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 السياسات الزراعية

 
  مفهوم السياسة الزراعية 
مةةةةارالةةةةورإيرأسةةةةلمبريع ةةةةاربرالمت مةةةةارممةةةةقًيرأهياد ةةةة رالسياسةةةةيزرل  هيةةةة رأالدا ةةةة ر السياسةةةةزرالزرا يةةةةز

نرمةةةنر ةةةهينر  راألملرمتمم ةةةزراألالةةةدا ررايق صةةةاديزرمايت ما يةةةزرالمع لأةةةزرارمأيةةةزرسياسةةةزرزرا يةةةزر   ةةةم 
م   ةددراألالةدا رم ة ر مامةلر قيةرةرمن ةاررامالقانورمتمم زرالمسائلرال ور م  ةنرمةنر  هية رالةذبراألالةدا ر

مارير أطرأمس مىرال طمررايق صاديرمايت ما ورالذيرقطع رالمت مارارممن ارمةاريةر أطرألملميةزرالمسةائلر
النظةامرالسياسةورالهةائمرالةذيرال وريأ رضر ل ا.رأمارالمسائلر ي مق ر  ديدالارأناًءر لىرطأيعزرمعصائصر

مالغايةةةزرالن ائيةةةزرلمتمم ةةةزرراعةةةًارللمع هةةةداترمالمأةةةادئرالسةةةائدةيع ارالةةةارم هةةةًاري  أةةةاراترال نميةةةزرمالةةةد اعرم أ
األالدا رالور  هي رأ لىرمس مىرمم نرمنرر االيزرالمت ماردمنرالنظررإلىرالمصل زرالأرديزرإذاراق ضىر

راألمررذلكر.

ةة راألملرلتن ةةةاجرالزرا ةةةورمالسةةلمكرايسةةة  يالسياسةةةزرالزرا يةةةزرالممررُ عةةد ميرأةةةدرأنررا ورللمت مةةةات 
مأغةضرالنظةرررازرقاألةزرلل طأية ر لةىرأرضرالماقةا  ما ررل ارالم طلأةاترالضةرمريزرال ةور تعةلرمن ةارسياسة

لزاميزرال نأيذرمنرقأةلرالت ةاترالمنأةذة  ةننرنتا  ةاررر ماريتبرأنر  ميزرأ رمنر يثرالمر زيزرمال ممليزرما 
ق ةة ر لةةىر ةةما ررالأيانةةةاترمالمعلممةةاترال ا يةةزرمالدقيهةةةزرال ةةور أسةةيرالمتةةالرللهيةةةادةرالسياسةةيزرأةةلنر رسةةةمري مر

رسياسزرزرا يزر مليزر نطل رمنرالماقارأ قررممار نطلة رمةنرال مق ةارمال عمةينرالةذير ر أةار ية رنسةأزرالعطةل
لهةةادرةر لةةىرصةةياوزرم  ميةةلرلةةذلكريتةةبر ةةم يررت ةةازر نةةورمةةنرذميرال أةةاءاترمالمةةؤاليترالعاليةةزراارةًر ةةاد

رال مت  اترمال مصياترالسياسيزرإلىرعططرالاد زرمممت  زر.
 متطمبات السياسة الزراعية

  منرصادرةر نراليئزر  مميزرأمر أ ر  مميزرذاترطةاأارمطنةوررائةدالارالصةاليرالعةامرارمأنررأنر-1
ري منرل ارمن جر لمور  ر ر لىر طأيه ر.

