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ملخص نتائج ورشة عمل مارس 2016
برانمج انبارد
إصالح نظام االرشاد الزراعى يف مصر
املقدمة :
إن اإلرشاد الزراعي موضوع واسع ومعقد للغاية ،لذا تناولته جمموعة من النشاطات اليت قامت هبا مبادرة
 ENPARDوخصصت له ورشيت عمل وطنيتني يف مجهورية مصر العربية.
كان اهلدف من ورشة العمل األوىل ،رصد الوضع الراهن لنظام االرشاد من خالل دراسة اترخيه وتطوره وارتباطه
مبخ تلف العوامل االقتصادية والسياسية .لذا كان من املهم حتديد التحدايت احلالية واملستقبلية اليت يواجهها نظام
االرشاد الزراعى فيما يتعلق ابلتنمية الزراعية والريفية .وبناء على نتائج الدراسة التحليلية لورشة العمل املنعقدة ىف
شهر مارس  ،2016سيتم حتديد احملاور والتوجهات اخلاصة ابلسيناريوهات احملتملة إلمكانية اصالح نظام
االرشاد احلايل عن طريق القيام بورشة عمل اثنية ىف شهر ابريل .2016
انعقدت ورشة العمل األوىل يف مدينة القاهرة بتاريخ  13و  14آذار (مارس)  2016يف ادارة العالقات اخلارجية
يف وزارة الزراعية .وقد حضر هذه الورشة ،ابإلضافة إىل أعضاء  ،Think tankالعديد من املسؤولني
املتخصصني ىف االرشاد الزراعي والعاملني ضمن الوزارة وغريهم من املتخصصني يف هذا اجملال من احملافظات
األخرى.
قام فريق  CIHEAM-IAMMإبعداد وثيقة مرجعية يقوم من خالهلا بتحليل نظام اإلرشاد الزراعي احلايل
أيضا على جدول حتليلي هدفه
ويستعرض أنظمة اإلرشاد الزراعي املعتمدة يف االحتاد األور.ي .تشتمل هذه الوثيقة ا
تفعيل املناقشات وتدعيم أفكار املشاركني يف الورشة.
يف اليوم األول من الورشة ،ت طرح العديد من العروض التقدميية بصيغة تساؤالت ومناقشات ،أما عن اليوم الثاين
فقد ُخصص للمناقشات واألعمال البحثية التحليلية .تناول أول عرضني تقدميني ملوضوع اإلرشاد الزراعي يف
االحتاد األور.ي .كما ت تقدمي ثالث عروض لعدة جتارب ارشادية شاهدة على وضع االرشاد الزراعى يف مصر من
قبل ممثل عن وزارة الزراعة ،و احد املنظمات غري احلكومية الوطنية ، ،و ذلك لتسلط الضوء على التجارب اليت
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وخصص اليوم الثاين من الورشة للتفكري اجلماعي
قامت هبا خمتلف أنواع وأشكال اجلهات الفاعلة املؤسساتيةُ .
بشأن قضية االرشاد الزرعى يف مصر .ونعرض فيما أييت نتائج املناقشات اليت جرت ضمن هذا اإلطار.
-I

حملة اترخيية توضيحية:

ُولِد نظام االرشاد الزراعي يف عام  1957ضمن إطار اسرتاتيجية التنمية الريفية اليت حددهتا السلطة السياسية
آنذاك بعد االستقالل .كان لتلك االسرتاتيجية هدفان رئيسيان  :أ) زايدة اإلنتاج الزراعي من خالل زايدة عائدات
الوحدة املساحية الواحدة ،ب)سيطرة الدولة على الزراعات االسرتاتيجية ،أي حماصيل املواد الغذائية األولية (مثل
القمح) أو املنتجات املخصصة للتصدير (مثل القطن).
يف تلك احلقبة الزمنية ،ت اعتماد إجراءين اثنني للوصول إىل األهداف املنشودة .اإلجراء األول كان خاص بتطبيق
مبدأ الدورة الزراعية املوحدة و االجبارية ،وقد أعطى هذا اإلجراء لوزارة الزراعة احلق يف حتديد املساحة الواجب
زراعتها وف اقا للمحاصيل االسرتاتيجية املفروضة اليت جيب على املزارعني االلتزام هبا حتت طائلة العقوابت .وفرض
اإلجراء الثاين هو التسليم اإلجباري للمنتجات الزراعية االسرتاتيجية للدولة أبسعار حتددها وزارة الزراعة.
استندت اإلجراءات التنفيذية لتلك االسرتاتيجية ،ضمن إطار اإلصالح الزراعي ،إىل إنشاء تعاونية زراعية يف كل
قرية و ايضا وضع نظام االرشاد تُديره وزارة الزراعة .وقعت على عاتق كل من هذه التعاونيات مهمة متابعة تنفيذ
الدورة الزراعية و االلتزام هبا ومجع املنتجات لتسليمها لوزارة الزراعة وتوزيع املدخالت أبسعار مدعمة .كما كان
لنظام االرشاد الزراعي وظيفة توجيهية عالوة على وظيفيت املراقبة واملتابعة يف تلك املرحلة .ومبا أن املرشد الزراعى
كان متواجد داخل كل تعاونية من التعاونيات ،فكان ايضا يقوم بتوزيع املدخالت ،وإعطاء التعليمات اخلاصة
ابستخدامها للمزارعني هبدف تكثيف عملية االنتاج ومراقبتها واحرتام مراحلها.
مبا أن نظام االرشاد الزراعى ُولِد ضمن إطار سياسة زراعية مركزية  ،لذا ت بناؤه وتكوينه وفق منطق اإلدارة
احلكومية الكاملة للقطاع الزراعي .وهبذا يكون قد عمل ملدة زمنية طويلة كقناة إرسال تعليمات السلطات
احلكومية وإيصاهلا للمزارعني.
بعد القيام بعملية التحرر االقتصادي اليت بدأت يف عام  ،1990أصبحت السياسة الزراعية املصرية تتبع القتصاد
السوق .لذلك ت إلغاء العديد من اإلجراءات التنفيذية والسياسات الزراعية املوروثة عن نظام اإلصالح الزراعي
والتدخالت احلكومية السابقة ،وابملقابل استمر العمل وفق بعض املعطيات واملكوانت للجهاز اإلداري السابق
ومنها احلفاظ على التعاونيات ونظام االرشاد الزراعى .ويستمر اجلدل منذ سنوات عديدة حول فكرة احلفاظ على
مبدأ التعاونيات الزراعية أو إلغائها هنائياا ،و قد ت مؤخرا اصدار قانون ينص على تطوير إطار التعاونيات التشريعي
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وتوسيع دائرة مهامها .أما عن نظام ااالرشاد ،فتناولته العديد من اإلجراءات اإلصالحية اإلدارية املتتالية واليت
عدلت بشكل ملحوظ من طريقة عمله.
-II

جهاز إداري ومؤسسايت معق د للقيام مبهم ة واحدة :

اتبعا تقنيا ملركز األحباث الزراعية ( Agricultural
يف عام  ،1982كانت ادارة االرشاد الزراعى يف وزارة الزراعة ا
اتبعا لوزارة الزراعة .يف عام  ،1985ت إنشاء "قطاع
 )ARC / Research Centreوالذي كان بدوره ا

االرشاد" يف وزارة الزراعة الذي وقعت على عاتقه مهمة اإلشراف على االدارة املركزية لإلرشاد الكائنة يف مركز
صا بزراعات خمتلفة (مثل القطن
األحباث الزراعية اآلنف الذكر .و تتبع هذة االدارة املركزية  18قسما متخص ا
واحلبوب واحملاصيل الزيتية) أو ابلقيام ببعض املهام املرتبطة ابلزراعة (مثل اإلعالم والنشر والتدريب).

