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مقدمة
تلعــب املراعــي الطبيعيــة يف األردن دورا ً مهـاً يف تلبيــة جــزء مــن االحتياجــات الغذائيــة للــروة الحيوانيــة وذلــك عــى الرغــم مــن التدهــور الــذي
تعرضــت لــه املــوارد الرعويــة عــى مــدى العقــود املاضيــة .فــا انفكــت أرايض املراعــي متثــل ركيــزة أساســية لغــذاء املــوايش ومكون ـاً أساســياً يف
النظــم البيئيــة يف اململكــة.
واســتجابة ألهميــة تعظيــم هــذا الــدور أقيمــت املحميــات الرعويــة يف شــتى املناطــق البيئيــة والتــي يتــم إدارتهــا وفــق سياســات رعويــة ســليمة
ونظــم رعــي مســتدامة .فقــد تــم مثـاً اتبــاع النهــج التشــاريك يف إدارة املــوارد الرعويــة مــن أجــل اســتدامة املراعــي الطبيعيــة بشــكل يضمــن توفــر
ســبل العيــش لألجيــال القادمــة يف ظــل التحديــات التــي تفرضهــا التغـرات املناخيــة مبــا يف ذلــك تــوايل موجــات الجفــاف والتــي فاقمــت تدهــور
رسعــت مــن وتــرة التصحــر.
املــوارد الطبيعيــة والحيــاة الربيــة و َّ
وبنــاءا ً عليــه قامــت وزارة الزراعــة بتحديــث االسـراتيجية الوطنيــة للمراعــي بالتعــاون مــع االتحــاد الــدويل لحاميــة الطبيعــة وبالتشــاور والتعــاون
مــع الجهــات ذات العالقــة .وتتمحــور هــذه االس ـراتيجية حــول مــا ينبغــي فعلــه لوقــف تدهــور املراعــي مــن خــال معالجــة مســبباته وتعزيــز
اإلدارة املســتدامة للمراعــي وتحســن الغطــاء النبــايت الرعــوي كـاُ ونوعـاً ومتتــن مشــاركة املجتمعــات املحليــة يف إدارة املــوارد الطبيعيــة وتوعيتهــا
بدورهــا ومســؤولياتها يف هــذا املجــال وتنظيــم مؤسســاتها وتعزيــز قدراتهــا.
وقــد جعــل ذلــك التوجـ ُه االسـراتيجية الوطنيــة للمراعــي متامشــية مــع اتفاقيــات ريــو الثــاث حــول التغــر املناخــي والتصحــر والتنــوع الحيــوي
وأســبغ عليهــا طابعـاً مؤسســياً عمليـاً يتمثــل يف اشــتاملها عــى مجموعــة محــددة ومتكاملــة مــن املشــاريع واألنشــطة املوجهــة لتحقيــق أهــداف
معينــة وتطبيــق نهــج ِ
الحمــى يف إدارة املــوارد الرعويــة مبــا يكفــل اســتدامتها.
ختام ـاً أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان لــكل مــن ســاهم يف إعــداد وإخ ـراج هــذه االس ـراتيجية وأخــص بالذكــر االتحــاد الــدويل لحاميــة
الطبيعــة ومكتبــه اإلقليمــي لغــرب آســيا.
د .عاكف الزعبي
وزير الزراعة
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توطئة
أ ِعــدت هــذه االسـراتيجية الوطنيــة املحدثــة للمراعــي يف األردن مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة السـراتيجية املراعــي يف وزارة الزراعــة ويــرأس اللجنــة
عطوفــة الدكتــور رايض الطراونــة األمــن العــام لــوزارة الزراعــة .ويتألــف أعضاؤهــا مــن:
املهندس عيىس الشوبيك  /مساعد األمني العام لوزير الزراعة
الدكتور وائل الرشدان  /مدير مديرية املراعي وتنمية البادية
املهندسة إميان بني حسن  /رئيس قسم تنمية املجتمعات الرعوية
املهندس محمد عارف الكايد  /رئيس قسم تنمية املراعي وإدارة املحميات
املهندس منذر العدوان  /رئيس قسم الدراسات واملعلومات
املهندس يحيى السطري  /باحث يف املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
املهندسة لبنى القريويت  /رئيس وحدة املعلومات
اســتغرق عمــل اللجنــة يف وضــع هــذه االسـراتيجية عــدة أشــهر .كــا عمــل كل مــن الدكتــور جوناثــان ديفيــز ،منســق املبــادرة العامليــة لــأرايض
الجافــة يف االتحــاد الــدويل لحاميــة الطبيعــة واملهندســة فــداء حــداد ،مديــرة برنامــج االرايض الجافــة والنــوع االجتامعــي يف االتحــاد الــدويل لحاميــة
الطبيعة/املكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا والدكتــور صائــب خريســات  -مستشــار االسـراتيجية -عــى تلخيــص هــذه االسـراتيجية وتحديثهــا.
وقــد راجــع مســود َة االس ـراتيجية مختلـ ُـف املعنيــن ،حيــث أقــروا مــا تضمنتــه مــن توجيهــات رئيســية وأوصــوا بإضافــة عنــارص أخــرى إليهــا.
وقــد تــم بالفعــل إضافــة هــذه العنــارص يف هــذه الوثيقــة ثــم نو ِقشــت يف ورشــة عمــل وطنيــة عقــدت يف عــان يف شــهر حزي ـران  2013إلمتــام
االس ـراتيجية بشــكلها النهــايئ.
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املحتويات
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 .1نبذة عن القطاع الزراعي
األردن دولــة شــبه قاحلــة ومعرضــة للجفــاف .غربـاً يحتــوي األردن عــى سلســلة جبليــة ذات منــاخ متوســطي حــار وجــاف صيفـاً ومعتــدل الــرودة
وماطــر شــتاء .ويفصــل بــن الصيــف والشــتاء فرتتــن انتقاليتــن قصريتــن .أمــا األجـزاء الجنوبيــة والرشقيــة مــن اململكــة فصيفهــا جــاف جــدا ً وحــار
وشــتاؤها بــارد وجــاف .بشــكل عــام ترتفــع درجــات الحـرارة باالتجــاه جنوبـاً باســتثناء بعــض املرتفعــات الجنوبيــة.
يتســم اإلمطــار بتباينــات كبــرة ،إال أنــه ينحــر يف الشــتاء وبدايــة الربيــع .ويـراوح الهطــول املطــري بــن  500ملــم يف املرتفعــات وأقــل مــن 50
ملــم يف رشق اململكــة .أمــا املعــدل الســنوي طويــل األمــد للهطــول املطــري فهــو  8317مليــون مــر مكعــب (وزارة امليــاه والــري )2014 ،يتبــدد
 ٪٩٢.٥منهــا تبخـرا ً (م .فريــوان وآخــرون .)2007 ،أمــا هطــول األمطــار يف الصحـراء الرشقيــة (املعروفــة أيضـاً بالباديــة )1والواقعــة إىل الــرق مــن
املنطقــة الجبليــة وتغطــي نحــو  80%مــن مســاحة األردن فهــو ضئيــل (الصنــدوق الهاشــمي لتنميــة الباديــة األردنيــة.)2014 ،
مساهمة الزراعة يف االقتصاد الوطني
تراجعــت مســاهمة الزراعــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  ٪٢٠إىل  ٪٢.٩يف عــام ( 2011بحدوشــة وآخــرون ،)2010 ،مــع أن قيمتهــا املطلقــة
ارتفعــت (مث ـاً مــن  57مليــون دينــار يف عــام  1974إىل  598.3مليــون دينــار يف عــام  2011كــا هــو مبــن يف الجــدول .)1
جدول  :1مساهمة الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل
العام
مساهمة الزراعة بالقيمة املطلقة (مليون دينار)
مساهمة الزراعة بالقيمة النسبية ()%
مجموع الناتج املحيل اإلجاميل (مليون دينار)

1954
15
40
15

املصدر :البنك املركزي األردين (تقارير دورية بني عامي  1996و )2012ووزارة الزراعة .2013

1964
32
30
200

1974
57
20
281

1984
98
6
1,764

1994
193
4.5
4,300

2010
560
2.9
18,762

2011
598.3
2.9
20.476

إال أن هــذا القطــاع حافــظ عــى زيــادة يف القيمــة النقديــة (القيمــة الســوقية) كــا يبــدو مــن املســاهمة املتزايــدة للزراعــة يف الناتــج املحــي
اإلجــايل الحقيقــي كــا يظهــر يف قيمــة إجــايل املخرجــات الزراعيــة (مــن  267.3مليــون دينــار يف عــام  1986إىل  1,555.3مليــون دينــار عــام
 )2010واالســتهالك النبــايت والحيــواين املبــارش (مــن  153.8مليــون دينــار إىل  976.4مليــون دينــار يف عــام .)٢٠١٠
وتقــدر املســاهمة غــر املبــارشة للزراعــة مــن خــال املهــن الزراعيــة املســاندة كاألعــال التجاريــة الزراعيــة والتصنيــع الغــذايئ وصناعــة األســمدة
بـــ  ٪27مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.
إال أن أهميــة القطــاع الزراعــي تنبــع مــن كونــه ليــس مجــرد مصــدر رئيــي للمنتجــات الغذائيــة (خاصــة اللحــوم الحم ـراء والدواجــن ،األلبــان،
الفواكــه ،الخــروات) ،بــل أحــد مصــادر العملــة الصعبــة مــن خــال الصــادرات .ويقطــن نحــو  ٪٢٠مــن الفق ـراء يف األردن يف مناطــق ريفيــة
معتمديــن غالب ـاً عــى الزراعــة التــي ترتكــز يف تربيــة املــوايش وحيــازة أراض زراعيــة صغــرة يف حــن قــد يعمــل بعضهــم بالزراعــة ثــم يهجرهــا.
وبالرغــم مــن غيــاب الدافعيــة لــدى شــباب الريــف إال أن الزراعــة مــا انفكــت تشــكل مصــدرا ً هامـاً للعاملــة يف املجتمعــات الريفيــة (الصنــدوق
الــدويل للتنميــة الزراعيــة .)2010