   مقلر ورأمانورمروأاتروالأيزرأ رادرالمت مار.  منرأالدا  ارأمروايا  ارأنررر-2
   م ررالمسائلرل  هي راألالدا رال ور مضارألقلر لأزرمت در.أنرر-3
 ؤعةةذرأعةةينراي  أةةاررالظةةرم رالم لي ةةزرمالدمليةةزرال ةةور ع ةةرضرال طأيةة ر نةةدراع يةةاررالمسةةائلرأنرر-4رررر

رهادمزرمنرالمماردرالم ا زر.ماإلتراءاترالمطلمأزرل  هي راألالدا رار ذلكر اتزراألتيالرال
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 المكونات العامة لمسياسات الزراعية

 سياسة االستثمار الزراعي -1

رال ور سا در لىرر رالسياسزر لىر  تيارايس قمارر ورمتايترال نميزرالزرا يز  عملرمقلرالذب
ال تاريارمأال الورزيادةراإلن اتيزرمايس هرارر وراإلن اجرالزرا وارمال هليلرمنرالمارداترم  سينرالميزانر

رمالذار رتديدة رإن اتيز رم اريا ريؤديرإلىرإقامز ر ورالزرا ز رايس قمار ر ذلكرزيادة رالغذائوا   هي راألمن
رمأال الور نميزرالطاقاتر رمنرالعاطلينر نرالعملرم نميزرقدرا  ما ر أيرة يؤمنر رصر ملرتديدةرأل داد

مررالذيريؤديرإلىرزيادةرمعديتردعملراأل رادراإلن اتيزرمالأ ريزر ورالزرا زرمويرالارمنرالهطا اتاراأل
رم  سينرمس مىرمعي   مر.

 سياسة التمويل الزراعي -2

إنرم مناترال مميلر ورالسياساترالزرا يزريتبرأنر را ورال مازنرأا تابرأرامجرال  قي رالزرا ورر
رمأرامجراس صيحراألراضورمصيان راألتلا ر  منرقرمضرم مسطزرمقصيرة رما رال رأزرمالريرال وروالأًا ز

مالصر رال ور  منروالأًارمنرعيلرالهرمضرطميلزراألتلار مارينأغور لىرسياساترال مميلرأنر را ور
تراءا  ا. ر  تيارإ طاءرالهرمضرلصغاررالمزار ينرمالمن تينرمارال س ييتر ور رمط ارما 

 سياسة األسعار -3 

ر  د رالسياساترالسعريزرإلىر  هي راألالدا راآل يزر 

رر ارمس مياتردعملرالعاملينر ورالهطاعرالزرا ورأ د ر نميزرم طميرراإلن اجرالزرا ور.ر–أر

رال درمنر هلأاترأسعاررالسلارالزرا يزرمالعملر لىراس هرارالار.ر-ب

رعدمزرعططرال نميزرالمهررةر.ر-ج

ر مايزرالمس  لكرم لمينرا  ياتا  رايس  ي يزر.ر-د

ر

ر
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 سياسة الدعم الزراعي -4

للسياساترالزرا يزرأنر  مت رأ هديمرالد مرلألن طزرالزرا يزر ورإطاررمار هرربرالدملزرمنريم نر
رد مرللهطاعرالزرا ورالذيري مر ورأمرينر 

رماس عدامرر-أ رأاإلن اج ري عل  ر يما رالزرا يز رالسياسز رأ مت ات رال زام م رن يتز رللمن تين رمأا رة م ا آت
رالمماردرالطأيعيزر.

ينرالذينرير  ييرل مرقدرا  مراإلن اتيزرال صملر لىرال دراألدنىرللدعلرلتيأاءرد مرمأا ررللمن تر-ب
رأال زاما  مررالمعي يزر.

 سياسات البحث العممي الزراعي وتطوير اإلرشاد والتعميم -5

إنرالسياسزرالزرا يزرالممت زرإل داثر نميزرمس دامزر ع مدر لىرايال مامرأ طميررالأ ثرالعلمور
ر ر ما رمارالزرا وا رماإلن اتيز راإلن اج رزيادة رأغيز رلل طأي  رالهاألز رالعمليز رال لمل رإيتاد ر و ردمرًا  لعب

نرالأ ثرالعلمور ورالسياسزرالزرا يزريتبرأنري ضمنر الم ا ظزر لىرال مازنرالطأيعوارم لي ر ننرم م 
ينأغورمضارالعططراير هاءرأمس مىر لاليلرالأا قينرم  أيزالمارم م يرراإلم اناترمالمسائلرالماديزار مار

رم لاليلر رالعلمو رالأ ث رما رال ماصل ر و رالزرا و راإلر اد ردمر رم أعيل رالماقعيزا رالم ا ل رل ل الأ قيز
رالمر دينرالزرا يينرمالم داتراإلر اديزر.

