ستراتٌجٌات
االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة
بتوجٌه من سٌد البالد جاللة الملك المعظم بادر المجلس االقتصادي االستشاري انطالقا ً من المسؤولٌات الموكولة
إلٌه باإلرادة الملكٌة السامٌة إلى تشكٌل لجنة الزراعة وتكلٌفها بإعداد استراتٌجٌة وطنٌة للتنمٌة الزراعٌة للعقد الذي
ٌنتهً فً العام 0212م.
وتنفٌذاً لتوجٌه جاللته ولتكلٌف المجلس الكرٌم باشرت لجنة الزراعة أعمالها اعتباراً من شهر حزٌران من عام
0221م .وقد اعتمدت خطة لعملها تقوم على إعداد استراتٌجٌات للتنمٌة فً قطاعات الزراعة الفرعٌة تستند إلٌها فً
إعداد وثٌقة االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة ،حٌث تم تقسٌم لجنة الزراعة إلى خمس لجان فرعٌة تتولى إعداد
االستراتٌجٌات القطاعٌة وفقا ً لمنهاج عمل موحد باإلضافة إلى لجنة للمعلومات  ،كلجنة مساندة تعمل على توفٌر ما
تحتاجه اللجان القطاعٌة من بٌانات وإحصاءات .وقد قامت هذه اللجان باالستعانة بمن تحتاج إلٌهم من أصحاب
الخبرات من خارج أعضائها .وهذه اللجان هً:
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-0
-3
-4
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-6

لجنة الزراعة البعلٌة.
لجنة الزراعة المروٌة فً وادي األردن.
لجنة الزراعة المروٌة فً األراضً المرتفعة.
لجنة الثروة الحٌوانٌة والمراعً
لجنة التسوٌق.
لجنة المعلومات واالحصاءات.

وقد قامت وزارة المٌاه مشكورة بإعداد وتقدٌم تقرٌر شامل حول الوضع المائً ومٌاه الري فً المملكة بناء على
طلب لجنة الزراعة مما ساعد على توفٌر ما تحتاجه اللجان القطاعٌة فً عملها من معلومات بشكل متكامل ودقٌق.
كما قامت الوزارة اٌضا ً بتقدٌم التسهٌالت الضرورٌة لعمل اللجنة بتوفٌر المكان الجتماعاتها وطباعة مسودة وثٌقة
االستراتٌجٌة والوثٌقة بصورتها النهائٌة.
ولقد تمت مناقشة مسودات االستراتٌجٌات القطاعٌة الخمس وتقرٌر وزارة المٌاه والري من قبل لجنة الزراعة فً
اجتماعات عامة عقدت خصٌصا ً لهذه الغاٌة .كما قامت لجنة صٌاغة وثٌقة االستراتٌجٌة ،التً تم تشكٌلها الحقا ً من
عدد من أعضاء اللجنة برئاسة رئٌسها ،بمراجعة االستراتٌجٌات القطاعٌة وتقرٌر وزارة المٌاه والري مع اللجان
التً أعدتها قبل أن ٌتم وضعها بصورتها النهائٌة.
وقامت اللجان القطاعٌة بطلب من لجنة الصٌاغة باعداد تلخٌصات لالستراتٌجٌات القطاعٌة تم االعتماد علٌها فً
إعداد وثٌقة استراتٌجٌة التنمٌة الزراعٌة بصورتها قبل النهائٌة  .وقامت لجنة الصٌاغة بدراسة وافٌة للبرامج
والمشارٌع التنموٌة الورادة بها للتأكد من عدم وجود اي تكرار لها فً االستراتٌجٌات القطاعٌة وأنه قد تم بٌان
المشارٌع االساسٌة للبرامج دون التطرق للنشاطات الفرعٌة الخاصة بها .كما قامت لجنة الصٌاغة كذلك بدراسة
مجمل االجراءات والتشرٌعات المقترحة من قبل اللجان القطاعٌة وتحدٌد المشارٌع ذات االولوٌة فً هذا المجال
الدراجها فً وثٌقة االستراتٌجٌة.
