايل مبيعات األغذية حبلول عام       ) ٪

 ٪ ٥٠األمريكية مها السوقان الرئيسيان هلذه املنتجات علي مستوي العامل، حيث يشكل السوق األورويب حنـو              
ت، تليها فرنسا، مث إجنلترا، هولندا،      وتأيت أملانيا يف املقدمة حيث تستحوذ علي حنو ثلث املبيعا         . من حجم السوق  

سويسرا، مث الدمنرك، إيطاليا، وتعترب النمسا والسويد من األسواق الصغرية إال أن استهالكها من تلك املنتجات                
 مـن حجـم سـوق       ٪ ٤٠العضوية يزداد مبعدالت منو سريعة، بينما تستحوذ الواليات املتحدة علي حوايل            

  . املنتجات الغذائية العضوية
 وقد أدي تزايد الطلب علي املنتجات العضوية إيل تزايد املساحات املرترعة واملخصـصة هلـذا                -٤

 ، تدار بطرق اإلنتاج العضوي على مستوي العـامل ،           ٢٠٠١ مليون هكتار يف عام      ١٥,٨اإلنتاج إيل أكثر من     
ومتثل قارة أوروبـا    . ار مليون هكت  ٧,٦ منها، حيث يزرع هبا حوايل       ٪ ٤٨,٥١متثل قارة أستراليا وحدها حنو      

كما متثل قارة أمريكا الالتينيـة منـها حنـو          .  مليون هكتار  ٣,٧ ، حيث يزرع هبا حوايل       ٪ ٢٣,٥٨منها حنو   
.  مليون هكتار منها   ٣ مليون هكتار، يزرع باألرجنتني وحدها حوايل        ٣,٢ ، حيث يزرع هبا حوايل       ٪ ٢٠,٠٢

بينما ال  .  مليون هكتار    ١,١ منها، حيث يزرع هبا حوايل       ٪ ٧,٤٢ومتثل قارة أمريكا الشمالية ماال يزيد على        
 على الترتيب من مجلة اإلنتاج العاملي،       ٪ ٠,١٤ ،   ٪ ٠,٣٣تتعدى نسبة ما متثله كل من قارة أسيا وأفريقيا حنو           

  . مليون هكتار على التوايل٠,٠٢ ، ٠,٠٥حيث ال تتعدى املساحة املرترعة عضويا بكل منها حوايل 
 سبق ، فإن الزراعة العضوية املصرية لديها فرصة كبرية ألن حتصل علي نصيب من هذه                  ووفق ما   -٥

و . السوق املتنامية ، إذا كان هناك اهتمام بتطوير منظومة متكاملة لتنمية أسلوب الزراعة العضوية يف مـصر                  
لوب، فإنه مـن املفيـد      قبل التطلع إيل ما هيه السياسات والربامج اليت ميكن أن تدعم معدالت تنمية هذا األس              

 حـىت ميكـن     ومعوقاهتـا، التعرض للواقع احلايل للزراعة العضوية يف مصر، إلمكان تقييمها وحتديد مشكالهتا            
، وأهـم  احليويـة املؤشرات االقتصادية للزراعة لدراسة بعض   تطويرها والنهوض هبا، وذلك من خالل التعرض        

  . ويةياملشكالت اليت تواجهها املزارع احل
 :يم اقتصادي ألساليب املكافحة املتكاملة املطبقة يف إنتاج حمصول القطن تقي- ١

 على امليزانية احملصولية    كافحة املتكاملة  األسلوب املستخدم يف امل    أثر تلك اجلزئية يف تقدير      تعتمد      
لى الربح أو    كأحد أشكال التحليل لبيان أثر متغري مقترح ع        بالعينة،موضع الدراسة   صول القطن باجملموعات    حمل

 املنتجة من   الوحدة حيث يتم مقارنة خمتلف بنود التكاليف واإليرادات وبالتايل أرحبية           .معني حمصولاخلسارة من   
 داخـل وخـارج      بأسلوب الزراعة العـضوي    واملنتجأ حمل الدراسة املنتج بأسلوب الزراعة التقليدي        احملصول

 احملصوليةقارنة بني امليزانية    وامل. دعيم أسس املكافحة املتكاملة   املدارس احلقلية، لتقييم دور املدارس احلقلية يف ت       
 يتبني أن   حيث . داخل وخارج املدارس احلقلية     واملرترع باألسلوب العضوي   التقليدي، املرترع باألسلوب    للقطن



 التقليـدي  القطنلكل من جنيها  )١٣٠٥ ، ٨٨٧(،  ) ٢٠٣ ،   ٧٧٧(متوسط اهلامش الكلي للفدان يبلغ حنو       
-،   ٪   ٢٨٢,٧٥على الترتيب ، حيث يبلغ معدل التغري بينهما حنو          داخل وخارج املدارس احلقلية     ضوي  والع
 الكبري بني املزارعني داخـل وخـارج        وبتحليل بنود التكاليف واإليرادات يتضح أن هذا االختالف       .  ٪ ٣٢

املـستخدمة،  ائل املكافحـة    وس  االختالف يف كل من تكلفة     إىليرجع  املدارس احلقلية يف حالة القطن التقليدى       
 ، بينما تزايـدت تكلفـة العمـل البـشرى           ٪ ١٣,٩- ،   ٪ ٨٥,٢–األمسدة، واليت تناقصت بنحو      تكلفة
)   ٪ ١٩ - ٪   ٢٦,٦(  تشكل ما يتراوح بني حنو     اليت ، و   داخل املدارس احلقلية باملقارنة خبارجها     ٪ ٣٧,٢بنحو