 السياسة الزراعية في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية -6

ال سمي رار أورمتالرال صنياريتبر عملرالذبرالسياسزر لىر  تيارم طميرر ملياترال صنيارمر
ر طميرر ر ذلك رالمتالا رالذا ر و رايس قمار ر  تيا ر لى رمالعمل را رالعالميز رالمماصأات رم   ري م أن
الصنا اترالريأيزرم م يررالممادراألمليزرالميئمزرللصنا زارأمار ورمتالرال سمي ر يتبراي  مادر لىر

دمررال  ممزرممؤسسا  ار ور نظيمرم مناترالعرضر ورأنظمزرمعينزرل مزيارالمن تاترالزرا يزارم  ضمنر
السم ارم لمينرالأنيزراألساسيزرلل سمي ر الطر رمالصمامارمالمعازنرمالممانئرممسائلرالنهلارإضا زريتبر
رنظامر رم  ديد رال صديريزا رالم اصيل رلزرا ز رالمقلى رالمناط  ر  ديد رإلى رال سميهيز رالسياسز ر سعى أن

رل  مميزراليزمزرلت را ر لىرال صدير.معلمماتارم  ديدرالت زرا

ر
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 تخطيط السياسات الزراعية

ريمررال عطيطرللسياساترالزرا يزرأقيثرمرا لر لىرالن مراآل ور 

 المرحمة األولى : مرحمة التعريف بالمشكمة وصياغة الهدف

ر رمأدأ رمن رانطيقًا رالم ليز رالزرا يز رالمت معات ر و رال مار رألسلمب رالمر لز رالذب الم ار زر أدأ
ر ور رالمن تين ررؤيز ر  ديد رألتل رمذلك را رالمس مرة رال نميز ر مليز ر و رم مًا رر نًا ر مقل رال و ال عأيز
المت معاترالم ليزرالزرا يزرمايس أادةرمنرعأرا  مرالعمليزارمالذاريسا در ور  ديدرأملمياترالعملرمرصدر

ىرماررؤيزرالمت مارالم لورماراألعذراإلم اناتراليزمزرل  ديدرالم  يترمصياوزراألالدا رال ور  ما 
رأعينراي  أارراألالدا رالعامزرللدملزر.

 المرحمة الثانية : مرحمة تقييم أثر السياسات في عممية التنمية

يعدرال هييمرايق صاديرمايت ما ورألقررالسياساترمن تًار لميًارم طأيهيًاري د رإلىرال عر ر لىر
رللس رمايت ما يز رايق صاديز رالسياساترأداةراآلقار رأقر ر هييم رأصأي رمقد رال نميزا رمأرامج ياساترالزرا يز

رلم عذيرالهرارر رمايت ما يز رالمعلمماترايق صاديز ر م ر رالعططم مز رالسياساترمماضعو راترمصانعو
رم مممًار مررمرا لر هييمرالسياساترأعدةرعطماتر لىرالن مراآل و 

 جمع البيانات وتوصيفها -أ

المعلمماترم مصيأ ارأالأيئزرالطأيعيزرمالتغرا يزرمال رأزرمالمناخرمالميابارممنري مرتمارالأياناترمر
قمرالأيئزرايت ما يزرمايق صاديزرللس انرم ر يبرالمت ماارماس عداماتراألراضورمنظامرال يازةرمالعمالزر

رمالهانمنيزرالسائدةررم مزيارالدعلرمالقرمةرمالسلارمالعدماترمالص زرالعامزارمأعيرًار مصي رللنظمرال  ريعيز

 التنبؤ وتحديد آثار السياسة المحتممة عمى المنطقة -ب

رالتديدةر رالسياسز رآقار رم  ديد رال نأؤ ري م رم مصيأ ا ر لىرالمعلمماترمالأياناترال ورتمع ا أناًء
رالم  ملزرميم نراي  مادر لىرأعضرالنماذجرالرياضيزر.