قامت لجنة الصٌاغة بعد ذلك بتقدٌم مسودة الوثٌقة النهائٌة للجنة الزراعة حٌث تمت مناقشتها بندا بنداً وتولت بعد
ذلك إعدادها بصٌغتها النهائٌة بعد ادخال التعدٌالت التً اقرتها لجنة الزراعة .وقد اعتمدت الوثٌقة بصٌغتها النهائٌة
بعد تلقً المالحظات الواردة من بعض المؤسسات على الوثٌقة.
ولجنة الزراعة التً ٌسعدها أن تقدم هذه الوثٌقة إلى المجلس االقتصادي االستشاري لٌتشرف بوضعها بٌن ٌدي
جاللة الملك المعظم ،ترجو ،وقد بذلت كل ما فً وسعها من جهد للقٌام بواجبها على أكمل وجه ممكن ،أن تكون قد
وفقت فً مسعاها هذا خدمة لقطاع الزراعة وبلدنا الحبٌب فً ظل قٌادة جاللة الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن
المعظم حفظه هللا ورعاه.
المقدمة:
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لم ٌكن منتظراً من الزراعة أن تبقى القطاع األهم فً االقتصاد الوطنً كما كانت علٌه حتى الخمسٌنات من القرن
الماضً نظراً لطبٌعة التقدم االقتصادي واالجتماعً الذي أدى إلى نمو قطاعات اقتصادٌة أخرى وفً مقدمتها
قطاعا الخدمات والصناعة بمعدالت عالٌة .ولكن ما لم ٌكن منتظراً هو استمرار وتزاٌد هذا التفوق النسبً
للقطاعات االقتصادٌة األخرى علٌه مما أدى إلى تراجع كبٌر ومستمر لمساهمة قطاع الزراعة فً الناتج المحلً
اإلجمالً .فقد تراجعت مساهمته باألسعار الجارٌة من  ٪14.4عام  1791إلى  ٪3.3عام  1795إلى  ٪9.1عام
 1732إلى  ٪6عام  1775وإلى  ٪3.3عام .0222
وقد زاد القلق من هذا التراجع أنه لم ٌقف عند حدود التراجع النسبً الذي ٌعزى إلى تقدم القطاعات االقتصادٌة
األخرى وحسب ،بل تعداه إلى تراجع مستمر فً القٌمة المطلقة خالل الفترة  0222-1771حٌث انخفضت تلك
القٌمة من نحو  003ملٌون دٌنار فً العام  1771الى  193ملٌون دٌنار عام  1775والى  114.6ملٌون دٌنار فقط
فً العام 0222
وفً الوقت الذي ٌعزى فٌه بعض اسباب هذا التراجع الى سوء المواسم المطرٌة خالل تلك الفترة ،حٌث شكلت نسبة
السنوات قلٌلة األمطار إلى السنوات الماطرة ما نسبته ٌ ، 1 :5الحظ أن التراجع فً القٌمة المطلقة للناتج الزراعً
قد تزامن مع تطبٌق برامج التصحٌح االقتصادي وما ترتب على ذلك من استحقاقات فً مجال تحرٌر تجارة السلع
الزراعٌة بالتوقف عن دعم الزراعة وتخفٌض الرسوم الجمركٌة على المستوردات الزراعٌة وإلغاء الحماٌة غٌر
الجمركٌة للسلع الزراعٌة.
