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السياسة الزراعية في األردن
الفصل األول
تقديم

تؤكددد اضتالددة الراىنددة للقطدداع الزراعددي يف األردن اضتاجددة إىل نظددرة أكثددر عمق داً عتددذا القطدداع وإىل
ص ددياغة سياس ددة زراعي ددة مناس ددبة تش ددكل ج ددزءاً ال يتج دزأ م ددن سياس ددة تنمي ددة اجملتم ددع األردين كك ددل وتأخ ددذ
باالعتبار االعتماد اظتتبادل والرتابط فيما بني التنمية الريفية واضتضرية واظتتطلبات اطتاصة بكل منهما.

لقد كدان األردن ومدا زال يتحدول مدن غتتمدع يغلدب عليدو الطدابع الريفدي إىل غتتمدع يعتمدد اقتصداداً
متنوعداً تقددوم فيددو قطاعدات اطتدددمات والصددناعة بددأدوار متزايدددة األمهيددة .ومددع أن النشدداط االقتصددادي اظتبد
على الزراعة بصورة مباشرة أو غري مباشرة يسهم حبوايل  %22من االقتصاد الوط إال أن عوامدل النمدو
السددكاين واعتجددرة بأشددكاعتا اظتختلفددة والتحضددر السدريع وتزايددد الدددخول والتقدددم يف العلددوم والتكنولوجيددا
والتطددور يف غتددال اظتعلومددات واالتصدداالت ىددي الددل حتدددد مسددار التغ دريات االقتصددادية واالجتماعيددة وعليددو

البد لسكان الريف من تكييف أسباب عيشهم ونشاطاهتم االقتصدادية تبعداً عتدذه التغدريات .وىنداك دالئدل
واضحة على أن اظتنتجني الزراعيني قد أخذوا فعالً يتجاوبون مع ىذه التغريات.
 1-1أىمية المناطق الريفية
تلعد د ددب اظتند د دداطق الريفيد د ددة دوراً رئيسد د ددياً يف التنميد د ددة االقتصد د ددادية واالجتماعيد د ددة الشد د دداملة يف األردن
باعتبارىا:
 موئال للسكان وبيئة طبيعية وإرثاً حضارياً تشكل غتتمعة عنصراً مهماً يف نسيج األردن الريفي
واضتضري.
 مصدراً للموارد الطبيعية واظتعدنية.


قاعدة أساسية لإلنتاج الزراعي (النبايت واضتيواين والغابات).
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ولسددكان الريددف دور مهددم يف احملافظددة علددى البيئددة كمنتجددني يددديرون اظتدوارد الزراعيددة الوطنيددة ويددؤثرون
بشددكل مباشددر علددى وضددع ومسددتقبل ىددذه اظت دوارد والبيئددة العامددة ك د رث ددب اضتفدداظ عليددو ل جيددال
القادمة.
 2-1السمات العامة للسياسة الزراعية
البد للسياسة الزراعية -كجزء مدن سياسدة اجتماعيدة واقتصدادية متكاملدة -أن تتصدف وتعمدل علدى
حتقيق ما يلي:
أ) الكفاءة :وتع
 .1تنمية اظتوارد الطبيعية والزراعية اظتتاحة واستغالعتا االستغالل األمثل.
 .2مراعاة اصتدوى االقتصادية واظتيزة التنافسية يف االستفادة من ىذه اظتوارد.
ب) الدميومة :وتع
 .1إدارة اظت دوارد الزراعيددة وخاصددة الرتبددة واظتيدداه والغطدداء النبددايت بطريقددة تضددمن زتايتهددا وتنميته ددا
حيثما كان ذلك غتدياً من الناحية االقتصادية واستدامة إنتاجها على اظتدى البعيد.
 .2كون اإلجراءات اعتادفة إىل تعزيز التنمية الزراعية قابلة لالستمرار علدى اظتددى البعيدد دون أن
تشكل عبئاً على موازنة الدولة.
 .3ت ددوفر االس ددتقرار واظتن دداخ االس ددتثماري اظتالئ ددم للقط دداعني الع ددام واطت دداص م ددن خ ددالل التط ددوير
والتحددديا اظتسددتمر للتش دريعات ذات العالقددة بالقطدداع الزراعددي اددا يلددري االحتياجددات اظتتغددرية
للتنمية الزراعية.
 .4تأمني السلع الغذائية للمستهلكني باستمرار وبكميات كافية ونوعيات مناسبة.
ج) العدالة :وتع
 .1حتقي ددق التد دوازن االجتم دداعي واالقتص ددادي م ددا ب ددني القط دداع الزراع ددي والقطاع ددات االقتص ددادية
األخرى وداخل القطاع الزراعي نفسو.
 .2تددوفري الفددرص االجتماعيددة واالقتصددادية اظتتكافئددة صتميددع العدداملني يف النشدداطات االقتصددادية
الزراعية وخاصة أولئك العاملني يف غتال اإلنتاج الزراعدي وبالتحديدد صدغار اظتدزارعني الدذين
يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي لدخوعتم.
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 .3زيدادة دخدول اظتدزارعني والعداملني يف القطدداع الزراعدي ورفعهددا ظتسدتويات تتحقددق فيهدا العدالددة
وتكفل بالتايل حتسني مستوياهتم اظتعيشية.
 3-1احتياجات القطاع الزراعي وطموحاتو:
تسددتهدف السياسددة الزراعيددة يف األردن بشددكل عددام حتقيددق تنميددة ريفيددة متوازنددة ولددذلك ال بددد عتددا
من أن تراعي وجود بنية زراعية متنوعدة وأنظمدة ؼتتلفدة ظتلكيدة األرض الزراعيدة والثدروة اضتيوانيدة وتفاوتداً يف
حجددم اضتيددازات الزراعيددة وأنواعهددا وأن تأخددذ باالعتبددار عالقددات ال درتابط واالعتمدداد اظتتبددادل بددني التنميددة
الزراعية والتنمية الريفية وبني االستقرار والنمو االقتصادي
وتعمددل السياسددة الزراعيددة مددن خددالل وسددائلها وأدواهتددا اظتختلفددة علددى مسدداعده اظتدزارعني للتوجددو
ؿتو إنتاج سلع زراعيدة بنوعيدة جيددة واسدتعمال وسدائل وتقنيدات إنتداج ال تتعدارض مدع األىدداف الوطنيدة
اظتتعلقة حبماية البيئة .كمدا أادا تعمدل علدى حتقيدق تدوازن بدني اضتاجدة للمحافظدة علدى اظتدوارد الزراعيدة وزتايدة
البيئة من ناحية وبدني مصداا اظتدزارعني واحتياجدات ومصداا الفئدات األخدرى مدن السدكان وخاصدة ذوي
الدخول اظتتدنية واظتتوسطة من ناحية ثانية وأن يقوم ىذا التوازن على مبادئ العدالة والكفاءة والدميومة.
ومن ىذا اظتنطلق تسعى اضتكومة للوصول إىل:
 .1قط دداع زراع ددي يش ددكل ج ددزءاً مهمد داً يف االقتص دداد ال ددوط

ويس دداىم يف ال دددخل الق ددومي ب نت دداج زراع ددي

منافس وموجو ؿتو السوق.
 .2قطاع زراعي يسهم يف زتاية البيئة الطبيعية من خالل تب تقنيات وأمنداط اسدتعمال ل راضدي الزراعيدة
قابلة لالستدامة وتتفق وأسس ومتطلبات احملافظة على الرتبة واظتياه واضتياة الربية.
 .3قطاع زراعي متنوع من حيا ملكية األرض ومصادر اظتياه والثروة اضتيوانية والنباتية.
 .4قطاع زراعي يشكل قاعدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية اظتتكاملة للمناطق الريفية
 .5قطد دداع زراعد ددي يعتمد ددد علد ددى منتجد ددني يشد دداركون ىد ددم وأسد ددرىم مشد دداركة كاملد ددة يف التقد دددم االقتصد ددادي
واالجتماعي.
 .6نظام إنتاج حيواين يرتبط باألرض الزراعية ويتسم بالكفاءة واظتالءمة لظروف اإلنتاج وأساليب الرتبيدة
احمللية.
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 .7نظددام زراعددي يعتمددد التكنولوجيددا اظتتطددورة يف إنتدداج سددلع غذائيددة وزراعيددة اواصددفات عاليددة واددا يلددري
متطلبات السوق وأذواق اظتستهلكني.
 .8زراعة تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي وتطوعو طتدمة اجملتمع والبيئة حاضراً ومستقبالً.
 .9زراعة تدعم وحتافظ على صفاء نظافة الريف األردين ورتالو وتنوعو.
 .11اقتصاد زراعي يوفر فرصاً وحوافز ل جيال القادمة لالستثمار اجملدي يف ىذا القطاع.
 4-1األىداف العامة للسياسة الزراعية
تتمثل األىداف الرئيسة للسياسة الزراعية يف األردن اا يلي:
 .1زيادة نسبة اإلعتماد على الذات يف توفري الغذاء.
 .2اعتمدداد مبدددأ الكفدداءة االقتصددادية يف إدارة واسددتغالل عناصددر اإلنتدداج الزراعددي مددن ميدداه وأرض زراعيددة
ورأس مال وأيد عاملة مع احملافظة على البيئة وضمان استدامة اإلنتاج على اظتدى البعيد.
 .3زيددادة الدددخول واألربدداح الناجتددة عددن الزراعددة وحتسددني مسددتوى معيشددة اظت دزارعني والعدداملني يف األنشددطة
األخرى ذات العالقة بالزراعة .
 .4توجيددو اإلنتدداج الزراعددي والغددذائي لتلبيددة متطلبددات األسدواق احملليددة واإلقليميددة والدوليددة وأن يكددون ىددذا
اإلنتاج منافساً من حيا النوعية والسعر.
 .5تعظيم القيمة اظتضافة يف الناتج احمللي اإلرتايل للنشاطات الزراعية كافة خاصة تلك اظتتعلقدة باإلنتداج
وزيادة مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اإلرتايل.
 .6تنمية الصادرات من اظتنتجات الزراعية للمسامهة يف حتسني اظتيزان التجاري.
 .7حتقيددق العدالددة االجتماعيددة واالقتصددادية بددني القطدداع الزراعددي والقطاعددات االقتصددادية األخددرى وضددمن
القطاع الزراعي نفسو.
 .8حتقيق التكامل يف النشاط االقتصادي الزراعي بني األقطار العربية والسعي للتعاون مع دول اظتنطقة
يف غتال إنتاج وتبادل السلع الزراعية والغذائية اوجب أسس تضمن تبادل اظتنافع بشكل متوازن
ل طراف كافة.
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 5-1المبادئ واإلطار العام لتنفيذ السياسة الزراعية ومتابعة تطبيقها
سددتعمل اضتكومددة األردنيددة علددى حتقيددق األىددداف الشدداملة سددالفة الددذكر مددن خددالل تددوفري البيئددة
االقتصادية اظتناسبة واألطر اظتؤسسية والتشريعية الضدرورية لتوجيدو ودعدم التغدري اظتطلدوب يف اظتنداطق الريفيدة
ويف وظائف القطاع الزراعدي للتجداوب مدع اظتسدتجدات والتحدديات الدل تواجدو ىدذا القطداع ضدمن اإلطدار
العام واظتبادئ التالية:


هتيئ ددة اظتن دداخ اظتناس ددب للقط دداع اطت دداص ألخ ددذ ال دددور الرئيس ددي يف التنمي ددة الزراعي ددة وت ددوفري الش ددروط
الض ددرورية لقي ددام س ددوق للس ددلع واطت دددمات الزراعي ددة ي ددؤدي وظائف ددو حبري ددة ا ددا يف ذل ددك وض ددع األط ددر
التنظيمية والرقابية الالزمة.





االلتد دزام بتنفي ددذ السياس ددات اضتكومي ددة اظتتعلق ددة اس دداندة اإلنت دداج الزراع ددي والتنمي ددة الريفي ددة وإجد دراء
التعديالت الضرورية عليها كلما دعت اضتاجة لذلك.
قيام اضتكومدة بتدوفري الددعم اظتؤسسدي وتقددًن اطتددمات الزراعيدة يف اجملداالت الدل يعجدز فيهدا القطداع
اطتدداص عددن تقدددًن مثددل ىددذه اطتدددمات اددا يف ذلددك إقامددة البددىن التحتيددة الضددرورية للتنميددة الزراعيددة
وتوفري اظتعلومات وما إىل ذلك من خدمات أساسية.



تد ددوفري الظد ددروف ظتشد دداركة فعالد ددة للم د دزارعني والفئد ددات األخد ددرى ذات العالقد ددة يف صد ددياغة سياسد ددات
وأولويات التنمية الزراعية ويف تنفيذ ؼتتلف الربامج والنشاطات الزراعية اظتقرة.





ضمان التكامل والتنسيق ما بني السياسة الزراعيدة والسياسدة العامدة للدولدة وسياسدات القطاعدات
األخرى.
اعتماد التنمية الزراعية كأساس للتنمية الريفية اظتتكاملة.

9

الفصل الثاني
التنظيم المؤسسي والبنى التحتية المساندة
للسياسة الزراعية
 1-2التفاعل بين القطاعين العام والخاص
نظ دراً ألن الزراع ددة يف األردن تعتم ددد وس ددتبقى تعتم ددد عل ددى مب دددأ اظتلكي ددة اطتاص ددة للم دوارد الزراعي ددة
وإدارهتددا فد ن تنميددة قطدداع زراعددي ديندداميكي قددادر علددى تلبيددة االحتياجددات الوطنيددة للتنميددة الزراعيددة وتددوفري
منتجات عالية اصتودة للمستهلكني واحملافظة على األسواق التصديرية وتوسيعها يتطلب ما يلي:
 .1تعاوناً وثيقاً بني القطاعني العام واطتاص.
 .2قطاعاً خاصاً ميتلك مؤسسات نشطة وقوية.

