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 كر وتقديرش
 

ركة المجتمع  متعلق بمشاالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات. نشكر هللا أن تم إنجاز هذا البحث ال

تنظيم ووضع رؤية شاملة  ، والذي يهدف إلى المشاركة في  المدني في قطاع الزراعة في مصر

في هيئة كير  والذي هو من األهمية بمكان مما جعل المسئولين  ، تستهدف إصالح القطاع الزراعي

كان تكليف مركز المسوح    هنا  منو هذا الموضوع،الدولية يرون إجراء مسحا وصفيا لدراسة  

بهيئة  تحية للزمالء  ف .في محافظتي المنيا وبني سويف  إجراء هذه الدراسةب  حصائيةال والتطبيق ات  

 مشكور.كير الدولية على ما بذلوه من جهد  

والشكر   .ذين ق اموا بالتوصل إلى البيانات الكيفية للبحثالوالشكر للزمالء الباحثين الميدانين  

  هخراج هذوالشكر لكل من ساهم  في إ ... هذا التقرير    عدادلفريق البحث المسئول عن إموصول  

 ذن هللا.بإ  ةدراسة العلمية المتميز ال

على    والشكر كل الشكر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والحصاء برئاسة اللواء أبو بكر الجندي
 الموافقة على إجراء المسح.
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 SUMMARY الملخص العام للدراسة

. فالحوكمة 1990ثير من اإلهتمام منذ جذب الك Governanceالحوكمة ن المؤكد أن مفهوم م
اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة وتنفيذها. وهي نتيجة للتفاعل بين القطاعات هي ما يتعلق بكيفية 

المختلفة )الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني(. وتحدد العالقات بين الحكومة 
 كيفية إنجاز األمور وكيفية تقديم الخدمات. والقطاعات المختلفة في المجتمع 

ال يتجزأ من نهج التنمية المحلية، وبالتالي فإن تطبيق هذا  جزءفهو مفهوم الحكم المحلي  أما
يصب تحديثها وتطويرها في عملية إشباع الحاجات و  بمكان، هميةاأل منُيعد المفهوم في قطاع الزراعة 

العديد من التحديات التي يمكن يواجه قطاع الزراعة في مصر ومن المعلوم أن  الغذائية للمواطنين.
شفافية، والمشاركة، والمساءلة، واالستجابة، والعدالة، مواجهتها عن طريق تبني مبادئ الحوكمة الرشيدة كال
 .والكفاءة، والفعالية، واحترام القانون، ومكافحة الفساد

لي والمساءلة داخل القطاع الزراعي في مصر وتأتي الدراسة الحالية  لتسهم في تحسين الحكم المح
من خالل زيادة مشاركة المجتمع المدني األقوى في عمليات صنع السياسات والحوار بشأنها من خالل 
تعزيز قدرات المجتمع المدني والسلطات الحكومية. ومعرفة رضا المستفيدين من الخدمات، وكذلك قياس 

ن حيث شفافية المعلومات؛ والمشاركة في عمليات صنع القرار؛ مدى اعتبار التعاونيات جديرة بالثقة م
 واالستجابة تجاه المستجيبين باإلضافة إلى قنوات المساءلة القائمة.

يتمثل في تقييم مستوى تطبيق أسس ومعايير  يالبحث إلى تحقيق هدف رئيسهذا سعى يوبالتالي 
محلةةي مةةن وجهةةة نظةةر األطةةراف الثال ةةة أصةةحاب الحوكمةةة الرشةةيدة فةةي القطةةاع الزراعةةي علةةى المسةةتوى ال

 العالقة )مسئولي األجهزة الحكومية، أعضاء الجمعيات التعاونية، والمزارعون(. 

محاور، الخمسة األوائل يتعلقون بخمسة من مبادئ  سبعةمن خالل الدراسة  ناول هذهتم تولقد 
والمساءلة  Transparencyوالشفافية  articipationP المشاركةهي ، و Good Governanceالرشيدة  الحوكمة

Accountability والفعالية Effectiveness واالستجابة Responsiveness  ، وخصص المحور السادس لمعرفة آراء
لذين سافروا إلى هولندا، في إطار مشروع هيئة أعضاء الجمعيات التعاونية ومسئولي األجهزة الحكومية ا
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كير، عن التجربة الهولندية في الزراعة وكيفية االستفادة منها في حل مشكالت القطاع الزراعي في مصر 
 .لنتائج المترتبة على مشروعات هيئة كيرافيتعلق ب، أما المحور السابع والعمل على تطويره

 الدراسةأبرز نتائج 

 دراسة على النحو التالي:لقد توصل هذا البحث إلى عدد من أهم النتائج في كل محور من محاور ال

 PARTICIPATION للمشاركةأوال: بالنسبة 

 الجمعيات التعاونية تعد بمثابة حلقة الوصل بين المزارعين واألجهزة الحكومية. •

 .التي تعتبر همزة الوصل مع المزارعين المجالس المنتخبة للجمعيات المحليه •

ومية، يرى بعض أعضاء الجمعيات سهولة االتصال مع المسئولين في األجهزة الحكبالنسبة ل •
بينما يشير  عدم وجود اتصال مخطط ومنظم مع مسئولي األجهزة الحكومية،موضع الدراسة 

 .في عملية االتصال مع األجهزة الحكوميةحدث تغيير ملموس البعض اآلخر إلى أن هناك 

لحكومية المسئولين عن األجهزة امع ضعف التواصل تأكيد معظم المزارعين موضع الدراسة  •
 .المعنية بالزراعة والري على المستوى المحلي

صنع تشير نتائج الدراسة إلى ضعف مشاركة كل من المزارعين والجمعيات التعاونية في عمليات  •
 ، وهذا يتضح من خالل السياسات الزراعيةوتنفيذ ومتابعة 

قطاع الزراعي تأكيد المسئولين في األجهزة الحكومية وجود خطط وبرامج لتحسين وتطوير ال •
 والعمل على التغلب على المشكالت والتحديات التي تواجهه.

تواجه عمليات المشاركة بين األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية والمزارعين العديد من  •
 .المعوقات

من وجهة نظر المبحو ين موضع الدراسة، يمكن تفعيل المشاركة من خالل عدة نقاط أهمها  •
جميع السياسات والخطط والمعلومات المتعلقة بالزراعة أمام األطراف ذات الشفافية وإتاحة 
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العالقة، وعقد المزيد من الندوات واللقاءات للتواصل مع المزارعين والجمعيات التعاونية، وإنشاء 
موقع على شبكة اإلنترنت يضم جميع الجمعيات التعاونية على مستوى المحافظة ، وإعداد 

، وأخيرا استمرار مشروع هيئة كير، وغيرها من شادات الزراعيةصقات ولوحات باالر مل
المشروعات المشابهة، في توعية المزارعين وأعضاء الجمعيات بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، 

 .وواجباتهم وأهمية االلتزام بها

 TRANSPERENCY ثانيا: بالنسبة للشفافية

المحلةةةةي فةةةةي تعامالتهةةةةا مةةةةع  انخفةةةةاج درجةةةةة شةةةةفافية األجهةةةةزة الحكوميةةةةة علةةةةى المسةةةةتوى  •
 الجمعيات التعاونية والمزارعين

صعوبة الوصةول إلةى المعلومةات التةي تقةوم األجهةزة الحكوميةة باإلفصةاح عنهةا، وهةذا مةا  •
 أكده أعضاء الجمعيات التعاونية

محدودية االستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة في إتاحة وتوفير األجهزة الحكومية  •
 االعتماد األساسي على الوسائل الورقية التقليديةللمعلومات و 

الجمعيةةات التعاونيةةة بةةدور مهةةم فةةي تةةوفير المعلومةةات الزراعيةةة للمةةزارعين مةةن خةةالل  تقةةوم •
 االجتماعات واللقاءات أو االتصاالت الهاتفية

مةةن وجهةةة نظةةر المبحةةو ين موضةةع الدراسةةة، يمكةةن التوسةةع فةةي نشةةر المعلومةةات وتحقيةةق  •
، ل االعتمةةاد علةةى األسةةاليب التكنولوجيةةة الحديثةةة فةةي نشةةر المعلومةةاتالشةةفافية مةةن خةةال

االسةةتفادة ، و إلةةزام األجهةةزة الحكوميةةة والجمعيةةات التعاونيةةة بنشةةر الميزانيةةة وتقةةارير األداءو 
عقةةد اجتماعةةات دوريةةة ين، و مةةن وسةةائل االعةةالم فةةي نشةةر الةةوعي وتنميةةة معةةارف المةةزارع

خطار األعضاء بجدول األعمةال قبةل االجتمةاع ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع إ
 بوقت كاف.

 ACCOUNTABILITYثالثا: بالنسبة للمساءلة 

 من حيث المساءلة التقليدية لألجهزة الحكومية، أوضحت النتائج ما يلي: (1
تأكيةةد معظةةم مسةةئولي األجهةةزة الحكوميةةة موضةةع الدراسةةة وجةةود رقابةةة داخليةةة وفقةةا للتةةدر   •

 الوظيفي
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جهةزة الحكوميةةة فةي مسةاءلة العةاملين فةةي حالةة األخطةاء البسةيطة علةةى يعتمةد مسةئولي األ •
 األساليب الودية

تتعةةرج األجهةةزة الحكوميةةة علةةى المسةةتوى المحلةةي لنةةوعين مةةن الرقابةةة الخارجيةةة، يتمثةةل  •
. مديريةة الزراعةةو  دارة العامةة لشةئون التعةاون أوالهما في رقابة السةلطة المركزيةة، مثةل: اإل

 ألجهزة الرقابية المستقلة المتخصصة.ويتعلق  انيهما با
ال يوجةةةةد أي نةةةةوع مةةةةن أنةةةةواع الرقابةةةةة أو المسةةةةاءلة للجمعيةةةةات التعاونيةةةةة والمةةةةزارعين علةةةةى  •

األجهزة الحكومية، حيث أكد معظم أعضاء الجمعيةات التعاونيةة عةدم ممارسةتهم ألي نةوع 
ن موضةع الدراسةة من أنواع الرقابة على أعمال االجهزة الحكومية، كما أكد جميع المةزارعي

 عدم ممارستهم ألي نوع من أنواع الرقابة على أعمال الحكومة.
من وجهة نظر المبحو ين موضع الدراسة، يمكن تفعيل المساءلة من خالل تشكيل روابط من  (2

المةةزارعين لمتابعةةة األعمةةال واألنشةةطة الزراعيةةة علةةى مسةةتوى القريةةة، وإطةةالع المةةزارعين علةةى 
ختاميةة للجمعيةات، وسةرعة اإلعةالن عةن نتةائج التحقيقةات التةي تةتم بشةأن الميزانية والتقارير ال

القضةةةايا والموضةةةوعات المتعلقةةةة بالزراعةةةة والةةةري، وتفعيةةةل دور لجةةةان التفتةةةي ، وتفعيةةةل نظةةةم 
 الرقابة الداخلية وتطبيق نظم فعالة للثواب والعقاب في األجهزة الحكومية. 

 EFFECTIVENESSرابعا: بالنسبة للفعالية 

ا يتعلق بمدى فعاليةة األجهةزة الحكوميةة الزراعيةة علةى المسةتوى المحلةي، توصةلت الدراسةة إلةى فيم
 النتائج التالية:

مةن حيةةث مةةدى نجةةاح األجهةزة الحكوميةةة فةةي تحقيةةق األهةداف المنشةةودة منهةةا، أكةةد المسةةئولين  (1
% 70موضةع الدراسةةة نجةاح هةةذه األجهةزة إلةةى حةةد مةا فةةي تحقيةق أهةةدافها، بنسةبة تتةةراوح بةةين 

 . % من المستهدف80إلى 

من حيث مدى اهتمام األجهزة الحكومية بالتعرف على رضا المزارعين، أوضةح المسةئولين أن  (2
 .رضا المزارعين يعتمد على مدى توافر السماد والكيماوي ومياه الري وتسويق محاصيله

 انخفاج تام في درجة رضا المزارعين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم. (3

 ، كان عدم الرضا هو السائد.ا المزارعين عن عمل الجمعيات الزراعيةأما عن رض (4

ال يقتصةةر األمةةر علةةى عةةدم رضةةا المةةزارعين، بةةل هنةةاك انخفةةاج ملحةةو  فةةي مسةةتوى رضةةا  (5
 أعضاء الجمعيات التعاونية عن الخدمات التي تقدمها األجهزة الحكومية.
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تةةةةي تقةةةةدمها األجهةةةةزة هنةةةةاك عةةةةدد مةةةةن العوامةةةةل التةةةةي سةةةةاهمت فةةةةي تةةةةدني مسةةةةتوى الخةةةةدمات ال (6
الحكوميةةةة وانخفةةةاج رضةةةا المةةةزارعين والجمعيةةةات التعاونيةةةة عنهةةةا، منهةةةا ضةةةعف االمكانيةةةات 
البشرية والمادية والفنية لألجهزة الحكومية، وعدم استجابة األجهزة الحكومية لكثير من طلبات 

تمةةةام ومشةةةاكل المةةةزارعين، وضةةةعف التنسةةةيق والتعةةةاون بةةةين األجهةةةزة الحكوميةةةة، ومحدوديةةةة اه
األجهةةزة الحكوميةةةة بالمشةةكالت التةةةي تواجةةه المةةةزارعين، والتةةأخير فةةةي تقةةديم الخةةةدمات وغيةةةاب 

 الشفافية وعدم العدالة.

تتطلةةب عمليةةة زيةةادة فعاليةةة األجهةةزة الحكوميةةة، وتنميةةة قةةدراتها علةةى تحقيةةق أهةةدافها وأهةةداف  (7
ة المرشةةةد الزراعةةةي، المسةةةتفيدين مةةةن خةةةدماتها، القيةةةام بكةةةل مةةةن توحيةةةد الةةةدورة الزراعيةةةة، وعةةةود

واالهتمةةام بحةةل مشةةكالت الةةري وتطهيةةر التةةرع والمصةةارف، ومسةةاعدة المةةزارعين علةةى تسةةويق 
المحاصةةةيل وبيعهةةةا بأسةةةعار مناسةةةبة، وزيةةةادة حصةةةة الكيمةةةاوي للفةةةدان وتةةةوفيره بسةةةعر مناسةةةب، 

  واالهتمام بشكاوى المزارعين، وتفعيل نظم المتابعة والرقابة في األجهزة الحكومية.

 RESPONSIVENESSلإلستجابة  ا: بالنسبةخامس

بتلبيةةةة احتياجةةةات  مةةةن وجهةةةة نظةةةر المسةةةئولين، يوجةةةد اهتمةةةام ملحةةةو  مةةةن قبةةةل األجهةةةزة الحكوميةةةة (1
 .المزارعين والجمعيات التعاونية،  والعمل على حل المشكالت التي تواجههم

والجمعيةةات التعاونيةةة وسةةرعة التعامةةل معهةةا نجةةد أن معظةةم  مةةن حيةةث االهتمةةام بشةةكاوى المةةزارعين (2
المسةةئولين موضةةع الدراسةةة أكةةدوا علةةى االهتمةةام بشةةكاوى المةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة، وسةةرعة 

 .البت فيها
مةةةن حيةةةث آراء المةةةزارعين وأعضةةةةاء الجمعيةةةات عةةةن مةةةدى اسةةةةتجابة األجهةةةزة الحكوميةةةة للشةةةةكاوى  (3

المقدمةةة لهةةا، تشةةير النتةةائج إلةةى أنةةه فةةي حةةال وجةةود مشةةكلة أو شةةكوى مةةا، يقومةةوا بكتابةةة الشةةكوى 
ها للجمعيةةة التةةي تتةةولى مسةةئولية تقةةديمها للجهةةات الحكوميةةة المختصةةة. أمةةا والتوقيةةع عليهةةا وتقةةديم

بالنسةةبة للجمعيةةات التعاونيةةة، أوضةةح أعضةةاء الجمعيةةات موضةةع الدراسةةة أنةةه فيمةةا مضةةى لةةم تكةةن 
هناك آليات واضحة ومحددة للتعامةل مةع شةكاوى المةزارعين، وكانةت معظةم الشةكاوى تقةدم شةفهيا، 

عض منظمات المجتمع المدني وتوعيتها ألعضاء الجمعيةات بأهميةة ولكن بعد تدخل هيئة كير وب
وجود صناديق للشكاوى والمقترحات وإعةداد نمةاذ  مخصصةة للشةكاوى حرصةت معظةم الجمعيةات 
علةةةى تخصةةةيص صةةةندوق للشةةةكاوى يةةةتم مةةةن خاللةةةه تلقةةةي وتسةةةجيل الشةةةكوى وإعطةةةاء المةةةزارع مةةةدة 

جمعية بالتواصةل مةع الجهةات المختصةة لحلهةا. محددة للرد عليه، وفقا لطبيعة الشكوى،  م تقوم ال



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  10جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

وفيمةةا يتعلةةق باسةةتجابة الجهةةات الحكوميةةة للشةةكاوى المقدمةةة، أشةةار بعةةض أعضةةاء الجمعيةةات أن 
  .ذلك يعتمد على طبيعة المشكالت

لتعاونية على التأ ير في السياسات الزراعية وقرارات األجهزة من حيث قدرة المزارعين والجمعيات ا (4
سةةيادة االعتقةةاد بةةين جميةةع المةةزارعين موضةةع الدراسةةة بعةةدم قةةدرتهم  الحكوميةةة، تشةةير النتةةائج إلةةى

 . على التأ ير في سياسات وقرارات األجهزة الحكومية
مةةن وجهةةة نظةةر المبحةةو ين موضةةع الدراسةةة، يمكةةن زيةةادة قةةدرة األجهةةزة الحكوميةةة علةةى االسةةتجابة  (5

الحتياجات ومطالب المزارعين والجمعيةات التعاونيةة مةن خةالل تطةوير مسةتوى الخةدمات، وسةرعة 
ظةم المتابعةة والرقابةة، ووجةود آليةات محةددة ومعلنةة لتقةديم التعامل مع شكاوى المزارعين، وتفعيةل ن

الشةةةكاوى والةةةرد عليهةةةا، وتخصةةةيص صةةةفحة للشةةةكاوى علةةةى موقةةةع اإلدارة علةةةى االنترنةةةت، وتقةةةديم 
الشكاوى عن طريق البريد االلكتروني، ومن المهم بمكان توعية المزارعين بخطورة إلقاء المخلفةات 

كل الةةةري وتطهيةةةر التةةةرع، وأخيةةةرا عةةةودة نظةةةام الةةةدورة فةةةي التةةةرع والمصةةةارف حتةةةى ال تتكةةةرر مشةةةا
 الزراعية. 

 لدروس المستفادة من التجربة الهولندية في الزراعةبالنسبة لسادسا: 

بسةةؤال المبحةةو ين الةةذين ذهبةةوا فةةي رحلةةة إلةةى هولنةةدا للتعةةرف علةةى آليةةات عمةةل القطةةاع الزراعةةي 
يميز التجربةة الهولنديةة فةي الزراعةة، أوضةحوا  ودور التعاونيات في صنع السياسات الزراعية، عن أبرز ما

 ما يلي:

يتميةةةز القطةةةاع الزراعةةةي فةةةي هولنةةةدا بوجةةةود منظومةةةة متكاملةةةة للعمةةةل الزراعةةةي قائمةةةة علةةةى وضةةةوح  (1
 األدوار والتنسيق والتكامل فيما بينها باإلضافة إلى الشفافية. 

وعن كيفية االستفادة من التجربة الهولندية في تطوير القطاع الزراعي في مصر، يرى المبحو ون  (2
تقليةةل اعتمةةادهم علةةى الحكومةةة، وتنميةةة تم يةة االهتمةةام بتةةدريب المةةزارعين وتةةوعيتهم بحيةةث جةةوبو 

الشةةعور بةةاإللتزام وتحمةةل المسةةئولية لةةدى جميةةع األطةةراف المعنيةةة، المةةزارع والتعاونيةةات والحكومةةة، 
وإتاحةةةة الفرصةةةة أمةةةام المةةةزارعين الختيةةةار الجمعيةةةات وإعةةةادة النظةةةر فةةةي نظةةةم ولةةةوائح التعاونيةةةات، 

التعاونية التي يتعامل معها، والتوسع فةي االعتمةاد علةى الميكنةة والتطبيقةات التكنولوجيةة الحديثةة، 
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التوسةةةع فةةةي تطبيةةةق سةةةواء فةةةي الزراعةةةة أو فةةةي تقةةةديم الخةةةدمات الفنيةةةة والةةةدعم للمةةةزارعين، وأخيةةةرا 
 نظرا إلرتفاع إنتاجية الفدان مقارنة بالزراعة التقليدية.، الصوب الزراعية

 لنتائج المترتبة على مشروعات هيئة كيربالنسبة لابعا: س

باستطالع آراء المبحو ين عن المشروعات التي تقوم بها هيئة كير وغيرها من منظمةات المجتمةع 
اركة، الشةفافية..( فةي القطةاع )المشة Governanceالمدني في توعية المزارعين ونشر مفةاهيم الحوكمةة 

 الزراعي على المستوى المحلي، أكدوا ما يلي:

سةةاهمت البةةرامج التدريبةةة فةةي تنميةةة الةةوعي لةةدى المةةزارعين وأعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة بمفهةةوم  .1
 وأبعاده األساسية، مثل الشفافية وإتاحة المعلومات. Governanceالحوكمة 

مواقع التواصل االجتماعي لنشر كةل مةا يهةم المةزارعين  إنشاء معظم الجمعيات صفحات لها على .2
 من معلومات.

 معرفة المزارعين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، مثل: حق اإلطالع على ميزانية الجمعية. .3

زيادة قدرة المزارعين على مناقشة المشكالت المختلفة وتكوين رأي بشأنها والتواصل مع المسئولين  .4
 لحل هذه المشكالت. 

 فاع نسبة المشاركة والتواصل وعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المزارعين.ارت .5

 االرتقاء بمستوى أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. .6

تحقيةةةق التواصةةةل بةةةين المسةةةئولين والمةةةزارعين، ونةةةزول بعةةةض المسةةةئولين للقةةةرى ومقابلةةةة المةةةزارعين  .7
 للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.

 الجمعيات على التواصل مع المسئولين والمساهمة في حل مشكالت المزارعين.زيادة قدرة  .8

 التوصيات همأ
 Participation لمشاركةبالنسبة ل (1

 ما يلي:القيام بتفعيل المشاركة من المقترح ل

 ضرورة التواصل بين األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية والمزارعين •
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 لمشاركة بين األطراف الثال ةالمعوقات التي تواجه امحاولة إزالة  •

السياسةات فةي عمليةات صةنع وتنفيةذ ومتابعةة  يجب أن تتم المشاركة بين األطراف الثال ة •
 تطوير القطاع الزراعيفي خطط وبرامج ، وكذلك واتخاذ القرارات الزراعية

التةةي تهةةم المةةزارعين علةةى مواقةةع األجهةةزة الحكوميةةة علةةى المعلومةةات  ضةةرورة إتاحةةة جميةةع •
 .التواصل االجتماعي ومواقع إلنترنتشبكة ا

اسةةةتمرار مشةةةروع هيئةةةة كيةةةر، وغيرهةةةا مةةةن المشةةةروعات المشةةةابهة، فةةةي توعيةةةة المةةةزارعين  •
 وأعضاء الجمعيات بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، وواجباتهم وأهمية االلتزام بها 

 Transperencyلشفافية ل بالنسبة (2

 ة من خالل ما يلي:يمكن التوسع في نشر المعلومات وتحقيق الشفافي

االعتماد على األساليب التكنولوجية الحديثة في نشر المعلومات، مثل إنشاء مواقع على  •
 شبكة اإلنترنت أو من خالل مواقع التواصةل االجتماعي.

إلزام األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية بنشر الميزانية وتقارير األداء، وإتاحتها من  •
 خالل اإلنترنت.

 وسائل االعالم في نشر الوعي وتنمية معارف المزارعين. ماستخدا •

 الجمعيات التعاونية بتوفير المعلومات الزراعية للمزارعين قيام •

 Accountability للمساءلة بالنسبة (3

عن طريق  هاأعمالبعض رقابة ليجب أن تقوم األجهزة الحكومية بإتاحة األدوات الالزمة  •
 ألخذ بآرائهم.والمزارعين وا التعاونية اتالجمعي

 .تفعيل دور لجان التفتي يتم يجب أن  •
تفعيةل نظةم الرقابةة الداخليةة وتطبيةق نظةم فعالةة للثةواب والعقةاب فةي األجهةزة من األفضل  •

 الحكومية. 
 Effectiveness للفعالية بالنسبة  (4

يجب محاولة إرضاء أعضاء الجمعيات التعاونية عن الخدمات التي تقدمها األجهزة  •
 طريق تحسينها. الحكومية عن

 .عودة المرشد الزراعيمن األفضل  •
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 االهتمام بحل مشكالت الري وتطهير الترع والمصارف. يجب  •

 للمزارعين.تسويق يجب حل مشاكل ال •

 االهتمام بشكاوى المزارعين وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. •

 تفعيل نظم المتابعة والرقابة في األجهزة الحكومية.يجب  •
 Responsiveness لالستجابة نسبةبال  (5

 المزارعين والجمعيات التعاونيةيجب أن تقوم األجهزة الحكومية بتلبية احتياجات  •

 النظر لشكاوى المزارعين والجمعيات التعاونية بعين االهتمام •

 .تطوير مستوى الخدمات •

 .وجود آليات محددة ومعلنة لتقديم الشكاوى والرد عليهايجب  •

 .فحة للشكاوى على موقع اإلدارة على االنترنتتخصيص ص من العملي •
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 INTRODUCTION مقدمة
واحدا من أهم  Good Governanceيعتبر مصطلح الحكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة 
وخاصة تلك العاملة في مجال  -الدولية  المصطلحات التي حظيت باهتمام العديد من الجهات والمنظمات

المصطلح  وكذلك األوساط األكاديمية، األمر الذي أدى إلى تبلور مفاهيم متعددة ومتنوعة لهذا -التنمية 
الطريقة التي يتم من خاللها ممارسة السلطة في إدارة الموارد »الهام. وقد عرفه البنك الدولي بأنه 

ممارسة السلطة اإلدارية »بأنه  كما عرفه البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة« للدولة، االقتصادية واالجتماعية
 Goodومن  م فإن مفهوم الحوكمة الرشيدة « واالقتصادية والسياسية إلدارة كافة شؤون الدولة

Governance تؤدي إلى األسلوب األمثل إلدارة  يدور حول تفاعل مجموعة من العوامل واآلليات التي
  .أ()الدولة

وقدم أساسا منطقيا أساسيا جزء ال يتجزأ من نهج التنمية المحلية، فهو مفهوم الحكم المحلي  أما 
وبالتالي فإن تطبيق هذا المفهوم  ،صالحات الالمركزية وبناء قدرات الحكومات المحليةلدعم المانحين إل
 قطاع الزراعة من القطاعات اإلنتاجية الهامة والحيوية التيف بمكان، هميةاأل منُيعد في قطاع الزراعة 

دارة الجيدة اإلإن وبالتالي ف يصب تحديثها وتطويرها في عملية إشباع الحاجات الغذائية للمواطنين.
  هم.حقيق العدالة بين المواطنين، واالستجابة الحتياجاتيكون مردوده تلمؤسسات القطاع الزراعي  

  Good الحوكمة الرشيدة وفي مصر يعتبر إصالح القطاع الزراعي من منظور  
Governance  طاع يواجه ق. حيث سيلة مبتكرة وفعالة لزيادة نمو القطاع الزراعية وتحسين انتاجيتهو

 Good تبني مبادئ الحوكمة الرشيدة تمالتي يمكن مواجهتها إذا الزراعة في مصر العديد من التحديات 
Governance سيادةشفافية، والمشاركة، والمساءلة، واالستجابة، والعدالة، والكفاءة، والفعالية، و كال 

 بادئ.لكل من هذه المريفا مختصرا ح تعضالتالي يو والشكل . القانون، ومكافحة الفساد
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 (1الشكل رقم )

 مبادئ الحوكمة الرشيدة

 
 ، مركز العقد االجتماعيلماذا الحوكمة الرشيدة (2014) .ياسمين ،خضري  صدر:الم

Details/84-http://www.socialcontract.gov.eg/Arabic/publicationCategory/Publication/Publication 

تقديم خدمات اإلرشاد و  معالجةعن طريق  في مصر إصالح القطاع الزراعيوقد يتم  
رضا معرفة  احتياجات المزارعين. هذا باإلضافة إلى، وأيضا تلبية والخدمات التي تقدمها التعاونيات

 حتى تالنظر إلى التعاونيا كيفيةقياس  أيضا، و جميع المجاالت ذات الصلةن الخدمات في ع المزارعين
 .إلى أخره، ... ه المزارعينجوكذلك العمل على حل المشكالت التي توا ،جديرة بالثقةكون ت

يهدف إلى التابع لهيئة كير الدولية  رنامج الزراعة والموارد الطبيعيةب أن ومن الجدير بالذكر 
ريفية في صعيد والموارد والخدمات لألسر ال المساهمة في زيادة الوصول المستدام والمنصف إلى الطبيعة

والصناعات القائمة على الصناعة باعتبارها المصدر الرئيسي  مصر التي تعتمد على الزراعة أو الزراعة
 للدخل.

http://www.socialcontract.gov.eg/Arabic/publicationCategory/Publication/Publication-Details/84
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وتأتي الدراسة الحالية  لتسهم في تحسين الحكم المحلي والمساءلة داخل القطاع الزراعي في مصر 
نع السياسات والحوار بشأنها من خالل من خالل زيادة مشاركة المجتمع المدني األقوى في عمليات ص

تعزيز قدرات المجتمع المدني والسلطات الحكومية. ومعرفة رضا المستفيدين من الخدمات، وكذلك قياس 
مدى اعتبار التعاونيات جديرة بالثقة من حيث شفافية المعلومات؛ والمشاركة في عمليات صنع القرار؛ 

 ى قنوات المساءلة القائمة.واالستجابة تجاه المستجيبين باإلضافة إل

 ف الدراسةاهدأ

يتمثل في تقييم مستوى تطبيق أسس ومعايير الحوكمة  يالبحث إلى تحقيق هدف رئيسهذا سعى ي
محلةةةي مةةن وجهةةة نظةةر األطةةةراف الثال ةةة أصةةحاب العالقةةةة الرشةةيدة فةةي القطةةاع الزراعةةةي علةةى المسةةتوى ال

)مسةةئولي األجهةةةزة الحكوميةةةة، أعضةةةاء الجمعيةةةات التعاونيةةةة، والمزارعةةون(. هةةةذا الهةةةدف يمكةةةن تحقيقةةةه مةةةن 
 خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:

التعةةةرف علةةةى مةةةدى مشةةةاركة األطةةةراف أصةةةحاب العالقةةةة فةةةي عمليةةةات صةةةنع وتنفيةةةذ ومتابعةةةة  •
 لزراعية واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.السياسات ا

  بيان دور األطراف أصحاب المصالح في رقابة ومساءلة األجهزة الحكومية •

تقةةةةدير مةةةةدى فعاليةةةةة األجهةةةةزة الحكوميةةةةة علةةةةى المسةةةةتوى المحلةةةةي فةةةةي تحقيةةةةق أهةةةةدافها، ومةةةةدى  •
 استجابتها الحتياجات المستفيدين وأصحاب المصالح.