وال تقاس خطورة هذا التراجع بمقٌاس االقتصاد وحده ،رغم كون االقتصاد هو المحور األكثر أهمٌة فً التنمٌة
الرٌفٌة المتكاملة بصفته المولد األساسً لفرص العمل والدخل فً الرٌف ،فثمة مقٌاسان آخران ال ٌقالن أهمٌة عنه:
األول مقٌاس اجتماعً سٌاسً مركب مصدره دور الزراعة فً وقف الهجرة من الرٌف إلى المدن وما ٌنشأ عنها
من تجمعات للفقر والبطالة فً المدن وحولها ،والثانً مقٌاس بٌئً مصدره ضرورة استغالل الموارد االقتصادٌة
الطبٌعٌة من أرض ومٌاه وغطاء نباتً لٌس فقط من منظور اقتصادي مباشر وإنما من أجل المحافظة على هذه
الموارد ومنع تدهور خصائصها فً حال إهمال استغاللها .
ولعل أهم ما هو متفق علٌه من األسباب العامة لتراجع قطاع الزراعة ٌتمثل بما ٌلً :
 -1إخفاق سٌاسات الحكومة فً توفٌر البٌئة المناسبة لحفز القطاع الخاص على االستثمار فً الزراعة.
 -0عدم نجاح القطاع الخاص فً إقامة مشروعات ذات حجوم اقتصادٌة وبنٌة إدارٌة وفنٌة مناسبة ،وتخلفه عن
إنشاء مؤسساته المهنٌة والتنظٌمٌة التً تعزز دوره المهنً واالقتصادي ومشاركته فً توجٌه جهود التنمٌة ووضع
السٌاسات المناسبة لها.
 -3عدم نجاح المؤسسات العامة واألهلٌة فً رفد عملٌة التنمٌة الزراعٌة ،حٌث فشلت التعاونٌات واتحاد
المزارعٌن فً المساهمة فً تطوٌر الزراعة وتنظٌم المنتجٌن الزراعٌٌن ،كما لم تنجح الجامعات والمؤسسات ذات
العالقة بالبحوث ونقل التكنولوجٌا بالقٌام بالمهام الموكولة لها .
وقد أدت هذه األسباب مجتمعة إلى ضعف االستثمار فً الزراعة وافتقاد التنمٌة إلى الشمولٌة المطلوبة والتكامل ما
بٌن عناصرها ،فلم ٌلق التصنٌع الزراعً ما ٌستحقه من اهتمام على الرغم من أهمٌته الكبٌرة فً تعظٌم القٌمة
المضافة ،ولم تلق الموارد البشرٌة نصٌبها من التأهٌل والتعلٌم والرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة .
وأدى تراجع قطاع الزراعة الى ظهور من ٌرى فٌه عبئا ً على االقتصاد الوطنً ،وٌقف منه موقفا ً سلبٌا ً داعٌا ً إلى
تقلٌص دوره لصالح قطاعات أخرى كخٌار ال بدٌل عنه من وجهة نظر اقتصادٌة بدالً من معالجة أسباب تراجعه
وتصوٌب مسار التنمٌة فٌه وتعزٌز تكامله مع باقً القطاعات .وقد كان لعدم دقة البٌانات واالحصاءات المتعلقة
بالزراعة دور اساسً فً تنامً هذا الموقف السلبً من قطاع الزراعة .حٌث ادى احتساب قٌمة بعض جوانب الناتج
الزراعً باقل من قٌمتها الحقٌقٌة الى انعكاس ذلك على نسبة مساهمة الزراعة فً الناتج االجمالً المحلً .ومن
ابرز االمثلة على ذلك تقدٌر قٌمة الكٌلوغرام الواحد من الصادرات من الخضار الى الدول العربٌة عام  0222بمبلغ
 192فلسا ومن الفواكه بمبلغ  172فلسا ،وقٌمة الكٌلوغرام من الخضار والفواكه الى الدول غٌر العربٌة فً العام
نفسه بمبلغ  332فلسا ،وقٌمة الرأس من الغنم المصدر لدول الخلٌج عام  1777بحوالً  51دٌنارا وعام 0222
بحوالً  59دٌنارا.
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لقد تم ذلك وال ٌزال فً ظل تجاهل الفرص المتاحة لتقدم قطاع الزراعة وتحسٌن مساهمته فً االقتصاد الوطنً
ومضاعفة دوره فً التنمٌة االجتماعٌة والحفاظ على البٌئة.