 الفـروق بـني إمجـايل       أنإال   . ٠,٠٥ستوي معنوية   على التوايل ، حيث ثبتت معنوية الفروق بينهما عند م         
 معنويتـها،  مل تثبت    ارس احلقلية يف حالة القطن العضوى     . بني املزارعني داخل والترتيب    التكاليف الكلية للفدان  

 إىل تباين أسـعار املنـتج التقليـدي         األسلوبني، بني   للفدان السبب األساسي الختالف اهلامش الكلي       ويرجع
 داخل   التقليدي والعضوي  القطن من   لقنطارا / جنيها) ٤١٠  ، ٣٩٠،   ٣٤٠(يتراوح بني    والذي والعضوي،

، ) ٢٦,٩ – ١١١( بـني حنـو      قنطار لل الكلي، حيث يتراوح اهلامش       علي الترتيب  وخارج املدارس احلقلية  
 وبتقـدير  .الترتيب على  داخل وخارج املدارس احلقلية     التقليدي والعضوي   للقطن جنيها) ١٦٣– ١٢٦,٧(

نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية، التكاليف الكلية كمؤشرات للكفاءة االقتصادية اتضح أن اإلسلوب األكثر            
  كفاءة من أساليب 

املكافحة املتكاملة حمل الدراسة هو املزارع العضوية الكبرية خارج املدارس احلقلية، حيث تبلغ نـسبة               
 جنيهاالترتيـب،ملزارع   ٠,٦٧ها،لغ العائد علي اجلنية املنفق حنـو         ،جني ١,١صايف العائد للتكاليف املتغرية حنو      

 ٠,٧٤ ،   ٠,٧٩التقليدية والعضوية داخل املدارس احلقلية حيث تبلغ نسبة صايف العائد للتكاليف املتغرية حنو              
 جنيها حيـث يتـساوي باألسـلوبني التقليـدي          ٠,٤٦علي الترتيب، كما يبلغ العائد علي اجلنية املنفق حنو          

  .عضوي داخل املدارس احلقليةوال
 :ووفق ما سبق فإنه ميكن حتقيق جناحات كبرية يف جمال اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات

 تبين وزارة الزراعة ألسلوب املدارس احلقلية، حماولة تعميمه لرفع كفاءة اجلهاز اإلرشادي التـابع               -
، توصيل اخلربات النابعة من االحتياجات الفعلية       هلا، نظرا لنجاح هذا اإلسلوب يف حل مشاكل صغار املزارعني         
  .للمزارعني، حيث يشعر املزارع بأمهية الدور اإلرشادي وفاعليته

 االهتمام بوضع نظام تشريعي ومؤسسي ينمي أسلوب الزراعة النظيفة يف مصر بصفة عامة، يـدعم          -
 مشاكل عديدة، سواء املشاكل البيئيـة       القدرة التسويقية لصغار املزارعني، حيث ميكن هلذا اإلسلوب أن يعاجل         

والصحية، أو مشاكل العقبات والشروط اليت حتد من النهوض بالصادرات الزراعية بصفة عامة، حيـث يبلـغ       
، كما ينمو مبعدالت مرتفعة     ٢٠٠١ مليار دوالر عام     ٢٠حجم السوق العاملي للمنتجات العضوية ما يزيد علي         

  .سنويا % ٣٠تصل إيل حنو 
م بآليات تدعيم سياسات محاية البيئة والصحة العامة، بداية من توعية املزارع بدورة يف هذا                االهتما -

اجملال والعائد البيئي واالجتماعي واالقتصادي، فرض رقابة وعقوبة صارمة علي تداول املبيدات بصفة عامـة،               
دة احليوية بأسـعار منافـسة      وتشجيع جماالت تدوير املخلفات الزراعية للحد من التلوث البيئي، وتوفري األمس          

  .لألمسدة الكيميائية



  : تقييم اقتصادي ألساليب الزراعة احليوية املطبقة يف إنتاج احملاصيل البستانية-٢
ولقد إتضح من استعراض نتائج بعض الدراسات السابقة يف جمال تقييم أساليب الزراعـة احليـوي،                

  :يم منهجية هذه الدراسة كما يليجمموعة من النتائج اهلامة اليت علي أساسها مت تصم
إثبات اآلثار اإلجيابية ألساليب الزراعة احليوية، سواء اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات أو األسلوب العضوي،              * 

علي العديد من اجلوانب املرتبطة بالتنمية الزراعية املستدامة، حيث ترفع من جودة خواص التربة علي املـدي                 
  .التوازن البيئي، وحتافظ علي صحة اإلنسان واحليوانالطويل، وحتافظ علي 

اختالف النتائج حول اآلثار االقتصادية، حيث ساد االعتقاد باخنفاض إنتاجية احملاصيل الـيت تـزرع وفقـا                 * 
ألساليب الزراعة احليوية، باملقارنة باألساليب التقليدية، مما يعرض املنتجني لنسبة أكرب من املخاطرة، إال أن هذا                

د يكون صحيحا فقط يف الثالث سنوات األويل تقريبا من تطبيق هذه األساليب، وهو ما يتطلب عدم إغفـال                   ق
اخلربة كمتغري هام يؤثر بشدة علي النتائج، يف حني اتفقت معظم النتائج علي اخنفاض تكاليف تلك األسـاليب                  

لتلك األساليب، مبـا يرفـع مـن عائـدها          احليوية، باإلضافة الرتفاع األسعار العاملية للمنتجات املنتجة وفقا         
  .االقتصادي باملقارنة باألساليب التقليدية