 .3التزاماً من اضتكومة بتوفري التسهيالت الضرورية للقطاع اطتاص للقيام بالددور الرئيسدي يف غتدال التنميدة
الزراعية وتركيز نشداطاهتا يف تدوفري اطتددمات يف اجملداالت ويف اظتنداطق الدل يعجدز القطداع اطتداص عدن
تلبي ددة ى ددذه اطت دددمات فيه ددا ويف ت ددوفري الب ددىن التحتي ددة واظتعلوم ددات واطت دددمات الض ددرورية لتنمي ددة زراعي ددة
مستدامة.
 .4قطاعددا زراعي داً يتسددم باظترونددة وسددرعة التجدداوب مددع اظتسددتجدات وبالقدددرة علددى اظتنافسددة يف األس دواق
احمللية واطتارجية.
 .5مؤسسات وبنية حتتية مساندة قادرة على التطور وتكييف السلع واطتددمات واظتعلومدات الدل تقددمها
اددا يتجدداوب مددع التغ دريات اظتسددتمرة يف القطدداع الزراعددي واظتن دداطق الريفيددة وعلددى اظتسددامهة الفاعلددة يف
حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
 .6إعددادة النظددر بشددكل دوري يف الرتتيبددات اظتؤسسددية والتشدريعات ذات العالقددة بالقطدداع الزراعددي الزراعيددة
لتقييم مدى مالءمتها للظروف واالحتياجات اظتتغرية وإدخال أي تعدديالت تقتضديها مراحدل التنميدة
الزراعي ددة ومتابع ددة وتقي دديم أث ددر ى ددذه التع ددديالت واضت ددرص عل ددى جتن ددب ثارى ددا الس ددلبية سد دواء كان ددت
اقتصادية أم اجتماعية أم بيئية خالل مرحلة االنتقال والتحول.
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 2-2المشاركة الشعبية
يعترب بناء قطاع زراعي ديناميكي سريع االستجابة للمتغريات شرطاً أساسياً لتحقيدق تنميدة زراعيدة
وريفية مستدامة .ويتطلب حتقيق ىذا اعتدف مشاركة األفراد واصتماعات اظتعنية علدى ؼتتلدف اظتسدتويات يف
صددياغة السياسددة الزراعيددة وتنفيددذىا اددا يف ذلددك حتديددد اس درتاتيجيات وأولويددات التنميددة الزراعيددة وحتديددد
أىداف وبرامج البحوث الزراعية واإلرشداد الزراعدي وذلدك مدن خدالل إقامدة تنظيمدات اظتدزارعني كاحتدادات
اظتزارعني واصتمعيات واالحتادات التعاونية والتنظيمات الزراعيدة اظتهنيدة وتعاونيدات اإلنتداج والتسدويق ومدا إىل
ذلك.
ولتحقيق ذلك ستعمل اضتكومة على وضع صيغ تضمن مشداركة شدعبية فاعلدة وتعاونداً أوسدع بدني
القطاعني العام واطتاص.

 3-2التعاونيات وتشجيع مبادرات االعتماد على الذات
س ددتعمل اضتكوم ددة عل ددى تش ددجيع مب ددادرات اظت دزارعني لالعتم دداد عل ددى ال ددذات يف ح ددل مش ددكالهتم
االقتصددادية واالجتماعيددة مددن خددالل جهددودىم الذاتيددة حيددا أن النشدداطات الزراعيددة اظتتنوعددة واظتتفاوتددة يف
حجمها وتعقيدىا ابتداء مدن النشداط الزراعدي األسدري الصدغري وانتهداء باإلنتداج التجداري الكبدري تتطلدب
تعاونددا بددني اظتدزارعني للتغلددب علددى عدددم التكددافؤ يف فددرص اإلنتدداج والتسددويق .وىكددذا فسدديكون للتعاونيددات
الريفي ددة أدواراً تؤديه ددا ال س دديما تل ددك ال ددل تس ددعى إىل التخص ددم يف إنت دداج س ددلع زراعي ددة معين ددة .وستس ددعى
اضتكوم ددة إىل تش ددجيع العم ددل التع دداوين بأش ددكالو اظتختلف ددة ل دددعم أنش ددطة ص ددغار اظتد دزارعني واظتب ددادرات ال ددل
يقومون هبدا لتعزيدز االعتمداد علدى الدذات يف ؼتتلدف اجملداالت ك قامدة مراكدز لتدأجري اعالت الزراعيدة ومراكدز
صتمع اضتليب ومراكز لتقدًن اطتدمات وما إىل ذلك.
 4-2تمثيل المزارعين
نظرا ألمهية مشاركة اظتدزارعني يف صدياغة وتنفيدذ سياسدات القطداع الزراعدي ودتكيندا عتدم مدن القيدام
بددذلك سددتعمل اضتكومددة علددى تعزيددز دتثيددل اظتدزارعني يف مؤسسددات القطدداع العددام علددى اظتسددتويات كافددة و
إقامة احتاد عام للمزارعني.
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 5-2تنمية القوى البشرية في مجال التنمية الزراعية والريفية
تدددرك اضتكومددة أن تنميددة وتطددوير القددوى البش درية العاملددة يف غتددال التنميددة الزراعيددة والريفيددة مددن
خالل التدريب والتعليم اظتستمر ىو أحد أىم االستثمارات يف التنمية الزراعية اظتستقبلية .ومن اظتسدلم بدو
أن مثدل ىدذا اإلعدداد دب أن يبدددأ يف مراحدل الدراسدة األساسدية والثانويددة وأن يسدتمر مدن خدالل التعلدديم
اظتستمر للكبار الذي يكتسب أمهيدة كدربى خاصدة يف البيئدات الزراعيدة اظتتغدرية .وكمدا دب كدذلك تلبيدة مدا
حتتاجددو قيددادات غتموعددات اظت دزارعني وتنظيمدداهتم مددن مهددارات ومعلومددات تنقددل إلدديهم مددن خددالل التدددريب
ومن خالل تنظيم برامج إرشادية متخصصة.
وضمن ىذا اإلطار سدتدعم اضتكومدة إنشداء مؤسسدات للتددريب يف مواقدع ؼتتدارة وسدتعمل علدى
إعد د ددادة النظد د ددر يف ب د د درامج ومند د دداىج التد د دددريب اضتاليد د ددة وتعد د ددديلها لتد د ددتالءم مد د ددع ظد د ددروف البيئد د ددات الزراعيد د ددة
واالحتياج د ددات اظتتغ د ددرية يف الري د ددف وجعله د ددا معتم د دددة عل د ددى نت د ددائج األحب د دداث والدراس د ددات وموجه د ددة لتلبي د ددة
االحتياجات اظتستقبلية مدن القدوى البشدرية اظتدربدة .وسدتؤدي اصتهدود الدل سدتبذل يف ىدذا اجملدال إىل تطدوير
مهدارات اظتدزارعني وحتسددني قدددراهتم التنافسددية كمددا وسددتعمل اضتكومددة علددى هتيئددة الظددروف اظتالئمددة لتدددريب
اظتهندسني الزراعني حديثي التخرج يف مؤسسات القطاع اطتاص.
 6-2مؤسسات القطاع الزراعي
تتطلب التنمية االجتماعية واالقتصدادية اظتسدتدامة والتنميدة الريفيدة اظتتكاملدة إعدادة النظدر دوريداً يف

اظتهددام واعتياكددل التنظيميددة ظتؤسسددات القطدداع الزراعددي وتعددديلها اددا يددتالءم واالحتياجددات اظتتغددرية ومتطلبددات
التنمية الشاملة وتشمل ىذه التعديالت ما يلي:

1-6-2

وزارة الزراعة والدوائر األخرى العاملة يف غتال التنمية الزراعية والريفية.

نظدرا للمسدؤوليات والواجبدات الكبددرية اظتلقداة علدى عداتق وزارة الزراعددة جتداه تنميدة القطدداع
الزراع ددي فد د ن وج ددود وزارة تتمي ددز بالكف دداءة والفعالي ددة يف أداء مهامه ددا واستشد دراف التط ددورات
اظتس ددتقبلية وإدخ ددال التحس ددينات الض ددرورية يف قطاع ددات الزراع ددة الفرعي ددة ى ددو أم ددر أساس ددي
لتحقيق تقدم زراعي ملموس.
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وتتطلد د ددب التنميد د ددة الزراعيد د ددة اظتسد د ددتدامة كد د ددذلك إعد د ددادة النظد د ددر بشد د ددكل دوري يف أدوار
ومس ددؤوليات وص ددالحيات رتي ددع ال ددوزارات واظتؤسس ددات اظتش دداركة يف تنمي ددة القط دداع الزراع ددي
لتحديدددىا وتوضدديحها هبدددف حتسددني األداء الكلددي للقطدداع اضتكددومي واضتددد مددن االزدواجيددة
والتضددارب بددني ىددذه اظتؤسسددات وتعزيددز التنس ديق والتعدداون اظتؤسسددي خاصددة عندددما تتقدداطع
غت دداالت مس ددؤولياهتا م ددع اضت دددود اظترس ددومة لل ددوزارات واظتؤسس ددات وال دددوائر األخ ددرى كم ددا يف
غتدداالت إدارة اظتيدداه ومسدداقطها واحملافظددة علددى البيئددة ومكافحددة التصددحر واضتجددر الزراعددي

2-6-2

والبيطري واسترياد وتصدير اظتنتوجات الزراعية وما إىل ذلك.

اجمللس الزراعي

س ددتعمل اضتكومددة عل ددى تنش دديط اجملل ددس الزراعددي وحتويلددو إىل ىيئ ددة فاعلددة وذات ت ددأثري يف

غتددال التنميددة الزراعيددة علددى أن يعهددد إليددو اسددؤولية صددياغة السياسددة الزراعيددة ومتابعددة تنفيددذىا
وتنس دديق اطت دددمات والنش دداطات التنموي ددة يف القط دداع الزراع ددي والتوص ددية بالتشد دريعات الض ددرورية
لتعزيز أىداف التنمية الزراعية والريفية .وسريافق ذلدك تعزيدز دتثيدل اظتدزارعني والقطداع اطتداص يف
اجمللس تأكيدا ألمهية مشاركتهم يف أعمالو.
 7-2التشريعات ذات العالقة بالقطاع الزراعي
تدددرك اضتكومددة أمهيددة إعددادة النظددر يف التش دريعات اظتتعلقددة بالقط دداع الزراعددي لتعددديلها اددا ي ددتالءم
واظتتطلبددات اضتاليددة واظتسددتقبلية للتنميددة الزراعيددة وبشددكل خدداص قددانون الزراعددة رقددم ( )21لسددنة 1973
وااللتدزام بتنفيددذىا بصددورة فعالددة .كمددا سددتعمل اضتكومددة علددى إعددادة النظددر يف اإلطددار القددانوين والتش دريعات
اطتاصة بالتعاونيات وتعديلها ظتواجهة التحديات اظتتوقعة.
 8-2حيازة األراضي الزراعية والتوسع الحضري
م ددع اإلق درار اب دددأ ملكي ددة األف دراد للمد دوارد الزراعي ددة وإدارهت ددا إال أن ددو ال ددوز للملكي ددة اطتاص ددة أن
تتجاىدل االلتزامدات األكثدر أمهيدة واظترتبطدة بتلبيدة اظتصدداا الفعليدة للمجتمدع بأسدره وعليدو سديتم اإلسرتشدداد
باظتبادئ التالية يف احملافظة على األراضي الزراعية وزتايتها:


أن يكون استعمال األرض للغايات الزراعية استعماالً قابالً لالستدامة وسليماً من الناحية البيئية.

13







أمهيددة اضتددد مددن تفتددت اضتيددازات يف مندداطق الزراعددة اظتطريددة وػتاولددة عك ددس اجتاىددو مددن خ ددالل جتميددع
اضتيازات الصغرية هبا.
تعديل أنظمة حيازة وتأجري األراضي يف اظتناطق اظتروية لتتالءم بصورة أفضدل مدع اظتتطلبدات االقتصدادية
واالجتماعية وتقنيات اإلنتاج اضتديثة.
إعادة النظر يف التشريعات اطتاصة الكية واستعماالت األراضي يف مناطق البادية ومعاصتة اظتشكالت
اظتتعلقة بالواجهات العشائرية وقضايا "وضع اليد" والتعدي على أمالك الدولة يف ىذه اظتنطقة وذلك
هبدف وقف الرعي اصتائر واضتد من التصحر اظتتسارع هبا واعتماد أسس عامة لالستعمال اظتستدام
عتذه األراضي وما يستدعيو ذلك من إقامة مؤسسات وأجهزة حكومية فاعلة وقادرة على تنفيذ
وظتا كانت اظتناطق
أحكام القانون.
اضترجية تواجو مشكالت مشاهبة ف ن األمر يستدعي سن تشريعات خاصة توقف التعدي على
األراضي اضترجية وتساعد على وضع السياسة اضترجية موضع التنفيذ وتفي اتطلبات تطوير تلك
األراضي وتنميتها.



التص دددي حه ددد حك ددومي منس ددق للح ددد م ددن حتوي ددل اس ددتعمال األراض ددي الزراعي ددة لغاي ددات غ ددري زراعي ددة
كاإلسكان والصناعة والطرق وغري ذلك.