ألجهةةزة الحكوميةةة علةةى المسةةتوى المحلةةي بتطةةوير خةةدماتها وقيةةاس التعةةرف علةةى مةةدى اهتمةةام ا •
 مدى رضا المستفيدين منها.

علةةةى التةةةأ ير فةةةي السياسةةةات الزراعيةةةة وقةةةرارات  اإلجتماعيةةةةالتعةةةرف علةةةى مةةةدى قةةةدرة األطةةةراف  •
 األجهزة الحكومية على المستوى المحلي.

 منهجية الدراسة

مجموعة من حلقات النقاش البؤرية فى محافظتى  مقابلة متعمقة وايضا 28تم االتفاق على إجراء 
المنيا وبنى سويف. ولقد تولى مركز المسوح والتطبيقات اإلحصائية اإلعداد والحصول على الموافقات 
الرسمية والسير في الخطوات المنهجية واإلدارية لتنفيذ الدراسة.  م إعداد أدوات الدراسة وإختيار عينة 
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  17جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

التعامل مع االسلوب الكيفي في جمع  نفيذ العمل الميداني للدراسة وتال ذلكلمجتمع الدراسة. ولقد تم ت
البيانات، هذا باإلضافة إلي إجراء بعض المراجعات المكتبية للدراسات السابقة فى نفس المجال، وذلك 

 بهدف توفير بيانات صادقة ودقيقة ومناسبة لتحقيق الهدف من الدراسة.

 محاور الدراسة

االعتماد على المحاور الرئيسية  يمكنلتقييم مستوى الحوكمة الرشية  ه الدراسة فإنه في ضوء أهداف هذ
  :التالية

والتي تشير إلى حق جميع األطراف ذات العالقة في المشاركة في  Participationالمشاركة  (1
 اتخاذ القرارات وإعداد وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة. 

متطلبات األساسية لمكافحة الفساد والحد من الممارسات وهي من ال Transparencyالشفافية  (2
 الالأخالقية في إدارة الشئون العامة.

وهي تعبير عن التزام األجهزة الحكومية بتقديم حساب عن طبيعة  Accountabilityالمساءلة  (3
 ممارستها للواجبات المنوطة بها بهدف رفع كفاءة وفعالية هذه األجهزة. 

قدرة األجهزة الحكومية على تقديم الخدمات بالشكل الذى يسهم وتعكس  Effectivenessالفعالية  (4
 فى تحقيق األهداف المنوطة بها، ويستجيب الحتياجات وتطلعات المواطنين.

وتعكس مدى اهتمام األجهزة الحكومية باحتياجات المستفيدين  Responsivenessاالستجابة  (5
 ير ذلك على سياسات وقرارات هذه األجهزة. من خدماتها، وسرعة الرد على شكواهم، ومدى تأ 

 وباإلضافة إلى ذلك تم مناقشة محورين آخرين:

 الدروس المستفادة من التجربة الهولندية في الزراعة. (6

 النتائج المترتبة على مشروعات هيئة كير.  (7

 م التقرير:ينظت
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  18جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 الفصول التالية:عرج نتائج هذه الدراسة من خالل يتم 

 .  البحث المرجوة من التفصيليةاألهداف الرئيسية و ول، والذي فيه تم طرح الفصل األ

 .راجعة األدبياتم، وفيه يتم تقديم الفصل الثاني

 .إلطار المفاهيميا ، وفيه يتم استعراجالفصل الثالث

 .تصميم البحثيفية ك ، وفيه يتم تقديمالفصل الرابع

 .دراسةلل الكيفي نتائج التحليل ، وهو الذي يعرجالفصل الخامس

 والتوصيات.خاتمة التعرج  فيهو  ،خيرألالفصل ا
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  19جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 RESEARCH OBJECTIVES البحث أهداف: الفصل األول

يسةةعى البحةةث إلةةى تحقيةةق هةةدف رئةةيس يتمثةةل فةةي تقيةةيم مسةةتوى تطبيةةق أسةةس ومعةةايير الحوكمةةة 
فةةي القطةةاع الزراعةةي علةةى المسةةتوى المحلةةي مةةن وجهةةة نظةةر األطةةراف  Good Governanceالرشةةيدة 

)مسةةةئولي األجهةةةزة الحكوميةةةة، أعضةةةاء الجمعيةةةات التعاونيةةةة، والمزارعةةةون(. هةةةذا الثال ةةةة أصةةةحاب العالقةةةة 
 الهدف يمكن تحقيقه من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:

السياسات التعرف على مدى مشاركة األطراف أصحاب العالقة في عمليات صنع وتنفيذ ومتابعة  .1
 على المستوى المحلي. اتخاذ القراراتو  الزراعية

يةةد مةةدى اهتمةةام األجهةةزة الحكوميةةة علةةى المسةةتوى المحلةةي باإلفصةةاح عةةن المعلومةةات وإتاحتهةةا تحد .2
 ألصحاب المصالح.

 بيان دور األطراف أصحاب المصالح في رقابة ومساءلة األجهزة الحكومية. .3

تقدير مدى فعالية األجهزة الحكوميةة علةى المسةتوى المحلةي فةي تحقيةق أهةدافها، ومةدى اسةتجابتها  .4
 ات المستفيدين وأصحاب المصالح.الحتياج

التعرف على مدى اهتمام األجهزة الحكومية على المسةتوى المحلةي بتطةوير خةدماتها وقيةاس مةدى  .5
 رضا المستفيدين منها.

تحديةةةةد مةةةةدى اهتمةةةةام األجهةةةةزة الحكوميةةةةة علةةةةى المسةةةةتوى المحلةةةةي بشةةةةكاوى المسةةةةتفيدين وأصةةةةحاب  .6
 المصالح، وسرعة البت فيها.

على التأ ير في السياسات الزراعيةة وقةرارات األجهةزة  اإلجتماعيةة األطراف التعرف على مدى قدر  .7
 الحكومية على المستوى المحلي.

 Goodتقةديم عةدد مةةن التوصةيات التةةي يمكةن مةةن خاللهةا التوسةةع فةي تطبيةق الحوكمةةة الرشةيدة  .8
Governance .على المستوى المحلي في القطاع الزراعي 
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  20جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 LITERATURE REVIEWت الفصل الثاني: مراجعة األدبيا

الحوكمةةةةة بقيةةةةاس وتقيةةةةيم  2015مةةةةت هيئةةةةة كيةةةةر الدوليةةةةة فةةةةي مصةةةةر فةةةةي عةةةةام ألول مةةةةرة فةةةةي مصةةةةر قا
Governance للتعرف علةى  قطاع الزراعة في مصر تركيزا على قطاعي اإلرشاد الزراعي والتعاونياتب

. Good Governance ةأدائهمةا وبالتةالي احتياجاتهمةا فيمةا يتعلةق بآليةات وممارسةات الحوكمةة الرشةيد
فةةةةي قطةةةةاعي اإلرشةةةةاد الزراعةةةةي  Governanceالحوكمةةةةة لتقيةةةةيم  مبةةةةادئم التركيةةةةز علةةةةى أربعةةةةة وقةةةةد تةةةة

 والتعاونيات وهي الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، واالستجابة للخرو  بنتائج محددة وملموسة.

راعةة بعةةد مراجعةة األطةةر قطةاع الز ب Governanceالحوكمةةة بقيةةاس وتقيةيم مةت هيئةةة كيةر الدوليةة قاوقةد 
للبرنةةامج اإلنمةةائي لألمةةم  Governanceالحوكمةةة واألدبيةةات الدوليةةة فةةي هةةذا المجةةال )مةةن بينهةةا إطةةار 

للوكالةةة األمريكيةةة للتنميةةة الدوليةة، والمؤشةرات  Governanceالحوكمة المتحدة، ومؤشرات الديمقراطية و 
فةي دول االتحةاد األوروبةي،  Governanceلحوكمةة االعالميةة إلدارة الحكةم للبنةك الةدولي، ولمحةات عةن 

ويالئةم واقةع قطةاع الزراعةة  راع جانةب الخصوصةية الوطنيةة ةم تطويرهةا بشةكل ية ومؤشر الحكم الحضةري(
 في مصر واإلطار القانوني والمؤسسي للقطاع. 

عةة فةي قطةاع الزرا بفةي  Governanceالحوكمةة كل ما يتعلق بقيةاس وتقيةيم شرح وافي لهذا الدليل  وفي
مصر تركيزا على قطةاعي اإلرشةاد الزراعةي والتعاونيةات، والمنهجيةة وكافةة األدوات المسةتخدمة فةي ذلةك، 

قطةةاعي اإلرشةةاد الزراعةةي للتعةةرف علةةى أداء  والتعاونيةةات تعميمةةه علةةى مسةةتوى الجمهوريةةةيمكةةن وهةةو مةةا 
ي احتياجاتهمةةا فيمةةا وبالتةةال Good Governanceفيمةةا يتعلةةق بمبةةادئ الحوكمةةة الرشةةيدة  والتعاونيةةات

يةةة فةةي تحسةةين بمةا يصةةب فةةي النها Good Governance يتعلةق بآليةةات وممارسةةات الحوكمةةة الرشةةيدة
 .وتعزيز أداء القطاع
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  21جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 CONCEPTUAL الفصل الثالث: اإلطار المفاهيمي
FRAMEWORK 

سةةةةبق أن أوضةةةةحنا أن الهةةةةدف الةةةةرئيس للبحةةةةث يتمثةةةةل فةةةةي تقيةةةةيم مسةةةةتوى تطبيةةةةق أسةةةةس ومعةةةةايير 
فةةي القطةةاع الزراعةةي علةةى المسةةتوى المحلةةي، والشةةك فةةإن هةةذا  Good Governanceالرشةةيدة  الحوكمةةة

؟؟ وما المعايير المستخدمة في Good Governance الحوكمة الرشيدةيثير التساؤل حول ما المقصود ب
 تقييمه؟؟  

  Governanceمفهوم الحوكمة  .1

أدبيات  في Governance الحوكمةشهد عقد التسعينيات من القرن العشرين ظهور وروا  مفهوم 
حتى أصةبح إتباعةه شةرطاس أساسةيا لحصةول الةدول الدولي، البنك  السيما ،وبرامج مؤسسات التمويل الدولية
د االهتمةام ، ومنةذ هةذا التةاريز تزايةوكذلك إلعةادة جدولةة ديونهةا المتراكمةة ،النامية على قروج أو معونات

سةعينيات مةن القةرن العشةرين بدايةة اهتمةام البةاحثين العةرب بهةذا وشةهدت نهايةة الت بدراسة مفهةوم الحوكمةة.
المفهةةوم واختلفةةت اآلراء، لةةيس حةةول مضةةمونه وأهدافةةه وكيفيةةة تطبيقةةه، بةةل أيضةةا مةةن حيةةث تعريبةةه، فمةةن 

 ،الترجمةات لهةذا المفهةوم عةدد مةنأن هنةاك  وجةد خالل مراجعة عدد من الكتابات العربية في هذا المجال،
وإدارة الحكم، والحكمانية وأسةلوب الحكةم الحاكمية، و  الحكم أو فن الحكم، و Governanceالحوكمة  منها:
 .وإدارة شئون الدولة والمجتمع، اإلجتماعيةواإلدارة  ع والحكم الشامل، والحكم المتحدالموس

الدراسةةةة إال أن  Governanceالحوكمةةةة وعلةةةى الةةةرغم مةةةن تعةةةدد التعريفةةةات التةةةي قةةةدمت لمفهةةةوم 
بأنهةةا  Governanceوالةةذى يعةةرف الحوكمةةة  (UNDP, 1997) دةةالبرنةةامج اإلنمةةائي لألمةةم المتحةةتعريةةف  تتبنةةى

المسةةتويات، مةةن خةةالل  جميةةعممارسةةة السةةلطة السياسةةية واالقتصةةادية واإلداريةةة إلدارة شةةئون الدولةةة علةةى 
 .(1)آليات ومؤسسات تتيح لألفراد والجماعات تحقيق مصالحها

جةدا تتعلةق بكيفيةة  مهمةةيناق  قضةية  Governanceالحوكمة  ممفهو  ومن  م، يمكن القول بأن
وأن هنةاك اختالفةات جوهريةة بةين مفهةومي الحكومةة  How to Steer & Direct The Governmentمةة إدارة الحكو 

عةةن أنشةةطة تةةدعمها يسةةتخدم للتعبيةةر  Government، فةةإذا كةةان مفهةةوم الحكومةةة Governanceالحوكمةةة و 
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  22جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

المتشةةةابكة نشةةةطة وتضةةةم العديةةةد مةةةن األظةةةاهرة أكثةةةر شةةةموالس  Governance لحوكمةةةةفةةةإن ا ،السةةةلطة الرسةةةمية
، ألنهةةا ال تضةةم المنظمةةات الحكوميةةة فقةةط بةةل تشةةمل أيضةةاس آليةةات تةةدعمها أهةةداف مشةةتركةوالمتفاعلةةة التةةي 
مةةن  Governanceالحوكمةةة . ويمكةةن توضةةيح أبةةرز االختالفةةات بةةين مفهةةومي الحكومةةة و غيةةر الحكوميةةة
 (.1رقم ) خالل الجدول

 (1الجدول رقم )

 Governanceالحوكمة أبرز االختالفات بين مفهومي الحكومة و

 السمات المشتركة Governanceالحوكمة  الحكومة أوجه المقارنة
 العمل على نطاق واسع العمل الجماعي الحاجات العامة الدافعية

  التعاون والتيسير الخبراء آليات المتابعة

 خدمات غير مباشرة خدمات غير مباشرة خدمات مباشرة / غير مباشرة الوظيفة األساسية

 البنية التنظيمية
الهياكةةةةةةل البيروقراطيةةةةةةة الهرميةةةةةةة المركزيةةةةةةة 

 والجامدة
بعةةةةةةةض مسةةةةةةةتويات الهياكةةةةةةةل  تعدد المستويات عبر وطنيةو الالمركزية المرونة 

 اإلدارية

 حل المشكالت المصالح التمكين، مشاركة أصحاب حل المشكالت على أساس العميل الرؤية

 اإلجتماعيةالتحسينات  بناء العالقات خدمة العمالء الرسالة

مجال تأثير اإلدارة 
 العامة

 إقليمي إقليمي / عالمي محلي/ إقليمي

 المساءلة
Accountability 

القةةةةةةةةةةةوانين واإلجةةةةةةةةةةةراءات، واإلدارة العامةةةةةةةةةةةة 
 التقليدية

  التوازن بين الثواب والعقاب

 القياس التحليلي النتائج بعيدة المدى على مستوى المجتمع برامج والنتائج التنظيمية ال وحدة التحليل

 آليات التطوير
التفكيةةةةةر اإلبةةةةةداعي، التمكةةةةةين، بنةةةةةاء العالقةةةةةات عبةةةةةر  اآلليات الداخلية لتحسين األداء اإلداري 
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  23جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

  Good Governance مفهوم الحوكمة الرشيدة .2

لبنةةةك اتقريةةةر  فةةةي 1989ألول مةةةرة فةةةي عةةةام  Good Governance الحوكمةةةة الرشةةةيدةاسةةةتخدم مفهةةةوم 
 Sub Saharan Africa: Fromام" المسةتد النمةوة إلةى ةاألزمة"جنةوب الصةحراء الكبةرى بأفريقيةا:  المعنةون  الةدولي

Crisis to Sustainable Growth   العديةةد مةن الةةدول الناميةة تةةرتبط بصةةورة  فةةيأن أزمةةة التنميةة والةذي أكةةد فيةه
هةةةةذه  فةةيوقةةدم التقريةةر جملةةةة اقتراحةةات لتفعيةةل أسةةةلوب الحكةةم  Crisis of Governance ممباشةةرة بأزمةةة الحكةة

 . (2)الدول

حيةث  ،لحكةمفي أسلوب ا الحوكمة الرشيدة يعد مثابة تحول نوعي مفهوم أن (Rahman, 2016)ويرى 
 والخاضةةةةعة الشةةةةفافة اإلدارةو  والةةةةديمقراطي والمشةةةةاركة والفعاليةةةةة بالكفةةةةاءة يتسةةةةم حكةةةةومي شةةةةكل إلةةةةى يشةةةةير
 .(3)ةالمستدام التنمية تحقيق أجل من والمالية واالقتصادية والطبيعية البشرية للموارد للمساءلة

 معايير الحوكمة الرشيدة .3

نظرا ألهمية الحوكمة الرشيدة، فقد حرصت بعض الهيئات والمؤسسةات الدوليةة المتخصصةة علةى 
معةةايير  6الةةذي حةةدد  World Bankتحديةةد معةةايير للحوكمةةة الرشةةيدة، مةةن أبةةرز هةةذه الهيئةةات، البنةةك الةةدولي 

 :(4)أساسية، هي

 السياسي. واالستقرار المدنية الحريات ذلك يف بما ، Accountability والمساءلة الصوت (أ

Voice and accountability, which includes civil liberties and political stability 

 العامة. الخدمات وتقديم السياسات صنع نوعية تشملو  الحكومة، فعالية (ب

Government effectiveness, which includes the quality of policymaking and public service delivery 

 The quality of regulatory frameworkالتنظيمي  اإلطار جودة ( 

 The rule of lawالقانون  سيادة (د

 Independence of the judiciaryالقضاء  استقالل (ه

 Curbing corruptionمكافحة الفساد  (و
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  24جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 :(5)كمةةةةةة الرشةةةةةيدة هةةةةةيمعةةةةةايير أساسةةةةية للحو  UNDP 9 المتحةةةةةدةلألمةةةةم  اإلنمةةةةةائي برنةةةةةامجوتبنةةةةى ال
 وسيادة Responsiveness ستجابةواال Accountabilityوالمساءلة  Transparency شفافيةوال Participation مشاركةال

 & Effectiveness الفعاليةةو  الكفةاءة Equityالعدالةة  Consensus Orientationوتوافةق اآلراء  Rule of Law القةانون 

Efficiency  جيةاالستراتي الرؤيةو Strategic Vision 

للحوكمةةةة  أساسةةةية معةةةايير خمسةةةة Asian Development Bank (ADB) اآلسةةةيوي  التنميةةةة وحةةةدد بنةةةك
 التنبةةةةؤ علةةةةى والقةةةةدرة Openness واالنفتةةةةاح Transparency والشةةةةفافية Accountability المسةةةةاءلة الرشةةةةيدة، هةةةةي:

redictabilityP والمشاركة articipationP
(6)  

 5، حيةث أوضةح أحةد البةاحثن أن هنةةاك ةد مةن البةاحثين بمعةايير الحوكمةة الرشةيداهةتم عةد وكةذلك
 . (7)والشفافية والكفاءة  ccountabilityAمعايير أساسية للحوكمة الرشيدة، هي: المشاركة والشرعية والمساءلة 

مةواطنين العدالة وتطبيةق القةوانين علةى جميةع ال، المشاركةهذه المعايير في:  (Szekely, 2014)وحدد 
الشةفافية والوصةول المختلفةة،  اإلجتماعيةةضةرار بالفئةات عةدم اإل، و بصرف النظر عةن الوضةع االجتمةاعي

 علةةةى تقةةةوم أن ينبغةةةيإلةةةى أن الحوكمةةةة الرشةةةيدة  )Ali (2015 ,. وأشةةةار(8)الكفةةةاءة والفعاليةةةة، إلةةةى المعلومةةةات
 سةيادةواالسةتجابة، واإلنصةاف والشةمولية، و  ةيشةفاف، وال Accountability مسةاءلة، والاآلراء توافةق، و المشةاركة
 . (9)القانون 

معةايير  5مما سبق، وفي ضوء األهداف التةي تسةعى الدراسةة إلةى تحقيقهةا، يمكةن االعتمةاد علةى 
 أساسية لتقييم مستوى الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي، وهي:

في المشاركة في اتخاذ  وتشير إلى حق جميع األطراف ذات العالقة participation المشاركة (أ
 الفعالة يصعب معرفة المشاركة وبدون القرارات وإعداد وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة. 

 والفئات المهمشة وأخذها في االعتبار. الفقراء وأولويات احتياجات

وهي من المتطلبات األساسية لمكافحة الفساد والحد من الممارسات  Transparency الشفافية (ب
األجهزة الحكومية أمام المجتمع التاكيد على مصداقية قية في إدارة الشئون العامة، و الالأخال

وذلك من خالل إفصاح هذه األجهزة عن جميع المعلومات التي تصف أنشطتها  والرأي العام،
 المختلفة. اإلجتماعيةوأعمالها لألطراف 
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  25جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

بتقديم حساب عن طبيعة  ةاألجهزة الحكومي التزامعن وهي تعبير  Accountability المساءلة ( 
وتهدف المساءلة إلى  .األجهزةهذه للواجبات المنوطة بها بهدف رفع كفاءة وفعالية ممارستها 

وتمكينه من محاسبة أولئك الذين يضطلعون بممارسة حماية حقوق المواطن في مواجهة السلطة، 
 الوظيفية. السلطة بغض النظر عن اختالف مواقعهم

هم فى لى تقديم الخدمات بالشكل الذى يسعالحكومية  األجهزةقدرة وتعكس  Effectiveness الفعالية (د
 فعاليةوبالتالى تقاس  ،تحقيق األهداف المنوطة بها، ويستجيب الحتياجات وتطلعات المواطنين

ويعتبر ، فى تحقيق األهداف والنتائج المنشودة منها مخرجاتهابمدى مساهمة  األجهزة الحكومية
هذه  فيعن الخدمات المقدمة لهم من أكثر العوامل التى تؤ ر مستفيدين والرضاء العمالء 

 .الفعالية

وتعكس مدى اهتمام األجهزة الحكومية باحتياجات المستفيدين من  Responsiveness االستجابة (ه
  ، ومدى تأ ير ذلك على سياسات وقرارات هذه األجهزة.خدماتها، وسرعة الرد على شكواهم

( المعةةايير الرئيسةةة والفرعيةةة التةةي تتبناهةةا الدراسةةة لقيةةاس الحوكمةةة الرشةةيدة 2ويوضةةح الشةةكل رقةةم )
 على المستوى المحلي.
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  26جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 (2الشكل رقم )

 معايير الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي
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  27جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 RESEARCH DESIGN: تصميم البحث بعارالفصل ال
دوات المسةةةتخدمة فةةةي يهةةةدف تصةةةميم البحةةةث إلةةةى توضةةةيح كيفيةةةة إجةةةراء الدراسةةةة، واألسةةةاليب واأل
 Non-Experimentalإعةةةدادها. وبنةةةاء علةةةى أهةةةداف الدراسةةةة، تةةةم االعتمةةةاد علةةةى التصةةةميم الالتجريبةةةي 

Design  والذي يهدف إلةى التعةرف علةى آراء المبحةو ين دون أيةة قيةود أو تةدخالت خارجيةة، ويعتمةد علةى
أسةةةاليب و  Focus Groups ومجموعةةةات النقةةةاش البؤريةةةة In-depth Interviewsالمقةةةابالت المتعمقةةةة 
 لجمع بيانات غير كمية عن موضوع الدراسة.  المعاينة غير االحتمالية

البحةةث،  أهةةدافبعةةدد مةةن المراحةةل األساسةةية التةةي بةةدأت بتحديةةد ت عمليةةة إعةةداد الدراسةةة ولقةةد مةةر 
المناسةةةب  ةةةم إعةةةداد التصةةةميم  ومراجعةةةة األدبيةةةات والدراسةةةات السةةةابقة، وإعةةةداد اإلطةةةار المفةةةاهيمي للدراسةةةة،

 ةةةم إجةةةراء المقةةةابالت ، األدوات المناسةةةبة لجمةةةع البيانةةةات ، وتصةةةميمالمجتمةةةع المسةةةتهدفللبحةةةث، وتحديةةةد 
 واستخالص النتائج. البيانات استيفاء البيانات، وأخيرا تحليل و 

 (3الشكل رقم )

 مراحل إعداد الدراسة

 
نةةات والمبحةةو ين موضةةع وفيمةةا يلةةي تعريةةف بمجتمةةع البحةةث، وبةةاألدوات المسةةتخدمة فةةي جمةةع البيا

 الدراسة. 
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  28جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 مجتمع البحث: .1

األطةةةةراف المعنيةةةةة بالقطةةةةاع الزراعةةةةي )األجهةةةةزة الحكوميةةةةة، الجمعيةةةةات  البحةةةةثيضةةةةم مجتمةةةةع 
 .محافظتي بني سويف والمنياالتعاونية، والمزارعون( في 

 محافظة بني سويف:

تعةةد محافظةةة بنةةي سةةويف إحةةدى محافظةةات اقلةةيم شةةمال 
ى جنةةةةوب إقلةةةيم القةةةاهرة الكبةةةرى فةةةةي وادي الصةةةعيد، وهةةةي تقةةةع إلةةة
وبلةةا عةةدد سةةكانها فةةي بدايةةة  2كةةم 10169النيةةل، ويبلةةا مسةةاحتها 

 مليون نسمة. 3.039حوالي  2017عام 

 

هةةي:  مراكةةز إداريةةة، 8مةةن بنةةي سةةويف تكةةون محافظةةة وت
بني سويف، الواسطى، ناصةر، إهناسيا ببا، سمسطا، الفشن وبني 

 222ووحةةدة قرويةةة  39ومةةدن،  8 ديةةدة باإلضةةافة إلةةىسةةويف الج
 قرية تابعة

 ( توزيع السكان في محافظة بني سويف وفقا للمراكز اإلدارية.2ويوضح الجدول رقم )
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  29جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 (2الجدول رقم )

 توزيع أعداد المدن والوحدات المحلية وأعداد السكان في بني سويف وفقا للمراكز اإلدارية 

 
 كترونية لمحافظة بني سويفالمصدر: البوابة اإلل

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Statistics/stats.aspx 

فةةي صةةعيد مصةةر، حيةةث يبلةةا إجمةةالي  زراعيةةةال وتعةةد محافظةةة بنةةي سةةويف مةةن أهةةم المحافظةةات
 ألف فدان تحت االستصالح. 54.8ألف فدان، باإلضافة إلى  497.97عية حوالي مساحة األراضي الزرا 

 (3الجدول رقم )

 1/1/2017مساحة األراضي الزراعية بمحافظة بني سويف في 

 
 المصدر: البوابة اإللكترونية لمحافظة بني سويف

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Statistics/stats.aspx 

 

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Statistics/stats.aspx
http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Statistics/stats.aspx
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  30جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 ولقد وقع االختيار على مركزي الفشن وإهناسيا لتمثيل محافظة بني سويف في الدراسة.

