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 الملخص
كبر قریة مـن أ  فيالزراعیة    راضياألعلى    التعديیستھدف ھذا البحث دراسة  واقع ظاھرة  

عشـوائیة بسـیطة    ةاختیـار عینـوھى قریة صنبو، حیث تم    أسیوط محافظة    فين  یالمتعدیعدد  حیث  
البحـث   إجـراءن بالقریـة ، كمـا تـم  یجمـالى المتعـدیإمن    %7مزارعاً متعدیاً بنسبة    137بلغ حجھا  

جمـالى إمـن   %66عـامالً بنسـبة  50وبلـغ عـددھم   اإلرشـادیةعلى عینة مـن العـاملین بـالمراكز 
بالمحافظـة ، وتـم جمـع  األراضـيجمیـع العـاملین بجھـاز حمایـة   إلـىالعاملین بھا ، ھذا باإلضافة  

،   م2021دیسـمبر    شـھري  فـيالبیانات بطریقة االستبیان بالمقابلة الشخصـیة ، وتـم جمـع البیانـات  
وتمثلـت أھـم .ستخدام التكـرارات والنسـب المئویـة  إ م مراجعة وتبویب البیانات بوت  ،م2022ینایر  و

 أھـمن  أوصـوره، و  التعـديین لدیھم علـم ومعرفـة لحـاالت  یالمتعد  المزارعین  جمیعأن    في  النتائج
التنـاقص   ھـي  التعـدياآلثار المترتبة على    أھمن  أو  ،التشوین، والبناء  وویر،  التب  ھي  التعديصور  
الزراعیـة، واسـتنزاف   األراضـي  أسـعارالزراعیة، وارتفاع    األراضينصیب الفرد من    فيالشدید  

التوعیـة بمخـاطر البنـاء   يھھذا المجال    فياإلرشادیة    األنشطة  أھمن  أحقوق األجیال المستقبلیة، و
 ، وأخیراً حل مشكالت المزارعین. یروالتبالزراعیة، والمحافظة علیھا من   األراضيعلى 

 . الزراعي اإلرشاد   البناء، ،، التشوینالزراعیة، التبویر األراضي على التعدي :الكلمات الدالة 
 مقدمة 

تناثرت العدید من الموضوعات    2011ینایر عام    25ظل األحداث المتالحقة عقب ثورة    في
برأسھا خاصة    التي والقضایا   القضایا  أمن    الزراعة،قطاع    فيتطل  ھذه    التعدي قضیة    ھيبرز 

ا  األراضيعلى   بعض  استغل  حیث  وحاالت   األمنیة   األوضاعنتھازیین  إلالزراعیة  المتردیة 
تعدیات شرسة على    التي  ىاألمن نفالت  إلا بموجة  البالد  بالمحافظات    األراضيعاشتھا  الزراعیة 

 ). 1711 :2014(حمدون، التشوین أو ،ف التجری بالبناء، أوسواء 
  أھم مصر تعد واحدة من    فيالزراعیة    األراضيعلى    التعديظاھرة    نأومما ال شك فیھ  

على    أثرتوقد    الراھن،الوقت    في تواجھھا    التي المشاكل   ملحوظ  الزراعي   اإلنتاجبشكل 
  السكاني ومنذ فترة طویلة تواجھ مصر مشكلة التضخم    .بدرجة كبیرة  المصري  القومي  واالقتصاد

ملیون نسمة یعیشون    82واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة، ویقدر عدد سكانھا بحوالي    إنھا حیث  
تقدر  4على   والتي  اإلجمالیة  مساحتھا  من  ویعكیلومتر  ملیون    بحوالي٪  على   التعدي  دمربع، 

 ,Abdel Maksoud) المتعاقبةتواجھ الحكومات المصریة    مشكلة خطیرةالزراعیة    األراضي
2014:839)  

كبیر    إلى  أدىمما    المتاحة    فيتناقص  الزراعیة  ذلك   للمجتمع، الرقعة  على  ساعد  وقد 
المرتفعة   من    فيالزیادة  السكان  وجود    ناحیة، عدد  ناحیة   أراضي وعدم  من  علیھا  للبناء  كافیة 

 أسعار   فيالزراعیة على بیعھا واالستفادة من االرتفاع    األراضيمالك    إقبالفضال على    أخرى،
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تحرم   التيوعدم فعالیة القوانین والتشریعات    الزراعیة،  األراضي   بأسعارالبناء بالمقارنة    أراضى
على   تنفیذ  األرضالبناء  وضعف  نطاق  الزراعیة  على  الظاھرة  ھذه  زیادة  على  انعكس  مما  ھا 

 ) 282-281: 2015 ،هللا فضل(واسع 
 علـى  الماضیة  القلیلة  السنوات  خالل  بالبناء  الزراعیة  األرض  على  التعدي  ظاھرة  تجلت  وقد

 التعـدي  حـاالت  عـدد  أن  أعلنت  قد  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  أن  حیث  الخصوص  وجھ
 1.5  نحو  بلغ  قد  مصر  محافظات  في  األخیرة  سنوات  الخمس  خالل  بالبناء  الزراعیة  األراضي  على

