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 المقدمة 
: 

يعتبر القطاع الزراعى ركيزة هامة من ركائز التنميةة اقتتاةادية الاقمتماعيةة 
تيامةةاتهس  ةةالا   معةةد دالرا هامةةا مةةى امةةداد ال ةةكان ب يبممهالريةةة ماةةر العربيةةة  يةة  

عتبةةر مةةن  كلةةر القطاعةةاد اقتتاةةادية يالغذائيةةة  ال الك ةةائيةا هةةذا باقلةةامة  لةةى  نةة  
تالتةةع عمةةى   ةةن ا ةةت داس تالةةةا لةةذا مةة ن نمةةاا عمميةةة التنميةة اقتتاةةادية تشةغي  لمعم

 المالارد البشرية.
لة   ينتمةى  ية ا اقتتاةادية الهامةةقطاعةاد اليعتبةر تطةاع الزراعةة مةن كما 

 ةةةكان مةةةن  ممةةةالى  %56 ةةةالال   س كلةةةر مةةةن ناةةةع  ةةةكان ماةةةر  يةةة  تبمةةة  ن ةةةبته
% مةةةةن تيمةةةةة النةةةةات  الم مةةةةى 1665الممهالريةةةةةا كمةةةةا ي ةةةةاهس تطةةةةاع الزراعةةةةة ب ةةةةالالى 

مميةةةةةار منيةةةةة  الذلةةةةة  عةةةةةاس  8266 ن ةةةةةالتبمةةةةة  تيمةةةةةة اإلنتةةةةةا  الزراعةةةةةى  كمةةةةةااإلممةةةةةالىا 
2002/2003

ا هذا باإللامة  لى  نة  يعتبةر   ةد ماةادر النقةد ا منبةى مةن  ة   (1)
  .الزراعية  ايمة الاادراد

   مةةةس ال ةةةكان الةةةزراعيين بممهالريةةةة ماةةةر العربيةةةة يبمةةة التمةةةدر اقشةةةارة بةةةان 
ا كمةةةا  ن القةةةالة العاممةةةة الزراعيةةةة تملةةة  2002/2003مميةةةالن ن ةةةمة عةةةاس  3861 ةةالالى 
اش القطةةاع ةالريةا البالتةةالى مةة ن انتعةةةمة بالممهةةة% مةةن  ممةةالى القةةالة العامةة2768 ةةالال  

زيد ةالرية يعنةةى  تا ةةة المةةةادية لإلنتةةا  الزراعةةى بالممهةةةالزراعةةى الارتعةةاع الكعةةا ة اقتتاةة
 معيشةةةة ملةةة  لمقةةالة العاممةةةة الزراعيةةةة الارتعةةةاع م ةةةتال  مةةن مةةةرص العمةةة  مةةةى ظةةةرالع 

 ال كان الزراعيين.
اللعةة  درا ةةة المةةالارد البشةةرية مةةن ا مةةالر الهامةةة الالتةةى يمةةد  ن تكةةالن لةةمن  

يعتبةر العمة  ال    لةى  ملة  ا ةت داس لهةذم المةالاردا االلالياد التنمية اقتتاةادية لمالاةال 
ية  ا هةداع المرمةالةا باإللةامة لت ق يةلةرالر ال من  هس العنااةرالبشر  باعة عامة 

عنااةةةر الالتةةةى تعتبةةةر  لةةةى بقيةةةة عنااةةةر اإلنتةةةا  ا  ةةةر  الهةةةى ا رض الر س المةةةا  
اإلنتةةا  الرئي ةةيةا  ق  ن العمةة  البشةةر  يتمتةةا ب هميةةة  ااةةة عةةن  يةةرم مةةن العنااةةر 

ا الالةةد   ا  ةةر  البشةةر اإلنتاميةةة ا  ةةر  الذلةة  قرتباطةة  الالليةة  الالمباشةةر بالعناةةر 
                                                           

ا نشةرة الةد   الزراعةىالزارعة الزراعة الا تا ا ا رالىا اإلدارة المركزية لإلتتااد الزراعةىا  (1)
2003. 
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مة  لةةةى انةةة  يعتبةةةر العناةةةر المةةةةنظس لبقيةةةة العنااةةةر ا  ةةةر ا البالتةةةالى مةةةة ن باإللةةةا 
 هميةة مةى  يةام  مةراد الممتمةاا  ية  تةد يزيةد الالتةد  العناارعنار العم  من  كلر 