 مركز الفشن:  .أ

 2كم 210.3تبلا مساحة مركز الفشن حوالي 

ويةةأتي فةةي المرتبةةة الثالثةةة مةةن حيةةث عةةدد السةةكان بعةةد 
والواسةةةةةةطى، والةةةةةةذي يقةةةةةةدر بةةةةةةة  مركةةةةةةزي بنةةةةةةي سةةةةةةويف

 ألف نسمة 443.77

ويعد آخر مراكز بني سويف من ناحية الجنوب حيةث 
محافظةةةة يحةةةده شةةةماال مركةةةزى ببةةةا وسمسةةةطا التةةةابعين ل

بنةةةةةى سةةةةةويف ويحةةةةةده جنوبةةةةةا مركةةةةةزى مغاغةةةةةه والعةةةةةدوه 
 .لمنيامحافظة االتابعين ل

 

 .عزبة 184قرية و 33وحدات محلية،  6ويضم المركز مدينة الفشن، 

 ويشتهر مركز الفشن بزراعة القمح والقطن والذرة الشامية وحدائق الفاكهة.

 مركز إهناسيا: .ب

يعةةةد مةةةن أهةةةم مراكةةةز محافظةةةة بنةةةي سةةةويف، وكانةةةت إهناسةةةيا قةةةديما عاصةةةمة مصةةةر فةةةي عهةةةد 
 .يأتي إليها السياح لمشاهدة المعابد واآل ار الذاألسرتين التاسعة والعاشرة لمدة قرنين قبل الميالد، 

 2كم 1007.55وتبلا مساحة مركز إهناسيا حوالي 

 يقةةةةعو ألةةةةف نسةةةةةمة  385.966ويقةةةةدر عةةةةدد سةةةةةكانه بةةةةة 
 مةةن بةةالقربكةةم  17بمسةةافة  سةةويفبنةةي  مدينةةة غةةرب
 بنةةى مركةةز رق الشةة مةةنه يحةةدمحافظةةة الفيةةوم، و  مةةدخل
ر ناصةة، ومركةةز ربمةةن الغةة الفيةةوم محافظةةة، و سةةويف
 .من الجنوبا مركز سمسط، و الشمالمن 
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  31جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

  وحةدات محليةة تضةم 5، ياةإهناسةويضةم المركةز مدينةة 
 عزبة. 112قرية و 31

 محافظة المنيا:

ا ومة المتوسةط موقعهةا بسةبب وذلةكر، مص صعيد محافظات أهم من واحدةا المني محافظةتعد 
 0172ويقةدر عةدد سةكانها فةي بدايةة عةام  2كةم 32279، ويبلةا مسةاحتها فريةدة أ ريةة مواقع من تضمه
 مليون نسمة. 5.564بحوالي 

، هي: العدوة، مراكز إدارية 9تنقسم إلى وهي 
مغاغةةةةةةةةةة، بنةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةزار، مطةةةةةةةةةاي، سةةةةةةةةةمالوط، المنيةةةةةةةةةا 

 57مةةةةةةدن و 9تضةةةةةةم  أبوقرقةةةةةةاص، ملةةةةةةوي، ديرمةةةةةةواس،
عزبةةةةةةةةة ونجةةةةةةةةع  1429قريةةةةةةةةة و 346و وحةةةةةةةةدة محليةةةةةةةةة

 ة المنيا الجديدة. باإلضافة إلى مدين

 

لنشةةةةةاط االقتصةةةةةةادي الةةةةةةرئيس وتعةةةةةد الزراعةةةةةةة ا
لمحافظةةة المنيةةا، حيةةث تصةةل المسةةاحة المزروعةةة إلةةى 

مةةةةةن  58ألةةةةةف فةةةةةدان، يعمةةةةةل بهةةةةةا حةةةةةوالي  427.225
 القوى العاملة بالمحافظةة. وهي تتميز بزراعةةة

المحاصةةيل االسةةتراتيجية المهمةةة، حيةةث تةةأتي فةةي المرتبةةة األولةةى علةةى مسةةتوى المحافظةةات فةةي إنتةةا  
 ، باإلضافة إلى زراعة قصب السكر والقطن. ذرة الشاميةالقمح والمحصولي 

 ( توزيع األراضي الزراعية وفقا لمراكز محافظة المنيا.4ويوضح الجدول رقم )
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  32جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 (4الجدول رقم )

 توزيع األراضي الزراعية وفقا للمراكز التابعة لمحافظة المنيا

 المساحة بالفدان المركز

 26719 العدوة (1

 43714 مغاغة (2

 54078 بني مزار (3

 31842 مطاي (4

 61675 سمالوط (5

 57952 المنيا (6

 51862 أبوقرقاص (7

 63986 ملوي  (8

 35427 دير مواس (9

 427225 اإلجمالي

 البوابة االلكترونية لمحافظة المنيا.المصدر: 

http://www.minia.gov.eg/investment/Agricultural_%20Investment.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minia.gov.eg/investment/Agricultural_%20Investment.aspx
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  33جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 ولقد وقع االختيار على مركزي مغاغة ومطاي لتمثيل محافظة المنيا في الدراسة.

 مركز مغاغة:  .أ

يعةةةةةةد مركةةةةةةز مغاغةةةةةةة أول مراكةةةةةةز المنيةةةةةةا مةةةةةةن 
الشةةةمال، وهةةةو مةةةن أكبةةةر مراكةةةز المحافظةةةة مةةةن حيةةةث 

 ألف نسمة.  565.3عدد السكان، يبلا حوالي 

 

ويقةةع المركةةز علةةى الضةةفة الغربيةةة لنهةةر النيةةل، ويبعةةد 
كةةم، وعةةن مدينةةة بنةةي  70عةةن محافظةةة المنيةةا حةةوالي 

كم، يحةده مةن الشةمال مركةز الفشةن، ومةن  60سويف 
 الجنوب مركز بني مزار ومن الغرب مركز العدوة.

 ل الصويا والقطنوالبصل والفو  ةالشاميويتميز مركز مغاغة بزراعة القمح والذرة 

 مركز مطاي: .ب

يقع مركز مطاي شمال محافظة المنيةا، يحةده 
مةةةن الشةةةمال مركةةةز بنةةةي مةةةزار، ومةةةن الجنةةةوب مركةةةز 
سةةمالوط، ويبعةةد عةةن مدينةةة المنيةةا عاصةةمة المحافظةةة 

 كم. 41حوالي 

 
ويقةدر  2كةم 430وتبلا مسةاحة مركةز مطةاي 

 ألف نسمة. 309.9عدد سكانه بحوالي 

 جمع البيانات إعداد أداة .2

نظرا العتماد الدراسة على أسةلوبين المقةابالت المتعمقةة ومجموعةات النقةاش البؤريةة لجمةع بيانةات 
الدراسة، لذا تم إعداد دليل يتضمن األسئلة الخاصة بكل فئة من الفئات موضع الدراسةة )مسةئولي األجهةزة 
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  34جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

. ولقةةد مةةرت عمليةةة إعةداد دليةةل المقةةابالت بةةالخطوات الحكوميةة، أعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة، والمزارعةون(
 التالية:

 (4الشكل رقم )

 خطوات إعداد دليل المقابالت

 

فةةي جمةع البيانةةات الالزمةة علةةى  دليةةل المقةابالتفعاليةة  تحديةد الهةةدف مةن دليةةل المقةابالت: تعتمةةد (أ
راسةة. وبالتةالي يمكةن الدليل، والتي يتم تحديدها بناء علةى أهةداف الدمدى التحديد الدقيق ألهداف 

مةةن األطةةراف الثال ةةة موضةةع الدراسةةة جمةةع البيانةةات تحديةةد الهةةدف الةةرئيس لةةدليل المقةةابالت فةةي 
)مسةةئولي األجهةةزة الحكوميةةة، أعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة، والمزارعةةون( التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا 

 مستوى المحلي.  تقييم مستوى تطبيق أسس ومبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع الزراعي على ال

بناء على الهدف من دليل المقابالت، تم تحديد المحاور الرئيسة للدليل، والتي تتمثل في المعةايير  (ب
األساسةةةية التةةةي تةةةم االعتمةةةاد عليهةةةا فةةةي الدراسةةةة لتقةةةدير مسةةةتوى الحوكمةةةة الرشةةةيدة علةةةى المسةةةتوى 

 5خصةةةص منهةةةا  محةةةاور أساسةةةية، 6المحلةةةي، وبنةةةاء علةةةى ذلةةةك تةةةم تقسةةةيم دليةةةل المقةةةابالت إلةةةى 
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  35جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 Transparencyوالشةةفافية  Participation محةةاور تغطةةي المعةةايير الخمسةةة للحوكمةةة، وهةةي: المشةةاركة
وخصةةةةةص المحةةةةةور  Responsiveness واالسةةةةةتجابة Effectiveness والفعاليةةةةةة Accountabilityوالمسةةةةةاءلة 

لةةذين سةةافروا إلةةى السةةادس لمعرفةةة آراء أعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة ومسةةئولي األجهةةزة الحكوميةةة ا
هولندا، في إطار مشروع هيئة كير، عن التجربة الهولندية فةي الزراعةة وكيفيةة االسةتفادة منهةا فةي 

لنتةائج افيتعلةق بأما المحةور السةابع  ،حل مشكالت القطاع الزراعي في مصر والعمل على تطويره
     .المترتبة على مشروعات هيئة كير

وذلةةك   الشةةفافية، المسةةاءلة، الفعاليةةة واالسةةتجابة(، المشةةاركة) لمفةةاهيم الدراسةةة اإلجرائةةي التعريةةف ( 
وقةةد تةةم هةةذا  العملةةي.الواقةةع  فةةييمكةةن مالحظتهةةا وقياسةةها  التةةيمةةن المؤشةةرات  عةةددلهةةا إلةةى بتحوي
 ،المختلفةةعلةى العديةد مةن الدراسةات النظريةة والميدانيةة عةن جوانةب الدراسةة  االطةالعبعد  التحديد
 .الدراساتمثل هذا النوع من  في التحليل الكيفي أدواتأوضحت كيفية استخدام  والتي

 Governanceالحوكمةةةة لمؤشةةةرات المسةةةتخدمة فةةةي تقةةةدير كةةةل معيةةةار مةةةن معةةةايير بنةةةاء علةةةى ا (د
الخمسة، تم الصياغة األولية ألسئلة الدليل، بالشكل الذي تتناسب مع كةل فئةة مةن الفئةات الةثالث 
موضةةةع الدراسةةةة، وباللغةةةة التةةةي يسةةةتخدمها المبحةةةو ين فةةةي الواقةةةع الفعلةةةي، وبالتةةةالي تمةةةت صةةةياغة 

( كيفيةةةة صةةةياغة أسةةةئلة دليةةةل 5يةةةة وباللهجةةةة العاميةةةة. ويوضةةةح الشةةةكل رقةةةم )األسةةةئلة باللغةةةة العرب
 المقابالت.



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  36جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 (5ل رقم )جدوال

 كيفية صياغة أسئلة دليل المقابالت 

 المؤشرات محاور الدليل
 األسئلة

 المزارعون  أعضاء الجمعيات المسئولون 

 المشاركة .1

    سهولة التواصل  (أ

    زراعية المشاركة في صنع وتنفيذ السياسات ال (ب

    المشاركة في تطوير القطاع ( 

    معوقات المشاركة (د

    متطلبات تفعيل المشاركة (ه

 الشفافية .2

    اإلفصاح عن المعلومات (أ

    الوصول إلى المعلومات (ب

    متطلبات الشفافية ( 

 المساءلة .3

    المساءلة التقليدية (أ

     Social Accountability اإلجتماعيةالمساءلة  (ب

    عيل المساءلةتف ( 

 الفعالية .4

    تحقيق األهداف (أ

    رضا العمالء والمستفيدين (ب

    جودة الخدمات ( 

    متطلبات الفعالية (د

 االستجابة .5

    االهتمام باحتياجات المزارعين (أ

    االهتمام بالشكاوى والمقترحات (ب

    التأ ير في السياسات والقرارات  ( 

 تجربةال .6
 الهولندية

    التجربة الهولندية في الزراعة. أهم ما يميز  (أ

   الدروس المستفادة من التجربة الهولندية. (ب
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  37جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

مناقشةةةة فريةةق العمةةل البحثةةي لةةدليل المقةةابالت مةةع المسةةئول عةةن جمةةع البيانةةات ميةةدانيا سةةواء مةةن  (ه
الناحيةة الموضةوعية أو الشةكلية أو الصةياغة، وبنةاء علةةى نتةائج هةذه المناقشةة تمةت صةياغة دليةةل 

 .()ت بصورتها النهائيةالمقابال

 البيانات مقابلة المبحوثين وجمع .3

اعتمةةةةةدت الدراسةةةةةة علةةةةةى أسةةةةةلوبين أساسةةةةةيين لجمةةةةةع بيانةةةةةات الدراسةةةةةة، همةةةةةا: المقةةةةةابالت المتعمقةةةةةة 
 ومجموعات النقاش البؤرية، وذلك على النحو التالي:

  In-depth Interviews المقابالت المتعمقة (أ

البحةةث العلمةةي المسةةتخدمة فةةي الحصةةول علةةى بيانةةات دقيقةةة، تعةةد المقةةابالت المتعمقةةة أحةةد أدوات 
يصةعب الحصةةول عليهةةا بةةأداوات أخةةرى، مةةن المبحةةو ين وجهةةا لوجةةه، وذلةةك مةةن خةةالل اإلجابةةة عةةن أسةةئلة 

 دليل المقابالت التي تم إعدادها مسبقا لتحقيق أهداف الدراسة. 

ت مةن كةل مةن مسةئولي األجهةزة ولقد تم االعتماد على أسلوب المقابالت المتعمةة فةي جمةع البيانةا
مقةةةابالت متعمقةةةة مةةةع  8الحكوميةةةة وأعضةةةاء الجمعيةةةات التعاونيةةةة موضةةةع الدراسةةةة، حيةةةث تةةةم إجةةةراء عةةةدد 

 من محافظة المنيا(. 4من محافظة بني سويف، و 4مسئولي األجهزة الحكومية )
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

()  ( 1لالطالع على دليل المقابالت، راجع ملحق الدراسة رقم). 
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  38جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 ( 6الجدول رقم )

 اسةاركين في الدرالمش لمسئولي األجهزة الحكوميةالبيانات الشخصية 
 الوظيفة التعليم السن االسم م محافظة

 بني سويف

 مدير عام شئون التعاون بالمحافظة بكالوريوس تعاون زراعي  59 قرني عبد الباقي عبد هللا    .1

 مدير عام الجمعية المركزية ببني سويف دراسات عليا في المحاسبة المالية  57 فتحي مصطفي علي   .2

 مدير عام ادارة التعاون باهناسيا  س زراعة بكالوريو  55 حسن حسين محمد   .3

 مدير ادارة التعاون الزراعي بالفشن بكالوريوس زراعة  45  حازم مكرم  .4

 المنيا

 القائم بعمل مدير مديرية الزراعة بالمنيا  بكالوريوس زراعة  59 احمد يوسف عثمان محمد  .5

 دارة الزراعية بمركز مطاى مدير عام اإل بكالوريوس زراعة  53 محمد السيد فتح الباب  .6

 مدير عام االرشاد الزراعي بالمنيا  بكالوريوس زراعة  59 شحاتة محمد شحاتة   .7

 مدير عام التعاون الزراعى بمغاغة  بكارليوس تعاون  59 عيد عبد العظيم  .8

 

مةن  9ومةن محافظةة بنةي سةويف،  8مقابلةة متعمقةة مةع أعضةاء الجمعيةات التعاونيةة ) 17وتم إجراء عدد 
 المنيا(.
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  39جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 (7الجدول رقم )

 اركين في الدراسةالمش ألعضاء الجمعياتالبيانات الشخصية 
 الوظيفة التعليم السن االسم م محافظة

 بني سويف

 مزارع  معهد فني صناعي  52 محمد وهدان احمد   .1

 الفشن -رئيس الوحدة الزراعية بشنرا  معهد عالي زراعة 58 نبيل  ابت يوسف   .2

 مزارع  دبلوم صنايع  45 ع سالم حسن ربي  .3

 رئيس مجلس ادارة جمعية العواونة اعدادية  67 سيد زكريا احمد   .4

 سكرتير مجلس إدارة جمعية الفنت الزراعية  معهد فنى تجارى  32 عبد الجواد محمد عبد الجواد  .5

 سكرتير جمعية زراعية ابتدائية 45 عاطف مديح عبد الحميد  .6

 رئيس مجلس إدارة جمعية كفر دروي  بالفشن دبلوم صنايع 42 تاح سيفاحمد عبد الف  .7

 مدير جمعية زراعية ة قرية سدمنت الجبل دبلوم زراعة 55 كمال معوج فر  سيف   .8

 المنيا

 مهندس زراعة ومدير جمعية عباد شارونه  بكالوريوس زراعة 54 خالد   .9

 ت مطاىعضو جمعية االتال دبلوم زراعى 51 جمال محمد جمال  .10

 مدير الجمعية الزراعية التعاونية قفادة  دبلوم زراعة  58 محمد احمد حسن   .11

 عضو في جمعية المالطية ومزارع في ارضى  اعدادية  59 محمد احمد احمد   .12

 رئيس مجلس ادارة جمعية ابوان الزراعية  دبلوم صناعي 50 رضا محمد السبع حسن   .13

 رئيس مجلس ادارة الجمعية المشركة بمغاغة  طمعهد متوس 54 خويلد صدقى رجب   .14

 عضو في جمعية مغاغه  بكالوريوس تجارة  57 عباس محمد متولي  .15

 عضو في جمعية الشيز حسن  انوي ازهري  45 علي شافعي عبد الحكيم  .16

  ابت وعضو الجمعية التعاونية جمعية نزلةسكرتير  خدمة اجتماعية  47 حسن محمد حسن عبد العزيز  .17
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  40جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

  Focus Groups مجموعات النقاش البؤرية (ب

تةةم اسةةتخدام أسةةلوب مجموعةةات النقةةاش البؤريةةة لجمةةع البيانةةات مةةن المةةزارعين، مةةن خةةالل منسةةق 
مزارعين( لإلجابةة عةن التسةاؤالت  10ة  8مدرب جيدا على كيفية إدارة وتوجيه دفة النقاش بين المشاركين )

سبقا وفقا ألهداف الدراسة حيث تم تكوين مجموعة للنقاش في الواردة في دليل المقابالت الذي تم إعداده م
( البيانةةات الشخصةةية للمةةزارعين 8كةةل محافظةةة مةةن المحةةافظتين موضةةع الدراسةةة. ويوضةةح الجةةدول رقةةم )

 المشاركين في مجموعات النقاش البؤرية.
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  41جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 ( 8الجدول رقم )

 ةاركين في مجموعات النقاش البؤريالبيانات الشخصية للمزارعين المش

 القرية المؤهل العلمي السن االسم م محافظةال

 بني سويف

 سدمنت الجبل ال يوجد 59 جمال عبد الفتاح عبد الباسط  .1

 سدمنت الجبل اعدادية 66 سالمة خيري عبد السالم  .2

 سدمنت الجبل ال يوجد 60 محمد احمد عبد الحفيظ  .3

 سدمنت الجبل ال يوجد 60 حلمي حسانين عبد الحفيظ  .4

 سدمنت الجبل ابتدائية 64 ان حسين فر شعب  .5

 سدمنت الجبل اعدادية 45 سيد احمد عبد هللا  .6

 سدمنت الجبل ال يوجد 55 علي عبد العال احمد  .7

 سدمنت الجبل ال يوجد 63 علي عبد الحميد محمد  .8

 المنيا

 ابوان ال يوجد 52 منتصر فاروس جرجس   .9

 ابوان دبلوم صناعي 53 ميالد افناطيوس   .10

 ابوان دبلوم تجارة 20 مينا يوسف   .11

 ابوان ال يوجد 59 محمود رشدي   .12

 ابوان ابتدائية 24 محمد خلف   .13

 ابوان ال يوجد 42 محمد سعد   .14

 ابوان ال يوجد 34 رج حسن   .15

 ابوان دبلوم صناعي 45 محمد سيد   .16

 ابوان ال يوجد 51 عبد الحميد محمد  .17
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  42جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 : نتائج الدراسةخامسالالفصل 

التحليل الكيفي آلراء المبحو ين موضع الدراسة )المسئولين وأعضاء توصل من خالل تم ال
 إلى عدد من النتائج التي يمكن استعراضها من خالل المحاور التالية:الجمعيات التعاونية والمزارعين( 

 المحور األول: المشاركة.  •

 .الشفافية المحور الثاني:  •

 .المساءلة المحور الثالث:  •

 .الفعالية لرابع:المحور ا  •

 .االستجابة المحور الخامس:  •

 مناقشة محورين آخرين: تتم المحاور السابقة ووفقا لمعطيات الدراسةوباإلضافة إلى 

 المحور السادس: الدروس المستفادة من التجربة الهولندية في الزراعة. •

 المحور السابع: النتائج المترتبة على مشروعات هيئة كير.   •

 ألهم النتائج التي تم التوصل إليها.وفيما يلي عرج 

 

  PARTICIPATIONالمحور األول: المشاركة 

المستوى المحلي  على Good Governanceالرشيدة تعد المشاركة من أهم آليات تفعيل الحوكمة 
تعكةةس كمةةا أنهةةا  مةةن خةةالل النةةاس ومةةن أجلهةةمبحيةةث تةةتم الشةةئون العامةةة  إدارةتطةةوير وأداة جيةةدة للتغييةةر و 

الحيةةاة العامةةة. وعلةةى مسةةتوى القطةةاع الزراعةةي،  المسةةاهمة الفعالةةة فةةيلمجتمةةع واسةةتعداده لالنةةدما  و رغبةةة ا
تسةةهم المشةةاركة الفعالةةة للمةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة واألجهةةزة الحكوميةةة المختصةةة فةةي تطةةوير القطةةاع 
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ذات العالقةةة )األجهةةزة الزراعةةي وتحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة. ويمكةةن تقةةدير مسةةتوى المشةةاركة بةةين األطةةراف 
 الحكومية والجمعيات التعاونية والمزارعين( على المستوى المحلي من خالل المؤشرات التالية:

 .سهولة التواصل بين األطراف الثال ة .1

 .اتخاذ القراراتو  السياسات الزراعيةدرجة المشاركة في عمليات صنع وتنفيذ ومتابعة  .2

 .قطاع الزراعيتطوير الخطط وبرامج في درجة المشاركة  .3

وفيمةةا يلةةي عةةرج ألهةةم النتةةائج المتعلقةةة بمسةةتويات المشةةاركة التةةي تةةم التوصةةل إليهةةا مةةن خةةالل 
 المقابالت المتعمقة والمجموعات البؤرية التي أجريت مع المبحو ين موضع الدراسة. 

 :التواصل بين األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية والمزارعين (1

مةةةةن المتطلبةةةةات  األجهةةةةزة الحكوميةةةةة والجمعيةةةةات التعاونيةةةةة والمةةةةزارعينبةةةةين تعةةةةد سةةةةهولة التواصةةةةل 
 األساسية لتحقيق المشاركة الفعالة في إدارة وتطوير القطاع الزراعي على المستوى المحلي. 

ومةةن خةةالل تحليةةل آراء المبحةةو ين عةةن سةةهولة التواصةةل بةةاألطراف المعنيةةة، تةةم التوصةةل إلةةى أن 
مثابة حلقة الوصل بين المزارعين واألجهزة الحكومية، حيث تقوم الجمعيات بدور الجمعيات التعاونية تعد ب

مهةةم فةةي تةةوفير احتياجةةات ومتطلبةةات المةةزارعين والعمةةل علةةى حةةل المشةةكالت التةةي تةةواجههم. وبةةالرغم مةةن 
ي أهمية هذا الدور، إال أنه ساهم في ضعف التواصل المباشر بين المزارعين واألجهزة الحكومية، السيما ف

ظةةل إلغةةاء العمةةل بنظةةام الةةدورة الزراعيةةة، باإلضةةافة إلةةى وجةةود عةةدد مةةن المشةةكالت التةةي تةةؤ ر سةةلبا علةةى 
 التواصل بين األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية. وهذا يتضح من خالل ما يلي:

 12تأكيد معظم المبحو ين من األجهزة الحكومية موضع الدراسة أن جميع اإلدارات في المديرية ) (أ
إدارة خارجية( معنية باألساس بخدمة المزارعين ولكن عملية التواصل غالبا ما  18إدارة داخلية، و

التي تعتبر همةزة الوصةل مةع المةزارعين. هةذا  المجالس المنتخبة للجمعيات المحليهعن طريق تتم 
وتنظةةةيم دارات اإلعقةةةد اجتماعةةةات مةةةع أعضةةةاء مجةةةالس االتصةةةال يةةةتم بشةةةكل مباشةةةر عةةةن طريةةةق 

انتقةةال مفةةت  التعةةاون للجمعيةةات أو ب ات واللقةةاءات فةةى الحقةةول مةةن خةةالل االرشةةاد الزراعةةىالنةةدو 
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، أو بشةةكل غيةةر مباشةةر عةةن طريةةق لمقابلةةة المةةزارعين والتعةةرف علةةى مشةةاكلهم والعمةةل علةةى حلهةةا
 التليفون والمراسالت والشكاوى.

ئولين فةةي األجهةةزة تبةةاين آراء أعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة حةةول مةةدى سةةهولة االتصةةال مةةع المسةة (ب
عةدم وجةود اتصةال مخطةط ومةنظم الحكومية، حيث يرى بعض أعضاء الجمعيات موضع الدراسة 

مع مسئولي األجهزة الحكومية، وأن معظم الجمعيات تحةرص علةى حةل مشةكالت المةزارعين، فةإن 
لةةم تسةةتطع، تقةةوم بالتواصةةل مةةع المسةةئولين لحلهةةا وأن هةةذه العمليةةة تعتمةةد باألسةةاس علةةى قةةةدرات 
أعضةةاء مجلةةس اإلدارة وحرصةةهم علةةى مصةةلحة المةةزارعين، فالتواصةةل يكةةون بشةةكل فةةردي، حيةةث 
يةةذهب العضةةو إلةةى الجهةةة المعنيةةة للسةةؤال والحصةةول علةةى المعلومةةات الالزمةةة. وهنةةاك مةةن أشةةار 
إلةةى التغييةةر الملمةةوس فةةي عمليةةة االتصةةال مةةع األجهةةزة الحكوميةةة، نتيجةةة المشةةروعات والخةةدمات 

كير، والتي ساهمت فةي عةال  الفجةوة التةي كانةت قائمةة بةين أعضةاء الجمعيةات  التي تقدمها هيئة
التعاونية وبين المسئولين وتشجيع التواصل والحوار ونشر الوعي واإلرشاد الزراعةي باإلضةافة إلةى 
تعريةةةف المةةةزارعين بحقةةةوقهم وكيفيةةةة المطالبةةةة بهةةةا والحةةةرص علةةةى تةةةوافر صةةةناديق لتلقةةةي شةةةكواهم. 

شةةار إلةةى تعةةدد وسةةائل االتصةةال بةةين الجمعيةةات والمسةةئولين، حيةةث يةةتم عقةةد وأخيةةرا، هنةةاك مةةن أ
اجتماعةةات بةةين مةةديري الجمعيةةات والمسةةئولين يةةتم مةةن خاللهةةا عةةرج مشةةكالت المةةزارعين وسةةبل 
معالجتها، كما يتم عقد اللقاءات والندوات االرشادية باإلضافة إلى االتصال عن طريق المكالمةات 

 التليفونية والمكاتبات.

المسةةةئولين عةةن األجهةةةزة الحكوميةةةة مةةةع ضةةةعف التواصةةل أكيةةد معظةةةم المةةةزارعين موضةةع الدراسةةةة ت ( 
فقةط،  وجةود مشةكالتفي حالة  يكون  وأن االتصالالمعنية بالزراعة والري على المستوى المحلي، 

 مجةالس إدارات الجمعيةاتطريق تقديم الشكاوى ألعضاء عن مباشر، غير بشكل وغالبا ما يكون 
و مكتةةوب، وهةةم يتولةةون مسةةئولية عرضةةها علةةى الجهةةات المختصةةة، أو مةةن خةةالل بشةةكل شةةفهي أ

 عمل تلغرافات لوكيل الوزارة.