تعـِد   حالـة  ألـف  278  حـوالي  إزالـة  تـم  قـد  وأنـھ  فـدان  ألف  65  حوالي  مساحة  بإجمالي  حالة  ملیون
 التعـدي  ألن  نظـراً   اسـتمراره،  قبول  یمكن  ال  الوضع  وھذا  فقط.  فدان  ألف  16  نحو  مساحة  بإجمالي

 تمثـل  والتبـویر  التجریـف  مثل  األخرى  التعدي  مظاھر  على  عالوة  بالبناء  الزراعیة  األراضي  على
 باإلضـافة  للسكان،  والكساء  الغذاء  مصدر  بمثابة  وھو  نادر  اقتصادي  طبیعي  لمورد  وضیاعا   تھدیداً 

 القطـاع  سـكان  مـن  العظمـي  الغالبیـة  یمثلـون  حیـث  الـریفیین،  للسـكان  أساسي  دخل  مصدر  أنھ  إلى
 .)880-879: 2020ھیكل،(  ىالریف

 مشكلة البحث
ــة األراضــيمحدودیــة مصــر مــن  تعــاني استصــالح  فــيوضــعف االســتثمارات  ،الزراعی

 ،نتیجـة الزیـادة السـكانیة، وتغیـر نمـط االسـتھالك  ىالغـذائوارتفاع معدالت االستھالك    ،األراضي
لكثیر من السـلع والمنتجـات الغذائیـة الرئیسـیة وانخفـاض نصـیب   ىالذاتوتراجع معدالت االكتفاء  

 یحـتم علـى الدولـة  يالـذ  األمـرحجم الفجوة الغذائیـة،    ، واتساعالفدانمن    0.1  إلىمن الفدان  الفرد  
  .)2013،نعبد الرحم؛ 215 :2019،لأبو نحوسد ھذه الفجوة (  المصریة

یولیـو   2حتـى    م2011ینـایر    25الزراعیـة مـن    األراضـيعلـى    التعـديحیث بلغت حاالت  
فــداناً علــى  83780 حــواليعلیھــا بلغــت  متعــديبمســاحة  ىحالــة تعــد 1878630 يحــوالم 2018

 األراضـيعلـى    التعـديعلى مستوى محافظـة أسـیوط فقـد بلغـت حـاالت    ما أمستوى الجمھوریة.  
بمســاحة  حالــة تعــدى 130487 حــواليم  2020ینــایر  31حتــى  م2011ینــایر  25الزراعیــة مــن 

 ،األراضـيحمایـة    (جھـازفدان بجمیـع مراكـز محافظـة أسـیوط    4832  يحوالعلیھا بلغت    متعدي
2020( 

تـاریخ  فـيالزراعیـة بصـورة غیـر مسـبوقة   األرضعلـى    التعـديقد لوحظ تزاید حـاالت  و
فتـرة زمنیـة   فيالزراعیة    األراضيالزراعة المصریة حیث التھمت مساحة كبیرة من أجود أنواع  

وعدم القدرة على الوفـاء بالمتطلبـات الغذائیـة للمسـتھلك   ،قصیرة، مما یھدد باتساع الفجوة الغذائیة
  ).Abdel Maksoud,2014: 839(حاضرا ومستقبال   المصري

د الزراعیـة األراضـي علـى التعـدي ظـاھرة أن إلـىھنا  اإلشارة وتجدر  أخطـر أحـد مـن تُعـَ
 البناء أو التبویر أو بالتجریف التعدي ھذا كان سواءً  ،ىالحال الوقت في مصر تواجھھا  التي القضایا 

 تفاقمـت قـد القضیة تلك أن حیث ، 2011 عام ینایر أحداث بعد وباألخص الزراعیة، األرض على
 وبتسـلیط ،ملحوظ  بشـكل ككـل القـومي والنـاتج الزراعیـة، اإلنتاجیـة بھـا  تتأثر وقد ملحوظ، بشكل

 بشـكل بـرزت قـد الظـاھرة تلـك أن نجد فسوف للمسكن، الریفیة المجتمعات احتیاجات على الضوء
 بالبنـاء الزراعیـة األرض على التعدي أشكال وأخطر أھم أحد تمثل وھي األخیر، العقد في ملموس
 وتغییـر صـورھا، أقـوي فـي الزراعیة األراضي على يالعمران الزحف مشكلة تتضح حیث علیھا،
 مخطـط  غیـر ىعشـوائ بشـكل ىالغذائ لإلنتاج مورد أھم باعتبارھا  الزراعیة األرض ونشاط  وظیفة

  .)881: 2020ى (ھیكل ،المصر ىالزراع القانون بذلكاً  مخالف لھ،
 األمـر ودراستھا، الظاھرة تلك على الضوء بإلقاء الراھن البحث أھمیة ىتأت ذكره سبق  ومما 

الوضـع الـراھن لحـاالت  مـاھو كالتـالى: صـیاغتھا  تـم قـد ىوالت البحثیة التساؤالت بعض أثار يالذ
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 ھـيمـا  المؤدیـة لـذلك؟ و  األسـباب  أھـم  ھيوما    أسیوط؟محافظة  بالزراعیة    األراضي  على  التعدي
 الحلـول  أھـم  ھـيما    المجال؟ وأخیراً ھذا    في  يالزراعرشاد  ھو دور جھاز اإل  ؟ وما المترتبةاآلثار  

