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األمــن الغذائي يف مصر
واملواجهــة ــات  لتحدي ا ــن  بي

املقدمة:

تعتبــر قضيــة األمــن الغذائــي مــن أهــم القضايــا االســتراتيجية الحيويــة ملــا لهــا مــن أبعــاد 
ــك  ــري، لذل ــي املص ــن القوم ــط باألم ــة ترتب ــي قضي ــة؛ فه ــة واقتصادي ــية واجتماعي سياس
ــن  ــد م ــك العدي ــاء ذل ــة أثن ــه الدول ــن تواج ــا، ولك ــا خاًص ــة اهتماًم ــة املصري ــه الدول تولي

ــكانية. ــادة الس ــة والزي ــرات املناخي ــاه والتغي ــة املي ــا: أزم ــد أبرزه ــي يع ــات الت التحدي

ــذ  ــة ىلع تنفي ــبع املاضي ــنوات الس ــال الس ــة خ ــة املصري ــت الدول ــك حرص ــة ذل وملواجه
العديــد مــن املشــروعات القوميــة، التــي تواجــه هــذه التحديــات، وتســتهدف زيــادة اإلنتــاج 
ــا  ــي أهمه ــاع الزراع ــد القط ــي يع ــن، والت ــس املواطني ــي تم ــة الت ــات الحيوي يف القطاع
فضــًا عــن الثــروة الحيوانيــة والداجنــة، وســاهم ذلــك يف تحقيــق طفــرة يف هــذا امللــف، 
وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي يف بعــض املنتجــات الغذائيــة، وال يشــترط تحقيــق األمــن 
الغذائــي ألي مجتمــع بالضــرورة تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن جميــع الســلع الغذائيــة 

ــة. ــدول النامي ــة ال ــدول وخاص ــن ال ــر م ــق لكثي ــا يتحق ــادًرا م ــك ن ــا، فذل ــي يحتاجه الت

وتتجلى أهمية األمن الغذائي بالنسبة للدولة املصرية، فيما يلي: 

	 ،ــي وكاف ــذاء صح ــن يف غ ــق كل مواط ــادة 79 ىلع ح ــري يف امل ــتور املص ــص الدس ن
ــة  ــيادة الغذائي ــة الس ــة، وكفال ــن كاف ــة للمواطني ــوارد الغذائي ــن امل ــة بتأمي ــزم الدول وأل
بشــكل مســتدام، كمــا ألزمهــا بضمــان الحفــاظ ىلع التنــوع البيولوجــي الزراعــي وأصنــاف 
النباتــات املحليــة للحفــاظ ىلع حقــوق األجيــال القادمــة، وتعتبــر هــذه املــادة خطــوة 
مهمــة مــن حيــث وضعهــا للحــق يف الغــذاء يف إطــار الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

التــي تلتــزم الدولــة بهــا بكافــة أجهزتهــا ومؤسســاتها.
	 ُيعــد األمــن الغذائــي الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وتضمنــت

ــرة  ــة مباش ــداف ذات صل ــدة أه ــر 2030« ع ــة مص ــتدامة »رؤي ــة املس ــتراتيجية التنمي إس
بتعزيــز الحــق فــى الغــذاء، وأهمهــا: زيــادة الرقعــة الزراعيــة، زيــادة اإلنتــاج الزراعــى 
األراضــى  اإلســتراتيجية، حمايــة  الســلع  مــن  عــدد  مــن  الذاتــى  االكتفــاء  وتحقيــق 
ــاة  ــة، مراع ــات الزراعي ــات للصناع ــاء تجمع ــة، إنش ــا الزراعي ــر التكنولوجي ــة، تطوي الزراعي
البعــد البيئــى والتوجــه نحــو الزراعــة املســتدامة، وتنميــة الثــروة الحيوانيــة والداجنــة 

والســمكية.  
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يف ضــوء مــا ســبق، تســعى الورقــة إلــى معرفــة مــا هــو األمــن الغذائــي وكيــف يمكــن أن 
يتحقــق، ومــا هــو الوضــع الحالــي يف مصــر ونســب االكتفــاء الذاتــي مــن الســلع اإلساســية، 
وكذلــك توضيــح أبــرز التحديــات التــي تواجهــا الدولــة املصريــة يف طريقهــا لتحقيــق 
ــب ىلع  ــة للتغل ــة املصري ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــود الت ــن الجه ــا ع ــي، فًض ــا الغذائ أمنه
ــى توجيــه بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن تســاهم بجانــب  ــات، باألضافــة إل هــذه التحدي
جهــود الدولــة يف تحســين وضــع األمــن الغذائــي املصــري بشــكل عــام فضــًا عــن التعامــل 

يف أوقــات األزمــات الطارئــة. 

التعريفي:  اإلطار 
ــي،  ــن الغذائ ــي: األم ــي، وه ــكل رئيس ــم بش ــدة مفاهي ــي ىلع ع ــار التعريف ــتمل االط يش

ــة.  ــوة الغذائي ــي والفج ــاء الذات ــي، واالكتف ــن الغذائ ــدام األم وانع

أ. األمن الغذائي: 

ــح األمــن الغذائــي ألول مــرة عــام 1970؛ بســبب انتشــار املجاعــات حــول  اســتخدم مصطل
العالــم، ويشــير هــذا املصطلــح إلــى إمكانيــة حصــول البشــر ىلع كميــة كافيــة مــن الغــذاء 
الســليم الــذي يوفــر احتياجــات الجســم اليوميــة كافــة، وُتعــرف منظمــة األغذيــة الدوليــة » 
الفــاو« األمــن الغذائــي، ىلع أنــه توفيــر الغــذاء لجميــع أفــراد املجتمــع، بالكميــة والنوعيــة 

الازمتيــن، للوفــاء باحتياجاتهــم بصــورة مســتمرة، مــن أجــل حيــاة صحيــة ونشــطة.  

ــك  ــبي، وذل ــق والنس ــا املطل ــّيين وهم ــتويين رئيس ــى مس ــي إل ــن الغذائ ــطر األم ينش
ــي: كاألت

	 األمــن الغذائــي املطلــق: هــو قيــام الدولــة الواحــدة بإنتــاج الغــذاء داخلهــا بمســتوى
ــاره  ــن اعتب ــا، ويمك ــا أحياًن ــد يفوقه ــه أو ق ــي ومعدالت ــب املحل ــع الطل ــاوى م يتس

ــي الكامــل. ــاء الذات ــه يحقــق مفهــوم االكتف ــا بأن غالًب
	 ــا ــاد م ــاج وإيج ــة ىلع إنت ــدرة الدول ــدى ق ــى م ــير إل ــبي: يش ــي النس ــن الغذائ األم

ــي.  ــي أو جزئ ــكل كل ــذاء بش ــلع وغ ــن س ــراد م ــعب أو األف ــه الش يحتاج

تتمثــل مقومــات األمــن الغذائــي يف: خصائــص الدولــة الجغرافيــة، وفــرة املصــادر 
ــرة  ــات، وف ــي والغاب ــة واملراع ــي الزراعي ــرة األراض ــرية، وف ــوارد البش ــرة امل ــة، وف املائي
الثــروة الحيوانيــة، وامتــاك التكنولوجيــا الحديثــة، كمــا يتضمــن األمــن الغذائــي أربعــة 

ــي:  ــة، وه ــاد مهم أبع

	 توفيــر الغــذاء: يشــير مفهــوم هــذا البعــد إلــى ضــرورة توّفــر الغــذاء بكمّيــات تكفــي
لعــدد األفــراد وأن يكــون ذلــك مــن ضمــن املخــزون االســتراتيجي. 

	 مأمونيــة الغــذاء: يشــير إلــى ضمــان صحــة الغــذاء وســامته وصاحيتــه لاســتهاك
لبشري.  ا

	 إمكانيــة الحصــول علــي الغــذاء: أن تكــون أســعار الســلع واملنتجــات ضمــن متنــاول
يــد األفــراد، أو إمكانيــة تقديمــه لألفــراد ىلع شــكل معونــة للطبقــات األكثــر فقــًرا. 

	 اســتقرار الغــذاء: يرّكــز هــذا البعــد ىلع ضــرورة الحفــاظ ىلع أوضــاع الغــذاء، وضــرورة
توّفــر األبعــاد الثاثــة الســابقة مــع بعضهــا البعــض دون أن يحــدث عليهــا أي تغييــر.
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ب. انعــدام األمن الغذائي: 

يعانــي الشــخص مــن انعــدام األمــن الغذائــي عندمــا ال يمكنــه الحصــول بانتظــام إلــى 
ــّو والتطــور الطبيعــي وعيــش  ــا يكفــي مــن الغــذاء املأمــون واملغــّذي مــن أجــل النم م
حيــاة نشــطة وصحيــة، وقــد يكــون ذلــك بســبب عــدم توفــر الغــذاء أو نقــص املــوارد 

للحصــول ىلع الغــذاء، ويمكــن أن تتفــاوت حــّدة الشــعور بانعــدام األمــن الغذائــي.

ينقســم انعدام األمن الغذائي إلــى نوعين، هما:
	 ــث ــد حي ــة األم ــتمرة أو طويل ــكلة مس ــد مش ــن: ُيع ــي املزم ــن الغذائ ــدام األم انع

ــذا  ــج ه ــة، وينت ــم الغذائي ــن متطلباته ــى م ــد األدن ــة الح ــاس تلبي ــتطيع الن ال يس
يف كثيــر مــن األحيــان عــن فتــرات طويلــة مــن الفقــر، ونقــص األصــول الشــخصية، 

ــة. ــوارد املالي ــى امل ــول إل ــاض الوص وانخف
	 ــدث ــدى، ويح ــرة امل ــة أو قصي ــكلة مؤقت ــد مش ــر: ُيع ــي العاب ــن الغذائ ــدام األم انع

ــل  ــذاء، مث ــى الغ ــول إل ــة الوص ــدم كفاي ــط دوري لع ــاك نم ــون هن ــا يك ــذا عندم ه
االنخفــاض املفاجــئ يف توافــر املنتجــات أو الحصــول ىلع مــا يكفــي مــن الغــذاء 

ــدة. ــة الجي ــة الغذائي ــاظ ىلع الحال ــل الحف ــن أج م

ــك ىلع  ــرة يف عــدة اتجاهــات، وذل ــج خطي ــي نتائ ويترتــب ىلع انعــدام األمــن الغذائ
ــي: النحــو التال

	 البيئــة: تشــكل الحاجــة املتزايــدة للطعــام واحــدة مــن أهــم التهديــدات التــي
ــة،  ــن الزراع ــد م ــع للمزي ــى يدف ــن الغذائ ــدام األم ــر انع ــة، فخط ــا البيئ ــرض له تتع
التــي تعــد املســبب األكبــر لاحتبــاس الحــراري، النهــا تطلــق غــازات مســببة لهــذة 
ــرات مجتمعــة،  ــر ممــا تطلقــه الســيارات والشــاحنات والقطــارات والطائ الظاهــرة أكث

ــاه. ــر للمي ــتهلك األكب ــد املس ــة تع ــن أن الزراع ــا ع فًض
	 ــي األطفــال: يــؤدي انعــدام األمــن الغذائــي الصابــة األطفــال بســوء التغذيــة؛ وبالتال

يصبحــون اكثــر عرضــة لألمــراض والحاجــة لدخــول املستشــفيات، ويصابــون بالكســل 
ــم  ــي، وتفاعله ــاطهم الدراس ــر يف نش ــا يؤث ــي، مم ــاط البدن ــة النش ــول وقل والخم

االجتماعــي مــع أقرانهــم.
	 ــلع ــا يف الس ــي نقًص ــن الغذائ ــدام األم ــي انع ــة: يعن ــواد الغذائي ــعار امل ــاع اس ارتف

ــادة  ــات أو زي ــد ثب ــة عن ــواد الغذائي ــعار امل ــاع أس ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــة، مم الغذائي
ــدوًدا. ــذاء مح ــاس للغ ــول الن ــح وص ــذاء، فيصب ــب ىلع الغ الطل

	 ــر ــة، األم ــى تباطــؤ وتراجــع اقتصــاد الدول ــي إل ــؤدي انعــدام األمــن الغذائ ــة: ي البطال
الــذي يترتــب عليــه انخفــاض قــدرة الدولــة ىلع رفــع األجــور، ممــا يدفعهــا لتســريح 

ــة. ــار البطال ــي انتش ــم وبالتال ــن وظائفه ــن م ــض املوظفي بع
	 ارتفــاع تكاليــف الرعايــة الصحيــة: كلمــا ارتفــع معــدل انعــدام األمــن الغذائــي، ارتفــع

ــة،  ــة الصحي ــام الرعاي ــبء ىلع نظ ــزداد الع ــي ي ــراض، وبالتال ــة باألم ــدل اإلصاب مع
ــة. ــف الرعاي ــزداد تكالي وت
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الذاتي:  االكتفاء  ج. 

ــق  ــة وتطبي ــارة الدولي ــراط يف التج ــدم االنخ ــوي ىلع ع ــة تنط ــة اقتصادي ــو سياس ه
االســتقال االقتصــادي بحيــث تكتفــي الدولــة بمــا لديهــا مــن مــوارد ومنتجــات غذائيــة 

مــن دون الحاجــة لاســتعانة بــدول خارجيــة.

ــات  ــر اإلمكاني ــس وتطوي ــاد ىلع النف ــق االعتم ــيلة لتحقي ــي وس ــاء الذات ــد االكتف ُيع
الذاتيــة وتقليــل االعتمــاد ىلع االســتيراد وتجنــب مخاطــره املختلفــة مثــل تلــف 
ــة،  ــدول األجنبي ــام ال ــة أم ــيادة الوطني ــم الس ــى دع ــة إل ــتوردة، باإلضاف ــلع املس الس
ــة لاســتيراد املــوارد االساســية،  ــر العمــات األجنبي ــى توفي ــدول إل وتخفيــف حاجــة ال
ــاهم  ــة، ويس ــكلة البطال ــل مش ــا يح ــل م ــرص العم ــن ف ــد م ــه املزي ــن خلق ــًا ع فض
يف توفيــر األمــن الغذائــي للســكان وتحصينهــم مــن األزمــات واملشــاكل الناجمــة 
ــة الحــرب، حيــث يتعــذر إقامــة عاقــات  عــن الظــروف السياســية املختلفــة، مثــل حال

ــرى.  ــع دول أخ ــة م اقتصادي

ويمكــن زيادة معــدالت االكتفاء الذاتي من خــال التركيز ىلع عدة نقاط: 

	 التنميــة الزراعيــة: الزراعــة هــي املصــدر الرئيســي للغــذاء، مــا يجعــل االهتمــام
ــة  ــيع الرقع ــل ىلع توس ــال العم ــن خ ــك م ــة وذل ــة أولوي ــة الزراعي ــا التنمي بقضاي
الزراعيــة وتخصيــص املزيــد مــن املســاحات للزراعــة واتخــاذ خطــوات لحمايتهــا مــن 
ــي  ــتصاح الزراع ــطة االس ــن أنش ــًا ع ــا، فض ــص عليه ــر املرخ ــاء غي ــف أو البن التجري

ــة. ــي املزروع ــبة األراض ــادة نس ــل زي ــن أج ــة م ــي الصحراوي لألراض
	 التنميــة الصناعيــة: ينبغــي ىلع الدولــة االهتمــام بعمليــة التصنيــع للمــواد الخــام

ــل  ــن أج ــة م ــة متكامل ــداد خط ــاج، وإع ــة االنت ــب عميل ــا لتناس ــة وتهيئته الزراعي
ــة  ــدف تلبي ــية به ــات االساس ــة بالصناع ــع املعني ــن املصان ــر م ــدد كبي ــاح ع افتت

ــي،  ــل القوم ــادة الدخ ــل زي ــن أج ــض م ــر الفائ ــة وتصدي ــات املحلي االحتياج
	 ــة ــريع حرك ــهيل وتس ــارة يف تس ــة التج ــر حرك ــهم تعزي ــارة: يس ــة التج ــر حرك تطوي

تــداول الســلع مــا يــؤدي إلــى وصولهــا إلــى املســتهلك ىلع نحــو أســهل، واالتجــاه 
ــن  ــا م ــع احتياجاته ــة جمي ــة تغطي ــى حال ــة إل ــل الدول ــا تص ــر عندم ــى التصدي إل
ــادة الدخــل القومــي وارتفــاع قيمــة  ــا يســاهم يف زي ــة م الســلع االساســية والثانوي

ــا. ــب عليه ــادة الطل ــة لزي ــة نتيج ــة املحلي العمل

د. الفجــوة الغذائية: 

االحتياجــات  تلبيــة  عــن  للغــذاء  املحليــة  االنتاجيــة  الطاقــة  عجــز  مقــدار  هــي 
االســتهاكية الغذائيــة إلفــراد املجتمــع، وتقــاس الفجــوة بمقــدار الفــرق بيــن إجمالــي 
ــج منهــا  ــي املنت ــن إجمال ــة املختلفــة وبي ــاح لاســتهاك مــن املنتجــات الغذائي املت
ــوة  ــذة الفج ــو ه ــران يف نم ــان يؤث ــد عام ــه يوج ــاس فأن ــذا املقي ــا له ــا، ووفًق محلًي
الغذائيــة بطريقــة عكســية وهمــا االنتــاج واالســتهاك، فزيــادة األول تــؤدي إلــى 
انكمــاش الفجــوة الغذائيــة، أمــا زيــادة الثانــي فتــؤدي إلــى اتســاعها، وعــادة مــا 
ــى اســتيراد الغــذاء لســد الفجــوة الغذائيــة، ممــا يضــر بمســتوى أمنهــا  ــدول إل تلجــأ ال

ــي. الغذائ
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الوضــع الحالي يف مصر 

وبعــد اإلطــاع ىلع املفاهيــم األربعــة، األمــن الغذائــي وانعــدام األمــن الغذائــي 
ــى الوضــع يف مصــر للتعــرف  ــة، يمكــن االنتقــال إل ــي والفجــوة الغذائي واالكتفــاء الذات
ىلع حالــة األمــن الغذائــي املصــري مــن خــال معرفــة حجــم االكتفــاء الذاتــي أو 

الفجــوة الغذائيــة يف الســلع اإلساســية للغــذاء املصــري. 

ــاع  ــر قط ــرار، ويعتب ــدد والتك ــز بالتع ــدودة وتتمي ــر مح ــة غي ــات الغذائي ــر الحاج ــاع تعتب ــر قط ــرار، ويعتب ــدد والتك ــز بالتع ــدودة وتتمي ــر مح ــة غي ــات الغذائي ــر الحاج تعتب
ــر  ــات الغي ــذة االحتياج ــة ه ــًدا تغطي ــاول جاه ــذي يح ــي ال ــدر الرئيس ــو املص ــة ه ــر الزراع ــات الغي ــذة االحتياج ــة ه ــًدا تغطي ــاول جاه ــذي يح ــي ال ــدر الرئيس ــو املص ــة ه الزراع
االقتصاديــة  التنميــة  كبيــرة يف  أهميــة  الزراعــي  القطــاع  يمثــل  لهــذا  االقتصاديــة محــدودة،  التنميــة  كبيــرة يف  أهميــة  الزراعــي  القطــاع  يمثــل  لهــذا  محــدودة، 
ــواد  ــر امل ــى توفي ــة إل ــكان باإلضاف ــذاء للس ــر الغ ــي يف توفي ــن اإلساس ــاره الرك ــواد باعتب ــر امل ــى توفي ــة إل ــكان باإلضاف ــذاء للس ــر الغ ــي يف توفي ــن اإلساس ــاره الرك باعتب
الخــام الزراعيــة الازمــة للعديــد مــن الصناعــات التحويليــة والتــي ترتبــط بدورهــا الخــام الزراعيــة الازمــة للعديــد مــن الصناعــات التحويليــة والتــي ترتبــط بدورهــا 

بالطاقــة االنتاجيــة واالحتياجــات االســتهاكية لهــذة الســلع.بالطاقــة االنتاجيــة واالحتياجــات االســتهاكية لهــذة الســلع.