ومن أهم نتائج الدراسة اليت ترتكز فكرها األساسية علي تقييم اآلثار االقتصادية ألسلوب الزراعة 
 مقارنتها العضوية، وبصفة خاصة املطبق منها يف إنتاج أهم حماصيل اخلضر والنباتات الطبية والعطرية، ومن مث

باألساليب التقليدية اليت تعتمد اعتمادا أساسيا علي االستخدام الكثيف للمبيدات، بداية من املشتل وحىت وقت 
وذلك هبدف التعرف علي إمكانيات وحمددات التوسع يف أساليب الزراعة العضوية كمدخل هام . احلصاد

  .  افظة علي البيئة واحلد من التلوثللنهوض بالصادرات الزراعية، ومحاية صحة املستهلكني، واحمل
يتضح بصفة عامة وجود العديد من املشاكل اليت تؤثر علي املردود االقتصادي احلقيقي من تطبيق 

  :أسلوب الزراعة العضوية يف إنتاج حماصيل الدراسة
حيث يساهم ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج العضوي وبصفة خاصة الكومبست الذي يعترب من  •

التحديات اليت يواجهها املنتج الصغري، يف زيادة تكاليف مستلزمات اإلنتاج يف أسلوب الزراعة العضوية أكرب 
  .باملقارنة باألسلوب التقليدي

إال إنه يالحظ اخنفاض تكاليف العمليات الزراعية بصفة عامة، وبالتايل اخنفاض تكاليف اإلنتاج املتغرية  •
ملقارنة باألسلوب التقليدي بكل من حماصيل الطماطم والنعناع البلدي عند استخدام أسلوب اإلنتاج العضوي با

مع وجود زيادة يف تكاليف اإلنتاج . علي الترتيب% ٣,٣،% ١٩,٦، % ٣٠,٨وشيح البابونج بنسبة 
يف حمصول البصل، حيث أخذت العينة اخلاصة هبذا احملصول مبركز يوسف % ٩,٢٥ عن دالكلية ال تزي

ملنتجني كميات كبرية من الكومبست لزيادة خصوبة التربة، حيث تعترب املنطقة من الصديق، حيث يستخدم ا
كما يالحظ إرتفاع تكاليف اإلنتاج . األراضي اجلديدة، إال أنه يالحظ اخنفاض تكاليف العمليات الزراعية

 .يف حمصول الفاصوليا اخلضراء% ٣,٣الكلية بنسة التتعدي 
عة العضوية باملقارنة باألسلوب التقليدي، هذا باإلضافة لألثر حيث يتضح ارتفاع كفاءة أسلوب الزرا •

البيئي والصحي، كما يساعد علي تدعيم املركز التنافسي للمنتجات املصرية بالسوق العاملي، وإذا حسبت 
 حيث يالحظ من بيانات اجلداول أنه اليوجد فرق تقريبا -اإليرادات احملققة من تلك املنتجات بأسعار التصدير



 ألمكن زيادة صايف العائد إيل أضعاف ما هو -األسعار اليت يبيع هبا املنتجني املنتجات التقليدية والعضويةيف 
العائد (حيث يزايد نسبة صايف العائد من الفدان إيل التكاليف الكلية . حمسوب من واقع بيانات عينة الدراسة

 جنيها علي الترتيب لكل من حمصول ١,٥٥  ،٣,٨ ، ٤ ، ٠,٩ ، ١,٣إيل حنو ) علي كل جنيه ينفقه املزارع
شيح البابونج والنعناع البلدي والطماطم والبصل والفاصوليا اخلضراء املنتجة باألسلوب العضوي، باملقارنة 

 لتلك احملاصيل املنتجة باألسلوب التقليدي علي الترتيب، مبعدل ١,١ ، ١,٨٥ ، ١,١ ، ٠,٧٥ ، ٦,٨بنحو 
 .علي الترتيب% ٣٧، % ١٠٥، % ٢٦٤، % ٢١، % ٩١زيادة بلغ حنو 

 علي احلد من داألمر الذي يدعو إيل البحث عن إمكانيات التوسع يف إنتاج الكومبست مبا يساع •
ارتفاع أسعاره، مبا خيفض من تكاليف مستلزمات اإلنتاج، ويساعد علي أنشار أسلوب الزراعة العضوية بصفة 

 .عامة
قص املعلومات عن األسواق اخلارجية من أكرب املشاكل كما تعترب مشكلة غياب الدور اإلرشادي ون •

اليت تؤثر علي مستقبل الزراعة العضوية يف مصر، ويساعد علي خضوع العديد من صغار املزارعني لسيطرة قلة 
من التجار واملصدرين، حيث ال توجد لدي املزارعني بيانات عن األسعار ومواصفات اإلنتاج ومعامالت األعداد 

ا يعانون من تذبذب األسعار مبا يزيد من املخاطرة، هذا باإلضافة إيل جلوء بعض التجار إيل للتصدير، كم
 .اإلخالل بشروط التعاقد مبا يؤثر علي الثقة بينه وبني املزارعني بصفة عامة

ولكي ميكن التغلب علي تلك املشاكل البد من تفعيل دور ونشاط اجلمعيات اليت تساعد صغار  •
م موقفهم بكيانات تستطيع أن تصل إيل األسواق وتنافس فيها وحتقق العائد اجملزي الذي املزارعني يف تدعي

 إيل تدعيم حلقات االتصال مع اجلهات البحثية واإلرشادية جيشجع علي التوسع يف اإلنتاج العضوي، كما حتتا
  .لةونقاط التجارة وغريها من اجلهات اليت توفر املعلومات والتدريب بصورة منسقة ومتكام

 ووفق ما سبق فإنه ميكن حتقيق جناحات كبرية يف جمال تنمية الصادرات الزراعية العضوية، حيث  •
متتلك مصر اإلمكانيات املالئمة للتوسع يف اإلنتاج الزراعي العضوي بصفة عامة، سواء يف بعض األراضي 