 ؟  والمقترحات للحد من تلك المشكلة
 أھداف البحث

ة یـالزراع  األراضـيعلى    التعديالتعرف على ظاھرة    إلىتھدف الدراسة الحالیة بشكل عام  
 أھـدافبإحدى قرى محافظة أسیوط وكیفیة مواجھتھا إرشادیاً وینبثـق مـن ھـذا الھـدف العـام عـدة  

  :يھوفرعیة 
وجھـة  الزراعیة بالمحافظة من األراضيعلى  التعديالتعرف على الوضع الراھن لظاھرة    -1

 .األراضيبجھاز حمایة   نالمسؤولی  نظر
الزراعیـة بمنطقـة   األراضـيعلـى    التعـديتحدید معرفة الزراع المبحوثین بصور وأسباب    -2

 لھا.البحث ومدى استخدامھم 
الزراعیـة بالمحافظـة وذلـك مـن  األراضـيعلـى    التعـديالمترتبة على مشكلة    اآلثاررصد    -3     
 التغلب علیھا. في يالزراع اإلرشاد ودوربالمحافظة    الزراعةمدیریة نظر المسئولین ب  ةوجھ

  ةالبحثیالطریقة 
بمحافظـة مركـز دیـروط التابعـة لریة صـنبو  ق  اختیار  أسیوط، وتممحافظة    فيأجرى البحث  

 التعـديعـدد حـاالت    إجمـاليأسیوط إلجراء ھذا البحث بإعتبارھا أكبر قرى المحافظـة مـن حیـث  
 .2022بالمحافظة لعام    األراضيالزراعیة وفقاً إلحصائیات جھاز حمایة    األراضيعلى 

 الزراعیـة بقریـة  األراضـيعلـى  المتعـدین  الـزراع  من  بسیطة  تم اختیار عینة عشوائیة  كما  
علـى   التعـديحـاالت  حجـم الشـاملة لجمـالى  إمـن    %7بنسـبة  وذلـك  متعدیاً    137قوامھا  بلغ  صنبو  

ً  1969الزراعیة بالقریة والبالغ    األراضي  .متعدیا
اشـتملت علـى العـاملین تم إختیار عینة عشـوائیة منتظمـة  فقد    الزراعیینعینة المرشدین    ما أ

عدد المرشـدین   جماليإ  من  %66مرشداً بنسبة    50تم اختیار    بالمحافظة، حیث  اإلرشادیةبالمراكز  
 .مرشداً  76الزراعیین بالمحافظة والبالغ  

بمدیریـة الزراعـة  األراضـيجھـاز حمایـة  موظفيموظفاً من   50  إختیارعینة قوامھا تم    كما 
 أسیوط.بمحافظة  

البحثیة الثالثة المستھدفة فئات  لل  استبیاناستمارات    ثالثتم إعداد  ولجمع البیانات البحثیة فقد  
جھـاز   الزراعـي، ومـوظفي  باإلرشـادوالعـاملین    الزراعیـة،  األراضـيعلى    وھم الزراع المتعدین

تناسب طبیعة   األسئلةكل استمارة منھم على حده على مجموعة من    اشتملتحیث    األراضيحمایة  
 عـن طریـق   اتاالسـتبیان  هجمع ھـذوتم    .البحث  ألھدافالبیانات المطلوبة من الفئة المستھدفة طبقاً  

 فـيسـتخدم  أو  م.2022  م، وینـایر2021دیسمبر    يشھرخالل    وذلك،  للمبحوثینالشخصیة  المقابلة  
 والنسب المئویة.،  البیانات التكراراتوتحلیل  عرض

 النتائج عرض ومناقشة 
 أفـرادمعظـم  حیـث أن  المبحـوثین    الشخصـیة للـزراعبعض الخصـائص    )1یلخص جدول (

أفـراد العینـة   ثلثـي  ن، وأفـأكثرسـنة    50  مـنالفئـة العمریـة األعلـى    فيیقعون    %)66.42(  العینة
 %)60.58( العینـة فـرادأ  معظـم  أن  كمـا   ،%) حاصلین على مستوى تعلیمى ابتدائى فأقل65.69(

 أفدنة.تتراوح من فدانین إلى خمسة  یحوزون مساحات زراعیة 
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مـن  أكثـرلـدیھم  %)62.04العینـة ( ثلثـي أن ثاألسـر حیـكبر حجم   إلى  )1(  لجدو  یشیرو
لـدیھم   %)58.39نفس الجدول السابق إلى أن أكثر من نصف أفراد العینـة (  كما یشیر  ،أفراد  سبعة
 عددھم من ثالثة إلى أربعة ذكور باألسرة.  حذكور یتراوأبناء  

ً مبحوثین زراع اللل ىوالنسب ىالعددالتوزیع  .1جدول   )137(ن=لخصائص الشخصیة ل وفقا
 النسبة المئویة  العدد  الخصائص