تبلــغ مســاحة الرقعــة الزراعيــة الحاليــة وفًقــا لوزيــر الزراعــة »الســيد القصيــر« 9.7 
ــدل  ــدان، بمع ــون ف ــغ 17.5 ملي ــة تبل ــاحة املحصولي ــن أن املس ــدان، يف حي ــون ف ملي
تكثيــف زراعــي تبلــغ 1.8 كنتيجــة لاهتمــام بالتوســع الرأســي، وتســيطر الحبــوب ىلع 
ــن  ــة م ــاحة املنزرع ــبة املس ــت نس ــث بلغ ــة، حي ــة الزراعي ــر يف الرقع ــاحة األكب املس
محاصيــل الحبــوب 58% مــن املســاحة املحصوليــة، لكنهــا لــم تحقــق ســوى %33 
مــن العائــد االقتصــادي، بينمــا البســاتين تحتــل 11% مــن املســاحة املحصوليــة بعائــد 

ــادي %32. اقتص
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ــن  ــرى م ــي وأخ ــل نبات ــن أص ــات م ــن منتج ــا بي ــة م ــات الزراعي ــلع واملنتج ــدد الس تتع
ــوب  ــا الحب ــدة يف مقدمته ــلع عدي ــاج س ــاع األول إنت ــم يف القط ــي، ويت ــل حيوان أص
والبقوليــات والخضــر والفاكهــة واملحاصيــل الزيتيــة واملحاصيــل الســكرية، ويقــوم 
ــل  ــمكية، وتمث ــة والس ــة والداجن ــات الحيواني ــلع واملنتج ــاج الس ــي بانت ــاع الثان القط
ــل  ــا تمث ــي، بينم ــاج الزراع ــة اإلنت ــى قيم ــن إجمال ــى 54.66% م ــاج النبات ــبة اإلنت نس
ــي  ــا يل ــي، وفيم ــاج الزراع ــة اإلنت ــي قيم ــن إجمال ــي 36.01% م ــاج الحيوان ــبة اإلنت نس
ــل  ــي تتمث ــة يف مصــر والت ــن أهــم الســلع الغذائي ســيتم التعــرف ىلع وضــع مصــر م

ــدي:  ــول البل ــامية، األرز، والف ــذرة الش ــح، ال يف القم

القمح أ. 
ــا يف  ــون يومًي ــا املصري ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــلع الغذائي ــم الس ــن أه ــح م ــر القم يعتب
الحصــول ىلع الســعرات الحراريــة الازمــة لهــم، وُيعــد الغــذاء الرئيســي للطبقــات 
ــوي ىلع  ــث يحت ــوال، حي ــن األح ــال م ــأي ح ــه ب ــتغناء عن ــم االس ــة وال يمكنه الكادح
ــف  ــة رغي ــاس صناع ــو أس ــات، وه ــادن والفيتامين ــات واملع ــن البروتين ــرة م ــبة كبي نس
الخبــز، باإلضافــة إلــى دخــول دقيــق القمــح يف كثيــر مــن الصناعــات الغذائيــة والزيــوت؛ 

ــات. ــف للحيوان ــح كعل ــتخدام القم ــم اس ــا يت وأيًض

تــزرع مصــر مــا يقــارب مــن 3.4 مليــون فــدان مــن القمــح ســنًويا بمتوســط إنتاجيــة تصــل 
ــات  ــا الحصائي ــا وفًق ــن طــن تقريًب ــة نحــو 9 مايي ــة عام ــى 2.7 طــن للفــدان بإنتاجي إل
ــن  ــون طــن ســنوًيا م ــن 18 ملي ــر م ــم اســتهاك أكث ــل يت عــام 2019-2020، ويف املقاب
األقمــاح تســتهلك منهــا الحكومــة وحدهــا نحــو 9.6 مليــون طــن ســنوًيا إلنتــاج رغيــف 
ــن  ــن 50% م ــر م ــتيراد أكث ــم اس ــهر، ويت ــن كل ش ــف ط ــدل 800 أل ــم بمع ــز املدع الخب
االســتهاك مــن الخــارج، وُيعــد أكبــر املورديــن األجانــب همــا: روســيا بواقــع 3.8 مليــون 
طــن، وأوكرانيــا 765 ألــف طــن، ثــم فرنســا بـــ240 ألــف طــن، ورومانيــا بواقــع 240 ألــف 
ــوة  ــن فج ــي م ــر تعان ــي أن مص ــا يعن ــح، مم ــتورد األول للقم ــد املس ــر تع ــن، فمص ط

ــا. ــم محاصيله ــرة يف أه ــة كبي غذائي

ــنوًيا،  ــرام س ــو ج ــى 200 كيل ــز إل ــن الخب ــر م ــى مص ــرد ف ــتهاك الف ــط اس ــل متوس وص
ــى  ــتهاك العامل ــط االس ــدر متوس ــث يق ــم، حي ــى العال ــز ف ــتهاك للخب ــو أىلع اس وه
ــكان كل  ــدد الس ــادة ع ــع زي ــنوًيا، وم ــرام س ــو ج ــن 80 – 100 كيل ــز بي ــن الخب ــرد م للف
ــراف  ــرار اإلس ــة بأض ــب التوعي ــح، ويج ــن القم ــتهاك م ــدل االس ــى مع ــد إجمال ــام يزي ع
ــة  ــى جانــب تحــول القري ــا الخبــز ىلع الصحــة، هــذا إل ــاول النشــويات وخصوًص فــى تن
ــح  ــن القم ــن طح ــدال م ــز ب ــن املخاب ــم م ــز املدع ــتهلكة للخب ــة مس ــى قري ــة إل املصري

ــه. ــص ثمن ــبب رخ ــك بس ــزه وذل وخب

توجــد عــدة أســباب وراء الفجوة الغذائية يف القمــح يف مصر، وهي كاألتي: 

	 ــة، ممــا أدى لتراجــع دور ــدورة الزراعي ــاج القمــح، وإلغــاء ال ارتفــاع تكاليــف زراعــة وإنت
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ــة  ــن زراع ــون ع ــُزراع يحجم ــل ال ــا جع ــح، م ــاحات القم ــد مس ــى تحدي ــة ف وزارة الزراع
ــح  ــاوى القم ــات تق ــص كمي ــك نق ــا، وكذل ــر ربًح ــرى أكث ــل أخ ــة محاصي ــح بزراع القم
ــر  ــا يضط ــا، مم ــوب زراعته ــاحات املطل ــع املس ــب م ــا اليتناس ــة بم ــة اإلنتاجي عالي
ــى ارتفــاع  ــا أقــل، بإلضافــة إل ــزراع لزراعــة تقــاوى غيــر جيــدة تعطــى إنتاًج بعــض ال
ــمادية  ــه الس ــزارع ىلع كل مقررات ــول امل ــدم حص ــع ع ــاج، م ــتلزمات اإلنت ــعار مس أس
ــزراع فــى شــراء أســمدة مــن  ــة بعــض ال ــه، وعــدم رغب ــاء زراعت ملحصــول القمــح أثن
ــتورد.  ــح املس ــن القم ــري ع ــح املص ــعر القم ــاض س ــن انخف ــًا ع ــوداء، فض ــوق الس الس

	 ــرف ــبكات الص ــد ش ــدم تجدي ــبب ع ــة بس ــى الزراعي ــض األراض ــة بع ــور خصوب تده
املغطــى وارتفــاع منســوب امليــاه وملوحــة التربــة وخافــه، وعــدم القيــام بتجديــد 
الجبــس  إضافــة  أو  العميــق،  بالحــرث  أو  العضــوى،  بالتســميد  ســواء  خصوبتهــا 
الزراعــى، أو بالغســيل، أو بتجديــد شــبكات الصــرف املغطــى وخافــه، مــع االعتــداء 

ــا. ــاء فوقه ــف، أو البن ــر، أو التجري ــا بالتبوي عليه
	 ــى ــة إل ــن القري ــرى م ــاح املص ــرة الف ــبب هج ــة بس ــة الزراعي ــور العمال ــاع أج ارتف

املدينــة بحًثــا عــن عمــل أفضــل، وقلــة ميــاه الــرى لبعــض مســاحات القمــح خاصــة 
ــل  ــراض مث ــض األم ــح ببع ــة القم ــرع، وإصاب ــات الت ــى نهاي ــة ف ــى الواقع ــى األراض ف
ــاءة  ــى مكافحتهــا، نظــًرا لعــدم كف ــال املــزارع ف صــدأ القمــح والصــدأ األســود، وإهم

ــه. ــام ب ــة وعــدم اإلهتم ــن خــال عــدم تحديث ــى م جهــاز اإلرشــاد الزراع

يف ســياق مــا ســبق، تبــذل الحكومــة قصــاري جهدهــا لتقليــص الفجــوة مــا بيــن اإلنتاج 
واالســتهاك مــن القمــح كان آخــر هــذه الجهــود تحديــد ســعر اســتام القمــح املحلــي 
قبــل زراعتــه مــا بيــن 800 إلــى 820 جنيًهــا لــإلردب حســب درجــة النقــاوة بزيــاده نحــو 
ــادة مســاحات زراعــة األقمــاح،  ــي زي ــن عل ــا عــن عــام 2020، لتشــجيع الفاحي 95 جنيًه
ــراض،  ــة لألم ــة واملقاوم ــة العالي ــاوي ذات اإلنتاجي ــن التق ــاف م ــدة أصن ــرت ع ــا وف كم
كمــا أنشــأت الحكومــة الصوامــع لتخزيــن األقمــاح بطــرق حديثــة تمنــع الفاقــد الســنوي 
نتيجــة طــرق التخزيــن التقليديــة القديمــة ووصلــت الســعه التخزينيــة اآلن ملــا يقــرب 
مــن 3.9 ماييــن طــن، حيــث تمــت زيــادة عــدد الصوامــع بنســبة 81.8%، ووصلــت لـــ80 
ــة  ــعة التخزيني ــا زادت الس ــام 2014، كم ــة ع ــة بـــ44 صومع ــام 2021 مقارن ــة ع صومع
ــة بـــ 1.7  ــام 2021 مقارن ــن ع ــن ط ــت لـــ 3.9 مايي ــث وصل ــبة 129.4%، حي ــح بنس للقم

ماييــن طــن عــام .2014

ــي  ــراء، مــن تحقيــق االكتفــاء الذات ــا لبعــض الخب ــة، وفًق ــة املصري ولكــي تتمكــن الدول
ــل ىلع  ــي العم ــتيراد، ينبغ ــورة االس ــل فات ــي وتقلي ــن الغذائ ــر األم ــح لتوفي ــن القم م

ــة: ــت أو مجتمع ــردة كان ــة منف ــاالت التالي الح

	 الحالــة األولــي: العمــل علــي زيــادة مســاحات زراعــة األقمــاح إلــى الضعــف أي زراعــة
ــدة  ــتصاح أراض جدي ــع يف اس ــك بالتوس ــاح وذل ــن األقم ــدان م ــن ف ــو 7 مايي نح
وزراعتهــا أو تحميــل القمــح علــي الزراعــات الشــتوية األخــرى، وفعلًيــا تحــاول الدولــة 
ــة  ــادة مســاحات زراعــة القمــح مــن خــال مشــروعاتها القومي ــا العمــل ىلع زي حالًي
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ولكــن مــن غيــر املتوقــع أن تزيــد املســاحة بنحــو 7 ماييــن ىلع األقــل يف 
ــور.  ــتقبل املنظ املس

	 الحالــة الثانيــة: زيــادة إنتــاج فــدان القمــح إلــى الضعــف بزراعــة أصنــاف مــن األقمــاح
ــد  ــورة تزي ــم ري متط ــة ونظ ــة حديث ــرق زراع ــا بط ــة وزراعته ــة العالي ذات اإلنتاجي
ــا  ــذا أيًض ــن، وه ــى 5.4 ط ــدان إل ــاج الف ــل إنت ــث يص ــد بحي ــل الفاق ــة وتقل اإلنتاجي

ــي.  ــع الرأس ــروعات التوس ــال مش ــن خ ــه م ــوم ب ــة أن تق ــاول الدول تح
	 9 ماييــن طــن ســنوًيا إلــى  القمــح  مــن  االســتهاك  تقليــص  الثالثــة:  الحالــة 

الزيــادة  ىلع  الســيطرة  مــع  الخبــز  تصنيــع  يف  املتاحــة  البدائــل  واســتخدام 
الســكانية الرهيبــة، ولكــن ذلــك ســيكون بالــغ الصعوبــة يف ظــل الثقافــة الغذائيــة 
ــة مــن خــال الرســائل  املعتمــدة ىلع القمــح بشــكل رئيســي، ولكــن تحــاول الدول
ــة  ــه املختلف ــي« يف خطابت ــاح السيس ــري »عبدالفت ــس املص ــا الرئي ــي يبعثه الت
ــن  ــة واملواطني ــن الدول ــف بي ــة التكات ــكانية، وأهمي ــادة الس ــر الزي ــة بمخاط بالتوعي

ــادة.   ــذه الزي ــن ه ــد م للح

ــر  ــتيراد مص ــأن اس ــة بش ــن األزم ــث ع ــح أن الحدي ــن توضي ــبق يمك ــا س ــوء م ويف ض
ــن  ــث م ــح، حي ــدادات القم ــا يف إم ــيا وأوكراني ــر ىلع روس ــاد مص ــًرا العتم ــح، نظ للقم
مــن  تحــد  التــي  الغربيــة  والعقوبــات  أوكرانيــا  الروســي يف  التوغــل  أن  املتوقــع 
الصــادرات الروســية ســيمثان أســوأ ســيناريو عاملــي كمــا يمكنهمــا أن يحرمــا األســواق 
ــل  ــا األثق ــا هم ــيا مع ــا وروس ــن، فأوكراني ــكا البلدي ــح ل ــدادات القم ــن إم ــة م العاملي
ــذرة، زيــت عبــاد الشــمس(، حيــث تصــدر  ــا يف ســوق الحبــوب العامليــة )القمــح- ال وزًن
أوكرانيــا وروســيا مجتمعتيــن ربــع صــادرات الحبــوب العامليــة، وشــكلت صادراتهمــا مــن 
ــد  ــح عن ــعار القم ــت أس ــبق أن أرتفع ــة يف 2021، وس ــارة العاملي ــن التج ــح 23% م القم
أزمــة روســيا وأوكرانيــا بشــأن شــبة جزيــرة القــرم يف عــام 2014، ولكــن يمكــن توضيــح 

ــث: ــع، حي ــوء املتوق ــم الس ــون بحج ــن يك ــر ل ــبة ملص ــع بالنس ــا أن الوض أيًض

	 كمــا ســبق توضيحــه بخصــوص الصوامــع، يظهــر أن هنــاك إجــراءات تحويطيــة لتأمين
مخــزون القمــح كمــا أن هنــاك تنــوع يف االســتيراد، فبجانــب روســيا وأوكرانيــا، هنــاك 

الواليــات املتحــدة وفرنســا ورومانيــا، 

	 ــل ــرر يف أبري ــري املق ــي املص ــح املحل ــد القم ــم توري ــد ملوس ــتعداد جي ــاك اس هن
املقبــل، ممــا يســاهم يف زيــادة االحتياطــي االســتراتيجي للدولــة، وبذلــك ســيكفي 

املحــزون ملــدة تســعة أشــهر. 

ب. الذرة الشامية
ــث  ــن حي ــه م ــح ودقيق ــد القم ــاء( بع ــراء والبيض ــا )الصف ــامية بنوعيه ــذرة الش ــي ال تأت
ــز  ــف الخب ــاج رغي ــذرة الشــامية يف إنت ــق ال ــث ُيســتخدم دقي ــة، حي ــة االقتصادي األهمي
ســواء كان بمفــرده كمــا يحــدث يف الريــف املصــري، أو بإضافتــه إلــى دقيــق القمــح، ممــا 
ــذرة الشــامية  ــر1.5 مليــون طــن مــن القمــح ســنوًيا، وُيعــد محصــول ال ــي توفي يــؤدى إل
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والبيــض  والحمــراء  البيضــاء  اللحــوم  إقامــة صناعــات  األول يف  األســاس  )الصفــراء( 
ــة  ــق التغذي ــع عائ ــة جمي ــبة 70% يف صناع ــل بنس ــث تدخ ــا حي ــان ومنتجاته واأللب
املختلفــة للدواجــن والطيــور واألســماك والحيوانــات، باإلضافــة إلــي االســتخدامات 
ــا  ــدة له ــات عدي ــراء( مركب ــامية )الصف ــذرة الش ــا ال ــن نش ــتخرج م ــث يس ــة حي الصناعي
اســتعماالت كثيــرة مثــل االميلــوز والنشــا الجاتينيــة والنشــا املؤكســدة وخــات النشــا. 

تبلــغ إجمالــى املســاحات املنزرعــة النهائيــة مــن محصــول الــذرة الشــامية مايقــرب مــن 
2.7 مليــون فــدان، منهــا 930 ألــف فــدان ذرة صفــراء خــال عــام 2020 وذلــك مقارنــة مــع 
ــع  ــة للمزارعيــن فــى جمي ــر ســاالت محبب ــك بعــد توفي ــف خــال عــام 2019 وذل 870 أل
ــا للفــدان، ويســتخدم نحــو 455 ألــف طــن  ــادة اإلنتاجيــة لنحــو 30 أردب املحافظــات وزي
يف اســتخراج زيــت الــذرة، والجلوكــوز، والفركتــوز والنشــا، بينمــا يوجــه الباقــي بالكامــل 
كعلــف الدواجــن التســمين وبيــض املائــدة، ومــن املســتهدف الوصــول بمســاحات 
ــن  ــو 3 مايي ــر نح ــج مص ــة، وتنت ــرة املقبل ــال الفت ــدان خ ــن ف ــى 3 مايي ــن إل النوعي
ــذرة الصفــراء  ــر مــن 9 ماييــن طــن مــن ال ــا فقــط فيمــا تســتورد أكث طــن ســنوًيا محلًي
لســد العجــز املحلــي، حيــث يتــم اســتهاك أكثــر مــن 12 مليــون طــن، وبذلــك االكتفــاء 
الذاتــي مــن الــذرة الصفــراء ملــا يتجــاوز حــد الـــ25%، ويكلــف ذلــك الدولــة مبالــغ طائلــة 

قــد تصــل إلــى نحــو مليــار و700 مليــون دوالر ســنوًيا. 

ــن دول  ــن، م ــف ط ــن و 782 أل ــام 2020، 9 مايي ــال ع ــراء خ ــذرة الصف ــت واردات ال بلغ
ــن  ــف ط ــون و60 أل ــل 11 ملي ــواي مقاب ــن، وأوروج ــة واألرجنتي ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

ــبة %10.  ــاض بنس ــد انخف ــه يوج ــى 2019، أي أن ف

ــراء يف  ــًدا الصف ــامية تحدي ــذرة الش ــة يف ال ــوة الغذائي ــباب وراء الفج ــدة أس ــد ع توج
ــش  ــق هام ــزارع تحقي ــن للم ــة تضم ــويقية واضح ــة تس ــود رؤي ــدم وج ــا: ع ــر، أهمه مص
ــودة  ــي الج ــول عال ــول ىلع محص ــع الحص ــركات واملصان ــن للش ــب وتضم ــح املناس الرب
ــذرة  ــال يف ال ــا الح ــة كم ــن الطويل ــرات التخزي ــببها فت ــي تس ــات الت ــن الفطري ــاٍل م وخ
ــامية،  ــذرة الش ــول ال ــات يف محص ــكلة الثاقب ــن مش ــًا ع ــارج، فض ــن الخ ــتوردة م املس
بســبب الزراعــة املبكــرة، وهنــاك مشــكلة أخــرى تواجــه محصــول الــذرة الشــامية وهــي 
ــة العاليــة  »الحشــرة الجياشــة« أو »دودة الحشــد اإلفريقيــة”، والتــي تظهــر مــع الرطوب
ــى  ــة إل ــا، باالضاف ــا ومقاومته ــل معه ــل للتعام ــج كام ــاك برنام ــديدة، وهن ــرارة الش والح

ــذرة. ــع ال ــز للتجمي عــدم وجــود مراك

ويف الســياق الســابق، يأتــي محصــول الــذرة الصفــراء ىلع رأس املحاصيل االســتراتيجية 
ــق  ــة لتضيي ــادة الرقعــة املنزرعــة بهــا خــال األعــوام املقبل ــة لزي ــى تخطــط الدول الت

الفجــوة االســتيرادية التــى تخصــص لتربيــة وتســمين الدواجــن واملاشــية، حيــث:

	 32% ــي ــراء إل ــذرة الصف ــن ال ــي م ــاء الذات ــبة االكتف ــع نس ــة رف ــتهدف الحكوم تس
ــة  ــة االقتصادي ــة التنمي ــده خط ــا تؤك ــا مل ــام 2020، وفًق ــل %24 ع ــام 2025 مقاب ع
واالجتماعيــة للعــام املالــي 21/22 واملقدمــة مــن وزيــرة التخطيــط ”هالــة الســعيد” 
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ظــل  يف  ذلــك  ويأتــي  الشــيوخ”  ”النــواب،  بغرفتيــه  البرملــان  عليهــا  ووافــق 
ــدان يف  ــف ف ــو 500 أل ــراء بنح ــذرة الصف ــة بال ــاحة املنزرع ــادة املس ــتهداف زي اس
عــام 2025 مــن خــال التوســع يف األراضــي الجديــدة )150 ألــف فــدان(، واملســاحات 
ــدان(. ــف ف ــألرز )350 أل ــة ل ــاحات املخالف ــن املس ــاء وم ــذرة البيض ــن ال ــتقطعة م املس

	 تشــير خطــة التنميــة إلــي أنــه يف اطــار خطــة عــام 21/22 مــن املتوقــع أن ترتفــع
نســبه االكتفــاء الذاتــي إلــي نحــو %25.7، وال خــوف إطاًقــا مــن التوســع يف زراعــة 
الــذرة ألن املحصــول الوحيــد املنافــس لهــا األرز ومســاحاته محــددة بالتنســيق بيــن 
ــتهاك  ــرهة يف اس ــر ش ــامية غي ــذرة الش ــة ال ــا أن زراع ــة، كم ــري والزراع ــي ال وزارت
ــب،  ــر مكع ــري 3 آالف مت ــاه ال ــن مي ــدان م ــتهاك الف ــط اس ــث ال يتخ ــري، حي ــاه ال مي
وتنخفــض إلــى 2500 متــر مكعــب لألصنــاف املبكــرة، بينمــا يتجــاوز اســتهاك 

ــب. ــر مكع ــا 6500 مت ــدان األرز تقريًب ف
	 ســتدفع الدولــة بـــ 42 صنًفــا مــن أصنــاف الــذرة الشــامية، مــن خــال توفيــر التقــاوي

لجميــع املســاحات املســتهدفة، حيــث أن الدفــع بأصنــاف ذات إنتاجيــة عاليــة 
مبكــرة النضــج تزيــد مــن فــرص زيــادة اإلنتــاج، فأهــم خطــوة للحفــاظ ىلع محصــول 
الــذرة وتشــجيع الفاحيــن ىلع زراعتــه فــى الفتــرة املقبلــة توفيــر التقــاوي لجميــع 

أصنــاف الــذرة البيضــاء والصفــراء.