 .(*)مى    نشاط   ر  المنع  مى العم  عن
كما يعتبر عنار العم  البشر  الزراعى   د المالارد الهامة لمنهالض بالنةات   
ى. اللةةذل  مةة ن ت قيةة  الكعةةا ة اإلنتاميةةة الزراعيةةة يتالتةةع عمةةى كعةةا ة   ةةت داس الزراعةة

عنااةةةر اإلنتةةةا  الزراعيةةةة ال همهةةةا عناةةةر العمةةة  البشةةةر  الزراعةةةى. النظةةةرا  لم ةةةاهمة 
القطةةةةاع الزراعةةةةى مةةةةى زيةةةةادة النةةةةات  القةةةةالمى ب عتبةةةةارم   ةةةةد القطاعةةةةاد الرائةةةةدة لمتنميةةةةة 

مميةةالن عامةة   5.53لةةةا تاةة   لةةى  ةةالال  اإلتتاةةاديةا التشةةغي  ن ةةبة كبيةةرة مةةن العما
مميةةةالن عامةةة  عةةةاس  1969% مةةةن  ممةةةالى تةةةالة العمةةة  الالبالغةةةة ن ةةةال 2768تملةةة  ن ةةةال 

2002/2003
ا مةة ن ا مةةر يتطمةةد لةةرالرة دمةةا عممةةة التنميةةة الزراعيةةة  تةةى يمكةةن (1)

ت قيةة   تاةةى كعةةا ة  نتاميةةة مةةن ا ةةت داس المةةالارد الزراعيةةة المتا ةةة ال ااةةة العمالةةة 
 ا الذل  من منطم   نها  مر الزاالية مى تنمية اإلنتا  الزراعى.الزراعية
التمعةد العمالةةة الزراعيةة دالرا  هامةةا  مةةى  نتةا  الم ااةةي  الزراعيةة لكالنهةةا  هةةس  

التعتةد ال يةاز  مةى  لالمةالدالعناار اإلنتامية المؤلرة مى النشاط الزراعىا الذلة  نظةرا  
 التقنيةة ال ديلةة الكاممةة. ى ا ةت داسالتال ةا مةاةعالبة  مما يةؤد  الةى الزراعة المارية

م ةةاهمة العمالةةة الزراعيةةة لترامةةا مةةى ا هميةةة الن ةةبية ال ةةنالاد المالةةية شةةهدد  اللقةةد
العمةة  الالةةذ  يرمةةا  لةةى زيةةادة مةةى  مةةس القةةالة العاممةةة الكميةةة نتيمةةة لمزيةةادة   مةةى  ةةال 

الالعمةةةة  مةةةةى تطاعةةةةاد  نتاميةةةةة   ةةةةر   همهةةةةا  ال ةةةةكانية مةةةةا المةةةةالد الهمةةةةرة ال ارميةةةةة
   .الاناعة الال دماد

 مشكمة الدراسة:
 اقمابة عمى الت اؤقد اقتية:تكمن مشكمة الدرا ة مى  

تى: ما هى المالا س البالتالى يبرز الت اؤ  اآلالزراعة لظاهرة المال ميةا ت لا  -
التى يشهد ميها القطاع الزراعى زيادة اال ان عاض مى الطمد عمى العمالة 

 الزراعية؟
المؤلرة عمى عدة عالام  اتتااديةا مما هى  هس العالام  اقتتاادية تت لر الزراعة ب -

                                                           

 تد   اإلدارة لمن عنار العم ا كما يعتبر هذا العنار الماللد الرئي ى لعنار ر س الما . )*(
 .2003ا ال نال  الكتاد اإل اائىالمهاز المركز  لمتعبئة العامة الاإل اا ا  (1)
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   مس العمالة الزراعية؟ 

 ر  عمى مد  كعا ة تعتمد  نتامية الزراعة كغيرها من القطاعاد اقتتاادية ا  -
ا ت داس عناار اقنتا  الالتى   د  ركانها العمالةا مه  يتس ا ت داس العمالة مى 

 قة اتتاادية  س ق؟بطريالمارية الزراعة 

 ه  يالمد تشغي  كام  لمعمالة  س يالمد بطالة زراعية. -
 هدف الدراسة:

لعمالة الزراعية باعتبارها من اهس العناار اتهدع الدرا ة  لى ت مي   
 اقنتامية المؤلرة عمى الزراعة الذل  من     النقاط التالية:

التعرض لبعض المؤشراد اقتتاادية المرتبطة بالاللا الراهن لمعمالة الزراعية   -
بممهالرية مار العربية باعة عامة مل : تطالر العمالة الزراعيةا الاقهمية الن بية 

 لتكاليع العمالة الزراعية الى اممالى التكاليع الزراعية  هس الم ااي  الزراعية.
الاال  الى بعض المؤشراد اقتتاادية ال اا  تقدير بعض الدالا  اقنتامية لم  -

بالعمالة الزراعية مل : مرالنة عنار العم ا الالكعا ة اقتتاادية لعنار العم ا 
الالمعد  ال د  ل     التكناللالمىا الت ديد كمية العم  المطمالبة المد  اتترابها 

 من متال ط كمية العم  المقدرة بالعينة ماللا الدرا ة.