 السن -1
 3.65 5 سنة  35اقل من 

 29.93 41 سنة 50ل من ألق 35
 66.42 91 كثر أ سنة ف 50
 الحالة التعلیمیة -2

 27 37 امى
 26.28 36 یقرأ ویكتب 

 12.41 17 ابتدائى
 3.65 5 اعدادى 
 28.47 39 ثانوى

 2.19 3 كثر أجامعى ف
 حجم المساحة المزروعة -3
 19.71 27 فدان  2قل من أ

 60.58 83 فدان 2-5
 19.71 27 فدان 5كثر من أ

 األسرةحجم  -4
 4.38 6 أفراد  5اقل من 

 33.58 46 أفراد  5-7
 62.04 85 أفراد  7من  أكثر

 الذكور  األبناءعدد  -5
1-2 13 9.49 
3-4 80 58.39 

 32.12 44 4من  أكثر
 استمارة استبیان الزراع :المصدر

الزراعیـة   األراضـيعلـى    التعـديالوضـع الـراھن لظـاھرة    ى) إلـ2وتشیر نتائج جـدول (
 یلیـھ  تعـدى،حالـة    19830جمـالى حـاالت  إ ب  األولحیث احتـل مركـز دیـروط الترتیـب    بالمحافظة

 18848جمـالى حـاالت  إ مركـز منفلـوط ب  یلیـھحالة تعـدى،    19823حاالت    جماليإ بمركز أسیوط  
 المحافظـة وذلـكتعدى على مستوى    لةحا   2471جمالى حاالت  إ ب  میالغنا مركز    وأخیراً   تعدى،حالة  

 .م2020عام خالل  
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  الزراعیة بالمحافظة األراضيعلى  التعديالراھن لظاھرة  . الوضع2 جدول

 العدد  المركز 
 التعدي مساحات 

الترتیب طبقا لعدد   التعدي شكالأ
 التعدي حاالت 

الترتیب طبقا  
المساحة المتعدى  

 ف ط س علیھا

 3 1 البناء  -تشوین –تبویر  669 1 17 19830 دیروط 
 4 6 البناء  -تشوین –تبویر  551 19 10 13148 القوصیة 
 1 3 البناء  -تشوین –تبویر  822 16 13 18848 منفلوط
 2 2 البناء  -تشوین –تبویر  690 21 10 19823 أسیوط
 7 7 البناء  -تشوین –تبویر  386 23 23 11166 أبوتیج 
 10 10 البناء  -تشوین –تبویر  181 17 8 5148 صدفا
 11 11 البناء  -تشوین –تبویر  112 23 20 2471 الغنایم 
 5 5 البناء  -تشوین –تبویر  492 14 6 13636 أبنوب 
 6 4 البناء  -تشوین –تبویر  491 10 2 13789 الفتح

 8 8 البناء  -تشوین –تبویر  218 5 18 6329 الساحل
 9 9 البناء  -تشوین –تبویر  213 9 14 6299 البدارى
    4831 19 21 130487 ىاإلجمال

 .م2020 ،بیانات غیر منشورة  ،األراضيإدارة حمایة    بأسیوط،: مدیریة الزراعة المصدر
نتـائج أشارت  فقد، الزراعیة األراضيعلى   التعديمعرفة الزراع المبحوثین بصور    أما عن

الزراعیـة   األراضـيعلـى    التعـديبصور  المبحوثین لدیھم معرفة  جمیع الزراع    أن  إلى  )3(  جدول
األرض  مـن تبـویر التعـدي جمیع صـور وأن  تجریفوال  البناء،  التشوین،  التبویر،  فيتمثلت    والتي

حـین أن جمیـع الـزراع المبحـوثین ال   فـيالزراعیة والبناء والتشوین یستخدمھا الزراع المبحوثین  
  ). 4(جدول یستخدموا التجریف  

ً  مبحوثینزراع اللل ىوالنسب ىالعددالتوزیع  .3جدول   التعديبصور  معرفتھمل وفقا
 مدى المعرفة  التعديصور 

 % ال یعرف  % یعرف 
 - - 100 137 الزراعیة  األرض تجریف 

 - - 100 137 الزراعیة األرضتبویر 
 - - 100 137 الزراعیة األرضالبناء على 

 - - 100 137 الزراعیة األرضتشوین 
 استمارة استبیان الزراع :المصدر

ً مبحــوثین زراع الللــ والنســبي العــدديالتوزیــع  .4جــدول  األراضــيعلــى  التعــديســتخدام صــور ال وفقــا
 الزراعیة 

 ال یستخدم  یستخدم التعديصور 
 % العدد  % العدد 

 100 137 - - الزراعیة  األرض تجریف 
 - - 100 137 الزراعیة األرضتبویر 

 - - 100 137 الزراعیة األرضالبناء على 
 - - 100 137 الزراعیة األرضتشوین 

 استمارة استبیان الزراع :المصدر
ــ5(جــدول یشــیر و ــة  %)94.89لــزراع المبحــوثین (ا معظــم أن ى) إل ــدیھم معرف  بإجھــادل

 ىالسـطحاالنجراف بـوأخـواص التربـة   بتدھورالعظمى  بینما ال یعرف غالبیتھم  رض الزراعیة  ألا
 التوالي.على  %99.27و%، 98.54 الزراعیة بنسب  لألرض
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ً مبحوثین زراع اللل ىوالنسب ىالعددالتوزیع  .5جدول   )137(ن=التعدي لكابمش معرفتھمل وفقا
 مدى المعرفة  التعديمعرفة مشاكل 