ــول  ــع محص ــن وض ــى يتحس ــوات حت ــن الخط ــد م ــة العدي ــام الدول ــيظل أم ــن س ولك
ــذي  ــذرة والتمكــن مــن االكتفــاء الذاتــي يف واحــد مــن أهــم املحاصيــل يف مصــر، ال ال
ُيعــد تحقيــق االكتفــاء الذاتــي منهــا ليــس بالرفاهيــة، حيــث يعــد االعتمــاد ىلع الــذرة 
ــاه  ــوم ىلع مي ــات تق ــك الزراع ــم تل ــل أن معظ ــتوردة، يف ظ ــراء( املس ــامية )الصف الش
األمطــار، ومــع التغيــرات املناخيــة املتســارعة وحرائــق الغابــات يف الواليــات املتحــدة 
ــدول املصــدرة للــذرة الشــامية، أمــر خطيــر، حيــث قــد ينخفــض اإلنتــاج  وغيرهــا مــن ال
ــي  ــبوقة، وبالتال ــر مس ــتويات غي ــعارها ملس ــع أس ــامية وترتف ــذرة الش ــن ال ــي م العامل

ــك ينبغــي: ــة، لذل ــذرة الشــامية املحلي ــد مــن دعــم زراعــات ال الب

	 االهتمــام بتســويق الــذرة الشــامية بأســعار مناســبة، لتشــجيع املزارعيــن ىلع التوســع
يف زراعتهــا، فعلــى الرغــم مــن توفــر اإلنتــاج املحلــي من الــذرة الشــامية بجــودة عالية، 
ــي مــن  ــزال املــزارع املصــري يعان ــم تقــل، وال ي ــن الخــارج ل إال أن معــدالت االســتيراد م
عــدم تســويق محصولــه، ومــن هنــا البــد مــن دعــم الفــاح املصــري وشــراء محصولــه، 
بــدال مــن دعــم الفــاح األجنبــي، خاصــة وأن تســويق كميــات الــذرة الشــامية املحليــة 
مــن املمكــن أن يقلــص حجــم االســتيراد مــن الخــارج بنســبة %50، وســيوفر ذلــك ىلع 
ــدي  ــي النق ــم االحتياط ــظ ىلع حج ــا يحاف ــو م ــنوًيا وه ــار دوالر س ــا ملي ــة تقريًب الدول
وبالتالــي الحفــاظ ىلع قيمــة الجنيــه املصــري، كمــا أن ذلــك ســيخفض حجــم الــواردات 

املصريــة مــن الزيــوت أيًضــا.  
	 ــا مــن حقتــت مصــر مرحلــة متقدمــة يف اإلنتــاج الرأســي للــذرة الشــامية، والبــد حالًي

االتجــاه للتوســع األفقــي لزيــادة معــدالت اإلنتاج، كمــا أن الذرة الشــامية محصــول معتدل 
يف اســتهاك امليــاه، وهــو ال يتحمــل العطــش ألن العطــش يؤثــر ىلع كميــة وجــودة 
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املحصــول، لكــن يعــول ىلع ممارســات الــري باســتخدام تجــارب الترشــيد، ففــي زراعــات 
الــذرة ىلع خطــوط تمــت تجربــة تشــغيل خــط وإغــاق الخــط املقابــل، بحيــث يشــرب 
النبــات القريــب مــن الخــط املغلــق بالنشــع مــن الخــط الثانــي املفتــوح، وأثبتــت تلــك 
التجربــة نتائــج ممتــازة يف معــدالت اإلنتــاج، خاصــة وأن الــري الغمــر يؤثــر ســلًبا ىلع 
جــودة النباتــات وصحــة الجــذور، لكــن مــع تجربــة الــري بالترشــيد وفتــح خــط وإغــاق 

آخــر يعطــي فرصــة لتنفــس الجــذور.
	 إنشــاء مراكــز تجميــع للــذرة الصفــراء وتوفيــر الكميــات الازمــة التحــاد منتجــي الدواجــن

أو أي جهــة ترغــب يف شــراء املحصــول الــذي يمثــل %70 مــن صناعــة األعــاف.
	 ــبق ــن األس ــر التموي ــا وزي ــي نفذه ــامية والت ــذرة الش ــز بال ــف الخب ــط رغي ــة خل تجرب

”أحمــد جويلــي”، فهــي ناجحــة للغايــة وتوفــر 1.5 مليــون طــن قمــح ســنوًيا، لكــن ذلــك 
ــف. ــة للرغي ــة الغذائي ــر ىلع القيم يؤث

	 ــبب ــامية بس ــذرة الش ــات ال ــا يف زراع ــى به ــد املوص ــر املواعي ــن، تغي ىلع املزارعي
ــن  ــامية م ــذرة الش ــة ال ــح بزراع ــال كان ينص ــبيل املث ــى س ــة، فعل ــرات املناخي التغي
15 مايــو حتــى 16 يونيــو، أمــا اآلن ينصــح ببــدء الزراعــة يف بدايــة شــهر مايــو وعــدم 
ــذرة الشــامية  ــازم يف زراعــة ال االنتظــار حتــى 15 مايــو، حيــث أن التبكيــر أكثــر مــن ال
فيتســبب يف ظهــور الثاقبــات والتــي تختــرق األوراق والســاق بالنســبة للنبــات، ممــا 
يحــد مــن كميــة وجــودة اإلنتــاج، وتتــم املكافحــة بااللتــزام بمواعيــد الزراعــة املحــددة 
مــن قبــل جهــاز االرشــاد الزراعــي وتوصيــات املعاهــد البحثيــة، وإذا أصيــب املحصــول 

فــا بديــل عــن املكافحــة باملبيــدات الازمــة. 

ــر  ــر الكثي ــة ولكــن يســتغرق األم ــوم وليل ــن ي ــن يتحقــق بي ــإدارك أن هــذا االكتفــاء ل وب
ــدول املنافســة لهــا  مــن الوقــت، فعلــى مصــر وضــع آليــات مــن شــأنها تكتلهــا مــع ال
يف االســتيراد لتكويــن ســوق احتــكار )احتــكار شــراء(، والــذي يجعلهــا قــوة أمــام ســوق 
ــا(،  ــل، وأوكراني ــدة، البرازي ــات املتح ــه )الوالي ــم في ــذي يتحك ــي، ال ــة العامل ــكار القل احت
ــدول  ــذي يجعــل ال ــذرة الصفــراء يفتقــد املنافســة الحــرة، األمــر ال فالســوق العاملــي لل

ــذرة الصفــراء.  ــة لســوق ال ــرات عاملي ــأي تغي ــر ب ــر بشــكل كبي املســتوردة لهــا تتأث

ج. األرز
الهامــة يف مصــر،  واالســتراتيجية  الرئيســية  املحاصيــل  مــن  األرز  يعتبــر محصــول 
ــة  ــر مــن أرخــص املصــادر الغذائي ــة الهامــة، حيــث يعتب ــل الغذائي ــا مــن املحاصي وأيًض
ــا للعمــل  ــر فرًص ــدرات الازمــة لجســم اإلنســان، ويوف للحصــول ىلع الطاقــة والكوبوهي
ــاج  ــزة لإلنت ــاف املرك ــة األع ــوي يف صناع ــه الثان ــل ناتج ــا يدخ ــارب األرز، كم يف مض
ــري،  ــاد املص ــة لاقتص ــة املهم ــل التصديري ــن املحاصي ــه م ــن أن ــًا ع ــي، فض الحيوان

ــة.  ــودة عالي ــري بج ــع األرز املص ــث يتمت حي

اتفقــت وزارتــا الزراعــة واملــوارد املائيــة، ىلع إبقــاء مســاحات زراعــة محصــول األرز عــام 
2022 ثابتــة عنــد نفــس معــدالت عــام 2021، حيــث تســمح وزارة املــوارد املائيــة والــري 
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ــدان  ــف ف ــاحة 200 أل ــة ملس ــدان، باإلضاف ــى ف ــف ومائت ــا 724 أل ــاحة قدره ــة مس بزراع
ــدان  ــف ف ــاحة 150 أل ــا، ومس ــاف وغيره ــل األرز الج ــاه مث ــرة للمي ــاالت األرز املوف ــن س م

ــاه ذات امللوحــة املرتفعــة نســبًيا. ــزرع ىلع املي ُت

تتــوزع املســاحات الرســمية لزراعــة األرز ىلع 9 محافظــات، بواقــع 189.8 ألــف فــدان يف 
كفــر الشــيخ، و182.55 ألًفــا يف الدقهليــة، و127.85 ألًفــا يف الشــرقية، و106.65 ألًفــا 
ــا يف بورســعيد، و2750  ــة، و30 ألًف ــا بالغربي ــاط، و40.6 ألًف ــا بدمي ــرة، و42 ألًف يف البحي
فداًنــا باإلســماعيلية، و2000 فداًنــا يف اإلســكندرية، واختيــرت هــذه املحــا فظــات 
ــا  ــر وزراعته ــن البح ــة م ــات قريب ــة ويف محافظ ــي منخفض ــى اراض ــدة فه ــة جي بعناي

ــا.  ــع تطبيله ــاألرز يمن ب

ــزي  ــاز املرك ــا للجه ــام 2020/2019، وفًق ــن ع ــون ط ــن األرز 4.4 ملي ــر م ــاج مص ــغ إنت بل
ــا  ــاض قدره ــبة انخف ــام 2019/2018 بنس ــن ع ــون ط ــل 4.8 ملي ــك مقاب ــاء، وذل لإلحص
ــث  ــاألرز خــال هــذا العــام، حي ــى انخفــاض املســاحة املزروعــة ب ــك إل 7.6%، ويرجــع ذل
ــع 1.1  ــة م ــام 2020 مقارن ــدان ع ــى 724200 ف ــاحة األرز إل ــص مس ــرى تقلي ــررت وزارة ال ق

ــه.  ــابق علي ــم الس ــدان يف املوس ــون ف ملي

ــب  ــط نصي ــغ متوس ــبة 79%، ويبل ــي بنس ــاء الذات ــن األرز اإلكتف ــر م ــاج مص ــق إنت يحق
ــق  ــتهاكية يف األرز وف ــوة االس ــت الفج ــنوًيا، وبلغ ــرام س ــو ج ــن األرز 39 كلي ــرد م الف
ــع  ــاون م ــوزارة بالتع ــت ال ــن، وقام ــف ط ــو 600 أل ــة نح ــارة الخارجي ــن والتج وزارة التموي
األجهــزة املعنيــة بســد جــزء الفجــوة االســتهاكية عــن طريــق االســتيراد، ففــي 2021 
ــب  ــذوق وطل ــابهة ل ــون مش ــض تك ــواع األرز األبي ــن أن ــن م ــف ط ــتيراد 285 أل ــم اس ت
املســتهلك، حيــث تــم إجــراء اختبــارات طهــو ىلع األرز املســتورد بمعهــد تكنولوجيــا 
األغذيــة التابــع للمركــز القومــي للبحــوث، الختبــار توافــق ذوق األرز املســتورد وطريقــة 

ــري. ــتخدام املص ــع االس ــوه م طه

كمــا أكــدت وزارة التمويــن ىلع وجــود مخــزون إســتراتيجي مــن األرز يكفــى حتــى شــهر 
ســبتمبر 2022، عــاوة ىلع وجــود قــرار يقضــي بمنــع تصديــر األرز املصــري إلــى الخــارج، 
ــرار  ــة قامــت باتخــاذ ق ــت الحكوم ــر، وكان ــا ســاهم يف اســتقرار األســعار بشــكل كبي مم
بحظــر تصديــر األرز املحلــي للخــارج، ملنــع التاعــب والتهريــب، كمــا تــم تكثيــف الحضــور 
ــات يف  ــض األزم ــداث بع ــعره وإح ــع س ــرة، ورف ــوق الح ــن الس ــه ع ــع حجب ــي ملن الرقاب

توقيتــات الطلــب املوســمي الزائــد.

لكــن أظهــرت أحــدث تقاريــر الجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، أن مصــر بــدأت 
اســتعادة صادراتهــا مــن األرز تدريجًيــا بعــد توقــف دام ملــا يقــارب أربعــة أعــوام، لتســجل 
153 ألــف دوالر خــال األربعــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 مقابــل صفــر صــادرات خــال 
األشــهر املناظــرة مــن العــام الســابق عليــه، ولفــت تقريــر اإلحصــاء، إلــى أن مصــر بــدأت 
ــر خــال الســنوات  فــى خفــض صادراتهــا مــن محصــول أرز أبيــض مقشــور بشــكل كبي
األخيــرة بدايــة مــن عــام 2016، لتتراجــع مــن 320.6 مليــون دوالر خــال عــام 2015 لـــ12 
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مليــون دوالر خــال عــام 2016، ثــم تهبــط بنســبة 100% خــال أعــوام 2017 و2018 
ــة. و2020 مســجله قيمــة صفري

وبعــد عــرض مــا ســبق وحتــى فــى ضــوء االســتقرار النســبي التــي يشــهده محصــول 
األرز، إال أنــه هنــاك عــدة مشــكات تواجــه األرز، أهمهــا: أن محصــول األرز ًيعــد أحــد 
ــن األرز بشــكل مخالفــة،  ــا أن زراعــة مســاحات م ــاه، كم ــل اســتهاًكا للمي ــر املحاصي أكث
ينعكــس ســلًبا ىلع قــدرة شــبكة التــرع يف توفيــر امليــاه الازمــة لفتــرة أقصــى 
ــاحات األرز  ــاع مس ــهد ارتف ــر أن تش ــادت مص ــف، واعت ــم الصي ــال موس ــات خ االحتياج
فــوق املســاحات الرســمية، منــذ بــدء العمــل بآليــات تحديــد الزراعــات الســنوية 
ــا  ــدان، وفًق ــف ف ــى 750 أل ــن 500 إل ــنوًيا بي ــة س ــاحات املخالف ــدر املس يف 2018، وُتق

ــة. ــن وزارة الزراع ــمية م ــات الرس للبيان

ويف املقابــل، حاولت الدولــة املصرية التعامل مع هذه املشــكات، حيث: 

	 خصصــت الدولــة 200 ألــف فــدان لزراعتهــا بمحصــول األرز الجــاف ىلع مســتوى
الجمهوريــة مــن بيــن مليــون و75 ألــف فــدان يتــم زراعتهــا، واألرز الجــاف يعنــي زراعــة 
ــاه واملحافظــة  ــة للمي ــم ريهــا حســب حاجــة الترب ــة ويت ــذرة جافــة يف أرض جاف ب
ىلع درجــة تشــبع امليــاه داخلهــا، ويــروى بعكــس نظــام الغمــر املعمــول بــه 
ــالة  ــذه الس ــا، وه ــاه ذاته ــبع األرض للمي ــة تش ــاج، ودرج ــب االحتي ــه حس ــا؛ ألن حالًي
ــر  ــرورة تطوي ــتدعى ض ــا اس ــاه م ــص املي ــكلة نق ــة مش ــبة ملواجه ــن األرز مناس م
أصنــاف معينــة تتحمــل طــول فتــرات الــري التــي تتــراوح مــن 8 إلــى 10 أيــام، كــون 
ــادي،  ــاألرز الع ــة ب ــى 30% مقارن ــل إل ــاه تص ــن املي ــرة م ــة كبي ــر كمي ــاف يوف األرز الج
ــألرز  ــى ل ــاج املائ ــت أن االحتي ــاف وأثبت ــة األرز الج ــة ىلع زراع ــت دراس ــث أجري حي
الجــاف 3500م3/ للفــدان بينمــا يحتــاج األرز املــروي إلــى 7000م3 للفــدان كمــا 
أثبتــت الدراســة إلــى أن متوســط إنتــاج الفــدان يصــل إلــى 3.2 طــن وصافــى العائــد 

ــث:  ــاح، حي ــة نج ــت التجرب ــه، وحقق ــى 15000 جني ــل إل يص
ــة  	 ــدم معرف ــًرا لع ــبة 50%؛ نظ ــكندرية بنس ــام 2021 يف اإلس ــة ع ــت التجرب نجح

ــد  ــرة وتأيي ــة كبي ــام بمعرف ــذا الع ــيحظى ه ــا س ــن األرز فيم ــوع م ــذا الن ــن به املزارعي
زراعتــه، حيــث بــدأت حمــات توعويــة يتــم خالهــا شــرح التعليمــات للمزارعيــن 
ــكل دوري  ــم بش ــة ومتابعته ــميد واملكافح ــرق التس ــري وط ــاليب ال ــم بأس وتعريفه

ــاد.  ــى الحص ــة حت ــن الزراع ــدًءا م ــات ب ــذ التعليم ــن تنفي ــد م للتأك
ــو 2021،  	 ــر، يف يوني ــد يف مص ــوادي الجدي ــة ال ــة بمحافظ ــة الزراع ــت مديري أعلن

ــة  ــتوى املحافظ ــرة ىلع مس ــاف ألول م ــول األرز الج ــة محص ــة زراع ــاح تجرب ــن نج ع
ــد  ــد »مج ــوادي الجدي ــة ال ــة بمحافظ ــل وزارة الزراع ــد وكي ــادي، وأك ــألرز الع ــل ل كبدي
ــة  ــز الداخل ــوط بمرك ــة م ــاف بمدين ــول األرز الج ــن محص ــا م ــة 15 فداًن ــي«، زراع املرس
ــة املــزارع بطــرق زراعــة  ــكل حقــل لتوعي ــدان ل ــع ف مــن خــال حقــول إرشــادية بواق
املحصــول واألســلوب األمثــل للزراعــة والــري والتســميد بهــدف نشــر زراعــة املحصــول 
ــي للميــاه يف ظــل اعتمــاد املحافظــة  ــألرز العــادي بســبب اســتهاكه العال كبديــل ل

ــاه. ــي للمي ــدر رئيس ــة كمص ــاه الجوفي ىلع املي
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	 يبــذل مركــز بحــوث األرز جهــوًدا كبيــرة فــى اســتنباط أصنــاف جديــدة مــن املحصــول
عاليــة اإلنتاجيــة، حيــث تــم اســتنباط الصنــف »ســخا 108« وجــارى تســجيل الصنــف 
»ســخا 109«، وهــى أصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة ومقاومــة لألمــاح واألمــراض وتتحمــل 

العطــش حتــى 12 يوًمــا. 
	 ــة ــة الدول ــار خط ــا يف إط ــرح بزراعته ــاحات األرز امُلص ــد مس ــة بتحدي ــت الدول قام

لترشــيد اســتهاك امليــاه والحفــاظ ىلع مواردهــا املحــدودة، ولضمــان توصيــل 
ــددة، ويف  ــد املح ــة يف املواعي ــة املطلوب ــن بالكمي ــع املنتفعي ــري لجمي ــاه ال مي
ــة  ــوارد املائي ــد للم ــون جدي ــروع قان ــان ىلع مش ــق البرمل ــارس 2021، واف ــة م نهاي
ــر  ــن غي ــس ىلع املزارعي ــات بالحب ــرض عقوب ــد بف ــون الجدي ــم القان ــري، واهت وال
ــون،  ــن القان ــادة 31 م ــرم امل ــث تج ــة األرز، حي ــددة لزراع ــاحات املح ــن باملس امللتزمي
زراعــة األرز خــارج املســاحات الرســمية، وحــددت املــادة 124 غرامــة املخالفــة بيــن 3 
و10 آالف جنيــه للفــدان، أو عقوبــة بالســجن ملــدة ال تزيــد ىلع 6 أشــهر، مــع تــرك 

ــة. ــد املحكم ــة يف ي ــة مالي ــم أو غرام ــن حك ــة بي ــد العقوب ــلطة تحدي س

ــزء  ــة يف ج ــة واضح ــدد سياس ــة أن تح ــبق، ىلع الدول ــا س ــترك مل ــياق مش ويف س
ــة  ــي للدول ــل القوم ــع ىلع الدخ ــود بالنف ــر يع ــث أن التصدي ــتيراد، حي ــر واالس التصدي
ــر ىلع الفجــوة االســتهاكية،  ــه يف الوقــت نفســه يؤث ــة إال أن ــة الصعب ــر العمل وتوفي
كمــا أن االســتيراد مــن الخــارج يعــود بالضــرر ىلع اإلنتــاج املحلــي مــن املحصــول كمــا 
ــن يف  ــة، ولك ــاه االفتراضي ــر املي ــمى بتصدي ــث يس ــاه حي ــر للمي ــد تصدي ــك يع أن ذل

ــتقر.  ــول األرز مس ــع محص ــر وض ــل يعتب املجم

البلدي الفول  د. 
ــذاء  ــه غ ــتوية كون ــة الش ــة الغذائي ــل البقولي ــم املحاصي ــن أه ــدي م ــول البل ــد الف ُيع
ــدر  ــو مص ــش وه ــف العي ــن رغي ــة ع ــل أهمي ــعب وال يق ــاف الش ــة أطي ــًيا لغالبي رئيس
ــن و  ــي 24% بروتي ــي حوال ــذور عل ــوي الب ــث تحت ــودة حي ــي الج ــن عال ــص للبروتي رخي
58% كربوهيــدرات ونســبة عاليــة مــن الحديــد والكالســيوم والفــول البلــدي كمحصــول 
التربــة وتقليــل األعتمــاد علــي التســميد  بقولــي يف املحافظــة علــي خصوبــة 
األزوتــي وذلــك عــن طريــق تثبيــت األزوت الجــوي بواســطة العقــد البكتيريــة وبالتالــي 
ــة/  ــدة أزوتي ــو 20ـ30 وح ــول نح ــرك الف ــة ويت ــمدة االزوتي ــي األس ــاد عل ــل االعتم يقل
للفــدان بعــد الحصــاد يســتفيد منهــا املحصــول الاحــق، كمــا تســتخدم قشــور الفــول 