وت تقسيم أراضي القطر املصري إىل  9مناطق ارشادية ،نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر منطقة مشال الدلتا،
أيضا  4مراكز متخصصة بدعم نشاطات االرشاد تتوزع بني مشال البالد وجنوهبا
ومنطقة غرب الدلتا .وكان هناك ا
وشرقها وغرهبا.
عالوة على كل ما ذُكِر ساب اقا ،هناك برامج ارشادية متخصصة يتوالها مسؤويل االرشاد على مستوى كل حمافظة
من حمافظات البالد :هؤالء املسؤولون اتبعون اداراي للمحافظة و فنيا لوزارة الزراعة .و طبعا من اهم مكوانت
جهاز االرشاد هناك املرشدون الزراعيون املتواجدون يف التعاونيات يف كل قرية.
متفاوات نتيجة ارتباطه الوثيق ابملوارد
تبعا آلراء املشاركني يف ورشة العمل ،كان األداء الفعلي امليداين هلذا اجلهاز
ا
ا
املتاحة ومعطيات السياق احمللي.
جهاز االرشاد الزراعى الذي سبق توصيفه عن العديد من عمليات الدمج املؤسسايت واجلغرايف املتتابعة واليت
نتج ُ
بدورها خلقت تراكمات ملستوايت إدارية متعددة ،بينما كان اهلدف األويل من كل هذه العملية هو توطيد الروابط
بني األحباث العلمية ونقل املعلومات الزراعية وتعميمها .ومبا أن تنظيم النشاطات البحثية يف مركز األحباث الزراعية
يتشعب ضمن العديد من امليادين املتعلقة مبوضوعات األحباث ،كان ال بُد أن ينعكس ذلك على املخطط
التنظيمي لنظام االرشاد .وإذا ما عدان إىل النصوص اإلدارية ،فإننا جند أن املهمة الرئيسية أو ابألحرى املهمة
األوحد لنظام االرشاد الزراعى هي "نقل التكنولوجيا" ،وهذا يُناسب فعليا مبدأ ربطه تقنيا مبركز األحباث الزراعية.
وما ال ميكننا إنكاره هو أن تعقيد اجلهاز املؤسسايت يشكل مشكلة حقيقية كونه يزيد من تكاليف التشغيل
وتكاليف املعامالت ويقلل من فعاليته ومستوى اإلستفادة منه سيما وأن تقليص امليزانية املخصصة وضع نظام
االرشاد الزراعي برمته يف خطر حمدق .وتكمن النتيجة النابعة من كل ما سبق ذكره يف تراجع نظام االرشاد
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الزراعى على مستوى الكفاءاتو املوارد البشرية واملالية .يف عام  ،1995كان عدد املرشدين الزراعيني ، 25000
(علما أبن سن التقاعد هو 60
و اخنفض يف عام  2014إىل  2700مرشد مبتوسط عمري وقدره  55ا
عاما ا
عاما فقط) .و يصاحب هذا اخنفاض شديد ىف امليزانية ،فامليزانية املخصصة لالدارة املركزية لالرشاد الزراعى (دون
ا
احتساب الرواتب) اخنفضت من  48مليون جنيه مصري يف عام  1999إىل  230.000جنيه يف عام
 .2014بدأ هذا الرتاجع منذ سنوات عديدة ليصل إىل أقصاه يف  2014وترافق ذلك ابخنفاض للميزانية العامة
املخصصة لوزارة الزراعة وملركز األحباث الزراعي (وصلت نسبة اخنفاض امليزانية املخصصة هلذا املركز إىل .)%70
ابلتوازي مع ضعف نظام االرشاد احلكومي ،نشهد يف السنوات األخرية ظهور بعض األنشطة االرشادية املوجهة
لصغار املزارعني .يقوم هبذه االنشطة إما املنظمات غري احلكومية ضمن إطار املشروعات التنموية أو القطاع
اخلاص املمثل ببعض الشركات التجارية املتخصصة ىف تسويق املبيدات الزراعية .أما عن املزارع االستثمارية الكبرية
فتستعني خبدمات اإلرشاد الزراعي من القطاع اخلاص يف مصر وىف دول اخرى ،كما تطلب هذة اخلدمات ىف
بعض األحيان من خمتلف مراكز األحباث مع مقابل مادى .
 -IIIالوضع الراهن وحتدايت الزراعة املصرية :
من الواضح أن الزراعة املصرية عرفت تطورات جذرية على األصعدة السكانية واالقتصادية واالجتماعية منذ
سنوات اخلمسينيات من القرن املاضي حيث شهدت تلك الفرتة الزمنية ظهور نظام االرشاد الزراعى الذي استمر
حىت أايمنا هذه.
اول هذة التغيريات هى زايدة كبرية ىف عدد املزارع و املزارعني واخنفاض متوسط املساحة املخصصة لكل مزرعة
وذلك بسبب النمو السكاين وعملية التوريث .اإلحصاءات احلالية تشري إىل وجود  4.5مليون شركة حيازة مقابل
 1.3مليون ىف سنوات اخلمسينات ،مع تراجع متوسط مساحة احليازة من  6.13فدان (ما يعادل 2.45
هكتار) إىل  1.85فدان (ما يعادل  0.75هكتار) للفرتة الزمنية ذاهتا .ويف الوقت نفسه ،زادت املساحة الزراعية
اإلمجالية بنسبة  %30بفضل سياسة استصالح األراضي اجلديدة حيث زادت الرقعة الزراعية من  6.1مليون
فدان ( 1ما يعادل  2.4مليون هكتار) لتصل إىل  8.4مليون فدان (ما يعادل  .34مليون هكتار) .وكان من
املمكن أن تزيد أمهية هذا االرتفاع امللحوظ للمساحات الزراعية لوال التعدى على األراضي الزراعية يف وادي النيل
و الدلتا 2واليت ادت اىل فقد مساحات كبرية من االراضى الزراعية .التغيري الثاىن هو تنوع املنتجات الزراعية وآليات