 % ال یعرف  % یعرف 
 98.54 135 1.46 2 تدھور خواص التربة

 99.27 136 0.73 1 الزراعیة لألرض ىالسطحاالنجراف 
 5.11 7 94.89 130 الزراعیة األرض  جھادإ

 استمارة استبیان الزراع :المصدر
 فـي)  6(جـدول  فیلخصـھا    البحـث  الزراعیـة بمنطقـة  األراضـيعلـى    التعدي  أسبابأما عن  

ازدحام القریة بالسـكان وذلـك بنسـب  وأخیراً  المسكن،ثم توسیع    الزوجات،یلیھ تعدد    اإلنجابكثرة  
ھـذا  في اإلنجابالتأثیر الواضح لكثرة   إلىشیر  یعلى الترتیب، مما    7.3%،  %  40.88  ،%  64.23
 المجال.

علـى   التعـدي  أسـباب  فـيلـزراع المبحـوثین حسـب وجھـة نظـرھم  ل  ىوالنسـبى  العـددالتوزیـع    .6جدول
 الزراعیة األراضي

 % العدد  التعدي أسباب
 29.20 40  ىالمبان أراضىارتفاع سعر 

 7.30 10 من الداخل       القریةازدحام 
 64.23 88       اإلنجابكثرة 

 40.88 56 تعدد الزوجات     
 37.96 52 البیت القدیم مشترك   

 10.22 14 الذكور   لألبناءتوفیر سكن 
 26.28 36       ىزراعمشروع   قامةإ
 0.73 1       ىصناعمشروع   قامةإ

 استمارة استبیان الزراع :المصدر
 جـدولتشیر بیانات  ف  منطقة البحث  في  ةالزراعی  األراضيعلى    التعديتحدید نوعیة    أما عن

حیث جاء بناء منـزل   البحث،الزراعیة بمنطقة    األراضيعلى    التعديتباین نوعیة حاالت    إلى  )7(
 أنابیبعمل مستودع    وأخیراً ،  ىالثانالمركز    فيمزرعة دواجن    إنشاءثم    األول،المركز    فيللسكن  

    .يالتوال% على  0.73 %، 26.28 %، 96.35بوتاجاز، وذلك بنسب بلغت 
ً مبحوثین زراع اللل ىوالنسب ىالعددالتوزیع  .7جدول  الزراعیة لدیھم األراضيعلى  التعدينوع ل وفقا

 % العدد  التعدينوع 
 96.35 132 منزل

 26.28 36 دواجن  مزرعة
 2.92 4 ى حیوان إنتاج مزرعة

 0.73 1 بوتاجاز أنابیبمستودع 
 1.46 2 مسجد 
 0.73 1 كنیسة

 استمارة استبیان الزراع :المصدر
 ھـيو  التعـديالمبحـوثین عـن ظـاھرة  الزراع  مصادر معلومات    أھمفیوضح    )8(جدول  أما  

 89.05  %،  94.16الصحف الوطنیة وذلك بنسبة    اإلذاعیة، وأخیراً یلیھا البرامج    التلیفزیون،برامج  
 على الترتیب.%  %3.64، 
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ً مبحوثین  زراع اللل  والنسبي  العددي  . التوزیع8ل  جدو والقـوانین   التعـديمصـادر معلومـاتھم عـن  ل  وفقـا
 المرتبطة بھا

 % العدد  التعدي مصادر المعلومات عن 
 94.16 129 التلیفزیون 
 6.57 9    واألصدقاءالجیران 

 56.93 78 الوحدة المحلیة بالقریة
 3.64 5 الصحف الوطنیة

 89.05 122 اإلذاعة 
 استمارة استبیان الزراع :المصدر

علـى علـم   %)  99.27(المبحـوثین  یـة العظمـى مـن الـزراع  بالغال  ن) أ9(جدول  تشیر نتائج  
قوانین مثل قانون البناء   ةوالغالبیة العظمى منھم الیعرفون ثالث  ،التعديقوانین خاصة بمنع    ةبخمس

حـین تـدل   فـي  .م  2018لسـنة    7وقانون رقم    ،م  2020ةالتصالح لسن  م، وقانون2019الموحد لسنة  
ثم عدم   مني،األ  نفالتالا  :ھيعدم الخشیة من تلك القوانین    أسباب  أھم  أنعلى    )10(بیانات جدول  

 61.31 %، 66.42  %،  84.67بنسـبة    وذلـكالزراعیة    األراضيعلى    التعديوجود بدیل آخر لمنع  
  الترتیب.على  %

ً للزراع المبحوثین  ىوالنسب ىالعددالتوزیع  .9جدول  التعديمعرفتھم بقوانین منع ل وفقا
 ال یعرف  یعرف  القانون 

 % العدد  % العدد 
 99.27 136 0.73 1 التصالح قانون أو الموحد البناء قانون :م2019 لسنة17 رقم القانون
 90.51 124 9.49 13 سنوات 3بتقسیط قیمة التصالح على  2020لسنة  1رقم  القانون

في قضایا التعدي على األراضي  2018لسنة  7قانون الزراعة رقم 
آالف   5على نفقة المخالف لعقوبة تبدأ من  إزالة التعدي الزراعیة وتتم