 9-2التجارة الزراعية وسياسات التسويق ومؤسساتو

 1-9-2االعتماد على الذات يف توفري السلع الغذائية وتنمية الصادرات

يعتمددد األردن بشددكل رئيسددي علددى االسددترياد يف تلبيددة احتياجاتددو مددن السددلع الغذائيددة األساسددية
وبعددل السددلع غددري األساسددية .والبددد مددن االع درتاف بددأن السياسددة الراميددة إىل تعزيددز االكتفدداء الددذايت ومددا

تسددتدعيو مددن زتايددة متشددددة للقطدداع الزراعددي تنطددوي علددى تكدداليف اقتصددادية واجتماعيددة وبيئيددة عاليددة يف
حددني أن اظتنددافع العائدددة علددى البلددد واظتدواطنني تكددون ػتدددودة وقصددرية األمددد .وباظتقابددل فد ن اعتمدداد سياسددة
تقوم على تشجيع إنتاج وتصدير منتجات عالية القيمة واسترياد منتجدات منخفضدة القيمدة نسدبيا سدتؤدي
إىل زيادة العائد اإلرتدايل والصدايف لإلنتداج الزراعدي وسديكون لدذلك أثدر إ داا يف خفدل العجدز التجداري
وحتسددني مي دزان اظتدددفوعات واظتسدداعدة يف ختفدديل العددبء اظتددايل الددذي تتحملددو اطتزينددة نتيجددة الدددعم اظتقدددم
للزراعة.
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وظتا كان اظتزارعون األردنيدون مطدالبني باسدتمرار بتحقيدق أعلدى مدردود مدن اسدتغالل اظتدوارد الزراعيدة
اظتتاحددة عتددم ولتقدددًن منتجددات قددادرة علددى اظتنافسددة مددن حيدا النددوع والسددعر يف األسدواق احملليددة واطتارجيددة
ف نو البدد مدن تدوافر قندوات ومؤسسدات تسدويقية كفدؤة وتطدوير البدىن التسدويقية القائمدة واستكشداف طدرق
جديدة لتصريف اظتنتجات الزراعية.
وسيقتضددي التغددري يف الطلددب علددى اظتنتجددات الزراعيددة إعددادة توجيددو منددط اإلنتدداج اضتددايل ب دخددال
ػتاصدديل جديدددة وحتس ددني نوعيددة اإلنتدداج ا ددا يفددي اتطلب ددات األس دواق احملليددة واطتارجي ددة وارتيدداد أس دداليب
جدي دددة يف التص ددنيع والتس ددويق .وس ددتعمل اضتكوم ددة عل ددى دع ددم جه ددود اظتد دزارعني والع دداملني يف النش دداطات
االقتصادية الزراعية لتحقيق ذلك.

2-9-2

السياسة التجارية والسعرية

نظرا العتماد األردن على روابط جتارية يف تصدير واسترياد اظتنتجات الزراعية فسيحظى تشدجيع
الصددادرات باىتمددام خدداص حيددا سددتقوم اضتكومددة اعاصتددة اظتعوقددات القانونيددة واإلداريددة الددل تددؤثر يف ىددذا
النشدداط خددذة باالعتبددار إج دراءات التدددخل يف السددوق وسياسددات الدددعم الددل تتبناىددا حكومددات أخددرى
وتؤثر بصورة سلبية على اظتنافسة اضترة يف األسواق.

ويف الوقد ددت الد ددذي سد ددتبقى فيد ددو أنشد ددطة االجتد ددار بالسد ددلع الزراعيد ددة يف يد ددد القطد دداع اطتد دداص ف د د ن
مؤسسدات القطدداع العددام حتدت مظلددة وزارة الزراعددة ستسدند إليهددا مسددؤولية اإلشدراف والرقابددة ووضددع القواعددد
ال ددل ت دددار هب ددا دف ددة التج ددارة الزراعي ددة ووض ددع اظتواص ددفات واظتع ددايري والتعليم ددات الزراعي ددة ومراقب ددة تنفي ددذىا
وضدمان حريددة السددوق واظتنافسددة العادلدة واظتسدداعدة يف استكشدداف ودخددول أسدواق جديدددة .وسدديتم وضددع
برنامج متكامل لتشجيع الصادرات الزراعية تشرتك يف بلورتو وتنفيذه مؤسسات القطاعني اطتاص والعام.
وسددتعمل اضتكومددة علددى تشددجيع زيددادة إنتدداج اضتبددوب للمحافظددة علددى نسددبة معينددة مددن االكتفدداء
الدذايت علمداً بددأن الكميدة اظتنتجددة ػتليداً مددن اضتبدوب والددل تشدرتيها اضتكومددة بأسدعار معلنددة سددلفاً ػتدددودة
باظتقارندة مددع الكميددة الدل تسددتوردىا ضددمن إطددار السياسدة اضتاليددة يف دعددم أسدعار اطتبددز وسدرتاعي اضتكومددة
أن يكون سعر الشراء حافزاً للمزارعني على زيادة اإلنتاج ومراعياً ألسعار السوق يف الوقت نفسو.
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 11-2اإلطار التنظيمي والخدمات والمعلومات
تلتزم اضتكومة بدعم تنميدة القطداع الزراعدي مدن خدالل مؤسسداهتا ونشداطاهتا وذلدك بتدوفري اإلطدار
العام واللدوائح والتعليمدات للسياسدة الزراعيدة إضدافة إىل تدوفري اظتعلومدات واطتددمات األساسدية الدل تتطلبهدا
عمليددة التنميددة الزراعيددة مثددل اظتعلومددات وخدددمات البحددوث واإلرشدداد ووضددع اإلطددار التنظيم ددي طتدددمات
التسويق وضمان تدوفري مصدادر التمويدل ومددخالت اإلنتداج ومدا إىل ذلدك .وتكمدن أمهيدة ىدذه اظتؤسسدات
ونشاطاهتا يف أثرىا اظتباشدر علدى حتسدني البيئدة الدل تعمدل فيهدا مشدروعات اظتدزارعني والنشداطات االقتصدادية
الزراعية اظتكملة عتا.

1-11-2

اإلطار التنظيمي

حيتدداج أي نظددام زراعددي يقددوم علددى مبدددأ اظتنافسددة ويعمددل علددى تلبيددة احتياجددات األس دواق احملليددة
وأسواق التصدير إىل إطدار قدانوين وتنظيمدي فعدال وموثدوق .لدذا سدتقوم اضتكومدة بوضدع أنظمدة وتعليمدات

لتحسني بيئة اإلنتاج والتسدويق .كمدا سدتويل اضتكومدة عنايدة خاصدة لتطدوير وحتدديا األنظمدة والتعليمدات
األخرى اظتتعلقة باسدترياد وتصددير السدلع الزراعيدة ادا يف ذلدك األنظمدة اطتاصدة اعانيدة اظتنتجدات الزراعيدة
وإج دراءات اضتجددر الزراعددي والبيطددري وضددبط جددودة مدددخالت اإلنتدداج الزراعددي والكشددف علددى األثددر
اظتتبقدي للمبيدددات ووضددع اظتواصددفات القياسددية للمنتجدات اظتعدددة للتصدددير وعبواهتددا وإصدددار الشددهادات
الصحية وشهادات االعتماد للبذور والنباتات .وسيتم أيضاً إقامة البىن التحتية الضرورية لتنفيذ مثدل ىدذه
األنظمة والتعليمات ومتابعة تطبيقها.

2-11-2

توفري عناصر ومدخالت اإلنتاج والتسويق

إن ت دوافر العناصددر الرئيسددة لإلنتدداج والتسددويق وختصيصددها لالسددتعماالت االقتصددادية اجملديددة ىددي
أمور حيوية للمنتحني الدزراعني وللعداملني يف النشداطات االقتصدادية الزراعيدة باعتبدارىم مشداركني ومعندني يف
اإلنتدداج الزراعددي عددايل القيمددة .كمددا أن عدددداً مددن العوامددل األخددرى كسددهولة اضتصددول علددى األرض الزراعيددة
وحيازهتددا ونددوع الرتبددة ووضددوح حقددوق اسددتعمال ميدداه وانتظددام توفرىددا وتوافر والعمددال اظتهددرة تصددبح أمددوراً
ذات أمهيددة عنددد اختدداذ ق درارات تتعلددق حدددوى االسددتثمار التجدداري يف الزراعددة .وباظتثددل ف د ن ت دوافر مدددخالت
اإلنتاج اظتناسبة ويف الوقت اظتناسب لو أثر يف القرارات الل حتدد نوع اإلنتاج.
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وعليددو ف د ن اضتكومددة وكجددزء مددن جهودىددا يف تددوفري بيئددة مالئمددة لنمددو القطدداع الزراعددي وتطددوره
وتشجيع استثمارات القطاع اطتاص يف ؼتتلف النشاطات الزراعية ستبذل جهداً خاصاً للتأكدد مدن تدوافر
البيئة اظتناسبة لالستثمار يف ىذا القطاع وضمان توافر اظتوارد واظتدخالت اظتطلوبة بشكل مالئم.

 3-11-2اطتدم ددات

حيتاج القطاع الزراعي اظتوجو ؿتو اإلنتداج التجداري للسدوق احمللدي و التصددير إىل خددمات متنوعدة

لضددمان التشددغيل الكفددؤ والفعددال للمشدداريع الزراعيددة والنشدداطات األخددرى اظتعتمدددة عليهددا واظتكملددة عتددا.
وتشددمل ىددذه اطتدددمات علددى سددبيل اظتثددال خدددمات حتليددل اظتيدداه والرتبددة والنباتددات وتشددخيم األم دراض
النباتيددة وتصددنيف الفريوسددات وحتليددل األشتدددة واظتبيدددات واألعددالف وحتليددل األثددر اظتتبقددي للمبيدددات
وإنتاج وإكثار البذور احملسنة وإنتاج األشتال واطتدمات البيطرية وما إىل ذلك.
ويف ىددذا اجملددال سددتعمل اضتكومددة علددى تقيدديم حجددم الطلددب علددى ىددذه اطتدددمات وستسددعى إىل
تشددجيع القطدداع اطتدداص لتقدددميها مباشددرة للمدزارعني كلمددا أمكددن ذلددك .وإذا ق يكددن القطدداع اطتدداص ق دادراً

علددى تقدددًن ىددذه اطتدددمات بشددكل كدداف ومناسددب فسددتعمد اضتكومددة إىل دعددم مؤسسددات خاصددة إلقامددة
الب ددىن التحتي ددة واظتراف ددق األساس ددية الض ددرورية لتق دددًن ى ددذه اطت دددمات .كم ددا س ددتعمل اضتكوم ددة بالتع دداون م ددع
منظمات اظتزارعني على وضع وتنفيذ برامج ظتواجهة األضرار النارتة عن الكوارث الطبيعية.

4-11-2

اظتعلومات واطتدمات اإلحصائية

دتكيناً ل فراد واظتنظمات واظتؤسسات العاملة يف الزراعة والنشاطات اظتكملدة عتدا مدن اختداذ قدرارات
مبنيددة علددى معرفددة مسددبقة وأسددس علميددة سددليمة ف نددو مددن الضددروري تددوفري إحصدداءات وبيانددات ومعلومددات
زراعية وتسدويقية حدول تكداليف اإلنتداج والعدرض والطلدب واألسدعار باإلضدافة إىل حالدة األسدواق واألحدوال
االقتصددادية العامددة وغددري ذلددك مددن اظتعلومددات ذات العالقددة .كمددا أن اإلحصدداءات الزراعيددة اظتوثوقددة ال غددىن
عنها للحكومة من أجل التخطيط ووضع السياسات الزراعية.
لددذا س ددتعمل اضتكومددة علددى توحيددد مصددادر اإلحصدداءات الزراعيددة والتس ددويقية واالقتصددادية م ددن
خددالل وضددع إطددار لتنسدديق العمددل وتكاملددو بددني اظتؤسسددات اظتسددؤولة عددن رتددع البيانددات ومعاصتتهددا وسدديبىن
ىذا التنسيق على أساس إجراء تقسيم فعال للمهام واظتسؤوليات وفقاً لكفاءة وقددرة ىدذه اظتؤسسدات علدى
رتع البيانات وإجراء التحليالت اظتطلوبة.

5-11-2

األحباث الزراعية
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لتلبيددة حاجددة القطدداع الزراعددي للتقنيددات اظتتطددورة يف اإلنتدداج قامددت اضتكومددة ب عددادة ىيكلددة النظددام
الد ددوط ل حبد دداث الزراعيد ددة ونقد ددل التكنولوجيد ددا حيد ددا ع مد ددنح اظتركد ددز الد ددوط للبحد ددوث الزراعيد ددة ونقد ددل
التكنولوجيا مزيداً من االستقاللية اإلدارية واظتالية ضمن وزارة الزراعة.
كمددا ع إعددداد اس درتاتيجية وطنيددة ل حبدداث الزراعيددة ونقددل التكنولوجيددا أوكددل اوجبهددا إىل اظتركددز
الددوط للبحددوث الزراعيددة ونقددل التكنولوجيددا مهمددة تنفيددذ وتنسدديق ودعددم نشدداطات األحبدداث الزراعيددة ذات
الطددابع التطبيق ددي ونق ددل التكنولوجيددا .وق ددد ف ددوض إىل اظتركددز القي ددام هب ددذا النشدداط منف ددرداً أو بالتع دداون م ددع
مؤسسددات أحبدداث أخددرى داخددل اظتملكددة وخارجهددا باإلضددافة إىل مسددئوليتو اظتباشددرة عددن فحددم واعتمدداد
ونقددل اظتعلومددات الفنيددة اظتتعلقددة باإلنتدداج وتلددك اظتتعلقددة ب د دارة اظت دوارد الزراعيددة والسياسددات الددل تسددهم يف
حتقيق أىداف التنمية الزراعية يف اظتملكة.
وسدديوفر اظتركددز اطتددربة الفنيددة والدددعم ظتؤسسددات اإلرشدداد الزراعددي يف غتددال تددوفري اظتعلومددات الفنيددة
وإعدداد النشدرات اإلرشدادية وتدددريب اظترشدددين الدزراعيني وإجدراء التجددارب واظتشداىدات اضتقليددة وتطددوير
لية مناسبة تضمن تدفقاً منتظماً للمعلومات والتغذية الراجعة بني الباحثني واظترشدين واظتنتجني.