 .1كلمة «بادية» تصف األرايض التي يعيش فيها البدو وميارسون الرعي املوسمي.
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املناطق اإليكولوجية-الزراعية يف األردن
يشــتمل األردن عــى خمــس مناطــق إيكولوجية-زراعيــة وذلــك اســتنادا ً إىل مســتويات الهطــول املطــري الســنوي (الجــدول  .)2والعامــل الهــام
املشــرك يف كافــة هــذه املناطــق هــو الهطــول املطــري والــذي يحــدد اســتخدام األرايض ونظــم الزراعــة الخاصــة بــكل منطقــة .فاملناطــق الجافــة
هــي أماكــن لرعــي الحيوانــات املجــرة والزراعــة البعليــة للشــعري ،وكذلــك القمــح فزراعتــه بعليــة إال أنــه يــزرع يف املناطــق األعــى امل َطــرة .أمــا
الزراعــة املرويــة مبــا يشــمل تربيــة املــوايش إلنتــاج األلبــان وزراعــة الفواكــه والخــروات فتتــم يف املناطــق التــي اســتقر فيهــا منــط الــري.
جدول  :2املناطق اإليكولوجية-الزراعية يف األردن ومعدالت الهطول السنوي فيها ومساحاتها واستخداماتها
املناطق اإليكولوجية-الزراعية معدل الهطول السنوي (ملم) املساحة (كم )2النسبة املئوية استخدام األرايض
رعي ،حيوانات مجرتة صغرية ،حبوب وأعالف مروية
89
79,412
أقل من ٢٠٠
القاحلة
قمح وشعري ،حيوانات مجرتة صغرية
6.3
5,620
300-200
املناطق الهامشية
قمح وشعري ،بقوليات غذائية ،حيوانات مجرتة صغرية
1.5
1,338
500-300
شبه القاحلة
أشجار فواكه ،تربية املوايش إلنتاج األلبان
1.0
892
800-500
شبه الرطبة
خرضوات ،أشجار الفواكه ،حبوب مروية ،تربية املوايش إلنتاج األلبان
1.2
1,070
350-200
وادي األردن
1.0
986
الكتل املائية
100
89,318
املجموع

الخــروات (أهمهــا البنــدورة ،الخيــار ،الباذنجــان ،الزهــرة ،امللفــوف)؛ الفواكــه (أهمهــا الحمضيــات ،املــوز ،البطيــخ ،العنــب)؛ املــوايش (الحيوانــات املجــرة الصغــرة كاألغنــام واملاعــز
باســتثناء األبقــار لإلنتــاج املكثــف لأللبــان).
وزارة الزراعــة ُ ،2011جمعــت مــن قبــل «ســيدأحمد» لبعثــة التقييــم التابعــة للصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة يف نيســان 2011؛ دائــرة اإلحصــاءات العامــة  ،2011التقريــر اإلحصــايئ
الســنوي.