فعلى الصـعٌد االقتصادي ال تزال منطقة األغوار دون االستغالل األمثل لمٌزاتها المختلفة وعلى رأسها المٌزة
المناخٌة ،كما ال تزال الجهود الوطنٌة فً مجال الحصاد المائً دون المستوى المطلوب رغم ما ٌمكن أن توافره من
كمٌات اضافٌة من مٌاه الري .كما لم ٌجر استغالل المناطق الشفاغورٌة الواعدة ذات األمطار المناسبة التً ٌمكن أن
تكون مناطق إنتاج مثلى ألشجار الفاكهة من حٌث تمٌزها فً تعظٌم استخدام المٌاه ضمن نظم الري التكمٌلً .كما
جرى تجاهل اإلمكانٌات الكبٌرة لتطوٌر وتنمٌة المراعً التً ٌمكن ان تسهم بشكل فعال فً تقلٌل حجم االستٌراد من
األعالف وتحقٌق التكامل بٌن االنتاجٌن النباتً والحٌوانً والمحافظة على الموارد الزراعٌة وحماٌة البٌئة.
وعلى الصعٌد االجتماعً ٌمكن للزراعة أن تساهم بشكل اكبر فً زٌادة دخول األسر الرٌفٌة من خالل مشاركة
المرأة فً ادارة المشروعات االسرٌة الصغٌرة وتربٌة المواشً والصناعات الرٌفٌة الزراعٌة ،باإلضافة لما ٌمكن
للزراعة أن توفره من فرص للعمل ومصادر دخل إضافٌة لسكان الرٌف ،وهً عوامل تسهم فً الحد من الهجرة
من الرٌف وتجنٌب المدن مزٌداً من الضغوط على الخدمات فٌها وعلى االقتصاد القومً عبء خلق المزٌد من
فرص العمل.
وعلى الصعٌد البٌئً فقد كان متاحا ً أمام قطاع الزراعة ،وال ٌزال ،القٌام بدور رائد وكبٌر فً حماٌة الموارد
الطبٌعٌة من أرض ومٌاه وغطاء نباتً من التدهور ،والمحافظة على قدراتها اإلنتاجٌة لالستجابة لمتطلبات التنمٌة
المستدامة وإلى الحفاظ على التنوع الحٌوي .وال ٌقل اهمٌة عن ذلك ما ٌمكن أن تستوعبه الزراعة من التداعٌات
البٌئٌة ،وتكفً اإلشارة هنا إلى كون الزراعة المستهلك األول لمٌاه الصرف الصحً المعالجة.
وٌؤكد ما تقدم ،من تراجع واضح فً دور قطاع الزراعة فً االقتصاد الوطنً وما ٌنتظره من تحدٌات خصوصا ً
فً ظل تحرٌر تجارة السلع الزراعٌة ،على أن هذا القطاع ٌمر بمرحلة مصٌرٌة تستدعً إعادة النظر بجهود التنمٌة
الزراعٌة وتوجهاتها الحالٌة لتالفً ما سوف ٌؤدي إلٌه استمرارها من تطورات سلبٌة خطٌرة ،األمر الذي ٌظهر
الحاجة العاجلة والملحة لوضع استراتٌجٌة جدٌدة وفعالة لتنمٌة قطاع الزراعة ،تكون قادرة على االستجابة لمتطلبات
التنمٌة وتحقٌق التوازن بٌن البعد االقتصادي والبعدٌن االجتماعً والبٌئً (زٌادة العوائد االقتصادٌة ،القدرة على
المنافسة ،عدالة توزٌع عوائد التنمٌة لصالح المناطق الرٌفٌة األقل حظاً ،المحافظة على الموارد فً المدٌٌن القصٌر
والطوٌل ،وتكامل قطاع الزراعة مع قطاعات االقتصاد األخرى).