6-11-2

اإلرشاد الزراعي

نظراً ألن التدفق اظتستمر للمعلومات والتغذية الراجعة يعتربان أمرين حيويني لنجاح التنمية
الزراعية ف ن إقامة الروابط الرشتية الوثيقة بني اظتؤسسات اظتولدة عتذه اظتعلومات وتلك الل تتبناىا
وتنشرىا يعد شرطاً أساسياً للوصول إىل حتسينات ذات قيمة حتقق التقدم اظتنشود.

وبندداءً عليددو سددتعمل اضتكومددة علددى التأكددد مددن إقامددة روابددط رشتيددة بددني ىددذه اظتؤسسددات
والتأكددد مددن أاددا سددتعمل بكفدداءة وفعاليددة وأن تكددون اظتعلومددات الددل تنشددر يف أوسدداط اظتدزارعني معلومددات
صحيحة وواقعية وحيادية ومفيدة.

وسدديتم تقدددًن خدددمات اإلرشدداد الزراعددي اضتكددومي يف اجملدداالت وللفئددات الددل ال تطاعتددا بشددكل
كدداف ومناسددب اظتؤسسددات اطتاصددة ومؤسسددات اإلرشدداد الزراعددي االخددرى وبشددكل مناسددب.كما سددتعمل
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اضتكومة على تقددًن اطتددمات اإلرشدادية اجملانيدة للمدزارعني والفئدات اظتسدتهدفة االخدرى يف اجملتمدع الزراعدي
لتحسني إدارة مزارعهم لزيادة كفاءة اإلنتاج واستدامتو وتطبيق تقنيات اظتناولة السدلمية للمنتجدات الزراعيدة
بعددد اضتصدداد مددع مراعدداة سددالمة ىددذه اإلجدراءات مددن الناحيددة البيئيددة .كمددا سددتعمل اضتكومددة علددى مسدداعدة
اظتزارعني على إنشاء منظمات وجتمعات ختدم مصاضتهم ودتكنهم من حتقيدق أىددافهم بطدرق أكثدر جددوى
وفعالية من خالل ىذه التنظيمات.
ويف ىددذا اإلطددار سددتعمل اضتكومددة علددى وضددع اس درتاتيجية وطنيددة مفصددلة لإلرشدداد الزراعددي حتدددد
دور ومهددام كددل مددن اضتكومددة والقطدداع اطتدداص واظتنظمددات التطوعيددة واحتددادات اظتدزارعني يف تقدددًن خدددمات
اإلرشاد الزراعي.

7-11-2

اإلقراض الزراعي

ظتا كان دتويل عمليات اإلنتاج والتسويق أمراً حيوياً لعددد كبدري مدن اظتنتجدني يف ؼتتلدف القطاعدات
الزراعية فستعمل اضتكومة على توفريه بشكل يتناسب واحتياجات اظتنتجني ومتطلبات التنمية الزراعية.

ودتكيناً ظتؤسسدة اإلقدراض الزراعدي مدن حتقيدق ذلدك سدتعمل اضتكومدة علدى إعدادة ىيكلتهدا لتصدبح
مص ددرفاً لالدخ ددار واإلقد دراض الزراع ددي يتمت ددع باس ددتقالل م ددايل وإداري وتك ددون عمليات ددو اظتص ددرفية مكمل ددة
لنشاطات اظتصارف اطتاصة .وستستهدف عمليات اظتصرف اصتديد بشكل خاص األفدراد والتنظيمدات
الريفي ددة ال ددل تواج ددو ص ددعوبات مؤسس ددية يف اضتص ددول عل ددى ق ددروض م ددن اظتص ددارف اطتاص ددة .كم ددا س ددتعمل
اضتكومو على مساعدة اظتزارعني يف اضتصدول علدى قدروض زراعيدة علدى أسدس تتمشدى مدع أحكدام الشدريعة
وعلددى تشددجيع تطددوير أو إنشدداء مؤسسددات إق دراض خاصددة بالتمويددل الزراعددي ش دريطة أن تسددتكمل مثددل
ىذه اظتؤسسات اظتتطلبات القانونية ظتؤسسات اإلقراض

اظتتخصصة.

الفصل الثالث
السياسات واالستراتيجيات الستثمار إمكانات النمو
في الزراعة المروية

 1-3المبادئ األساسية
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مددن أجددل اسددتغالل إمكانددات النمددو يف الزراعددة اظترويددة سيواصددل األردن اتبدداع سياسددة إنتدداج موجددو
ؿتددو السددوق تقددوم علددى إتاحددة الفددرص االقتصددادية وتددوفري اضت دوافز وتطددوير قدددرات مؤسسدداتو لزيددادة وتنويددع
الصادرات من اطتضار والفواكدو والوصدول إىل مدا وراء أسدواق الشدرق األوسدط التقليديدة دون إمهدال لتلدك
األسواق .وعليو فسيعمل األردن على استعادة اظتيزة النسبية ظتنتجاتدو الزراعيدة يف األسدواق احملليدة واإلقليميدة
والدوليدة كما سدديكون اإلنتدداج لغايددات التصدددير جددزءاً مددن اسدرتاتيجية طويلددة األمددد السددتغالل الفددرص الددل
تتيحهددا التطددورات االقتصددادية والسياسددية علددى اظتسددتويات اإلقليميددة والدوليددة وسدديكون للبحددوث الزراعيددة
واإلرشاد دور أساسي يف الوصول إىل إنتاج زراعي متطور ومستدام يف األراضي اظتروية.

ونظددراً ألن ػتدوديددة اظتيدداه اظتتاحددة للددري تعتددرب العامددل األكثددر حتديددداً لنمددو ىددذا القطدداع فالبددد أن
تعطددي األولويددة للسياسددات اظتوجهددة ؿتددو حتسددني كفدداءة اسددتخدام اظتيدداه وأن تتوافددق أىددداف تنميددة الزراعددة
اظتروية مع أىداف السياسة الزراعية الشاملة الل سبق ذكرىا.
 2-3االستعمال األمثل للمصادر المائية:
لتحقيق االستغالل الكفؤ ظتصادر اظتياه اظتتاحة ستتبىن اضتكومة السياسات واالسرتاتيجيات
التالية:
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أ) تعظيم كفاءة تخزين مياه الري ونقلها وتوزيعها واستخدامها:
تستهدف سياسات اضتكومة يف ىدذا اجملدال التدوفري يف كميدات اظتيداه اظتسدتعملة يف الدري والتقليدل
مددن حدددة الددنقم يف اظتيدداه الددل تواجددو الزراعددة اظترويددة .ويتطلددب حتقيددق ذلددك جهددوداً واسددتثمارات مشددرتكة
ومتزامنة من قبل اضتكومة واظتزارعني اظتعنيني السيما يف اجملاالت التالية:
 .1تط ددوير ب ددىن مناس ددبة لتخ دزين اظتي دداه يف اظت دزارع وخارجه ددا للح ددد م ددن التبخ ددر وم ددن اطتس ددائر النارت ددة ع ددن
التسرب إىل أدىن حد ؽتكن.
 .2التحددول إىل اسددتخدام أنظمددة األنابيددب اظتقفلددة بدددالً مددن قندوات الددري اظتكشددوفة يف نقددل اظتيدداه وتوزيعهددا
يف وادي األردن واألراضي اظترتفعة.
 .3إحالل أنظمة ري مناسبة ػتل نظام الري بالغمر والري باالتالم.
 .4مشاركة القطاع اطتاص يف تصميم وتنفيذ مشاريع الري اظتقرة.
 .5حتديد أذتان مياه الري الل يوفرىا القطاع العام اا يعكس أمهية وندرة اظتياه يف األردن.
وحتقيقاً عتذه السياسة ستتبىن اضتكومة االسرتاتيجيات وتتخذ اإلجراءات التالية:
 .1حتدي ددد مه ددام وص ددالحيات ال ددوزارات ومؤسس ددات القط دداع الع ددام اظتعني ددة بد د دارة اظت ددوارد اظتائي ددة لض ددمان
التكامل يف أعماعتا.
 .2تعزيز القدرة الوطنية يف غتال توفري ونشر اظتعلومات الفنية اطتاصدة بأنظمدة وتقنيدات الدري الدل تدوفر يف
استعمال اظتياه وتقلل من الفاقد على مستوى اظتزرعة.
 .3اضتددد مددن االسددتعمال غددري اظتددربر ظتيدداه الددري مددن خددالل حتديددد اظتتطلبددات اظتائيددة للمحاصدديل الزراعيددة يف
البيئات الزراعية اظتختلفة.
 .4رفع مستوى القدرات اإلدارية للقوى البشرية العاملة يف توزيع مياه الري.
 .5االستمرار يف توعية اصتمهور حدول االسدتعمال االقتصدادي األمثدل للميداه وحدول نوعيدة اظتيداه وزتايدة
اظتساقط اظتائية.
 .6إعفاء اظتدواد األوليدة الداخلدة يف صدناعة نظدم الدري الدل هتددف إىل التدوفري يف اسدتعمال اظتيداه مدن رسدوم
االسترياد واصتمارك.
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ب) زيادة كفاءة استعمال مياه الري:
تستهدف زيادة كفاءة استعمال مياه الري تعظيم صايف العائد االقتصدادي للمدرت اظتكعدب الواحدد
من اظتياه سعياً إىل اضتد من إنتاج احملاصيل ذات االستهالك العايل للميداه واعتدواما الرحبيدة القليلدة خاصدةً
بعددد إلغدداء الدددعم وإجدراءات اضتمايددة الددل كانددت تقدددم لددبعل منهددا .وستضددمن ليددة السددوق واألسددعار قيددام
اظت دزارعني ب عطدداء األولويددة للمحاصدديل عاليددة اظتددردود للمددرت اظتكعددب مددن ميدداه الددري واظتطلوبددة يف األس دواق
احمللية واطتارجية.
وللوصول إىل ىذا اعتدف ستعمل اضتكومة على ما يلي:
 .1وض ددع خط ددة إلدارة مي دداه الد ددري يف وادي األردن تب ددىن عل ددى أسد دداس االحتياج ددات اظتائي ددة للمحاصد دديل
الزراعية .ولضمان تدوافر ميداه الدري بشدكل مندتظم خاصدة للمحاصديل ذات العائدد االقتصدادي العدايل
ف ن ىذه اطتطة ستعكس القيمة االقتصادية والندرة النسبية ظتياه الري يف ؼتتلف الفصول.
 .2تطددوير أنظمددة تدربط مددا بددني احملصددول واحتياجاتددو اظتائيددة لتعظدديم صددايف العائددد مددن اظتددرت اظتكعددب الواحددد
من اظتياه.
 .3استخدام التقنيات اظتمكنة واظتالئمة للمحافظة على نوعية مقبولة ظتياه الري وعلى خصوبة الرتبة.
 .4زتايد ددة الرتبد ددة وميد دداه الد ددري مد ددن التلد ددوث باظتخلفد ددات الكيماويد ددة الد ددل حتملهد ددا ميد دداه الصد ددرف الصد ددحي
واالستعماالت اطتاطئة ل شتدة واظتبيدات الزراعية.
 .5إعطدداء أولويددة متقدمددة إلج دراء حبددوث ودراسددات لتحديددد االحتياجددات اظتائيددة للمحاصدديل يف ؼتتلددف
البيئددات الزراعيددة والعائددد الصددايف للمددرت اظتكعددب مددن ميدداه الددري ظتختلددف احملاصدديل ومواصددفات اظتيدداه
اظتمكن استعماعتا لري احملاصيل اظتختلفة وأثر تغري نوعية اظتياه على اإلنتاج.
ج)

نوعية وكمية المياه المعالجة والمياه الجوفية
سترتكز السياسة اضتكومية يف ىذا اجملدال علدى اظتعاصتدة اظتناسدبة للميداه العادمدة إلعدادة اسدتخدامها

يف الري وعلى اإلجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على نوعية اظتياه اصتوفية.
وحتقيقاً لذلك ستعمل اضتكومة على:
 .1إل د دزام اظتؤسسد ددات ذات العالقد ددة بتنفيد ددذ التعليمد ددات اطتاصد ددة اراقبد ددة تغذيد ددة األح د دواض اظتائيد ددة اصتوفيد ددة
ومستويات الضخ منها.
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 .2االلتزام بتنفيذ التعليمات اظتتعلقة برتخيم حفر اعبار الستغالل اظتياه اصتوفية يف اظتناطق الزراعية.
 .3زتاية مساقط مياه األحواض اظتائية الرئيسية لضمان دميومة مستوى تغذيتها باظتياه كماً ونوعاً.