األقاليم الجغرافية-الطبيعية يف األردن
تصنــف األقاليــم الجغرافية-الطبيعيــة لــأرايض يف األردن وفــق اعتبــارات متصلــة باملنــاخ واألرض والتضاريــس األرضيــة واالرتفــاع والرتبــة وامليــاه.
ومتــارس الزراعــة وتربيــة املــوايش عــى مســتويات مختلفــة يف األقاليــم الجغرافيــة األربعــة التاليــة .ويحتــوي ســطح األرض عــى تباينــات تتمثــل يف
وادي األردن واملرتفعــات الشــالية والغربيــة ذات الخصوبــة واإلنتاجيــة الزراعيــة واالمتــدادات الصحراويــة وشــبه الصحراويــة للباديــة يف الــرق
والتخــوم الجنوبيــة الرشقيــة.
غور وادي األردن ووادي عربة (املساحة  5000كم)2
ميتــد غــور وادي األردن مــن بحــرة طربيــة يف الشــال إىل خليــج العقبــة جنوبـاً ويشــمل نهــر األردن ووادي (غــور) األردن .وبحــرة طربيــة والبحــر
امليــت .وميكــن تقســيم هــذه املنطقــة إىل ثالثــة أج ـزاء أولهــا «وادي األردن» الــذي ينخفــض عــن ســطح البحــر بــن 200و  400مــر وميتــد مــن
بحــرة طربيــة يف الشــال إىل البحــر امليــت بطــول  104كــم وعــرض يـراوح بــن  4و  16كــم ،وتحيــط بــه مــن الــرق والغــرب جبــال عاليــة .ويف
حــن يصــل معــدل الهطــول املطــري يف شــال هــذا الجــزء إىل نحــو  300ملــم فإنــه يقــل يف جنوبــه إىل  102ملــم .أمــا الجــزء الثــاين فهــو «الغــور
الجنــويب» والــذي ينخفــض أيضـاً عــن ســطح البحــر يف املنطقــة الواقعــة جنــوب البحــر امليــت .ويقــل معــدل الهطــول املطــري يف هــذا الجــزء عــن
 100ملــم .والجــزء الثالــث هــو «وادي عربــة» املمتــد يف الغــور الجنــويب والعقبــة ،وهــو إقليــم بالــغ الجفــاف ذو مناطــق زراعيــة محــدودة تعتمــد
عــى الــري بامليــاه الجوفيــة .ويعتــر كل مــن وادي األردن والغــور الجنــويب مــن أهــم املناطــق الزراعيــة لوجــود مصــدر مــايئ دائــم هــو نهــر الريمــوك
والســدود الجانبيــة بالنســبة لــوادي األردن وامليــاه الســطحية بالنســبة للغــور الجنــويب .وبفضــل انخفــاض هاتــن املنطقتــن عــن ســطح البحــر
ودرجــات الحـرارة املرتفعــة فيهــا فإنهــا متثــان أهــم مناطــق إنتــاج الخــروات شــتاء .ويبلــغ مجمــوع مســاحة األرايض املزروعــة يف األغــوار نحــو
 34000هكتــار ،2جميعهــا َمــروي .أمــا معظــم حيــازات األرايض فت ـراوح مســاحاتها بــن  3و  4هكتــارات .ويســتخدم املزارعــون الطــرق الزراعيــة
التقنيــة الحديثــة يف الرعــي واإلنتــاج والتســويق.
 .٢هكتار :وحدة مساحة مرتية تساوي عرشة االف مرت مربع
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املرتفعات (املساحة  5000كم)2
متتــد املرتفعــات عــى طــول الجــزء الغــريب مــن اململكــة ،وفيهــا يقطــن معظــم ســكان األردن الحــر (مثــل ســكان عــان والزرقــاء وإربــد والكــرك)
وســكان املناطــق املتاخمــة للمراكــز الحرضيــة .وتصــب جــداول وأوديــة عديــدة تقــع يف الــرق ميا َههــا يف نهــر األردن والبحــر امليــت ووادي عربــة.
ويـراوح ارتفــاع هــذه املناطــق بــن  600مــر يف الشــال و 1000مــر يف الوســط و 1500مــر يف الجنــوب .ومتثــل املرتفعــات سلســلة مــن املســا ِقط
املائيــة واملســا ِقط الفرعيــة تقــع يف منطقــة شــبه جافــة حيــث املعــدل الســنوي لهطــول األمطــار  350-500ملــم ومنطقــة صغــرة شــبه رطبــة حيــث
املعــدل الســنوي لهطــول األمطــار يزيــد عــن  500ملــم.
إقليم السهوب :املنطقة أو السهول الجافة (املساحة  10000كم)2
إقليــم الســهوب هــو عبــارة عــن ســهول تقــع بــن املرتفعــات والصحـراء الرشقيــة (الباديــة) .يف الســابق كانــت هــذه املنطقة املمتــدة من إربــد عابرة
املفــرق ومادبــا وصــوالً إىل الكــرك جنوبـاً مغطــاة بنباتــات أصيلــة ،إال أن معظمهــا فقــد بفعــل الجفــاف .ويـراوح الهطــول املطــري بــن  200ملــم يف
الــرق و  350ملــم غربـاً .ويقــع أكــر مــن  %50مــن األرايض القابلــة للزراعــة ضمــن هــذه املنطقــة .وتتمثــل أهــم املحاصيــل البعلية بالشــعري (الذي
يــزرع يف املناطــق التــي يـراوح الهطــول املطــري فيهــا بــن  200و  300ملــم) والقمــح وأشــجار الفاكهــة (حيــث يـراوح الهطــول املطــري بــن  300و
 350ملــم) .يف الجنــوب متتــد جبــال الـراة مــن الشــوبك إىل رأس النقــب .ويتلقــى هــذا الســهل املرتفــع أمطــارا ً قليلــة مام يجعلــه محــدود النباتات.
البادية (إقليم الرعي الصحراوي والسهويب)
يغطــي إقليــم الباديــة نحــو  %80مــن مســاحة اململكــة ،ويتلقــى معــدالً ســنوياً مــن األمطــار يقــل عــن  200ملــم .ميتــد هــذا اإلقليــم مــن
الصحــارى البازلتيــة الشــالية وصحــراء الرويشــد يف الشــال الرشقــي إىل الصحــراء الوســطى الواقعــة جنــوب عــان .ويصــب وادي الرسحــان
الواقــع عــى الحــدود الرشقيــة لــأردن شــاالً يف األزرق .ويتخلــل حــوض الجفــر الواقــع جنــوب الصحــراء الوســطى عــدد مــن األوديــة ذات
النباتــات املتفرقــة .أمــا يف جنــوب الجفــر ورشق وادي رم فتقــع صحـراء املــدورة التــي تحتــوي عــى تــال معزولــة وجبــال صخريــة غــر مرتفعــة
مفصولــة بأوديــة رمليــة واســعة .وقــد بــدأ مؤخـرا ً اســتخراج امليــاه الجوفيــة لزراعــة الخــروات وأشــجار الفاكهــة والقمــح يف مناطــق محــدودة.
موارد الغابات واملراعي
مــوارد الغابــات يف األردن محــدودة حيــث تشــكل الغابــات  %1فقــط مــن مســاحة اململكــة ،وهــي مناطــق تتميــز عامــة بأنهــا غــر منتجــة وغــر
قــادرة عــى إنتــاج أخشــاب ذات نوعيــة جيــدة مناســبة لألغـراض التجاريــة أو الصناعيــة وبالتــايل فــإن قيمتهــا التجاريــة محــدودة .إال أنهــا توفــر
أشــكاالً أخــرى مــن الخدمــات الهامــة كاملســاهمة يف حاميــة الرتبــة وإدارة مســاقط امليــاه والقيمــة الجامليــة والرتفيهيــة وصــون التنــوع الحيــوي
وضبــط انبعاثــات الكربــون .مثــة نوعــان مــن الغابــات يف اململكــة طبيعيــة ومســتحدثة تشــمل َم َصــدات الريــاح وأحزمــة الوقايــة .وتشــكل الغابــات
الطبيعيــة  %0.44فقــط مــن مســاحة األردن البالغــة  50800هكتــار.
يف املــايض كانــت مــوارد الرعــي كافيــة إلطعــام املــوايش عــى مــدار العــام تقريب ـاً يف حــن كان يتــم اللجــوء للتغذيــة التكميليــة فقــط يف أوقــات
الشــدة مثــل ظــروف القحــط الشــديد والطويــل أو الــرد القــارس .أمــا حالي ـاً فتبــن دراســات عديــدة أن مــوارد الرعــي الطبيعيــة قــد تراجعــت
تراجعـاً كبـرا ً وأصبحــت مســاهمتها يف تغذيــة املــوايش أقــل مــن ( %20الجنيــدي وأبــو زنــط1993 ،؛ أبــو زنــط والطبــاع2001 ،؛ أبــو زنــط2001 ،؛ أبــو
زنــط .)2002 ،وكانــت اإلنتاجيــة األصليــة مــن املــادة الجافــة لــكل مــن الســهوب والباديــة قبــل عــام  1990تقــدر بـــ 20كغــم و8كغــم عــى التــوايل
للدونــم الواحــد .لكــن بعــد عــام  1990وبفعــل السياســات واملامرســات غــر املســتدامة التــي ســادت حينئــذ انخفضــت هــذه اإلنتاجيــة لتصبــح
10كغــم و4كغــم عــى التــوايل .يشــر ذلــك إىل أن النظــم الرعويــة التقليديــة مهــددة وأن نحــو ربــع مليــون نســمة (أي  %5مــن ســكان األردن)
املرتبطــن بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش باألنشــطة الرعويــة ســيتأثرون تأثـرا ً بالغـاً.
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املوايش
تســاهم املــوايش يف نحــو  %55مــن اإلنتــاج الزراعــي يف األردن .وترتكــز األنــواع الرئيســية للمــوايش يف األغنــام واملاعــز .وتتغــذى هــذه املــوايش بشــكل
أســايس عــى مخلفــات املحاصيــل واألعــاف املزروعــة وحبــوب الشــعري حيــث تســاهم املراعــي مبــا يكفــي لنحــو شــهر مــن غــذاء املــوايش يف األعــوام
العاديــة .وتنخفــض هــذه املســاهمة انخفاض ـاً حــادا ً يف املناطــق التــي تعــاين مــن الرعــي الجائــر ويف أعــوام الجفــاف .كــا ال يتوقــع أن تتجــاوز
أقــى درجــات مســاهمة املراعــي يف حالــة تحســينها  %30مــن متطلبــات التغذيــة اليوميــة لــرأس بالــغ مــن األغنــام أو املاعــز (ســيدأحمد.)2011 ،
ويلقــى الغــذاء التكميــي تشــجيعاً مــن خــال الدعــم الحكومــي للشــعري وانخفــاض مســتوى توفــر األعــاف مــا خ َّفــض مــن أربــاح املنتجــن
وأضعــف تنافســية منتجاتهــم محلي ـاً وخارجي ـاً.
وقــد أدى ِعقــدان مــن الزمــن وســهولة التنقــل عــر الصح ـراء إىل تشــجيع اعتــاد تربيــة املــوايش عــى الشــعري والــذي يســتحوذ عــى  %63مــن
تكاليــف الغــذاء التــي يدفعهــا املنتجــون.
كــا شــجعت السياســات الحكوميــة يف دعــم تكاليــف املدخــات املســتوردة خاصــة خــال مواســم الجفــاف مــريب املــوايش عــى اقتنــاء أعــداد كبــرة
مــن رؤوس الحيوانــات تفــوق طاقــة املراعــي.
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 .2أمناط املراعي يف األردن
تتألــف املراعــي يف األردن مــن املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة ذات الهطــول املطــري املنخفــض واملنــاخ املتنــوع .وبالتــايل فــإن النظــم اإليكولوجيــة
فيهــا تشــمل أرايض األعشــاب واألعشــاب األصيلــة وأرايض الشــجريات والح ـراج .وتتصــف املراعــي بعــدم وجــود حــدود واضحــة لهــا ،فحدودهــا
متحركــة تبع ـاً لألحــوال املناخيــة .ومتثــل املراعــي عن ـرا ً هام ـاً يف الثقافــة األردنيــة وتطــور األردن عــر التاريــخ وصورتــه املجتمعيــة ،وهــي ذات
قيمــة ثقافيــة وتراثيــة كبــرة.
تعتمــد مســاحة املراعــي األردنيــة عــى التعريــف املســتخدم لهــذه املراعــي بشــكل أســايس .فمــن شــأن تعريــف شــمويل أن يُدخــل يف املراعــي
معظــم الصحـراء وإقليــم الســهوب واملرتفعــات مــا يجعــل نحــو  %97مــن مســاحة اليابســة يف األردن ضمــن املراعــي .وفــق هــذا التعريــف فــإن
املراعــي هــي «األرايض املفتوحــة وغــر املس ـيَّجة حيــث تنمــو األعــاف بشــكل طبيعــي ،وغــر املناســبة للزراعــة التقليديــة بســبب شــح األمطــار
وانخفــاض الخصوبــة ووعــورة األرض وشــيوع الصخــور فيهــا أو بســبب مزيــج مــن هــذه العوامــل ،مــا يجعــل االســتغالل األمثــل لهــذه األرايض
مقت ـرا ً عــى إنتــاج األعــاف للحيوانــات» (أبــو زنــط1999 ،؛ ســنكري.)1977 ،
يف املقابــل مثــة تعريــف يعتــر املراعــي األقاليــم غــر القابلــة للزراعــة البعليــة بســبب انخفــاض املعــدل الســنوي للهطــول املطــري عــن
 200ملــم مــا يخفــض تلــك النســبة إىل  .%80وقــد عــ َّرف قانــون الزراعــة رقــم  20لســنة  1973املراعــي بأنهــا «كافــة األرايض املســجلة
كذلــك وأيــة أراض أخــرى مملوكــة للدولــة حيــث يقــل معــدل الهطــول الســنوي لألمطــار عــن 200ملــم والتــي ال تحصــل عــى ري دائــم
أو األرايض املخصصــة فقــط لالســتخدام العــام» .ومنــذ عــام  1985تســارعت مختلــف أنــواع الزراعــة عــى حســاب مســاحة أرايض املراعــي.
استخدامات املراعي
الرعوية
إن أهــم اســتخدام اقتصــادي للمراعــي هــو «الرعويــة» .أمــا أكــر املــوايش التــي يتــم رعيهــا فهــي األغنــام ،إال أن املاعــز تفوقهــا عــددا ً يف الجنــوب.
وميثــل ذلــك افرتاقــاً كبــرا ً عــا كان ســائدا ً حتــى أربعينــات القــرن املــايض عندمــا كانــت تربيــة اإلبــل هــي األكــر انتشــارا ً .إال أن اإلبــل ال
تــزال تــرىب يف مناطــق معينــة مــع انخفــاض أعدادهــا بشــكل كبــر .وقــد أثــر هــذا التغــر يف األمنــاط النباتيــة حيــث ال تســتطيع األغنــام أو
املاعــز أكل الشــجريات الشــوكية الكبــرة التــي تقتــات عليهــا الجــال .مــن ناحيــة أخــرى اســتمرت النظــم املضبوطــة الســتخدام أرايض املراعــي
مثــل نظــام ِ
«الحمــى» (وهــو نظــام صــون تقليــدي اســتخدمه البــدو لتنظيــم الرعــي وإبقــاء األرايض محميــة) حتــى أوائــل القــرن العرشيــن.
الزراعة
متثــل الزراعــة إحــدى أكــر اســتخدامات املراعــي شــيوعاً .ومــع أن شــح األمطــار يجعــل هــذه املنطقــة غــر مناســبة للزراعــة إال أن األطـراف الغربيــة
للمراعــي تــزرع .وأكــر األمنــاط الزراعيــة انتشــارا ً يف املراعــي الزراعة البعلية للشــعري شــتاء .لكــن اإلنتاج ضعيــف جدا ً ،وبالتــايل ال قيمــة اقتصادية له.
إدارة املراعي
اتســمت املراعــي األردنيــة ملئــات مــن الســنني بنظــم تقليديــة فعالــة لحيــازة األرايض وحقــوق الرعــي ارتبطــت باملؤسســة العشــائرية .وقــد وفــر
ذلــك الحاميــة ملــوارد تلــك األرايض ونظــم اســتخدامها مــا أدى إىل صونهــا واســتمرار إنتاجيتهــا برغــم الظــروف البيئيــة واالجتامعيــة الســائدة.
وباندثــار هــذه النظــم والحقــوق واســتمالك الدولــة ألرايض الرعــي وفتحهــا للجميــع غــزت املراعــي اســتخدامات جديــدة كالرعــي الجائــر أو الرعــي
املبكــر وحراثــة األرض لتثبيــت امللكيــة والزحــف الحــري واقتــاع الشــجريات والتحــرك العشــوايئ للمركبــات وأنشــطة املقالــع والتعديــن .وغــدت
أرجــاء عديــدة مــن هــذه املناطــق مجهــدة بســبب عــدم مراعــاة متطلبــات اســتدامة مواردهــا أو إنتاجيتهــا .كــا أدى إلغــاء الواجهــات العشــائرية
لــأرض إىل فقــدان الحافــز لــدى الرعويــن والبــدو لصــون مواردهــم وأراضيهــم وضبــط مامرســاتهم الرعويــة .لذلــك مــن شــأن وضــع تعريــف مللكيــة
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هــذه األرايض أن يســاعد كثـرا ً عــى تصميــم خطــط لتطويرهــا وتحســينها.
وتشمل أنشطة إدارة املراعي ما ييل:
1.1الحامية :حامية املوارد الطبيعية للمراعي من خالل كبح املامرسات الرعوية الخاطئة واألنشطة الضارة كاالحتطاب.
2.2تحســن وتطويــر املراعــي مــن خــال الحصــاد املــايئ وزراعــة األشــتال الرعويــة وإعــادة زراعــة أنــواع مــن األشــتال الرعويــة وتنظيــم اســتغالل
املراعــي .وقــد أقامــت وزارة الزراعــة  34محميــة رعويــة لحاميــة وإدارة أنــواع النباتــات الرعويــة وصــون النظــام اإليكولوجــي.
3.3نظم اإلنتاج يف األردن.
نظــم اإلنتــاج يف الحيوانــات املاضغــة الصغــرة وأثرهــا عــى
املراعي
وتشــمل نظــم اإلنتــاج يف الحيوانــات املاضغــة الصغــرة
(األغنــام واملاعــز) مــا يــي:
	•نظــام اإلرتحــال :اتبــع هــذا النظــام مــن قبــل
املجموعــات التــي تعتمــد بشــكل أســايس عــى املــوايش
كمصــدر للعيــش مــا يدفعهــا للتنقــل معظــم أوقــات
الســنة طلبــاً للــكأل واملــاء ملواشــيها.
	•نظــام االنتجــاع :ومتارســه املجموعــات التــي تعتمــد
أساســاً عــى الزراعــة ولكنهــا متــارس أيضــاً تربيــة
املــوايش وتســتفيد مــن اختالفــات الطقــس مــن خــال
نقــل مواشــيها بــن مناطــق مختلفــة.
	•نظــام االســتقرار :تعتمــد األغنــام يف غذائهــا عــى
تــوازن الغــذاء والرعايــة الطبيــة املوفــرة لهــا.
ويغلــب عــى هــذا النظــام الطابــع التجــاري.

