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 يروففي مصر: ضرورة لتحسين مستويات األمن الغذائي وت محميةتعزيز الزراعة الرأسية في الصوب ال

 الوظائف المستدامة وتوليد الدخل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقر في مصر  كافحةتنمية الزراعية المستدامة ومالمزارعين: معوقات كبرى تحول دون ال التركيز على صغار
 

، وتقل مساحاتها عن ومفتتة تكون عادة متباعدة فى الحجم ض صغيرةامن ُمالك األراضي ُمالكاً لقطع أر % 80في مصر، يُعد 

أثرت على و ضعف فى اإلنتاجيةوفورات اإلنتاج الكبير. أساليب الزراعة التقليدية أسفرت عن ا يعيق تحقيق مفدادين، م الخمس

 قتصادية للمجتمعات الريفية، ال سيما تلك الواقعة في صعيد مصر.اإلو االجتماعية التنميةراعة وفرص األداء اإلجمالي لقطاع الز

 
 رغمعلى الويتطلع المزارعون المصريون بشكل متزايد إلى الزراعة بصفتها مهنة لم تعد قادرة على الوفاء باحتياجات المعيشة. 

إجمالي الناتج المحلي  من %15تقريباً من قوة العمل المصرية ما زالت معنية بالقطاع الزراعي الذي يسهم بنحو  %30أن  من

اطق الريفية إلى المراكز الحضرية قد زادت كثيراً على مدار العقود الماضية، لتحول المزارعين ن الهجرة من المنإال أالمصري، 

 مع حدوث قصور في األيدي العاملة الماهرة في المجتمعات الزراعية. ويتماشى ذلك من منتجين للغذاء إلى مستهلكين، 

  

 

 

 

 

 

 ورقة سياسات 

 الرسائل األساسية: 

  أن تُضاعف اإلنتاج واألرباح وفرص العمل. الزراعة الرأسية يمكن 

  بصفة دائمةثالث وظائف ويهيئ واحدة ألسرة  جيداً دخالً فدان الصوب الزراعية الواحد يوفر . 

 اولي المزارع بمق الذى يربط القيمة المضافةإعتماد منهج  من خالل لنموذج الصوب الزراعية قتصاديةتزيد المزايا اإل

 (. يةالتصديرالمحلية واألسواق )ووالممولين اإلنتاج مدخالت وموردي الصوب 

 مطلوب لضمان استدامة نموذج الصوبأمر تنمية األعمال خدمات خدمات المالية والوإتاحة  الدعم الفنى قديمت 

 الزراعية.

  برامج تشجيعية وبرامج ضمان للجودة. نفذت بنجاح دول مثل إسبانيا وتركيا  
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 ة محميلزيادة اإلنتاجية من خالل تعزيز الزراعة الرأسية في الصوب ا
 

خالل منظمة األمم من  – "مشرع حياة للتنمية المحلية بصعيد مصر"دأب 

على دعم صغار المزارعين في  –)يونيدو(  تنمية الصناعيةالمتحدة لل

، من أجل 2014 العام ة( منذ مطلعغحافظة المنيا )مركزي العدوة ومغام

 مستوى المعيشة، من خالل التوسع فىزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين 

 وقد نجح مشروع حياة فى تطويرالزراعة الرأسية في الصوب المحمية. 

عن طريق اعتماد فى محافظة المنيا سالسل القيمة الزراعية الرأسية 

يدية الممارسات التقلتحسين  منهجية متكاملة وشاملة ال تتطلع فحسب إلى

 كاآلتى:  -للزراعة 

 

  بالزراعة الرأسية عمل بين المزارعين المهتمين روابطتكوين 

 ةبأسعار تنافسيالقطاع الخاص )مقاولى بناء الصوب( وشركات 

  .لبناء الصوبة على الفدان الواحدألف جنيه مصري  60من  تبدأ

 زراعة تسمح للمزارعين بتبني ال )من داخل سلسلة القيمة المرتبطة بالصوب الزراعية( مبتكرةية تيسير نماذج تمويل

 الرأسية على أساس تسديد األقساط موسمياً وبشكل مرن. 

  وإدارة  ،والري ،صيانة الصوبتعلق بلمئات المزارعين في العدوة ومغاغة فيما ي دعم فنى مكثف ومنتظم وشاملتقديم

 وتقنيات الحصاد.  ،اآلفات الزراعية حةمكافو ،والتسميد ،التربة

  لى أفضل بناء عمن خالل تنفيذ عدة نماذج للتصنيع الزراعى  إلى إنتاجهم بكيفية إضافة قيمة سوقيةإرشاد المزارعين

 تطبيقات ما بعد الحصاد. 