 آراء المزارعين عن التواصل مع المسئولين في الجهات الحكومية الزراعية

  اللةةي بيةةربط المةةزارع والجهةةات المختصةةة بالزراعةةة الحيةةازة الزراعيةةة )لةةو مفةةي  حيةةازة يبقةةي
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 اي جهة منها(.مفي  تعامل مع 

 يةةةة ) لةةةو فةةةي كيمةةةاوي علشةةةان نتواصةةةل مةةةع المسةةةئولين بةةةنكلم اعضةةةاء مجلةةةس ادارة الجمع
 عضاء وهما بيروحوا يقدموا الشكوى(.ناقص بنكلم األ

  ا مشةكلة فةي الةري بنشةتكي لمجلةس عضاء الجمعية، لةو عنةدنأ بنتواصل معاهم عن طريق
 اللي بيتحركوا. اإلدارة وهم

 ي بتقةةةةدم الشةةةةكاوى للجهةةةةات والجمعيةةةةة هةةةةي اللةةةة ،نةةةةا فةةةةي الجمعيةةةةةالفةةةةالح بيجةةةةي يشةةةةتكي ه
  .لكن محدش بيعمل حاجةالحكومية، 

 .بنعمل تلغرافات لوكيل الوزارة 

 بيقةول محةدش مةنهم بيجةي البلةد، ومفةي  حةد فعةال مة  هنةا رشةاداإل للمعلومةات. بالنسبة 
 .معلومات لنا

  صةةاحب الشةةركة بيجةةي  ،محصةةول جديةةد ومحتةةاجين عنةةه معلومةةاتلةةو فةةي زرع جديةةد أو
 .(بة )بياخد أرج ويعمل حقل ارشادييقول لنا المعلومات وبيعمل تجر 

 

 واتخاذ القرارات السياسات الزراعيةالمشاركة في عمليات صنع وتنفيذ ومتابعة  (2

صنع تشير نتائج الدراسة إلى ضعف مشاركة كل من المزارعين والجمعيات التعاونية في عمليات 
 ، وهذا يتضح من خالل ما يلي:  السياسات الزراعية وتنفيذ ومتابعة

السياسةات وتنفيذ صنع في  ركتهم بأي شكل من األشكالمشاعدم تأكيد المزارعين موضع الدراسة  (أ
 ، وأنه ال يوجد أي مسئول يهتم بالنزول إليهم والسماع لهم.اتخاذ القراراتفي  وأ الزراعية

 

  السياسات الزراعيةومتابعة يذ وتنفصنع المشاركة في آراء المزارعين عن 

 .م  بنشارك في أي سياسات خاصة بالزراعة 

   ي مشاركة في صنع السياسات الزراعيةأمفي. 
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  ي قرارات زراعيةأي عالقة بأملناش. 

 القطاع الزراعي. متابعة وتقييم خطط تطويرفي  ال يوجد اي مشاركة من اي نوع 

  حاجة.عنها أي الخطط م  بتوصل لينا وال نعرف 

 هكل واحد بيزرع علي كيفه و الفالح حاطط خطة لنفس 

 ال.و ولين بتيجي لينا تقول لنا نشارك أمفي  مسئ 

آراء أعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة موضةةع الدراسةةة حةةول مةةدى مشةةاركة الجمعيةةات فةةي صةةنع  تبةةاين (ب
ل علةةةةى اإلطةةةةالق مةةةةن قبةةةةمشةةةةاركة وتنفيةةةةذ السياسةةةةات الزراعيةةةةة، فهنةةةةاك مةةةةن يةةةةرى عةةةةدم وجةةةةود أي 

الزراعية، السيما مع تجاهل بعض المسئولين لةدور السياسات أو تنفيذ  الجمعيات، سواء في صنع
وأهميةةة هةةذه الجمعيةةات، وهنةةاك مةةن أشةةار إلةةى مشةةاركة الجمعيةةات فةةي بعةةض الموضةةوعات وإبةةداء 

 ، وأنه في كثير من األحوال ال يؤخذ بهذه اآلراء.اآلراء بشأنها

 

 يلي: كان كمافي الحكوميين أأما عن ر 

فةي  العةاملين بةاألجهزة الحكوميةة ومةوظفي االرشةاد الزراعةيتم تأكيد أغلبهم على مشةاركة كةل مةن  (أ
 .صنع السياسات واتخاذ القراراتعمليات 

 

  السياسات الزراعيةومتابعة وتنفيذ صنع المشاركة في  فيين حكوميآراء ال

 فةي اختيةار الصةنف ودى العاملين بالجهاز الحكومي يشاركوا طبعا في اتخةاذ القةرار مةثال 
 .لمستها في قطن العام الماضي

 .الموظف اللي محتك بمجلس ادارة او بالمزارع بنحاول نسمع كالمه النه حلقة الوصل 

  بنعمل اجتماع شهري مع رئيس قطاع االرشاد ومع االدارة المركزية لالرشاد بنتقابل كلنا
 رامج اللي عايزين نحطها. علي مستوي الجمهورية بنستعرج المتاح والمشكالت والب

 يوم 15 كل ذلك ويتم القطاعات رؤساء مع الدورية واالجتماعات الندوات طريق عن. 
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  لمةةةا يكةةةون فيةةةه حاجةةةة خاصةةةة باالرشةةةاد الزراعةةةي مةةةثال طبعةةةا بتواصةةةل مةةةع مةةةدير االدارة
 الزراعية.

 المشاركة في بعض القرارات فقط دون غيرها.والبعض اآلخر كانوا يرون  (أ

  السياسات الزراعيةومتابعة وتنفيذ صنع المشاركة في  فيين وميحكآراء ال

 .م  كل القرارات بعض القرارات بنكون مجبرين عليها 

 .بعض الحاالت صعب التدخل فيها زي موضوع االسمده 

  فيه حاجات سياسة الدولة هي اللي بتمشي وفيه حاجةات مةن خةالل تخصصةي انةا ممكةن
 اتكلم فيها.

 

 تطوير القطاع الزراعيط وبرامج خطالمشاركة في  (3

بةةالرغم مةةن تأكيةةد المسةةئولين فةةي األجهةةزة الحكوميةةة وجةةود خطةةط وبةةرامج لتحسةةين وتطةةوير القطةةاع 
الزراعي والعمل على التغلب على المشكالت والتحديات التةي تواجهةه، إال أن الواقةع يشةير إلةى عةدم وجةود 

ات العالقةة )الجمعيةات والمةزارعين( ال يعرفةون تطوير ملموس في القطاع الزراعةي، وأن معظةم األطةراف ذ
 شيئا عن خطط وبرامج تطوير هذا القطاع، وهذا ما يتضح من خالل ما يلي:

يةةرى معظةةم أعضةةاء الجمعيةةات أنةةه ال توجةةد خطةةط وبةةرامج لتطةةوير القطةةاع الزراعةةي لكةةي تشةةارك  (أ
دور الجمعيةةةات الجمعيةةةات فيهةةةا، وإن كةةةان هنةةةاك خطةةةط فةةةإن الجمعيةةةات ال تعلةةةم عنهةةةا شةةةيئا، وأن 

 .في الندوات واالجتماعاتوالمشاركة  توعية المزارعين،و  ماوى والتقاوى يتوزيع الكيقتصر على 

نفي جميع المزارعين موضع الدراسة معرفتهم بأي خطط أو برامج لتطوير القطاع الزراعةي، سةواء  (ب
دون وجود شاء ي مابيزرع عن طريق الجمعيات التعاونية أو عن طريق المسئولين، وأن كل مزارع 

وهةةةةذا مةةةةا أ ةةةةر سةةةةلبا علةةةةى األراضةةةةي الزراعيةةةةة  توجيةةةةه أو سةةةةلطة عليةةةةه، إال مصةةةةالحه الشخصةةةةية
والتةةي تسةةهم فةةي عطريةةة النباتةةات ال بزراعةةةبعةةض المةةزارعين . علةةى سةةبيل المثةةال، يقةةوم وإنتاجيتهةةا

   والقمح ألضرار جسيمة.القطن  مثل المهمة، المحاصيلنشر اآلفات، وتعرج 



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  48جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

  بين األطراف الثالثة: المشاركةالتي تواجه المعوقات  (4

تواجةةةةه عمليةةةةات المشةةةةاركة بةةةةين األجهةةةةزة الحكوميةةةةة والجمعيةةةةات التعاونيةةةةة والمةةةةزارعين العديةةةةد مةةةةن 
 المعوقات، من أبرزها:

ضةةعف التواصةةل بةةين األجهةةزة الحكوميةةة مةةن جانةةب وكةةل مةةن الجمعيةةات التعاونيةةة والمةةزارعين مةةن  (أ
 جانب آخر.

 الحكومة المركزية دون مراعاة لظروف القرى واألقاليم المختلفة.اتخاذ القرارات من  (ب

إلغةةةةاء نظةةةةام الةةةةدورة الزراعيةةةةة، وبالتةةةةالي غيةةةةاب التواصةةةةل والمتابعةةةةة مةةةةن قبةةةةل األجهةةةةزة الحكوميةةةةة  ( 
 للمزارعين ومشاكلهم.

 ضعف التنسيق والتعاون بين األجهزة الحكومية المعنية، السيما الزراعة والري. (د

 لدور مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. تجاهل بعض المسئولين (ه

 م ولمشاكلهم.والسماع له ينلمستوى المزارعالمسئولين نزول عدم  (و

، واهتمةةةام بعضةةةهم بالمصةةةالح ضةةةعف قةةةدرات بعةةةض أعضةةةاء مجةةةالس إدارات الجمعيةةةات التعاونيةةةة (ز
  الشخصية على حساب الصالح العام.

 .لحكومية والجمعيات التعاونيةلدى كل من األجهزة ا ضعف اإلمكانيات الفنية والمالية (ح

 انخفاج الوعي لدى المزارعين. (ط

  :المشاركةمتطلبات تفعيل  (5

 من وجهة نظر المبحو ين موضع الدراسة، يمكن تفعيل المشاركة من خالل ما يلي:

الشةةةةفافية وإتاحةةةةة جميةةةةع السياسةةةةات والخطةةةةط والمعلومةةةةات المتعلقةةةةة بالزراعةةةةة أمةةةةام األطةةةةراف ذات  (أ
 العالقة.

لجمعيةات لمقابلةة المةزارعين إلى اانتقال مفت  التعاون لزيارات الميدانية والمدارس الحقلية، و ازيادة  (ب
 والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.

 عقد المزيد من الندوات واللقاءات للتواصل مع المزارعين والجمعيات التعاونية. ( 
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 الحكوميةةة علةةى شةةبكة اإلنترنةةت التةةي تهةةم المةةزارعين علةةى مواقةةع األجهةةزةالمعلومةةات  إتاحةةة جميةةع (د
 .التواصل االجتماعي ومواقع

ضةةرورة مشةةاركة الجمعيةةات التعاونيةةة فةةي صةةنع السياسةةات الزراعيةةة ومناقشةةة المشةةكالت والقضةةايا  (ه
 المتعلقة بالزراعة. 

إنشةةةةاء موقةةةةع علةةةةى شةةةةبكة اإلنترنةةةةت يضةةةةم جميةةةةع الجمعيةةةةات التعاونيةةةةة علةةةةى مسةةةةتوى المحافظةةةةة  (و
م مةةةن خاللهةةةا نشةةةر كةةةل مةةةا هةةةو جديةةةد والمعلومةةةات التةةةي تهةةةم ويخصةةةص لكةةةل جمعيةةةة صةةةفحة يةةةت

 المزارعين. 

 الزراعية.بالعملية  ما يتعلقلمعرفة كل  دورية في الجمعيات اتاجتماع عقد (ز

ووضةةةعها فةةةي الجمعيةةةات ودور العبةةةادة واألمةةةاكن  باالرشةةةادات الزراعيةةةةإعةةةداد ملصةةةقات ولوحةةةات  (ح
 العامة.

 ية.زيادة الدور التوعوي للجمعيات التعاون (ط

اسةةةتمرار مشةةةروع هيئةةةة كيةةةر، وغيرهةةةا مةةةن المشةةةروعات المشةةةابهة، فةةةي توعيةةةة المةةةزارعين وأعضةةةاء  (ي
 الجمعيات بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، وواجباتهم وأهمية االلتزام بها 

التوسع في دور منظمات المجتمع المةدني فةي توعيةة وتةدريب المةزارعين وأعضةاء الجمعيةات علةى  (ك
 عالة.االتصال والمشاركة الف

 

 TRANSPARENCYالمحور الثاني: الشفافية 

تعد الشفافية من أهم المتطلبات األساسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسةاد والحةد مةن الممارسةات 
 األجهزة الحكومية أمةام المجتمةع والةرأي العةام،كيد على مصداقية أالتالالأخالقية في إدارة الشئون العامة، و 

األجهةةةزة عةةةن جميةةةع المعلومةةةات التةةةي تصةةةف أنشةةةطتها وأعمالهةةةا لألطةةةراف  وذلةةةك مةةةن خةةةالل إفصةةةاح هةةةذه
 المختلفة.  اإلجتماعية

 وفي هذا السياق تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي:
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انخفاج درجة شفافية األجهزة الحكومية على المستوى المحلةي فةي تعامالتهةا مةع الجمعيةات التعاونيةة  (1
 المعلومات لألطراف ذات العالقة، وهذا يتضح من خالل ما يلي: والمزارعين، ومحدودية االهتمام بنشر

عةةدم إفصةةاح األجهةةزة الحكوميةةة عةةن ميزانياتهةةا واإلعةةالن عنهةةا، حيةةث أوضةةح المسةةئولين موضةةع  (أ
الدراسةةةة أنةةةه ال يوجةةةد لةةةديهم مةةةا يسةةةمح ألي جهةةةة بةةةاإلطالع علةةةى الميزانيةةةة، السةةةيما أنهةةةا خاصةةةة 

المةةزارعين فةةي شةةي ، كمةةا أنهةةم ال يطلعةةون علةةى ميزانيةةات بمرتبةةات المةةوظفين وأن نشةةرها لةةن يفيةةد 
 الجمعيات، فكيف يمكن لهذه الجمعيات اإلطالع على ميزانيات األجهزة الحكومية.  

  نشر ميزانيات وتقارير األجهزة الحكوميةعن  المسئولينآراء 

  بشةةةىء بمرتبةةةات المةةوظفين وال تنشةةةر ألنهةةا ال تفيةةةد المةةزارع و الميزانيةةة خاصةةةة بةةاالدارة
 .والميزانية حجمها ضئيل جدا

  ،مفةةي  عنةةدي بنةةد يسةةمح أن حةةد يطلةةع علةةي و أنةةا ال أتةةدخل فةةي ميزانيةةات الجمعيةةات
 الميزانية بتاعتي. 

 .أنا معندي  ميزانية خاصة بي، أنا ميزانيتي إدارة مركزية 

 .ال يتم نشر البيانات وال التقارير 

التقةارير الخاصةة بتقيةيم أداء األجهةزة الحكوميةة، تأكيد معظم المسئولين موضع الدراسة عةدم نشةر  (ب
الداخليةةةة للتعةةةرف علةةةى اإلنجةةةازات واإليجابيةةةات،  ولكةةةن يةةةتم عرضةةةها ومناقشةةةتها فةةةي االجتماعةةةات

 وكذلك السلبيات وبحث كيفية مواجهتها.  



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  51جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

ال تقتصر مشكلة عدم إفصاح األجهزة الحكومية على المعلومات المالية واإلدارية فحسب، بل أن  ( 
شكلة تمتد أيضا لتشمل المعلومات الفنية والزراعية، حيث أكد معظم المزارعين موضةع الدراسةة الم

السةيما بعةد إلغةاء نظةام الةدورة  أنهم يجدون صعوبات عدة في الحصول على المعلومات الزراعية،
الزراعيةةةة، وأنهةةةم يحصةةةلون علةةةى هةةةذه المعلومةةةات عةةةن طريةةةق الجمعيةةةات التعاونيةةةة أو عةةةن طريةةةق 

دور  أو فةي حد المزارعينأفى بيت لتبادل المعلومات لقاءات وعقد المع بعضهم البعض  التواصل
لةةديهم صةةفحات علةةى الةةذين بعةةض المةةزارعين المثقفةةين ( أو عةةن طريةةق الجوامةةع والكنةةائس)العبةةادة 
  النت.

اء صعوبة الوصول إلى المعلومةات التةي تقةوم األجهةزة الحكوميةة باإلفصةاح عنهةا، وهةذا مةا أكةده أعضة (2
صةةعوبة الوصةةول إلةةى بعةةض المعلومةةات مةةن األجهةةزة الحكوميةةة، الجمعيةةات التعاونيةةة، الةةذين أشةةاروا إلةةى 

السةةيما فةةي ظةةل محدوديةةة المةةوارد واإلمكانيةةات الفنيةةة والبشةةرية، وضةةعف نظةةم االتصةةال، وأنةةه فةةي بعةةض 
 لى عدة أشهر.األحيان تستغرق عملية الحصول على هذه المعلومات إلى فترات زمنية طويلة قد تصل إ

  مدى سهولة الوصول إلى المعلوماتعن  أعضاء الجمعيات التعاونيةآراء 

  ن الجمعيةةات الزراعيةةة دلةةوقتي بقةةي فيهةةا عةةدد يةةتم الوصةةول إلةةى المعلومةةات بسةةهولة ألال
هيبصةةوا عةةالغيط  مشةةرفين طةةب هةةم 3فةةدان فيهةةا  1000ا يعنةةي جمعيةةة مسةةاحته ،قليةةل

 .والمزارع وال هيروحوا االجتماعات

 علةةى المعلومةةة بةةه شةىء مةةن الصةةعوبة، فةةي بعةض األحيةةان تصةةل المعلومةةات الحصةول 
 .شهور ةخالل ست

 اه المعلومات بتصل بس م  بالسرعة المطلوبة. 

  و صفحة للتواصل، لعدم وجود شبكة أولكن بعد وقت طويلبتصل، المعلومات. 

 جهةةةةزة ن األ، ونةةةةادرا مةةةةا تصةةةةل المعلومةةةةات مةةةةبعةةةةض المعلومةةةةات ولةةةةيس كةةةةل المعلومةةةةات
 .والسبب فى ذالك قلة االهتمام بالجمعيات وقلة عدد الموظفين. الحكومية بسهولة
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محدودية االستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثةة فةي إتاحةة وتةوفير األجهةزة الحكوميةة للمعلومةات  (3
والمطبوعةةةات، ووسةةةائل  واالعتمةةةاد األساسةةةي علةةةى الوسةةةائل الورقيةةةة التقليديةةةة، مثةةةل: المكاتبةةةات والنشةةةرات

عقد االجتماعات واللقاءات الدورية مةع المسةئولين داخةل الجمعيةات واإلجابةة عةن االتصال المباشر، مثل: 
أسئلة المزارعين، ومقابلة المةزارعين أ نةاء المةرور الميةداني وتزويةدهم بالمعلومةات الالزمةة، وتنظةيم مةدارس 

ء تجةةارب عمليةةة للمةةزارعين، باإلضةةافة إلةةى االسةةتفادة مةةن حقليةةة للسةةيدات والرجةةال أو حقةةول إرشةةادية إلجةةرا
ا علةي القنةةاة السةةابعة، وسةائل اإلعةةالم فةةي توعيةة وإرشةةاد المةةزارعين، مةن خةةالل تقةةديم برنةامج  ابةةت أسةةبوعي

لعةةرج ومناقشةةة القضةةايا المتعلقةةة بالزراعةةة واألسةةمده  أحةةد مسةةئولي الزراعةةةمةةع ، سةةاعة علةةي الهةةوابرنةةامج 
 لالرشاد الزراعي علي الفيس بوك. والري، ووجود صفحة

الجمعيةةات التعاونيةةة بةةدور مهةةم فةةي تةةوفير المعلومةةات الزراعيةةة للمةةزارعين مةةن خةةالل االجتماعةةات  تقةةوم (4
واللقةةةاءات أو االتصةةةاالت الهاتفيةةةة، كمةةةا يةةةتم نشةةةر كةةةل مةةةا يهةةةم الفالحةةةين مةةةن معلومةةةات عةةةن طريةةةق لوحةةةة 

إنشةاء  :حديثةة، مثةلالسةاليب بعةض األبعةض الجمعيةات ، باإلضافة إلى تبنةي االعالنات داخل كل جمعية
 .صفحة لها علي الفيس بوك، تقوم من خاللها بنشر كل ما يهم المزارعين

مةةن وجهةةة نظةةر المبحةةو ين موضةةع الدراسةةة، يمكةةن التوسةةع فةةي نشةةر المعلومةةات وتحقيةةق الشةةفافية مةةن  (5
 خالل ما يلي:

نشةةر المعلومةةات، مثةةل إنشةةاء مواقةةع علةةى شةةبكة االعتمةةاد علةةى األسةةاليب التكنولوجيةةة الحديثةةة فةةي  (أ
اإلنترنةةةت أو مةةةن خةةةالل مواقةةةع التواصةةةةل االجتمةةةاعي، بجانةةةب األسةةةةاليب التقليديةةةة مثةةةل: لوحةةةات 

 اإلعالنات والمنشورات.

إلةةزام األجهةةزة الحكوميةةة والجمعيةةات التعاونيةةة بنشةةر الميزانيةةة وتقةةارير األداء، وإتاحتهةةا مةةن خةةالل  (ب
 ن جميع المعلومات المتعلقة بأنشطتها وأعمالها.اإلنترنت، واإلفصاح ع

 ين.المزارع في نشر الوعي وتنمية معارفوسائل االعالم االستفادة من  ( 

بةةةةين المسةةةةئولين والمةةةةزارعين وأعضةةةةاء الجمعيةةةةات لعةةةةرج  تكثيةةةةف النةةةةدوات واالجتماعةةةةات الدوريةةةةة (د
 ومناقشة كل ما يهم القطاع الزراعي.
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 عمةالاألبجةدول  دارات الجمعيات، مةع إخطةار األعضةاءإالس ألعضاء مج ات دوريةاجتماع عقد (ه
 قبل االجتماع بوقت كاف. 

  

 ACCOUNTABILITYالمحور الثالث: المساءلة 

لتزام إتعبير عن وهي  Good Governanceالرشيدة لحوكمة الركائز األساسية لمن  المساءلةتعد 
هةذه نوطة بها بهدف رفع كفاءة وفعالية للواجبات المبتقديم حساب عن طبيعة ممارستها  األجهزة الحكومية

وتمكينةةه مةةن محاسةةبة أولئةةك وتهةةدف المسةةاءلة إلةةى حمايةةة حقةةوق المةةواطن فةةي مواجهةةة السةةلطة،  .األجهةةزة
الوظيفية. ويمكن التمييز بين نوعين  الذين يضطلعون بممارسة السلطة بغض النظر عن اختالف مواقعهم

 من المساءلة، هما:

 هةةةةةزة الحكوميةةةةةة والمسةةةةةاءلة تضةةةةةمن المسةةةةةاءلة الداخليةةةةةة للعةةةةةاملين فةةةةةي األجالمسةةةةةاءلة التقليديةةةةةة، وت
 .الخارجية

  اإلجتماعيةةةالمسةةاءلة Social Accountability  األجهةةزة الحكوميةةةتهةةتم باألسةةاس بةةالتزام ، و 
 من خدماتها. دينيالمستف تجاهوكذلك  ،البيئة التى تباشر نشاطها فيها تجاهبدورها االجتماعى 

 ، تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي:وفي هذا السياق

 من حيث المساءلة التقليدية لألجهزة الحكومية، أوضحت النتائج ما يلي: (1

تأكيد معظم مسئولي األجهزة الحكوميةة موضةع الدراسةة وجةود رقابةة داخليةة وفقةا للتةدر  الةوظيفي،  (أ
و التقصير واإلهمال، فالمدير مسئول عن مراقبة مرؤوسيه المباشرين ومحاسبتهم في حالة الخطأ أ

وأن هنةةاك العديةةد مةةن األدوات واألسةةاليب الرقابيةةة المسةةتخدمة والتةةي تتةةراوح بةةين األسةةاليب الوديةةة، 
االرشةةةاد والتوجيةةةه وفحةةةص مكونةةةات األعمةةةال والقةةةرارات الصةةةادرة مةةةن المرؤوسةةةين والتعقيةةةب مثةةةل: 
حقيةةق، فةةإذا  بتةةت إدانتةةه يوقةةع ، واألسةةاليب القانونيةةة، مثةةل التحويةةل إلةةى الشةةئون القانونيةةة للتعليهةةا

 عليه الجزاء المناسب، أو يتم تحويله إلى النيابة اإلدارية.
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نظراس للطبيعة الريفية، ومعرفة معظم الناس لبعضهم البعض، يعتمد مسئولي األجهزة الحكومية في  (ب
يةةتم  مسةةاءلة العةةاملين فةةي حالةةة األخطةةاء البسةةيطة علةةى األسةةاليب الوديةةة، ألنهةةا أكثةةر فعاليةةة، وال
 اللجوء إلى الشئون القانونية والنيابة اإلدارية إال في حالة األخطاء الجسيمة والمخالفات المالية. 

تتعرج األجهزة الحكومية على المستوى المحلي لنوعين من الرقابةة الخارجيةة، يتمثةل أوالهمةا فةي  ( 
. ويتعلةةةق  انيهمةةةا اعةةةةمديريةةةة الزر و  دارة العامةةةة لشةةةئون التعةةةاون رقابةةةة السةةةلطة المركزيةةةة، مثةةةل: اإل

 .الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة االداريةباألجهزة الرقابية المستقلة المتخصصة، مثل: 

ال يوجد أي نوع من أنواع الرقابة أو المساءلة للجمعيات التعاونيةة والمةزارعين علةى األجهةزة الحكوميةة،  (2
 وهذا يتضح من خالل ما يلي:

الرقابةةة علةةى أعمةةال  التعاونيةةة عةةدم ممارسةةتهم ألي نةةوع مةةن أنةةواع تأكيةةد معظةةم أعضةةاء الجمعيةةات (أ
، وأن األجهةةزة الحكوميةةة فقةةط هةةي التةةي تمةةارس الرقابةةة علةةى أعمةةال الجمعيةةات. جهةةزة الحكوميةةةاأل

وفةةي المقابةةل، يةةرى الةةبعض أن األمةةر ال يتعةةدى مجةةرد إبةةداء الةةرأي أو المالحظةةة أو تقةةديم مةةذكرة 
 يتم النظر فيها وحلها أو ال تحظى باالهتمام. بالمشكلة لمدير اإلدارة، وقد

  رقابهتم ألعمال الحكومةعن  أعضاء الجمعيات التعاونيةآراء 

 مفي  أي طريقة للرقابة علي أعمال الحكومة. 

 دور رقابي ال هم اللي يراقبوا. 

  أل ده هم اللي رقباء علينا، المساءلة دى بتبقي شفوية، أنا معندي  صةالحية إنةي أسةأل
 .ير إدارة، إنما من حقي أقوله فيه تقصير من الجهة الفالنيةمد

  ال توجةد أعمةةال مةةن قبةةل الحكومةة لكةةى يةةتم مراقبتهةةا، تعتبةةر قريةة صةةالح فريةةد مةةن القةةرى
 .المحرومة من الخدمات ومن سؤال الموظفين

  ال ال ال مفي. 

 لوه وميجبةةوش أكتةةب مةةذكره لةةإلدارة التةةابع لهةةا الموظةةف لتغييةةره، بةةس المشةةكلة أنهةةم يشةةي



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  55جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 غيره يقولوا معندناش موظفين.
 

 تأكيةةةد جميةةةع المةةةزارعين موضةةةع الدراسةةةة عةةةدم ممارسةةةتهم ألي نةةةوع مةةةن أنةةةواع الرقابةةةة علةةةى أعمةةةال (ب
، وأن الرقابةةة الوحيةةدة تتعلةةق بعمليةةة اسةةتالم الكيمةةاوي والسةةماد، حيةةث نقةةوم بةةإبال  بعضةةنا الحكومةةة

 في حالة استالم أحد وعدم استالم اآلخرين. 

  رقابهتم ألعمال الحكومةعن  المزارعينآراء 

 الجميع ة احنا م  بنمارس أي رقابة علي أي جهة. 

 ملناش دور رقابي علي الجهات الحكومية. 