توزيــع املحميــات الرعويــة يف املناطــق املطريــة (املصــدر »:وزارة الزراعــة /مديريــة املراعــي وتنميــة
الباديــة)2012 ،
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 .3حيازة وحقوق ملكية أرايض املراعي
ميكن امتالك األرايض يف األردن من قبل أفراد أو جامعات ( .)2007 USAIDوميكن تقسيم أنواع ملكية األرايض يف البادية األردنية إىل ما ييل:
1.1أرايض امل ُلكيات الخاصة.
2.2األرايض اململوكة لخزينة اململكة األردنية الهاشمية.
3.3األرايض املسجلة باسم بعض املؤسسات الحكومية والقوات املسلحة األردنية.
ومــع أن األرايض الرعويــة تعتــر ملكيــة للدولــة إال أنهــا تقليديــاً شــكلت واجهــات عشــائرية تســتطيع العشــائر مامرســة كامــل حقــوق
اســتخدامها .وينشــأ عــن ذلــك نــزاع حــول اســتخدام األرايض وســوء إدارة للمــوارد الطبيعيــة يــؤدي إىل رعــي جائــر وزيــادة رقعــة التصحــر.
مــارس البــدو منــذ القــدم نظامـاً تقليديـاً إلدارة األرايض أطلــق عليــه «الديــرة» وهــي املنطقــة التــي ترتحــل جامعة ما ضمــن أرجائها وتشــمل بقاعـاً رعوية
وأخــرى مزروعــة .أمــا نظــام الرعــي فقــد عــرف باســم ِ
«الحمــى» وهــي املنطقــة التــي تطلــب فيهــا األعــاف الجيــدة يف حــن يتــم إراحــة األرض املرعيــة
لتتعــاىف .وتشــتمل الديــرة عــى مناطــق جيــدة للرعــي كاألوديــة وقيعانهــا حيــث تتجمــع ميــاه األنهــر وتنمــو النباتــات ،وهــذه تعــود ملكيتهــا إىل عائــات
وعشــائر وتكــون حقــوق ملكيتهــا محرتمــة مــن قبــل اآلخرين.
قبــل خمســن عامـاً مــارس البــدو الرحــل تربيــة مواشــيهم دون اهتــام بالحــدود السياســية فجابــوا األردن وســوريا والســعودية واملواقــع القريبــة مــن
الحــدود العربيــة ،متنقلــن مبواشــيهم إىل أراض قريبــة ليتيحــوا لألعــاف واملــوارد الطبيعيــة يف أراضيهــم األصليــة التجــدد بعيــدا ً عــن تدخــل املــوايش وذلك
يف مــا يشــبه نظــام الحمــى .يف ذلــك الوقــت كان نحــو  %74مــن مالــي املــوايش يقصــدون رشق األردن (منطقــة الحــاد) ألغـراض الرعــي و %55كانــوا أيضـاً
يدخلــون ســوريا و %30الســعودية بفعــل مواســم الجفــاف يف اململكــة .ووفــق املشــاركني يف إحــدى الدراســات فقــد كانــت حيــاة االرتحــال وتربيــة املــوايش
عــر مــا أصبــح حــدودا ً دوليــة مفيــدة جــدا ً أيضـاً لــأرض حيــث يتــاح لهــا اســرداد مــا فقدتــه مــن مــوارد وذلــك خــال رعــي املــوايش يف مواقــع أخــرى (أبو
جابــر وآخــرون1987 ،؛ العــون.)2008 ،
اآلن وقــد اســتقر البــدو بشــكل دائــم يف األردن فــإن  %71يربــون مواشــيهم يف الباديــة الشــالية حيــث يــريب  %56مواشــيهم يف الجــزء الشــايل الرشقــي
مــن هــذه الباديــة و %15يف الجــزء الجنــويب الغــريب منهــا .ومل تعــد تســمح الحــدود السياســية الحاليــة للبــدو بالتنقــل بــن الــدول ،مــا جعــل فــرص مــوارد
األردن الرعويــة املحــدودة يف التجــدد ضئيلــة للغايــة .فقــد شــكل االنتقــال للنظــام الرعوي املســتقر ضغطـاً كبريا ً عــى األرايض حيــث يبقي البدو مواشــيهم
عــى مــدار العــــــام (التبينــي وآخــرون)Research, Policy and Practice 2012, 2:4 Page 3. http://www.pastoralismjournal.com/content/2/1/4 :
حقوق امللكية يف املراعي
يقــوم إنتــاج املــوايش يف املراعــي األردنيــة عــى مصــادر غذائيــة مــن حقــول محاصيــل ومراعــي مجتمعيــة وأرايض الدولــة (الغابــات واملراعــي املفتوحــة
واملحميــات الحرجيــة) ومــن األرايض وأســواق الغــذاء .وتعتمــد حقــوق الحيــازة املضمونــة عــى حقــوق االســتخدام املســجلة املمنوحــة مــن قبــل الدولــة
وحقــوق امللكيــات الخاصــة .ولحملــة حقــوق امللكيــة هــؤالء كامــل التحكــم مبــوارد أراضيهــم ســواء كان نــوع حيازتهــم تقليــدي (الديــرة) أو ألرض أمرييــة
أو ملكيــة خاصــة.
مــن املشــكالت الشــائعة يف اإلقليــم ضعــف الســيطرة عــى املناطــق الرعوية مــن قبــل املواطنني الذين هــم املســتخدم الرئيــي لهــذه األرايض .ومتثل بعض
التعاونيــات الرعويــة البديــل املعــارص للســلطة القبليــة التقليديــة التــي مبقدورهــا منــع القطعــان الوافــدة مــن خــارج املجتمــع مــن التعــدي عــى أرايض
الرعــي املركزيــة ،إال أن هــذه التعاونيــات مل تظهــر فعاليــة يف هــذا املجــال .وتــردد الحكومــات يف إعطــاء املجتمعــات الرعويــة مــا يكفــي مــن املســؤوليات
ملامرســة الســلطة الكاملــة عــى األرايض .وبغيــاب الســلطة املحليــة الفعالة عــى مــوارد املراعي يضعف الحافــز لدى املجتمعــات الرعوية لتقبــل التوصيات
اإلداريــة واملبــادرات التقنيــة التــي مــن شــأنها تحســن إنتاجية املــوارد.
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ويف أرايض املراعــي كتلــك املوجــودة يف الباديــة األردنيــة تبــدو اإلدارة الحكوميــة الخيــار الناجــع الوحيــد .إال أن مثــة أربعــة بدائــل مقرتحــة لتحســن إدارة
املــوارد )1( :تطويــر تعاونيــات رعويــة )2( ،إعــادة تعريــف الحقــوق الرعويــة )3( ،إعــادة إدخــال مفهــوم ِ
الحمــى )4( ،تطويــر وتحســن املراعــي مــن خــال
بنــاء القــدرات.
إحياء ال ِحمى وصون التنوع الحيوي
الحمــى .وميثل إحيــاء ِ
يقــدم مجتمــع بنــي هاشــم يف منطقــة الزرقــاء أمنوذجـاً ناجحـاً عــى إعــادة تبنــي نظــام ِ
الحمــى يف قرى بني هاشــم محاولــة لتوضيح
كيــف أن بنــاء قــدرات املجتمــع املحــي (رجــاالً ونســاءا ً) ميكنهــم مــن حاميــة وإدارة أراضيهــم ومواردهــم يف إطــار جهــد مجتمعــي مضبــوط ســينعكس
إيجابـاً عــى مواردهــم الطبيعيــة وعــى التطــور االجتامعــي واالقتصــادي يف مناطقهــم .قــام املجتمــع املحــي (وبدعــم مــن وزارة الزراعــة) بتحديــد قطعــة
أرض مســاحتها  1500هكتــار تقــع يف غابــة عامــة يطلقــون عليهــا «آخــر بقعــة خـراء» يف منطقــة حــوض نهــر الزرقــاء املتحولــة باضطـراد ملركــز صناعــي.
وقــد جــرت نقاشــات بــن جمعيــة بنــي هاشــم ودائــرة الحـراج مبشــاركة مــن مكتــب رئيــس الــوزراء بهــدف منــح الجمعيــة حــق إدارة األرايض كحـراج،
حيــث متخضــت هــذه النقاشــات عــن متكــن املجتمــع بدايــة مــن إدارة  100هكتــار ليصــار إىل زيادة املســاحة لتصبــح  1500هكتــار إن أثبتت هــذه اإلدارة
نجاحها.
ومــن خــال مــروع «ضــان الحقــوق وتأهيــل األرايض لتحســن مســتوى املعيشــة» الــذي يقــوده االتحــاد الــدويل لحاميــة الطبيعــة  /املكتــب اإلقليمــي
لغــرب آســيا ( )IUCN ROWAطــور مجتمــع بنــي هاشــم قانونـاً عشــائرياً محلياً أســموه «ميثــاق رشف» ليســاعد يف إنفــاذ النظــام الجديــد إلدارة األرايض
مــن خــال ضبــط الرعــي .وقــد أقــر محافــظ الزرقــاء هــذا امليثــاق مــا ميثــل دعـاً إلنفــاذه .كــا شــكلت وزارة الزراعــة مجموعــة مجتمعيــة محليــة
(جمعيــة ِحمــى بنــي هاشــم الزراعيــة الخاصــة) ملتابعــة هــذه العمليــة واســتدامتها.
بعــد عــام مــن األنشــطة وحفــظ ِ
الحمــى مــن الرعــاة دون اســتخدام أي ســياج بــدأت الفوائــد بالظهــور مــن خــال التنــوع الحيــوي املتمثــل
يف زيــادة الكتلــة األحيائيــة واســتعادة أنــواع النباتــات األصيلــة مثــل الشــيح .وقــد أتاحــت حاميــة هــذه املنطقــة منــو الشــجريات واألعشــاب
والغطــاء النبــايت عامــة .وقــد تــم تســجيل ظهــور  36مــن أنــواع النباتــات األصيلــة خاصــة يف املنطقــة التــي تتلقــى أكــر قــدر مــن الهطــول املطــري.
محمية رشيف
تقــع هــذه املحميــة يف محافظــة الكــرك ،حيــث ميلــك مجتمــع رشيــف ســتني ألــف دونــم .وقــد أصبحــت هــذه األرايض تــدار مــن قبــل املجتمــع املحــي