وذلك بغرض تنمية .  كيميائيةالقدمية، أو يف مناطق التوسع األفقي اليت تعترب أراضي خالية من أي متبقيات
وحىت تكتمل منظومة النهوض بالصادرات . القدرة التنافسية للصادرات الزراعية املصرية باألسواق العاملية

الزراعية العضوية املصرية، ويف ضوء التحديد الدقيق ألهم الفرص التصديرية املتاحة أمام تلك املنتجات، 
جتارهتا اخلارجية، يتطلب األمر املزيد من التكامل والترابط بني تلك والظروف احمليطة واملنظمة إلنتاجها و

الفرص، وبني اإلمكانيات املتاحة للتوسع يف اإلنتاج الزراعي العضوي املصري مبا يتالءم مع املواصفات القياسية 
فسية للمنتج الزراعي العاملية، والقوانني اليت تقنن وتنظم هذا اإلنتاج علي مستوي العامل، مبا يدعم القدرة التنا

  .العضوي املصري
وميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل اختيار منطقة زراعية مناسبة كمرحلة أولية وجتريبية ميكن تكرارها  •

بعد ذلك يف مناطق أخري ينشأ هبا مركز لتنمية اإلنتاج الزراعي العضوي يتوىل مسئولية إدارة هذا الربنامج علي 
  :من الوحدات واألنشطة تتمثل فيما يليأن يتبع هذا املركز جمموعة 

   وحدة التصدير -٤.       وحدة التنسيق-٣   . وحدة اإلرشاد-٢   .املعلومات وحدة -١
   مركز لتدوير املخلفات الزراعية -٦.  مركز جتميع وجتهيز وتصنيع املنتجات العضوية-٥



  
  
  
  

  والقطاعالفيوم حسب احلالة العمليةمبحافظة تقدير املشتغلني  (15-64)

 عام    2006 

  غري مبني اجلملة
يعمل لدى 

االسرة بدون 
  اجر

يعمل حلسابة 
وال يستخدم 
  احد

صاحب عمل 
ويديرة 

ويستخدم 
  عمال

يعمل بأجر 
 الوصف  القطاع  نقدى

  حضر  حكومى 53100 0 0 0 0 53100

   عام 10 0 0 0 0 10

   خاص 55300 20200 15500 10900 0 101900

   استثمارى 1700 0 0 200 0 1900

   اجنىب 600 0 0 0 0 600

  امجاىل 111700 20200 15500 11100 0 158500

  ريف  حكومى 77500 0 0 0 0 77500

   عام 4200 0 0 0 0 4200

   خاص 128700 113300 55500 131000 0 428500

   استثمارى 1100 0 0 0 0 1100

   اخرى 800 0 0 0 0 800

  امجاىل 212300 113300 55500 131000 0 512100

 مجلة حكومى 130600 0 0 0 0 130600

  عام 5200 0 0 0 0 5200

  خاص 184000 133500 71000 141900 0 530400

  استثمارى 2800 0 0 200 0 3000

  اجنىب 600 0 0 0 0 600

  اخرى 800 0 0 0 0 800

  امجاىل 324000 133500 71000 142100 0 670600

  البيانات ال تشمل املواطنني باخلارج *

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج السنوية اجملمعة       ٢٠٠٦    السنة    حسب فئات السن والنوع الفيوم ) ٦٤-١٥(تقدير قوة العمل النظرية         ٤جدول رقم 

العدد 
 الوصف  االنوع  15-  20-  25-  30-  40-  50- 60-64 اجلملة    باملئات

  حضر  ذكور 163 219 183 296 313 179 23 1376

   اناث 28 88 58 113 58 56 2 403
  امجاىل 191 307 241 409 371 235 25 1779

  ريف  ذكور 657 878 661 929 908 515 192 4740

   اناث 132 157 134 118 112 49 0 702
  امجاىل 789 1035 795 1047 1020 564 192 5442

  اجلملة  ذكور 820 1097 845 1225 1221 694 215 6117

   اناث 160 244 192 231 170 104 2 1103
  امجاىل 980 1341 1037 1456 1391 798 217 7220

  
حسب نوع القطاع الذى يعملون فية والنوع) ٦٤-١٥(بأجر تقدير املشتغلني   

ملئاتالنتائج السنوية اجملمعة القيمة با             2006 السنة الفيوم      

  مبني غري اجلملة
اخرى 
 وتشمل
  التعاونيات

  الوصف  االنوع  حكومى  عام  خاص استثمارى

  حضر  ذكور 311 10 525 13 4 0 863

   اناث 220 0 28 4 2 0 254

  امجاىل 531 10 553 17 6 0 1117

  ريف  ذكور 633 38 1273 11 6 0 1961

   اناث 142 4 14 0 2 0 162



   امجاىل 775 42 1287 11 8 0 2123

  اجلملة  ذكور 943 48 1798 24 10 0 2823

   اناث 363 4 42 4 4 0 417

   امجاىل 1306 52 1840 28 14 0 3240

  
  

  حسب احلالة التعليمية والنوع (64-15) تقدير املتعطلني
ئاتالقيمة بامل      السنوية اجملمعة   النتائج      ٢٠٠٦   السنة      الفيوم      

  غري مبني اجلملة

شهادة ىف 
مستوى 

البكالوريوس 
والليسانس 
  واعلى منها

شهادة فوق 
  املتوسط

شهادة 
  متوسطة

شهادة 
أقل من 
 املتوسط

  الوصف  االنوع  امى يقرأويكتب

          