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الفدان =  0.4هكتار.
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فقدت األراضي بسبب تحويل الكثير من األراضي الزراعية إلى مناطق عمرانية سكنية.
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تسويقها مقارنة بسنوات الستينيات حينما كان يتم تطبيق الدورة الزراعية االجبارية  ,اما االن فان كل مزارع يقرر
بنفسه احملاصيل اليت سيقوم بزراعتها واملساحة املخصصة لذلك.
وأدى الغاء الدورة الزراعية إىل تنوع كبري يف احملاصيل املزروعة يف مساحات صغرية حيث إن املساحات املزروعة
لكل حيازة صغرية اىل حد كبري ابالضافة تفتت احليازات ،عالوة على ظهور العديد من الزراعات اجلديدة على
نطاق واسع نسبياا مثل زراعات النبااتت العطرية والطبية.
التغيري الثالث خيص املشاكل التقنية والبيئية اليت ظهرت يف الثالثني سنة األخرية والزالت موجودة حىت أايمنا هذه.
ونذكر من هذه املشاكل بعض العوامل اهلامة اليت تعيق عملية اإلنتاج الزراعي .ومن أهم هذه العوامل ندرة املوارد
املائية واخللل يف التوازن بني العرض واالحتياجات اليت تنتج بدورها عن جمموعة من العوامل اجملتمعة املرتاكمة .وقد
أسهم النمو السكاين وتك ثيف املنتجات الزراعية بتزايد االحتياجات للمياه بينما بقي حجم املياه املتوافرة على
حاله .ومن جهة أخرى ،من املعروف أن املخزون املائي املوجود يعاين من التناقص بسبب  :أ) بناء العديد من
مستقبال) على منبع هنر النيل ،ب) أتثري
السدود يف البالد (السدود قيد اإلجناز والسدود اليت سيتم بناؤها
ا
التقلبات املناخية اليت تسري ابجتاه ارتفاع ملحوظ لدرجات احلرارة وتزايد يف اجلفاف .ويف هذه الظروف ،ال سيما
وعامال حامساا يف
لبلد زراعي ترتبط فيه الزراعة متاما بعملية الري ،يصبح االستخدام األمثل للمياه قضية حيوية
ا
املستقبل .يُضاف إىل هذا كل ه ضرورة احلفاظ على الرتبة وحماولة استعادة خصوبتها اليت أهنكتها عمليات التكثيف
والسعي للحد من التلوث الكيماوي الناتج عنها.
ابإلضافة إىل املتطلبات البيئية ،أصبحت املعايري الصحية جزءاا ال يتجزأ من القضااي الواجب مراعاهتا للحفاظ على
جودة املنتجات الزراعية ال سيما املخصصة منها للتصدير .كما تشكل عملية تطوير الصادرات الزراعية أحد
التوجهات اجلادة للسياسة الزراعية منذ عقدين من الزمان ،مع توافر النية حاليا ملساعدة صغار املزارعني للوصول
إىل أسواق التصدير مما حيتم نشر معايري جودة املتطلبات البيئية وضرورة احرتامها واتباعها حبذافريها.
وختاما ،تضع عملية تطور االقتصاد املصري الزراعة املصرية يف جمال تنافسي كبري على صعيد السوق العاملية مما
ا
حيتم ضرورة تنميتها لزايدة قدرهتا على التنافس.
ترسم جمموعة النقاط اليت متت اإلشارة إليها سال افا اخلطوط العريضة للسياق الزراعي احلايل الذي خيتلف كل
االختالف عن سياق سنوات الستينيات ،مما يعزز ضرورة إجياد نظام لالرشاد الزراعى يالئم متطلبات الوضع
اجلديد ال سيما أن االرشاد هو عامل اساسى ىف عملية التنمية الزراعية و تطوير الزراعة .
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 -IVالتحدايت املستقبلية ونقاط القوة :
ت التنويه ،إضافة إىل النقاط السالفة الذكر مثل قضية املوارد املائية وأتثريات التغريات املناخية على اخلريطة الزراعية
(أي تقسيم املنتجات الزراعية على خمتلف املناطق وإعداد تقومي زراعي حمدد) ،إىل قضااي أخرى يف أثناء املناقشات
ومنها التحدايت املستقبلية مبا يتعلق ابلزراعة املصرية.
تشكل قضية رأس املال البشري أحد أهم التحدايت يف جمال الزراعة .فقد أصبح التقدم العمرى بني املزارعني
هروب الشباب من العمل الزراعى يهد مستقبل الزراعة ىف مصر .كما أن مستوى التعليم والتأهيل املهين يرتاجع
يوما بعد يوم لدى الشباب والنساء .فالنساء يشكلن نسبة ال يستهان هبا من األيدي العاملة على نطاق األسرة
ا
واأليدي العاملة املأجورة مومسياا .يبدو أن مشكالت رأس املال البشري تعود يف أساسها ،نسبيا إن مل يكن ُكليا،
إىل كون املزارعني والعاملني املومسيني ليس هلم اطار مهىن حمدد و ال يستفيدون من القوانني املهنية والتنظيمية.
أيضا من حتدايت الزراعة املصرية ،فالزراعة تتعلق
حتداي هاما ا
من جهة أخرى ،تشكل قضية الطاقات املتجددة ا
يوما بعد يوم وهذا سيقود ال حمالة إىل زايدة
حتما تكاليف الطاقة ا
مباشرة بعملية الري واستهالك الطاقة .وستزيد ا
تكاليف اإلنتاج.