والــذي أنشــأ جمعيــة تعاونيــة ملأسســة العمــل التعــاوين .وقــد نجــح أبنــاء املجتمــع يف تطبيق النهــج التشــاريك يف حاميــة وزراعة املنطقــة وإيجاد مشــاريع
مــدرة للدخــل كإكثــار األغنام.
بــدأت الجهــود الحكوميــة لصــون وحاميــة التنــوع الحيــوي منــذ أعــوام عديــدة .ومتثــل االسـراتيجية الوطنية للتنــوع الحيوي إطــارا ً لألنشــطة عىل مختلف
املســتويات لتعزيــز القــدرة عــى ضــان إنتاجيــة وتنــوع وســامة النظــم الطبيعيــة وبالتايل القــدرة عىل اســتخدام املــوارد البيولوجيــة يف الحد مــن الفقر يف
املناطــق القرويــة وتحســن الظــروف الصحيــة ونوعيــة حيــاة الســكان .ويف هــذا اإلطــار تركــزت الجهــود الحكومية عىل:
1.1صــون التنــوع الحيــوي واســتخدام املــوارد البيولوجيــة اســتخداماً مســتداماً مــن خــال حاميــة األنــواع املختلفــة مــن الحيوانــات والنباتــات والكائنات
العضويــة وإنتاجيــة النظــم البيئيــة خاصــة الغابــات وأرايض الرعــي واألرايض الزراعيــة ضمــن نظــام بيئــي متــوازن.
2.2تحســن الفهــم للنظــم اإليكولوجيــة وزيــادة القــدرات يف مجــال إدارة املــوارد ونــر اإلدراك لــرورة صــون التنــوع الحيــوي مــن خــال االســتخدام
املســتدام للمــوارد البيولوجيــة.
3.3إدارة املــوارد الطبيعيــة وتوزيــع األدوار بــن املؤسســات ذات الصلــة مبــا يكفــل صــون املــوارد الطبيعيــة األساســية الالزمــة لحيــاة النــاس كالرتبــة واملــاء
والغطــاء النبــايت واملنــاخ وتطويــر هــذه العنــارص مــن خــال االســتخدام القويــم واملســتدام لهــا.
4.4الحفاظ عىل مبادرات أو ترشيعات وتطوير أخرى جديدة يف مجال صون التنوع الحيوي واالستخدام املستدام للموارد البيولوجية.
5.5العمل مع دول أخرى لصون التنوع الحيوي واستخدام املوارد الحيوية باستدامة والتشارك املنصف يف الفوائد.
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إعادة تأهيل املراعي املستندة إىل املجتمعات
عندمــا تأسســت الحديقــة النباتيــة امللكيــة يف األردن يف عــام  2005وضعــت األمــن الغــذايئ كأحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه األردن .وقــد تآلــف كل من
التغــر املناخــي والرعــي الجائــر والتصحــر والنمــو الســكاين املضطــرد يف األردن لتشــكل اختــاالً هائـاً بني األمــن الغــذايئ وإدارة املــوارد الطبيعيــة .وملعالجة
قضيــة فقــدان املوائــل ومشــكالت األمــن الغــذايئ عــى املســتوى األســايس أطلقت الحديقة مــروع إعــادة تأهيــل املراعي املســتندة إىل املجتمعــات يف عام
 2007ابتــداء بخمــس عائــات قاطنــة بجانــب موقــع الحديقــة ثم التوســع لشــمول  38عائلة يف عــام .2013
بدايــة عــارض املجتمــع املحــي الرعــوي إقامــة الحديقة بســبب تســييج جــزء مــن األرض التي كانت تســتخدم تقليديـاً يف الرعــي يك تصبح تابعــة للحديقة.
وكشــأن معظــم أرايض املراعــي غــر املنظمــة يف األردن فقــد كانــت هــذه األرض عــى حــال رديء بســبب تواصــل الرعــي الجائــر واالحتطــاب غــر القانــوين
والتنــزه ،حيــث كانــت النباتــات متفرقــة وتــآكل الرتبة وجفافها مســتفحل.
متثلــت أوىل خطــوات املــروع يف عقــد اجتامعــات مــع أبنــاء املجتمــع املحــي ،حيــث ُعــرض عــى مالــي املــوايش املحليني شــعريا ً كبديــل للرعــي يف املوقع
أثنــاء قيــام الحديقــة مبســح للنباتــات يف املوقــع وتقديــر الكتلــة الحيويــة وتقديــر الكميــات املســتدامة منهــا .واســتنادا ً إىل البيانــات التــي تــم جمعها حدد
فريــق املــروع معــدالت هــذه الكميــات وطــور خططـاً للرعــي املنظــم مــا أدى إىل منــو كبــر يف الكتلــة الحيويــة والتنــوع النبــايت وتحســن وضــع الرتبــة.
بينــا تــم الســاح خــال أشــهر الصيــف الجافــة للرعــاة برعــي مواشــيهم داخــل موقــع الحديقــة عــى أســس مضبوطة.
وقــد نتــج عــن خطــط إدارة الرعــي التــي وضعهــا املــروع عــودة الوفــرة للنباتــات يف أرض الحديقــة إضافــة إىل مزيــد مــن الحيــاة الربيــة .وقــد ازدادت
الكتلــة الحيويــة بنحــو أكــر مــن  %30خــال فــرة الثالثــة أعــوام كــا ب ّينت مســوحات الكتلــة الحيوية .فــازداد عــدد أنــواع النباتــات األصلية النامية بشــكل
طبيعــي يف املوقــع مــن  436يف عــام  2006إىل  580نوعـاً يف عــام  ،2012والتــي مل يتــم رصــد بعضهــا يف هــذه املنطقــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر.
ويف إطــار املــروع أيضـاً تعلمــت بعــض العائــات املحليــة كيفيــة الحصــول عــى دخــل مــن مصــادر أخــرى بخــاف الرعــي .فقــد تــم تدريــب  12عائلــة
عــى إنتــاج منتجــات النحــل وصناعــة الجميــد واالســتفادة مــن ال ِفطــر .كــا تعلمــت ســيدات محليــات مهــارات الحياكــة واألشــغال اليدوية .ويســجل هذا
املــروع نجاحــات يف تحســن مســتوى حيــاة مــريب األغنــام واملاعــز وتحســن متطلبــات النظافــة الشــخصية مــا قلــل بشــكل كبــر من نســبة األمـراض يف
املجتمــع .وقــد أمثــرت األنشــطة املتعــددة للمــروع عــن توفــر مصــادر دخــل متنوعــة ومرتفعــة ملالــي املــوايش املحليــن وعــن حشــد طاقــات املجتمــع
وفهــم أكــر ملامرســات اإلدارة املســتدامة لــأرض ،والتــي تعتــر جميعـاً أمــورا ً أساســية يف تحقيــق مزيــد مــن األمــن الغــذايئ محلياً وعــى املســتوى الوطني.
املقالع يف البادية األردنية
يف قانــون الزراعــة رقــم  44لعــام  2002تتنــاول املــادة  36أرايض املراعــي باعتبارهــا تلــك التــي تتلقــى معــدالً ســنوياً مــن األمطــار يقــل عــن  200ملــم ،مــا
يعنــي أن معظــم األرايض يف اململكــة هــي َمـراع .ومــع ذلــك فــوزارة الزراعــة ليســت هــي الجهــة املســؤولة عــن هــذه املراعــي ،حيــث أنها مملوكــة لخزينة
الدولــة ،وبالتــايل فــإن مديريــة أمــاك الدولــة يف دائــرة األرايض واملســاحة هــي الجهــة املســؤولة عــن مثــل هــذه األرايض ومنــاط بهــا التعامــل مــع أيــة
اعتــداءات تقــع عليها.
وتتــوىل ســلطة املصــادر الطبيعيــة املســؤولية عــن املعــادن يف األردن خاصــة تلــك الواقعــة يف أرايض الباديــة وتحتــوي عــى الصخــور الالزمــة للمقالــع والتي
ازداد الطلــب عليهــا منــذ تســعينات القــرن املــايض .وهــذا يســهل عىل ســلطة املصــادر الطبيعية متابعــة تراخيص املقالــع يف حــن أن وزارة الزراعة مســؤولة
عــن إصــدار كافــة الرتاخيــص باســتثناء تلــك الخاصــة باملقالــع والتــي تصدرهــا مديرية أمــاك الدولــة يف دائــرة األرايض واملســاحة .وقــد أدى ذلك إىل انتشــار
املقالــع يف الباديــة الرشقيــة (الرويشــد واألزرق  /تــل حســن) والبادية الجنوبيــة (معان).
وقــد أدى تشــتت الصالحيــات يف مجــال متابعــة املقالــع إىل تدهــور أرايض املراعــي والتــي تعــود ملكيتها للخزينــة .لذلك أصبــح لِزامـاً إعادة النظــر يف املادة
 36مــن قانــون الزراعــة والتــي تعـ ِّرف املراعــي بأنهــا تلــك التــي تتلقــى معدالً ســنوياً مــن األمطــار يقل عــن  200ملم .فيجــب األخذ بعــن االعتبــار إنتاجية
األرض وملكيتهــا عنــد إقامــة املراعــي وتطويرهــا خاصــة وأن اململكــة تشــتمل عــى العديــد مــن األرايض ذات اإلنتاجيــة املنخفضــة لكــن الغنيــة بالصخــور
واملعــادن مــا يتيــح إقامــة املقالــع فيهــا .مــن ناحيــة أخــرى فــإن معظــم املراعي مملوكــة للخزينة وال ســلطة لــوزارة الزراعــة عليهــا .كذلك مثــة أراض تعترب
واجهــات عشــائرية مــا يعيــق وزارة الزراعــة عــن إقامــة محميات رعويــة فيها.