 .4اظتراقبددة اظتسددتمرة لنوعيددة اظتيدداه السددطحية واصتوفيددة والرتبددة الزراعيددة يف اظتندداطق اظترويددة إليقدداف أي تدددىور
فيها والتخلم من مصادر تلوثها.
 .5مراقبة مستويات اظتلوحة والتلوث خاصةً يف اظتياه اظتعاصتة والعمل على ختفيضدها إىل أدىن حدد ؽتكدن
م ددن خ ددالل حتس ددني أس دداليب اظتعاصت ددة أو خلطه ددا باظتي دداه العذب ددة لت ددتالءم م ددع اظتواص ددفة األردني ددة للمي دداه
العادمة اظتعاصتة.
 .6االلت دزام بتقيدديم اعثددار البيئيددة ظتشددروعات وب درامج التنميددة ذات العالقددة بدداظتوارد اظتائيددة الوطنيددة وال سدديما
السدود وػتطات اظتياه العادمة.
 2-3حماية االستثمارات في الزراعة المروية
لتعظ دديم ص ددايف العائ ددد عل ددى اس ددتثمارات اظتنتج ددني يف الزراع ددة اظتروي ددة وللتقلي ددل م ددن اظتخ دداطر ال ددل
يواجهواا وخفل تكاليف اإلنتاج والتسويق إىل اضتد األدىن ستقوم اضتكومة باإلجراءات التالية:
 .1توفري اظتعلومات اطتاصة بالسوق للمنتجني واظتصدرين بشكل منتظم.
 .2اظتسدداعدة يف تنظ دديم الت دوازن بددني العددرض والطلددب علددى السددلع اظتنتجددة ال ددل سيصددار إىل تس ددويقها يف
الداخل واطتارج هبدف تفادي اطتسائر احملتملة النارتة عن تذبدذب أسدعار السدوق نتيجدة عددم تدوازن
العرض والطلب.
 .3تشجيع تنظيمات اظتزارعني واظتصدرين على حتمدل كامدل اظتسدؤولية فيمدا يتعلدق بتسدويق اإلنتداج ادا يف
ذلك إ اد أسواق جديده وإنتاج ػتاصيل مطلوبة يف ىذه األسواق.
 .4االلت د دزام بتطبيد ددق التش د دريعات اطتاصد ددة باظتواصد ددفات الفنيد ددة للمنتجد ددات الزراعيد ددة وبالتعليمد ددات اطتاصد ددة
بالتدريج والتعبئة.
 .5ت ددوفري ونشددر اظتعلومددات الفنيددة اظتتعلقددة باعفددات الزراعيددة وأسدداليب مقاومتهددا وؼت دداطر س ددوء اس ددتخدام
مدخالت اإلنتاج خاصة اظتبيدات ومراقبة استعماعتا.
 .6تطوير خدمات ما بعد اصت للخضروات والفواكو واحملاصديل األخدرى ادا يف ذلدك مراقبدة األثدر اظتتبقدي
للمبيدددات وضددبط اصتددودة وإقامددة مراكددز التدددريج والتعبئددة والتربيددد اظتسددبق وحتسددني عمليددات تددداول
السلع الطازجة.
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 .7توجيو البحوث الزراعيدة ونقدل التكنولوجيدا ضتدل اظتشداكالت الدل تواجدو اإلنتداج اظتوجدو للسدوق والعمدل
على إشراك اظتزارعني يف اختاذ القرارات اظتتعلقة بتوفري وختصيم اظتوارد اظتاليدة للبحدوث الزراعيدة وحتديدد
أولوياهتا .ومن الضروري ختصيم موارد مادية كافية للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا تضدمن حتقيدق
نتائج ملموسة عتذه البحوث برصد ما ال يقدل عدن  %2مدن غتمدوع القيمدة اظتضدافة اطتاصدة باحملاصديل
اظترويددة عتددذا الغددرض .والبددد مددن اإلشددارة إىل أن ىددذه الرتتيبددات ددب أن تنطبددق علددى أي نظددام لإلنتدداج
الزراعي موجو ؿتو السوق وخاصة ل سواق اطتارجية.
 3-3القدرة على المنافسة في األسواق المحلية وأسواق التصدير
لضددمان اسددتمرار قدددرة اظتنتجددات األردنيددة مددن اطتضددار والفواكددو علددى اظتنافسددة ستسددعى اضتكومددة
إىل تددوفري الشددروط اظتالئمددة السددتغالل اظتدوارد اظتتاحددة يف الزراعددة اظترويددة إلنتدداج ػتاصدديل عاليددة القيمددة حيثمددا
تتوافر الفرص التصديرية والشروط الفنية اظتالئمة لإلنتاج خاصة من تلك احملاصيل الل يتمتع األردن ايدزة
نسبية يف إنتاجها .ويتطلب حتقيدق ىدذا اعتددف عددداً مدن اإلجدراءات لتخفديل نفقدات اإلنتداج ابتدداء مدن
إعفاء رتيع مستلزمات اإلنتاج اظتستوردة من الرسوم وانتهاء ب لغاء إجراءات اضتماية.
وسيتم حتقيق األىداف الرامية إىل تعظيم دور الزراعة اظتروية يف اإلسهام يف اظتكتسدبات مدن النقدد
األجنري من خالل تفعيل السياسات اطتاصة بتشجيع الصادرات .وسوف تستغل اضتكومدة ومعهدا القطداع

اطتدداص اظتشددارك يف اإلنتدداج والتصدددير العالقددات واالتفاقيددات التجاريددة مددع البلدددان األخددرى والتجمعددات
االقتصددادية اإلقليميددة والدوليددة لزيددادة العائددد علددى األردن مددن منددافع وتعزيددز الثقددة بددني اظتنتجددني واظتصدددرين
من أجل عالقات جتارية طويلة اظتدى وحتسني مستوى اطتدمات والبىن التحتية التسويقية اا يدؤدي لزيدادة
الصادرات من اطتضار والفواكو.
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الفصل الرابع
السياسات واالستراتيجيات الستثمار إمكانات النمو
في الزراعة البعلية

يشكل تطوير وتنمية قطاع الزراعة البعلية يف األردن أحدد أولويدات التنميدة الزراعيدة وحتتداج تنميدة
ىددذا القطدداع إىل أسدداليب ؼتتلفددة متنوعددة ألنددو القطدداع األقددل تطددوراً يف الزراعددة األردنيددة وألن الزراعددة البعليددة
ترتكز بصفة رئيسية يف األراضي اظترتفعة الل يعيا عليها غالبية السكان .وسيكون باإلمكان حتقيدق تنميدة
زراعية ناجحة يف ىذه اظتناطق باالستغالل اظتنطقي والكفؤ للموارد الزراعيدة اظتتاحدة وحتسدني الدنمط اضتدايل
الستعماالت األراضي وبدائل االستثمار للقطاعني العام واطتاص.
وستسعى اضتكومة من خالل السياسات الل تتبناىا يف ىذا القطاع إىل حتقيق ما يلي:
 .1زيادة إنتاجية األرض واظتياه واأليد العاملدة يف األراضدي البعليدة وذلدك مدن خدالل التخصديم األكفداء
عت ددذه اظتد دوارد ووض ددع أولوي ددات منطقي ددة لالس ددتثمار يف ى ددذه اظتن دداطق وتط ددوير بد درامج األحب دداث ونقد دل
التكنولوجيددا مددع ضددمان التوافددق بددني االسددتثمارات وتقنيددات اإلنتدداج اظتسددتعملة وشددروط احملافظددة علددى
البيئية.
 .2توفري اضتوافز والبيئة اظتناسبة للقطاع اطتاص لالستثمار يف الزراعة البعلية.
 .3تشجيع النشاطات الل تولد دخوالً عادلة ألسر اظتزارعني يف مناطق الزراعة البعلية.
 .4اضتد من الزحف اضتضري على األراضي الزراعية اظتنتجة يف اظترتفعات.
 .5اسددتمرار القطدداع العددام يف تب د ودعددم مشدداريع حفددظ الرتبددة واظتيدداه وحفددز القطدداع اطتدداص ؿتددو إقامددة
اظتشاريع يف ىذا اجملال.
 .6وضع أولويات منطقيدة لالسدتغالل االقتصدادي الكفدؤ ل راضدي البعليدة وتوجيدو االسدتثمار ؿتدو حتسدني
اإلنتاجية يف ىذه الناطق مع األخذ بعني االعتبار اإلمكانيات االقتصادية اظتتاحة ؽتدا سديؤدي إىل رفدع
كفاءة استخدام اظتوارد وتوزيعها.
 .7التوسددع يف إنتدداج الفاكهددة وخاصددة مددن األندواع الددل يتمتددع األردن ايددزة نسددبية يف إنتاجهددا يف اظتندداطق
الل يزيد معدل سقوط األمطار هبا على ( )411ملم يف السنة ويزيد اؿتدارىا على .%8
 .8زيادة استثمارات القطاع العدام يف النشداطات اظتسداندة للتنميدة يف األراضدي البعليدة وخاصدةً يف غتداالت
البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي وتطوير البىن التحتية الضرورية.
 .9تشجيع انتقال رأس اظتال اطتاص من اظتدن إىل الريف.
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 .11زتايددة األراضددي الزراعيددة يف اظتندداطق البعليددة مددن التوسددع اظتضددطرد يف حدددود البلددديات علددى حسدداب
األرض الزراعيددة اظتنتجددة ومددن التفتددت اظتسددتمر يف اضتيددازات الزراعيددة .ومددن اظتعددرتف بددو أن أي اق درتاح يتعلددق
بالسياسددة الزراعيددة يف ىددذا اجملددال سيصددطدم بنقدداط خالفيددة ؽتددا يتطلددب إرادة سياسددية لتحقيددق ذلددك كمددا
يتوجددب علددى اضتكومددة أن تضددمن بددأن بدرامج التطددوير اضتضددري لددن تددؤثر بشددكل سددلري علددى اظتدوارد الزراعيددة
والبيئة بل أن يرافقها حتسن يف ىذه اجملاالت.
ولتحقيق األىداف العامة لتنمية الزراعة البعلية ستعمل اضتكومة على ما يلي:
 1-4إنتاج الزيتون والفواكو
تش د ددجيع التوس د ددع يف زراع د ددة أش د ددجار الزيت د ددون وأش د ددجار الفاكه د ددة اظتتس د دداقطة األوراق والكرم د ددة يف
اظترتفعددات واألراضددي الددل تزيددد نسددبة اؿتدددارىا علددى  %8ويزيددد معدددل سددقوط األمطددار فيهددا علددى ()411
ملددم يف السددنة نظدراً لعائدددىا االقتصددادي اظترتفددع نسددبياً باظتقارنددة مددع العائددد مددن احملاصدديل السددنوية التقليديددة
مددن ناحيددة وألن مث ددل ىددذه الزراع ددة تتطلددب إقام ددة اصتدددران اإلس ددتنادية يف األراض ددي اظتنح دددرة ؽتددا يس دداعد
بصددورة غددري مباشددرة يف احملافظددة علددى الرتبددة واظتيدداه مددن ناحيددة أخددرى .كمددا أن زيددادة اإلنتدداج اظتتوقعددة مددن
الفاكه ددة نتيج ددة ى ددذا التوس ددع س ددتدعم ص ددادرات األردن م ددن اطتض ددار خاص ددة إىل األسد دواق ال ددل تس ددتورد
شحنات ؼتتلطة من اطتضار والفواكو.
ولتشددجيع زراعددة أشددجار الفاكهددة سدديتم القيددام بأحبدداث ودراسددات متكاملددة لتقدددير حجددم الطلددب
اظتتوقع على الفواكو يف األسواق احمللية واطتارجية وحتديد اظتناطق اظتالئمة إلنتداج األصدناف اظتطلوبدة منهدا
والتقنيات اظتمكن إدخاعتا لزيادة معدالت اإلنتاج وحتسني نوعيتو اا يف ذلك اسدتعمال اظتيداه اظتعاصتدة للدري
التكميلي يف ىذه اظتناطق.
 2-4إنتاج الحبوب
تشجيع زراعة الشعري بدل القمح يف اظتناطق الل يرتاوح معدل سدقوط األمطدار فيهدا بدني -211
311ملددم سددنوياً والددل تعتددرب أكثددر مالءمددة لزراعددة الشددعري .ولددذا سددتقوم اضتكومددة ب عددادة النظددر يف أسددعار
شراء اضتبوب من اظتنتجني لتحقيق اظتوازنة بني أسعار القمح والشعري .ومن اظتتوقع أن تدؤدي ىدذه السياسدة
إىل تشجيع اظتزارعني على االنتقال من نظام اإلنتاج اضتايل إىل نظدام زراعدي مدع بدني زراعدة الشدعري وتربيدة
اظتاشية.
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وسددرتكز أحبدداث اضتبددوب ونقددل التكنولوجيددا علددى مندداطق ػتددددة ذات فددرص واضددحة وكبددرية لزيددادة
اإلنتاجي ددة م ددن خ ددالل إدخ ددال تقني ددات إنتد دداج أو ابتك ددارات حديث ددة وتت د دوافر فيه ددا الظ ددروف االقتصد ددادية
واالجتماعية الل تساعد على تب ىذه التقنيات من قبل الفئات اظتستهدفة من اظتزارعني.
 3-4الحد من التوسع السريع لحدود البلديات على حساب األراضي الزراعية
يق دديم معظ ددم س ددكان األردن يف اظتن دداطق البعلي ددة اظترتفع ددة ال ددل تعت ددرب اظتن دداطق اظتفض ددلة م ددن الناحي ددة
اظتناخية ألغراض السكن .ومن اظتسلم بو أنو البد ل عداد اظتتزايدة من السكان من اضتصول علدى السدكن
وأم دداكن العم ددل األم ددر ال ددذي يس ددتدعي بالض ددرورة تط ددويراً حضد درياً وتنمي ددة ص ددناعية يف من دداطق البل ددديات
وبالتددايل توسددعاً مسددتمراً يف حدددودىا .وحيددا أن الضددغط السددكاين لدديس سددوى جددزءاً مددن التفسددري لظدداىرة
الزحددف العمدراين اظتتزايددد علددى األراضددي الزراعيددة لددذا سددتعمل اضتكومددة علددى التأكددد مددن أن حتمددل مشدداريع
وؼتططات التطوير اضتضري يف اظتناطق اظترتفعدة يف ثناياىدا تقددم الزراعدة يف اظتنداطق البعليدة ال اضدمحالعتا
وعلددى توجيددو منددو اظتدددن ليكددون مكمدالً للتنميددة الزراعيددة حيددا ميكددن إحاطددة اظتدددن اظتزدىددرة بزراعددة ناجحددة
تعود بالفائدة على الناس واالقتصاد والبيئة.
وطتفددل وتددرية االعتددداء علددى األراضددي الزراعيددة وراددا إيقافهددا سددتتبىن اضتكومددة االس درتاتيجيات
التالية:
 .1توثيددق التوسددع العم دراين علددى حسدداب األراضددي الزراعيددة البعليددة خددالل السددنوات العش درين األخددرية مددن
قبل اظتركز اصتغرايف اظتلكي باستخدام اظتواد احملفوظة يف األرشيف واالستشعار عن بعد.
 .2وقددف توسدديع حدددود تنظدديم اجملددالس البلديددة والقرويددة ضتددني إجدراء دراسددة مددن قبددل وزارة الشددؤون البلديددة
والقرويددة والبيئددة ووزارة الزراعددة ووزارة التخط دديط ح ددول االسددتعمال األمثددل ل راض ددي يف ىددذه اظتن دداطق
وتقدًن التوصيات اطتاصة بذلك.
 .3فرض ضريبة "حتويل االستعمال" علدى األراضدي الزراعيدة الدل تبداع ألغدراض التطدوير اضتضدري أو إقامدة
الصناعات واستعمال عوائدىا لتحسني اطتدمات البلدية والزراعية.
 .4إعطدداء األولويددة يف ختصدديم اظتيدداه اظتعاصتددة اعتيددة مددن اظتندداطق اضتض درية لددري األراضددي الزراعيددة اجملدداورة
لتلك اظتناطق ؽتا سيؤدي إىل زيادة صايف عائدىا الزراعي ويشجع على استعماعتا ل غراض الزراعية.
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 .5دتثي ددل وزارة الزراع ددة يف غت ددالس التخط دديط احمللي ددة للبل ددديات ومش دداركة وزارة الزراع ددة يف اخت دداذ القد درارات
اظتتعلق ددة بتط ددوير من دداطق البل ددديات والق ددرى واألري دداف أو تل ددك اظتتعلق ددة باس ددتعماالت اظت دوارد الطبيعي ددة
الزراعية واحملافظة عليها.
 4-4تجميع األراضي الزراعية
يعترب تفتت ملكية األرض الزراعية من العوائق الرئيسة أمدام زيدادة اإلنتاجيدة الزراعيدة وسدالمة إدارة
اظت دوارد الطبيعيددة يف األراضددي البعليددة .وىددي مشددكلة صددعبة اضتددل عنددد التصدددي عتددا مددن الناحيددة السياسددية
واالجتماعيددة .ومددع ذل دك ال بددد مددن العمددل علددى تفددادي اظتزيددد مددن تفتددت اظتلكيددات واضتيددازات الزراعيددة
وعلى تشجيع جتميع قطع األراضي الصغرية أو اظتشتتة يف حيازات أكرب .ويتطلدب ذلدك إصددار تشدريعات
شدداملة ومدروسددة ميكددن أن تتضددمن وضددع حدددود دنيددا ظتسدداحات القطددع اظتسددموح ب فرازىددا مددن األراضددي
الزراعيددة وفقداً للقدددرة اإلنتاجيددة لد رض والسددماح بتخصدديم األراضددي الضددرورية ظتشدداريع التطددوير اضتضددري
من األراضي غري اظتنتجة الل تغطي الطبقة الصخرية أكثر من  % 75من مساحتها.