والتحدي األخري الذي ستواجهه الزراعة هو قدرة املزارعني على القيام ابملهام املوكلة إليهم يف جمال التنمية
االقتصادية واالجتماعية حبيث يستطيعون توفري إنتاج كاف عايل اجلودة  ،لذا من الواجب على القطاع الزراعي
خلق املزيد من فرص عمل جديدة من شأهنا املسامهة يف عملية تنمية األراضي الريفية.
علينا أن ننوه هنا إىل أن الزراعة املصرية تواجه العديد من العقبات واملشكالت ،نذكر منها :
 ضعف االستثمار احلكومي يف القطاع الزراعي (الذي مل يتجاوز نسبة  )%3منذ عدة سنوات. يبدو أن اإلطار القانوين والتنظيمي ،على العديد من األصعدة ،معقد جدا حبيث يوجد الكثري منالتناقضات والقوانني اليت ال تالئم السياق العام ،كما يوجد العديد من الثغرات و جتاهل بعض
املوضوعات مثل موضوع جتمعات املنتجني .يف وضعه الراهن ،ال يشجع هذا اإلطار على العمل اجلماعي
أمرا مستحيل احلدوث.
بل وميكننا القول إنه جيعل منه ا
 غياب اجلهاز املؤسسايت الذي من واجبه إيصال أصوات أغلبية املزارعني الذين ال تسمح هلم عالقاتالقوى ابلتعبري عن احتياجاهتم.
على الرغم من الوضع الصعب احلاىل لنظام االرشاد الزراعى اال انه جيب التنويه ابنه ميتلك من نقاط القوة اليت
تستحق الذكر .أوهلا أنه قام مبهمته األصلية وحصد الكثري من النجاحات على صعيد نشر املعلومات التقنية،
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وذلك بوجود تنوع كبري يف املنتجات واألدوات املستخدمة مثل احلقول التجريبية واملدراس احلقلية واملنتجات
السمعية والبصرية .فآلية عمله التنظيمية جتعله يتمتع بشبكة إقليمية فريدة ،حىت ولو كان ضعي افا يف الفرتة األخرية،
إال أنه موجود يف كل قرية من القرى حبيث يكون املرشد الزراعي هو الشخص األكثر قرااب من املزارعني.
اخلامتة :
بدت ،من خالل املناقشات وقبل استخالص النتائج ،أمهية طرح السؤال اآليت  :هل ال تزال هناك حاجة حقيقية
لوجود نظام أو جهاز ارشاد زراعى؟
وكان اجلواب بوضوح وابإلمجاع " :إذا ما أخذان بعني النظر التحدايت والقضااي اليت تواجهها الزراعة يف وقتنا
هكتارا ،فإن احلاجة
احلايل ويف املستقبل ،وبوجود  %90من املزارعني الذين يستثمرون مساحات تقل عن 2
ا