الجزء األول :دور القطاع الزراعً فً التنمٌة
تعتبر الزراعة فً جمٌع الدول ركٌزة أساسٌة للتنمٌة ببعدٌها االقتصادي واالجتماعً ،وفً العقود الثالثة الماضٌة
تقدمت لتصبح ركٌزة للتنمٌة ببعدها البٌئً أٌضا" بما ٌنطوي علٌه ذلك من حفاظ على التنوع الحٌوي والتوازن
البٌئً الذي ٌكفل دٌمومة الموارد وحفظ حقوق األجٌال القادمة فٌها ،وٌؤمن ظروف التنمٌة المستدامة .وقد بنت
جمٌع الدول بما فٌها المتقدمة استراتٌجٌاتها الزراعٌة على هذا األساس  ،فأصبحت بذلك ال تتوقف عند البعد
االقتص ادي المباشر للزراعة بل تنظر فٌما هو أعمق من ذلك متمثال" فً البعدٌن االجتماعً والبٌئً وارتباطهما مع
البعد االقتصادي .وهو ما حدا بالدول المتقدمة لتخصٌص موارد متزاٌدة لدعم القطاع الزراعً (والذي بلغ فً العام
 0222نحو  301ملٌار دوالر فً الدول االعضاء فً منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة وشكل نحو  ٪30من
اجمالً عائدات الزراعة فً هذه الدول) واصرارها على عدم التراجع عنه على الرغم مما ٌكلفها من مبالغ وما
ٌخلفه لها من مشاكل على صعٌد التجارة وخاصة التجارة الزراعٌة فٌما بٌنها .ولعل الخالف بٌن الدول المتقدمة
حول الدعم الزراعً وانعكاساته السلبٌة التً طالما أعاقت مفاوضات منظمة التجارة العالمٌة خٌر دلٌل على تمسك
الدول المتقدمة بموقفها الداعم للزراعة.
ومن غٌر المقبول أن ٌكون األردن استثناء بٌن الدول فً نظرته ألهمٌة الزراعة ودورها فً التنمٌة ،واستثناء فً
عدم دعمه لها ،بل إنه ونظرا" لمحدودٌة موارده الزراعٌة ٌنبغً علٌه إبداء حرص أكبر على دور الزراعة التنموي
بأبعاده الثالثة االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة ،والتعامل مع قطاع الزراعة على هذا األساس المتعدد الجوانب
والبعٌد المدى ،الذي ال ٌكتفً بمقٌاس العائد االقتصادي وحده بل ٌتعداه إلى العوائد االجتماعٌة والبٌئٌة التً تتصل
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بأمن البلد وسالمة البٌئة وصحة المواطنٌن  ،وإن كان ال ٌنبغً لهذا أن ٌغفل شروط الكفاءة االقتصادٌة ،والسعً من
حٌث المبدأ لبناء االقتصاد الزراعً على أساس المٌزة النسبٌة ومتطلبات المنافسة السعرٌة والنوعٌة إلى أقصى حد
ممكن ،وتقلٌص تكالٌف الدعم على الحكومة والمواطنٌن ،واألخذ بعٌن االعتبار ضرورة التوازن األنسب فً توزٌع
الموارد بٌن استخداماتها المختلفة الزراعٌة وغٌر الزراعٌة.
و ٌعول األردن -كدولة نامٌة -على الزراعة لكً تكون القاعدة االقتصادٌة للتنمٌة الرٌفٌة المتكاملة من خالل استثمار
افضل للموارد الطبٌعٌة المتاحة ،وتولٌد فرص العمل لسكان الرٌف والبادٌة  ،وتوفٌر المواد األولٌة للتصنٌع
الزراعً ،وتعزٌز الروابط االقتصادٌة التكاملٌة مع قطاعات االقتصاد األخرى .كما ٌعول على الزراعة فً زٌادة
صادراته لتحسٌن درجة االعتماد على الذات ،وخفض العجز فً المٌزان التجاري الزراعً ،وفً تثبٌت السكان فً
الرٌف والبادٌة والحد من هجرتهم الى المدن والمحافظة على الموارد الطبٌعٌة وحماٌة البٌئة وتحقٌق متطلبات
التنمٌة المستدامة.