ــية. ــة املاش ــاف لتغذي ــدى كأع البل

يشــير الوضــع الحالــي النتــاج الفــول البلــدي يف مصــر إلــي تراجــع املســاحة املنزرعــة 
ــت  ــي وصل ــرة حت ــنوات األخي ــدان يف الس ــف ف ــو 100 أل ــي نح ــدان إل ــف ف ــن 350 أل م
الــي حوالــي 125 ألــف فــدان موســم 2021/2020 وهــذا يعنــي انخفــاض نســبة األكتفــاء 
الذاتــي مــن 100% الــي حوالــي 41% ويبلــغ حجــم االســتيراد الســنوي 270 ألــف طــن بمــا 
ــي  ــتهاك الكل ــن أن األس ــتهاك، يف حي ــم االس ــن حج ــتيراد 60% م ــبة اس ــوازي نس ي

450 ألــف طــن ســنوًيا.
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ــة،  ــل البقولي ــة باملحاصي ــبية مقارن ــزة نس ــدي مي ــول البل ــك الف ــه، يمتل ــًرا ألهميت ونظ
مــن  املنزرعــة  املســاحة  نســبة  ىلع  الفــول  لزراعــة  النســبية  امليــزة  وتنعكــس 
ــاحة  ــكل املس ــث تش ــة حي ــل البقولي ــاحة املحاصي ــي مس ــة بإجمال ــول مقارن املحص

ــة. ــل البقولي ــاحة املحاصي ــى مس ــن إجمال ــدى 85% م ــول البل ــن الف ــة م املنزرع
توجــد عدة معوقات أدت الي تراجع مســاحات الفــول البلدي، أهمها:

	 مــع الشــديدة  واملنافســة  الــوادي  يف  للزراعــة  القابلــة  املســاحة  محدوديــة 
ــف  ــي لرغي ــدر الرئيس ــر املص ــذي يعتب ــح ال ــل القم ــري مث ــتوية األخ ــل الش املحاصي
ــا  ــوان مم ــة الحي ــا يف تغذي ــدًرا مهًم ــل مص ــذي يمث ــيم ال ــول البرس ــز ومحص الخب
ــدي مــن موســم  ــي النقــص الحــاد يف املســاحة املنزرعــة مــن الفــول البل يــؤدي ال

ــر. آلخ
	 ــود ــدم وج ــويق وع ــاء التس ــول أثن ــي الف ــه مزارع ــي تواج ــويقية الت ــاكل التس املش

ــزارع  ــر امل ــا يجب ــر مم ــم آلخ ــن موس ــعار م ــارب األس ــث تتض ــزارع حي ــان للم ــعر ضم س
ــاعد  ــذي يس ــة ال ــة التعاقدي ــدأ الزراع ــق مب ــدم تطبي ــعار وع ــل األس ــع بأق ــي البي عل
علــي زيــادة نســبه التغطيــة بالتقــاوي املعتمــدة والتــي تــؤدي بدورهــا الــي زيــادة 
ــاد  ــرة الحص ــاء فت ــي أثن ــج املحل ــن املنت ــل م ــعار أق ــول بأس ــتيراد الف ــاج واس االنت
وبدايــة تــداول املحصــول الجديــد ممــا يؤثــر علــي ســعر الســوق ويــؤدي الــي عــزوف 

ــي. ــه يف املوســم التال ــن عــن زراعت املزارعي
	 يقــوم بعــض التجــار رغــم احتيــاج الســوق املحلــى، بتصديــر الفــول البلــدى للخــارج

ــل  ــك أق ــن ذل ــدال م ــول ب ــتيراد ف ــة واس ــة العالي ــده االقتصادي ــن عوائ ــتفادة م لاس
جــودة وســعًرا. 

	 تعــرض املحصــول لألمــراض الفيروســية التــي تنقــل عــن طريــق حشــرة املــن وعــدم
ــوك  ــار الهال ــول وانتش ــة باملحص ــة الخاص ــات الفني ــزم التوصي ــق ح ــزام بتطبي االلت
يف األراضــي املنزرعــة وعــدم التــزام املزارعيــن بزراعــة األصنــاف املتحملــة لإلصابــة 

ــوك. بالهال

ــم  ــد أه ــاره أح ــول واعتب ــة املحص ــات، ألهمي ــذه األزم ــع ه ــل م ــة التعام ــاول الدول وتح
ــة بـــ: ــت الدول ــث قام ــر، حي ــة يف مص ــل الغذائي املحاصي

	 زراعــة لنشــر  القوميــة  الحمــات  دور  بتفعيــل  األفقــى  التوســع  االعتمــاد ىلع 
ــه  ــى الوج ــب ف ــل القص ــرى مث ــل أخ ــًا ىلع محاصي ــدى محم ــول البل ــول الف محص
القبلــى والقلقــاس وبعــض الخضــراوات فــى الوجــه البحــرى وبيــن األشــجار حديثــة 
العمــر باألراضــى الجديــدة، وذلــك مــن خــال زيــادة التجميعــات والحقــول اإلرشــادية، 
ــوادى  ونشــر زراعــة الفــول البلــدى فــى األراضــى حديثــة االســتصاح والخــروج مــن ال

ــدان. ــون ف ــة 1.5 ملي ــتصاح وزراع ــوح باس ــة الطم ــة الدول ــن خط ــق ضم الضي
	 ــول ــن الف ــدة م ــاف جدي ــتنباط أصن ــى اس ــتمرار ف ــال االس ــن خ ــى م ــع الرأس التوس

ــر فــى النضــج باإلضافــة لقدرتهــا  ــى والتبكي ــز باملحصــول العال ــى تتمي ــدى والت البل
ــال  ــت خ ــى بذل ــة الت ــود البحثي ــفرت الجه ــة، وأس ــراض الورقي ــة األم ىلع مقاوم
الســنوات املاضيــة عــن اســتنباط 12 صنًفــا للفــول البلــدى عاليــة اإلنتــاج واملقاومــة 
لألمــراض »التبقــع البنــى والصــدأ« مثــل »جيــزة 716، ســخا 1، ســخا 4« وأصنــاف أخــرى 
تتحمــل اإلصابــة بالهالــوك مثــل »جيــزة 843، مصــر1، مصــر 3«، وأصنــاف قصيــرة 
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العمــر وذات اســتهاك مائــى قليــل مثــل »نوباريــة 1، 2 و3 و4 و5، وســخا1، 4، وجيــزة 
716، جيــزة 843، مصــر1«، ونتيجــة لذلــك تعتبــر االنتاجيــة املحصوليــة للفــدان التــي 

ــم  ــة يف العال ــن أىلع االنتاجي ــر م ــت يف مص تحقق
	 ــث ــدى، حي ــول البل ــعار الف ــات أس ــن انف ــد م ــة للح ــكل جدي ــة ب ــعى الحكوم تس

أصــدرت وزارة التجــارة والصناعــة القــرار 154 لســنة 2021 الــذى ينــص ىلع أنــه ال 
ــن  ــة ع ــات الفائض ــوش إال للكمي ــى واملدش ــه الحص ــول بنوعي ــر الف ــمح بتصدي يس
احتياجــات الســوق املحلــى، والتــى تقدرهــا وزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة وبعــد 

ــهر.  ــة أش ــدة ثاث ــارة ومل ــرة التج ــة وزي موافق

ــي مــن  ــذي يعان ــدي ال ــة مــن تحســين وضــع محصــول الفــول البل ولكــي تتمكــن الدول
ــزارع  ــة امل ــدى لحماي ــول البل ــان للف ــعر ضم ــد س ــي تحدي ــرة، ينبغ ــة كبي ــوة غذائي فج

ــذب األســعار. املصــرى مــن تذب

ــث  ــا، حي ــم محاصيله ــا يف أه ــي نقًص ــة تعان ــة املصري ــبق، أن الدول ــا س ــر مم ويظه
ــن  ــرة، ولك ــة كبي ــوة غذائي ــن فج ــدي م ــول البل ــامية والف ــذرة الش ــح وال ــي القم يعان
ــذ  ــاول أن تتخ ــة تح ــر أن الدول ــا ظه ــن كم ــبي، ولك ــتقرار نس ــول األرز اس ــهد محص يش
ــا ســبق توضيحــه أن  ــث كم ــي تســاهم يف تحســين الوضــع، حي بعــض السياســات الت
ــد أركان  ــي أح ــن الغذائ ــري فاألم ــي املص ــن القوم ــن األم ــل ع ــي ال ينفص ــن الغذائ األم
ــة  ــي للدول ــرار السياس ــك ىلع الق ــر ذل ــن أن يؤث ــث يمك ــي، حي ــن القوم ــق األم تحقي
ــه،  ــدول املصــدرة ل ــب ال ــة اســتخدام ســاح الغــذاء مــن جان ــد مــن فعالي ــده ويزي ويقي
ــة، وال  ــذاء الدول ــر ىلع غ ــا أن تؤث ــدول يمكنه ــن ال ــات بي ــض األزم ــن أن بع ــًا ع فض
ــات  ــن التحدي ــزل ع ــة بمع ــر الغذائي ــل مص ــم محاصي ــع يف أه ــى الوض ــر إل ــن النظ يمك
التــي يواجهــا قطــاع الزراعــة املصــري بشــكل خــاص واألمــن الغذائــي املصــري بشــكل 

ــا. ــد أبرزه ــيتم تحدي ــي س ــام، والت ع
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تحديات األمــن الغذائي املصري

ــا  ــات فيم ــذه التحدي ــرز ه ــل أب ــات، وتتمث ــدة تحدي ــر ع ــي يف مص ــن الغذائ ــه األم يواج
ــي: يل

أ. التعــدي ىلع األراضي الزراعية:

ــاظ  ــا والحف ــام به ــب االهتم ــي يج ــة الت ــروات القومي ــن الث ــة، م ــي الزراعي ــر األراض تعتب
ــى  ــي، وعــدم الحاجــة إل ــر، إذ توفــر املــواد الغذائيــة لاكتفــاء الذات عليهــا بشــكل كبي
ــي مــن املمكــن أن تســتغل هــذه الحاجــة يف  ــم الت ــف دول العال االســتيراد مــن مختل
مختلــف األغــراض، وبعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 تحولــت الكثيــر مــن األراضــي الزراعيــة إلــى 
ــم  ــل حج ــي، ووص ــي والغذائ ــن القوم ــد لألم ــل تهدي ــذي يمث ــر ال ــانية، األم ــل خرس كت

ــف فــدان(. ــة 2020 )90 أل ــى نهاي ــذ 2011 حت ــة من ــات ىلع األرض الزراعي التعدي

قامــت الدولــة بعــدد مــن مشــاريع اســتصاح لألراضــي الصحراويــة، لكــن األراضــي 
ــرة  ــة كبي ــود وتكلف ــت وجه ــى وق ــاج إل ــي تحت ــة فه ــة خاص ــا طبيع ــة له الصحراوي
ــى  ــن 150 إل ــراء م ــد يف الصح ــدان الواح ــتصاح الف ــة اس ــراوح تكلف ــا تت ــا، كم لزراعته
200 ألــف جنيــه، ويف هــذه الحالــة تحتــاج الدولــة لـــ 19 مليــار جنيــه لتعويــض الـــ90 

ــا. ــاء عليه ــم البن ــي ت ــدان الت ــف ف أل

ــة والزراعــة فــى تقريرهــا عــام 2020 حضــت ىلع الحفــاظ ىلع  ــت منظمــة األغذي كان
التربــة الزراعيــة مــن كل أنــواع تجريفهــا والبنــاء عليهــا وإهدارهــا وتبويرهــا، ألن تعويــض 
ســنتيمتر واحــد مــن األرض الزراعيــة يتطلــب ألــف عــام حتــى يمكــن تكويــن مثيــل لــه، 
ــق ومــن  ــة مــن الخال ــر الســهل، إنهــا هب ــة ليــس باألم ــة الخصب ــرب الزراعي ــن الت فتكوي
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الطبيعــة كمصنــع دائــم إلنتــاج الغــذاء ال يفنــى وال يبلــى وليــس لهــا عمــر افتراضــى، 
بــل تظــل منتجــة ملاييــن وآالف الســنين إذا تــم الحفــاظ عليهــا.  

ب. السياســة املائيــة الزراعية فضًا عن أزمة ســد النهضة:

تمثــل السياســة املائيــة املتبعــة يف ري األراضــي الزراعيــة بالغمــر إحــدى املشــكات 
التــي تواجــه السياســة الزراعيــة يف مصــر، ال ســيما وأن مصــر ُتعــد مــن الــدول الفقيــرة 
مائًيــا، وهــو مــا نتــج عنــه عــدم وصــول ميــاه الــري إلــى نهايــات التــرع واملصــارف، بمــا 
ــع  ــلًبا ىلع تراج ــر س ــات، وأث ــدة محافظ ــة يف ع ــة الزراعي ــر آالف األفدن ــى تبوي أدى إل

ــح.   ــا القم ــتراتيجية ومنه ــل االس ــة للمحاصي ــة املخصص ــة الزراعي الرقع

ــذي  ــي وال ــة االثيوب ــد النهض ــة س ــة أزم ــدات نتيج ــة تهدي ــر املائي ــة مص ــه حص تواج
ــدر  ــل كمص ــر الني ــر ىلع نه ــد مص ــب، وتعتم ــر مكع ــار مت ــي 74 ملي ــعته حوال ــغ س تبل
رئيســي للميــاه بحصــة تبلــغ 55.5 مليــار متــر مكعــب وتمثــل 68.5% مــن جملــة 
ــو  ــة فه ــر املائي ــة مص ــي ملوازن ــون الثان ــا املك ــام 2020/2019، أم ــة ع ــوارد املائي امل
ــاه  ــك مي ــاة، وكذل ــر املح ــاه البح ــيول ومي ــار والس ــة واألمط ــة العميق ــاه الجوفي املي
ــا، وتقــدر بنحــو 25.56  ــة الســطحية بالدلت ــاه الجوفي الصــرف املعــاد اســتخدامها واملي
مليــار متــر مكعــب وتمثــل 31.5% مــن جملــة املــوارد املائيــة عــام 2020/2019، ويعتبــر 
ــي  ــن إجمال ــو 76% م ــتهلك نح ــث يس ــاه حي ــي للمي ــتهلك الرئيس ــة املس ــاع الزراع قط
ــًرا  ــات تأث ــر القطاع ــه أكث ــا يجعل ــب، مم ــر مكع ــار مت ــغ 81 ملي ــي البال ــتهاك الحال االس

ــة. ــر املائي ــة مص ــرأ ىلع حص ــرات تط ــأي تغي ب

ج. تفتــت الحيازة الزراعية:

ــة  ــاحات، وخاص ــر املس ــازات«، أي ِصغ ــت الحي ــة »تفت ــن أزم ــة م ــة املصري ــي الزراع تعان
ــبيل  ــى س ــف ف ــى تق ــات، الت ــم املعوق ــد أه ــك أح ــد ذل ــة، وُيع ــى القديم ــى األراض ف
دون  ويحــول  الحيــوى،  القطــاع  لهــذا  والرقمــى،  التكنولوجــى  والتطويــر  النهــوض 
اســتخدام اآلالت واملعــدات واألجهــزة الحديثــة، فــى العمليــة الزراعيــة ىلع كافــة 
املســتويات واملراحــل، بدايــة مــن وضــع البــذور والتقــاوى والشــتات فــى األرض، مــروًرا 
بعمليــات إزالــة الحشــائش والــرى والتســميد ورش املبيــدات، وحتــى املراحــل النهائيــة 

ــول. ــع املحص ــى أو خل ــع أو جن ــاد أو جم ــى حص ــة ف املتمثل

ــوزارة  ــة ب ــات واملتابع ــاع الخدم ــس قط ــق رئي ــا، وف ــرد حالًي ــب الف ــط نصي ــل متوس يص
ــع  ــط، ويرج ــراط فق ــة 2 قي ــى قراب ــناوي«، إل ــاس الش ــي »عب ــتصاح األراض ــة واس الزراع
ــة  ــي الزراعي ــد األراض ــذا تفق ــراث، ل ــع أو املي ــا البي ــببين، هم ــى س ــازة إل ــت الحي تفت
ــة،  ــل داخلي ــم بفواص ــة تقس ــا مفتت ــح أحواًض ــا تصب ــة، ألنه ــاحية الكلي ــا املس قيمته

ــي. ــي الحال ــدم التكنولوج ــع التق ــة م ــة الزراعي ــة العملي ــى إعاق ــؤدي إل ــا ي مم
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د. التغيــرات املناخية: 

ــي  ــر يف درجــات الحــرارة وشــدة الطقــس ونســبة ثان ــة كالتغي ــرات املناخي ــر التغي تؤث
أكســيد الكربــون يف الغــاف الجــوي ىلع املحاصيــل الزراعيــة بشــكل كبيــر، ممــا 
ــاه،  ــوب املي ــاع منس ــة ارتف ــة نتيج ــي الزراعي ــة األراض ــة ملوح ــادة درج ــى زي ــؤدي إل ت
ــه  ــات ل ــة، فالنب ــرات املناخي ــر بالتغي ــي تتأث ــات الت ــر القطاع ــن أكث ــة م ــاع الزراع فقط
ــن  ــات م ــه احتياج ــر، ول ــن البش ــية م ــر حساس ــزرع أكث ــوء، وال ــرارة وض ــن ح ــات م احتياج

ــة.  ــن امللوح ــة م ــة معين ــاه، ودرج املي

ــا لبيانــات  تأثــرت الزراعــة املصريــة بموجــات الطقــس املتقلبــة وغيــر املتوقعــة، وفًق
ــراوح  ــبة تت ــون بنس ــاج الزيت ــض إنت ــث انخف ــام 2021، حي ــة لع ــوث الزراعي ــز البح مرك
ــدال  ــك ب ــن، وذل ــف ط ــن 100 و200 أل ــغ بي ــر ليبل ــم األخي ــى 80% يف املوس ــن 60 إل بي
ــر مصــدر للزيتــون يف  ــف طــن كانــت متوقعــة، لتفقــد مصــر موقعهــا كأكب مــن 690 أل
العالــم، كذلــك تأثــر موســم املانجــو هــذا العــام بانخفــاض اإلنتــاج بنســبة 25% بســبب 
ارتفــاع درجــات الحــرارة يف شــهري فبرايــر ومــارس، وهــو مــا أثــر ىلع إنتاجيــة الفــدان 

ــى 4 فقــط عــام 2021.  ــان يف 2020 إل لتتراجــع مــن خمســة أطن

كمــا تراجعــت إنتاجيــة البطاطــس بنســبة مــن 30 إلــى 40% للفــدان، والقمــح بنســبة 
ــبب يف  ــي تتس ــة والت ــر املتوقع ــرارة غي ــات الح ــبب موج ــك بس ــن 40 و 50%، وذل بي
ــر،  ــرودة لتزه ــن الب ــبة م ــى نس ــاج إل ــي تحت ــار والت ــة االزه ــات مرحل ــول النبات ــدم دخ ع
ــس  ــا بالطق ــر الرتباطه ــم تتأث ــذرة ل ــن واألرز وال ــل القط ــة مث ــل الصيفي ــط املحاصي فق

الحــار.

ومــن املتوقــع أن تــؤدي التغيــرات املناخيــة الــى نقــص انتاجيــة القمــح بمعــدل %18 
ــا  ــة، أم ــرارة 2 درج ــت الح ــدل 9% اذا ارتفع ــة، وبمع ــات مئوي ــرارة 4 درج ــت الح إذا ارتقع
ــع  ــام 2050 م ــول ع ــدل 19% بحل ــة بمع ــض االنتاجي ــع أن تنخف ــامية فيتوق ــذرة الش ال

ــدل %11. ــه بمع ــاض انتاجيت ــع انخف ــة، واألرز يتوق ــدل 3.5 درج ــرارة بمع ــاع الح ارتف

هـ. ارتفاع أســعار األســمدة واملبيدات الزراعية:

يعانــي الفاحــون بمختلــف املحافظــات كل موســم مــن نقــص األســمدة األزوتيــة، 
ــتكمال  ــا واس ــل توفيره ــن أج ــوداء م ــوق الس ــوء للس ــى اللج ــم إل ــك بعضه ــع ذل ويدف
الصيفيــة  املحاصيــل  إنتــاج  ىلع  بالســلب  يؤثــر  الــذى  األمــر  الزراعيــة،  أعمالهــم 

وانخفــاض حصــة كل مــزارع مــن األســمدة.