 ( ممكةةن هةةي فةةي عمليةةة الكيمةةاوي والسةةماد )كةةل واحةةد عةةارف بياخةةد كةةام الرقابةةة الوحيةةدة
 .يدي واحد وواحد ال احنا بنبلا بعض

 

 ، فلقد أكد أحدهم إمكانية المراقبة.لمزارعين للجمعيات التعاونيةأما عن مساءلة ا( 3

 التعاونيةللجمعيات رقابهتم عن  المزارعينآراء 

  هو فيه طرق والاليحة بتقول كده، المفروج تشوف الحسةاب الختةامي كةل سةنة بشةوف
انةةةا رصةةةيد جمعيتةةةي علةةةي وال نقةةةص فةةةين اصةةةرف ازاي وهراقةةةب الجهةةةاز الةةةوظيفي بتةةةاع 

 الزراعية هل مأدي عمله او أل.الجمعية 

 

 من وجهة نظر المبحو ين موضع الدراسة، يمكن تفعيل المساءلة من خالل ما يلي: (4

حضةةور االجتماعةةات واللقةةاءات والمشةةاركة فةةي المناقشةةات والتعبيةةر عةةن  توعيةةة المةةزارعين بأهميةةة (أ
 آرائهم دون خوف.

 الزراعية على مستوى القرية. تشكيل روابط من المزارعين لمتابعة األعمال واألنشطة  (ب
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  56جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

ضةةرورة إطةةالع المةةزارعين علةةى الميزانيةةة والتقةةارير الختاميةةة للجمعيةةات ومناقشةةتها والتعةةرف علةةى  ( 
 اإليرادات ومصادرها وأوجه اإلنفاق.

سةةةرعة اإلعةةةالن عةةةن نتةةةائج التحقيقةةةات التةةةي تةةةتم بشةةةأن القضةةةايا والموضةةةوعات المتعلقةةةة بالزراعةةةة  (د
 والري.

 فتي  واعتماد قراراتها بأسرع وقت.تفعيل دور لجان الت (ه

 تفعيل نظم الرقابة الداخلية وتطبيق نظم فعالة للثواب والعقاب في األجهزة الحكومية.  (و

 

   EFFECTIVENESSالمحور الرابع: الفعالية 

قةدرة وهي تعكةس  Good Governanceالرشيدة لحوكمة ركائز امن األجهزة الحكومية  فعاليةتعد 
هم فةةةى تحقيةةةق األهةةةداف المنوطةةةة بهةةةا، ويسةةةتجيب ديم الخةةةدمات بالشةةةكل الةةةذى يسةةةلةةةى تقةةةع هةةةذه األجهةةةزة

فةةى  مخرجاتهةةابمةةدى مسةةاهمة  األجهةةزة الحكوميةةة فعاليةةةوبالتةةالى تقةةاس  ،الحتياجةةات وتطلعةةات المةةواطنين
عن الخدمات المقدمة لهم مةن والمستفيدين ويعتبر رضاء العمالء ، تحقيق األهداف والنتائج المنشودة منها

 الفعالية. هذه  فيثر العوامل التى تؤ ر أك

ولقد تصاعد االهتمام بفعالية األجهةزة الحكوميةة منةذ تسةعينيات القةرن العشةرين، وذلةك نتيجةة عةدد 
 من العوامل منها:

ممةةا  ،لألجهةةزة الحكوميةةة الفعلةةىن التركيةةز علةةى الرقابةةة التقليديةةة لةةم يعةةد كافيةةاس للحكةةم علةةى األداء أ ❖
 المنشود.لة ويفقدها دورها ءيضعف من عملية المسا

وتوجيةه  ،يضةعف مةن عمليةة التخطةيطلألجهزة الحكوميةة عدم وجود أهداف كمية قابلة للقياس أن  ❖
 الجهود لتحقيق هذه األهداف. 

تتطلب استيعاب طرق جديةدة لتحسةين  ىوالتاألجهزة الحكومية تواجه تمويل  ىتزايد الصعوبات الت ❖
 األداء.وتطوير 
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  57جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

فعالية األجهزة الحكومية الزراعية على المستوى المحلةي، توصةلت الدراسةة إلةى وفيما يتعلق بمدى 
 النتائج التالية:

مةةن حيةةث مةةدى نجةةاح األجهةةزة الحكوميةةة فةةي تحقيةةق األهةةداف المنشةةودة منهةةا، أكةةد المسةةئولين موضةةع  (1
مةةةن  %80% إلةةةى 70الدراسةةةة نجةةةاح هةةةذه األجهةةةزة إلةةةى حةةةد مةةةا فةةةي تحقيةةةق أهةةةدافها، بنسةةةبة تتةةةراوح بةةةين 

المسةةةتهدف، وأن هنةةةاك العديةةةد مةةةن العوامةةةل التةةةي تةةةؤ ر سةةةلبا علةةةى قةةةدرة األجهةةةزة الحكوميةةةة علةةةى تحقيةةةق 
 أهدافها، من أبرز هذه العوامل:

 .موراد على الجهود الذاتية فى بعض األاالعتمضعف اإلمكانيات الفنية والمالية، و  ❖

 اإلجراءات الروتينية المعوقة للعمل. ❖

 نولوجية في العمل.كقات التعدم االعتماد على التطبي ❖

محدوديةةةة قةةةدرات ومهةةةارات المةةةوظفين بةةةاألجهزة الحكوميةةةة، وافتقةةةاد المةةةوظفين الجةةةدد إلةةةى الخبةةةرات  ❖
 العملية، مع عدم توافر التدريب المناسب لهم.

 وجود عوامل خارجية يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها. ❖

الخةةةةدمات الحكوميةةةةة وحةةةةل  كمةةةةا أشةةةةار المسةةةةئولين إلةةةةى حرصةةةةهم علةةةةى تطةةةةوير وتحسةةةةين مسةةةةتوى 
 المشكالت التي تواجه المزارعين، وذلك في حدود اإلمكانيات المتاحة. 

  نجاح األجهزة الحكومية في تحقيق أهدافهاعن  المسئولينآراء 

 ونقةةةص مكانيةةةات وقلةةة الةةوعي مةةن المةةزارعين ال مةة  كةةل األهةةداف بسةةبب ضةةعف اال
 .التدريب

  ،وكثرة اإلجراءات الروتينية المعوقة للعمل.ضعف التنسيق بين األجهزة الحكومية 

  أكيد فيه مشاكل في الري واألسمدة والتسويق %65أو  60م  كل األهداف يمكن. 

 .بنسبة متوسطة الن م  كل االهداف وصلنا لها 

  مفةةةي  حاجةةةة هتبقةةةي ناجحةةةة نجةةةاح كامةةةل، لكةةةن كلةةةه  80أه تعتبةةةر ناجحةةةة بنسةةةبة %
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  58جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 .اللي علينابسبب االمكانيات وفي األخر بنعمل 

 إلى حد ما لنقص وقلة االمكانيات ونقص الخبرة لدى الموظفين الجدد. 

مةةن حيةةث مةةدى اهتمةةام األجهةةزة الحكوميةةة بةةالتعرف علةةى رضةةا المةةزارعين، أوضةةح المسةةئولين أن رضةةا  (2
المةةةزارعين يعتمةةةد علةةةى مةةةدى تةةةوافر السةةةماد والكيمةةةاوي وميةةةاه الةةةري وتسةةةويق محاصةةةيله فةةةإذا تةةةوافرت هةةةذه 

تطلبات تحقق الرضا، وإذا لم تتوافر انخفضت درجةا الرضةةا أمةا مةن حيةث االهتمةام بقيةاس هةذا الرضةا، الم
للقياس، بل يتم استباط ذلك من خالل التعامةل المباشةر مةع المةزارعين أو المقةابالت ليات محددة ال توجد آ

تةةي تصةةل لألجهةةزة الحكوميةةة، واللقةةاءات والزيةةارات الميدانيةةة للمفتشةةين باإلضةةافة إلةةى قلةةة عةةدد الشةةكاوى ال
 سواء من المزارعين أو الجمعيات التعاونية يعد مؤشر جيد عن مدى رضا المزارعين.

  االهتمام بقياس رضا المزارعينعن  المسئولينآراء 

 قياس رضا الجماهير عةن طريةق اللقةاءات الجماهريةة بتسةتنبط شةعورهم هةل هةم راضةين 
 أم ال.

 مجرد حل المشكلة التى يقع فيهةا المةزارع وتلبيةه احياجاتةه ولكن ب ،ليات محددةال توجد آ
 ا.يصل المزارع لحالة من الرض

 قلة عدد الشكاوى، العدد قليل ده معناه أن الناس راضية إلى حد ما. 

 و المقةةابالت فةةى ل التعامةةل واالحتكةةاك بةةالمزارعين أ نةةاء المقةةابالت الشخصةةية أمةةن خةةال
 .بعض المناسبات

درجةةةة رضةةةا المةةةزارعين عةةةن مسةةةتوى الخةةةدمات المقدمةةةة لهةةةم، وتأكيةةةدهم عةةةدم اهتمةةةام  انخفةةةاج تةةةام فةةةي (3
األجهزة الحكومية بتحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم، كما أنها ال تهتم بالتعرف على آرائهم ومدى رضةاهم 

 أو عدم رضاهم. 

  رضاهم عن الخدمات الحكوميةعن  المزارعينآراء 

 ماوي وأسعاره زي سعر المحالت الحرة، ومفي  اهتمام أوال مفي  أي خدمات، مفي  كي
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  59جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 .بالترع وتطهيرها

 بنجيب التقاوي من السوق السوداء.، هي فين الخدمات 

   هداف المزارعينأ ق يتحق فيي نجاح من الجهات الحكومية أالجميع ة ال مفي 

 ح دش بيجي من نفسةة الزم نةرو محالمزارع، رضا أن يعرف مدي محدش بيهتم  ة الجميع
 نشتكي.

 الجميع ة ال يوجد أي خدمات بيتم تقديمها من الجهات الحكومية للمزارعين. 

  .فيه قصور في الرقابة وبنشتكي مرة واتنين وتالتة ومفي  استجابة 

 عةةةدم وجةةةود مهنةةةدس و الةةةري فةةةي مشةةةاكل  ووجةةةود ،م ضةةةعيف بسةةةبب عةةةدم التسةةةويقيالتقيةةة
 .ارشادي

 

  .السائد، كان عدم الرضا هو الزراعية أما عن رضا المزارعين عن عمل الجمعيات (4

 رضاهم عن عمل الجمعيات الزراعيةعن  المزارعينآراء 

  بالنسبة لمديرية التعاون ببني سويف الروتين كله في الجهات الحكومية بياخد كالم من
السطة االعلي ميقدرش يعمل حاجة من نفسه فبالتالي لو جيت اكلمه او اشاركه في 

 يقولي أل مقدرش الزم ارجع للسلطة العليا بتاعتي.  حاجه خاصة بشغله ه

 

ال يقتصةةر األمةةر علةةى عةةدم رضةةا المةةزارعين، بةةل هنةةاك انخفةةاج ملحةةو  فةةي مسةةتوى رضةةا أعضةةاء  (5
الجمعيات التعاونية عن الخدمات التي تقدمها األجهزة الحكومية، حيث أكد بعض األعضةاء عةدم رضةاهم 

لةى عةدم وجةود خةدمات فعليةة مقدمةة مةن قبةل هةذه األجهةزة. وفةي التام عن هذه الخدمات، وذهب الةبعض إ
المقابةةةل عبةةةر الةةةبعض عةةةن رضةةةاهم إلةةةى حةةةد مةةةا عةةةن مسةةةتوى بعةةةض الخةةةدمات، وذلةةةك فةةةي ضةةةوء المةةةوارد 

 واإلمكانيات المتاحة وكثرة المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي.

  ةرضاهم عن الخدمات الحكوميعن  أعضاء الجمعيات التعاونيةآراء 
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  60جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 عن الخدمات التى تقدمها الحكومة ال يوجد رضا. 

  ال يوجد خدمات على مستوى القطاع الزراعى، وغير راج عةن ذالةك ولكةن مةا يحةدث
 .هو المتبع ويصعب تغيره

 غير راج حيث أنها ال تقدم خدمات سوى توفير األسمدة وكيفية توزيعها. 

 مفي  أي خدمات، مفي  دور للمشرف الزراعي. 

 د خدمات التقيم صفرال يوج. 

 على حسب االمكانيات المتاحة ،لى حد ماراضى إ. 

 عةةةن بعةةةض الخةةةدمات، وبعةةةض الخةةةدمات أل، يعنةةةي نسةةةبة الرضةةةا ال تتعةةةدى  نةةةا راجأ
50%. 

  والسةةبب فةةى ذالةةك قلةةة الميزانيةةة وقلةةة االمكانيةةات والتةةأخير وعةةدم التنفيةةذ 60تقيمةةى %
 .بالشكل الجيد

 60مكانيةات وعةدم االسةتجابة للطلبةات، وعةدم وجةود %  لضعف الخدمات وضعف اال
 عدالة فى توزيع الخدمات

  70أو % 65راج عنها بنسبة%. 

  70الوضع ده وضع حلو مفي  تقصير علي المتاح يعني نسبة الرضا%. 

 

هنةةةاك عةةةدد مةةةن العوامةةةل التةةةي سةةةاهمت فةةةي تةةةدني مسةةةتوى الخةةةدمات التةةةي تقةةةدمها األجهةةةزة الحكوميةةةة ( 6
 زارعين والجمعيات التعاونية عنها، من هذه العوامل:وانخفاج رضا الم

 . لألجهزة الحكومية ضعف االمكانيات البشرية والمادية والفنية (أ

 .ومشاكل المزارعينطلبات لكثير من  الحكومية األجهزةاستجابة عدم  (ب

 . الحكومية األجهزة بينتعاون وال ضعف التنسيق ( 
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  61جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 تخذها بعض األجهزة الحكومية.التي تقرارات عدم االهتمام بمتابعة تنفيذ ال (د

محدوديةةةة اهتمةةةام األجهةةةزة الحكوميةةةة بالمشةةةكالت التةةةي تواجةةةه المةةةزارعين، مثةةةل: مشةةةكالت السةةةماد  (ه
 والري والتسويق.

 .عدالةوغياب الشفافية وعدم الالتأخير في تقديم الخدمات  (و

 االعتقاد بصعوبة تغيير الوضع الحالي. (ز

كوميةة، وتنميةة قةدراتها علةى تحقيةق أهةدافها وأهةداف المسةتفيدين تتطلب عملية زيادة فعاليةة األجهةزة الح (7
 من خدماتها، القيام بما يلي:

 ، وعودة المرشد الزراعي.توحيد الدورة الزراعية (أ

 تطهير الترع والمصارف. بحل مشكالت الري و االهتمام  (ب

 .ق المحاصيل وبيعها بأسعار مناسبهمساعدة المزارعين على تسوي ( 

 ن وتوفيره بسعر مناسب.للفدا زيادة حصة الكيماوي  (د

 توزيع الكيماوي علي المزارعين في مواعيد محددة. (ه

 االهتمام بشكاوى المزارعين وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. (و

 نزول المسئولين إلى المزارعين والتعرف على آرائهم ومشكالتهم والعمل على حلها. (ز

 تهم وإرشادهم.كثرة الزيارات الميدانية للمزارعين لتوعي (ح

 تفعيل نظم المتابعة والرقابة في األجهزة الحكومية. (ط

 .الشفافية والعدالة وتطبيق القرارات على الجميعزيادة االهتمام ب (ي

 االهتمام بتدريب الموظفين وبكيفية تعاملهم مع المزارعين. (ك

 

 RESPONSIVENESSالمحور الخامس: االستجابة  



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  62جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

الركةةةائز األساسةةةية مةةةن الحتياجةةةات العمةةةالء والمسةةةتفيدين األجهةةةزة الحكوميةةةة  سةةةرعة اسةةةتجابةتعةةةد 
ويمكةةةن تقةةةةدير درجةةةة اسةةةةتجابة األجهةةةزة الحكوميةةةةة مةةةن خةةةةالل  Good Governanceالرشةةةيدة لحوكمةةةة ل

 المؤشرات التالية:

  المزارعين والجمعيات التعاونية.اهتمام األجهزة الحكومية باحتياجات  .أ

 لرد عليها. اهتمام األجهزة الحكومية بالشكاوى وسرعة ا .ب

 .الزراعية الحكومية األجهزةسياسات وقرارات في قدرة المزارعين والجمعيات التعاونية على التأ ير  . 

األجهةزة الحكوميةة علةى المسةتوى  اسةتجابةوفيما يلي عرج ألهم نتائج الدراسة فيما يتعلةق بمةدى 
 المحلي الحتياجات المزارعين والجمعيات التعاونية.

فةةي حةةدود اإلمكانيةةات سةةئولين، يوجةةد اهتمةةام ملحةةو  مةةن قبةةل األجهةةزة الحكوميةةة، مةةن وجهةةة نظةةر الم (1
المةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة،  والعمةةل علةةى حةةل المشةةكالت التةةي بتلبيةةة احتياجةةات  والمةةوارد المتاحةةة،

تواجههم، ولكن كثرة المشكالت وتعدد األطراف المسئولة عنها، يزيد في بعض األحيان من صعوبة حلها، 
 وبالتالي يعتقد المزارعون عدم اهتمام األجهزة الحكومية بهم وبمشاكلهم.

 استجابة األجهزة الحكومية الحتياجات المزارعين عن  المسئولينآراء 

  من احتياجات المزارعين. %70بنوفر حوالي 

  المزارع كل مشاكله في السماد، لو المزارع لم يأخةذ مةا يكفيةه مةن السةماد واشةترى مةن
 قي أنت لم تقدم له خدمة على اإلطالق.يب بره

 لكن في جهات أخرى غير متعاونة معنا. احنا بنحاول علي قدر االمكان 

 إلى حد ما حسب امكانيات اإلدارة الزراعية فى تنفيذ تلك الطلبات. 

 ومهندسين االرشاد بيقوموا بكل واجبهم ،احنا بنستجب لكل احتياجاتهم. 
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المةةةزارعين والجمعيةةةات التعاونيةةة وسةةةرعة التعامةةةل معهةةةا، ومةةةدى االهتمةةةام  مةةن حيةةةث االهتمةةةام بشةةةكاوى  (2
 بحفظها في سجالت، تشير النتائج إلى ما يلي:

تأكيةةد معظةةم المسةةئولين موضةةع الدراسةةة علةةى االهتمةةام بشةةكاوى المةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة،  (أ
أو الكيمةةةاوي بسةةةرعة  وسةةةرعة البةةةت فيهةةةا، وغالبةةةا مةةةا يةةةتم حةةةل معظةةةم المشةةةكالت المتعلقةةةة بالسةةةماد

وبشةةكل ودي، ولكةةةن هنةةاك بعةةةض المشةةكالت، مثةةةل: المشةةاكل المتعلقةةةة بةةالري، تحتةةةا  إلةةى وقةةةت 
 وتتطلب التواصل والتنسيق مع أطراف خارجية لحلها.

  لشكاوى ا سرعة البت فيعن  المسئولينآراء 

 لهةةا معظةةم مشةةاكل الزراعةةة يةةتم حلهةةا أوال بشةةكل ودي، أمةةا المشةةاكل الماليةةة يةةتم تحوي
 إلى الشئون القانونية أو الرقابة االدارية علطول.

  ل.بتتح ى غلب الشكاو أ الحمد هلل رب العالمين 

 مةن  90كتةر مةن جميع المشاكل خاصة بالسةماد والكيمةاوي ويةتم حلهةا بسةرعة )أ %
 .(المشاكل بتتحل

 غير كده بتبقي خارجة عن إرادتنااللي نقدر نحلها وفي ايدينا بنحلها المشكالت ،. 

  نةةةاء حةةةةل تلةةةةك أمتوقفةةةة علةةةةى نةةةوع المشةةةةكلة وعلةةةى حسةةةةب الجهةةةه التةةةةى يةةةتم  معهةةةةا 
 .المشكالت

تعاني بعض الجهات الحكوميةة حتةى اآلن مةن عةدم تةوافر صةناديق لتلقةي الشةكاوى، وفةي المقابةل  (ب
هنةةاك جهةةات أخةةرى يوجةةد بهةةا مكاتةةب لتلقةةي شةةكاوى المةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة. وهنةةاك عةةدة 

لشةةكاوى، منهةةا: االتصةةال المباشةةر مةةن خةةالل حضةةور مقةةدم الشةةكوى بنفسةةه وتقةةديمها طةةرق لتلقةةي ا
 كتابياس، أو عن طريق البريد واالتصال التليفوني.

من حيث احتفا  الجهات الحكومية بسجالت للشةكاوى الةواردة، هنةاك بعةض الجهةات التةي تسةجل  ( 
ى الشةفهية فةال يةتم تسةجيلها، الشةكاوى الةواردة لهةا كتابيةاس فةي سةجالت مخصصةة لةذلك، أمةا الشةكاو 

 وفي المقابل هناك جهات أخرى ال يوجد بها سجالت لحفظ وتسجيل الشكاوى.
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 احتفاظ الجهات الحكومية بسجالت للشكاوى عن  المسئولينآراء 

 الشفهية أو  ى الشكاو ، لكن رشيف الجهات التانيةو في أبتسجل عندنا هنا في األرشيف أ
 .التليفون م  بتسجلعن طريق 

  دارةإنعم يوجد سجل للشكاوى خاص بكل. 

  آه فةةةي سةةةجالت طبعةةةا، سةةةجل فةةةي المديريةةةة وسةةةجالت فةةةي اإلدارات، أي مشةةةكلة تيجةةةي
 بتتسجل وتأخد رقم ويتم تسليمها لإلدارة المعنية.

 .حاليا مفي  سجالت للشكاوى 

  ى.بس فيه سجالت في المديرية بيسجلوا فيها كل الشكاو هنا ال مفي  سجالت  

  أنها تحل بشكل سريعحفظ حيث ال ت. 

مةةن حيةةث آراء المةةزارعين وأعضةةاء الجمعيةةات عةةن مةةدى اسةةتجابة األجهةةزة الحكوميةةة للشةةكاوى المقدمةةة  (3
 لها، تشير النتائج إلى ما يلي:

تأكيةةد المةةزارعين علةةى أنهةةم فةةي حةةال وجةةود مشةةكلة أو شةةكوى مةةا، يقومةةوا بكتابةةة الشةةكوى والتوقيةةع  (أ
التي تتولى مسئولية تقديمها للجهات الحكوميةة المختصةة والتواصةل معهةا عليها وتقديمها للجمعية 

للعمل على حلها. وأن هناك استجابة إلى حد ما في بعةض المشةاكل، مثةل: مشةاكل السةماد ولكةن 
فةةةي المقابةةةل، هنةةةاك شةةةكاوى، مثةةةل الشةةةكاوى المتعلقةةةة بةةةالري ال يةةةتم حلهةةةا لدرجةةةة أننةةةا ذهبنةةةا إلةةةى 

 كل أسف لم يتم حلها حتى اآلن.المحافظ ووكيل الوزارة، وب

بالنسةةبة للجمعيةةات التعاونيةةة، أوضةةح أعضةةاء الجمعيةةات موضةةع الدراسةةة أنةةه فيمةةا مضةةى لةةم تكةةن  (ب
هناك آليات واضحة ومحددة للتعامةل مةع شةكاوى المةزارعين، وكانةت معظةم الشةكاوى تقةدم شةفهيا، 

اء الجمعيةات بأهميةة ولكن بعد تدخل هيئة كير وبعض منظمات المجتمع المدني وتوعيتها ألعض
وجود صناديق للشكاوى والمقترحات وإعةداد نمةاذ  مخصصةة للشةكاوى حرصةت معظةم الجمعيةات 
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علةةةى تخصةةةيص صةةةندوق للشةةةكاوى يةةةتم مةةةن خاللةةةه تلقةةةي وتسةةةجيل الشةةةكوى وإعطةةةاء المةةةزارع مةةةدة 
 . محددة للرد عليه، وفقا لطبيعة الشكوى،  م تقوم الجمعية بالتواصل مع الجهات المختصة لحلها

فيما يتعلق باستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المقدمة، أشار بعةض أعضةاء الجمعيةات أن ذلةك  ( 
يعتمةةد علةةى طبيعةةة المشةةكالت، فهنةةاك مشةةكالت يةةتم حلهةةا بسةةرعة وبشةةكل ودي، وهنةةاك مشةةكالت 
تستغرق وقت طويل نسبيا لحلها، ولوال الضغوط أو تدخل بعض األطراف، مثل هيئة كير، لما تم 

م بهةةا وحلهةةا. وفةةي المقابةةل، يةةرى بعةةض األعضةةاء عةةدم وجةةود اسةةتجابة مةةن قبةةل األجهةةزة االهتمةةا
 الحكومية لهذه الشكاوى أو أن االستجابة ضعيفة جدا. 

  استجابة األجهزة الحكومية للشكاوى عن  أعضاء الجمعيات التعاونيةآراء 

 وا معانةا االستجابة كويسة الي حدا مةا، ولةو معةاك حةد زي مسةئولين كيةر لمةا بيروحة
 .المسئولين بيهتموا أو يكون العدد كتير نروح نقف عند مكتب المحافظ

 واالستجابة حسب االمكانيات المتاحة م االستجابة ولكن الروتين موجود،يت. 

 جراءات المتبعةيلة ومتوقفة على مدى االلحاح واإلتكون االستجابة بنسبة ضئ. 

 يوم 15مكن فى خالل يتم الالستجابة من قبل األجهزة الحكومية م. 

 كل حاجة بتأخد وقت أقل حاجة شهرين، االستجابة ضعيفة جدا. 

 استجابة ال يوجد أي. 

 ستجابة وايجةاد يتم اال يالبد من الضغط لك دم االستجابة وخاصة من وزارة الري،ع
 .حلول لتلك المشاكل

 

ياسةةات الزراعيةةة وقةةرارات األجهةةزة مةةن حيةةث قةةدرة المةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة علةةى التةةأ ير فةةي الس (4
 الحكومية، تشير النتائج إلى ما يلي:
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سةةةيادة االعتقةةةاد بةةةين جميةةةع المةةةزارعين موضةةةع الدراسةةةة بعةةةدم قةةةدرتهم علةةةى التةةةأ ير فةةةي سياسةةةات  (أ
وقةةرارات األجهةةزة الحكوميةةة، وإيمةةانهم التةةام بةةأن األجهةةزة الحكوميةةة فقةةط هةةي التةةي تةةؤ ر فةةيهم، وأن 

 به تقديم شكاوى للمسئولين.أقصى ما يمكن القيام 

 قدرتهم على التأثير في سياسات وقرارات األجهزة الحكومية  المزارعين حولآراء 

 روا فيناأي جهة هم اللي بيأ ير علي ملناش تأ . 

  ي حاجةأاحنا م  هنقدر نعمل. 

  ير علي سياسات وقرارات الحكومةأي طرق للتأال يوجد . 

 م للمسئولين نعمل شكاوى.لو اتحد المزاعين ووصلوا صوته 

 

الجمعيةةات حةةول مةةدى قةةدرة الجمعيةةات التعاونيةةة علةةى التةةأ ير فةةي سياسةةات  أعضةةاءاخةةتالف آراء  (ب
وقرارات األجهزة الحكومية، فهنةاك مةن يؤكةد عةدم قةدرة هةذه الجمعيةات علةى التةأ ير فةي السياسةات 

جةةة كبيةةرة فةةي حةةل بعةةض والقةةرارات الحكوميةةة، وهنةةاك مةةن يةةرى أن الجمعيةةات التعاونيةةة تسةةهم بدر 
 يمشةةةةةكالت المةةةةةزارعين، باإلضةةةةةافة إلةةةةةى معرفةةةةةة أعضةةةةةاء الجمعيةةةةةة بأهةةةةةل البلةةةةةد وطبيعةةةةةة األرضةةةةة

واحتياجاتهةةا، والمشةةاركة فةةي االجتماعةةات واللقةةاءات مةةع المسةةئولين، وبالتةةالي تسةةتطيع الجمعيةةات 
 التأ ير على بعض القرارات الحكومية.   

، يمكةةةن زيةةةادة قةةةدرة األجهةةةزة الحكوميةةةة علةةةى االسةةةتجابة مةةةن وجهةةةة نظةةةر المبحةةةو ين موضةةةع الدراسةةةة (5
 الحتياجات ومطالب المزارعين والجمعيات التعاونية من خالل ما يلي:

 تطوير مستوى الخدمات. (أ

 سرعة التعامل مع شكاوى المزارعين. (ب

 الحل الجذري لبعض المشكالت التي يعاني منها المزارعين باستمرار. ( 

 تفعيل نظم المتابعة والرقابة. (د

 وجود آليات محددة ومعلنة لتقديم الشكاوى والرد عليها. (ه
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تخصةةيص صةةفحة للشةةكاوى علةةى موقةةع اإلدارة علةةى االنترنةةت، وتقةةديم الشةةكاوى عةةن طريةةق البريةةد  (و
 االلكتروني.

توعيةةةة المةةةزارعين بخطةةةورة إلقةةةاء المخلفةةةات فةةةي التةةةرع والمصةةةارف حتةةةى ال تتكةةةرر مشةةةاكل الةةةري  (ز
 وتطهير الترع.