 -1البعد االقتصادي:
تدل المؤشرات االقتصادٌة على تراجع قٌمة الناتج الزراعً باألسعار الجارٌة بصورة مستمرة ابـتـداء" من عام
 1773وحتى عام  ، 0222حٌث تراجـعت مـن  046.7ملٌون دٌنار عام  1770إلى  114.6ملٌون دٌنار عام
 ، 0222كما تراجعت مساهمة الناتج الزراعً فً الناتج المحلً اإلجمالً خالل الفترة من  ٪11عام  1770إلى
 ٪3.3عام .0222
وقد أظهرت الص ادرات الغذائٌة فً الفترة ذاتها تذبذبا" فً قٌمها حٌث بلغت فً أدناها  36ملٌون دٌنار عام 1771
وأعالها  131ملٌون دٌنار عام  .1779وٌنطبق هذا التذبذب أٌضا ً على نسبة الصادرات الغذئٌة من الصادرات
الكلٌة فبلغت فً أدناها نحو  ٪12عام  1775وأعالها نحو  ٪02عام .1773
كما أظهرت المستوردات من السلع الغذائٌة كذلك تذبذبا فً قٌمها بلغت فً أدناها  427.9مالٌٌن دٌنار فً عام
 1774وأعالها  635.7ملٌون دٌنار فً عام  .1776أما نسبتها إلى المستوردات اإلجمالٌة فقد سجلت انخفاضا"
مستمرا" من  ٪04عام  1771الى نحو  ٪16عام .0222
وقد سجل المٌزان التجاري الغذائً عجزا" دائما" بلغ فً أدناه  075ملٌون دٌنار عام  1773وأعاله  505.3دٌنار
عام .1776
ساهم قطاع الزراعة فً توفٌر فرص عمل متزاٌدة خالل الفترة  ،0222 -1771ارتفعت من نحو  41ألف فرصة
عمل فً العام  1771إلى نحو  63ألف فرصة عمل فً الــعام  ٪31( 1776منهم من األردنٌٌن) وإلى نحو 114
ألف فرصة عمل فً العام  ٪55 ( 0222منهم من األردنٌٌن) .وقد شكل العمال الدائمون نحو  ٪62من العمالة
الزراعٌة فً األغوار فً حٌن لم ٌشكلوا سوى  ٪7من العمالة الزراعٌة فً المناطق المرتفعة بسبب طبٌعة
وموسمٌة اإلنتاج فً األراضً البعلٌة.
لقد بدأ القطاع الزراعً ٌعانً من تراجع فً معدالت نموه منذ االزمة االقتصادٌة عام  1733حٌث كان االكثر تأثراً
بنتائجها .وقد استمر هذا التراجع نتٌجة لسٌاسة تحرٌر التجارة التً اعتمدتها الحكومة منذ عام  1774ضمن
البرنامج التصحٌــحً للقطــاع الزراعـً ( ،)ASALوتزاٌد مع مباشرة االجراءات الخاصة باالعداد النضمام
األردن لمنظمة التجارة العالمٌة والتً انضم إلٌها فً العام  .0222وكمحصلة لهذه السٌاسات فقد توقفت الحماٌة
لإلنتاج المحلً (إال من نسبة منخفضة أو متوسطة من الرسوم الجمركٌة) وألغً الدعم الذي كان ٌقدم للقطاع
الزرا عً ،ووضعت المنتجات الزراعٌة المحلٌة على بداٌة الطرٌق للمنافسة الحرة مع المنتجات المثٌلة فً السوق
المحلً واسواق التصدٌر .وإذا ما أضفنا الى ذلك التراجع فً كمٌة المٌاه المتاحة للري كما ً ونوعاً ،وما قد ٌترتب
علٌه من آثار سلبٌة على اإلنتاجٌة ونوعٌة المنتجات وقدرتها على المنافسة النوعٌة والسعرٌة ،فإنه ٌخشى أن تؤدي
هذه المتغٌرات إلى تعمٌق االتجاه التراجعً لقطاع الزراعة فً المدٌٌن المتوسط والبعٌد والى تقوٌض مقومات
التنمٌة المستدامة على الصعٌد االقتصادي واالجتماعً والبٌئً إذا لم ٌتم التخطٌط واالستعداد لمواجهتها.