  حضر  ذكور 4 2 0 71 2 13 - 92

   اناث 0 0 0 75 9 17 - 101

اىلامج 4 2 0 146 11 30 - 193   

  ريف  ذكور 0 0 4 127 4 11 - 146

   اناث 2 0 0 165 2 6 - 175

  امجاىل 2 0 4 292 6 17 - 321

  اجلملة  ذكور 4 2 4 198 6 24 - 238

   اناث 2 0 0 240 11 23 - 276

  امجاىل 6 2 4 438 17 47 - 514

  البيانات ال تشمل املواطنني باخلارج *

  
  

حسب فئات السن والنوع) ٦٤-١٥(املشتغلني تقدير   

   النتائج السنوية اجملمعة      ٢٠٠٦  السنة      الفيوم

العدد 
  الوصف  االنوع  15- 20- 25-  30-  40-  50-  60-64 اجلملة    باملئات

1284 23 179 313 294 173   حضر  ذكور 123 179



   اناث 2 41 36 107 58 56 2 302

1586 25 235 371 401 209   امجاىل 125 220

4594 192 515 908 927 648   ريف  ذكور 612 792

528 0 49 112 112 104    اناث 51 100

5122 192 564 1020 1039 752   امجاىل 663 892

5879 215 694 1221 1221 821   اجلملة  ذكور 735 972

828 2 104 170 219 140    اناث 53 140

6707 217 798 1391 1440 961 1112   امجاىل 788

  البيانات ال تشمل املواطنني باخلارج *

  
  

حسب احلالة التعليمية والنوع) ٦٤-١٥(النظرية تقدير قوة العمل   

   النتائج السنوية اجملمعة      ٢٠٠٦   السنة      الفيوم

القيمة 
 اجلملة    باملئات

غري 
  مبني

شهادة ىف مستوى 
البكالوريوس 
والليسانس 
هاواعلى من   

شهادة فوق 
املتوسط واقل من 

  اجلامعى
شهادة أقل من  شهادة متوسطة

الوصف  االنوع  امى  يقرأويكتب  املتوسط

 حضر  ذكور 461 169 44 467 38 198 - 1377

   اناث 47 15 6 152 26 156 - 402
  امجاىل 508 184 50 619 64 354 - 1779

 ريف  ذكور 2489 479 177 1324 99 173 - 4741

   اناث 324 8 2 287 37 45 - 703
   امجاىل 2813 487 179 1611 136 218 - 5444

 اجلملة  ذكور 2950 648 220 1791 136 371 - 6116

   اناث 371 23 8 439 62 200 - 1103
   امجاىل 3321 671 228 2230 198 571 - 7219

البيانات ال تشمل املواطنني باخلارج *

  
  

ملشتغلنيتقدير ا   حسب نوع القطاع الذى يعملون فية والنوع (15-64) 

  النتائج السنوية اجملمعة       2006    السنة    

العدد 
 اجلملة   باملئات

اخرى وتشمل   غري مبني
التعاونيات  الوص  االنوع  حكومى عام  خاص  استثمارى

 ف



  واالجنىب

1284 - 4 15 944 10   حضر  ذكور 311

   اناث 220 0 75 4 2 - 301

1585 - 6 19 1019 10   امجاىل 531

4594 - 6 11 3906 38   ريف  ذكور 633

   اناث 142 4 379 0 2 - 527

5121 - 8 11 4285 42   امجاىل 775

5878 - 10 26 4850 48  مجلة ذكور 944

  اناث 362 4 454 4 4 - 828

6706 - 14 30 5304 52   امجاىل 1306

   ال تشمل املواطنني باخلارجالبيانات *

  
  
  

االرقام باأللف  
٢٠٠٦عام  البيان ٢٠٠٥عام  ٢٠٠٤عام  ٢٠٠٢ عام  ٢٠٠٣عام  ٢٠٠١عام 

  

              

١٧٧٦٧ ١٦٧٨٧ ١٥٨٨٠ ١٥٨٣٩ ١٥٥٣٤ ١٥٢١٣   ذكور
١٦٧٨٧ ٥١١١   إناث ٤١٢٧ ٤٣٤٣ ٤٥٢١ ٤٩٩٢
٢٢٨٧٨ ١٦٧٨٧ ٢٠٨٧٢ ٢٠٣٦٠ ١٩٨٧٧ ١٩٣٤٠   مجلة

              

١٦٥٥٩ ١٥٥٩٢ ١٤٩٣٧ ١٤٦٥٢ ١٤٥٥١ ١٤٣٦١   ذكور
  إناث ٣١٩٥ ٣٣٠٥ ٣٤٦٧ ٣٧٨١ ٣٧٤٩ ٣٨٨٤
٢٠٤٤٤ ١٩٣٤١ ١٨٧١٨ ١٨١١٩ ١٧٨٥٦ ١٧٥٥٦   مجلة

              

  ذكور ٨٥١٨ ٩٨٣ ١١٨٧ ٩٤٣ ١١٩٥ ١٢٠٨
  إناث ٩٣١٢ ١٠٣٧ ١٠٥٤ ١٢١١ ١٢٥٦ ١٢٢٧
١٧٨٣٠ ٢٠٢٠ ٢٢٤١ ٢١٥٤ ٢٤٥١ ٢٤٣٥   مجلة



              

٦,٨٠% ٧,١٠% ٥,٩٠% ٧,٥٠% ٦,٣٠% ٥,٦٠%   ذكور
٢٤,٠٠% ٢٥,١٠% ٢٤,٣٠% ٢٣,٣٠% ٢٣,٩٠% ٢٢,٦٠%   إناث
١٠,٦٠% ١١,٢٠% ١٠,٣٠% ١١,٩٠% ١٠,٢٠% ٩,٢٠%   مجلة