من العم  )العرض( الالمتاا  )الطمد(   المؤلرة عمى الم ت دستقدير  هس العالام  -
البشر  الزراعى الذل  لمالاال  الى ت ديد  هس هذم العالام ا  باقلامة الى 

مر التالازنىا البالتالى امكانية تقدير م تال  العمالة )البطالة( الالاال  الى ا 
 ال ائدة عمى م تال  الم ااي  ماللا الدرا ة.

ة الزراعية من     عدة معادقد كم االلة لم اكام الالاتاا درا ة  ال  العمال  -
 ر  الذل   ي   ن العمالة الزراعية لي د بمعز  عن العالام  اقتتاادية ا 

لتقدير  هس العالام  المؤلرة عميها التقدير م تال  العمالة )البطالة( ال ائدة عمى 
 م تال  منطقة الدرا ة.

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
لمتعرع عمى  اللاع العمالة الزراعية  الت مي  الالاعىالدرا ة   ت دمدا 

عمى كما اعتمدد المال ميةا مل  تكاليع العمالة الزراعيةا  بممهالرية مار العربية
ت ديد العالام  عند القيا ى الذل  با ت داس ا دالاد الريالية الاق اائية  الت مي 

العند تقدير دالا  الطمد عمى ا لزراعيةلعمالة امن ا الم ت دس الالمتااالمؤلرة عمى 
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عنار العم  البشر ا العند تقدير  ال  تيا ى لمعمالة الزراعية مى ممهالرية مار  
 .العربية

البياناد اللانالية المنشالرة بالمهاز المركز  لمتعبئة  عمىالدرا ة   عتمددالتد 
بياناد  هذا باإللامة  لى االاق اا ا الالزارة الزراعة الا تا ا ا رالىالعامة 

بمركز  كعر الدالار الكالس  مادة بم امظة    ذد بطريقة العينة الميدانية التى لدرا ةا
ى ة    المال س الزراع ا المركز    يالط الالقالاية بم امظة   يالطالب يرة
2003/2004. 

التد ا تالد الدرا ة باقلامة الى المقدمة المشكمة الدرا ة الهدع الدرا ة  
 :عمى  م ة  بالاد رئي ية هى

  ي  تناال الدرا اد ال ابقة مى مما  العمالة الزراعية: تلمن يالباد اقال :   -
بعض الدرا اد المرتبطة بماللالع الدرا ة     مترة ال بعينادا المترة اللمانينادا 

 المترة الت عيناد الما بعدها.
المعالس الرئي ية لمعمالة الزراعية مى ممهالرية مار العربية يشتم  الباد اللانى:   -

اقال  بعض المعالس المرتبطة  لسالا  تيار منطقة الدرا ة: الا تال  عمى مب لين 
الا همية الن بية لتكاليع العمالة بالعمالة الزراعية مل  تطالر العمالة الزراعيةا 

بينما المال مية الزراعيةا ال الزراعية  لى  ممالى التكاليع  هس الم ااي  الزراعيةا 
 قة الدرا ة. شم  اللانى ا تيار التالايع منط

عنار العم  البشر  بعينة ل يةمدالا  اإلنتاملالباد اللال : التقدير اق اائى   -
 الدرا ة.

من العم   )العرض( الالمتاا )الطمد( الباد الرابا: العالام  المؤلرة عمى الم ت دس  -
مب لين تناال  ا ال  العالام  المؤلرة عمى الم ت دس  لسالبشر  بعينة الدرا ةا التد 

اللانى العالام  المؤلرة عمى  لسمن العم  البشر  بعينة الدرا ة بينما  ()الطمد
 العم  البشر  بعينة الدرا ة.من  )العرض( المتاا

  . ال  العم  الزراعى بعينة الدرا ةل ت مي  تيا ىالباد ال امس:   -

بالمغتين العربية الاقنمميزيةا التائمة بالمراما  كما تنااللد الدرا ة مم اا  
 .الاقنمميزية العربية