 5-4المحافظة على التربة والمياه
سدديوجو االىتمددام يف ىددذا اجملددال ؿتددو األراضددي الددل تزيددد نسددبة اؿتدددارىا علددى  .% 8وعلددى الددرغم
مددن أنددو قددد ع إؾتدداز الكثددري يف غتددال زتايددة الرتبددة واظتيدداه مددن خددالل ب درامج تطددوير األراضددي اظترتفعددة وزتايددة
مساقط اظتياه الل قامت اضتكومة بدعمها إال أن اظتهام اظتتبقية كبدرية وملحدة .ولدذا سدتعمل اضتكومدة علدى
توسدديع مشدداركتها يف تنفيددذ ب درامج احملافظددة علددى الرتبددة واظتيدداه لزيددادة إنتاجيددة ىددذه األراضددي وزتايددة مصددادر
اظتيدداه ووقددف اؾت دراف الرتبددة .وسددتعمل اضتكومددة علددى تشددجيع القطدداع اطت دداص عل ددى توس دديع دوره يف ىددذا
اظتضمار وخاصة يف غتال االستثمار يف زراعة أشجار الفاكهة.
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الفصل الخامس
السياسات واالستراتيجيات لالستغالل المستدام للمناطق قليلة األمطار
(أقل من 022ملم/السنة)

تشددكل أراضددي اظتراعددي الطبيعيددة ؿتددو  % 91مددن غتمددل مسدداحة اظتملكددة تسدداىم بنحددو %41
من غتموع متطلبات تغذية الثدروة اضتيوانيدة مدن الربوتدني النبدايت .ورغدم اتسداع مسداحة ىدذه األراضدي إال أن
معدل إنتاجية وحدة اظتساحة فيها منخفل جداً .وقد تدىورت نوعية ىدذه األراضدي وغطااىدا النبدايت إىل
حددد كبددري بسددبب سددوء االسددتعمال .فقددد دتددت حراثددة وزراعددة مسدداحات واسددعة مددن أراضددي اظتراعددي بالشددعري
غالباً من أجل وضع اليد عليها للمطالبة هبا فيما بعد .كما ؾتم عن إدخال وسائط النقدل اضتديثدة يف نقدل
قطعان اظتاشية واظتاء تكرار الرعي السنوي ظتساحات كبرية من اظتراعي الطبيعية وبأعداد متزايدة مدن األغندام
تتجدداوز زتولتهددا الرعوية.وقددد أدت ىددذه اظتمارسددات إىل تدددىور ىددذه اظتراعددي وتدددين إنتاجهددا وإىل اؾت دراف
الرتبة على نطاق واسع وتسارع عملية التصحر وتدىور اطتصائم الطبيعية عتذه األراضي.
وىنالددك إرتدداع واسددع بددأن األمددر قددد بلددغ حددداً حرجداً يتطلددب اختدداذ إجدراءات تشدريعية ومؤسسددية
وماديددة لوقددف تدددىور اظتراعددي الطبيعيددة والتصددحر يف ىددذه اظتندداطق ألن اإلبقدداء علددى التسدديب ال دراىن يف
استعمال األراضدي سديقود دون شدك إىل اظتزيدد مدن تددىور الرتبدة وتصدحر مسداحات جديددة مدن األراضدي
اظتنتجة واظتستقرة.
وتستهدف سياسة اضتكومة يف ىذا اجملال حتقيق ما يلي:
 .1وقف تدىور أراضي اظتراعي الطبيعية وعكس مسار عملية التصحر اضتالية.
 .2اسددتعادة إنتاجيددة األراضددي الرعويددة وزيددادة إنتدداج األعددالف مددن اظتراعددي الطبيعيددة وبالتددايل زيددادة إنتدداج
الثروة اضتيوانية.
 .3حتسني البيئة العامة يف ىذه اظتناطق.
 .4حتسددني األح دوال االقتصددادية واالجتماعي ددة للسددكان اظتقيم ددني يف ىددذه اظتن دداطق واظتعتمدددين عليه ددا يف
معيشتهم.
ولتحقيق ىذه األىداف ستعمل اضتكومة على:
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 .1معاصت ددة اظتش ددكالت القائم ددة اظتتعلق ددة باس ددتعماالت أراض ددي اظتراع ددي الطبيعي ددة وإداراهت ددا وص ددوالً لتنمي ددة
اقتصادية واجتماعية مستدامة يف ىذه اظتناطق.
 .2إعادة النظر يف دور ومسؤوليات اظتؤسسات واعتيئات اضتكومية اظتعنية هبدذه األراضدي والنظدر يف إنشداء
جهاز متخصم مزود بالكفاءات واطتربات الالزمة لتنفيذ السياسات اظتتعلقة بتطوير وتنمية األراضدي
الرعوية.
 .3االسددتمرار يف حتمددل اظتسددؤولية فيمددا يتعلددق باختدداذ اإلجدراءات الالزمددة إليقدداف عمليددة التصددحر وعكددس
مسارىا اشاركة نشطة من السكان اظتعنيني.
وتشددري الدراسددات إىل أن اإلنتاجيددة اضتاليددة ألراضددي اظتراعددي الطبيعيددة ميكددن زيادهت ددا إىل أربع ددة أو
ستسة أضعاف خالل فرتة ال تتجاوز العشر سنوات .كما ميكن استدامة ىذه اإلنتاجيدة مدن خدالل تطبيدق
تقنيات زراعية متاحة ثبت ؾتاحها يف زيدادة القددرة اإلنتاجيدة عتدذه األراضدي .وبدالرغم مدن أن قاعددة اظتدوارد
والتكنولوجي د ددا اظتالئم د ددة لزي د ددادة إنتاجي د ددة ى د ددذه األراض د ددي مت د دوافرة إال أن د ددو ق ي د ددتم ح د د اعن وض د ددع خط د ددط
واس درتاتيجيات لتحسددني إدارة ىددذه اظتندداطق وق يددتم أيض داً وضددع التش دريعات القانونيددة وإنشدداء أو تعددديل
ىيكلية اظتؤسسات القائمة ظتعاصتة الوضع اضتايل.

 1-5التشريعات الخاصة بحيازة األرض
حتكم حيازة األراضي يف ىذه اظتناطق التشريعات والتعليمات الدواردة يف قدانون الزراعدة رقدم ()21
لسدنة  1973إال أن تطبيدق أحكددام مدواد ىدذا القددانون اطتاصدة بأراضددي الرعدي ق يتعدد اضتدددود الددنيا .لددذا
ستعمل اضتكومة على تفعيل أحكام ىذه اظتواد كضرورة ملحة ضتماية وإنقداذ أراضدي اظتراعدي مدن عمليدات
قلع الشجريات الرعوية واضتراثة والرعي اصتائر وغري ذلك من اظتمارسات الضارة.
وسدديتم إعددادة النظددر يف ىددذا القددانون وتعديلددو لتضددمينو مفدداىيم جديدددة لالسددتفادة مددن األراضددي
الرعويددة انحددى رتدداعي بدددالً مددن االسددتغالل الفددردي بغيددة اسددتعادة اإلنتاجيددة اظتسددتدامة للمراعددي الطبيعيددة
ومنع حراثة األراضي اعتامشية والعمل علدى حتقيدق إدارة مثلدى للمراعدي تتوافدق مدع متطلبدات اضتفداظ علدى
البيئة.
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وسددتعمل السياسددة اصتديدددة اطتاصددة حبيددازة واسددتغالل أراضددي اظتراعددي علددى دتكددني اضتكومددة مددن
إعددادة فددرض سددلطتها القانونيددة علددى األراضددي اعتامشددية غددري اظتسددجلة خاصددة تلددك الددل جددرت فالحتهددا
إلنتاج الشعري لتتم إدارهتا بطريقة مالئمة تضمن عتا اإلنتاجية اظتستدامة ودتنع اؾترافها وتعريتها.
 2-5تحسين إنتاج األعالف في المراعي الطبيعية:
مددن اظتعددروف أن إنتدداج األعددالف يف اظتراعددي الطبيعيددة مددوشتي يف حددني يتوجددب تددوفري األعددالف
للثددروة اضتيوانيددة علددى مدددار السددنة .ولتحقيددق ذلددك ستسددعى اضتكومددة إىل إ دداد نددوع مددن التكامددل يف إنتدداج
األعالف من اظتراعي الطبيعية ومن األراضي اظتستغلة باحملاصيل الزراعية وذلك من خالل اختاذ اإلجدراءات
التالية:
 .1إجراء مشاىدات إلمكانات حتسني إنتاج األعالف يف مواقع ؼتتارة من أراضي اظتراعي الطبيعية.
 .2وضدع خطددط إلدارة اظتراعددي الطبيعيددة وتنظدديم رعددي اضتيواندات فيهددا وحتديدد األندواع واألعددداد اظتسددموح
برعيها وفرتات الرعي على أن تتم مراقبة تنفيذ ىذه اطتطط وااللتزام هبا.
 .3تنظيم وتطوير اظتراكز اطتاصة بتوفري مياه السقاية للحيوانات يف مناطق البادية.
 .4حتسني إدارة قطعان اظتاشية عن طريق حتسني اظتمارسات يف االنتقاء واالستبعاد والرتبية.
 .5حتسني كفاءة حتويل األعالف.
 .6وضد ددع ب د درامج تضد ددمن توزيد ددع األعبد دداء يف غتد ددال تنميد ددة الثد ددروة اضتيوانيد ددة بد ددني أراضد ددي اظتراعد ددي الطبيعيد ددة
اظتستصلحة ونظم اإلنتاج الزراعي اضتيواين اظتتكاملة يف اظتناطق الزراعية.
 3-5وقف التصحر وعكس مساره
إليقدداف التصددحر واستصددالح اظت دوارد وتنميتهددا يف اظتندداطق قليلددة األمطددار سددتتبىن اضتكومددة تنفيددذ
برنامج ثالثي اظتراحل.
أ) اظترحلة األوىل وتشمل:
 إعداد برامج الستصالح وتنمية أراضي اظتراعي من خالل توعية اصتمهدور واضتدوار البنداء بدني اظتدواطنني



وقياداهتم يف ىذه اظتناطق وبني متخذي القرارات يف اضتكومة.
توفري دعم سياسي عتذه الربامج .
حتديد أمناط االستخدام اظتناسبة ألراضي اظتراعي الطبيعية حسب اظتناطق.
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توفري الوسائل واألدوات الضرورية لتطبيدق السياسدة اظتقرتحدة ادا يف ذلدك األجهدزة اضتكوميدة اظتالئمدة
للقيام باظتهام اظتطلوبة.