 
  
  

 :وتوزيعها نسىب طبقا للنوع كالتاىل )  سنة ٦٤ – ١٥ ( ر قوة العمل تقدي-

 %النسبة  )باملئات ( العدد  النوع

 ٧٧,٧ ١٧٧٦٧١ ذكور

 ٢٢,٣ ٥١١١١ إناث
 ١٠٠ ٢٢٨٧٨٢ مجلة

    

 :وتوزيعها نسىب طبقا للنوع كالتاىل ) )  سنة ٦٤-١٥( تقدير متعطلني -٢
 %النسبة  )باملئات ( العدد  النوع
 ٤٩,٦ ١٢٠٧٧ ورذك

 ٥٠,٤ ١٢٢٦٨ إناث
 ١٠٠ ٢٤٣٤٥ مجلة

    

 :وتوزيعها نسىب طبقا لنوع التعطل كالتاىل ) )  سنة ٦٤-١٥( تقدير متعطلني -٣

 %النسبة  )باملئات ( العدد   التعطل نوع

 ٩,٦ ٢٣٣٣  متعطل سبق له لعمل 
 ٩٠,٤ ٢٢٠١٢ متعطل حديث

 ١٠٠ ٢٤٣٤٥ مجلة
    

 :ا للنوع  معدل البطالة طبق-٤

 معدل البطالة  النوع

 ٦,٨ ذكور

 ٢٤,٠ إناث

 ١٠,٦ مجلة
    



  معدل املسامهة يف النشاط األقنصادى طبقا للنوع -٥

 معدل املسامهة النوع

 ٤٨,٢ ذكور

 ١٤,٥ إناث

 ٣١,٨ مجلة
    

  ١/٧/٢٠٠٦ تعداد سكان اجلمهورية التقديرى ىف -٦

 معدل البطالة النوع

 ٣٦٨٢٧٨١٤ ذكور

 ٣٥١٨٢٧٥٨ إناث

 ٧٢٠١٠٥٧٢ مجلة
    

   :ىف األنشطة األقنصادية من حيث حجم العمالة بكل منه وتوزيعها النسيب ) سنة ٦٤ -١٥(تقدير املشتغلني 

  

 النشاط األقتصادى  رمز النشاط
العدد 
 باملئات

 %النسبة 

 ٦٢٠٨٩٣٠,٤الزراعة والصيد واستغالل الغابات وقطع أشجار األخشاب أ
 ٢٣٨٠٨١١,٧ناعات التحويليةالص د

 ز
جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات احملركات والدراجات 
النارية والسلع الشخصية املرتلية

٢١٧١٩١٠,٦ 

 ١٩٦٩٩٩,٦ التعليم م
 ٩,٣ ١٩٠١٧ اإلدارة العامة والدفاع ل

 ١٨٢٢٩٨,٩ )التشييد والبناء ( اإلنشاءات  و
 ١٣٥٧٣٦,٦ تصاالتالنقل والتخزين واال ط
 ٢,٧ ٥٤٥٥ الصحة والعمل االجتماعي ن
 ٢,٥ ٥٠٧٥ خدمات اجملتمع واخلدمات االجتماعية والشخصية األخرى س
 ٢,١ ٤٣١٨ أنشطة العقارات والتأجري وخدمات األعمال ك
 ٢,٠ ٤١١٤ الفنادق واملطاعم ح
 ١,٢ ٢٥٠٤ البخار وإمدادات املياه الساخنة، الغاز ، الكهرباء  هـ
 ٠,٩ ١٧٥٠ الوساطة املالية ى
 ٠,٨ ١٦١٨ صيد األمساك ب
 ٠,٣ ٥٣٣ التعدين واستغالل احملاجر ج
 ٠,٢ ٤٦٢ أنشطة غري كاملة التوصيف ص



 ٠,٢ ٤٥٠ خدمات أفراد اخلدمة املرتلية اخلاصة لألسر ع
 = ٢٥ والسفارات والقنصليات األجنبيةاملنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية  ف

  %٠,٠٥  النسبة أقل من (=)                    

  



املنظمات غري احلكومية هى تلك اجملموعات التطوعية الىت تؤسس على الرغبة ىف حتسني وتطوير الوضع اإلنساىن وال تستهدف الربح وهـى                     
اسات وتـشجع املـشاركة علـى       تؤدى طائفة متنوعة من اخلدمات والوظائف اإلنسانية وتطلع احلكومة على شواغل املواطنني وترصد السي             

 .املستوى اجملتمعى 
  :وقد تبني من الدراسة ما يلى 

  .التعاونيات والنقابات العمالية والنقابات املهنية ،  ـ تضم املنظمات غري احلكومية اجلمعيات األهلية ١
 نقابة تـضم    ٢١ابات املهنية فقد بلغ     أما أعداد النق   ، ٢٠٠٧ مجعية عام    ٢٢١٠٢ـ بلغ عدد اجلمعيات األهلية على مستوى اجلمهورية         ٢

   .٢٠٠٧ مليون عضو خالل عام ٤ نقابة تضم ٢٣  وقد بلغ عدد النقابات العمالية ، ٢٠٠٥ مليون عضو وفقا إلحصاء ٤,٥
دمات يأتى ىف مقدمتها مجعيات اخل    ، سواء كان ذلك ىف جمال أو أكثر      ، جمال من جماالت العمل االجتماعى     ٢٠ـ تعمل اجلمعيات األهلية ىف      ٣