ر

ر
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 تحديد بدائل السياسات -ج

 همدرال نأؤاترآلقاررالسياساترالم مقعزر لىرعططرال نميزرالزرا يزرإلىرإيتادرأدائلر نع سر ور
رمالم طلأاتر رالعمالز رم  الي  رمال مميل رال نأيذ رمأساليب رالميئمز رال هانات رماع يار رمال نظيم ال عطيط

رالمؤسسيزرمال دريأيزر.

 المرحمة الثالثة : التنفيذ والرصد والتقييم

أيذر ندرا عاذرالهراررأالنسأزرللأديلرالمناسبر سبرال عطيطرايق صاديرللسياسزرالزرا يزريأدأرال ن
المه رحرمي مرمضارعطزرللرصدرمالم اأعزرعيلر  راترال نأيذارم مقلرالمعلمماترالنا تزر نر مليزرالرصدر

ر.ي رالسياسزرالزرا يزمالم اأعزرأساسًارتيدًارل هييمر لراإلتراءاترالم عذةرللمصملرإلىرن ائجرأ ضلرل طأ

 دورة صياغة السياسات الزراعية وتنفيذها

رم ضمردمرةرصياوزرالسياساترم نأيذالار ادًةرالعطماتراآل يزر 

رمضارأالدا رالسياساتر.ر-أ

راع يارراإلتراءاترماألدماترل نأيذرالسياساتر-ب

ر  ديدردمررالت اترالمعنيزر.ر-ج

ر نأيذرإتراءاترالسياساتر.ر-د
  الزراعية اتأهداف السياسوضع  -أواًل 

 لرمارنسعىرل  هيه ريسمىرالد ًارار األالدا رالزرا يزرالوراألالدا رال ور  صلرأالن اطرالزرا ور
للمت مةةارال ةةور سةةعىرالدملةةزرل  هيه ةةار أةةررعطط ةةارمأرامت ةةارال نمميةةزرالزرا يةةزرارمالةةذبراألالةةدا روالأةةًارمةةار

ورمل  هية رأقصةىردرتةزرمةنراي  أةاءرالةذا ورارمزيةادةر رمورإلىر  تيارزيادةراإلن اجرل  هي راألمةنرالغةذائ
ن ات ر. رالعائدرمنرالصادراترم  قي رالت مدرل ضيي رال م ةرأينرالطلبر لىرالغذاءرما 

مُ عد رمر لزر  ديدراألالدا رماي أا ر لي ارمنرأملىرالم ةامر نةدرمضةارالسياسةزرالزرا يةزرألن ةار رسةمرررررر
رمنرالذيريهممرأاع ياررالذبراألالدا ر؟آ ا ر طم ررالهطاعرالزرا وارمل نر
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أنرال  ممةةزرالةةورالمسةةؤملراألملر ةةنر  ديةةدرأالةةدا رالسياسةةاترايق صةةاديزر يةةرىرأعةةضرايق صةةاديين
ممةةةنرضةةةمن ارالسياسةةةزرالزرا يةةةزرارقةةةمريةةةل وردمررالأنيةةةينرمالمع صةةةينر ةةةور  ديةةةدرالةةةذبراألالةةةدا رأصةةةمر  ار

نر ةانريعةمدرر-اع ياررأالدا رالسياسزرالزرا يزررالن ائيزرارمالناكرأعضرايق صاديينرالذينريع هدمنرألن ما 
رأيعيةةةةزرمالطاقةةةةاترالأ ةةةةريزرالم ا ةةةةزري مق ةةةة ر ةةةةورالن ايةةةةزر لةةةةىرالمةةةةماردرالطرر-أ ةةةة لرمأةةةةدئورإلةةةةىرال  ممةةةةزر

ةةزرترال مت  ةةاترمر لةةىرضةةمءرالمأةةادئرمالمع هةةداترالسياسةةيزرال ةةور ةةؤمنر  ال  ممةةزر  ةةددر هةةطراألالةةدا رالعام 
رأ ارارميل ورأعدرذلكردمررالأنيينرمالمع صينر ور  ديدرالذبراألالدا ر  ديدًار لميًاردقيهًار.