ب) اظترحلة الثانية وتشمل:
 اسددتعادة القدددرات اإلنتاجيددة للمراعددي الطبيعيددة مددن خددالل تعددديل أعددداد اضتيوانددات إىل اضتددد الددذي
يتناسب مع اضتمولة الرعوية عتذه اظتراعي.
ج) اظترحلة الثالثة وتشمل:
 تنمية اظتراعي الطبيعية من خالل تطوير إنتاج األعالف وإدخال نظم إدارة اظتراعي للوصول إىل إنتداج
حيواين يتسم بالكفاءة واالستدامة.
 4-5تنظيم عمليات اجتياز الحدود من قبل الحيوانات والرعاة
ستعمل اضتكومة على التعاون واالتفاق مع البلدان اجملاورة حدول حقدوق الرعدي وإجدراءات اضتجدر
الصددحي يف اظتندداطق القريبددة مددن اضتدددود وحددول حتركددات القطعددان والرعدداة واجتيدداز اضتدددود .كمددا سدديتم
التأكيدد غتددداً علددى أمهيدة تنفيددذ مشدروع تطدوير حددوض اضتمداد الددذي أنشدً تعزيدزاً للتعدداون اإلقليمدي بددني
دول اإلقليم يف غتال تنمية اظتراعي الطبيعية.

 5-5تدريب القوى البشرية
أس ددهم ال ددنقم اضت دداد يف أع ددداد اظتختص ددني يف إدارة األراض ددي اصتاف ددة يف تف دداقم مش ددكالت إس دداءة
استعمال اظتراعي الطبيعيدة يف األردن .ولدذا سدتعمل اضتكومدة علدى تددريب القدوى البشدرية يف التخصصدات
الل تدعو اضتاجة إليها وذلك من خالل تطوير القدرات التدريبية الوطنية و اإلقليمية وستأخذ باعتبارىدا
مشدداركة قطاعددات السددكان الددل عتددا مصددلحة خاصددة بتطددوير اظتراعددي يف الدربامج التدريبيددة الددل سددتنفذ كمددا
ستبحا عن التمويل الالزم لذلك.
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الفصل السادس
السياسات واالستراتيجيات الستثمار إمكانيات النمو
في اإلنتاج الحيواني

تستلزم صياغة أىداف واضحة لسياسة تنمية الثروة اضتيوانية مراجعة دقيقة ألوضداع ىدذا القطداع
لتقيدديم عمليددات اإلنتدداج والتصددنيع والتسددويق والتعددرف علددى الفددرص واإلمكانددات اظتتاحددة لتحسددني إنتاجيددة
ؼتتلف األنظمة اإلنتاجية يف القطاعات الفرعية األربعة التالية:


اللحوووم الحم وراء :حيددا مددا زال األردن يف تددوفري احتياجاتددو مددن اللحددوم اضتم دراء علددى االسددترياد إىل

حددد بعيددد .فاإلنتدداج احمللددي ال يغطددي سددوى نسددبة ضددئيلة مددن االسددتهالك ال تتجدداوز الثلددا يف أفضددل
السددنني .وتسدداىم اجملدرتات الصددغرية مددن األغنددام واظتدداعز بنحددو  % 78مددن اإلنتدداج احمللددي مددن اللحددوم
اضتمد دراء بينم ددا تس دداىم األبق ددار حبد دوايل  %19واصتم ددال حبد دوايل  .%3وتعك ددس ى ددذه النس ددب أمهي ددة
اجملرتات الصغرية يف إنتاج اللحوم اضتمراء.
وتت دوافر يف األردن بعددل اإلمكانددات لزيددادة اإلنتدداج الددوط مددن اللحددوم اضتم دراء وتقلدديم حجددم
اظتستوردات من خالل وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتحسني كفداءة اإلنتداج يف مشداريع الرتبيدة التقليديدة
وإقامة مشداريع إنتداج علدى أسدس جتاريدة .وسديكون ظتثدل ىدذه السياسدات فوائدد اجتماعيدة تتمثدل يف زيدادة
الدددخول والعمالددة الريفيددة .كما سدديكون عتددا أثدراً إ ابيداً علددى التنميددة اإلقلميددة بسددبب إنتشددار تربيددة األغنددام
واظتاعز والل تشكل اظتصدر الرئيسي للحوم اضتمراء يف غتمل مناطق اظتملكة.
ويتطلب تنفيذ ىذه السياسات استثماراً متزامناً من قبل القطاع اطتداص يف إنشداء اظتسداا واظترافدق
األخرى الضرورية.

33



الحليب :كذلك مازال األردن يعتمد على االسترياد لتأمني حاجاتدو مدن اضتليدب ومنتجدات األلبدان.

وتسدداىم األبقددار حب دوايل  %61مددن اإلنتدداج احمللددي للحليددب يف حددني تسدداىم األغنددام واظتدداعز حب دوايل
 .%41ومع أن إنتاج اجملرتات الصغرية مدن اضتليدب ال يدوازي مسدامهتها يف إنتداج اللحدوم اضتمدراء إال
أنددو يشددكل مددع ذلددك جددزءاً ىام داً مددن اإلنتدداج احمللددي .وال بددد مددن اإلشددارة إىل أن ح دوايل  %25مددن
اضتليب اظتنتج ػتلياً يصدر على شكل منتجات ألبان كالسمنة واصتبنة البيضاء.
ولتطددوير إنتدداج اضتليددب ومشددتقاتو مددن األلبددان والبددد مددن الرتكيددز علددى وضددع وتنفيددذ بدرامج لتنميددة
وتطددوير إنتدداج اجمل درتات الصددغرية بشددكل خدداص ولزيددادة معدددالت اإلنتدداج يف م دزارع األبقددار الصددغرية الددل
حتتوي على ستة راوس من البقر أو أقل.
إن اعتمدداد اظتملكددة بدرجددة كبددرية علددى االسددترياد لتددأمني احتياجاهتددا مددن اضتليددب ومنتجاتددو يسددتلزم
إعادة النظر بصورة شاملة ومستمرة يف سياسات اإلنتاج والتسويق مع الرتكيدز علدى حتسدني كفداءة اإلنتداج
وإحالل اإلنتاج الوط ػتل االسترياد كلما أمكن ذلك واالنتقال إىل مرحلة اإلنتاج التجاري الكبري.


لحوووم الوودواجن :لقددد وصددلت اظتملكددة إىل مسددتوى عددال مددن االعتمدداد علددى الددذات يف ىددذا اجملددال
فاإلنتاج احمللدي مدن ضتدوم الددواجن يدوفر مدا نسدبتو  %97مدن االحتياجدات .لدذلك سديتم الرتكيدز علدى
حتسني وسائل وأساليب تسدويق الددواجن اضتيدة وتطدوير مرافدق جتهيدز وختدزين وتصدنيع ضتدوم الددواجن
وتطوير البىن التحتية الضرورية لذلك.



بوويا المائوودة :يعتددرب األردن مكتفي داً ذاتي داً مددن بدديل اظتائدددة لددذلك سدديتم الرتكيددز علددى حتسددني نظددم

وأسدداليب ومرافددق التسددويق وتطددوير البددىن التحتيددة اطتاصددة بالتدددريج والتعبئددة والتددداول .كمددا سدديتم خلددق
تدوازن بددني العددرض والطلددب للحددد مددن التذبددذب يف األسددعار مددن خددالل ليددة السددوق ؽتددا بتطلددب إقامددة
نظام كفؤ لتسويق البيل وتوفري اظتعلومات للمنتجني يف ىذا اجملال.
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 1-6األىداف الرئيسة لتنمية الثروة الحيوانية
لتحقيددق تقدددم ملم ددوس يف غتددال اإلنتدداج اضتي دواين والنشدداطات اظترتبطددة بددو مددن تصددنيع وتس ددويق
ستسعى اضتكومة إىل حتقيق األىداف التالية:
 .1زيددادة إنتدداج األعددالف مددن مصددادر اإلنتدداج الرئيسددية اظتتمثلددة بدداظتراعي الطبيعيددة ومددن اظتنتجددات الزراعيددة
الثانوية كبقايا زراعات اطتضار اظتروية واحملاصيل اضتقلية ومدن زراعدة الشدجريات والنباتدات الرعويدة يف
األراضددي اعتامشددية غددري اظتالئمددة لزراعددة احملاصدديل اضتقليددة وزراعددة احملاصدديل العلفيددة يف األراضددي البعليددة
واظتروية والتوسع يف تصنيع األعالف من ؼتلفات احملاصيل ومسداا اضتيواندات والددواجن والصدناعات
الغذائية.
 .2حتسددني نظددم التغذيددة وتربيددة اضتي دوان مددع الرتكيددز علددى اسددتخدام العالئ ددق اظتتوازنددة يف التغذيددة ودورات
اإلنتاج.
 .3حتسني الرعاية الصحية الوقائية والعالجية مع الرتكيز على الوقايدة مدن األمدراض اظتشدرتكة بدني اإلنسدان
واضتيوان.
 .4حتسني وسائل ومرافق تصنيع وتسويق اظتنتجات اضتيوانية.
 2-6سياسات تنمية الثروة الحيوانية
وحتقيقاً ل ىداف سالفة الذكر ستعمل اضتكومة على تب السياسات التالية:










اعتماد نظم إنتاج وتصنيع وتسويق تلتزم باحملافظة على البيئة وخاصة فيما يتعلق باجملرتات الصغرية.
تطددوير وإدخددال نظددم إنتدداج متكاملددة جتمددع بددني إنتدداج احملاص دديل وتربيددة اضتي دوان لتحقي ددق االس ددتغالل
األجدى ل راضي الزراعية.
إحياء اظتراعي الطبيعية اظتتدىورة وتطويرىا وإدارهتدا بشدكل يضدمن حتقيدق مسدتويات عاليدة مدن اإلنتداج
اظتستدام من قطعان اظتاشية الل تستخدمها.
احملافظة على اظتصادر الوراثية اضتيوانيدة وحتسدينها بتنفيدذ بدرامج شداملة لرتبيدة اضتيدوان تشدمل االنتخداب
والتهجني والتوسع يف برامج األحباث التطبيقية ونقل نتائجها إىل اظتربني.
توفري وحتسدني خددمات التحصدني والوقايدة مدن األمدراض اضتيوانيدة وتدوفري خددمات بيطريدة متخصصدة
تشمل إقامة مراكز ميدانية لتشخيم األمراض.
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ت ددوفري الرقاب ددة عل ددى األدوي ددة البيطري ددة واظت دواد البيولوجي ددة اظتص ددنعة ػتلي داً واظتتداول ددة يف األردن وتش ددجيع
القط دداع اطت دداص علد ددى تق دددًن اطتد دددمات البيطري ددة العالجيد ددة وإقام ددة اظتشد دداريع اإلنتاجي ددة يف اجملد ددالت
البيطرية وتأكيد دور األردن اإلقليمي والدويل يف مكافحة األمراض اضتيوانية الوبائية واظتشرتكة.
القيام باألحباث التطبيقية لبناء نظم إلدارة الثروة اضتيوانيدة وطدرق الرتبيدة قابلدة للتطبيدق وذات جددوى
اقتص ددادية بغي ددة االس ددتفادة اظتثل ددى م ددن اظتد دوارد العلفي ددة اظتتاح ددة م ددع العناي ددة بت ددوفري خ دددمات اإلرش دداد
والتدريب للمنتجني يف ىذا اجملال.
حتسددني نظددم تصددنيع وتسددويق اضتليددب والدددواجن ومنتجددات الثددروة اضتيوانيددة الثانويددة كدداصتلود وغريىددا
وذلك من خالل توفري البيئة اظتالئمة للقطاع اطتاص لالستثمار يف ىذا اجملال.
إلغدداء حتديددد أسددعار البدديل وضتددوم الدددواجن ومنتجددات الثددروة اضتيوانيددة علددى أن يك دون ذلددك بالسددرعة
اظتمكنددة لتعظدديم اظتنددافع اإل ابيددة عتدددا اإلج دراء وتقلدديم اعثددار السددلبية احملتملددة لعمليددة التغيددري إىل أدىن
حد ؽتكن.
التوقف التدر ي عن دعم األعالف مع مراعاة اختداذ اإلجدراءات الضدرورية للحدد مدن اعثدار السدلبية
اظتؤقتددة عتددذا التوقددف مددن خددالل تب د اضتكومددة برناغت داً للدددعم يف اظترحلددة االنتقاليددة يسددمح للمنتجددني
بالتكيف مع الظروف اصتديدة.
توجيو اىتمام خاص لتشجيع الصادرات من اظتنتجات اضتيوانية واضتد من معوقات التجدارة اطتارجيدة
الل حتول دون تنمية قطاع الثروة اضتيوانية.