إن ما تقدم ٌشٌر إلى األهمٌة القصوى التً ٌجب أن تولٌها الحكومة لتنمٌة قطاع الزراعة كً ٌتهٌأ النطالقة قوٌة
تضع حداً لما ٌعانٌه من تراجع توطئة للتقدم نحو زٌادة مساهماته فً االقتصاد الوطنً بما ٌتناسب وأهمٌته
االستراتٌجٌة اقتصادٌا ً،وما ٌترتب علٌها من أبعاد اجتماعٌة وبٌئٌة خصوصا وأن القطاع الزراعً ال ٌزال مولدا
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أساسٌا ً للنشاطات فً القطاعات االقتصادٌة االخرى وخاصة قطاعً الخدمات والصناعة حٌث تشكل مساهمة القطاع
الزراعً والنشاطات االخرى المرتبطة به ( )Agri-businessنحو  ٪09من قٌمة الناتج المحلً اإلجمالً.
 -0البعد االجتماعً:
ٌتمثل الجانب األهم من مساهمة القطاع الزراعً فً التنمٌة االجتماعٌة فً دوره فً الحد من الهجرة من الرٌف الى
المدن بل وعكس هذه الهجرة من بعض المناطق  ،إذ تشكل الزراعة دون غٌرها القاعدة االقتصادٌة للتنمٌة الشاملة
فً الرٌف من خالل توفٌر فرص العمل والدخل فً الزراعة واألنشطة المرتبطة بها ،مما ٌحول دون انتقالهم للمدن
لٌشكلوا مصدر ضغط على مختلف الخدمات ،وأحزمة فقر من حولها تجبر المجتمع والحكومة على توفٌر فرص
العمل لهم أو توظٌفهم فً المؤسسات الحكومٌة بغض النظر عن الحاجة الٌهم مما ٌعمق البطالة المقنعة والعمالة غٌر
المنتجة.
وإذا ما أحسن التخطٌط الستخدام المٌاه الجوفٌة فً الزراعة المروٌة فً األراضً المرتفعة فمن شأن الزراعة فٌها
أن تساهم فً بناء مجتمعات زراعٌة مستقرة ،وفً دعم االستقرار فً التجمعات السكانٌة من حولها خصوصا ً فً
مناطق البادٌة ،ووقف هجرة سكانها وتثبٌتهم للعمل فً الزراعة والثروة الحٌوانٌة والخدمات المرتبطة بهما.
كما أن لحسن التخطٌط فً استعماالت األراضً الهامشٌة والتعامل مع موضوع الواجهات العشائرٌة دوراً اساسٌا ً
فً بناء مجتمع قائم على الزراعة والرعً فً البادٌة ،وتعزٌز إمكانٌات بقائه وتطوره كمجتمع زراعً ٌعتمد على
التكامل بٌن اإلنتاجٌن النباتً والحٌوانً.
وعلى صعٌد آخر ٌمكن للتنمٌة الزراعٌة ان تساهم اسهاما ً فعاالً فً إشراك سكان المجتمعات الرٌفٌة فً وضع خطط
وبرامج التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وفً تنفٌذها مما ٌساعد على تطوٌر استعداداتهم ودمجهم فً عملٌة التنمٌة
وتعزٌز دور المرأة الرٌفٌة ومشاركتها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.