14

 .٤السياسات واالسرتاتيجيات والقوانني والربامج الوطنية الزراعية
السياسات واالسرتاتيجيات والقوانني املتصلة بالقطاع الزراعي
طــورت وزارات عديــدة -كل حســب اختصاصهــا -سياســات واسـراتيجيات وقوانــن خاصــة بالزراعــة واملــوايش واســتخدام الحـراج واملــوارد املائيــة
وحاميــة البيئــة والتنــوع الحيــوي وأنفذتهــا مبســتويات مختلفــة مــن األداء والفعاليــة .ويقــدم الجــدول  3وصفـاً موجـزا ً لهــذه الوثائــق.
جدول  :3السياسات واالسرتاتيجيات والقوانني املرتبطة بالقطاع الزراعي
الوصف
النوع
العام
الوثيقة
تهدف هذه الوثيقة إىل تحقيق التوافق بني التنمية الزراعية واملتطلبات والتغريات املحلية
سياسة
1996
وثيقة السياسة الزراعية
واإلقليمية والدولية ،وتحقيق تنمية اجتامعية واقتصادية تكاملية تتسم بالكفاءة واالستدامة
واإلنصاف .وقد اشتملت عىل تحديد واضح لألهداف والقطاعات الفرعية.
اسرتاتيجية تتناول هذه االسرتاتيجية دور القطاع الزراعي يف التنمية االجتامعية واالقتصادية لتحقيق تنمية
االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002
زراعية وريفية مستدامة مع مراعاة الجوانب االجتامعية واالقتصادية والبيئية كحامية وصون
٢٠١٠-٢٠٠٢
التنوع الحيوي الزراعي خالل هذه التنمية .وتقدم االسرتاتيجية وصفاً ملشاريع مقرتحة يف
القطاعات الزراعية الفرعية الخمسة :الزراعة البعلية ،الزراعة املروية يف وادي األردن ،الزراعة
املروية يف املرتفعات ،املوايش واملراعي ،تسويق اإلنتاج الزراعي.
اسرتاتيجية طورت هذه االسرتاتيجية يف عام  2001ألهداف رئيسية هي ضبط تدهور املراعي وعكس عملية
2001
االسرتاتيجية الوطنية للمراعي
التصحر وزيادة اإلنتاج املستدام للامشية من خالل استعادة إنتاجية املراعي وزيادة إنتاجيتها
املستدامة من األعالف ودعم إنتاج األعالف بهدف تشجيع تكاثر املوايش املكثف وتشجيع
املجتمعات املحلية ومريب املوايش عىل تبني أساليب مكثفة الستيالد املوايش بهدف تنظيم
أعدادها.
اسرتاتيجية تدرج االسرتاتيجية البيئية الوطنية كافة الضغوط واملشكالت البيئية وتشمل ما يزيد عن 400
1992
االسرتاتيجية البيئية الوطنية
توصية محددة وأنشطة مقرتحة يف مجال حامية البيئة وصونها.
اسرتاتيجية أطلقت االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية ملكافحة التصحر يف عام  .2006وتتألف من ستة برامج
2006
االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية
رئيسية مستندة إىل مشاريع .وتشمل هذه الربامج عدة مشاريع متعلقة برصد وضبط التصحر
ملكافحة التصحر
وبناء القدرات وإعادة تأهيل املوارد الطبيعية وتطويرها.
اسرتاتيجية أطلقت األجندة الوطنية يف عام  2006وهي تتألف من خطة وطنية إصالحية سياسية واجتامعية
2006
األجندة الوطنية 2006
واقتصادية شاملة حتى عام  .2017والهدف الرئييس من األجندة إيجاد سياسات متناغمة وضامن
وطنية
أن ال تتأثر بالتغريات الحكومية مع مراعاة رضورة تحديثها وتطويرها بانتظام.
ينظم ويطور القطاع الزراعي للوصول إىل إنتاج زراعي متطور ومتنام ومتنوع يصون البيئة
قانون
قانون الزراعة املؤقت رقم  44لسنة 2002
واملوارد الطبيعية ،كام يدعم االعتامد عىل الذات وتلبية املتطلبات الدولية واإلقليمية واملحلية.
2002
أقر كترشيع مؤقت يف عام  2003ثم صادق عليه مجلس األمة يف عام  .2006يوفر هذا القانون
قانون
1995
قانون حامية البيئة رقم  12لسنة
املظلة الترشيعية املالمئة إلصدار أنظمة وتعليامت تفصيلية عديدة يف مجال حامية البيئة.
1995

تحليل السياسات املؤثرة يف املراعي
االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2010-2002
تتنــاول االس ـراتيجية الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة  2002-2010دور القطــاع الزراعــي يف التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والوضــع الحــايل للقطــاع
والســيناريوهات املســتقبلية يف ضــوء «ســيناريو الوضــع القائــم» و«ســيناريو تنمــوي» لتحقيــق تنميــة زراعيــة وريفيــة مســتدامة مــع مراعــاة الجوانــب
االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة لهــذه التنميــة .ت َعــرض هــذه االس ـراتيجية وصف ـاً ملرشوعــات مقرتحــة يف القطاعــات الزراعيــة الفرعيــة الخمســة:
الزراعــة البعليــة ،الزراعــة املرويــة يف وادي األردن ،الزراعــة املرويــة يف املرتفعــات ،املــوايش واملراعــي ،تســويق اإلنتــاج الزراعــي .وقــد اقرتحــت مرشوعات
محــددة ضمــن هــذه القطاعــات الفرعيــة املختلفــة ،إال أن املعيقــات املاليــة أدت إىل عــدم تنفيــذ العديــد مــن هــذه املرشوعــات.
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أنشطة رئيسية للقطاع الفرعي الخاص باملوايش واملراعي ضمن االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية:
1.1حامية املراعي الطبيعية وتنظيم الرعي وزيادة الطاقة اإلنتاجية ملوارد املراعي.
2.2تحديــد اســتخدامات األرايض وفــق طاقاتهــا اإلنتاجيــة وإعطــاء األولويــة لتطويــر املناطــق ذات القــدرة العاليــة عــى إدراج تدابــر تتعلــق
بحاميــة امليــاه و ُحســن إدارتهــا كعنــر أســايس يف إدارة املراعــي.
3.3تطوير املراعي وفق نهج إداري تكاميل ومبشاركة املجتمع املحيل.
4.4حامية التنوع الحيوي الزراعي واستخدامه يف تطوير املراعي والتوسع يف إقامة محميات طبيعية ورعوية.
5.5تطوير نظم زراعية ِفالحية تستفيد من تقنيات الحصاد املايئ يف تطوير املراعي.
6.6رصد التغريات البيئية ومكافحة التصحر.
7.7زيادة إنتاج أعالف الحيوانات وتحسني نوعيتها وإيجاد مصادر غذائية أخرى للحيوانات.
8.8تشجيع املشاريع العائلية الصغرية القامئة عىل املوايش.
9.9دعــم جمعيــات مــريب املــوايش والتشــجيع عــى إقامــة مجالــس أو جمعيــات متخصصــة للمنتجــات الحيوانيــة وتســويقها وتوفــر الخدمــات
املســاندة الرضوريــة لذلــك.
1010دعم التكامل بني اإلنتاج النبايت والحيواين.
االسرتاتيجية الوطنية للمراعي 2001
متثــل هــذه االســراتيجية مــع االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة ( )٢٠١٠-٢٠٠٢واالســراتيجية املائيــة ( )2009تدابــرا ً تنظيميــة طــورت
للتعامــل مــع االســتخدامات املختلفــة للباديــة األردنيــة ومشــكالت ســوء االســتخدام ،مثــل:
	•تدهور املراعي بسبب الرعي الجائر واقتالع النباتات وموجات الجفاف املتعددة.
	•زيادة أعداد املوايش بسبب زيادة الطلب مبا يفوق الطاقة الطبيعية للنباتات.
	•سهولة نقل املوايش من خالل استخدام عربات النقل أو جلب املياه إىل مواقع تواجدها.
	•تردي صون النظام اإليكولوجي التقليدي وآليات تنظيم الرعي.
	•زحف األنشطة الزراعية واستثامرات التعدين إىل املراعي.
	•رضورة تبنــي أســاليب لتحســن اإلنتــاج الحيــواين لتنظيــم النمــو يف أعــداد الحيوانــات مبــا يــؤدي إىل زيــادة إنتاجيــة الــرأس الواحــد مــن
الحيوانــات.
	• استخدام املراعي مشاعاً والذي يؤدي إىل مشكالت يف استدامتها.
	•عدم كفاية أو حتى غياب األنظمة والتطبيقات الفعالة لالستخدام املستدام للمراعي.
لقد تم تحديد الغايات القصرية األمد والبعيدة األمد لالسرتاتيجية الوطنية للمراعي عىل النحو التايل:
1.1وقف تدهور املراعي وعكس عملية التصحر.
2.2الزيادة املستدامة إلنتاجية املوايش من خالل استعادة إنتاجية املراعي وزيادة إنتاجيتها من األعالف.
3.3تحسني وصون البيئة يف املراعي.
4.4تحسني الظروف االجتامعية واالقتصادية لقاطني املراعي.
5.5دعم وتطوير املؤسسات الرعوية خاصة مديرية املراعي مادياً وبرشياً.
6.6تعديل وتطوير الترشيعات الخاصة باملراعي.
7.7تشــجيع املجتمعــات املحليــة عــى تبنــي برامــج لتحســن اإلنتــاج الحيــواين وزيــادة االهتــام بنوعيــة الحيوانــات واملشــاركة يف إدارة وتطويــر
املراعــي.
8.8نرش اإلنصاف بني الجنسني ومتكني املرأة باعتبارهام سبيلني فعالني ملكافحة التصحر وللتنمية التحولية.
9.9العمــل مــع املؤسســات املعنيــة لحــل املشــكالت الخاصــة باملراعــي مثــل أرايض الواجهــات العشــائرية وإيجــاد حلــول مناســبة لالســتخدام
املشــاعي للمراعــي وربــط االســتخدام بالحقــوق الثابتــة.
1010دعم إنتاج األعالف لتشجيع االستيالد املكثف للموايش.
1111تشجيع املجتمعات املحلية ومريب األغنام عىل تبني أساليب لالستيالد املكثف بهدف ضبط أعداد املوايش.
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تحليل الثغرات
تالياً أهم العنارص التي تفتقر إليها االسرتاتيجية:
	•اشــتملت االس ـراتيجية عــى بعــض األهــداف التــي مــن شــأنها عكــس عمليــة التصحــر ،إال أنهــا مل تشــتمل عــى أيــة معلومــات أو مرجعيــة
مرتبطــة باتفاقيــة مكافحــة التصحــر التــي انضــم إليهــا األردن يف عــام .1994
	•ال تُــويل االس ـراتيجية لــدى تطويــر برامجهــا أو وضــع أولوياتهــا الخاصــة بالسياســات والتمويــل ســوى النــزر اليســر مــن االهتــام مبــا لــدى
املجتمعــات املحليــة والنســاء مــن معــارف ومهــارات يف مجــال إدارة وحاميــة املراعــي .مــن ذلــك أنــه تــم إغفــال نهــج ِ
الحمــى ودوره الفعــال
يف مكافحــة التصحــر وصــون التنــوع الحيــوي مــن خــال املشــاركة املجتمعيــة.
	•مل تركز االسرتاتيجية عىل دور الجمعيات التعاونية يف إدارة املراعي وصونها أو عىل دور املنظامت املنتفعة يف إطار تعاوين.
	•مل يتــم الربــط بــن املخرجــات املتوقعــة للمرشوعــات املقرتحــة يف االس ـراتيجية وبــن املواضيــع الرئيســية الثالثــة التفاقيــات «ريــو» (حــول
التصحــر والتنــوع الحيــوي والتغــر املناخــي) مــا جعــل الحصــول عــى متويــل وحشــد املــوارد أم ـرا ً معقــدا ً.
ينبغــي مراجعــة السياســات والقوانــن واألنظمــة والتعليــات بهــدف تحقيــق إدارة فعالــة للمــوارد تتوالهــا املجتمعــات .ومــن الــروري أن تراعــي
هــذه اإلدارة توفــر الحوافــز للمزارعــن ومــريب املــوايش لتحســن مامرســاتهم يف اســتخدام األرايض بهــدف ضــان االســتدامة والتقليــل مــن تفتــت
األرايض .مثــة حاجــة أيض ـاً لربامــج داعمــة لتحســن اســتيالد الحيوانــات وإدارة القطعــان واملراعــي إضافــة إىل وقــف التوســع يف الزراعــة (خاصــة
زراعــة املحاصيــل ذات املــردود الضعيــف) عــى حســاب النظــام اإليكولوجــي الهــش للمراعــي .كــا أنــه مــن الــروري تقييــم التهديــدات التــي
متثلهــا بعــض جوانــب التمــدد الحــري وزحــف املســتوطنات البرشيــة عــى املناطــق الصالحــة للزراعــة وقلــة الدعــم الــذي تتلقــاه األحزمــة
الخ ـراء املحيطــة باملــدن.
صفــوة القــول إن قــدرة مطــوري االس ـراتيجية والسياســات عــى تحديــد املشــكالت هــي موضــع تقديــر ،إال أنــه ال يبــدو أن أي ـاً مــن هــذه قــد
ارتبــط بــاألدوات الرضوريــة أو األوضــاع الســائدة .وتقــوم وزارة الزراعــة حاليـاً مبراجعــة االسـراتيجية الزراعيــة القامئــة بهــدف إعــداد اسـراتيجية
للتنميــة الزراعيــة عــى املديــن املتوســط والطويــل مبســاعدة منظمــة «الفــاو» .ويف هــذه الســياق يــوىص بــأن تراعــي وزارة الزراعــة القضايــا الــواردة
يف التحليــل أعــاه وتجــري التعديــات الالزمــة.
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 .5اسرتاتيجية وطنية محدثة للمراعي يف األردن
ط ـ ِّورت االس ـراتيجية الوطنيــة للمراعــي يف عــام  ،2001إال أن هــذه االس ـراتيجية والترشيعــات ذات الصلــة مل ت ُفعــل لغيــاب اإلجــاع الوطنــي
والخطــط املتكاملــة .وبالتــايل مل يطــرأ تغيــر عــى ضعــف اإلدارة واالســتخدام الخاطــئ ملــوارد املراعــي مــا أدى إىل تدمــر الغطــاء النبــايت وإضعــاف
القــدرات اإلنتاجيــة للمراعــي .وحالي ـاً تقــف املراعــي يف األردن عاجــزة عــن توفــر الغــذاء للحيوانــات ملــدة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر يف املواســم
املطريــة الجيــدة وأقــل مــن شــهر يف أعــوام الجفــاف وقــد ال توفــر أي غــذاء .عــاوة عــى ذلــك فــإن مســاحات شاســعة مــن أرايض املراعــي (نحــو
عــرة ماليــن دونــم) تعــرف بالواجهــات العشــائرية قــد جــرى تخصيصهــا مللكيــات خاصــة دون وجــود خطــط إلصالحهــا أو تطويرهــا وإدارتهــا.
نجــم عــن ذلــك شــيوع تجــارة العقــارات يف املناطــق الرعويــة واســتخدام مســاحات كبــرة ألغـراض غــر زراعيــة.
الرؤية :صون املراعي وإدارتها باستدامة.
الرســالة :دعــم وتطويــر قطــاع املراعــي ،مــا يحقــق لــه تنميــة مســتدامة ويرفــع اإلنتاجيــة ويحافــظ عــى مكتســباته وتعزيــز الــدور التكامــي
للجهــات ذات العالقــة ومشــاركة املجتمعــات املحليــة يف ادارة املــوارد الطبيعيــة مــن أجــل تحســن مســتوى املعيشــة لهــا يف ظــل التغـرات املناخيــة
واســتمرار حــاالت الجفــاف والتــي أثــرت وبشــكل كبــر عــى زيــادة تدهــور املــوارد الطبيعيــة والحيــاه الربيــة.
أهداف االسرتاتيجية األساسية:
1.1التطوير واإلدارة املتكاملني للمراعي.
2.2تحسني األوضاع االجتامعية واالقتصادية ملريب املوايش واملجتمعات الرعوية مع مراعاة قضايا النوع االجتامعي.
3.3تعزيز بناء القدرات (من خالل التدريب والتوعية).
4.4رصد وتقييم وضع املراعي.
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الربامج واملرشوعات املقرتحة لتحقيق أهداف االسرتاتيجية:
الهدف األول :التطوير واإلدارة املستدامان للمراعي
الربنامج األول :عكس عملية التدهور من خالل تطبيق القانون وتعديله
املرشوعات املقرتحة
اسم املرشوع
املربرات
األهداف