ــمدة  ــن أس ــره م ــم تصدي ــا يت ــبة م ــاع نس ــى ارتف ــاس إل ــى األس ــة ف ــبب األزم ــع س يرج
ــى 21  ــه إل ــل حجم ــذى يص ــه وال ــم إنتاج ــا يت ــى م ــن إجمال ــن 45%-70% م ــنوًيا م س
مليــون طــن، فيمــا يتــم توجيــه 30% فقــط إلــى الســوق املحليــة؛ ممــا يرفــع األســعار 
ــادة الطلــب عليهــا نتيجــة  ــادة تعــدت حاجــز الـــ400 جنيــة للطــن الواحــد، بعــد زي بزي

ــة. ــات التعاوني ــواق والجمعي ــروض باألس ــص املع لنق
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ــاج األســمدة، بطاقــة 21 مليــون طــن مــن األســمدة  تملــك مصــر 7 مصانــع عماقــة إلنت
األزوتيــة، والســعر العاملــى لطــن األســمدة األزوتيــة بلــغ 14 ألــف جنيــه، والســعر 
ــا أدى  ــعرين، مم ــن الس ــر بي ــارق كبي ــدر بـــ300% والف ــادة تق ــه، بزي ــى 2900 جني املحل
ــة  ــع الغرام ــركات بدف ــام الش ــع قي ــن 45%-75% م ــر م ــحنات التصدي ــبة ش ــادة نس لزي
ــوق  ــدر ف ــن يص ــكل ط ــة ل ــغ 2500 جني ــة، والبال ــارة والصناع ــا وزارة التج ــى أقرته الت

ــة. ــواق املحلي ــوزراء لألس ــس ال ــا مجل ــى أقره ــبة الـــ55% الت نس

و. مشــكلة هدر الطعام )ســوء عمليات التســويق والبنية اإلساســية يف التخزين(: 

ــى 45ـ%55  ــل إل ــا يص ــى أن م ــاو« إل ــة »الف ــة والزراع ــة األغذي ــرات منظم ــير تقدي تش
ــاء  ــع أنح ــام، ويف جمي ــدر كل ع ــروات يه ــه والخض ــن الفواك ــة م ــاج املنطق ــن إنت م
ــر،  ــم واألس ــل املطاع ــن قب ــم م ــكل منتظ ــام بش ــدر الطع ــة ككل، يه ــر واملنطق مص
ممــا يجعلــه أكبــر مكــون منفــرد يف مكبــات النفايــات، ومــا يجعــل الوضــع أكثــر ســوًءا 
ــدان  ــة لفق ــل عرض ــرك املحاصي ــد يت ــا ق ــن، م ــق التخزي ــتثمار يف مراف ــص االس ــو نق ه
ــح يف  ــتورد للقم ــر مس ــي أكب ــر ه ــًرا ألن مص ــراض، ونظ ــات واألم ــات اآلف ــودة وهجم الج
ــن يف  ــن البروتي ــة و45% م ــعرات الحراري ــث الس ــوب ثل ــذه الحب ــر ه ــث توف ــم، حي العال

ــن. ــعة التخزي ــة س ــو إضاف ــا ه ــي تقليدًي ــدي الرئيس ــد كان التح ــن، فق ــذاء املصريي غ

ح. الزيادة الســكانية: 

يف  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  املركــزي  الجهــاز  يف  الســكانية  الســاعة  رصــدت 
ــدد  ــاع ع ــاعة ارتف ــت الس ــر، وأعلن ــكانية يف مص ــادة الس ــدل الزي ــطس 2021، مع أغس
ســكان مصــر إلــى 102 مليــون نســمة، و147 ألفــا و940 نســمة، واتضــح بذلــك أّنــه شــهد 
زيــادة قدرهــا مليونيــن و147 ألفــا و940 نســمة خــال عــام ميــادي و5 أشــهر و22 يوًمــا، 

ــا. ــادل 537 يوًم ــا يع أي م

ــا  ــث كلم ــي، حي ــار عكس ــي إط ــن الغذائ ــكانية واألم ــادة الس ــن الزي ــة بي ــذ العاق تأخ
ــاع  ــي ارتف ــكان يعن ــداد الس ــد أع ــى أن تزاي ــك إل ــع ذل ــي، ويرج ــن الغذائ ــل األم زادت ق
ــة الســلع  ــى عــدم كفاي ــذي يــؤدي إل الطلــب ىلع الســلع الغذائيــة املختلفــة، األمــر ال
األساســية، كالحبــوب واللحــوم، لحاجــة الســكان، األمــر الــذي يدفــع الجهــات املســؤولة 

ــكانها. ــية لس ــات األساس ــر االحتياج ــارج لتوفي ــن الخ ــل م ــتيراد املحاصي ــى اس إل

يمكــن أن يظهــر أثــر الزيــادة الســكانية ىلع األمــن الغذائــي بشــكل ملحــوظ يف عــدة 
ــا  ــينتج عنه ــي س ــة، والت ــي كامل ــن الغذائ ــة األم ــار منظوم ــا انهي ــن أبرزه ــاالت، وم مج
ــة  ــكات صحي ــور مش ــات، وظه ــكان ويف كل األوق ــع الس ــذاء كاٍف لجمي ــر غ ــدم توف ع
ــر  ــكل غي ــذاء بش ــعار الغ ــاع أس ــال، وارتف ــد األطف ــوزن عن ــص ال ــكلة نق ــة، كمش ملموس

ــره. ــادرة ىلع توفي ــر ق ــرة غي ــذي ســيجعل الطبقــة الفقي ــر ال مســبوق، األم
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وبعــد عــرض ابــرز التحديــات التــي تواجــه األمــن الغذائــي املصــري بشــكل عــام والزراعــة 
بشــكل خــاص واملتمثلــة يف: )التعــدي ىلع األراضــي الزراعيــة، السياســة املائيــة وأزمــة 
ــاع اســعار االســمدة  ــة، ارتف ــرات املناخي ــة، التغي ــازات الزراعي ــت الحي ســد النهضــة، تفت
ــادة الســكانية(، ســيتم تتبــع جهــود  ــة، مشــكلة هــدر الطعــام، والزي ــدات الزراعي واملبي
ــنوات  ــال الس ــة خ ــة املصري ــت الدول ــث حاول ــات، حي ــذه التحدي ــة ه ــة ملواجه الدول

ــات. الســبع املاضيــة التعامــل مــع هــذه التحدي

جهــود مصر ملواجهــة تحديات األمن الغذائي

أ. مواجهــة التعدي ىلع األراضي الزراعية.:
ــزم  ــكل ح ــدت ب ــث تص ــن حي ــدي بطريقتي ــذا التح ــع ه ــة م ــة املصري ــت الدول تعامل
ــة  ــروعاتها القومي ــع مش ــوازي م ــك بالت ــة وذل ــي الزراعي ــدي ىلع األراض ــات التع لعملي

ــي:  ــك كاألت ــة، وذل ــي الزراعي ــاحة األراض ــادة مس لزي

1. التصــدي لعمليــات التعدي ىلع األراضي الزراعية:
- تكثيــف جهــود إزالــة التعــدى ىلع األراضــى: تــم إصــدار تكليفــات مســتمرة للمحافظين 
ــف  ــة، وكان أخرهــا تكلي ــات التعــدى ىلع األراضــى الزراعي واملســئولين ملواجهــة عملي
الرئيــس املصــري »عبدالفتــاح السيســى« للمحافظيــن ووزارة الداخليــة إلزالــة كافــة 
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ــاه مصــرف  ــاح محطــة معالجــة مي ــاء افتت ــة، أثن ــرع واألراضــى الزراعي ــات ىلع الت التعدي
ــة مدتهــا 6 أشــهر إلعــادة األراضــى ملــا  ــك خــال مهل بحــر البقــر يــوم 2021/9/27، وذل
ــى مســاحات  ــغ إجمال ــرة )2016-2020( بل ــا، وفــى خــال الفت ــذ 30 عاًم ــه من ــت علي كان

األراضــى التــى تــم إزالــة التعديــات بهــا 21.2 ألــف فــدان.

- تغليــظ عقوبــة التعــدى ىلع األراضــى الزراعيــة: يتــم تحويــل املعتديــن ىلع األراضــى 
الزراعيــة إلــى النيابــة العســكرية، وتــم إصــدار القانــون رقــم 7 لســنة 2018، والــذى نشــر 
فــى الجريــدة الرســمية فــى 24 ينايــر 2018، لتعديــل العقوبــات املنصــوص عليهــا 
ــة  ــون ىلع معاقب ــل القان ــص تعدي ــث ن ــنة 1966، حي ــم 53 لس ــة رق ــون الزراع ــى قان ف
كل مــن يخالــف أحــكام املــادة 152 مــن قانــون الزراعــة أو الشــروع فيهــا، والتــى تحظــر 
البنــاء ىلع األراضــى الزراعيــة، بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنتين وال تزيــد ىلع خمــس 
ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه وال تزيــد ىلع خمســة ماييــن جنيــه، 
وتتعــدد العقوبــة بتعــدد املخالفــات، كمــا تــم تشــديد العقوبــات ىلع املوظــف 

العــام املســتغل ملنصبــه فــى هــذا الشــأن.

ــل  ــون بتعدي ــي ىلع مشــروع قان ــى 2019/11/4، بشــكل نهائ ــواب ف ــس الن وافــق مجل
ــرر  ــادة 115 مك ــل امل ــات ىلع تعدي ــص التعدي ــات، وتن ــون العقوب ــكام قان ــض أح بع
ــنوات  ــس س ــن خم ــل ع ــف ال تق ــة ىلع املوظ ــجن املوقع ــة الس ــدة عقوب ــون م لتك
وإضافــة الغرامــة، كمــا نــص ىلع أن تكــون العقوبــة الســجن املؤبــد أو املشــدد 
وبغرامــة ال تقــل عــن مليــون جنيــه وال تزيــد ىلع مليونــي جنيــه إذا ارتبطــت الجريمــة 
بجريمــة تزويــر أو اســتعمال محــرر مــزور ارتباًطــا ال يقبــل التجزئــة، ويحكــم ىلع الجانــي 
ــرد العقــار املغتصــب بمــا  يف جميــع األحــوال بالعــزل مــن وظيفتــه أو زوال صفتــه وب
ــة مــا عليــه مــن تلــك األشــياء ىلع  ــرده مــع إزال يكــون عليــه مــن مبــان أو غــراس أو ب

ــه مــن منفعــة.  ــا عــاد علي ــه فضــًا عــن دفــع قيمــة م نفقت

كمــا أصــدر الرئيــس »السيســي« توجيهــا باللجــوء إلــى وقــف كل الدعــم الــذى تقدمــه 
ــى املتعديــن ىلع األراضــى الزراعيــة والتــرع واملصــارف  الحكومــة مــن خبــر وتمويــن إل
ــاه  ــة مي ــة معالج ــاح محط ــى افتت ــه ف ــاء كلمت ــك أثن ــدى وذل ــف التع ــم وق ــى يت حت

ــبتمبر 2021.  ــر يف س ــر البق ــرف بح مص

- إنشــاء فــروع ملنظومــة املتغيــرات املكانيــة: تــم البــدء منــذ ســبتمبر 2020، بإنشــاء 
ــد أى  ــوم برص ــة، لتق ــل كل محافظ ــة داخ ــرات املكاني ــة املتغي ــدة منظوم ــروع لوح ف
ــة  ــة إزال ــهل عملي ــا يس ــق، بم ــكل دقي ــات بش ــة أو مخالف ــة أو زراعي ــرات بنائي متغي
املخالفــات مــن املهــد ومنعهــا، وعقــد الــدورات التدريبيــة لتدريــب وتأهيــل العامليــن 

ــة. ــذه املنظوم به
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2. إنشاء املشــروعات القومية:
ــع  ــق التوس ــن طري ــك ع ــة، وذل ــروعات القومي ــن املش ــدد م ــاء ع ــة بإنش ــت الدول قام
األفقــي مــن خــال التوســع يف األراضــي الجديــدة يف ضــوء املــوارد املائيــة املتاحــة 
مــع تنويــع مصادرهــا، والتوســع الرأســي مــن خــال أصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة وممارســات 
زراعيــة حديثــة، وذلــك التوســع الرأســي ال يواجــه فقــط تحــدي التعــدي ىلع األراضــي 
ــادة  ــة والزي ــرات املناخي ــاه والتغي ــة املي ــع أزم ــل م ــاهم يف التعام ــا يس ــة وإنم الزراعي

ــي أهــم املشــروعات: ــا يل الســكانية، وفيم

- مشــروع املليون ونصف فدان:
تــم إطــاق املشــروع يف ديســمبر 2015 ليمثــل حجــر األســاس نحــو توفيــر مصــر 
أعمــدة  أحــد  فــدان  ونصــف  املليــون  مشــروع  وُيعــد  الطعــام،  مــن  الحتياجاتهــا 
محافظــات،   8 يف  منطقــة   13 املشــروع  ويشــمل  الزراعيــة،  القوميــة  املشــروعات 
ــة ودرجــة ملوحــة  ــل الترب ــاخ وتحلي ــة املن ــا لحال ــد مصــر وســيناء، طبًق تقــع يف صعي
ــيناء،  ــوب س ــروح، وجن ــد، ومط ــوادي الجدي ــا، وال ــوان، واملني ــا، وأس ــي: قن ــاه وه املي

والجيــزة. واإلســماعيلية، 

يضــم املشــروع 3 مراحــل، املرحلــة األولــى: تبلــغ مســاحتها 500 ألــف فــدان يف 
مناطــق: الفرافــرة القديمــة والجديــدة ومنطقــة املغــرة وامتــداد الداخلــة وقريــة األمــل 
ــف  ــاحتها 490 أل ــغ مس ــة: تبل ــة الثاني ــدة، واملرحل ــرب املراش ــة غ ــكى ومنطق وتوش
فــدان يف مناطــق الفرافــرة الجديــدة والقديمــة، ومنطقــة غــرب كــوم أمبــو، واملغــرة، 
ــغ  ــة الثالثــة: فتبل ــا، وشــرق ســيوه، وجنــوب شــرق املنخفــض، أمــا املرحل وغــرب املني
ــوب  ــور بجن ــة الط ــة، ومنطق ــرة القديم ــق الفراف ــدان يف مناط ــف ف ــاحتها 510 آل مس

ــرب. ــة غ ــا، ومنطق ــرب املني ــض، وغ ــرق املنخف ــوب ش ــداد جن ــيناء، وامت س

يســتهدف  حيــث  فقــط،  الزراعــي  واإلنتــاج  االســتصاح  ىلع  املشــروع  يقتصــر  ال 
املشــروع إنشــاء مجتمعــات عمرانيــة متكاملــة جاذبــة للســكان، إذ إنهــا توفــر الســكن 
ــة،  ــة مدني ــم وحماي ــة وتعلي ــن وصح ــن أم ــكان، م ــة للس ــات االجتماعي ــم االحتياج وأه
باإلضافــة إلــى إنشــاء مراكــز صناعيــة للصناعــات املرتبطــة بالزراعــة مثــل املــواد 

الغذائيــة والتعبئــة والتغليــف وإنتــاج الزيــوت وغيرهــا.

زادت املناطــق  20%، حيــث  الزراعيــة بنســبة  الرقعــة  زيــادة  ســاهم املشــروع يف 
الصالحــة للزراعــة مــن 8 ماييــن فــدان إلــى 9.7 ماييــن فــدان، والتــي أضافــت منتجــات 
اســتراتيجية مثــل القمــح وبنجــر الســكر والخضــراوات والفواكــه، كمــا ســاهم املشــروع 
عمرانيــة  بمجتمعــات  العمرانــي  الحيــز  بتوســيع  الســكاني  النمــو  اســتيعاب  يف 

ــى %10.  ــن 6% إل ــة م ــاحة املأهول ــد املس ــة، تزي ــة متكامل عصري

ويســتهدف املشــروع تعظيــم االســتفادة مــن مــوارد مصــر مــن امليــاه الجوفيــة، وزراعــة 
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املحاصيــل االقتصاديــة التــي تــدر عائــًدا مالًيــا كبيــًرا، وتســاهم يف ســد الفجــوة 
الغذائيــة، فضــًا عــن إقامــة العديــد مــن الصناعــات املرتبطــة بالنشــاط الزراعــي 
ــن  ــر م ــادرات مص ــد ص ــر، لتزي ــدف التصدي ــة به ــات الغذائي ــة، والصناع ــروة الحيواني والث
املحاصيــل الزراعيــة إلــى 10 مليــون طــن ســنوًيا، وحتمــا يســهم املشــروع يف تقديــم 
ــة  ــف فرص ــن 25 أل ــر م ــر أكث ــال توفي ــن خ ــباب م ــف الش ــة لتوظي ــر نمطي ــكار غي أف

ــل. عم

- مشــروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية: 
يأتــي مشــروع الـــ100 ألــف صوبــة زراعيــة ضمــن مشــروعات اســتصاح 1.5 مليــون فــدان، 
ــمبر 2015،  ــي« يف ديس ــس »السيس ــا الرئي ــي أطاقه ــروعات الت ــم املش ــد أه ــو أح وه
ــن  ــاج م ــادة اإلنت ــال زي ــن خ ــادي م ــردود االقتص ــم امل ــى تعظي ــروع إل ــدف املش ويه
املحاصيــل الزراعيــة، واالختصــار فــى وحــدة املســاحة املســتغلة للزراعــة، وتوفيــر 
ــن  ــة م ــات املحمي ــتهلك الزراع ــث تس ــة، حي ــى الزراع ــتخدمة ف ــاه املس ــات املي كمي

ــة.  ــات التقليدي ــتهلكها الزراع ــي تس ــاه الت ــات املي ــن كمي ــى 70% م 60% إل

بــدأ املشــروع ىلع مســاحة 100 ألــف فــدان يف 7 مناطــق مختلفــة وهــي؛ غــرب 
ــب  ــدة 2، وحاي ــدة 1، واملراش ــيناء، واملراش ــرة، وس ــا، واملغ ــرب املني ــرب غ ــا، وغ املني
ــا،  ــرب املني ــة غ ــة بمنطق ــف صوب ــة 20 أل ــروع زرع ــتهدف املش ــث يس ــاتين، حي وش
و10 آالف صوبــة زراعيــة بمنطقــة غــرب غــرب املنيــا، و10 آالف صوبــة يف منطقــة 
املغــرة، وإنشــاء 20 ألــف صوبــة بمنطقــة ســيناء، بينمــا تتضمــن منطقتــا املراشــدة 1، 
واملراشــدة 2 إنشــاء 30 ألــف صوبــة فيهمــا، إلــى جانــب إنشــاء 10 آالف صوبــة بمنطقــة 

ــاتين. ــب وش حاي

ــا للمواصفــات العامليــة ذات اإلنتاجيــة العاليــة، حيــث يتــم  ــم تنفيــذ املشــروع طبًق ت
ــم  ــا يت ــال، كم ــذا املج ــدا يف ه ــبانيا وهولن ــر وإس ــارب دول كاملج ــن تج ــتفادة م االس

ــدو«. ــة »اليوني ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم املتح ــة األم ــع منظم ــاون م بالتع

ــا الخاليــة  يحقــق املشــروع ســيادة مفهــوم الجــودة الفائقــة للمنتجــات الطازجــة محلًي
مــن امللوثــات باإلضافــة إلــى توفيــر زهــور القطــف باألســواق املحليــة بكميــات تســمح 
بزيــادة تداولهــا، كمــا ُيحقــق املشــروع مــردوًدا اقتصادًيــا عالًيــا مــن خــال زيــادة اإلنتــاج، 
ــات  ــاج حاص ــن إنت ــًا ع ــة، فض ــتخدمة يف الزراع ــاه املس ــات املي ــن كمي ــل م ــا ُيقل كم
زراعيــة خاليــة مــن امللوثــات، وإتاحــة فــرص عمــل جديــدة بمناطــق االســتصاح 
ــي،  ــة لدعــم االقتصــاد الوطن ــر للمنتجــات الزراعي ــادة معــدالت التصدي املســتهدفة، وزي

ــة ويحــد مــن االســتيراد. ــاج التقــاوي الزراعي ويســاهم يف إنت
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يعتبــر مشــروع الصــوب الزراعيــة األكبــر فــى الشــرق األوســط لســد الفجــوة بيــن اإلنتــاج 
ــاه  ــتخدام مي ــيد اس ــع ترش ــة م ــى الزراعي ــن األراض ــتفادة م ــم االس ــتهاك وتعظي واالس

ــى %20. ــا بيــن 15% إل ــراوح م ــرى بنســبة تت ال

- مشروع توشكى: 
يعتبــر مشــروع توشــكى، الــذي أعــاد إحيــاءه الرئيــس »السيســي«، أحــد أهــم املشــروعات 
ــة  ــد االقتصادي ــردودات والعوائ ــم امل ــى حج ــر إل ــد، بالنظ ــهدها البل ــي يش ــة الت القومي
املنتظــرة منــه، ســواء فيمــا يتعلــق بتحقيــق األمــن الغذائــي للمصرييــن، وكذلــك زيــادة 
ــروع  ــن مش ــل ضم ــر، ويدخ ــوب مص ــهدها جن ــة يش ــة هائل ــرة زراعي ــط طف ــادرات، وس الص

املليــون ونــص فــدان. 

ــروع  ــاء املش ــرة إنش ــت فك ــوان، وكان ــوب أس ــكى جن ــة توش ــروع يف منطق ــع املش يق
بهــدف خلــق وادي جديــد يف الصحــراء الغربيــة ىلع مســاحة 540 ألــف فــدان، وتصــل 
ــل، وبلغــت تكلفــة املشــروع 6.4  ــوادي الني ــواٍز ل ــدان، م ــون ف ــى ملي يف املســتقبل إل
مليــارات جنيــه، وتــم البــدء فيــه يف أكتوبــر 2020 وقــد تــم زراعــة 30 ألــف فــدان قمــح 
خــال أول 3 أشــهر مــن بدايــة املرحلــة األولــى، إضافــة إلــى إنهــاء تجهيــز حوالــي 200 

ألــف فــدان قابليــن للزراعــة.

ــادة الرقعــة الزراعيــة  ــك بزي ــى التغلــب ىلع الفجــوة الغذائيــة، وذل يهــدف املشــروع إل
ــة  ــك لزراع ــدان، وذل ــون ف ــى ملي ــتقبل إل ــل يف املس ــدان لتص ــف ف ــي 540 أل بحوال
حاصــات زراعيــة تســهم بشــكل أساســي يف حــل مشــكلة األمــن الغذائــي، ومــن بينهــا 
ــم  ــك تعظي ــة وبنجــر الســكر، وكذل ــل الزيتي ــذرة والقطــن والشــعير واملحاصي القمــح وال
عائــد املــوارد املتاحــة، وزيــادة الصــادرات الزراعيــة، بمــا يســاعد يف تقليــل العجــز يف 
ــن  ــة م ــباب وخاص ــن الش ــر م ــل للكثي ــرص عم ــر ف ــى توفي ــة إل ــاري، إضاف ــزان التج املي
ــذه  ــة ه ــكان وتنمي ــار وإس ــجيع ىلع إعم ــى التش ــدف إل ــا يه ــر، كم ــد مص ــباب صعي ش

ــل. ــا الني ــري ىلع وادي ودلت ــط البش ــف الضغ ــق وتخفي املناط

ــة  ــن زراع ــي يمك ــل، وبالتال ــن قب ــا م ــبق زراعته ــم تس ــدة ل ــروع أراض جدي ــح املش يتي
زراعــات جديــدة صديقــة للبيئــة، ليــس بهــا أي نــوع مــن املبيــدات، والتــي يتــم 
ــع  ــل التوس ــن أج ــر م ــة ملص ــك فرص ــل ذل ــة، ويمث ــعار عالي ــارج بأس ــى الخ ــا إل تصديره
يف تلــك الزراعــات، فضــًا عــن زراعــات أخــرى تســهم يف حــل مشــكلة األمــن الغذائــي.