مجعيات املساعدات االجتماعيـة    ، من االمجاىل    % ٢٢,٤٩ مجعية بنسبة    ١٢٤١٤الثقافية والعلمية والدينية واالجتماعية حيث بلغ عددها        
من االمجاىل   % ١٤,٧٦ مجعية بنسبة    ٨١٤٧مجعيات تنمية اجملتمعات احمللية     ،  من االمجاىل      %١٩,٣٤ مجعية بنسبة    ١٠٦٧٦وبلغ عددها   
  . معيات الىت تعمل ىف جمال واحد أو أكثر من جمال العام للج

 مدرسـة علـى مـستوى    ٣٣٨ ـ تساهم اجلمعيات األهلية مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع مدارس اجملتمع حيث بلغ عددها  ٤
  .  تلميذاً ١٣٢٦٣أسيوط وعدد التالميذ ، قنا ، حمافظات سوهاج 

، بني وزارة التربية والتعليم واجلمعيات األهلية حملاربة التسرب من التعلـيم ىف حمافظـات القـاهرة     ـ أنشئت املدارس الصغرية بالتعاون  ٥
  . تلميذاً ١٩١٦ مدرسة وعدد التالميذ ٦٩وبلغ عدد املدارس ، الفيوم ، االسكندرية ، أسوان ، قنا ، األقصر ، املنيا ، سوهاج 

 واجلمعيات األهلية وبعض املنظمات األخرى مت إنـشاء املـدارس الـصديقة للتـصدى      ـ بالتعاون بني اجمللس القومى لألمومة والطفولة ٦
  .  تلميذاً ١٩٤٤٥ مدرسة بسبع حمافظات وعدد التالميذ ٧٢٧وبلغ عدد املدارس ، ملشكالت التعليم وخاصة تعليم الفتيات 

بلغ عدد األمـيني علـى مـستوى حمافظـات     و)  سنوات فأكثر ١٠( من مجلة عدد السكان  % ٢٩,٣ ـ بلغت نسبة األمية ىف مصر  ٧ 
  .  مجعية على مستوى حمافظات اجلمهورية ٣٦٠٢وبلغ عدد اجلمعيات الىت تعمل ىف جمال حمو األمية ،  مليون أمى ١٦,٨اجلمهورية 

  :  مجعية تعاونية موزعة على مخس أنواع للتعاونيات هى١٣١٨٢ ـ بلغ إمجاىل عدد التعاونيات ىف مصر ٨
 مليار ١٠ مليون عضو وحبجم أعمال يبلغ أكثر من ٤ مجعية ويبلغ عدد أعضائها ما يقرب من ٤٠٢٥ات االستهالكية وعددها أ ـ التعاوني  

 فرصة عمل باإلضافة إىل إنشاء جممعـات إسـتهالكية        ٣٦٠٠٠جنيه وقد سامهت التعاونيات االستهالكية ىف احلد من مشكلة البطالة بتوفري            
  . ناطق خمتلفة من اجلمهورية متعددة األدوار والفروع ىف م

 مليار جنيـه  ١٠ عضو ويقدر حجم أعماهلا بأكثر من ٥٨١٨٤ مجعية ويبلغ عدد األعضاء ٤٨٢ب ـ التعاونيات االنتاجية وقد بلغ عددها  
ف عامـل وهـى      أل ٥٧٧ ألف منشأة يعمل هبا      ٢٧٠يغطى التعاون االنتاجى أعداد كبرية من املنشآت االنتاجية والىت يبلغ عددها            ، سنوياً  

  .  فرصة عمل جديدة ٢٢٠٠مبا يزيد عن ، تساهم ىف توفري فرص العمل اجلديدة املنتجة للشباب من اجلنسني 
 مليار جنيـه  ٢٥ مليون عضو ويقدر حجم أعماهلا حبواىل ٤ مجعية ويبلغ عدد األعضاء أكثر من ٦٥٩٨ج ـ التعاونيات الزراعية وعددها  

يبلغ عدد اجلمعيات ىف قطاع     ،  مليون جنيه ىف قطاع اإلئتمان الزراعى        ١٤٥ مشروعات جديدة أكثر من       بلغ حجم األموال املستثمرة ىف      و
 عضو وهى تعمل ىف إقامة مشاريع تساهم ىف إجياد فرص عمل عديدة للشباب              ٣٥٦٦٢٨ مجعية وبلغ عدد األعضاء      ٧٧٥اإلصالح الزراعى   

  . تسهم ىف حل جزء من مشكلة البطالة 
تتـوىل  ،  مليـار جنيـه  ٨ مليون عضو ويبلغ حجم أعماهلا حـواىل  ٢ مجعية يبلغ أعضائها حواىل ١٩٨٧ اإلسكانية عددها د ـ التعاونيات 

 فرصة  ٢٠٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا منتشرة جبميع احملافظات وتساهم التعاونيات االسكانية حبواىل             ١٠٠التعاونيات االسكانية إنشاء حنو     
 فرصة عمل وهذا حلل أزمة البطالة       ١٥٠٠٠ اخلدمية املرتلية ميكن توفري فرص عمل للشباب مبا يقرب من            عمل ومن خالل إنشاء التعاونيات    

  .واالسكان 
 عضو ويبلغ حجم أعماهلا أكثر من مليار جنيه وهـى  ٨٩٧١٣ عدد أعضائها حواىل   مجعية ويبلغ٩٠هـ ـ تعاونيات الثروة املائية عددها  

يث تعمل على تطوير املراكب وحتديثها ملواكبة التطورات وبالتاىل تقوم بالعمـل علـى تـوفري فـرص                  تساهم ىف احلد من مشكلة البطالة ح      
  . فرصة عمل جديدة ٧٥٠٠٠ تبلغ حواىل  عمل