سنوات، فضًال عن  5مالیین جنیھ، والحبس قد یصل إلى  5جنیھ حتى 
 تحویل المخالف إلى النیابة العسكریة

1 0.73 136 99.27 

 116، والمعدل بالقانون رقم 1966لسنة  53قانون الزراعة رقم  
ومنشآت في   مباني أيإقامة  152المادة رقم  في، حظر 1983لسنة 

 األرض الزراعیة
136 99.27 1 0.73 

المادة   اآلت  372نصت  القانون على  من  تعدى على    :ىمكرًرا  من  كل 
على   تزید  وال  سنتین  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  یعُاقب  زراعیة  أرض 

عن   تقل  ال  وبغرامة  سنوات  على    100خمس  تزید  وال  جنیھ  ألف 
 .ملیون جنیھ

136 99.27 1 0.73 

 0.73 1 99.27 136  1996 العسكري األمر
 0.73 1 99.27 136  1979 لسنة 59 رقم القانون

 استمارة استبیان الزراع :المصدر
سـباب عـدم الخشـیة مـن ألللزراع المبحوثین حسـب وجھـة نظـرھم    يوالنسب  يالعددالتوزیع    .10جدول

 التعديعواقب 
 % العدد  األسباب

 84.67 116 منى ألنفالت اإلا
 66.42 91 عدم وجود بدیل

 61.31 84 عدم علمھ بالقوانین الجدیدة
 6.57 9 التعديال یعرف بالقوانین وقت 
 54.01 74 ن یمن المتعدی هشأن المتعدى شأن غیر

 41.61 57  ىالمبانزاالت لبعض إلعدم تنفیذ ا

 استمارة استبیان الزراع :المصدر
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الزراعیـة كمـا یراھـا العـاملین  األراضـيعلـى  التعـديالمترتبة علـى مشـكلة   اآلثارأما عن         
 نأ  إلـى  )11(جـدول  نتـائج    أسـیوط، فتشـیربمحافظـة    األراضـيوالعاملین بجھاز حمایـة    باإلرشاد
نصـیب   وتنـاقصالزراعیـة  السـلع والحاصـالت    أسعاررتفاع  إ  نأ  إلى  اشاروأقد    باإلرشادالعاملین  

 وأخیـراً ،  يالوطن  يالغذائ  األمنالزراعیة وتھدید    اإلنتاجیةالزراعیة وانخفاض    األراضيالفرد من  
 %،  72%،  74  %،78  %،78بنسـب    كاألخرى، وذلـالمحاصیل الزراعیة من الدول    ستیرادا  زیادة

  .على الترتیب % 48
 اآلثـار  أھـم  نأ  إلـى  ا بـنفس الجـدول السـابق شـاروأقـد  ف  األراضيالعاملین بجھاز حمایة    ما أ

تنـاقص نصـیب الفـرد مـن   ھـيالزراعیـة بالمحافظـة    األراضـيعلى    التعديالمترتبة على مشكلة  
ــة،  األرض ــاع وإالزراعی ــة،الســلع والحاصــالت  أســعاررتف ــوق و الزراعی ــالاســتنزاف حق  األجی

 82  %،  92، وذلك بنسب  األخرىالمحاصیل الزراعیة من الدول    ستیرادازیادة    وأخیراً   المستقبلیة،
 .واليالتعلى  % 52 %، 80 %،

المرشــدین  نظــر ةالزراعیــة مــن وجھــ األراضــيعلــى  التعــديالمترتبــة علــى مشــكلة  اآلثــار .11جــدول
 األراضيبجھاز حمایة  نلعاملیالزراعیین وا

 التعدي المترتبة على مشكلة  اآلثار

  نظر المرشدین ةوجھ
 الزراعیین 

نظر العاملین وجھة 
 األراضي بجھاز حمایة 

 % العدد % العدد
 82 41 78 39 السلع والحاصالت الزراعیة أسعارارتفاع 

 92 46 78 39 الزراعیة  األرض تناقص نصیب الفرد من 
 60 30 74 37 الزراعیة اإلنتاجیةانخفاض 

 78 39 72 36 الوطني  الغذائي األمنتھدید 
 70 35 62 31 األراضي عدم العمل واالتكالیة على بیع 

 80 40 58 29 المستقبلیة األجیالاستنزاف حقوق 
 68 34 54 27 ارتفاع نسبة البطالة بین العمالة الزراعیة

 64 32 52 26 ىالنقدانخفاض الدخل  
 52 26 48 24   األخرىزیادة استیراد المحاصیل الزراعیة من الدول 

  األراضيوالعاملین بجھاز حمایة  استبیان المرشدین : استماراتالمصدر
علــى  التعــديالحــد مــن ظــاھرة  فــي األراضــيوجھــاز حمایــة  ،ياإلرشــاددور الجھــاز  أمــا عــن
 فیشـیر األراضـيوالعـاملین بجھـاز حمایـة  ،  باإلرشـاد  ننظر العاملیالزراعیة من وجھة    األراضي