املناطق  /املجموعات املستهدفة
األطراف املنفذة

مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ
مؤرشات اإلنجاز
التكاليف التقديرية

تحديث الترشيعات املرتبطة مبلكية املراعي واستخدام األرايض
التدهور املستمر يف أرايض الرعي بسبب عدم فعالية ترشيعات إدارة أرايض الرعي وتنظيم املنتفعني
	•تحديد الثغرات وجوانب القصور يف الترشيعات القانونية والفنية النافذة
	•تعديل الترشيعات النافذة بحيث تشمل الحوكمة الرشيدة للمراعي
املراعي ومستخدموها
	•رئاسة الوزراء
	•مجلس األمة
	•وزارة الزراعة
	•دائرة األرايض واملساحة
	•املركز الجغرايف املليك األردين
	•املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا
	•الحديقة النباتية امللكية
ثالثة أعوام
	•قانون جديد إلدارة املراعي
	•موارد مالية
	•تفعيل نظام تنظيم استعامل األرايض
	•وضع ترشيعات إلدارة األرايض
	•املصادقة عىل الترشيعات من قبل الجهات املختصة
 500,000دينار

الربنامج الثاين :تحسني الغطاء النبايت كامً ونوعاً
املرشوعات املقرتحة
اسم املرشوع
املربرات
األهداف

املناطق  /املجموعات املستهدفة
األطراف املنفذة
مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ

إعادة تأهيل محميات الرعي
حاجة املحميات للتنوع الحيوي الجيد
	•اإلدارة املستدامة
	•النهج التشاريك
مناطق يف عريا ويرقا وفنوش وبالل ( 1000دونم يف كل من هذه القرى)
وزارة الزراعة  /املديريات املختصة يف الوزارة ،الحديقة النباتية امللكية ،املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
ثالثة أعوام
	•دراسات ومسوحات يف هذه املناطق
	•موارد مالية
	•تدريب وتوعية املجتمعات
	•إرشاك املجتمع
	•تطبيق مفهوم الرعي املضبوط خاصة يف املجتمع الرعوي
	•استخدام تقنية الحصاد املايئ يف تطوير املراعي
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اسم املرشوع
مؤرشات اإلنجاز

التكاليف التقديرية

إعادة تأهيل محميات الرعي
	•زيادة إنتاجية املحميات بنسبة ٪١٠
	•عودة  ١٠-٥أنواع نباتية منقرضة للنمو يف املحميات املستهدفة
	•تحسن انتشار النباتات املعرضة لالنقراض بنسبة  %5عىل األقل
	•التقليل من انجراف الرتبة
 500,000دينار

الربنامج الثالث :متكني املجتمعات الرعوية مبا فيها النساء لتصبح قادرة عىل اإلدارة املستدامة ذاتياً للموارد الرعوية
املرشوعات املقرتحة
اسم املرشوع
املربرات

األهداف

املناطق  /املجموعات املستهدفة
األطراف املنفذة

مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ
مؤرشات اإلنجاز

التكاليف التقديرية

تطوير املوارد الرعوية
	•تدهور املراعي يف حني أن مثة إمكانية لزيادة إنتاجيتها باإلدارة القومية والتقنيات الحديثة
	•تساهم النساء  -من خالل ما لديهن من معرفة ق ِّيمة  -مساهمة أساسية يف الزراعة واملرشوعات الريفية يف املناطق الرعوية
كمزارعات ومربيات للموايش وعامالت وربّات أعامل
	•اإلدارة املستدامة
	•تحسني كفاءة املوظفني الفنيني يف املراعي
	•زيادة الطاقة اإلنتاجية للمراعي
	•تحسني الوضع االقتصادي للمجتمع الرعوي من خالل تطوير املراعي
مناطق الرعي املحتملة
	•وزارة الزراعة
	•برنامج بحث وتطوير البادية األردنية
	•دائرة األرايض واملساحة
	•املركز الجغرايف املليك األردين
	•الحديقة النباتية امللكية
	•املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
خمسة أعوام
فريق عمل متخصص يقدم الدعم الالزم لنجاح املرشوع
	•زيادة إنتاجية املراعي بنسبة 10%
	•إمتام  10دراسات ميدانية
	•عقد  5مساقات تدريبية خارج األردن
	•عقد  10مساقات تدريبية محليا
 750,000دينار

الهدف الثاين :تحسني األوضاع االجتامعية واالقتصادية ملريب املوايش واملجتمعات الرعوية مع مراعاة قضايا النوع االجتامعي والتغري املناخي
الربنامج األول :تحسني دخل املنتفعني الريفيني من املحميات الرعوية
املرشوعات املقرتحة
اسم املرشوع
املربرات
األهداف
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استخدام النباتات الطبية والعطرية يف تحسني دخل األرس
	•ضعف االهتامم بالنباتات الطبية والعطرية
	•الدخل املنخفض يف املجتمعات الريفية
	•ضعف مشاركة النساء الريفيات يف تأمني الدخل
	•زيادة االهتامم بالنباتات الطبية والعطرية
	•زيادة الدخل يف املجتمعات الريفية
	•تفعيل دور املرأة
	•تطبيق مفهوم الرعي املضبوط

اسم املرشوع
املناطق  /املجموعات املستهدفة
األطراف املنفذة

استخدام النباتات الطبية والعطرية يف تحسني دخل األرس
مواقع مختارة
	•وزارة الزراعة
	•املؤسسة التعاونية األردنية
	•منظامت املجتمع املحيل
خمسة أعوام
	•تطبيق الترشيعات ملنع التعدي عىل املحميات الرعوية
	•تعيني فريق إداري لتنفيذ أنشطة املرشوع
	•توفري قنوات تسويق
	•عقد برامج توعية
	•عقد عرشين دورة تدريبية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية
	•تقييم أثر الدورات التدريبية عىل املشاركني فيها
	•عقد  5مساقات تدريبية خارج األردن
	•تنظيم معارض محلية (بواقع معرض واحد سنوياً)
 150,000دينار