  زة.التجارية المتميباألسواق ضمان استمرار أرباح البيع لصغار المزارعين وعائالتهم من خالل ربطهم بشكل مباشر  

  الثمن لصغار  ةمقبولفهى من جهة ، تواكب سياق المجتمعات المحليةالصوب الزراعية  اذج معدلة مننمعدة تطوير

 واحتياجات الشركات.  فى الحجم االستثمارات األكبر، كما يُمكن تعديلها لتناسب المنتجين الزراعيين

 

 قيق النتائج التالية كخطوة أولى نحو توسيع نشاط الصوب الزراعية في مصر: بناء على هذه األنشطة، نجح مشروع حياة في تح

 

  نماذج البعد مشاهدتهم نجاح  يد المزارعين في اآلونة األخيرة صوبة )في العدوة فقط!( على 30شيدت أكثر من

 في العدوة ومغاغة.  التى قام مشروع حياة بتنفيذها التجريبية للصوب الزراعية

 ة ودخل مزارعي الصوب الزراعية. تضاعفت إنتاجي 

 للعمال  موسميةفرص عمل دائمة وعدة وظائف  ثالث على األقل وحدة الصوبة الزراعية على مساحة فدان تؤمن

 على مدار العام. والحصاد المشاركين في اإلنشاءات والصيانة والزراعة 

  وهو أمر له أهمية  بالزراعة المكشوفةقارنة )لكل كيلوغرام( في الزراعة الرأسية م %70مياه بنسبة الاستهالك يقل(

 خاصة نظراً لندرة المياه في دولة مثل مصر(.  

  (. الزراعة المكشوفةلكيلوغرام )مقارنة بل %25تقليص تكاليف اإلنتاج بمقدار 

 أيُنشإلنشاء مجمع صناعات زراعية،  فدان 150محافظة المنيا تخصيص  فىوثيق مع اإلدارة المحلية التعاون أثمر ال 

 . يُدار تحت إشراف فني من اليونيدوو

 
 قصص نجاح من دول أخرى: الدروس المستفادة من إسبانيا وتركيا 

 
فدان صوب زراعية في منطقة البحر المتوسط، تولت إسبانيا وتركيا زمام المبادرة في التوسع  92،400من بين ما يُقدر بـ 

، تتركز مساحة تُعادل مزروع تحت الصوب الزراعية فدان 27،300إسبانيا نحو بزراعة الصوب على مدار العقود األخيرة. في 

إلنتاج  فدان 22،770 يقرب منوحولها(. في تركيا، تم تخصيص ما  رية)باألساس في ألماألندلس تقريباً منها في منطقة  67%

 الصوب الزراعية علىاآلن تعتمد ألف أسرة تركية  220. نحو (أنطاليا حول مدينة)باألساس  2012 عام الصوب الزراعية حتى

 .كمصدر أساسى للرزق

 

  ثالث على األقل زراعة الصوب تؤمن

 .للفدان دائمة وظائف
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نحو تحديث وتطوير الصوب الزراعية، بما يتسق مع أحدث التطورات التكنولوجية  منهجاً صريحاً اعتمدت كل من إسبانيا وتركيا 

االنتقال الجماعي إلى الزراعة المحمية لتحقيق عائد  المزارعين علىقامت بتدريب في األسواق العالمية. قدمت الدولتان حوافز و

لصوب في ا رأس المالستثمار شركات صغيرة ومتوسطة( إلى ااقتصادي كبير. ُجذبت الشركات المحلية واألجنبية )باألساس 

ع اقطة دارإلت المراقبة المتخصصة منتجات الصوب. كما أسهمتعتمد على الزراعية، وتم إنشاء عدة مناطق تصنيع زراعي 

 في الترويج الناجح للزراعة الرأسية في الدولتين.  الصوب الزراعية واإلشراف عليه

 
 : نحو برنامج قومي لزراعة الصوب في مصرلتعميم التجربة توصيات

 
ً مع ت الرأسية  لزراعةلالرئيس عبد الفتاح السيسي  بنى السيداتساقا

 ً واضحة ال، وبناء على المزايا 2014في يونيو/حزيران رسميا

تحسين معدالت األمن الغذائي وتوليد  فىلنموذج الصوبة الزراعية 

 عميموت فرص العمل؛ يسعى مشروع حياة إلى تكرار وفيرالدخل وت

تصب فى مصلحة وطنية  ضرورةنموذج الزراعة المحمية سريعاً، ك

 . شعب المصرى وحكومتهلا

 
شركاء مشروع حياة بوزارة  وبعد التشاور معمن هذا المنطلق، 

وزارة الزراعة ، ولمحلية، ووزارة التجارة والصناعةالتنمية ا

 ياتوسلطات الُحكم المحلي على مستوواستصالح األراضي، 

التالية  التوصياتالمحافظة والمركز والقرية، صاغ مشروع حياة 

إلى زيادة إنتاج الصوب للمحاصيل الزراعية في مصر، من  لهادفةا

ً في الوقت الحالي إلى  6000 ألف فدان بحلول عام  15فدان تقريبا

2020 : 

 

  الصوب الزراعية نموذج لترويج( 2020مؤشرات أداة أساسية حتى عام  )تتضمن  إعداد استراتيجية متكاملةضرورة 

 ،، والقطاع الخاصالحكومة المصرية وشركاء التنمية المصريين والدوليينيشارك فيها جميع األطراف المعنية من 

 . والمجتمع المدنى

 االقتصادية للصوب الزراعية في و توى من أجل إظهار الجدوى التقنيةإطالق برنامج توعية ودعاية رفيع المس

 المجتمعات الريفية. 