 الزراعية. عودة نظام الدورة  (ح

المشةةاركة الفعالةةة للمةةزارعين وأعضةةاء الجمعيةةات فةةي االجتماعةةات واللقةةاءات مةةع مسةةئولي األجهةةزة  (ط
 الحكومية.

 تدريب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات على عمليات صنع وتنفيذ السياسات الزراعية. (ي

 

 المحور السادس: الدروس المستفادة من التجربة الهولندية في الزراعة

حةةو ين الةةذين ذهبةةوا فةةي رحلةةة إلةةى هولنةةدا للتعةةرف علةةى آليةةات عمةةل القطةةاع الزراعةةي بسةةؤال المب
ودور التعاونيات فةي صةنع السياسةات الزراعيةة، عةن أبةرز مةا يميةز التجربةة الهولنديةة فةي الزراعةة، وكيفيةة 

 ما يلي: ااالستفادة منها في تطوير القطاع الزراعي في مصر، أوضحو 

ي في هولندا بوجود منظومةة متكاملةة للعمةل الزراعةي قائمةة علةى وضةوح األدوار : يتميز القطاع الزراعأوالا 
علةى ذلةك يمكةن تحديةد أهةم مةا يميةز التجربةة  ءاوالتنسيق والتكامل فيمةا بينهةا باإلضةافة إلةى الشةفافية. وبنةا
 الهولندية في الزراعة في أربع مجموعات من العوامل، هي:

 المزارعين، من أهمها:: العوامل المتعلقة بالمجموعة األولى

ارتفاع الةوعي لةدي أصةحاب األراضةي ولةدى المةزارعين والسةلوك المتميةز وحرصةهم علةى مصةلحة  .1
 البلد.

 اعتماد المزارعين على أنفسهم دون انتظار مساعدة من الحكومة. .2

حرية المزارعين في اختيةار نوعيةة المحاصةيل التةي يقومةون بزراعتهةا، ومةن  ةم اختيةار المحاصةيل  .3
 در عائدا أعلى.التي ت
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 : العوامل المتعلقة بالجمعيات التعاونية، من أهمها:الثانيةالمجموعة 

 االستقاللية والتمويل الذاتي للتعاونيات وعدم طلبها لمساعدات من الحكومة. .1

 قيام التعاونيات بتسويق المحاصيل للمزارعين. .2

وبالتالي حرص مجالس إدارات  حرية المزارعين في اختيار الجمعيات التعاونية التي يتعامل معها، .3
 الجمعيات على رضا المزارعين واجتذاب المزيد منهم.

 : العوامل المتعلقة باألجهزة الحكومية، من أهمها:الثالثةالمجموعة 

 عدم تدخل الحكومة في عمل التعاونيات. .1

ل، حةةةرص مسةةةئولي الةةةري علةةةى التواجةةةد بةةةالقرب مةةةن التةةةرع والمسةةةاقي واالهتمةةةام بتطهيرهةةةا أوالس بةةةأو  .2
 وعمليات الري على أعلى مستوى.

ولكةن يوجةد هيئةة تتبةع ، لزراعةةمتخصصةة لال يوجةد وزارة بالرغم من اعتماد هولنةدا علةى الزراعةة،  .3
فير مةا يسةمى مسةؤلة عةن تةوفير السةماد وتةو و  يالزراعتتولى اإلشراف على القطاع وزارة االقتصاد 

 .بالمكافحة البيلوجية

ساسية، مثل: الكهرباء والمياه والغةاز الطبيعةي، ولةو قةام المةزارع توفير جميع المرافق والخدمات األ .4
 بإنتا  كهرباء، يمكن بيعها للغير أو للحكومة.

، وبالتةةالي الحةةرص علةةى تلبيةةة يةةدفع الضةةرائبو صةةاحب الخدمةةة  باعتبةةارهلمةةزارع تقةةديم الخةةدمات ل .5
  احتياجاته وتحقيق أهدافه.

 ة األساسية والتكنولوجية، من أهمها:: العوامل المتعلقة بالبنيالرابعةالمجموعة 

 توافر البنية األساسية وجميع مستلزمات اإلنتا .  .1

 الميكنة واالعتماد على التطبيقات التكنولوجيا والمساحات الزراعية الشاسعة. .2

 ،افدنةةة عالطبيعةةة أربعةةةنتةةا  إ يعةةادلنتةةا  الصةةوبة للفةةدان إن أل، الصةةوب الزراعيةةةاالعتمةةاد علةةى  .3
 .رأسيالتوسع ال عليتعتمد نها أل
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وجةةةود مةةةزارع مخصصةةةة للمواشةةةي، وتخصةةةيص أمةةةاكن محةةةددة لغةةةذاء جميةةةع المواشةةةي فةةةي أوقةةةات  .4
 محددة.

، والةذي يظهةر مباشةرة علي سةعربةأ للمحاصيل الزراعية يتم مةن خاللهةا عمليةة البيةعبورصة وجود  .5
 على الشاشة للمزارعين.

وتقةديم قةروج بفائةدة صةغيرة جةدا  وجود بنك برأس مال كبير يتةولى تمويةل المشةروعات الزراعيةة، .6
 للمزارعين صغار السن لتنمية القطاع الزراعي.

وجةةود مصةةانع كبيةةرة ومتخصصةةة، فهنةةاك مصةةنع إلنتةةا  أجةةود أنةةواع األجبةةان التةةي يةةتم تصةةديرها  .7
 لمعظم الدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية، ومصنع الزهور المدر  بالبورصة.

 

  ما يميز القطاع الزراعي في هولنداأهم عن المبحوثين آراء 

  لو جينا نقارن بين التعاونيات في هولندا وفي مصر احنا فةين وهمةا فةين هنةاك فيةه وعةي عنةد المةزارع
وعنةةد صةةاحب االرج هنةةاك التعاونيةةات بتعتمةةد علةةي نفسةةها مةة  بتسةةتني حاجةةة مةةن الحكومةةة وفيةةه 

 .ضمير

 لتعاونيات حةرة الحكومةة مة  بتةدخل خةالص فةي اي هنا الحكومة اللي متحكمة في التعاونيات هناك ا
 .هنا بيتم التسويق عن طريق االدارات اتعن طريق الجمعيهناك التسويق بيتم  ،حاجة

 ئةةة الزراعةة تتبةةع ال يوجةد مةا يسةةمى بةوزارة الزراعةةة بةالرغم ان الدولةة قائمةةة علةى الزراعةةة ولكةن يوجةد هي
 .توفير ما يسمى بالمكافحة البيلوجيةوهى مسؤلة عن توفير السماد و  ،وزارة االقتصاد

 عنةةدهم هةةم حاجةةة أ يةةزرع محصةةول اسةةتراتيجي زي هنةةا علشةةان االكتفةةاء الةةذاتي ه تمةةد انةةهنةةاك مةة  بيع
احنةةا دلةةوقتي بنحةةاول نكةةون كةةده احنةةا بطلنةةا الةةدورة الزراعيةةة المةةزارعين  ،اللةةي يجيةةب فلةةوسالمحصةةول 

ا هاخةةةد المحصةةةول لكةةةن هةةةو هنةةةاك بيتفةةةق علةةةي بيطةةةالبوا بالزراعةةةات التعاقديةةةة ان الحكومةةةة تقةةةول انةةة
 .المحصول قبل ما يزرع

 نةةت أي جايةةة يةةروح جمعيةةة تانيةةة هنةةا ال هنةةاك ميةةزة ان المةةزارع لةةو معجبتةةوش الجمعيةةة دي السةةنة اللةة
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جمعيةة تانيةة هناك بيروح يشترك فةي جمعيةة ولةو مةا عجبتةوش سياسةة الجمعيةة بيةروح  ،مرتبط بالزمام
 .بيحاول يجذب المزارعين ةجمعية الر داإعلشان كده مجلس 

 نتقةةالهم ن اقةةامتهم علةةى التةةرع والمسةةاقي وامةةاكأة بتةةوع الةةري ومتةةابعتهم للتطهيةةر و عجبنةةا هنةةاك الجماعةة
 .بالمراكب

  خضةر زائةد ال اللةون األإمتر وتةنهض هةذه النهضةة الزراعيةة ال تةري فيهةا  6بلد تحت مستوي البحر بة
نتةةا  نةةاك عجبنةةي فيهةةا مةةزارع الزهةةور واإلراد نفسةةه والمةةزارع هفةةنظةةام اللةةي فيهةةا  طبعةةا مةةن سةةلوك األال

الحيةةواني وخصوصةةا الزراعةةات بالمشةةاركة ولةةيهم اتحةةاد مةةزارعين مةةع بعضةةيهم همةةا اللةةي بيتحكمةةوا فةةي 
 المحصول

  المصةنع العمةةالق النتةةا  الزهةةور كيفيةة اعةةداد الزهةةور وتنسةةيقها واخةدها مةةن المةةزارعين والتجةةار تاخةةدها
بورصة وهما بيشتغلوا بورصة الزهور االسعار بتحةدد يوميةا والطلةب عةن طريةق الكمبيةوتر بالتليفون بال

 .شوفنا معمل الختيار الزهور الجودة بتاعته

  عمال   6- 5فدان مفي  فيها  5000كتر من أهناك مفي  عمالة كتير زي عندنا هنا روحنا مزرعة
يلةةو السةةير يمشةةي تحةةت االرج لغايةةة مةةا بتاعةةه ورد سةةير بةةيحط عليةةة الةةوردة بتةةروح المصةةنع مسةةافة ك

 .عمال يغلف 5او   4( وفي المصنع ) مفي  واحد بيشيل وال واحد يعمليدخلها المصنع 

 : كيفية االستفادة من التجربة الهولندية في تطوير القطاع الزراعي في مصر:ثانياا 

ع الزراعي فةي مصةر مةن يرى المبحو ون امكانية االستفادة من التجربة الهولندية في تطوير القطا
 خالل ما يلي:

االهتمام بتدريب المزارعين وتوعيتهم بحيث يكونوا أكثر قةدرة علةى العمةل والتعةاون مةع التعاونيةات  •
 في حل مشكالتهم وتقليل اعتمادهم على الحكومة. 

تنميةةةةة الشةةةةعور بةةةةاإللتزام وتحمةةةةل المسةةةةئولية لةةةةدى جميةةةةع األطةةةةراف المعنيةةةةة، المةةةةزارع والتعاونيةةةةات  •
 حكومة.وال

إعادة النظر في نظم ولوائح التعاونيات، بالشةكل الةذي يعطيهةا االسةتقاللية ويزيةد مةن قةدرتها علةى  •
 خدمة المزارعين.   
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إتاحةةةة الفرصةةةة أمةةةام المةةةزارعين الختيةةةار الجمعيةةةات التعاونيةةةة التةةةي يتعامةةةل معهةةةا، ممةةةا يزيةةةد مةةةن  •
معيةات برضةا المةزارعين واالسةتجابة المنافسة بين الجمعيات، وهذا ينعكس إيجابيا على اهتمةام الج

 الحتياجاتهم.

التوسع في االعتماد على الميكنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، سةواء فةي الزراعةة أو فةي تقةديم  •
 الخدمات الفنية والدعم للمزارعين.

 ، نظرا إلرتفاع إنتاجية الفدان مقارنة بالزراعة التقليدية.الصوب الزراعيةالتوسع في تطبيق  •

مساعدة المةزارعين فةي تسةويق المحاصةيل، وفةتح المجةال أمةامهم وأمةام الجمعيةات للتصةدير خةار   •
 البالد والتعامل مباشرة مع المستوردين.

 

  الدروس المستفادة من التجربة الهولندية في الزراعةعن المبحوثين آراء 

 ة علي نفسها اعتماد الجمعيتعتمد حاول النهارده اغير الاليحة بتاعة الجمعية كلها بحيث أب
ذاتي وتنهض بحيةث لةو فيةه بعةد كةده مشةاريع او جمعيةة معتمةدة تةأدي خدمةة كبيةرة للفةالح 

احنا عندنا فكرة الحكومةة هتعمةل وهتسةوي احنةا بنحةاول نغيةر الفكةر ده . ان شاء هللا تأديها
سف مليون جنيه رصيد بس لال 36ن التعاونيات عندها أالتعاونيات م  فقيرة اللي عرفناه 
 .مفي  اللي ينهض بالتعاونيات

  الفةةالح يةةتفطم عةةن الدولةةة الفةةالح هنةةا عةةايز كةةل حاجةةة كةةل االسةةئلة اللةةي كنةةا بنسةةألها انتةةوا
بتخدوا من الدولة ايه وال حاجة خالص وسألنا بنك هل انتةوا بتميةزوا الفةالح عةن غيةره قةالوا 

 .ال م  بنميز حد احنا هنا عايزين كل حاجة من الدولة
 قدر االمكان نطبق مشروع الصةوب وطبقنةا الصةوب فةي مغاغةه والعةدوه باالشةتراك حاولنا ب

 .صوبة 60او  55مع مؤسسة حياه طبقنا حوالي 
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 المترتبة على مشروعات هيئة كير المحور السابع: النتائج

باستطالع آراء المبحو ين عن المشروعات التي تقوم بها هيئة كير وغيرها من منظمةات المجتمةع 
)المشةاركة، الشةفافية..( فةي القطةاع  Governanceالحوكمةة ي في توعية المزارعين ونشر مفةاهيم المدن

 الزراعي على المستوى المحلي، أكدوا ما يلي:

سةةاهمت البةةرامج التدريبةةة فةةي تنميةةة الةةوعي لةةدى المةةزارعين وأعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة بمفهةةوم  .1
 فافية وإتاحة المعلومات.وأبعاده األساسية، مثل الش Governanceالحوكمة 

إنشاء معظم الجمعيات صفحات لها على مواقع التواصل االجتماعي لنشر كةل مةا يهةم المةزارعين  .2
 من معلومات.

 معرفة المزارعين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، مثل: حق اإلطالع على ميزانية الجمعية. .3

ن رأي بشأنها والتواصل مع المسئولين زيادة قدرة المزارعين على مناقشة المشكالت المختلفة وتكوي .4
 لحل هذه المشكالت. 

 ارتفاع نسبة المشاركة والتواصل وعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المزارعين. .5

االرتقاء بمستوى أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وتنمية  قتهم بأنفسهم وبقدرتهم علةى  .6
 وف أو رهبة.التواصل مع المسئولين وعرج المشكالت بال خ

تحقيةةةق التواصةةةل بةةةين المسةةةئولين والمةةةزارعين، ونةةةزول بعةةةض المسةةةئولين للقةةةرى ومقابلةةةة المةةةزارعين  .7
 للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.

 زيادة قدرة الجمعيات على التواصل مع المسئولين والمساهمة في حل مشكالت المزارعين. .8

 

 

  ع الزراعيمشروعات هيئة كير في القطاعن المبحوثين آراء 

 الحوكمة نا كنت اسمع عن كلمة أGovernance بعةد لكةن  ،فةي التليفزيةون مكنةت  اعرفهةا
عةةرف الشةةغل ازاي يمشةةي أ بةةدات و ت اعرفهةةا أبةةدالتةةدريب اللةةي حصةةلت عليةةه مةةن هيئةةة كيةةر 

عةةن طريةةق الشةةفافية والحاجةةات اللةةي اتعلمناهةةا فةةي الشةةفافية طبقناهةةا وعملنةةا الصةةفحة علةةي 
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االول كةةان الكيمةةاوي واالسةةمده . ننةةا نعمةةل اتاحةةه المعلومةةةأنشةةتغل علةةي  ناأالفةةيس بةةوك بةةد
بتنزل في السجل ومحدش بيطلع علية لكن لما بيجةي حةد بيشةكي كةان بيشةوف السةجل لكةن 

 بعد ما اتعملت الصفحة كل شي متاح ليهم
  عرفنةةةا حقوقنةةةا وعرفنةةةا القةةةوانين وعرفنةةةا يعنةةةي ايةةةة مشةةةاركة، عرفنةةةا ان مةةةن حقنةةةا نطلةةةع علةةةي

 الميزانية من ادارة التعاون، األول مكنت  أعرف ان من حقي اطلع علي الميزانية.
  مفةةي  حاجةةة  100اه فيةةه تحسةةن حاليةةا تمشةةي فةةي القريةةة فةةي اى مكةةان نسةةبة الشةةفافية %

، بالنسةبة للمشةاركة جمعيةة او مهنةدس فيةه شةفافية تامةة عليها ساتر بالنسبة لمةزارع او مةدير
ات وناخد فالحين تتواصل مع مدير االدارة مشاركة تامةة مفةي  فيه تواصل وبنعمل اجتماع

 مشاكل  
  اسةتفدت و كتير اوي فيه تقدم واستفدنا من الدكاترة اللي كانت موجةودة  تطورتعن نفسي انا

   قي فيه شفافية بيننا وبين الناس.معلومات حلوة وب

 للمسةئول يعنةي كةان  وسعت عقليات مجلس االدارة واعطةتهم  قافةة علميةة بتوصةيل المعلومةة
 .يخاف يدخل يتكلم مع رئيس القطاعبالعضو 

  تقابةل  كن مةن حقةك تقعةد مةع مةدير الزراعةة ووكيةل الةوزارة وحقةك انةأالمشروع عرف الفةالح
المشةةروع عرفنةةا وع جةةاب وكيةةل الةةوزارة لغايةةة عنةةدنا. ومةةن االيجابيةةات ان المشةةر  ،المسةةئولين

بةةةل المشةةةروع قال حتةةةه ان ده مةةةدير ود فةةةالح )اتصةةةل بوكيةةةل وزارة اتشةةةازاي اخةةةد حقةةةي ازاي 
يهم راي وبيعرضةةةوا المةةةزارعين لةةة ي الجميعةةةة الزراعيةةةة ليهةةةا كيةةةانخلةةة مكةةةن  فةةةي الكةةةالم ده(
 مشاكلهم وبتتحل.

 

 ة السابقة والدراسة الحاليةأوجه االختالف واالتفاق بين الدراس

ى قيةاس مسةتوى رضةا المةزارعين بعد مقارنة الدراسة الحالية بالدراسةة السةابقة التةي كانةت تهةدف إلة
عن أداء األجهزة المعنية بتقديم الخدمات الزراعية، تم التوصل إلى وجةود عةدد مةن نقةاط االخةتالف ونقةاط 

 االتفاق بينهما، من أبرزها:
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 نقاط االختالف:  .1

 تتمثل نقاط االختالف األساسية بين الدراستين فيما يلي:

تقييم مستوى تطبيةق أسةس ومعةايير الحوكمةة لية إلى من حيث أهداف الدراسة: سعت الدراسة الحا (أ
الرشةةيدة )المشةةاركة، الشةةفافية، المسةةاءلة، الفعاليةةة واالسةةتجابة( فةةي القطةةاع الزراعةةي علةةى المسةةتوى 
المحلي من وجهة نظر األطراف الثال ة أصحاب العالقة )مسئولي األجهزة الحكوميةة والتعاونيةات 

قيةةةاس رضةةةا المةةةزارعين عةةةن مسةةةتوى الخةةةدمات سةةةابقة علةةةى . بينمةةةا ركةةةزت الدراسةةةة الوالمزارعةةةون(
 الزراعية المقدمة لهم وعن مستوى المشاركة وآليات التعامل مع الشكاوى.

-Nonعلةةى التصةةميم الالتجريبةةي مةةن حيةةث منهجيةةة الدراسةةة وتصةةميم البحةةث: اعتمةةدت الدراسةةتين  (ب

Experimental Design  ن أيةةة قيةةود أو تةةدخالت والةةذي يهةةدف إلةةى التعةةرف علةةى آراء المبحةةو ين دو
خارجيةةة، مةةع تركيةةز الدراسةةة الحاليةةة علةةى التحليةةل الكيفةةي آلراء المبحةةو ين التةةي تةةم تجميعهةةا مةةن 

أسةاليب و  Focus Groupsومجموعةات النقةاش البؤريةة  In-depth Interviewsخةالل المقةابالت المتعمقةة 
سةةة، بينمةةا جمعةةت الدراسةةة لجمةةع بيانةةات غيةةر كميةةة عةةن موضةةوع الدرا المعاينةةة غيةةر االحتماليةةة

 السابقة بين التحليل الكمي والتحليل الكيفي.

مسةةةئولي األجهةةةزة الحكوميةةةة والتعاونيةةةات مجتمةةةع وعينةةةة الدراسةةةة: يضةةةم مجتمةةةع الدراسةةةة الحاليةةةة  ( 
مقةابالت متعمقةة مةع مسةئولي  8ومةن  ةم تةم إجةراء  المنيةا.و بنةي سةويف  محافظتيوالمزارعون في 

مقابلة متعمقةة مةع أعضةاء الجمعيةات  17المنيا( ومن  4ني سويف، ومن ب 4األجهزة الحكومية )
 8تضةةم األولةةى باإلضةةافة إلةةى مجمةةوعتين للنقةةاش  مةةن المنيةةا( 9مةةن بنةةي سةةويف، و 8التعاونيةةة )

. بينمةا ركةزت الدراسةة السةابقة علةى مةزارعين مةن المنيةا 9مزارعين من بني سويف، وتضم الثانيةة 
 60وضةةع االهتمةةام حيةةث تةةم اسةةتيفاء اسةةتمارات االسةةتبيان مةةن المةةزارعين فقةةط فةةي المحةةافظتين م

 .مقابلة جماعية في محافظة المنيا 12مزارعا من محافظة بني سويف، ومعق 

 من حيث أبرز االختالفات في نتائج الدراستين، يالحظ ما يلي:د( 

  عمليةةة وجةةود تغييةةر ملمةةوس فةةي توصةةلت الدراسةةة الحاليةةة، بنةةاء علةةى آراء أعضةةاء الجمعيةةات إلةةى
 االتصةةال مةةع مسةةئولي األجهةةزة الحكوميةةة، نتيجةةة المشةةروعات والخةةدمات التةةي تقةةدمها هيئةةة كيةةر
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، والتةةةي سةةةاهمت فةةةي عةةةال  الفجةةةوة التةةةي كانةةةت قائمةةةة بةةةين أعضةةةاء ومنظمةةةات المجتمةةةع المةةةدني
الجمعيةةات التعاونيةةة وبةةين المسةةئولين وتشةةجيع التواصةةل والحةةوار ونشةةر الةةوعي واإلرشةةاد الزراعةةي 

 .على توافر صناديق لتلقي شكواهم والحرص

  ،االرتفاع النسبي في مستوى الوعي لدى المزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية بعدد من المفاهيم
مثةةةل المشةةةاركة والشةةةفافية وإتاحةةةة المعلومةةةات، ومعرفةةةة المةةةزارعين بحقةةةوقهم وكيفيةةةة المطالبةةةة بهةةةا، 

هم وايجةةاد الحلةةول المناسةةبة لهةةا، ونةةزول وزيةةادة قةةدرتهم علةةى التواصةةل مةةع المسةةئولين لعةةرج شةةكوا 
عةةةدد مةةةن المسةةةئولين إلةةةى القةةةرى ومقابلةةةة المةةةزارعين للتعةةةرف علةةةى مشةةةاكلهم والعمةةةل علةةةى حلهةةةا، 
باإلضافة إلى إنشاء معظم الجمعيات صفحات لها على مواقع التواصةل االجتمةاعي لنشةر كةل مةا 

 يهم المزارعين من معلومات.

  وجةةود نظةةام او آليةةة واضةةحة ومحةةددة لتقةةديم الشةةكاوى الخاصةةة توصةةلت الدراسةةة السةةابقة إلةةى عةةدم
بالمزارعين وكيفية التعامل معها، وأن معظم الشكاوى كانت تقدم بشكل شفهي ولكةن الوضةع تغيةر 

تدخل هيئةة كيةر وتوعيتهةا ألعضةاء الجمعيةات بأهميةة وجةود صةناديق للشةكاوى نسبيا حاليا نتيجة 
معظةةةم الجمعيةةةات صةةةندوق  وبالتةةةالي أصةةةبح لةةةدىاوى والمقترحةةةات وإعةةةداد نمةةةاذ  مخصصةةةة للشةةةك

للشكاوى يتم من خالله تلقي وتسجيل الشكوى وإعطاء المزارع مدة محددة للةرد عليةه، وفقةا لطبيعةة 
 .الشكوى،  م تقوم الجمعية بالتواصل مع الجهات المختصة لحلها

 : االتفاقنقاط  .2

 نتائج، من أهمها:اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في عدد من ال

المسةةئولين عةةن األجهةةزة الحكوميةةة المعنيةةة بالزراعةةة والةةري  بةةين المةةزارعين وبةةينضةةعف التواصةةل  (أ
إلغةةاء نظةةام الةةدورة الزراعيةةة، فةةي المحةةافظتين موضةةع الدراسةةة، السةةيما بعةةد  علةةى المسةةتوى المحلةةي

دم نةةزول المسةةئولين عةة، و وبالتةةالي غيةةاب التواصةةل والمتابعةةة مةةن قبةةل األجهةةزة الحكوميةةة للمةةزارعين
 .لمستوى المزارعين والسماع لهم ولمشاكلهم

الجهةةات المعنيةةة بتقةةديم الخةةدمات الزراعيةةة فةةي المحةةافظتين موضةةع  فةةيانخفةةاج درجةةة المشةةاركة  (ب
 .الدراسة
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 ضعف خدمات اإلرشاد وتدني درجة رضا المزارعين عن مستوى هذه الخدمات. ( 

وى أداء الجهةات المسةئولة عةن تقةديم الخةدمات االنخفاج العام لمستوى رضةا المةزارعين عةن مسةت (د
 على المستوى المحلي. الزراعية

في المحافظتين موضع  ضعف فعالية الجهات المسئولة عن تقديمات الخدمات الزراعية للمزارعين (ه
 الدراسة.

 انخفاج درجة استجابة األجهزة الحكومية لشكاوى المزارعين. (و

 نها: معاناة المزارعين من عدد من المشكالت، م (ز

 .عدم توافر السماد والكماوي المدعم بشكل مناسب 

 .نقص اإلمكانيات ونقص الجرارات والمعدات الزراعية 

 .صعوبة تسويق المحاصيل الزراعية، ومعاناة المزارعين من استغالل التجار والتحكم في األسعار 

 ( إبرز نقاط االختالف واالتفاق بين الدراستين.9ويلخص الجدول رقم )
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 ( 9ول رقم )الجد

 نقاط االختالف واالتفاق بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

 الدراسة السابقة الدراسة الحالية معايير المقارنة

 الهدف( 1

تقيةةةيم مسةةةتوى تطبيةةةق أسةةةس ومعةةةايير الحوكمةةةة الرشةةةيدة 
)المشاركة، الشفافية، المسةاءلة، الفعاليةة واالسةتجابة( فةي 

ى المحلةةي مةةن وجهةةة نظةةر القطةةاع الزراعةةي علةةى المسةةتو 
األطةةةةراف الثال ةةةةة أصةةةةحاب العالقةةةةة )مسةةةةئولي األجهةةةةزة 

 الحكومية والتعاونيات والمزارعون(.

قيةةةةةةةاس رضةةةةةةةا المةةةةةةةزارعين عةةةةةةةن مسةةةةةةةتوى 
الخةةةةةةدمات الزراعيةةةةةةة المقدمةةةةةةة لهةةةةةةم وعةةةةةةن 
مسةةةةةتوى المشةةةةةاركة وآليةةةةةات التعامةةةةةل مةةةةةع 

 .الشكاوى 

 الكيفي المنهج الكمي والمنهج  المنهج الكيفي البحثمنهجية ( 2

المجتمع ( 3
 المستهدف

مسةةةئولي األجهةةةزة الحكوميةةةة والتعاونيةةةات والمزارعةةةون فةةةي 
محافظةةة بنةةي سةةويف )مركةةزي الفشةةن وإهناسةةيا( ومحةةافظ 

 المنيا )مركزي مغاغة ومطاي(.

المزارعةةون فقةةط فةةي محافظةةة بنةةي سةةويف 
)مراكةةةز: الفشةةةن، إهناسةةةيا، ببةةةا( ومحافظةةةة 

 المنيا )مركزي مغاغة ومطاي(.