ر ننر  ديدراألالدا  ممقًيرأهياد  رري مر ورإطاررالطمم اترال وريسعىرالمت مارإلىر  هيه ا مال ذا
ذينرالعنصرينر  مرصياوزرالسياسيزرمنرنا يزرم ورإطاررال الزرايق صاديزرمنرنا يزرأعرىرارمأ أا لرال

راألالدا ررااألالدا  ريتبرطرحرمقلرالذب نما ر ورطرحرأالدا رطمم زرما  مأالطأارير  أورالروأزرم دالا
رال م  نرمنر  هي رتمي رم ور الر دم را راإلم اناترالم ا ز رال عل ور نر لىرضمء ل راألالدا ريأض  ا

رال ر يزر لىراألالدا راألساسيزرال ور  ما ررأدماتر ال د راألقلرأملميزرأالنسأزرللمت مارارمأمعنىرأد  
ريم نرال  مر لىرصي يزرال د رأمر دم رأمي ظزرالنهاطراآل يزر مررا  هيه ا

إلىرأ ضلرمس مىرمنرالر االيزرمطاأهزرال د رمارنم يزراإلن اجرمال مزيارالذيريؤديرإلىرالمصملرر-1
رالعامزر.

ر  ملزر عالياتراألالدا راألعرىرال ورمضعترل  هي رأ ضلرمس مىرمنرالر االيزرالعامزر.ر-2

ر دمر عارضرال د رالتديدرمارالسياسزراألصليزرالسليمزرال ورمضعترلصاليرالألدر.ر-3

  اختيار إجراءات وأدوات تنفيذ السياسات -ثانيًا 

ر راإلتراءات رأين رال مييز رالمأيد رمن ر نن  رال  ليليز رالنا يز رال  غيليزررمن رماإلتراءات ال نظيميز
رماأل راد رمالمنظمات رالمؤسسات رأممتأ ا ر عمل رال و رال رمط رمن رمتمم ز رالو رال نظيميز ررررررر اإلتراءات

اءاترال  غيليزر   يررإلىرأماراإلترر...رمارالد مرر–رسممرايس يرادرمال صديررر– ملرالضرائبررنينترالهما
تمياراألالدا رالمعططزرمالمنأذةرأدرتزرمعينزرمنرال دعلرال  ممور ورايق صادرمالمت ماارم ضمر لكر

رالأعالياترمر ادًةراألممالرال  مميزر ذلكرالمماردرال نظيميزرمالأ ريز.ر–الم اريارر–ال دعيترترالأرامجر

 لةةةكراإلتةةةراءاترمال ةةداأيرراليزمةةةزرل  هيةة راألالةةةدا رال ةةةور السياسةةةزرالزرا يةةزر نأيةةذرُيهصةةدرأةةةلدماتمر
رايت مةةةةا ورالسةةةةائدرر-  ضةةةةمن ارالسياسةةةةزرالزرا يةةةةزارم ع لةةةة رالةةةةذبراألدماترأةةةةاع ي رالنظةةةةامرايق صةةةةادير
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م ع لةة رمةةنرمر لةةزرإلةةىرأعةةرىر أعةةًارلمرا ةةلرال طةةمررايق صةةاديرالةةذيرات از ةة رالةةأيدرارمقةةدر نتةةزراألداةر
ل ةةنراأل قةةرر ةةيم ًارالةةمرأنرأدماتر ديةةدةر عمةةلرأطرائةة رمع لأةةزر لةةىرمتمم ةةزررالما ةةدةرأ قةةررمةةنرالةةد را

ر ندراع ياررالمسائلريتبرمي ظزرماريلور ارمرمعينزرمنرأالدا رالسياسزرالزرا يز
ر يقزرالمسيلزرأال د رمدرتزر لقيرالار ور  هيه ر.ر-1