  وزارة الزراعة واستصالح األراضي  يكون محلها فى –بموجب قرار  –إنشاء وحدة برنامج مركزية للصوب الزراعية

التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيدين وتكون مسؤولة عن اإلدارة و)أو وزارة التنمية المحلية( 

 للبرنامج.  والمتابعة التقييمتتولى هذه الوحدة مسؤولية كما من خالل فروعها الميدانية.  المحلى والوطنى

  ن زراعيي مرشدينالصوب عن طريق  وخدمات إرشاد زراعى لمزارعىونقل للتكنولوجيا  برامج فنية متطورةتقديم

 لى المستوىمؤهلين من القطاع الخاص ومن وحدات وزارة الزراعة واستصالح األراضي المعنية بالتنمية الزراعية ع

 ى(.جيع وبناء القدرات لتقديم أداء رفيع المستوالمحفزات والتش الحكوميينالزراعيين  المرشدينالميداني )شريطة منح 

  وتحسين  التصدير النفاذ ألسواقتيسير مشاركة القطاع الخاص لضمان الربط باألسواق وتطوير سالسل القيمة وإتاحة

 بين المستثمرين ومنتجي الصوب الزراعية.   التجارىالتنسيق 

  احتياجات المزارعين، عن طريق الربط بين مؤسسات التمويلالتمويل وتكييف المنتجات المالية للوفاء ب خدماتتحسين 

مثلما  –ستثمارالاوتشجيع يمكن لبرنامج ترويج و .اإلقراض متناهى الصغرالحكومية والمصارف الخاصة ومؤسسات 

ن هم في األمويس عاش قطاع الصوب الزراعيةأن يحسن كثيراً من انت –ينيات و تركيا في الثمانفي إسبانيا تم تطويره 

 الفقر. كافحة لغذائي وتوفير فرص العمل وما

 تجمعات إنتاجية جديدة مصحوبة بصناعات  طويرتعزيز ودعم التوسع في تجمعات الصناعات الزراعية القائمة وت

 الفنية.  ومقدمى الخدماتداعمة مثل موفري المدخالت ومراكز ما بعد الحصاد ومنافذ السوق وكذلك المعامل 

 تسهيالت لوجستية وتصديرية وتسويقية لتجمعات المزارعين توفير مع المستهلكين من خالل  دعم التواصل المستمر

 بشكل منتظم. 

 

  مساحة مشروع حياة على اشيدهنموذجية  صوبة

 .فدان بمحافظة المنيا 
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 نبذة عن مشروع حياة للتنمية المحلية

 
 30-18يهدف مشروع حياة للتنمية المحلية الشاملة إلى تعزيز فرص األسر األكثر احتياجا والشباب الذي تتراوح أعماره بين 

والنساء واالطفال في المجتمعات المستهدفة فى محافظة المنيا وذلك من خالل التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة. فيما عاما، 

يخص الجانب االقتصادى، يعمل المشروع على خلق المزيد من فرص العمل وتحسين وزيادة فرص التوظيف المحلية للفئات 

ا على الجانب االجتماعى، فإن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات االجتماعية األكثر احتياجا على مستوى المحافظة. أم

المقدمة فى محافظة المنيا من خالل دعم أنشطة مراكز الشباب وتعزيز الترابط المحلى ورفع الوعى المجتمعى إزاء القضايا 

 التنموية الملحة.

 

( والوكالة السويسرية UNTFHSصندوق األمم المتحدة لألمن البشرى )بتمويل من  2013بدأ تنفيذ مشروع حياة فعليا فى يونيو 

ضافة إلى الحكومة اليابانية. وتقوم خمس منظمات من األمم المتحدة بتنفيذ المشروع وهى: منظمة ( باإلSDCللتنمية والتعاون )

(، UN WOMENلمتحدة للمرأة )(، منظمة األمم اILO(، منظمة العمل الدولية )UNIDOاألمم المتحدة للتنمية الصناعية )

( وذلك بالشراكة والتعاون UN HABITAT(، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )IOMمنظمة الهجرة الدولية )

الوثيق مع الحكومة المصرية متمثلة فى وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولى والخارجية ومحافظة المنيا والمجتمع المدنى 

 المصرى.

 

 eg.org-www.hayatلمزيد من المعلومات وللتواصل مع مشروع حياة للتنمية المحلية، يُرجى زيارة موقعنا االلكترونى على 

 .https://www.facebook.com/HayatUpperEgypt.وصفحتنا على موقع التواصل اإلجتماعى "فيسبوك" على: 
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