ومن شأن تنمٌة الزراعة فً المحصلة النهائٌة اإلسهام فً إعادة توزٌع عوائد التنمٌة لصالح سكان الرٌف من أجل
تحقٌق العدالة االجتماعٌة من خالل ما توافره لهم من دخول تحسن من أوضاعهم االقتصادٌة ،وتنهض بأوضاعهم
االجتماعٌة فً مجاالت الصحة والتعلٌم واالستعداد لتنمٌة المعارف والمهارات ،وتجعل منهم مورداً بشرٌا ً قادراً
على المشاركة الفاعلة فً إنجاح التنمٌة وإدامتها.
 -3البعد البٌئً:
تعتبر الزراعة أكثر قطاعات االقتصاد ارتباطا ً بالموارد الطبٌعٌة .حٌث تعنى التنمٌة الزراعٌة باستثمار وتطوٌر
الموارد الطبٌعٌة التً غالبا ً ما تترك دون استثمار إذا لم تستثمر زراعٌاً .ان اهمال استغالل األراضً الزراعٌة
والغطاء النباتً (حراج ومراعً) بشكل متوازن ومستدام ٌؤدي إلى تدهور خصائصها الطبٌعٌة وإمكانٌاتها
اإلنتاجٌة .وهو تدهور ذو بعدٌن :بعد اقتصادي ٌقلل من قٌمتها كمورد اقتصادي ،وبعد بٌئً ٌؤدي إلى اختالل
التوازن البٌئً الذي ٌخل بشروط التنمٌة المستدامة.
وللتنمٌة الزراعٌة فً االردن الذي ٌعانً من شح الموارد الزراعٌة بعد بٌئً مهم ٌتمثل فً دورها فً الحفاظ على
التنوع الحٌوي والغطاء النباتً والموارد االرضٌة خصائص التربة .وتكمن أهمٌة ذلك فً درء خطر التصحر والحد
من تداعٌاته بعٌدة المدى على البٌئة العامة والتنوع الحٌوي والموارد األرضٌة والمائٌة ،والمحافظة على قدرتها على
التجدد واستمرار التوازن البٌئً ،وهو ما ٌساهم فً توفٌر متطلبات إدامة التنمٌة.
والت نمٌة الزراعٌة المستدامة معنٌة بأن ٌتم االستثمار الزراعً ضمن شروط المحافظة على التوازن البٌئً وسالمة
البٌئة بحٌث ال تكون لمخرجاتها أي آثار سلبٌة على الموارد الطبٌعٌة من ارض ومٌاه وغطاء نباتً .ومن أبرز
إبداعات التنمٌة التً بدأ استخدامها فً هذا المجال هً الزراعة العضوٌة بمعناها الشامل التً تبعد مخاطر استعمال
المكافحة الكٌماوٌة وآثارها السلبٌة على التنوع الحٌوي ،وما تفضً إلٌه من إخالل بالتوازن البٌئً.
ونظرا للتزاٌد المستمر فً كمٌة مٌاه الصرف الصحً المعالجة التً تنتجها محطات التنقٌة ،والتً من المقدر أن
تصل إلى  199م م 3فً عام  0212و  017م م 3فً عام  0215ونحو  046م م 3فً عام  ،0202فإن العبء االكبر
فً االستخدام السلٌم لهذه المٌاه سٌقع على قطاع الزراعة الذي ٌتوجب علٌه استخدامها ضمن شروط األمان الفنً
والصحً والبٌئً ،واستغاللها بالزراعات المناسبة وتنظٌم استعمالها.
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ٌتضح مما تقدم أن االستمرار فً تجاهل دور الزراعة وتراجع جهود تنمٌتها سوف ٌؤدي إلى نشوء ظروف بٌئٌة
سلبٌة بالغة التأثٌر خصوصا ً على الموارد الطبٌعٌة وبالتحدٌد منها األراضً والمٌاه ،وقد تصل ظروف تدهورها إلى
مستوى تتطلب معه عملٌة استصالحها مبالغ طائلة ،أو قد تصل فً تدهورها إلى نقطة الالعودة فتصبح عملٌة
االستصالح مستحٌلة.
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