لنظام ارشاد حديث و فعال حتمية ال بد منها".
وانبثق عن ذلك النتائج األساسية اآلتية :

عموما مع السياسة الزراعية وال يتالءم مع التحدايت احلالية واملستقبلية.
 ال يتناسب نظام االرشاد احلايل اتعقيدا وأكثر فعالية وأقل كلفة.
 -ضرورة إصالح اجلهاز اإلداري واملؤسسايت جلعله أقل ا

 ظلت مهمة االرشاد مرتكزة حول زايدة االنتاج من خالل نقل التكنولوجيا ىف حني ان هناك االن احتياجاىل االرشاد ىف جماالت اخرى مثل التسويق ونشر املعلومات التسويقية و املعايري الصحية ومعايري اجلودة،
إخل .كما جيب حتديد املهام و الوظائف اجلديدة لإلرشاد ليكون نظام استشاري متكامل و كذلك اعداد
حمورا هاما وأوليا من حماور إصالح
املرشدين املستقبليني ملواجهة التحدايت القادمة و يشكل ه1ا االمر ا
النظام الزراعي .ومن احملتمل أن يؤدي ذلك إىل استبدال املصطلح املعتمد حبيث حتل مفردة "االستشارة
الزراعية" حمل مفردة "االرشاد الزراعي".
وحتما التوجهات املستقبلية فيما يتعلق ابخنفاض التمويل العام إىل عدم امكانية
 ستؤدي التوجهات احلالية ااالعتماد على التمويل العام احلكومي .لذا فقد أصبح التفكري إبجياد آليات لتعبئة موارد مالية بديلة أمر
ال بد و كذلك التفكري ىف امناط جديدة للشراكة بني القطاعني العام احلكومي والقطاع اخلاص.

االتصال بـ
هتاين عبد احلكيم ،خبرية / CIHEAM-IAMMمصر abdelhakim@iamm.fr :
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