اسم املرشوع
املربرات

تطوير املجتمعات الرعوية
	•ضعف التعاون بني املؤسسات الحكومية وغري الحكومية يف مجال التخطيط للمرشوعات املتصلة بتطوير املجتمعات املحلية
وتنفيذها
	•ضعف الوعي لدى املجتمعات الرعوية بأهمية املراعي
	•إرشاك كافة املؤسسات العاملة مع املجتمع املحيل يف تطوير خطة التنمية املجتمعية بهدف إيجاد إطار للسياسات الداعمة
لتطبيق اسرتاتيجيات التنمية الريفية املالمئة يف املناطق املستهدفة
	•زيادة إنتاجية موارد املراعي
	•املواءمة بني اإلنتاج الحيواين واإلنتاج النبايت
	•توحيد جهود مختلف املؤسسات العاملة يف تطوير املجتمعات املحلية
	•رفع الوعي لدى املجتمعات الرعوية (توفري حوافز)
املجتمعات املحلية يف مختلف أرجاء اململكة
	•وزارة الزراعة
	•املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
	•املؤسسة التعاونية األردنية
	•املنظامت غري الحكومية
خمسة أعوام
	•إجراء درسات دميوغرافية واجتامعية واقتصادية يف املناطق املستهدفة
	•تحديد األطراف التي ستعمل يف املرشوع واختيار قادة محليني له
	•عقد  6دورات تدريبية حول التخطيط االسرتاتيجي للموارد الطبيعية
	•إقامة  10وحدات نصف آلية لتصنيع األلبان
	•عقد  3اجتامعات تنسيقية مع مؤسسات عاملة يف تنمية املجتمعات املحلية
 200,000دينار

مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ

مؤرشات اإلنجاز

التكاليف التقديرية

األهداف

املناطق  /املجموعات املستهدفة
األطراف املنفذة

مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ
مؤرشات اإلنجاز
التكاليف التقديرية
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الهدف الثالث :تعزيز بناء القدرات (من خالل التدريب والتوعية)
الربنامج األول :مشاركة املجتمعات املحلية مبا يف ذلك النساء يف إدارة املوارد الرعوية
املرشوعات املقرتحة
اسم املرشوع
املربرات

األهداف

املناطق  /املجموعات املستهدفة

األطراف املنفذة

مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ
مؤرشات اإلنجاز
التكاليف التقديرية
اسم املرشوع
املربرات
األهداف
املناطق  /املجموعات املستهدفة
األطراف املنفذة
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ِحمى يف جنوب األردن
	•التدهور املستمر يف الغطاء النبايت بسبب الرعي الجائر والضعف الذي أصاب الطاقة اإلنتاجية للمراعي مام يؤدي إىل انحسار
التنوع الحيوي والرتدي البيئي الشديد
	•الوضع االقتصادي الصعب يف املجتمعات املحلية
	•ضعف برامج التوعية واإلرشاد املوجهة ملستخدمي املراعي
	•إدارة ِ
الحمى من قبل املجتمع املحيل لضامن اإلدارة املستدامة للرعي يف األرايض الجافة باإلقليم مع مراعاة قضايا النوع
االجتامعي
	•استعادة النباتات األصيلة يف اإلقليم
	•االستفادة من املعرفة الفريدة لدى سكان املنطقة يف مجال إدارة أرايض الرعي
	•إعادة تأهيل املراعي من خالل اإلدارة املجتمعية لعكس عملية الرتدي والحد من التصحر
	•تطبيق تقنيات الحصاد املايئ
	•مستخدمو املراعي
	•مربو املوايش
	•مقدمو الخدمات اإلرشادية
	•محافظة الكرك
	•وزارة الزراعة
	•برنامج بحث وتطوير البادية األردنية
	•دائرة األرايض واملساحة
	•املركز الجغرايف املليك األردين
	•الحديقة النباتية امللكية
ثالثة أعوام
	•املوارد املالية الالزمة
	•برامج توعية حول إدارة ِ
الحمى باستخدام النهج التشاريك
	•إقامة جمعيتني تعاونيتني إلدارة ِ
الحمى
	•زيادة إنتاجية املراعي بنسبة ٪١٠
 250,000دينار
دعم املجتمعات املنتفعة من املحميات الرعوية
	•الحاجة لنرش قصص نجاح حول إدارة املراعي
	•ضعف استفادة املجتمعات املحلية من املراعي
مأسسة النهج التشاريك /التشاوري بني املجتمعات الرعوية واألطراف املعنية
	•مستخدمو املحميات الرعوية
	•مستخدمو املراعي واملنتفعون منها
	•املؤسسة التعاونية األردنية
	•وزارة الزراعة
	•الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية
	•الجمعية امللكية لحامية الطبيعة
	•اإلعالم املحيل
	•برنامج بحث وتطوير البادية األردنية
	•وزارة الشؤون البلدية
	•وزارة السياحة واآلثار

اسم املرشوع
مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ
مؤرشات اإلنجاز
التكاليف التقديرية

دعم املجتمعات املنتفعة من املحميات الرعوية
خمسة أعوام
	•إقامة تعاونيات
	•برامج للتوعية البيئية
	•تعزيز مفهوم النهج التشاريك
	•إقامة ثالث تعاونيات
	•عقد تسعة مساقات تدريبية
 300,000دينار

الهدف الرابع :رصد وتقييم وضع املراعي
الربنامج األول :رصد وتقييم وضع املراعي واتجاهاته
املرشوعات املقرتحة
اسم املرشوع
املربرات

األهداف
املناطق  /املجموعات املستهدفة

األطراف املنفذة
مدة التنفيذ
متطلبات التنفيذ
مؤرشات اإلنجاز
التكاليف التقديرية

إدارة مراعي الدولة
	•عدم وضوح يف السلطة املسؤولة عن إدارة املراعي
	•ضعف إنتاجية املراعي
	•ضعف وعدم استدامة إدارة املراعي
	•حامية املوارد الطبيعية بالحد من الرعي الجائر وتحسني إنتاج األعالف
	•املساهمة يف تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية ملريب املوايش مع إيالء اهتامم خاص للنساء
	•تطوير مؤرشات املراعي مع رضورة استخدام منهجية قياسية يف كافة أرجاء اململكة (النبات ،الرتبة ،الحياة الربية)...
	•مستخدمو املراعي
	•وزارة الزراعة  /مديرية املراعي وتنمية البادية
	•الحديقة النباتية امللكية
	•املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
	•وزارة الزراعة بالتعاون مع منظامت حكومية وأهلية تتبنى النهج التشاريك مع املجتمعات املحلية
	•مؤسسة تتوىل رسم الخرائط الالزمة وإجراء املسوحات
	•مؤسسة تتوىل فرض القانون
يكون جزءا ً من برنامج وطني (طويل األمد)
	•إنفاذ ترشيع ملنع التعدي عىل املحميات الرعوية
	•توفري فريق إداري للقيام بأنشطة املرشوع
	•تنفيذ برامج توعوية
	•تقليل التعدي بنسبة ٪٥٠
	•تقييم أفضل لوضع املراعي يؤدي إىل تحسني اتخاذ القرار
 50,0002دينار

تناغم اسرتاتيجية املراعي املحدثة مع اتفاقيات ريو
تتوافــق االسـراتيجية املحدثــة مــع توصيــات اتفاقيــات ريــو ذات العالقــة ،تحديــدا ً تلــك الخاصــة بالتصحــر والتنــوع الحيــوي والتغــر املناخــي .ومــن ذلــك
أن االسـراتيجية تشــدد عــى أهميــة االســتفادة مــن املعرفــة واملهــارات املوجــودة لــدى املجتمــع املحــي وتطويرهــا خاصة لــدى الســيدات وذلــك يف مجال
إدارة وحاميــة املراعــي .كذلــك تتنــاول االسـراتيجية دور التعاونيــات يف إدارة األرايض الرعويــة وصونهــا ودور املنظــات املنتفعــة يف إطــار تعــاوين.
مــن ناحيــة أخــرى تشــتمل االسـراتيجية املحدثــة عــى رضورة مراجعــة الترشيعــات ذات الصلــة إلدارة فعالــة للمــوارد تتم مــن خالل املجتمــع .كذلك تهتم
االسـراتيجية ضمــن أهدافهــا ومشــاريعها املقرتحــة بتوفــر حوافــز للمزارعني والرعاة بهدف تحســن مامرســات اســتخدام األرايض لضامن االســتدامة وتقليل
تفتــت األرايض .وتركــز أيضـاً عــى إدارة القطعــان وإدارة املراعــي إضافــة إىل الحــد مــن الزراعــة عــى حســاب النظام اإليكولوجــي الهش.
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ملحق 1
مساهمة الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي (باملليون)
املؤرشات
الناتج النبايت اإلجاميل
الناتج اإلجاميل من املوايش
الناتج الزراعي اإلجاميل
االستهالك النبايت الوسيط
االستهالك الوسيط من املوايش
مجمل االستهالك الوسيط
القيمة املضافة للنبات
القيمة املضافة للموايش
مجمل القيمة املضافة
(الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي)

1986
98.8
168.5
267.3
39.9
113.9
153.8
58.9
54.6
113.5

1990
173
266
439
49.1
198.9
248
123.8
67.1
190.9

1995
221.1
351.4
572.5
121.4
274.8
396.2
99.7
76.7
176.3

2000
201.1
339
540.1
139.2
280.8
420
61.9
58.3
120.2

2005
307.2
458.3
765.5
188.1
331.3
519.3
119.1
127.1
246.2

2008
450.5
876.2
1326.7
197.9
755.3
953.2
252.7
120.9
373.6

2009
445.6
777.47
1223.1
155.3
608.6
763.9
290.3
168.9
459.2
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ملحق 2
توزيع أعداد األغنام واملاعز ()2007-1996
1996
1998

Sheeps and Goats population
)in Jordan (million Head
)Population (Million Head

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Years

2010
601.7
951.6
1553.3
183.7
792.7
976.4
418
158.9
576.9

ملحق 3
اتجاهات يف مستوردات الشعري وإنتاجه املحيل ودعم غذاء املوايش
العام
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

كميات الشعري املستورد
(ألف طن)
471.9
487.9
732.9
507.9
505.7
744.5
426.1
374.1
315.6
567.4
764.8
627.1
876.8
850.9
661.5
613.9
541.0

قيمة الشعري املستورد
(مليون دوالر)
43.1
53.3
153.7
81.3
66.8
79.2
54.3
44.4
31.5
54.2
103.3
100.4
141.1
250.6
240.5
104.2
136.1

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة 2012؛ وزارة الصناعة والتجارة 2008

السعر تسليم عىل ظهر
السفينة (دينار/طن)
64.8
77.4
148.7
113.6
93.7
75.5
90.4
84.1
70.7
67.8
95.8
113.6
114.2
208.9
257.9
120.4
178.4

إنتاج الشعري املحيل
(ألف طن)
27.4
31.7
29.2
29.4
27.4
4.9
12.1
17.3
56.8
25.8
21.0
31.8
18.4
13.5
10.3
17.1
10.7

دعم غذاء املوايش
(مليون دوالر)
41.1
3.1
42
---28.5
16.8
14.1
7.9
31.6
50.8
62
134
?
?
?

25