من أهم املشاكل واملعوقات الىت تعوق عمل اجلمعيات األهلية والتعاونيات والىت تقف حائالً أما إنطالقهم منها التشريع والتمويـل والبنـاء                     
  .لتطوير املؤسسى وتوافر السيولة النقدية ومشاكل إدارية وتنظيمية وا

وتوضح بيانات االحتاد االقليمي للجمعيات واملؤسسات االهلية أن امجايل عدد اجلمعيات واملؤسسات االهلية مبحافظة الفيوم يبلغ                
 مجعيـة   ٦٠ مجعية مبركز سنورس،     ٦٣مبركز اطسا،    مجعية   ٨٠ مجعية،   ٢٨٣، يوجد منها مبركز الفيوم حنو       ٢٠٠٦ مجعية يف عام     ٦٠١حنو    

، % ١٠،  % ١٠,٥،  % ١٣,٣،  % ٤٧ مجعية مبركز ابـشواي تـشكل حنـو            ٥٧ مجعية مبركز طامية ،      ٥٨مبركز يوسف الصديق،    
  .من امجايل عدد اجلمعيات علي مستوي احملافظة علي الترتيب% ٩,٥، % ٩,٦٥



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يف اجلمعيات االهلية مبحافظة الفيوم  ومصادر التمويل واعداد املنتفعنيتصن
  )٢٠٠٦-٢٠٠١(خالل الفترة 

  مصدر التمويل

  النشاط

ات
معي
 اجل
عدد

  

سبة
الن

  

تضامن 
سبة  اجتماعي

 الن
سبة  هيئات ماحنة  
الن

  

سبة  جهود ذاتية
الن

  

  امجايل التمويل

اخلدمات الثقافيـة والعلميـة     
  والدينية

١٦٠٢٩٨٧٢  ٧٥,٥  ١٢٠٩٨٢٣٠  ٢٣,٧  ٣٧٩٢٤٦٤  ٠,٨  ١٣٩١٧٨ ١٩  ١٢٢  

تنمية اقتصادية لزيادة دخـل     
  االسرة 

٣١٥٥٤١٠١  ١,٧  ٥٤٣٩٢٨  ٩٧,٥  ٣٠٧٦٦٨٦٥  ٠,٨  ٢٤٣٣٠٨ ٧,٤٥  ٤٧  

  ٧٨٧٢٢٢٨  ٦٠,٢  ٤٧٣٦٣٩٩  ٧,٨  ٦١٤٣١٣  ٣٢  ٢٥٢١٥١٦ ١٤,١  ٨٩  رعاية الطفولة
  ٨٢١١٢٧٢  ٥٣  ٤٣١٢٥٤٠  ٤٠  ٣٣١٥٤٩٢  ٧  ٥٨٣٢٤٠ ٧,١  ٤٥  رعاية صحية وتنظيم اسرة

  ٦٠٨١٠٠٦  ١١,٧  ٧١٣٨٥٨  ٨١,٧  ٤٩٦٦٦٩٨  ٦,٦  ٤٠٠٤٥٠ ٥,٤  ٣٤  محاية البئة
  ١٤٤٦٩٤٠  ١٧,٥  ٢٥٠٥٥٩  ٢٧,٥  ٣٩٨٦٤٠  ٥٥  ٧٩٧٧٤١ ٨,٢  ٥٢  اعداد اسر منتجة
  ١٨٢٣٣٦٥  ٢١  ٣٧٠٨٧٩  ٣٥  ٦٤٥٨٨٥  ٤٤  ٨٠٦٦٠١ ٦  ٣٨  مساندة املرأة

  ٦١٦٣٢٨  ٧٢,٥  ٤٤٦٨٢٨  -  -  ٢٧,٥  ١٦٩٥٠٠ ٠,٨  ٥  رعاية الشيخوخة
  ٥٧١٧٤٠  ٥٨  ٣٣٠٠٧٤٠  -  -  ٤٢  ٢٤١٠٠٠ ٠,٦  ٤  رعاية فئات خاصة
  ٢٩٨٤٦٨  ٦  ١٧٥٧٧٥  -  -  ٩٤  ٢٨٠٨٩٣ ٠,١٦  ١  الدفاع االجتماعي

  ٧٧١١٠٩  ٢,١  ١٦١٠٩  ٩٧,٩  ٧٥٥٠٠٠  -  - ١,٢٧  ٨  تنمية زراعية
  ٣٢٣٥٥٩  ١١,٣  ٣٦٦٤٨  ٨٨,٧  ٢٨٦٩١١  -  - ٢,٨٥  ١٨  حمو االمية وتعليم الكبار

  ٢٣٢١٩٤٢  ٩٩,١  ٢٣٠١٤٤٢  -  -  ٠,٩  ٢٠٥٠٠ ٢,٥  ١٦  رعاية اسرة
  ٣٢٢١٣٥٦٢  ٩٨,٨  ٣١٨٢٨٣١٩  ١,١٥  ٣٧٠٧٩٣  ٠,٥  ١٤٤٥٠ ٢٢  ١٣٩  املساعدات االجتماعية

  ٣٢٦٧٤١١  ٩٧,٨  ٤١٩٦٣٤٥  ١,١  ٣٦٠٠٠  ١,١  ٣٥٠٦٦ ٢  ١٣  بنية اساسية
  ١١٣٥٥١١٠٣    ٦١٣٤٨٥٩٩    ٤٥٩٤٩٠٦١    ٦٢٥٣٤٤٣ ١٠٠  ٦٣١  امجايل

 املؤمتر العام للجمعيات واملؤسسات االهلية بالفيوم، االحتاد االقليمي ل: املصدر