يتضمــن املشــروع إنشــاء عــدة مصانــع لتعبئــة وتغليــف الحاصــات الزراعيــة، كمــا 
يســتهدف خلــق مناطــق جديــدة بمصــر مجهــزة وممهــدة بشــبكة طــرق جديــدة، 
للربــط بيــن مــدن صعيــد مصــر والتجمعــات الســكانية، لزيــادة فــرص العمــل وتشــغيل 

ــتهاك. ــاج واالس ــن اإلنت ــز بي ــد العج ــق، وس ــوادي الضي ــن ال ــروج م ــباب والخ الش

يمثــل املشــروع فرصــة للزراعــة العضويــة، وهــي زراعــات نوعيــة ُيمكــن تصديرهــا 
واالســتفادة مــن عوائدهــا، ويســتهدف املشــروع إنشــاء أكبــر مــزارع للنخيــل يف العالــم 
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ــر، عبــر زراعــة 2.3 مليــون نخلــة ىلع مســاحة  بتوشــكى لاســتهاك املحلــي والتصدي
ــة ىلع مســاحة  ــون نخل ــي مــن زراعــة 1.35 ملي ــم االنتهــاء الفعل ــف فــدا، فيمــا ت 37 أل

21 ألــف فــدان.

التنميــة  مشــروعات  عبــر  وذلــك  الحيوانــي،  اإلنتــاج  زيــادة  يف  املشــروع  يســهم 
املختلفــة، وكذلــك مشــروعات الصناعــات التكميليــة التحويليــة؛ لتعظيــم الفائــدة، 

ــر. ــادرات مص ــن ص ــع م ــزز ويرف ــا يع وبم

مــن منطلــق توفيــر جميــع الخدمــات ملشــروع توشــكى وإزالــة كافــة املعوقــات التــي 
تواجهــه؛ تــم حفــر وتبطيــن تــرع بإجمالــي طــول19.8 كــم وجــاري حفــر تــرع بطــول 18.2 
ــزة  ــاه ألجه ــخ املي ــة لض ــم 219 طلمب ــات تض ــة طلمب ــدد 52 محط ــاء ع ــم إنش ــم، وت ك
ــبكات ري  ــد ش ــم م ــا ت ــرى، كم ــات األخ ــن املحط ــد م ــاء العدي ــاٍر إنش ــوري وج ــري املح ال
ــى  ــة إل ــم« إضاف ــى 1200 م ــم إل ــن 180 م ــراوح م ــم »بأقطــار تت ــي أطــوال 420 ك بإجمال
670 كــم جــاري تنفيذهــا لتصــل أطــوال شــبكة الــري إلــى 1090 كــم، إلــى جانــب توريــد 
وتركيــب وتشــغيل 497 جهــاز ري محــوري بمناطــق األســبقية العاجلــة واســتكمالها 

لتصــل لنحــو 800 جهــاز للمرحلــة األولــى.

وأيًضــا تــم إنهــاء 415 كــم مــن شــبكات الطــرق الرئيســية واملدقــات ويتــم حالًيــا تنفيــذ 
ــذ  ــى االنتهــاء مــن تنفي ــًة إل ــي 1092 كــم املســتهدفة، إضاف 677 كــم أخــرى مــن إجمال
ــة  ــوري متمثل ــري املح ــزة ال ــات وأجه ــات الطلمب ــة محط ــاء لتغذي ــال الكهرب ــع أعم جمي
يف عــدد 2907 بــرج هوائــي بإجمالــي 650 كــم هوائيــات، وأيًضــا وصــول شــبكات 

ــد. ــكة الحدي الس

- مشــروع الدلتا الجديدة: 
ــرر  ــن املق ــدان، وم ــون ف ــاحة 2.2 ملي ــدة ىلع مس ــا الجدي ــروع الدلت ــاء مش ــيتم إنش س
ــة  ــاحة املتبقي ــن، واملس ــن القادمي ــال العامي ــدان خ ــون ف ــتزراع ملي ــن اس ــاء م االنته
مــن املقــرر أن تدخــل يف مشــروعات البنيــة التحتيــة املتكاملــة، ويأتــي املشــروع فــى 
ــات  ــى وعملي ــع األفق ــه التوس ــى« بأهمي ــاح السيس ــس »عبدالفت ــات الرئي ــار توجيه إط
ــد  ــة وتحدي ــى للزراع ــة األراض ــن صاحي ــد م ــا للتأك ــى له ــى التفصيل ــر التصنيف الحص

ــا.  ــى له ــب املحصول التركي

يهــدف املشــروع إلضافــة نســبة 15% مــن املســاحة املزروعــة، بهــدف تحقيــق األمــن 
ــات  ــل محط ــة مث ــات صناعي ــة ومجمع ــات زراعي ــروع مجمع ــيضم املش ــي، وس الغذائ
التعبئــة والتغليــف، ومحطــات التصديــر واإلنتــاج الحيوانــي، ومحطــات تصنيــع منتجــات 
األلبــان، وســيقوم املشــروع بشــكل كامــل ىلع اســتخدام نظــم الــري الحديثــة، ويشــمل 

ــوب محــور الضبعــة.  ــا: مســتقبل مصــر، وجن مشــروعين، هم
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ُيجــرى تنفيــذ املشــروع غــرب الدلتــا القديمــة وتحديــًدا يف الســاحل الشــمالي الغربــي 
ويمتــد مــن شــمال الواحــات إلــى جنــوب وادي النطــرون وشــرق وغــرب منخفــض 
ــدة ممــا  ــئ وشــبكة الطــرق الجدي ــه مــن املوان ــز موقــع املشــروع بقرب القطــارة، ويتمي
ــى املشــروع. ــن وإل ــا م ــة أيًض ــة والعمال ــر ســهولة نقــل الســلع واملنتجــات الزراعي يوف

مثــل  متنوعــة  غذائيــة  عناصــر  بوجــود  الجديــدة  الدلتــا  منطقــة  تربــة  تتميــز 
البوتاســيوم الــذي يضفــي ىلع املحاصيــل الطعــم الجيــد والقيمــة الغذائيــة العاليــة، 
ــوي ىلع  ــذي يحت ــويف« ال ــا الج ــرب الدلت ــزان غ ــدة »خ ــا الجدي ــة الدلت ــد بمنطق ويوج
ــة  ــدة للغاي ــبة جي ــي نس ــون وه ــزء يف امللي ــن 400:900 ج ــا بي ــراوح ملوحته ــاة تت مي

ــراوات. ــجرية والخض ــات الش ــب الزراع ــب أغل تناس

املشروع:  أهداف 

	 ــا ــدت يف الدلت ــي فق ــة الت ــي الزراعي ــض األراض ــاس لتعوي ــروع باألس ــدف املش يه
ووادي النيــل.

	.يهــدف املشــروع لتحقيق االكتفاء الذاتي النســبي مــن املنتجات الزراعية
	.يهــدف املشــروع لتحقيق األمن الغذائي للشــعب املصري
	 يهــدف املشــروع لتقليــل فاتــورة االســتيراد خاصــة لبعــض املحاصيــل التــي تعانــي

ــراء  ــوم الحم ــراء واللح ــذرة الصف ــح وال ــل القم ــتهاك مث ــاج واالس ــن االنت ــوة بي فج
والفــول والعــدس.

	 2.2  ــغ مســاحته ــث تبل ــدة للشــباب حي ــرص عمــل جدي ــر ف يهــدف املشــروع لتوفي
ــون فــدان ويهــدف القامــة مجتمــع مكــون مــن 5 ماييــن شــخص. ملي

	 5ــة زاحفــة قريبــة مــن العمــران القريــب لـــ يهــدف املشــروع إلقامــة تنميــة متكامل
محافظــات.

	 ــة ــة والبري ــئ البحري ــرق للموان ــبكة ط ــدة وش ــاور جدي ــل مح ــروع لعم ــدف املش يه
ــر. ــرص التصدي ــادة ف ــة لزي والجوي

	.يهدف املشــروع لخلــق مجتمعات جديدة لهــا طابع زراعي صناعي
	 يهــدف املشــروع إلقامــة مجتمعــات صناعيــة تحويلــة للمنتجــات الزراعيــة لتعظيــم

القيمــة املضافــة.
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ب. تعزيــز األمن املائي: 

اعتمــدت مصــر يف مشــروعاتها القوميــة الزراعيــة ىلع توفيــر ميــاه نهــر النيــل ورفــع 
ــرف  ــات الص ــن محط ــد م ــر العدي ــاء وتطوي ــال إنش ــن خ ــاه، م ــتخدام املي ــاءة اس كف
الصحــي وعمــل ســحارات ومعالجــة ميــاه الصــرف الزراعــي واالعتمــاد ىلع امليــاه 

ــث: ــل، حي ــر الني ــن نه ــًدا ع ــري بعي ــل لل ــتخدام بدائ ــة، واس الجوفي

	 ــل ــرع، والعم ــن الت ــر م ــن 1372 كيلومت ــل وتبطي ــن تأهي ــة م ــة املصري ــت الدول انته
ىلع تنفيــذ 4584 كيلومتــر، وتوفيــر االعتمــادات لـــ 1089 كيلومتــر أخــرى، بإجمالــي 
ــدر  ــي ته ــة الت ــات الهائل ــل الكمي ــاهم يف تقلي ــا يس ــرع، مم ــن الت ــر م 7045 كيلومت

مــن امليــاه. 
	 ،ــث ــري الحدي ــة ال ــى أنظم ــر إل ــري بالغم ــم ال ــن نظ ــدان م ــف ف ــل 254 أل ــم تحوي ت

وطلبــات للتحــول للــري الحديــث بزمــام 70 ألــف فــدان؛ حيــث يهــدف مشــروع 
تحديــث الــري إلــى تحديــث مســاحة تقتــرب مــن 5 ماييــن فــدان باألراضــي القديمــة 
ــتخدمت  ــي اس ــتصلحة الت ــي املس ــن األراض ــزء م ــى ج ــة إل ــا باإلضاف ــوادي والدلت بال

ــر. ــري بالغم ال
	 تعــد محطــة بحــر البقــر األكبــر واألضخــم يف العالــم، وتوفــر 5.6 مليــون متــر مكعــب

يف اليــوم، وتخضــع ملعالجــة ثاثيــة متطــورة تجعلهــا صالحــة للمعاييــر العامليــة 
الصحيــة لاســتخدام يف الزراعــة، وستســتخدم يف ري حوالــي 500 ألــف فــدان 

شــرق القنــاة. 
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	 ــرة ــال الفت ــام خ ــة الحم ــدة يف منطق ــاه جدي ــة مي ــة معالج ــاء محط ــيتم إنش س
ــة ـ روض  ــور الضبع ــة مح ــدة يف منطق ــا الجدي ــروع الدلت ــن مش ــرب م ــة بالق املقبل
ــا الجديــدة، وســتكون أكبــر مــن محطــة معالجــة ميــاه  الفــرج؛ لخدمــة مشــروع الدلت
ــن  ــم افتتاحهــا، وســيتم االنتهــاء مــن املحطــة يف خــال عامي ــي ت بحــر البقــر الت
ــر  ــر البق ــة بح ــمة ومحط ــة املحس ــروع محط ــى مش ــًة إل ــذا إضاف ــى، ه ــد أقص بح
ــدة. ــا الجدي ــروع الدلت ــة بمش ــة املائي ــوا الحاج ــن يغط ــام الذي ــة الحم ــة معالج ومحط

	 ــاه ــات املي ــن كمي ــط م ــن 60 و70% فق ــا بي ــة م ــوب الزراعي ــروع الص ــتهلك مش يس
امليــاه  اســتخدام  يتــم  إذ  املكشــوفة،  التقليديــة  الزراعــات  تســتهلكها  التــي 
ــى أنهــا تســتخدم ري املزروعــات بطريقــة التنقيــط  ــري باإلضافــة إل الجوفيــة يف ال
ــراط  ــات أن القي ــات واإلحصائي ــفت الدراس ــد كش ــاه، وق ــن املي ــدر م ــل اله ــا يقل مم
ــاج فــدان كامــل مــن األراضــي املكشــوفة،  ــة يعــادل إنت الواحــد مــن الصــوب الزراعي
كمــا أن الصوبــة الزراعيــة توفــر 40% مــن امليــاه وتتيــح أحياًنــا إنتــاج أربعــة أو 

ــوفة. ــات املكش ــن الزراع ــا م ــاف نظيرته ــة أضع خمس
	 مشــروع خاصــة يف  الجوفيــة؛  امليــاه  آبــار  حفــر  بالتوســع يف  الدولــة  تهتــم 

ــري  ــف املص ــركة الري ــا ش ــرف عليه ــي تش ــدان، والت ــون ف ــة 1.5 ملي ــتصاح وزراع اس
ــم  ــث ت ــر حي ــا مص ــي تمتلكه ــة الت ــاه الجوفي ــروع ىلع املي ــد املش ــد، ويعتم الجدي
ــروع  ــق املش ــة بمناط ــاه الجوفي ــار املي ــن آب ــًرا م ــن 1080 بئ ــر م ــاء أكث ــر وإنش حف
حتــى مطلــع عــام 2018م، يف مناطــق الفرافــرة الجديــدة والفرافــرة القديمــة، وغــرب 
ــت مســاحة مــن األراضــي القابلــة للتنميــة  املنيــا، ومنطقــة املغــرة وتوشــكى، غطَّ
ر بحوالــي 250 ألــف فــدان، ويغطــي البئــر اســتخدامات نحــو 238 فداًنــا، وهنــاك  تقــدَّ
مســاحات مــن املشــروع تــم تخصيصهــا ملســتثمرين بــدون آبــار جوفيــة؛ نظــًرا 
ــا لاشــتراطات  ــار بمعرفتهــم طبًق ــام بحفــر اآلب لرغبــة هــؤالء املســتثمرين يف القي

ــة.  ــوارد املائي ــل وزارة امل ــن قب ــة م املوضوع
	 ــل ــي تتحم ــل الت ــة املحاصي ــار زراع ــري اختي ــاه ال ــتهاك مي ــيد اس ــل يف ترش يدخ

ــة  ــة مللوح ــل مقاوم ــن املحاصي ــاف م ــتنباط أصن ــري، واس ــاه ال ــة مي ــاف وقل الجف
ــة. ــا ملوح ــاه فيه ــا بمي ــن زراعته ــي يمك األرض، أو الت

	 ــى ــة إل ــة إضاف ــري واملالي ــة وال ــن وزارات الزراع ــاون بي ــول للتع ــع بروتوك ــم توقي ت
البنــك األهلــي والبنــك الزراعــي املصــري، للتحــول مــن الــري بالغمــر إلــى الــري 
الحديــث، وتوفيــر برنامــج تمويلــي ملــدة 10 ســنوات بــدون فائــدة، مــع وجــود حزمــة 
ــز  ــك الحواف ــرز تل ــل أب ــة، وتتمث ــام للمنظوم ــز لتشــجيع املزارعيــن ىلع االنضم حواف
ــم دراســات الســوق الازمــة  ــى تقدي ــة إل ــي الكامــل، باإلضاف ــر الدعــم الفن يف توفي
ــر  ــه وتوفي ــري بأرض ــر ال ــعر لتطوي ــل س ــزارع ىلع أفض ــول امل ــان حص ــوك لضم للبن

ــد.  ــة فوائ ــدون أي ــك ب ــازم لذل ــل ال التموي
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ج. مواجهــة التغيرات املناخية: 
تنبهــت الحكومــة املصريــة لتحديــات تغيــر املنــاخ التــي تؤثــر ىلع املحاصيــل الزراعيــة واملــوارد 

املائيــة، وانعكــس ذلــك يف رؤيــة مصــر 2030، حيــث: 

	 قــام مجلــس الــوزراء بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة للحــد مــن مخاطر الكــوارث بمركــز معلومــات مجلس
الــوزراء، وأنشــأت وزارة املــوارد املائيــة مركــزا للتنبــؤ باألرصاد الجويــة والتغيــرات املناخية.

	 صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء  رقــم 1912 لســنة 2015 بتشــكيل املجلــس الوطنــي
املصــري للتغيــرات املناخيــة برئاســة وزيــر البيئــة وعضويــة ممثلــي عــدد مــن 
ــك بهــدف العمــل  ــة يف مصــر، وذل ــرات املناخي ــة بالتغي ــات املعني ــوزارات والهيئ ال
ورســم  املناخيــة،  التغيــرات  لتقييــم  إســتراتيجية وطنيــة شــاملة  إعــداد  ىلع 
الخطــط الوطنيــة الخاصــة بمواجهــة تأثيــرات هــذه التغيــرات والتكيــف معهــا مــع 
تحديــد االحتياجــات املاليــة الســنوية الــازم إدراجهــا  يف املوازنــة العامــة للدولــة 
بشــكل ســنوي لــكل وزارة أو هيئــة معنيــة للبــدء الفــوري يف مشــاريع تهــدف إلــى 

ــا. ــف معه ــا أو التكي ــة أو مواجهته ــرات املناخي ــر التغي ــن تأثي ــد م الح
	 بــدأت وزارة املــوارد املائيــة والــري يف تطبيــق نظــم الــري املعتمــدة ىلع تقنيــات

صديقــة للبيئــة وتــؤدي إلــى انبعاثــات أقــل مــن الغــازات املســببة لاحتبــاس 
الحــراري مثــل اســتخدام الطاقــة الشمســية يف تشــغيل اآلبــار الجوفيــة أو مضخــات 
ــة، كمــا أنهــا  ــرات املناخي ــرات التغي ــي تعــد وســيلة لتخفيــف تأثي ــاه والت رفــع املي
ــل. ــة املحاصي ــين إنتاجي ــة وتحس ــوارد املائي ــتخدام امل ــاءة اس ــع كف ــاهم يف رف تس

	 ــة ــري بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــدأت وزارة املــوارد املائيــة وال ب
ــع  ــل ىلع التوس ــا، العم ــمال الدلت ــدوار بش ــر ال ــة كف ــاو«، يف منطق ــة »الف والزراع
ــاه دون  ــات املي ــغيل مضّخ ــية يف تش ــة الشمس ــتخدام الطاق ــاه باس ــذا االتج يف ه
الحاجــة إلــى شــبكة الكهربــاء أو إلــى ديــزل ذات تكلفــة مرتفعــة وهــو مــا يقلــل مــن 
ــن  ــك ضم ــي ذل ــرار، ويأت ــكلة االحت ــض مش ــاهم يف خف ــزارع ويس ــف ىلع امل التكالي
خطــة وضعتهــا وزارة املــوارد املائيــة والــري لتحديــث نظــم الــري يف جميــع أنحــاء 
مصــر بحلــول عــام 2050 وتهــدف هــذه الخطــة إلــى تحســين الظــروف البيئيــة ورفــع 
ــة  ــاه واإلنتاجي ــن وتحســين ورفــع كفــاءة اســتخدام املي مســتوى املعيشــة للمزارعي

ــة. الزراعي

د. التعامل مع أزمة األســمدة: 
تعاملــت الحكومــة مع أزمة األســمدة بعدة طرق، وذلــك ىلع النحو التالي: 

	 ــركات ــزام الش ــات بإل ــة توجيه ــرة، أصــدرت الحكوم ــاع األســعار األخي ــة ارتف خــال أزم
بتفعيــل بنــد توفيــر نســبة 55% مــن إنتاجهــا للجمعيــات الزراعيــة لتوفيــر املقــررات 
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املطلوبــة للمســتحقين، وتهدئــة حــدة األزمــة فــى مقابــل تخصيــص 10% مــن 
ــتصلحة،  ــدة واملس ــق الجدي ــة باملناط ــيرة التنمي ــم مس ــر ودع ــوق الح ــاج للس اإلنت
خاصــة وأن هنــاك فئــة كبيــرة مــن املزارعيــن بتلــك املناطــق، مــن الناحيــة األخــرى 
أصحــاب الشــركات اعترضــوا ىلع هــذه اإلجــراءات رغــم أن الســعر العاملــى هــو 
ــص  ــة وأن تخصي ــر موفق ــة غي ــرارات الحكوم ــل رأوا أن ق ــماد، ب ــوق الس ــدد لس املح
ــج، وأن  ــعرين للمنت ــود س ــن وج ــة م ــق حال ــم يخل ــر واملدع ــوق الح ــبتين بالس نس

ــاج. ــات اإلنت ــعر مدخ ــر س ــى تحري ــل ف الح
	 ــى ــراء عقاب ــر« كإج ــهادة التصدي ــن »ش ــاج م ــركات اإلنت ــان ش ــة حرم ــررت الحكوم ق

ضــد غيــر امللتزميــن بالحصــص املطلوبــة التــى تمنحــه الحــق فــى التصديــر 
ــر  ــى مص ــماد ف ــوق الس ــم س ــى تحك ــب الت ــرض والطل ــة الع ــا أن سياس ــارج، كم للخ
ــاك  ــة وأن هن ــة، خاص ــر مدعم ــعار غي ــر بأس ــوق الح ــبة للس ــص نس ــب تخصي تتطل
ــن  ــرة م ــاحات كبي ــاك مس ــا أن هن ــازات، كم ــدون حي ــن ب ــن املزارعي ــرة م ــة كبي فئ
ــم،  ــرات« املدع ــا« و«النت ــن »اليوري ــم م ــددة له ــات املح ــا الكمي ــى ال تكفيه األراض
ــر  ــوق الح ــن الس ــة م ــم املطلوب ــى كمياته ــتكمال باق ــى اس ــون إل ــى يلجئ وبالتال