رمرمن  ارمميءم  ارلأل مالرمالظرم رالم يطزر.ر-2

رالسياساتراألعرىر.ر لقيرالار لىرمن جر-3

رمهارنزر  اليأ ارأالعمائدرالملمملرال صملر لي ار.ر-4

رس ملزرإدار  ارمالسيطرةر لي ار.ر-5

 تحديد دور الجهات المعنية -ثالثًا 

رالسياساترتميارالمؤسساترمالمنظماترمالمتمم اترماإل رادر رالت اترالمعنيزرضمنردمرة  ضم
رالت اترالمعنيزرأ نأيذرالسياساتريتبرال مييزرأينرماريلور م يماري عل رأدمررارالمعنيينرأالسياسات

مظائ راإل را رمالم اأعزرمالهرارر ملر عدييترالسياساتر ندماري منرذلكرضرمريًاار  ذارالمرالدمررر-
رالتمالريرلصانعورالسياساتر.

رالمعنيزر.الأدءرأ نأيذرم نسي رإتراءاترالسياساتارمالذاري  لرالعملرالتمالريرللت اترال  مميزرر-

ر نأيذرإتراءاترالسياساترم ادًةرمار   ركر ئاترمع لأزرمنرالمعنيينر ورالذاراألمرر ر-

رمأقسام ارر-أ رمديريا  ا رذلك ر و رأما رأال نأيذ رنأس ا رالت اترال  مميز رأم رالمزاراترالمعنيز رإلى ريع د قد
رمم دا  ارالعاصزر.

سساترويررال  مميزرأناًءر لىراي أا رماري مر نأيذرإتراءاترالسياساترمنرعيلرالت اترأمرالمؤرر-ب
رالت اترال  مميزرالمعنيزر.

رال نأيذرمنرعيلر ر اترالهطاعرالعاصرأناًءر لىر همدرمارالت اترال  مميزرالمعنيزر.ر–جر

رأيذرمنرعيلرالمت مارأمرالمتمم اترالممملزرذا يًارأمرمتمم اترالمس أيدينر.نال ر-د
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 اتتنفيذ إجراءات السياس –رابعًا 

تراءا  ارمدمررالت اترالمعنيزريم نرالأدءرأعمليزرال نأيذارم ادًةرمار أعدر  ديدرأالدا رالسياساترما 
ري مر ريتبرأن رال و رالم طلأات ر لى رأناًء رم  اأا رأ  ل رالمع لأز رالسياسات رإتراءات رمتمم ز ر نأيذ ي م

ر  هيه ارمالعملرال م يديراليزمرمقلر 

 .رمضارقمانينرمقما درتديدةر
 راألممالرالمطلمأزر. تميار
 .ر طميررإم انياترال نأيذر ندرال اتزر
 ر  ديدر ر اءرال نأيذرما  دادراي أاقياترمالعهمد
 .ر لسيسرال يا لرال نظيميزرماإلداريزرالتديدةر ندرال اتزر

 تحميل السياسات الزراعية

رأدماترالسياس راي  أار رأعين رالذيريلعذ رالأنورمايق صادي رالعمل رالم رالسياسز رالأديلزر  ليل ز
رماس ن اجر رالسياسز راع يار ر لقير ر هييم رم هدمز رم ورمر لز رالصا يزا رالأمائد ر ورضمء رممهارن  ا م هديرالا
الدرمسرالمس هأليزرمنرعيلر طأيه اارالذبرالورم مزرم للورالسياسزرالذينرليسمارأالضرمرةرالمرالمسؤملمنر

ر ور نر طأيه اارألرالورمسؤمليزرصانعورالسياسزارممارذلكر ننردمر ررم للورالسياسزردمررم مرتدًا
رإر ادرصانعورالسياسزري عاذرالهراراتر.

رالظرم رالعامزر ر  م رمأيضًا رالسياسزا ي طلبر  ليلرالسياسزر  مرظرم رالهطاعرالذير س  د  
ليق صادر  لارمالمعر زرالتيدةرأالعمليزرالطأيعيزرمال  نملمتيزرال ور  ضمن ارالعمليزراإلن اتيزار  ور مقلر

ريزةرم مزر سا در لىر هديرراآلقاررالماديزرلل دعيترال  مميزرمللسياسزرالنهديزر.م

ر

ر

ر

ر
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