 االستبيان والمقابالت الجماعية المقابالت المتعمقة ومجموعات النقاش البؤرية داة جمع البياناتأ( 4

 عينة الدراسة( 5

 4مقةةةابالت متعمقةةةة مةةةع مسةةةئولي األجهةةةزة الحكوميةةةة ) 8
 من المنيا(. 4من بني سويف، و

 8مقابلة متعمقة مع أعضاء الجمعيات التعاونية ) 17
 .من المنيا( 9من بني سويف، و

مزارعين من  8مجموعة نقاش بؤرية تضم األولى  2
 مزارعين من المنيا. 9بني سويف، وتضم الثانية 

مفةةةةةةةةةردة السةةةةةةةةةتيفاء االسةةةةةةةةةتبيان مةةةةةةةةةن  60
 محافظة بني سويف 

 مقابلة جماعية في محافظة المنيا  12

 ( النتائج6

 المشاركة .أ
المعنية بالزراعة والري ضعف التواصل بين المزارعين وبين المسئولين عن األجهزة الحكومية  ❖

 .على المستوى المحلي الدراسة، السيما بعد إلغاء نظام الدورة الزراعية

 .انخفاج درجة المشاركة في الجهات المعنية بتقديم الخدمات الزراعية في المحافظتين ❖
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تغيير ملموس في عملية االتصال مع مسئولي  ❖
األجهزة الحكومية، نتيجة المشروعات والخدمات 

 .تقدمها هيئة كير ومنظمات المجتمع المدني التي
 ة

المطالبة بها، وزيادة و معرفة المزارعين بحقوقهم  ❖
، ونزول عدد قدرتهم على التواصل مع المسئولين

من المسئولين إلى القرى ومقابلة المزارعين للتعرف 
حلها، باإلضافة إلى إنشاء معظم و على مشاكلهم 

تواصل الجمعيات صفحات لها على مواقع ال
 ماعي لنشر كل ما يهم المزارعين.االجت

 ة

 المزارعين رضا .ب

 .رضا المزارعين عن أداء الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات الزراعية درجةانخفاج  ❖

انخفاج مستوى رضا أعضاء الجمعيات التعاونية  ❖
وذهب  مات التي تقدمها األجهزة الحكوميةعن الخد

مقدمة من البعض إلى عدم وجود خدمات فعلية 
 قبل هذه األجهزة.

 ة

 الفعالية .ج
 .ضعف فعالية الجهات المسئولة عن تقديمات الخدمات الزراعية للمزارعين ❖

 .تدني مستوى الخدمات التي تقدمها األجهزة الحكومية وانخفاج رضا المزارعين عنها ❖

 االستجابة .د

 .انخفاج درجة استجابة األجهزة الحكومية لشكاوى المزارعين ❖

نتيجة تدخل هيئة كير وتوعيتها سبي تغير ن ❖
عيات بأهمية وجود صناديق للشكاوى ألعضاء الجم

أصبح لدى وإعداد نماذ  مخصصة للشكاوى و 
 .وى اتلقي وتسجيل الشكلمعظم الجمعيات صندوق 

 ة
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 والتوصيات الخاتمة
الرشيدة في  تقييم مستوى تطبيق أسس ومعايير الحوكمةبهدف بإجراء مسحا وصفيا  تماهذه الدراسة ق

القطاع الزراعي على المستوى المحلي من وجهة نظر األطراف الثال ة أصحاب العالقة )مسئولي األجهزة 
 الحكومية، أعضاء الجمعيات التعاونية، والمزارعون(.

محةةاور تغطةةي المعةةايير الخمسةةة  5ومةةن المعلةةوم أنةةه لتقةةدير مسةةتوى الحوكمةةة الرشةةيدة تةةم اإلعتمةةاد علةةى 
 Accountabilityوالمسةةةةاءلة  Transparencyوالشةةةةفافية  Participation المشةةةةاركة للحوكمةةةةة، وهةةةةي:

 . Responsiveness واالستجابة Effectiveness والفعالية

المحةةور السةةادس لمعرفةةة آراء أعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة ومسةةئولي األجهةةزة  وإضةةافة لةةذلك تةةم تخصةةيص
روع هيئة كير، عن التجربة الهولنديةة فةي الزراعةة وكيفيةة الحكومية الذين سافروا إلى هولندا، في إطار مش

أمةا المحةور السةابع، فةتم االستفادة منها في حل مشكالت القطاع الزراعي في مصر والعمل علةى تطةويره. 
 .تخصيصه لمناقشة النتائج المترتبة على مشروعات هيئة كير

    ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث

 حث إلى عدد من أهم النتائج في كل محور من محاور الدراسة على النحو التالي:لقد توصل هذا الب

 PARTICIPATION لمشاركةلبالنسبة أوال: 

حيث تقوم  الجمعيات التعاونية تعد بمثابة حلقة الوصل بين المزارعين واألجهزة الحكومية •
حل المشكالت التي  الجمعيات بدور مهم في توفير احتياجات ومتطلبات المزارعين والعمل على

 تواجههم.

التي تعتبر همزة الوصل مع المزارعين، ويتم االتصال عن  المجالس المنتخبة للجمعيات المحليه •
الندوات واللقاءات فى الحقول من وتنظيم دارات اإلعقد اجتماعات مع أعضاء مجالس طريق 

 .خالل االرشاد الزراعى

جهزة الحكومية، يرى بعض أعضاء الجمعيات سهولة االتصال مع المسئولين في األبالنسبة ل •
بينما يشير  عدم وجود اتصال مخطط ومنظم مع مسئولي األجهزة الحكومية،موضع الدراسة 
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في عملية االتصال مع األجهزة الحكومية، حدث تغيير ملموس البعض اآلخر إلى أن هناك 
عال  الفجوة التي كانت  والتي ساهمت في، نتيجة المشروعات والخدمات التي تقدمها هيئة كير

قائمة بين أعضاء الجمعيات التعاونية وبين المسئولين وتشجيع التواصل والحوار ونشر الوعي 
واإلرشاد الزراعي باإلضافة إلى تعريف المزارعين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها والحرص على 

 .توافر صناديق لتلقي شكواهم

المسئولين عن األجهزة الحكومية مع التواصل  ضعفتأكيد معظم المزارعين موضع الدراسة  •
 .المعنية بالزراعة والري على المستوى المحلي

صنع تشير نتائج الدراسة إلى ضعف مشاركة كل من المزارعين والجمعيات التعاونية في عمليات  •
 ، وهذا يتضح من خالل السياسات الزراعيةوتنفيذ ومتابعة 

ة وجود خطط وبرامج لتحسين وتطوير القطاع الزراعي تأكيد المسئولين في األجهزة الحكومي •
والعمل على التغلب على المشكالت والتحديات التي تواجهه، إال أن الواقع يشير إلى عدم وجود 

 تطوير ملموس في القطاع الزراعي.

تواجه عمليات المشاركة بين األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية والمزارعين العديد من  •
 .المعوقات

 عدة نقاط أهمهامن وجهة نظر المبحو ين موضع الدراسة، يمكن تفعيل المشاركة من خالل  •
لزراعة أمام األطراف ذات الشفافية وإتاحة جميع السياسات والخطط والمعلومات المتعلقة با

، و إنشاء عقد المزيد من الندوات واللقاءات للتواصل مع المزارعين والجمعيات التعاونيةالعالقة، و 
موقع على شبكة اإلنترنت يضم جميع الجمعيات التعاونية على مستوى المحافظة ويخصص لكل 

إعداد جمعية صفحة يتم من خاللها نشر كل ما هو جديد والمعلومات التي تهم المزارعين، و 
ات ودور العبادة واألماكن العامة، ملصقات ولوحات باالرشادات الزراعية ووضعها في الجمعي

ار مشروع هيئة كير، وغيرها من المشروعات المشابهة، في توعية المزارعين استمر وأخيرا 
 .وأعضاء الجمعيات بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، وواجباتهم وأهمية االلتزام بها



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  81جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

 TRANSPERENCY لشفافيةبالنسبة لثانيا: 

انخفةةةةاج درجةةةةة شةةةةفافية األجهةةةةزة الحكوميةةةةة علةةةةى المسةةةةتوى المحلةةةةي فةةةةي تعامالتهةةةةا مةةةةع  •
 عيات التعاونية والمزارعينالجم

صعوبة الوصةول إلةى المعلومةات التةي تقةوم األجهةزة الحكوميةة باإلفصةاح عنهةا، وهةذا مةا  •
 أكده أعضاء الجمعيات التعاونية

محدودية االستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة في إتاحة وتوفير األجهزة الحكومية  •
 الورقية التقليدية للمعلومات واالعتماد األساسي على الوسائل

الجمعيةةات التعاونيةةة بةةدور مهةةم فةةي تةةوفير المعلومةةات الزراعيةةة للمةةزارعين مةةن خةةالل  تقةةوم •
 االجتماعات واللقاءات أو االتصاالت الهاتفية

مةةن وجهةةة نظةةر المبحةةو ين موضةةع الدراسةةة، يمكةةن التوسةةع فةةي نشةةر المعلومةةات وتحقيةةق  •
، نولوجيةةة الحديثةةة فةةي نشةةر المعلومةةاتالشةةفافية مةةن خةةالل االعتمةةاد علةةى األسةةاليب التك

االسةةتفادة ، و إلةةزام األجهةةزة الحكوميةةة والجمعيةةات التعاونيةةة بنشةةر الميزانيةةة وتقةةارير األداءو 
عقةةد اجتماعةةات دوريةةة ين، و مةةن وسةةائل االعةةالم فةةي نشةةر الةةوعي وتنميةةة معةةارف المةةزارع

بةل االجتمةاع ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع إخطار األعضاء بجدول األعمةال ق
 بوقت كاف.

 ACCOUNTABILITYلمساءلة بالنسبة لثالثا: 

 من حيث المساءلة التقليدية لألجهزة الحكومية، أوضحت النتائج ما يلي: (3
تأكيةةد معظةةم مسةةئولي األجهةةزة الحكوميةةة موضةةع الدراسةةة وجةةود رقابةةة داخليةةة وفقةةا للتةةدر   •

 الوظيفي
املين فةةي حالةة األخطةاء البسةيطة علةةى يعتمةد مسةئولي األجهةزة الحكوميةةة فةي مسةاءلة العة •

 األساليب الودية
تتعةةرج األجهةةزة الحكوميةةة علةةى المسةةتوى المحلةةي لنةةوعين مةةن الرقابةةة الخارجيةةة، يتمثةةل  •

. مديريةة الزراعةةو  دارة العامةة لشةئون التعةاون أوالهما في رقابة السةلطة المركزيةة، مثةل: اإل
 تخصصة.ويتعلق  انيهما باألجهزة الرقابية المستقلة الم

ال يوجةةد أي نةةوع مةةن أنةةواع الرقابةةة أو المسةةاءلة للجمعيةةات التعاونيةةة والمةةزارعين علةةى األجهةةزة  (4
 الحكومية، حيث 
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الرقابة على  أكد معظم أعضاء الجمعيات التعاونية عدم ممارستهم ألي نوع من أنواع (أ
لةى ، وأن األجهةزة الحكوميةة فقةط هةي التةي تمةارس الرقابةة ععمال االجهةزة الحكوميةةأ 

 أعمال الجمعيات. 
كد جميع المةزارعين موضةع الدراسةة عةدم ممارسةتهم ألي نةوع مةن أنةواع الرقابةة علةى أ (ب

 الحكومة. أعمال
من وجهة نظر المبحو ين موضع الدراسة، يمكن تفعيل المساءلة من خالل تشكيل روابط من  (5

المةةزارعين علةةى  إطةةالع، و المةةزارعين لمتابعةةة األعمةةال واألنشةةطة الزراعيةةة علةةى مسةةتوى القريةةة
سةرعة اإلعةالن عةن نتةائج التحقيقةات التةي تةتم بشةأن نية والتقارير الختاميةة للجمعيةات، و الميزا

تفعيةةةل نظةةةم ، وتفعيةةةل دور لجةةةان التفتةةةي ، و القضةةةايا والموضةةةوعات المتعلقةةةة بالزراعةةةة والةةةري 
 الرقابة الداخلية وتطبيق نظم فعالة للثواب والعقاب في األجهزة الحكومية. 

 EFFECTIVENESSلفعالية بالنسبة لا: رابع

فيما يتعلق بمدى فعاليةة األجهةزة الحكوميةة الزراعيةة علةى المسةتوى المحلةي، توصةلت الدراسةة إلةى 
 النتائج التالية:

مةن حيةةث مةةدى نجةةاح األجهةزة الحكوميةةة فةةي تحقيةةق األهةداف المنشةةودة منهةةا، أكةةد المسةةئولين  (8
% 70فةةي تحقيةق أهةةدافها، بنسةبة تتةةراوح بةةين  موضةع الدراسةةة نجةاح هةةذه األجهةزة إلةةى حةةد مةا

% من المسةتهدف، وأن هنةاك العديةد مةن العوامةل التةي تةؤ ر سةلبا علةى قةدرة األجهةزة 80إلى 
الحكوميةةةة علةةةى تحقيةةةق أهةةةدافها، مةةةن أبرزهةةةا ضةةةعف اإلمكانيةةةات الفنيةةةة والماليةةةة، واإلجةةةراءات 

تكنولوجيةةةةة، ومحدوديةةةة قةةةةدرات الروتينيةةةة المعوقةةةة للعمةةةةل، وعةةةدم االعتمةةةةاد علةةةى التطبيقةةةات ال
 ومهارات الموظفين باألجهزة الحكومية. 

من حيث مدى اهتمام األجهزة الحكومية بالتعرف على رضا المزارعين، أوضةح المسةئولين أن  (9
 .رضا المزارعين يعتمد على مدى توافر السماد والكيماوي ومياه الري وتسويق محاصيله

 مستوى الخدمات المقدمة لهم. انخفاج تام في درجة رضا المزارعين عن (10

 ، كان عدم الرضا هو السائد.أما عن رضا المزارعين عن عمل الجمعيات الزراعية (11

ال يقتصر األمر على عدم رضا المزارعين، بل هناك انخفةاج ملحةو  فةي مسةتوى رضةا  (12
 أعضاء الجمعيات التعاونية عن الخدمات التي تقدمها األجهزة الحكومية.
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ل التةةي سةةاهمت فةةي تةةدني مسةةتوى الخةةدمات التةةي تقةةدمها األجهةةزة هنةةاك عةةدد مةةن العوامةة (13
الحكوميةةةة وانخفةةةاج رضةةةا المةةةزارعين والجمعيةةةات التعاونيةةةة عنهةةةا، منهةةةا ضةةةعف االمكانيةةةات 
البشرية والمادية والفنية لألجهزة الحكومية، وعدم استجابة األجهزة الحكومية لكثير من طلبات 

اون بةةةين األجهةةةزة الحكوميةةةة، ومحدوديةةةة اهتمةةةام ومشةةةاكل المةةةزارعين، وضةةةعف التنسةةةيق والتعةةة
األجهةةزة الحكوميةةةة بالمشةةكالت التةةةي تواجةةه المةةةزارعين، والتةةأخير فةةةي تقةةديم الخةةةدمات وغيةةةاب 

 الشفافية وعدم العدالة.

تتطلب عملية زيادة فعالية األجهزة الحكومية، وتنمية قدراتها على تحقيةق أهةدافها وأهةداف  (14
ام بكةةةل مةةةن توحيةةةد الةةةدورة الزراعيةةةة، وعةةةودة المرشةةةد الزراعةةةي، المسةةةتفيدين مةةةن خةةةدماتها، القيةةة

واالهتمةةام بحةةل مشةةكالت الةةري وتطهيةةر التةةرع والمصةةارف، ومسةةاعدة المةةزارعين علةةى تسةةويق 
المحاصةةةيل وبيعهةةةا بأسةةةعار مناسةةةبة، وزيةةةادة حصةةةة الكيمةةةاوي للفةةةدان وتةةةوفيره بسةةةعر مناسةةةب، 

  ة والرقابة في األجهزة الحكومية.واالهتمام بشكاوى المزارعين، وتفعيل نظم المتابع

 RESPONSIVENESSلإلستجابة  ا: بالنسبةخامس

فةي حةدود اإلمكانيةات من وجهة نظر المسئولين، يوجد اهتمام ملحو  من قبل األجهزة الحكومية،  (6
المةزارعين والجمعيةات التعاونيةة،  والعمةل علةى حةل المشةكالت بتلبيةة احتياجةات  والموارد المتاحة،

 .ههمالتي تواج
مةةن حيةةث االهتمةةام بشةةكاوى المةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة وسةةرعة التعامةةل معهةةا نجةةد أن معظةةم  (7

علةةى االهتمةةام بشةةكاوى المةةزارعين والجمعيةةات التعاونيةةة، وسةةرعة أكةةدوا المسةةئولين موضةةع الدراسةةة 
ك هنةا، و ، ولكن تعاني بعض الجهات الحكومية مةن عةدم تةوافر صةناديق لتلقةي الشةكاوى البت فيها

بعض الجهات التي تسجل الشكاوى الواردة لها كتابيةاس فةي سةجالت مخصصةة لةذلك، أمةا الشةكاوى 
 الشفهية فال يتم تسجيلها.

مةةةن حيةةةث آراء المةةةزارعين وأعضةةةةاء الجمعيةةةات عةةةن مةةةدى اسةةةةتجابة األجهةةةزة الحكوميةةةة للشةةةةكاوى  (8
ا بكتابةةة الشةةكوى المقدمةةة لهةةا، تشةةير النتةةائج إلةةى أنةةه فةةي حةةال وجةةود مشةةكلة أو شةةكوى مةةا، يقومةةو 

والتوقيةةع عليهةةا وتقةةديمها للجمعيةةة التةةي تتةةولى مسةةئولية تقةةديمها للجهةةات الحكوميةةة المختصةةة. أمةةا 
بالنسةةبة للجمعيةةات التعاونيةةة، أوضةةح أعضةةاء الجمعيةةات موضةةع الدراسةةة أنةةه فيمةةا مضةةى لةةم تكةةن 

تقةدم شةفهيا، هناك آليات واضحة ومحددة للتعامةل مةع شةكاوى المةزارعين، وكانةت معظةم الشةكاوى 
ولكن بعد تدخل هيئة كير وبعض منظمات المجتمع المدني وتوعيتها ألعضاء الجمعيةات بأهميةة 
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وجود صناديق للشكاوى والمقترحات وإعةداد نمةاذ  مخصصةة للشةكاوى حرصةت معظةم الجمعيةات 
علةةةى تخصةةةيص صةةةندوق للشةةةكاوى يةةةتم مةةةن خاللةةةه تلقةةةي وتسةةةجيل الشةةةكوى وإعطةةةاء المةةةزارع مةةةدة 

عليه، وفقا لطبيعة الشكوى،  م تقوم الجمعية بالتواصةل مةع الجهةات المختصةة لحلهةا.  محددة للرد
وفيمةةا يتعلةةق باسةةتجابة الجهةةات الحكوميةةة للشةةكاوى المقدمةةة، أشةةار بعةةض أعضةةاء الجمعيةةات أن 

، وهنةاك مشةةكالت تسةةتغرق ا بسةةرعةذلةك يعتمةةد علةى طبيعةةة المشةةكالت، فهنةاك مشةةكالت يةتم حلهةة
  .اوقت طويل نسبيا لحله

من حيث قدرة المزارعين والجمعيات التعاونية على التأ ير في السياسات الزراعية وقرارات األجهزة  (9
سةةيادة االعتقةةاد بةةين جميةةع المةةزارعين موضةةع الدراسةةة بعةةدم قةةدرتهم  الحكوميةةة، تشةةير النتةةائج إلةةى

 اءأعضةةةةاخةةةةتالف آراء . ومةةةةن المالحةةةةظ علةةةةى التةةةةأ ير فةةةةي سياسةةةةات وقةةةةرارات األجهةةةةزة الحكوميةةةةة
الجمعيةةةةات حةةةةول مةةةةدى قةةةةدرة الجمعيةةةةات التعاونيةةةةة علةةةةى التةةةةأ ير فةةةةي سياسةةةةات وقةةةةرارات األجهةةةةزة 

 الحكومية.
مةةةن وجهةةةة نظةةةر المبحةةةو ين موضةةةع الدراسةةةة، يمكةةةن زيةةةادة قةةةدرة األجهةةةزة الحكوميةةةة علةةةى  (10

االسةةةةةتجابة الحتياجةةةةةات ومطالةةةةةب المةةةةةزارعين والجمعيةةةةةات التعاونيةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل تطةةةةةوير مسةةةةةتوى 
التعامةةل مةةع شةةكاوى المةةزارعين، وتفعيةةل نظةةم المتابعةةة والرقابةةة، ووجةةود آليةةات  الخةةدمات، وسةةرعة

تخصةيص صةفحة للشةكاوى علةى موقةع اإلدارة علةى ، و محددة ومعلنةة لتقةديم الشةكاوى والةرد عليهةا
توعيةةةة المةةةزارعين ، ومةةةن المهةةةم بمكةةةان االنترنةةةت، وتقةةةديم الشةةةكاوى عةةةن طريةةةق البريةةةد االلكترونةةةي

، وأخيةرا ات فةي التةرع والمصةارف حتةى ال تتكةرر مشةاكل الةري وتطهيةر التةرعبخطورة إلقةاء المخلفة
 عودة نظام الدورة الزراعية. 

 لدروس المستفادة من التجربة الهولندية في الزراعةبالنسبة لسادسا: 

بسةةؤال المبحةةو ين الةةذين ذهبةةوا فةةي رحلةةة إلةةى هولنةةدا للتعةةرف علةةى آليةةات عمةةل القطةةاع الزراعةةي 
 أوضةحوا ،في صنع السياسات الزراعية، عن أبرز ما يميز التجربةة الهولنديةة فةي الزراعةة ودور التعاونيات

 ما يلي:

يتميةةةز القطةةةاع الزراعةةةي فةةةي هولنةةةدا بوجةةةود منظومةةةة متكاملةةةة للعمةةةل الزراعةةةي قائمةةةة علةةةى وضةةةوح  (3
هةم مةا على ذلك يمكن تحديد أ  ءااألدوار والتنسيق والتكامل فيما بينها باإلضافة إلى الشفافية. وبنا

 يميز التجربة الهولندية في الزراعة في أربع مجموعات من العوامل، هي:
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دي أصةةحاب األراضةةي ولةةدى ارتفةةاع الةةوعي لةة العوامةةل المتعلقةةة بةةالمزارعين، مةةن أهمهةةا المجموعةةة األولةةى:
ار حرية المزارعين في اختي، و اعتماد المزارعين على أنفسهم دون انتظار مساعدة من الحكومةالمزارعين، و 

 نوعية المحاصيل التي يقومون بزراعتها.

االسةةةةتقاللية والتمويةةةةل الةةةةذاتي  العوامةةةةل المتعلقةةةةة بالجمعيةةةةات التعاونيةةةةة، مةةةةن أهمهةةةةا :المجموعةةةةة الثانيةةةةة
حريةة ، و قيةام التعاونيةات بتسةويق المحاصةيل للمةزارعين، و للتعاونيات وعةدم طلبهةا لمسةاعدات مةن الحكومةة

لتعاونيةةة التةةي يتعامةةل معهةةا، وبالتةةالي حةةرص مجةةالس إدارات الجمعيةةات المةةزارعين فةةي اختيةةار الجمعيةةات ا
 على رضا المزارعين واجتذاب المزيد منهم.

عةةةةدم تةةةدخل الحكومةةةةة فةةةةي عمةةةةل  العوامةةةل المتعلقةةةةة بةةةةاألجهزة الحكوميةةةةة، مةةةن أهمهةةةةا :المجموعةةةةة الثالثةةةةة
لمرافةةةةق والخةةةةدمات تةةةةوفير جميةةةةع اتطهيةةةةر التةةةةرع والمسةةةةاقي، و حةةةةرص مسةةةةئولي الةةةةري علةةةةى ، و التعاونيةةةةات
  .لمزارعالحرص على تلبية احتياجات ااألساسية، 

توافر البنية األساسية وجميع  العوامل المتعلقة بالبنية األساسية والتكنولوجية، من أهمها :المجموعة الرابعة
العتمةاد ا، الميكنة واالعتماد على التطبيقات التكنولوجيا والمساحات الزراعية الشاسعة، و مستلزمات اإلنتا 

للمحاصةةيل الزراعيةةة يةةتم مةةن بورصةةة وجةةود ، و وجةةود مةةزارع مخصصةةة للمواشةةي، و الصةةوب الزراعيةةةعلةةى 
وجود بنك برأس مال كبير ، و ، والذي يظهر مباشرة على الشاشة للمزارعينعلي سعربأ خاللها عملية البيع

صغار السن لتنمية القطاع  يتولى تمويل المشروعات الزراعية، وتقديم قروج بفائدة صغيرة جدا للمزارعين
 وجود مصانع كبيرة ومتخصصة.، وأيضا الزراعي

يرى المبحو ون في تطوير القطاع الزراعي في مصر،  كيفية االستفادة من التجربة الهولنديةوعن  •
امكانية االستفادة من التجربة الهولندية في تطوير القطاع الزراعةي فةي مصةر مةن خةالل االهتمةام 

وتوعيتهم بحيث يكونوا أكثةر قةدرة علةى العمةل والتعةاون مةع التعاونيةات فةي حةل  بتدريب المزارعين
تنميةة الشةعور بةاإللتزام وتحمةل المسةئولية لةدى جميةع ، و مشكالتهم وتقليل اعتمادهم علةى الحكومةة

إعةةةادة النظةةةر فةةةي نظةةةم ولةةةوائح التعاونيةةةات، ، و األطةةةراف المعنيةةةة، المةةةزارع والتعاونيةةةات والحكومةةةة
إتاحةةة الفرصةةة أمةةام لةةى خدمةةة المةةزارعين، و يعطيهةةا االسةةتقاللية ويزيةةد مةةن قةةدرتها عبالشةةكل الةةذي 

التوسةةع فةةي االعتمةةاد علةةى الميكنةةة ، و المةةزارعين الختيةةار الجمعيةةات التعاونيةةة التةةي يتعامةةل معهةةا
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، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، سواء في الزراعة أو في تقديم الخةدمات الفنيةة والةدعم للمةزارعين
 ، نظرا إلرتفاع إنتاجية الفدان مقارنة بالزراعة التقليدية.الصوب الزراعيةالتوسع في تطبيق خيرا وأ

 لنتائج المترتبة على مشروعات هيئة كيربالنسبة لابعا: س

باستطالع آراء المبحو ين عن المشروعات التي تقوم بها هيئة كير وغيرها من منظمةات المجتمةع 
)المشةاركة، الشةفافية..( فةي القطةاع  Governanceونشر مفةاهيم الحوكمةة  المدني في توعية المزارعين

 الزراعي على المستوى المحلي، أكدوا ما يلي:

سةةاهمت البةةرامج التدريبةةة فةةي تنميةةة الةةوعي لةةدى المةةزارعين وأعضةةاء الجمعيةةات التعاونيةةة بمفهةةوم  .9
 ات.وأبعاده األساسية، مثل الشفافية وإتاحة المعلوم Governanceالحوكمة 

إنشاء معظم الجمعيات صفحات لها على مواقع التواصل االجتماعي لنشر كةل مةا يهةم المةزارعين  .10
 من معلومات.

 معرفة المزارعين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، مثل: حق اإلطالع على ميزانية الجمعية. .11

ل مع المسئولين زيادة قدرة المزارعين على مناقشة المشكالت المختلفة وتكوين رأي بشأنها والتواص .12
 لحل هذه المشكالت. 