ــة. ــعار عالي بأس
	 بــدأت وزارة الزراعــة دعــم هــذا امللــف عــن طريــق تبنــى منظومــة إلكترونيــة »كارت

الفــاح« لتوفيــر مســتلزمات الســماد ووصــول الدعــم ملســتحقيه، وكانــت هــذه 
ــماد  ــع الس ــة توزي ــط منظوم ــوزارة لضب ــا ال ــى تبنته ــد األدوات الت ــى أح ــوة ه الخط

ــازات. ــاحات الحي ــا ملس ــن وفًق ــمية للمزارعي ــعار الرس باألس
	 ــوازن ــق الت ــى تحقي ــاهم ف ــميد تس ــل تس ــر بدائ ــًرا لتوفي ــوًطا كبي ــر ش ــت مص حقق

ــاوي،  ــماد الكيم ــال ىلع الس ــدة اإلقب ــف ح ــة، وتخف ــماد املطروح ــات الس ــن كمي بي
النظيفــة«  »الزراعــات  فــى  للتوســع  متكاملــة  إســتراتيجية  تبنــى  رأســها  ىلع 
ــك يف:  ــر ذل ــماد، ويظه ــتخدامات الس ــرهة الس ــر الش ــات غي ــن الزراع ــا م باعتباره

مشــروعات الصــوب الزراعيــة حيــث تقلــل مــن اســتخدام الســماد، كمــا ُيعــد مشــروع  	
ــذة  ــة املنف ــة الزراعي ــروعات التنمي ــر مش ــي أكب ــر ثان ــذي يعتب ــات ال ــرق العوين ش
ــه أهميــة خاصــة ألن هــذه املنطقــة  ــوادي يف جنــوب غــرب مصــر، ل يف جنــوب ال
ــمدة  ــن األس ــا م ــة تماًم ــات خالي ــج زراع ــي تنت ــر الت ــى يف مص ــة األول ــي املنطق ه
ــل  ــن أفض ــد م ــك تع ــي، ولذل ــوث البيئ ــن التل ــة م ــة خالي ــي منطق ــدات، وه واملبي
ــا  ــات مم ــي املحافظ ــن باق ــا ع ــك لبعده ــاالت، وذل ــين الس ــة وتحس ــق الترب مناط

ــة. ــزل طبيعي ــافة ع ــا مس ــق له يحق
يتيــح مشــروع توشــكى أراض جديــدة لــم تســبق زراعتهــا مــن قبــل، وبالتالــي يمكــن  	

زراعــة زراعــات جديــدة صديقــة للبيئــة، ليــس بهــا أي نــوع مــن املبيــدات. 
ــدار  	 ــأن إص ــنة 2021 بش ــم 169 لس ــرار رق ــي الق ــتصاح األراض ــة واس ــر الزراع ــرر وزي ق

الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 12 لســنة 2020 يف شــأن الزراعــة العضويــة.
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هـــ. التعامل مع مشــكلة هدر الطعام »زيادة الفاقد التســويقي«: 
تعاملــت الحكومــة مع هذه األزمة، من خال: 

1. املزيد مــن صوامع الحبوب:   

التخزينيــة لصوامــع  الســعة  رفــع  أنهــا تعمــل ىلع   ،2021 الحكومــة عــام  أعلنــت 
إلــى جانــب تطويــر الصوامــع باســتخدام تكنولوجيــا األتمتــة الصناعيــة  الحبــوب، 
لزيــادة كفــاءة ساســل التوريــد، ويف اآلونــة األخيــرة ىلع صعيــد تخزيــن الحبــوب جــاء 
ــتودعات  ــة مس ــاء أربع ــود إلنش ــام ىلع عق ــن ع ــامكريت وحس ــكوم وس ــول أوراس حص
يف الشــرقية والســويس والفيــوم واألقصــر، ويدعــم البنــك املركــزي أيًضــا تطويــر قــدرات 
ــام  ــزي ع ــك املرك ــمح البن ــا، وس ــة وتعبئته ــز األغذي ــين تجهي ــد لتحس ــن والتبري التخزي
ــة 100  ــة بقيم ــروض املدعوم ــه للق ــن مبادرت ــتفادة م ــة باالس ــركات الزراعي 2020 للش
ــد  ــع التبري ــف وصوام ــة والتغلي ــق التعبئ ــن مراف ــد م ــك املزي ــدد البن ــه، وح ــار جني ملي

ــاد.  ــن االقتص ــزء م ــذا الج ــل له ــح التموي ــية لفت ــداف الرئيس ــن األه ــن بي م

2. شــبكة تجارة داخلية أقوى: 

ــام،  ــة الطع ــى طاول ــة إل ــن املزرع ــذاء م ــة الغ ــدر يف رحل ــن اله ــد م ــة للح يف محاول
كشــفت وزارة التمويــن يف 2017 عــن اســتراتيجية للنهــوض بقطــاع التجــارة الداخليــة، 
ــن  ــد م ــد للح ــل التوري ــهيل ساس ــتية لتس ــات اللوجس ــر الخدم ــز ىلع توفي ــي ترك والت
ــة  ــات أوربي ــة وحكوم ــات تنموي ــع مؤسس ــا م ــة أيًض ــت الحكوم ــام، وتعاون ــدر الطع ه
مــن أجــل إنشــاء ساســل تجاريــة وإنشــاء ســوق جملــة لتحســين األمــن الغذائــي، إلــى 
جانــب تدشــين املزيــد مــن املراكــز اللوجســتية، ومؤخــًرا، بــدأت وزارة الزراعة يف الســماح 

ــدة %5. ــان مــن خــال قــروض مدعومــة بفائ ــع األلب ــز لتجمي ــن بإنشــاء مراك للمزارعي

و. الزيادة الســكانية: 
رأت الدولــة املصريــة أن معــدالت الزيــادة الســكانية تقفــز بشــكل غيــر منضبــط يفــوق 
ــط  ــس فق ــة لي ــاحة األرض املنزرع ــا أن مس ــة، كم ــة والزراعي ــة االقتصادي ــدرات الدول ق
يف ثبــات ولكنهــا أيًضــا يف تناقــص يف الســنوات األخيــرة نتيجــة التعــدي ىلع 
األراضــي الزراعيــة؛ فنجــد أن األراضــي الزراعيــة كانــت يف ســتينات القــرن املاضــي 
ــال  ــر خ ــت مص ــن أصبح ــح واألرز، ولك ــن القم ــن م ــة املصريي ــد ىلع حاج ــا يزي ــج م تنت
ــاض  ــة انخف ــوب نتيج ــتوردة للحب ــم املس ــدان العال ــر بل ــن أكث ــة م ــنوات املاضي الس
ــة  ــي الزراعي ــي يف االراض ــع األفق ــة التوس ــن الدول ــتدعى م ــا اس ــة، مم ــة الزراعي الرقع
ــة، ويف  ــكانية الفائق ــادة الس ــتيعاب الزي ــن واس ــكل مواط ــذاء ل ــر الغ ــل توفي ــن أج م
الوقــت نفســه تحــاول الدولــة املصريــة التوعيــة بأهميــة تحديــد النســل، حيــث 

ــة.  ــه الدول ــر يواج ــبء كبي ــكانية ع ــادة الس ــكل الزي تش



 الصراع الجيوسياســي فى الشــرق االوسط: منا هنا نبدأ

34

34

ــن  ــة األم ــة أزم ــًرا ملواجه ــوًدا كبي ــذل جه ــة تب ــة املصري ــبق أن الدول ــا س ــح مم ويتض
ــه القطــاع األهــم  ــي بشــكل عــام وأزمــة قطــاع الزراعــة بشــكل خــاص، حيــث أن الغذائ
لألمــن الغذائــي املصــري؛ فهــو القطــاع التــي يعتمــد عليــه اإلنســان والحيــوان والدواجن 
)الــذي يعــود بالنفــع ىلع اإلنســان بعــد ذلــك(، ولذلــك تحــاول الدولــة املصريــة تقديــم 

الدعــم للمزارعيــن، وفيمــا يلــي بعــض جهــود الدولــة يف دعــم املزارعيــن:

	 6 مليــارات جنيــه ســنوًيا بفائــدة تمويــل املحاصيــل االســتراتيجية بأكثــر مــن 
ــن  ــر م ــادل أكث ــا يع ــع 7%، بم ــا بواق ــا دعًم ــة منه ــل الدول ــث تتحم ــرة 5%، حي ميس
500 مليــون جنيــه ســنوًيا، ليســتفيد مــن هــذا التمويــل نحــو 600 ألــف مــزارع 
ــل األقســاط املســتحقة  ــي تأجي ــزارع مــن مبادرت ــف م ــا اســتفاد 328 أل وفــاح، بينم
وإعفــاء املتعثريــن، بإجمالــي مديونيــة قدرهــا 8.9 مليــارات جنيــة، وكان البنــك 
ــواع  ــر مــن الفاحيــن كنــوع مــن أن ــون عــن عــدد كبي الزراعــي املصــري أســقط الدي

ــاح. ــة للف ــا الدول ــي قدمته ــات الت الخدم
	 ــا ممــوال مــن دول  ومؤسســات خــال الـــ 3 ســنوات ــا زراعًي يوجــد 56 مشــروًعا تنموًي

املاضيــة بنحــو  14.4 مليــار جنيــه، وتتركــز هــذه املشــروعات يف مجــاالت اســتصاح 
األراضــي، وتأهيــل  البحيــرات وتوســيع البواغيــز وتدعيــم امليكنــة الزراعيــة، وإقامــة 
مجتمعــات ريفيــة،  وإنشــاء صــوب زراعيــة، باإلضافــة إلــى تدعيــم آليــات الــري 
الحقلــي الحديــث، ودعــم صغــار املزارعيــن، والتســويق  الزراعــي، وانتشــار تجمعــات 

ــة. ــة متكامل زراعي
	 مــزود كارت  مليــون   1.2 بينهــم  مــن  الفــاح  كارت  مــن  ماييــن   3 طباعــة  تــم 

بخاصيــة ميــزة لبنــاء قواعــد بيانــات إلكترونيــة لإلنتــاج الزراعــي، بمــا يجعــل 
ــازات املســجلة  ــي الحي ــغ إجمال ــة بنــك متنقــل، فيمــا بل ــة بمثاب ــات الزراعي الجمعي
ــي  ــن إجمال ــل لـــ 98% م ــة تص ــبة مطابق ــازة، بنس ــن حي ــة 5.6 مايي ىلع املنظوم
ــة  ــت وPOS، باإلضاف ــزة التابل ــة بأجه ــة زراعي ــد 5700 جمعي ــم تزوي ــا ت ــازات، كم الحي
إلــى تدريــب 8100 مــن العامليــن بالجمعيــات ىلع اســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة 

ــاح. ــن كارت الف ــة م ــتفادة ممكن ــل اس ــق أفض لتحقي
	 ــة ــة إلكتروني ــة زراعي ــر« كأول منص ــري مص ــة »أج ــاق منص ــم إط ــو 2021، ت يف يولي

الدعــم  خدمــات  توفيــر  بهــدف  املصريــة،  الرقميــة  الزراعيــة  الشــبكة  ضمــن 
والتمويــل والتجــارة والبحــوث واإلمــدادات املقدمــة للقطــاع الزراعــي، وقــد تــم 
تطويرهــا بأحــدث تقنيــات وخــواص التجــارة اإللكترونيــة لتكــون همــزة الوصــل بيــن 
ــة  ــات داعم ــة وهيئ ــات زراعي ــن وجمعي ــن موردي ــاع م ــراف القط ــع أط ــزارع وجمي امل
ــركة و70  ــة لـــ150 ش ــجلين باملنص ــدد املس ــول ع ــا بوص ــل، علًم ــات تموي ومؤسس

جمعيــة. 
	 املحاصيــل املنزرعــة  لبعــض  املســاحات  لحصــر  تجريبــي  تطبيــق  إنشــاء  تــم 

الــذكاء  بتطبيقــات  الصناعيــة  األقمــار  تحليــل صــور  االســتراتيجية عــن طريــق 
مــرة. وذلــك ألول  االصطناعــي 
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	 ــتهدف ــن املس ــث م ــة«، حي ــاة كريم ــادرة »حي ــل مب ــاح يف ظ ــم للف ــم الدع تقدي
إنشــاء أكثــر مــن 332 مجمــع خدمــات زراعيــة تقــدم خدماتهــا ألكثــر مــن 1500 قريــة 

ــى للمشــروع. ــة األول خــال املرحل
	 ــة ــروع التنمي ــال مش ــن خ ــة، م ــق الحدودي ــن يف املناط ــة املزارعي ــت الدول دعم

ــتصاح  ــاق، واس ــار أعم ــر 6 آب ــه حف ــم خال ــذي ت ــاتين، وال ــب وش ــة لحاي املتكامل
ــة  ــك إقامــة 118 صوب ــري بالتنقيــط، وكذل ــر مجهــزة بشــبكة لل ــا ىلع كل بئ 50 فداًن
ــارك ومحطــة مركــز  ــو ســعفة والديــف وإمب زراعيــة يف كل مــن أوديــة حوضيــن وأب
بحــوث الصحــراء بشــاتين، كمــا تــم توزيــع 2000 رأس أغنــام ىلع صغــار املزارعيــن 
ــش  ــبل العي ــن س ــروع تمكي ــن مش ــًا ع ــاتين، فض ــاد وش ــو رم ــب وأب ــق حاي بمناط
للمجتمعــات الهشــة بمطــروح، حيــث تــم تنفيــذ 8 آبــار نشــؤ، وجــار تجهيــز 50 بئــًرا 
ــو 255.7  ــن نح ــة وتحصي ــة بيطري ــذ 47 قافل ــى تنفي ــة إل ــام 2021-2022 باإلضاف لع
آالف رأس مــن الثــروة الحيوانيــة، وتنفيــذ 4 حقــول إرشــادية بمســاحة 8 أفدنــة 

ــث.  ــذ 3 نمــاذج ري حدي ــع تنفي ــة م وإنشــاء 4 صــوب زراعي
	 4666 خــال الـــ 7 ســنوات املاضيــة تــم توزيــع 126 طــن شــعير و14 طــن قمــح لدعــم

مزارًعــا وجــار اإلعــداد ملوســم 2021 /2022، لتوزيــع 50 طــن تقــاوي شــعير جيــزة 126، 
ــز  ــا، وجــار التجهي ــون لدعــم 6562 مزارًع ــر 262.5 آالف شــتلة زيت ــى توفي ــة إل باإلضاف

لدعــم املزارعيــن بعــدد 70 ألــف شــتلة موســم 2022-2021.
	 ــة وتقديمهــا ــة اإلنتاجي ــر تقــاوي عالي ــم تحديــث منظومــة التقــاوي بهــدف توفي ت

املحاصيــل  مــن  جديــدة  أصنــاف  وإنتــاج  واســتنباط  مناســبة،  بأســعار  للفــاح 
ــراض  ــة واألم ــاوم امللوح ــاه وتق ــر املي ــرة وتوف ــة قصي ــرة زراع ــتراتيجية ذات فت االس
ــو  ــدة ىلع النح ــاوي املعتم ــة للتق ــة الحالي ــي التغطي ــة، وتأت ــرات املناخي والتغي
ــول  ــة الف ــذرة لـــ 100%، و32.8% ألفدن ــة ال ــة ألفدن ــبة التغطي ــت نس ــي: وصل الحال
البلــدي، و19.3% ألفدنــة األرز، بينمــا وصلــت نســبة التغطيــة ألفدنــة القمــح لـــ 
ــي  ــم الزراع ــال املوس ــح خ ــاوي القم ــعار تق ــض أس ــم تخفي ــه ت ــا بأن 40.9%، علًم

الشــتوي عــام 2021 بنســبة %20.
وبعــد األطــاع ىلع الجهــود التــي تقــوم بهــا الدولــة، يمكــن التوصيــة ببعــض األمــور 
التــي يمكــن أن تســاهم يف تحســين وضــع القطــاع الزراعــي وبالتالــي األمــن الغذائــي 

ــي:  ــك كاألت ككل، وذل
ــم  ــن أه ــويق م ــر التس ــام 2015: يعتب ــادر ع ــة الص ــة التعاقدي ــون الزراع ــل قان أ. تفعي
املعوقــات التــى تواجــه اإلنتــاج الزراعــى والنهــوض بــه، كمــا أنــه ُيعــد الســبب 
ــاح  ــى الف ــث يعان ــل، حي ــض املحاصي ــة بع ــن ىلع زراع ــزوف املزارعي ــى وراء ع الرئيس
مــن عــدم قدرتــه ىلع بيــع حاصاتــه الزراعيــة، نتيجــة لعــدم وجــود منظومــة متكاملــة 

ــار. ــع التج ــتغال وجش ــة الس ــه فريس ــا يجعل ــويق، مم للتس
ــدورة الزراعيــة بصــورة أخــرى، وتجميــع  ــون الزراعــة التعاقديــة ىلع عــودة ال يعمــل قان
الزراعــات مــن الحاصــات التــى تحتاجهــا الدولــة، كمــا يضمــن تســويق املنتــج الزراعــى، 
ويعــزز الثقــة بيــن الحكومــة واملزارعيــن، ويعمــل ىلع تســجيل عقــد ملــزم بيــن وزارة 
الزراعــة واملشــترى، يضمــن حــق كل مــن الطرفيــن، وإذا حــدث أى خــاف بيــن الطرفيــن 
يحكــم املركــز وينفــذ قــراره، وهــذا التوجــه كان الســبب فــى نجــاح الزراعــة فــى العديــد 
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مــن الــدول مثــل: املغــرب، كينيــا، والواليــات املتحــدة.  
 ُيعــد الهــدف مــن تطبيــق قانــون الزراعــة التعاقديــة، هــو القضــاء ىلع التفتــت 
الحيــازى، وتجميــع املســاحات الزراعيــة، بمــا يعــود بالنفــع ىلع الفــاح والدولــة، ويــؤدى 
ــد اجتماعــى، واقتصــادى، حيــث يعمــل ىلع تحســين دخــل املــزارع،  ــى تحقيــق عائ إل
وحمايتــه مــن جشــع التجــار واســتغالهم لــه، كمــا أنــه يعمــل ىلع تشــجيع املزارعيــن 
ــه  ــوض ب ــاج والنه ــادة اإلنت ــى زي ــؤدى إل ــا ي ــة، مم ــن الدول ــتهدف م ــة املس ىلع زراع
وزيــادة الصــادرات الزراعيــة، وتقليــل فاتــورة الــواردات، وزيــادة القيمــة املضافــة للمنتــج 
الزراعــى، وتوفيــر فــرص عمــل، ممــا يســاهم يف تحقيــق األمــن الغذائــي وســد الفجــوة 

ــات. ــض املنتج ــة يف بع الغذائي
ــا  ــول الصوي ــة »ف ــل الزيتي ــض املحاصي ــرة لبع ــة وألول م ــة التعاقدي ــذ الزراع ــم تنفي ت
وعبــاد الشــمس« وتــم إعــداد القواعــد الخاصــة بتنظيــم العمــل بمركــز الزراعــات 
ــر مــن  ــاد الشــمس وأكث ــر مــن 10 آالف فــدان مــن عب التعاقديــة وتــم التعاقــد ىلع أكث

ــا.  ــول صوي ــدان ف ــف ف 25 أل
ــا ىلع  ــزء منه ــادة يف ج ــص امل ــتور: تن ــن الدس ــادة 29 م ــص امل ــة بن ــزام الدول ب. الت
شــراء املحاصيــل الزراعيــة األساســية بســعر مناســب يحقــق هامــش ربــح للفــاح، وذلــك 

ــة.  ــات الزراعي ــات والجمعي باالتفــاق مــع االتحــادات والنقاب
ج. زيــادة االهتمــام بالبحــوث الزراعيــة: خاصــة البحــوث املتعلقــة بانتــاج وتطويــر 
االصنــاف املتأقلمــة مــع التغيــرات املناخيــة، واألصنــاف املقاومــة للملوحــة واألصنــاف 
ــة  ــاه واملقاوم ــرة للمي ــاف املوف ــث واألصن ــرة املك ــاف قصي ــرارة واالصن ــة للح املقاوم
للجفــاف، واالنفــاق علــي تحســين الســاالت الحيوانيــة، وذلــك مــن خــال زيــادة اإلنفــاق 

ــى.  ــج املحل ــى النات ــى إجمال ــى ف ــث العلم ىلع البح
د. العمــل ىلع تغيــر الثقافــة الغذائيــة الســائدة: يعتمــد الشــعب املصــري ىلع القمــح 
ــتهاك  ــط اس ــل متوس ــح، وص ــبق التوضي ــا س ــث كم ــذاءه، حي ــي يف غ ــكل أساس بش
الفــرد فــى مصــر مــن الخبــز إلــى 200 كيلــو جــرام ســنوًيا، وهــو أىلع اســتهاك 
ــز كطعــام للدواجــن  ــم، فضــًا عــن اتجــاه البعــض يف اســتخدام الخب ــز فــى العال للخب
ــراءات  ــاذ إج ــتهاك واتخ ــط االس ــر نم ــرورة تغي ــة بض ــب التوعي ــك يج ــية، ولذل واملاش