مجـال الحـد مـن   فـي  المـزارعینبـذلت لتوعیـة    ىالتـ  اإلرشـادیة  األنشـطة  أھم  أنإلى    )12(جدول  
 األراضـيالزراعیـة، التوعیـة بزراعـة    األراضـي  فـيالتوعیة بمخاطر البنـاء    :ھي  التعديمشكلة  

الزراعیـة   ىراضألبا حل مشكالت المزارعین المتعلقة    إلى  التبویر، باإلضافةوالمحافظة علیھا من  
 على الترتیب. %70 %، 90 %، 100وذلك بنسب 

اإلرشـاد للحـد مـن ظـاھرة دور  فـي  باإلرشـادلوجھـة نظـر العـاملین    والنسـبي  العدديالتوزیع    .12جدول
  التعدي

 % العدد  ىالحال اإلرشاددور 
 90 45 والمحافظة علیھا من التبویر  األراضيالتوعیة بزراعة 

 100 50 الزراعیة األراضي فيالتوعیة بمخاطر البناء 
 70 35 الزراعیة  ىراضألباحل مشكالت المزارعین المتعلقة 

 78 39 المباني فيتوعیة المزارعین بعدم التوسع االفقى 
 82 41 المنافسة مع المنتج المحلى التوصیة بعدم استیراد المحاصیل الزراعیة لتقلیل عنصر 

 استبیان المرشدین : استمارةالمصدر
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 األراضـيعلـى    التعديالحد من مشكلة    في  األراضيدور جھاز حمایة    )13(جدول    یوضح
وإزالـة المخالفـات وقـت حـدوثھا، اكتشـاف المخالفـة   ،عمـل جمیـع المحاضـر  من خـاللالزراعیة  

عدم ترك المخلفات والتعدیات حتى تتطور ویصعب التعامل معھا   وأخیراً بمجرد حدوثھا،    والتعدي
 .الترتیبعلى  % 52 %، 84 %، 100 وذلك بنسب

دور جھـاز حمایـة  فـي  األراضـيلوجھة نظر العاملین بجھاز حمایـة    ىوالنسب  ىالعددالتوزیع    .13جدول
 الزراعیة األراضيعلى  التعديللحد من ظاھرة  األراضي

 % العدد  األراضي  ةجھاز حمایدور 
 100 50 عمل جمیع المحاضر وإزالة المخالفات وقت حدوثھا 

 84 42 بمجرد حدوثھا ىوالتعداكتشاف المخالفة 
 78 39 أساسات حفر  أوكان تشوین   سواءعلى الفور   التعدي إزالة

 70 35 ن القضاءمالرادعة  راءاتجإلسرعة تطبیق ا
 52 26 عدم ترك المخلفات والتعدیات حتى تتطور ویصعب التعامل معھا

 األراضياستمارة استبیان جھاز حمایة   :المصدر
على   التعديللحد من ظاھرة  بمحافظة أسیوط    باإلرشادأھم الحلول والمقترحات من العاملین  وعن   

 ،جدیـدةمدن  ، وإقامةتھا لزراع الصحراء إلىالتوجھ  في )14(جدول  فیلخصھا الزراعیة  األراضي
 الترتیب. على %80 %،90وذلك بنسب ، الملزمة وتنفیذ القوانین نالقوانی وتشدید
ً   أسیوطبمحافظة    باإلرشادللعاملین    ىوالنسب  ىالعددالتوزیع    .14جدول مقترحاتھم للحد من مشكلة ل  وفقا

 الزراعیة  األراضيعلى  التعدي
 % العدد  المقترحات 

 90 45 مدن جدیدة  وإقامةلزراعتھا   الصحراء إلىالتوجھ 
 64 32 بدیل ىاجتماعسكن  إیجاد

 30 15 سيأالر حث المزارعین على التوسع 
 80 40 الملزمة وتنفیذ القوانین  نتشدید القوانی

 22 11 رعایة الفالح في ىاالجتماعالضمان 
 70 35 للمحاصیل ةسعریوضع سیاسة 

 40 20 الزراعیة األراضيعلى  التعديتحرم  التيتجدید القوانین 
 22 11 الصحراویة  األراضي أسعارخفض 
 60 30 ةالصحراوی  األراضيتملیك  في اإلجراءاتتقلیل 

 58 29 الصحراء  فيبناء لعمل حوافز ل
 20 10 التعدیات وإزالةمنع   فيضرورة تدخل الجھات السیادیة بقوة وحزم  

 76 38 الزراعیة   األراضيدور حمایة   فيتوكیل القوات المسلحة 
 استمارة استبیان المرشدین :المصدر

 بمحافظـة  األراضـيمقترحـات العـاملین بجھـاز حمایـة    أھـم  إلى  )15(جدول    جنتائوتشیر  
فـي   ةرض جدیـدأاستصـالح  ب  األرضالمخـالف بتبـویر    إلـزام  ھـي  التعـديللحد من مشكلة    أسیوط 

علـى   %80  %،88  بنسـب  المخالفـات، وذلـك  إزالـةتنفیـذ    فـيمشاركة القوات المسـلحة    الصحراء،
 الترتیب.
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ً سـیوط  أبمحافظـة    األراضـيللعاملین بجھاز حمایة    والنسبي  يالعددالتوزیع  .15جدول مقترحـاتھم ل  وفقـا
 ة یالزراع األراضيعلى  التعديللحد من مشكلة 