 ارتفاع نسبة المشاركة والتواصل وعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المزارعين. .13

 االرتقاء بمستوى أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. .14

تحقيةةةق التواصةةةل بةةةين المسةةةئولين والمةةةزارعين، ونةةةزول بعةةةض المسةةةئولين للقةةةرى ومقابلةةةة المةةةزارعين  .15
 مشاكلهم والعمل على حلها. للتعرف على

 زيادة قدرة الجمعيات على التواصل مع المسئولين والمساهمة في حل مشكالت المزارعين. .16

 ومن أهم التوصيات:
 Participation لمشاركةبالنسبة ل (1

 ما يلي:القيام بتفعيل المشاركة من المقترح ل

a. زارعينضرورة التواصل بين األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية والم 
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b.  المعوقات التي تواجه المشاركة بين األطراف الثال ةمحاولة إزالة 

c.  السياسةات فةي عمليةات صةنع وتنفيةذ ومتابعةة  بين األطراف الثال ةيجب أن تتم المشاركة
 تطوير القطاع الزراعيفي خطط وبرامج ، وكذلك واتخاذ القرارات الزراعية

d.  عين علةةى مواقةةع األجهةةزة الحكوميةةة علةةى التةةي تهةةم المةةزار المعلومةةات  إتاحةةة جميةةعضةةرورة
 .التواصل االجتماعي ومواقع شبكة اإلنترنت

e.  اسةةةتمرار مشةةةروع هيئةةةة كيةةةر، وغيرهةةةا مةةةن المشةةةروعات المشةةةابهة، فةةةي توعيةةةة المةةةزارعين
 وأعضاء الجمعيات بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، وواجباتهم وأهمية االلتزام بها 

 Transperency لشفافيةل بالنسبة (2

 كن التوسع في نشر المعلومات وتحقيق الشفافية من خالل ما يلي:يم

a.  االعتماد على األساليب التكنولوجية الحديثة في نشر المعلومات، مثل إنشاء مواقع على
 شبكة اإلنترنت أو من خالل مواقع التواصةل االجتماعي.

b.  األداء، وإتاحتها من إلزام األجهزة الحكومية والجمعيات التعاونية بنشر الميزانية وتقارير
 خالل اإلنترنت.

c. وسائل االعالم في نشر الوعي وتنمية معارف المزارعين. استخدام 

d. الجمعيات التعاونية بتوفير المعلومات الزراعية للمزارعين قيام 

 Accountability للمساءلة بالنسبة (3

a.  عن طريق  هاأعمالبعض رقابة لبإتاحة األدوات الالزمة األجهزة الحكومية يجب أن تقوم
 .والمزارعين واألخذ بآرائهم التعاونية اتالجمعي

b.  تفعيل دور لجان التفتي يتم يجب أن. 
c.  تفعيةل نظةم الرقابةة الداخليةة وتطبيةق نظةم فعالةة للثةواب والعقةاب فةي األجهةزة من األفضل

 الحكومية. 
 Effectiveness للفعالية بالنسبة  (4

a. ن الخدمات التي تقدمها األجهزة أعضاء الجمعيات التعاونية ع ءرضايجب محاولة إ
 .عن طريق تحسينها الحكومية

b.  عودة المرشد الزراعيمن األفضل. 
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c.  االهتمام بحل مشكالت الري وتطهير الترع والمصارف. يجب 

d. للمزارعين.تسويق يجب حل مشاكل ال 

e. .االهتمام بشكاوى المزارعين وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم 

f.  متابعة والرقابة في األجهزة الحكومية.تفعيل نظم اليجب 
 Responsiveness لالستجابة بالنسبة  (5

a. المزارعين والجمعيات التعاونيةبتلبية احتياجات  األجهزة الحكومية يجب أن تقوم 

b. بعين االهتمام شكاوى المزارعين والجمعيات التعاونيةالنظر ل 

c. تطوير مستوى الخدمات. 

d.  يم الشكاوى والرد عليهاوجود آليات محددة ومعلنة لتقديجب. 

e. تخصيص صفحة للشكاوى على موقع اإلدارة على االنترنت  من العملي 
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 لمالحقا

المجتمع المدني )الجمعية التعاونية( دليل المقابلة المتعمقة مع منظماتأ(:  1لحق رقم )م  

صباح/ مساء الخير، أنا اسمى .................... وبشتغل مع مركز المسوح والتطبيقات اإلحصائية بكلية االقتصاد 
تعزيز مشاركة المجتمع المدني والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ويسعدنا انك تشتراك معنا فى مقابلة خاصة بدراسة عن 

 شاملة تستهدف إصالح القطاع الزراعي.ووضع رؤية لمشاركة في تنظيم ، والهدف منها القطاع الزراعي في مصرا في
من الخدمات في جميع  المزارعينرضا . وكذلك معرفة وتقديم خدمات اإلرشاد والخدمات التي تقدمها التعاونيات معالجةو 

جديرة بالثقة من حيث: شفافية كون توان  النظر إلى التعاونياوالخدمات المقدمة، وكذلك قياس مدى  المجاالت ذات الصلة
 .القرار والمشاركة في عملية اتخاذ القرار،عمليات صنع المعلومات؛

لإلجابة على بعض  نا دقائق قليلة من وقتكأخذانك وافقت على االشتراك معانا فى هذه الدراسة و  لو شاكريننكون وف سو 
 كنت تحب ان تستفسر عن اى حاجة م  واضحة ليك.. برجاء عدم التردد اذا األسئلة

 نقاط المناقشة:

 بيانات شخصية: •
 ممكن اعرف بياناتك الشخصية، اسمك، عمرك، مؤهلك، وظيفتك ومكان عملك. ➢

 
 :المشاركة •

 إلتاحةمحددة  وآليات طرق  هناك هلوالمسئولين، )الجمعية التعاونية( فى البداية هنتكلم عن التواصل بين  ➢
 ؟مع المسئولين لتواصلاو  المعلومات

مدي تنوع  مةةاو  ؟والمسئولين لمزارعينمع ا لتواصلوا لمعلوماتإلتاحة ا المستخدم واآلليات الطرق  هي ما ➢
 ؟والمسئولين نللمزارعي اتالمعلوم لإلتاحة تخدمةالمس اتواآللي رق لى الطوع
 ؟يةلعابالف تخدمةالمس اتواآللي رق الطإلى أي مدى تتسم  ➢
 ؟)الجمعية التعاونية( في صنع السياسات الزراعية واتخاذ القرارات ذات العالقة إلى أي مدى تشارك ➢
 ؟إلى أي مدى تشارك )الجمعية التعاونية( في تنفيذ خطط وبرامج تطوير القطاع الزراعي ➢
 ؟)الجمعية التعاونية(ما هى نوعية المشاركة من  ➢
 ؟قييم خطط وبرامج تطوير القطاع الزراعيإلى أي مدى تشارك )الجمعية التعاونية( في متابعة وت رأيك في ➢
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فى صنع القرارات والسياسات الزراعية بشكل )الجمعية التعاونية( لتحسين مشاركة  اتأي مقترح كلدي هةةل ➢
 ؟عام
 

 الشفافية: •
تصدرها األجهزة هل تصل منظمات المجتمع المدني )الجمعية التعاونية( إلى المعلومات التي  رأيك في ➢

 ؟(تصل/ ال تصل)ولماذاالحكومية بسهولة؟
 ؟ما هي الطرق واآلليات المستخدمة إلتاحة المعلومات والتواصل مع المزارعين والمجتمع المدني ➢
 ؟هل هناك صعوبات للحصول علي معلومات من الجهات الحكومية ➢
 ؟والتواصل مع الجهات الحكومية هل لديك أي مقترحات لكيفية وإتاحة المعلومات ➢

 

 المساءلة: •
 هي ؟ مامنظمات )الجمعية التعاونية(عن طريق  رقابة أعمال األجهزة الحكوميةل وآليات طرق  توجد هل ➢

 المستخدمة؟ واآلليات الطرق 
فى صنع القرارات  رقابة أعمال األجهزة الحكوميةل)الجمعية التعاونية( لمشاركة  اتأي مقترح كلدي هةةل ➢

 ؟والسياسات الزراعية بشكل عام
 

 :الفاعلية •
 ؟)راضى/ غيرراضى( ولماذا؟ لخدمات التي تقدمها األجهزة الحكوميةهل أنت راج عن ا ➢
 ولماذا؟ ؟ما تقييمك لمستوى جودة الخدمات المقدمة من األجهزة الحكومية ➢

 

 االستجابة: •
)الجمعية التعاونية( التأ ير في سياسات وقرارات المجتمع المدنيإلى أي مدى يمكن لمنظمات فى رأيك  ➢

 ؟األجهزة الحكومية
 ؟محددة تستخدم لتحقيق ذلك؟ زي أية وآليات طرق  فرو تت هل ➢
 ؟)الجمعية التعاونية( المجتمع المدنيمنظمات من  ومقترحاتمحددة لتقديم شكاوى  وآليات طرق  توفرت هل ➢
 المجتمع المدني إلى أي مدى تستجيب األجهزة الحكومية للشكاوى والمقترحات التي تقدمها المنظمات ➢

 ؟)الجمعية التعاونية(
 راا نتوجه لك بالشكر على تعاونك معانا خالل هذه الدراسة.وأخي



 مشاركة المجتمع المدني في قطاع الزراعة في مصر زيز تع 

 

  

  92جامعة القاهرة -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  -اإلحصائية مسوح والتطبيقات مركز ال

                                                                                                                                                                                                       

 دليل المقابلة المتعمقة مع العاملين باألجهزة الحكوميةلحق رقم )ا ب(: م

صباح/ مساء الخير، أنا اسمى .................... وبشتغل مع مركز المسوح والتطبيقات اإلحصائية بكلية االقتصاد 
لقاهرة. ويسعدنا انك تشتراك معنا فى مقابلة خاصة بدراسة عن تعزيز مشاركة المجتمع المدني والعلوم السياسية بجامعة ا

في القطاع الزراعي في مصر، والهدف منها المشاركة في تنظيم ووضع رؤية شاملة تستهدف إصالح القطاع الزراعي. 
رفة رضا المزارعين من الخدمات في جميع ومعالجة وتقديم خدمات اإلرشاد والخدمات التي تقدمها التعاونيات. وكذلك مع

المجاالت ذات الصلة والخدمات المقدمة، وكذلك قياس مدى النظر إلى التعاون ياتجديرة بالثقة من حيث: شفافية 
 والمشاركة في عملية اتخاذ القرار،عمليات صنع القرار. المعلومات؛

الدراسة وأخذنا دقائق قليلة من وقتك لإلجابة على بعض وسوف نكون شاكرين لو انك وافقت على االشتراك معانا فى هذه 
 األسئلة. برجاء عدم التردد اذا كنت تحب ان تستفسر عن اى حاجة م  واضحة ليك.

 نقاط المناقشة:

 بيانات شخصية: •
 ممكن اعرف بياناتك الشخصية، اسمك، عمرك، مؤهلك، وظيفتك ومكان عملك. ➢

 
 المشاركة: •

رعين والمسئولين، هل هناك طرق وآليات محددة إلتاحةالمعلومات والتواصل مع هنتكلم عن التواصل بين المزا ➢
 المزارعين والمجتمع المدني؟

ماهي الطرق واآلليات المستخدمة إلتاحة المعلومات والتواصل مع المزارعين والمجتمع المدني؟ ومةةامد تنوع  ➢
 مع المحلي؟الطرق واآلليات المستخدمة لإلتاحة االمعلومات للمزارعين والمجت

 إلى أي مدى تتسم الطرق واآلليات المستخدمة بالفاعلية؟ ➢
موظفين االرشاد الزراعي( بالمشاركة في -في رأيك إلى أي مدى يسمح للعاملين )العاملين باألجهزة الحكومية ➢

 صنع السياسات واتخاذ القرارات؟ 
ى صنع القرارات والسياسات الزراعية هل ةةللديك أي مقترحات لتحسين مشاركة العاملين باألجهزة الحكومية ف ➢

 بشكل عام؟
 الشفافية: •

 ما هي الطرق واآلليات المستخدمة إلتاحة المعلومات والتواصل مع المزارعين والمجتمع المدني؟ ➢
ما الطرق واالليات التي تعتمد عليها الجهة التى تعمل لديها في نشر المعلومات للجمهور؟ وما مدى  ➢

 فعاليتها؟
 طط والمشروعات والسياسات الزراعية.معلومات عن الخ ✓
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 المشروعات الزراعية الجديدة، وطرق إجراءات الحصول على تلك الخدمات ✓
 النصائح واالرشادات الزراعية. ✓
 طرق الشكاوى. ✓

هل تتيح الجهة التي تعمل بها بشكل علني للمزارعين والمجتمعات لمدن معلومات عن الميزانية )اإليرادات  ➢
 موافقة عليها(؟وبنود النفقات قبل ال

 هل يتم نشر البيانات والتقارير المتعلقة بنتائج تقييم األداء ؟ ➢
الوحدات -هل هناك صعوبات للحصول علي معلومات من الجهات الحكومية األخري ذات الصلة )الري  ➢

 المحلية(.
 هل لديك أي مقترحات لكيفية وإتاحة المعلومات والتواصل مع المزارعين والمجتمع المدنى؟ ➢

 اءلة:المس •
 هل توجد طر ق وآليات لمساءلة العاملين بالجهة التى تعمل لديها داخلياس من الناحية الفنية؟ ➢
 أية هي الطرق واآلليات المتوفرة لمساءلة العاملين بالجهة التى تعمل لديها داخلياس من الناحية الفنية؟ ➢
 تعمل لديها داخلياس؟  وما مدىتن وعلى طرق واآلليات المتوفرة لمساءلة العاملين بالجهة التى ➢
 في رأيك ما مدى فاعلية وتأ ير علي العاملين من الناحية الفنية تلك الطرق واآلليات؟ ➢
 هل توجد جهات خارجية  تراقب  أعمال الجهة التى تعمل لديها؟ ولماذا؟ ➢
 هل توجد طرق وآليات لمساءلة الجهة التى تعمل لديها من الخار ؟  ➢
الجهة التى تعمل لديها الجهات الخارجية فنياس أو مالياس؟ مذكر بعضا ألمثلة؟ ماهي الطرق واآلليات لمساءلة  ➢

 وما تأ ير تلك الطرق واآلليات؟
هةةل لديك أي مقترحات لتحسين المساءلة المجتمعية من جهات أخرى خارجية  سواء منظمات المجتمع  ➢

 المدني أو المزارعين؟
 الفاعلية: •

 على رضاء المزارعين بصفة عامة؟في رأيك هل توجد طرق وآليات للتعرف  ➢
 ماهي اآلليات/ األنشطة التي تعتمد ونعليه القياس رضاء المزارعين؟ ➢
 ما مدى فعالية اآلليات/ األنشطة التي تعتمدو عليها لقياس رضاء المزارعين؟ ➢
 إلى أي مدى تهتم الجهة التي تعمل بها بتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمزارعين؟ ➢
 التى تعمل لديها في تحقيق أهدافها؟ ولماذا؟ هل نجحت الجهة ➢

 

 االستجابة: •
 إلى أي مدى تستجيب الجهة التى تعمل لديها الحتياجات ومتطلبات الجمهور والمستفيدين من خدماتها؟ ➢
 ؟ زي أية؟ومقترحات المزارعينهل توفر لدى الجهة التى تعمل لديها طرق وآليات محددة لتلقي شكاوى  ➢
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 لتي تم حلها خالل وقةت مناسةةب؟ماهي نسبة الشكاوي ا ➢
 لديها؟ زي أية؟ ومقترحات العاملينهل توفر لدى الجهة التى تعمل لديها طرق وآليات محددة لتلقي شكاوى  ➢
 ماهي نسبة الشكاوي التي تم حلها خالل وقةت مناسةةب؟ ➢
 بصفة هل تحتفظون بسجالت للشكاوى المقدمة إليكم؟ ➢
لشكاوى بشكل أفضل واالستجابة الحتياجات المزارعين والمجتمع هل لديك أى مقترحات لتحسين آليات ا ➢

 المدني
 

 .وأخيراا نتوجه لك بالشكر على تعاونك معانا خالل هذه الدراسة
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( المقابالت المتعمقة ومجموعات النقاش البؤرية2ملحق رقم )  

 عدد المقابالت التي تمت في محافظتي بني سويف والمنيا

 محافظة المنيا:

يات المختلفة المستو 
 للجمعيات

هل تم العمل 
 معها؟

الشخص الذي يتم  في حالة العمل معها، اسم الجمعية
 مقابلته

 المركز

الجمعية التعاونية الزراعية بناحية    نعم  محلية
 مطاي -ابوان

 

 مطاي   رئيس الجمعية

الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الشيز 
 حسن

 رئيس مجلس االدارة

عية التعاونية الزراعية بناحية بأبو الجم
 حسيبة

 عضو مجلس االدارة

 الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قفادة

 

 مغاغة  مدير جمعية

 رئيس مجلس االدارة الجمعية التعاونية الزراعية بندر مغاغة

الجمعية التعاونية الزراعية بناحية 
 مالطيه

 عضو مجلس االدارة

تعاونية الزراعية بناحية عباد الجمعية ال
 شارونة

 مدير جمعية

  مغاغة  الجمعية رئيس  المشتركة مغاغة  نعم  مشتركة
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  مطاي أحد أعضاء الجمعية  المشتركة مطاي 

 مركزية ومحلية 9 عدد المقابالت المتعمقة

 

 الشخص الذي يتم مقابلته م، المركزفي حالة العمل معه هل تم العمل معهم؟ المستويات المختلفة للحكوميين

 وكيل وزارة  المنيا   نعم   مستوي وكيل الوزارة

 مطاي   نعم   اإلدارة

 مغاغة 

 مدير االدارة الزراعية 

 مدير ادارة التعاون 

 مدير عام األرشاد  المنيا   نعم   المديرية

 حكوميين 4 عدد المقابالت المتعمقة

 13 االجمالي في محافظة المنيا

  

 محافظة بني سويف:

 الشخص الذى يتم مقابلته القرية المركز في حالة العمل معها، اسم الجمعية المستويات المختلفة للجمعيات

 المدير التنفيذى  بني سويف الجمعية المركزية ائتمان مركزية

 رئيس مجلس االدارة لعواونةا أهناسيا جمعية التعاون الزراعي ) العواونة ، براوه ، سدمنت الجبل ، شرهي( محلية

 عضو مجلس ادارة براوة أهناسيا

 مدير تنفيذى سدمنت الجبل أهناسيا

 رئيس مجلس ادارة شرهي أهناسيا 
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 عضو مجلس ادارة الفنت الفشن جمعية التعاون الزراعي )الفشن، شنرا ، كفردروي  ، صالح فريد (

 

 مدير ادارة شنرا الفشن

 رئيس مجلس ادارة ي كفر درو  الفشن

 عضو مجلس ادارة صالح فريد الفشن

 رئيس مجلس االدارة  اهناسيا الجمعية المشتركة باهناسيا مشتركة

 مركزية ومحلية10 عدد المقابالت المتعمقة

 

 

 الشخص الذى يتم مقابلته في حالة العمل معهم، المركز المستويات المختلفة للحكوميين

 ر االدارة مدي اهناسيا اإلدارة

 مدير االدارة الفشن

 مدير المديرية  بني سويف  المديرية

 حكومية 3 عدد المقابالت المتعمقة

 االجمالى فى محافظة بنى سويف 

  

13 

 فالحين لكل مجموعة. 8مجموعة بؤرية مع  2عدد  ذا باالضافة اليه

 واحدة في بني سويف مركز هناسيا •
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 وواحدة في المنيا مركز مطاي •
 خطة المقترحة هي كاألتي:وال

مقابالت في اليوم من كل مركز في المتوسط ويقوم بها  6يتم عمل المقابالت المتعمقة والجموعات البؤرية بواقع 
 عدد  الث باحثين بواقع مقابلتين لكل باحث.

 أي من المقترج انجاز المهمة في يومين في محافظة المنيا ويومين مثلهم في محافظة بني سويف.
ن حيث أن هناك بعض الجمعيات الحكومية والمركزية في مركز المنيا البعيد عن مركزي مطاي ومغاغة ولك

وكذلك في مركز بني سويف البعيد عن مركزي الفشن وأهناسيا فأنه سيتم تخصيص أحد الباحثين من بين الثال ة 
 لعمل المقابالت المتعمقة في كل من مركزي المنيا وبني سويف.
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تقرير للعمل الميداني (3ملحق رقم )  

 

 أوالس: اختبار أدوات الدراسة 

التدريب علي ادوات الدراسة لمشروع تعزيز المشاركة في القطاع الزراعي بمحافظتي بني سويف  2017/  8 /24تم يوم  
ة و محمود والمنيا بمركز المسوح بجامعة القاهرة بحضور الباحثين المشتركين في الدراسة وهم وائل محمود ومحمود حمز 

 رضوان وتحت أشراف االستاذ اسامة رضوان مدير العمل الميدانى للدراسة.

تم شرح ادوات الدراسة بالتفاصيل مع الباحثين ومناقشة األسئلة سؤال سؤال وبعد االنتهاء من الشرح ومناقشة االسئلة 
 والكلمات التى تناسب العمل الميدانى.  بالتفاصيل القيام بعمل تمثيل ادوار على أدوات الدراسة وتعديل بعد المصطلحات

  انياس: اإلعداد للعمل الميدانى  

تم التنسيق مع المسئولين بهيئة كير علي البنود الخاصة باتمام العمل الميدانى  لمشروع تعزيز المشاركة في القطاع 
تهدفة بكل محافظة، علي ان يتم الزراعي بمحافظتي بني سويف والمنيا وإعداد الجدول الخاص بالمقابالالت للفئات المس

العمل لمدة يومين في كل محافظة وسوف يتم السفر قبل اليوم االول من العمل والمبيت في المحافظة االولي للعمل في 
 اليوم التالى. 

  الثاس: العمل الميدانى  

جموعة من المقابالت وفقاس لما تم توزيع العمل بمعرفة االستاذ اسامة رضوان علي الباحثين علي ان يقوم كل باحث بعمل م
 يلى:

 بني سويف  2017 – 8 – 27اليوم االول االحد بني سويف  ➢
 قابل الباحث وائل محمود في مركز اهناسيا كل من:  •

 عضو مجلس ادارة جمعية براوة  -1

 مدير ادارة التعاون بأهناسيا -2
 رئيس مجلس ادارة جمعية العوانه  -3

 رئيس مجلس ادارة جمعية شرهي  -4

 حث محمود حمزة بمركز اهناسيا قرية سدمنت الجبل قابل البا •

 رئيس مجلس ادارة جمعية سدمنت الجبل  -1
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 قابل الباحث محمود رضوان بمركز اهناسيا قرية سدمنت الجبل ومركز اهناسيا  •
 عضو مجلس ادارة الجمعية المشتركة  -1

 مقابلة جماعية مع المزارعين ) محمود رضوان و محمود حمزة (  -2

  2017 – 8 – 28 نين بني سويف اليوم الثاني اال ➢
 الباحث وائل محمود بمحافظة بني سويف  •

 مدير عام الجمعية المركزية ببني سويف  -1

 مدير عام شئون التعاون بالمحافظة  -2

 الباحث محمود حمزة بمركز الفشن  •
 الزراعية الفنت جمعية إدارة مجلس سكرتير -1
 دروي  كفر جمعية إدارة مجلس رئيس -2

 صالح فريد  ةزراعي جمعية سكرتير -3

 الباحث محمود رضوان بمركز الفشن و قرية شنرا  •
 مدير ادارة التعاون بالفشن  -1

 نبيل  ابت رئيس مجلس ادارة جمعية شنرا  -2

  م قام الفريق بالسفر في نهاية اليوم الثاني من العمل الي محافظة المنيا للمبيت هناك واستكمال العمل في اليوم التالي 

  2017 8 – 29ء  اليوم الثالث الثال ا ➢
 قابل الباحث وائل محمود ) مغاغه (  •

 مدير جمعية عباد شارونه -1

 عضو مجلس ادارة جمعية المالطية -2
 مدير الجمعية الزراعية التعاونية قفادة -3

 عضو مجلس ادارة جمعية مغاغه  -4

 قابل الباحث محمود حمزة ) مغاغه (  •
 بمغاغه الزراعى التعاون  عام مدير -1

 بمغاغه المشركة يةالجمع ادارة مجلس رئيس -2
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 قابل الباحث محمود رضوان  •
 وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة  -1

 مدير عام االرشاد الزراعي  -2

  2017 8 – 30اليوم الرابع االربعاء  ➢
 قابل الباحث وائل محمود بمركز مطاي  •

 عضو مجلس ادارة جمعية الشيز حسن -1

 عضو مجلس ادارة الجمعية المشتركة بمطاي  -2

 حمزة  قابل الباحث محمود •
 مطاى بمركز الزراعية األدارة عام مدير -1

 مطاى االتالت جمعية مجلس ادارة  عضو -2

 قابل الباحث محمود رضوان  •
 رئيس مجلس ادارة جمعية ابوان  -1

 مقابلة جماعية للمزارعين ) محمود رضوان و اسامة رضوان (  -2

 قام ايضا فريق البحث بعمل مقابالت متعمقة مع مسئولي كير بالمحافظة 

 ستاذ اسامة رضوان قام بعمل مقابلة متعمقة مع االستاذ / فؤاد متياس مسئول هيئة كير بمحافظة بني سويف اال -1
 قام االستاذ وائل محمود بعمل مقابلة متعمقة مع االستاذة  / سارة نبيل مسئول هيئة كير بمحافظة بني سويف  -2

  وهيب مسئول هيئة كير بمحافظ المنيا قام االستاذ وائل محمود بعمل مقابلة متعمقة مع االستاذ / بهاء -3
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( خطة العمل الميداني لتقييم المشروع4ملحق رقم )  

 

 

 

 اليوم

 

 

 

 االعضاء المستهدفين

 

 

 فريق التقييم

 

 

 

 

 

 

 

 االحد

27/8/2017 

 

 مركز اهناسيا

 ( من اعضاء مجالس االدارة ومدير تنفيذي من جمعيات4عدد )

 وة(برا -سدمنت الجبل -العواونة -)شرهي 

 )رئيس مجلس ادارة بجمعية العواونة( –ا/ سيد زكريا -
 )عضو مجلس ادارة بجمعية براوة( -ا/ عبد اللة فالح  -
 )رئيس مجلس ادارة بجمعية شرهي( –ا/ محمد  -
 )مدير تنفيذي بجمعية سدنت الجبل( –ا/ كمال معوض  -

 

 

 

 

 

 ( عضو من فريق التقييم2عدد )

 رعين من قرية سدمنت الجبل بمركز اهناسيا( مزا8مجموعة بؤرية مكونة من عدد )

 ( من الحكوميين )ادارة التعاون بأهناسيا+ الجمعية المشتركة بأهناسيا(2عدد )

 )عضو بالجمعية المشتركة( -ا/ محمد عبد الحليم  -
 ) ادارة التعاون بأهناسيا(  -ا/ حسن حسين  -

 

 

 

 ( عضو من فريق التقييم1عدد )

 

 

 

 

 

 

 

 ( من اعضاء ورئيس مجلس ادارة من جمعيات2عدد )

 الفنت( -صالح فريد –)كفر درويش  

 رئيس مجلس ادارة بجمعية كفر درويش()  –ا/ احمد عبد الفتاح  -
 عضو مجلس ادارة بجمعية صالح فريد()  –ا/ عاطف مديح  -
 )عضو مجلس ادارة بجمعية الفنت( –عبد الجواد  / -

 

 

 

 من فريق التقييم ( عضو1عدد )

 ( من )ادارة التعاون + مدير جمعية بشنرا(2عدد ) 

 )دارة التعاون بالفشن( -ا/ حازم مكرم  

 )مدير جمعية بقرية شنرا بالفشن(  -ا/ نبيل ثابت  -

 

 

 ( عضو من فريق التقييم1عدد )
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 االثنين

28/8/2017 

 

 

 مركزالفشن

 (( من الحكوميين )ادارة التعاون ببني سويف+ الجمعية المركزية ببني سويف2عدد )

 )مديرادارة التعاون ببني سويف( -ا/ قرني عبد الباقي -
 )الجمعية المركزية ببني سويف( –ا/ فتحي  -

 

 

 ( عضو من فريق التقييم 1عدد )
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 أسماء المشاركين في البحث

 والتطبيق ات الحصائية  فريق مركز المسوح

 حنان محمد علي أ.د.

 أستاذ اإلحصاء

 قتصاد والعلوم السياسيةبكلية اإل

 جامعة القاهرة                                 

 الباحث الرئيسيمدير مركز المسوح و 

 

 د. خالد بركات

 أستاذ مساعد بقسم األدارة العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

 كيفيمسئول عن التحليل الالو  

 

 أسامة راضون  .أ

 مدير ومنسق عام العمل الميداني

 أ. عالء علي     أ. رجب محمد أحمد              أ.هدي سيد سيد        أ.هند جالل           

 اإلدارة المالية                
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   هيئة كير الدوليةفريق  

 ميس أبو حجابأ.

 مدير ادارة الحوكمة بهيئة كير الدولية

 رفاعيياسمين  .أ

 المنسق العام للمسح

 وفرع التنسيق المحليشراف لجنة اإل

 مسئول بهيئة كير في محافظة بني سويف سفؤاد متيا .أ

 مسئول بهيئة كير في محافظة بني سويف .سارة نبيلأ

 مسئول بهيئة كير في محافظة المنيا    بهاء وهيب .أ

 العمل الميداني    فريق

 أسامة راضون أ. 

 مدير العمل الميداني

 فؤاد ميتاسأ.

 محافظتي بني سويف والمنياالمنسق العام علي 
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 الباحثين

 محمود راضون  .أ

 وائل محمود .أ

 أ.محمود حمزة

 مراحل إعداد البحث

 دليل المقابالتعداد إمرحلة 

 حنان محمد علي .أ.د

 خالد بركات .د

 أ. أسامة رضوان

 العينة اختيارمرحلة 

 حنان محمد علي .أ.د

 وتفريغها جلسات البؤريةالالمقابالت المتعمقة و 

 محمود راضون 

 وائل محمود

 حمزةأ.محمود 
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 مقابالت وتدقيقهاال تحليل

 د.خالد بركات

 

 مرحلة اعداد التقرير

 أ.د. حنان محمد علي

 د. خالد بركات

 أ. أسامة رضوان

 هند جاللأ.

 هدي سيد .أ

 مراجعة عامة

 أ.د. حنان محمد علي

 د. خالد بركات

 أ. أسامة رضوان

 هند جاللأ.
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