ــك. ــاه ذل ــة تج فعلي
السياســات  بيــن  التنســيق  خــال  مــن  العربــي:  االقتصــادي  التكامــل  تعزيــز  هـــ. 
ــق  ــي وخل ــدان الزراع ــة يف املي ــترك خاّص ــي املش ــل العرب ــيط العم ــة وتنش االقتصادي
ســوق عربيــة مشــتركة، والعمــل ىلع تحســين القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة 
العربيــة يف األســواق املحليــة والعامليــة يف ظــل التحــوالت االقتصاديــة الراهنــة 
ــال  ــن خ ــك إال م ــم ذل ــن يت ــة ول ــارة العاملي ــة التج ــات منظم ــا اتفاقي ــي فرضته الت
ــك  إســتراتيجية تجعــل مــن بيــن أهدافهــا تحقيــق الكفــاءة اإلنتاجيــة ومــا يتطلبــه ذل

ــف. ــض للتكالي ــن خف م
ويمكــن أن تســاهم هــذه التوصيــات مــع الجهــود التــي تقــوم بهــا الدولــة يف تأميــن 
ــب األســعار يف  ــد مــن املخاطــر الناتجــة عــن تقل ــا يجنبهــا العدي ــي، مم األمــن الغذائ
ــة  ــرة جائح ــة كفت ــرات األوبئ ــة أو فت ــات الدولي ــن األزم ــة ع ــة الناتج ــواق العاملي األس
كورونــا، ويدعــم ذلــك أنــه بفضــل هــذه املشــاريع كانــت مصــر أقــل الــدول تأثــًرا بأزمــة 
كورونــا يف أمنهــا الغذائــي، وقامــت بتصديــر العديــد مــن منتجاتهــا الزراعيــة باإلضافــة 

ــة.  ــر مــن املنتجــات الزراعي ــدول الكبــرى يف عــدد كبي ــى منافســة بعــض ال إل
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الخاتمة:
ــة  ــة تبــذل جهــوًدا حثيثــة مــن أجــل حماي ــة املصري يتضــح ممــا ســبق أن الدول
األمــن الغذائــي، وجــاءت أبــرز هــذه الجهــود يف القطــاع الزراعــي، حيــث أن قطــاع 
ــد  ــمكي، ُتع ــي وس ــي وداجن ــاج حيوان ــطة إنت ــن أنش ــه م ــق ب ــا يلح ــة وم الزراع
املصــدر األساســي للغــذاء، وملدخــات القطــاع الصناعــي، كمــا أظهــرت تداعيــات 
ــث  ــة، حي ــاع الزراع ــا قط ــي يحتله ــة الت ــة البالغ ــا األهمي ــروس كورون ــة في جائح
ســاهم يف الوفــاء باالحتياجــات الغذائيــة للمواطنيــن دون ظهــور اختناقــات 

ــًرا بالجائحــة. ــواردات تأث يف األســواق جــراء تقلــص تدققــات ال

احتلــت مصــر املرتبــة الـ10عربًيــا والـــ60 عاملًيــا يف مؤشــر األمــن الغذائــي 
العاملــي للعــام 2020، الصــادر عــن مجلــة »اإليكونوميســت«، وتقدمــت مصــر 
ــاول  ــد، ويتن ــا والهن ــوب إفريقي ــيا وجن ــل إندونيس ــف ىلع دول مث يف التصني
مؤشــر األمــن الغذائــي القضايــا األساســية املتمثلــة يف تكاليــف الغــذاء وتوافــره 
ــا للمقاييــس  ــا ديناميكي ــم، كمــا يعــد نموذًج ــة حــول العال ــه يف 113 دول وجودت
واملتقدمــة  الناميــة  البلــدان  الغذائــي يف  األمــن  حــول  والنوعيــة  الكميــة 
ىلع حــد ســواء، ويتــم ترتيــب الــدول ىلع املؤشــر ىلع أســاس 4 عوامــل 
ــوارد  ــه وامل ــره ونوعيت ــدى تواف ــذاء، وم ــف الغ ــل تكالي ــدرة ىلع تحم ــمل الق تش

الطبيعيــة الخاصــة بالحصــول عليــه.

الغذايئــة  املحاصيــل  تشــهدها  التــي  الغذائيــة  الفجــوة  مــن  الرغــم  وىلع 
ــح، إال  ــبق التوضي ــا س ــدي كم ــول البل ــذرة والف ــح وال ــر كالقم ــية يف مص االساس
ــبة %100،  ــى نس ــل إل ــل تص ــض املحاصي ــا يف بع ــاًء ذاتًي ــق اكتف ــر تحق أن مص
ــد  ــة، وتع ــه الطازج ــح، والفواك ــة، واملوال ــروات الطازج ــس، والخض ــل البطاط مث
ــاد  ــى دول االتح ــة إل ــر، وبخاص ــة ملص ــل التصديري ــن املحاصي ــل م ــذه املحاصي ه
ــان،  ــن واأللب ــي يف الدواج ــاء الذات ــق االكتف ــا تحق ــج، كم ــي ودول الخلي األوروب
ــة  ــبة 60% نتيج ــراء، بنس ــوم الحم ــن اللح ــي م ــاء الذات ــت لاكتف ــر وصل ــا مص كم

ــي. ــاج الحيوان ــع يف اإلنت ــود التوس جه

وبذلــك يمكــن تصنيــف مصــر ىلع أنهــا تحقــق األمــن الغذائــي بشــكل نســبي، 
حيــث يتوفــر لديهــا أبعــاد األمــن الغذائــي التــي ســبق توضيحهــا، وأن كان 
ــل يف:  ــي تتمث ــية، وه ــة االساس ــا الغذائي ــة يف محاصيله ــوة غذائي ــا فج لديه

	 ــلع ــع الس ــن جمي ــر م ــتراتيجي يف مص ــي اس ــد احتياط ــذاء: يوج ــر الغ توفي
األساســية واللحــوم يكفــي ملــدة تتــراوح مــن أربعــة إلــى ســتة أشــهر، فعلــى 
يكفــي  بينمــا   ،2022 ســبتمبر  حتــى  األرز  مخــزون  يكفــي  املثــال  ســبيل 
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االســتراتيجي  للمخــزون  وبالنســبة   ،2022 فبرايــر  حتــى  الســكر  احتياطــي 
ــوم  ــن اللح ــا م ــة أن لديه ــارة الداخلي ــن والتج ــدت وزارة التموي ــوم أك ــن اللح م
الحمــراء احتياطــي يكفــي حتــى 18شــهر، بينمــا احتياطــي الدواجــن املجمــدة 

ــهر. ــتة أش ــن س ــر م ــي الكث يكف
	 حيــث الغــذاء،  لســامة  العامــة  الهيئــة  مصــر  إنشــئت  الغــذاء:  مأمونيــة 

ــر  ــخ 2 يناي ــدة بتاري ــة املنعق ــته العام ــق يف جلس ــواب واف ــس الن كان مجل
2017 ىلع قانــون إنشــاء الهيئــة العامــة لســامة الغــذاء ونشــر القانــون 
يف الجريــدة الرســمية بتاريــخ 10 ينايــر 2017 برقــم 1 لســنة 2017، والهيئــة 
ــة  ــة صح ــى حماي ــدف إل ــتقلة ته ــة مس ــي هيئ ــذاء ه ــامة الغ ــة لس القومي
ــوّزع أو  ــع، امل ــج، املصّن ــذاء املنّت ــن أن الغ ــد م ــق التأك ــن طري ــتهلك ع املس

املتــداول يف الســوق يحقــق أىلع معاييــر الســامة والصحــة. 
	 ــول ىلع ــادرة ىلع الحص ــات الق ــاف الفئ ــذاء: بخ ــول ىلع الغ ــة الحص إمكاني

بأســعار  الغــذاء  لتوفيــر  والبرامــج  السياســات  الحكومــة  انتهجــت  الغــذاء، 
مدعومــة للفئــات األكثــر احتياًجــا، وقــد بلغــت قيمــة مخصصــات الدعــم 
الســلعية خــال 2021/2020 مبلــغ 89 مليــار جنيــه، ويبلــغ عــدد املســتفيدين 
مــن نظــام البطاقــة التموينيــة املطبــق يف مصــر مــا يقــرب مــن 69 مليــون 
نســمة، ويبلــغ عــدد املســتفيدين مــن منظومــة دعــم الخبــز 79 مليــون 
مواطــن، وتبلــغ نســبة دعــم الخبــز مــن املوازنــة 6%، كمــا تســاهم الحكومــة 
ــبكة  ــال ش ــن خ ــة م ــعار مخفض ــية بأس ــة األساس ــلع الغذائي ــر الس يف توفي
ــة  ــركات تابع ــروع ش ــذا لف ــن 1172 منف ــون م ــة تتك ــة ومنتظم ــع منضبط توزي
ــى  ــات، إل ــاء املحافظ ــة أنح ــي كاف ــة تغط ــارة الداخلي ــن والتج ــوزارة التموي ل
جانــب املشــروعات التــي نفذتهــا الحكومــة مثــل مشــروع »جمعيتــي، إضافــة 
إلــى مشــروعات املنافــذ والخدمــات املتنقلــة بإجمالــي 2414 ســيارة متنقلــة 
يف مختلــف املحافظــات، وكان مــن املقــرر االنتهــاء مــن إضافــة 1000 ســيارة 

ــمية. ــارض املوس ــن املع ــد م ــب العدي ــى جان ــام 2022، إل ــول ع بحل

ــم  ــي رغ ــا الغذائ ــي يف أمنه ــاء الذات ــق االكتف ــى تحقي ــدة إل ــر جاه ــعى مص تس
التحديــات التــي تواجهــا، واتضــح ذلــك مــن خــال التنميــة الزراعيــة التــي 
ــة  ــن التنمي ــًا ع ــية(، فض ــة والراس ــة )االفقي ــروعاتها القومي ــا يف مش ــوم به تق
الصناعيــة، باإلضافــة إلــى تطويــر حركــة التجــارة، ســواء داخلًيــا كمــا ســبق 
ــا، حيــث تجــاوزت  الصــادرات الزراعيــة 5.3 مليــون طــن خــال  التوضيــح، أو خارجًي
ــح  ــر املوال ــا يف تصدي ــى عاملًي ــر األول ــة ومص ــواق العاملي ــم األس ــام 2021 أله ع
للعــام الثالــث ىلع التوالــي وكذلــك للفراولــة املجمــدة، حيــث يتــم تصديــر 
أكثــر مــن 350 منتــج زراعــي إلــى مــا يزيــد ىلع 150 دولــة حــول العالــم ســنوًيا.
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المراجــع: 

ي مــر، 
ــة �ف ي والتغذي

ــذا�ئ ــن الغ ف األم ــم المتحــدة، تحســ�ي ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي 1. منظم
.http://www.fao.org

ــة واالحصــاء،  ــة، الجهــاز المركــزى للتعبئ ي ي والمــوارد المائ
ــا األمــن الغــذا�ئ 2. قضاي

.http://www.capmas.gov.eg 
ــة للمســتهلك، ــن المزرع ي م

ــذا�ئ ــن الغ ، الزراعــة واألم ــدولي ــاون ال 3. وزارة التع
.https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=66 

ــل  (، دور أهــم المحاصي ي ــاح، نورهــان يحــىي ــد الوهــاب، طلعــت حافــظ، جــال عبدالفت 4. )محمــد عب
جامعــة  الزراعــة،  ــة  ي كل  ، ــزراعي ال االقتصــاد  )قســم  مــر،  ي 

�ف ي 
الغــذا�ئ األمــن  ــق  تحقي ي 

�ف ــة  الزراعي
 ،2019 أســيوط(، 

https://ajas.journals.ekb.eg/article_52776_ 
.efac50a08f2d022ba29554c3d85bbfb4.pdf

األمــن  عــى  ــرة  المؤث العوامــل  أهــم  ــل  ي تحل ــاح(،  عبدالفت غــادة  ــاوي،  الزعب الشــحات  )محمــد   .5
البحــوث  مركــز   ، ــزراعي ال االقتصــاد  بحــوث  معهــد  ــة،  الزراعي السياســية  )قســم  المــري،  ي 

الغــذا�ئ
،2020 ــة،  الزراعي

https://ajas.journals.ekb.eg/ 
.article_123908_800cab22da5e0d1842ec596d780d8b98.pdf

ــوم الســابع،  ي ، ال ــذا�ئ ــان الغ ــن واألم ــح المســار نحــو األم ــو وتصحي ــورة 30 يوني ــد، ث ي ف ــو ال�ي ــد أب 6. أحم
 ،29/6/2021

 -.https://www.youm7.com/story/2021/6/29 
ــة، صــوت األمــة،  ي أولوي

ــور«.. األمــن الغــذا�ئ ن ــو »مــر مــن الظــام إل ال ي ــورة 30 يون ــة جعفــر، ث 7. هب
ــوم  ــه ي ي ــم االطــاع عل 2021/7/3، ت

.http://www.soutalomma.com/Article 
ي المــري، 

ــن الغــذا�ئ ورة األم ــاء المؤجــل. �ف 8. االكتف
.https://www.aldar2030.com

 ، ي
ــذا�ئ ــن الغ ــاده، وحــل مشــكاته األم ــه، وأبع ــه، ومقومات : تعريف ي

ــذا�ئ ــن الغ ــر، األم ــة التحري 9. هيئ
ــة  ي بكل ــ�ي  العل البحــث  ــة  السياســية، مجل ــا  الجغرافي ي 

�ف مــر دراســة  ي 
�ف ي 

الغــذا�ئ األمــن  10. مشــكلة 
ف شــمس، 2017 ــات جامعــة عــ�ي بن ال

.http://research.asu.edu.eg/handle/123456789/166680 

ي
ــرز المعلومــات عــن األمــن الغــذا�ئ 11. أب

.https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 
ي مــر، 

ي �ف
ف األمــن الغــذا�ئ ــة لتحســ�ي ــة التحتي ي ــات البن 12. تحدي
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.https://enterprise.press/ar/hardhats 
ـ”األمــن  ب الغــذاء”.. ومركــز متقــدم  ي 

ــدأ “الحــق �ف مب ــق  لتحقي ة  ــ�ي ــة كب إنجــازات مري ــام..  باألرق  .13
،” ي

الغــذا�ئ
.https://gate.ahram.org.eg/News/2504331.aspx

ــام قمــة نظــم الغــذاء 2021،  ــس الســيىس أم ــص كلمــة الرئي 14. ن
.https://www.youm7.com/story/2021/9/23/ 

ة لألمــن القــومي المــري،  ف ي المســتدام ركــ�ي
ــن: األمــن الغــذا�ئ ــر التموي 15. وزي

.https://www.sis.gov.eg/Story/223260/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1 
ي لمــر، 

ــذا�ئ ــن الغ ــق األم ي يســتهدف تحقي اتي�ج وع إســ�ت ــدة.. مــرش ــا الجدي ت 16. الدل
.https://gate.ahram.org.eg/News/2925753.aspx

ــق األمــن الغــذا�ئ �ف مــر؟، ــات وزارة الزراعــة لتحقي ي ــا ىه آل 17. م
.https://www.youm7.com/story/2021/7/24/ 
ــذا�ئ لمــر،  ــن الغ ــق األم ــة وتحقي ــل الفجــوة الغذائي ــن تقلي ــن م ــس تمك : الرئي ف ــ�ي ــب الزراعي 18. نقي

.https://www.youm7.com/story/2021/6/10
ــر %85 مــن األســمدة،  ــة توف ــدون ترب : الزراعــة ب ي

ي لألمــن الغــذا�ئ ــس العــر�ج 19. المجل
.https://www.elbalad.news/4652929 

ــة إل خرســانية أ�ف باألمــن القــوم ــل األرا�ف الزراعي ــط: تحوي 20. أســتاذ تخطي
.https://www.youm7.com/story/2020/8/30 

ــا  ي مــر.. تعــرف عليه
ي �ف

ــذا�ئ ــن الغ ــق األم 21. 10 محــاور أساســية لتحقي
.https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/2902610/1/10- 

وات  الخــرف مــن  ي 
ــذا�ت ال االكتفــاء  ــق  تحقي مــرة  ألول   .. ي

الغــذا�ئ األمــن  معركــة  ي 
�ف تنتــر  مــر   .22

ــان ب واألل واألرز  والفاكهــة 
.https://www.albawabhnews.com/4252292 

ي مــر؟، 
ي �ف

ــن الغــذا�ئ ــق األم ــة لتحقي ــف ســتكون خطــوة هام 23. توشــى.. كي
https://www.shorouknews.com/news/view. 
.aspx?cdate=28122021&id=5a3dd6ff-7f20-46f4-8d99-15468126146c

ــة ــدول العربي ي ال
ي �ف

24. األمــن الغــذا�ئ
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20
reports//%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8
.%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A.pdf

ــزراعي  وعــات االســتصاح ال ــف مرش ي بتكثي
ــذا�ئ ــا الغ ــزز أمنه 25. مــر تع

.http://arabic.news.cn/2022-01/06/c_1310411904.htm
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ي لمــر؟ 
ــذا�ئ ــن الغ ــة األم ات المناخي ــ�ي ــدد التغ ــف ته 26. كي

.https://masr.masr360.net/%
ــف المــري ي الري

ــة �ف ــز األعمــال الزراعي 27. الغــذاء للمســتقبل - تعزي
https://www.usaid.gov/ar/egypt/agriculture-and-food-security/feed-future- 
.egypt-rural-agribusiness-strengthening

م الشــيخ،  ــات �ش ي انتظــار توصي
ــم �ف .. والعال ي

ــذا�ئ ــن الغ ــدد األم ــة ته ات المناخي ــ�ي 28. التغ
.https://www.elbalad.news/5119187 

ي 
ي اســتصاح األرا�ف

ي �ف
ــ�ت ي عــ�ج التوســع األف

ــن الغــذا�ئ ــق األم 29. الزراعــة المــري: نســى لتحقي
.https://www.mubasher.info/news 

ي
ــذا�ئ ــا الغ ــم أمنه ــزراعي لدع ع االســتصاح ال ـ ـ ـ ـ 30. مــر توســع مشــاري

.https://alarab.co.uk/  
ــا،  ي ق األوســط حــال غــزو روســيا ألوكران ف تطــال 8 دول بالــرش .. أزمــة خــ�ج ــ�ي 31. أســوأ ســيناريو عال

.https://www.youm7.com
ــن االنحســار إل االزدهــار..  ــة م ــة مــر الزراعي ــدة.. رقع ــة الجدي 32. الجمهوري

.https://ahram.org.eg/news/3001094.aspx
ــد” للقمــح المــري ــاج.. “عــر جدي ت ــة تراجــع االن ي مواجه

33. �ف
.https://ahram.org.eg/daily/news/20340213/765034  

ــاح المــري ــاة الف ــر حي ــم كل ســبل الدعــم لتطوي ي تقدي
ــة تتوســع �ف 34. الدول

.https://www.sis.gov.eg/224246/ 
ــح  ــن القم ي م

ــذا�ت ــاء ال ــق االكتف : 3 حــاالت لتحقي ف ــب الفاحــ�ي 35. نقي
.https://www.masrawy.com/news/news-egypt/details/2021/11/20/2126318 

ــم ف المــري القدي ــذرة خــ�ج 36. ال
.https://alwafd.news/1058934 

ف فــدان ــ�ي 3 ماي ـــ ــذرة ل ــادة مســاحة ال 37. الزراعــة تســتهدف زي
.https://almalnews.com/ 

%32 عــام 2025 ـــ ــذرة الصفــراء ل ي مــن ال
ــذا�ت ــاء ال ــع نســبة االكتف ــة تســتهدف رف 38. الحكوم

.https://www.youm7.com/story/2021/9/27/3215473644 
ــان يضــع القاهــرة  4 اطن ـــ ل ــة الفــدان  ــة.. الوصــول بانتاجي ــة تتخــى حاجــز العالمي ــذرة المري 39. ال

ــار  وســط الكب
.https://ahram.org.eg/news/2958646.aspx 

ــدان ــف ف 724 ال ـــ ــد مســاحة محصــول األرز لموســم 2022 ب 40. الزراعــة: تحدي
.https://m.akharelyom.com/news/newsdetails/3650782/1/
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ــدان  ــون ف .. بلغــت 1.074 ملي ــ�ي ي عــى مســاحات األرز دون تغي
ــ�ت 41. مــر تب

.https://econoyplusme.com/86132/ 
ا  ــاج مــر مــن األرز ســنوي ت ــون طــن ان 42. االحصــاء: 4.4 ملي

.https://m.akhbarelyom.com/news/newsdetalies/3537617/1 
ــاج األرز بنســبة 79% ت ي مــن إن

ــذا�ت ــاء ال 43. مــر تحقــق االكتف
.https://www.youm7.com/2021/8/9/5417238 

ــة ي ــع الســلع الغذائ ــد مــن جمي ــاطي جدي ــا احتي ن ــن: لدي 44. التموي
.https://m.akhbarelyom.com/news/newsdetails/3546785/1 

ــر االرز،  ــة لعــودة تصدي ــا.. القصــة الكامل ــر صــادرات حــىت الســماح تدريجي ــن صف 45. م
.https://www.dostor.org/3524577

 125 350 إل  .. تراجــع مســاحة زراعــة الفــول مــن  ف ــ�ي ــىسي للغــذاء المري ي ــه المكــون الرئ 46. رغــم أن
ــدان، ــف ف أل

.https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/957678.html 
ــق  وتحقي ــدي  بل ال الفــول  مســاحة  ــادة  لزي قــومي  برنامــج  ــة:  ي البقول ــل  المحاصي بحــوث  ــس  ي رئ  .47

ي
ــذا�ت ال االكتفــاء 

.https://ahram.org.eg/news/3144376.aspx
ــول داخــل المنافســة 48. الف

.https://ahram.org.eg/daily/news/203956/834474
ــة ف خــال الســنوات الماضي ــة لدعــم المزارعــ�ي ــود الدول 49. جه

.https://ahram.org.eg/news/2950962.aspx
ــة ــون الزراعــة التعاقدي ــة لقان ــا�اع بصــدور الائحــة التنفيذي ــب ل ــاح نهضــة مــر.. مطال 50. مفت

.https://ahram.org.eg/news/3083997.aspx
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