 % العدد  المقترحات 
 تنفیذ وعقوبات رادعة  ةجھات ذات صف  إلى  األراضينشاط جھاز حمایة    إسناد

 40 20  التعديلحاالت 
 54 27 ةمجتمعات زراعیة وعمرانیة جدید إنشاءن مثل یلمتعدیل لبدائضرورة وجود 

 66 33 بعید عن الشرطة األراضيعلى  التعديحاالت ل للتصديجھاز خاص  إنشاء
 80 40 المخالفات إزالةتنفیذ  فيمشاركة القوات المسلحة 

 74 37 مساكن شعبیة قریبة من المناطق الزراعیة  إنشاء
 النزاھــةمعــروف عــنھم    األراضيجھاز حمایة    فياختیار فریق من المھندسین  

 50 25 والشرف
 88 44 الصحراء في ةرض جدیدأ باستصالح األرضالمخالف بتبویر  إلزام

 استصــالحلتقــوم بتعلــیم  داخلــيمدارس زراعیــة نظــام الخمــس ســنوات   إنشاء
 70 35 ستصالحھا إل أفدنة 5كل فرد  وإعطاء الصحراویة  األراضي

 للتصــدي اإلعــالموســائل بعــن طریــق عمــل نــدوات  ترااالــوزتضــامن جمیــع 
 60 30 ةیالزراع األراضيعلى  التعديلظاھرة 

 األراضيجھاز حمایة   استمارة استبیان :المصدر
 الخاتمة والتوصیات 

فیما   نُوِرد  نتائج،  من  إلیھ  التوصل  تم  ما  إلى  التوصیات،    یلياستناداً  تفید    والتيأھم  قد 
ظاھرة   انتشار  من  للحد  والبرامج،  السیاسات  وواضعي  المخططین  أو  على    التعديالمشرعین، 

بأ  أو  بالبناء،  الزراعیة  مظاھر    ى األرض  أو  صور  من  أخرى  األرض    التعديصورة  على 
 الزراعیة: 

ع  -  1 الحفاظ  بنشرثقافة  المعنویة  والشئون  اإلعالم  وزارة  مثل  المعنیة  الجھات  قیام  لى  ضرورة 
الموارد البیئیة والطبیعیة وصیانتھا، وكذا نشر الثقافة القانونیة، لتثقیف الریفیین بأھم المواد القانونیة  

مالتي تُجرم   الزراعیة، والمیاه.  ى على الموارد البیئیة والطبیعیة كاألراض  التعدي وتُحر�

حدیثة وسائل   ستحداثبا  األراضي ضرورة قیام الجھات المعنیة مثل وزارة الزراعة واستصالح  -2
منصة   وتصمیم  إنشاء  مثل  والمزارعین،  الریفیین  من  جمھورھا  لمخاطبة  تقلیدیة  لكترونیة  إغیر 

  .لخدمة الریفیین، وتوعیتھم

 المصري  الزراعيمختلف وسائل اإلعالم    فيالتركیز على نشر العدید من البرامج والمسلسالت  -3
 المجال. ھذا  في للتوعیة

المتعلقة بالبناء، بھدف سد تلك االحتیاجات من    ى حصر لكافة احتیاجات المجتمع الریفالقیام بعمل  -4
، لتخطیط وتنظیم عملیة  ىخالل عمل شراكة بین وزارة الزراعة، والھیئة العامة للتخطیط العمران

المجتمعات الریفیة، وتفادیاً لعشوائیتھا وما ینجم عنھا من مخالفات وتعدیات على األرض    فيالبناء  
 الزراعیة. 

  األراضي استصالح واستزراع تستھدف والتي القومیة،  الزراعیة والمشروعات البرامج تشجیع -5
 ملیونال ونصف الملیون وتنمیة استصالح  مثل مشروع جدیدة،  عمرانیة مجتمعات  وإقامة الجدیدة،

 التكدس.  مشكلة شأنھ حل من والذي فدان،
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Abstract 

This research aims to study the reality of the phenomenon of encroachment 
on agricultural lands in the largest village in terms of the number of trespassers in 
Assiut Governorate, which is the village of Sunbo, where a simple random 
sample was selected who's amounted to 137 trespassing farmers, representing 7% 
of the total trespassers in the village, and the research was conducted on a sample 
of workers in the extension centers. Their number reached 50 workers, 
representing 66% of its total employees, in addition to all employees of the Land 
Protection Agency in the governorate. The data was collected using a 
questionnaire by personal interview. The data was collected in the months of 
December 2021 and January 2022, then reviewing and tabulating the data using 
frequencies and percentage. The most important results were that all of the 
trespassing farmers had knowledge of cases of encroachment and its forms, and 
that the most important forms of encroachment were tampering, destruction, and 
construction, and that the most important effects of encroachment are the severe 
decrease in the per capita share of agricultural lands, the rise in agricultural lands 
prices, and the depletion of the rights of generations. The most important 
extension activities in this field are raising awareness of the dangers of building 
on agricultural lands, preserving them from waste, and finally solving problems 
farmers. 

Keywords: Encroachment on agricultural lands, waste, destruction, construction, 

agricultural extension. 