تعزيز دور القطاع اطتاص يف غتال توفري األعالف واظتركزات العلفية والعمل على حتسدني نظدام ضدبط
اصتودة.
تشجيع أنشطة تربية الثروة السمكية يف اظتياه العذبة أو اظتاضتة ومشاريع تربية النحدل كلمدا كدان ذلدك
ؽتكناً من الناحية الفنية وغتدياً من الناحية االقتصادية.
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الفصل السابع
السياسات واالستراتيجيات الستغالل إمكانات النمو
في الثروة الحرجية

يعتمددد قطدداع اضت دراج يف األردن يف إدارتددو وتنميتددو علددى موازنددة الدولددة بصددفة رئيسددة حيددا يعتددرب
جددزءاً مهمداً مددن اإلرث الددوط وعددامالً مددن عوامددل االسددتقرار االجتمدداعي والبيئددي يف اظتملكددة .ويعدداين ىددذا
القط دداع م ددن فق دددان مس ددتمر ل راض ددي اضترجي ددة اضتكومي ددة منه ددا واطتاص ددة وم ددن اعت ددداءات ؼتتلف ددة عل ددى
الغابددات كددالرعي غددري اظتددنظم واضترائددق وغريىددا كمددا أنددو يعدداين مددن نقددم يف الك دوادر البش درية اظتتخصصددة
ومن شح يف اظتوارد اظتالية الضرورية لتغطيدة متطلبدات اضتمايدة واالسدتثمار والتنميدة ومدن نقدم يف األحبداث
اظتتعلقة باظتوارد اضترجية.
وألمهيددة دور الغابددات يف التنميددة الشدداملة ولتجدداوز اظتشددكالت اظتشددار إليهددا أعدداله فستسددعى سياسددة
تنمية الثروة اضترجية لتحقيق ما يلي :
 .1تنويع النشاطات اضترجية لتتالءم واحتياجات الناس.
 .2العمل على تطوير نظم لالستغالل اظتستدام ل راضي اضترجية.
 .3جتميع األراضي اضترجية.
 .4اضتددد مددن اظتمارسددات غددري السددليمة بيئي داً واتبدداع أسددس مدروسددة بعنايددة س دواء يف غتددال حتديددد األراضددي
اضترجيددة اطتاصددة اظتمكددن حتويلهددا لالسددتغالل الزراعددي أم يف وضددع نظددم اسددتعمال مسددتدام ل راض ددي
اضترجيددة مددن خددالل إدخددال الغابددات كجددزء مددن نظددام متكامددل مددع بددني اسددتغالل الغابددات واألراضددي
الزراعية وإدخال زراعة األشجار اضترجية كجزء من نظم اإلنتاج الزراعي.
وستتضمن األىداف الرئيسة للسياسة اضترجية ما يلي:
 1-7زيادة المساحة المغطاة بالغابات
سيتم يف ىذا اجملال تب واتباع االسرتاتيجيات والوسائل التالية:



تعريف الموارد الحرجية:

وذلك بالتوضيح القانوين ظتاىية األراضي اضترجية ومن مث حتديد األراضي الواجب تغطيتها بالغابات.
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تحديد الوضع القانوني لألراضي غير المشغولة،وتصنيف ما ال يصلح منها إال للتحوري كوضرض
حرجية:

ولتحقيق ذلك ستعمل اضتكومة على إجدراء مسدح شدامل ل راضدي غدري اظتسدجلة وغدري اظتمسدوحة
أو الل ق تتم تسويتها بعد وحتديد مواقع األراضدي الدل ال تصدلح إال ل غدراض اضترجيدة لسدبب احملدددات
الطبيعيددة أو اظتوقددع وحتديددد وضددعها الفعلددي ووضددع اإلطددار القددانوين السددتمالك ىددذه األراضددي ل غ دراض
اضترجيددة وتددوفري اظتخصصددات والوسددائل الالزمددة لتنفيددذ ذلددك .كمددا سددتعمل اضتكومددة علددى حتديددد أولويددات
التحدريج يف األراضدي اظتسددجلة حراجداً علددى أسداس مالءمددة األرض وظدروف البيئددة احملليدة مددع مراعداة توزيددع
نشاطات التحريج بني احملافظات.


دم أو تجميع األراضي الحرجية:

إن تبعثر قطع األراضي اضترجية وصغر مسداحاهتا وتدداخل األراضدي اظتملوكدة بينهدا حيدول دون جتميدع ىدذه
األراضددي وإدارهتددا إدارة سددليمة .لددذا سدديتم اختدداذ اإلجدراءات الضددرورية لتجميددع الوحدددات اضترجيددة اظتتجدداورة
باستخدام وسائل قانونية تشمل االستمالك واظتبادلة وفق جدول زم ػتدد وأطر قانونيدة تسدمح بالتنفيدذ
كمددا سدديتم إنشدداء صددندوق لعائدددات بيددع األراضددي اضترجيددة الددل ق تعددد تددؤدي وظائفهددا واسددتعمال أمدوال
ىذا الصندوق لغايات تنمية وتطوير األراضي اضترجية.


التوسع في المساحات المغطاة بالحراج:



وقف عملية تحويل األراضي الحرجية إلى أغراض أخرى:

ستعمل اضتكومة على تكثيف عمليات التحريج يف الغابات القائمة واألراضي اضترجية اصترداء أو
قليلة الكثافة وزتاية غطائها النبايت واحملافظة على األصول الوراثية من األشجار اضترجية خاصة تلك
اظتعرضة طتطر اإلندثار.
ستعمل اضتكومة على وضع سياسة عامة للحدد مدن حتويدل األراضدي اضترجيدة إىل اسدتعماالت أخدرى كمدا
ستضع تعليمات دقيقة تكفل زتاية مواقع الغابات الرئيسة.
ونظ دراً لوجددود ضددغوط متزايدددة مددن قبددل مددالكي األراضددي اضترجيددة اطتاصددة السددتغالعتا يف زراعددة
أشجار الفاكهة فستضع اضتكومة شروطاً ومعايري دقيقة لإلجراءات اظتتعلقة هبدذا اطتصدوص تتضدمن التدزام
اظتالكني باختاذ اإلجراءات الكفيلة باحملافظة علدى الرتبدة واظتيداه يف األراضدي اضترجيدة الدل يدتم حتويلهدا لزراعدة
أشجار الفاكهة اا يضمن اإلبقاء على وظيفة الغابات يف تلك اظتواقع .ويتطلب ذلدك مراجعدة التشدريعات
اضتاليددة الددل تتعلددق بد دارة الغابددات وحتددديثها ووضددع اظتعددايري الددل جتيددز أو حتظددر حتويددل األراضددي اضترجيددة إىل
أغراض أخرى.
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ومن اظتهدم مالحظدة أن األراضدي اضترجيدة (اضتكوميدة منهدا واطتاصدة) عتدا وظدائف اجتماعيدة تتعلدق
حبمايددة البيئددة والبددىن التحتيددة العامددة واطتاصددة ويتضددح ىددذا الدددور بصددفة خاصددة يف اظتواقددع اظتعرضددة للخطددر
حيددا تقددوم الغابددات اهمددة زتايددة األراضددي الزراعيددة اظتنحدددرة وزتايددة البددىن التحتيددة اطتاصددة بالنقددل والددري
واإلسكان وغريىا.
 2-7تحسين إدارة الغابات
البددد مددن أن تأخددذ إدارة اإلنتدداج اظتسددتدام يف األردن بعددني االعتبددار لدديس فقددط القدددرات اإلنتاجيددة
للغابات بل دورىا اعتام يف زتاية اظتوارد الزراعية أيضاً .ولذا ف ن اظتطالبة بزيادة اظتسداحات اظتشدغولة بداضتراج
الب ددد أن ترتاف ددق م ددع إدارة كف ددوءة للغاب ددات إلب دراز ى ددذا ال دددور بوض ددوح .ولتحقي ددق ذل ددك س ددتتبىن اضتكوم ددة
االسرتاتيجيات التالية لتحسني إدارة الغابات وزيادة إسهامها يف التنمية الزراعية الشاملة.


اعتبار التحري أحد الخيارات المهمة لدى تحديد استعماالت األراضي:

حي ددا يوج ددد يف األردن أر خم
اض حرجي ددة ؼتتلف ددة يف أوض دداعها ومواقعه ددا ومراح ددل تطورى ددا ول ددذا فد د ن وض ددع
برن ددامج ش ددامل إلدارة اضت ددرج واألراض ددي اضترجي ددة عل ددى مس ددتوى اظتملك ددة أم ددر أساس ددي لتحقي ددق اإلنتاجي ددة
القصوى واظتستدامة من ىذه األراضي.


حماية الموارد الحرجية:

تتطلب زتاية اظتوارد اضترجيدة عقدداً اجتماعيداً واسدع القاعددة مدع األفدراد اظتعنيدني يف اجملتمدع خاصدة أولئدك
الددذين يعيشددون ح دوار الغابددات والتأكيددد علددى أن ىددذه اظت دوارد ختضددع إلش دراف سددلطة حكوميددة مسددؤولة
وقادرة على تنفيذ التعليمات اطتاصة ب دارة ىذه اظتوارد ومتابعتها.
وس ددتتبىن اضتكوم ددة اإلسد درتاتيجيات التالي ددة ال ددل س دديتم اختاذى ددا ف ددوراً ظتواجه ددة الض ددغوط النارت ددة ع ددن الزي ددادة
السكانية والتغريات يف استعماالت األراضي.
مراجعة وحتديا التشريعات اظتعمول هبا حالياً واظتتعلقة حميع أوجو زتاية اظتوارد اضترجية.تعزيز شعور اظتواطنني واجملتمع بأمهية زتاية اظتوارد اضترجية عن طريق التثقيف واإلعالم واإلرشاد.تعزيز شبكة اضتماية من اضتريق الل تديرىا وزارة الزراعة.-تفويل مكاتب اضتراج اظتيدانية سلطة تنفيذ القانون.
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 3-7توسيع القاعدة المعرفية المتعلقة بالموارد الحرجية والبيئة:
إن أي حتسني يف إدارة اظتوارد اضترجية البد وأن يعتمد على قاعدة علميدة سدليمة .ولتحقيدق ذلدك
ف نو سوف يتم حتديد احتياجدات اضتدراج مدن البحدوث ووضدع خطدة أحبداث متكاملدة ذات أولويدات ػتدددة
بدقة .وميكن تلخيم أىم ىذه األولويات اا يلي:












تطوير تقنيدات فعالدة ومقبولدة اقتصدادياً الستصدالح أراضدي الغابدات اصتدرداء واظتتددىورة وحتديدد أندواع
األشجار والشجريات اضترجيدة األكثدر مالئمدة للزراعدة يف اظتنداطق اصتافدة والقاحلدة ويف اظتنداطق اظتعرضدة
للتملح أو التصحر أو اإلنزالقات األرضية.
تعزيز دور اضتراج يف احملافظدة علدى البيئدة ادا يف ذلدك دورىدا يف تغذيدة أحدواض اظتيداه اصتوفيدة وختفيدف
حد دددة الفيضد ددانات وزتايد ددة مسد دداقط اظتيد دداه وضد ددفاف األاد ددر مد ددن االؾت د دراف واحملافظد ددة علد ددى التند ددوع
البيولوجي وزتاية اضتياة الربية.
تعظيم االستفادة من دور الغابات يف تثبيت النرتوجني يف الرتبدة وتددوير اسدتعمال العناصدر الغذائيدة
وزيددادة اظت دواد العضددوية يف أراضددي الغابددات وال دنظم الزراعيددة الددل جتمددع بددني زراعددة احملاصدديل واألشددجار
اضترجية.
زيددادة اإلنتدداج اظتسددتدام مددن الغابددات ومددن نظددم الزراعددة اضتراجيددة بانتقدداء األصددول الوراثيددة اظتناسددبة مددن
األشجار اضترجية وحتسينها واستخدام التقنيات اضتديثة الرتبية واإلكثار.
وضددع أسددس لددإلدارة السددليمة للغابددات واألشددجار اضترجيددة مددن أجددل اسددتعماالت متعددددة األغ دراض
ومستدامة عتذه الغابات.
القيداس الكمددي للفوائددد االقتصددادية اظتتأتيددة مددن دور الغابدات يف زتايددة مدوارد اإلنتدداج وتددوفري االسددتقرار
البيئددي كقاعدددة للمحافظددة علددى اإلنتاجيددة الزراعيددة سدواء كددان ذلددك علددى مسددتوى االقتصدداد اصتزئددي
فيما يتعلق باظتزارعني الذين يصونون ويديرون الغابات اطتاصة هبدم أم علدى مسدتوى االقتصداد الكلدي
اظتتعلق بفوائد الغابات للبالد.

 4-7تحسين القدرة الوطنية في مجال تنمية الثروة الحرجية
ىنال ددك حاج ددة ماس ددة لتوس دديع إدراك اظت دواطنني وتفهمه ددم ألمهي ددة اضتد دراج وذل ددك لض ددمان دعمه ددم
للنشاطات اطتاصة بتنمية اضتراج واحملافظة عليها .ويف ىذا اجملال ستعمل اضتكومة على تنفيذ ما يلي:
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بن وواء ق وودرات وطني ووة تتس ووم بالكف وواءة ف ووي مج ووال إدارة الغاب ووات وت ددوفري رتي ددع األدوات والوس ددائل



الض ددرورية لتحقي ددق اإلدارة السد ددليمة للغابات خاص ددة يف غتد ددال تط ددوير اإلط ددار التش د دريعي وبن د داء جهد دداز
حكددومي كفددوء ومددزود بعدددد كدداف مددن اظتتخصصددني يف ؼتتلددف غتدداالت العمددل وميزانيددة منتظمددة تفددي
بالغرض.


تعزيووز التنسوويق والتعوواون المؤسسووي بووين األط وراف ذات العالقووة بقضووايا الح وراج والددل تتنددافس

لتحقيق ذات األىداف وذلك لرتكيز اصتهود وزيادة فاعلية ىذه اظتؤسسات واسدتغالل اظتدوارد البشدرية
واظتاديددة احملدددودة بشددكل افضددل باإلضددافة إىل تفددادي االزدواجيددة واظتواجهددات اظتؤسسددية .وضددمن ىددذا
اإلطار ستعمل اضتكومة على اختاذ اإلجراءات التالية:
 حتدي ددد اظتؤسس ددات ذات العالق ددة بقض ددايا البيئ ددة واضتد دراج وحتدي ددد غت دداالت عمله ددا بك ددل دق ددة لتف دداديالتداخل يف أعماعتا ومن مث حتديد اعلية اظتؤسسية اظتناسبة للتنسيق والتعاون.
 توعيددة اصتمهددور وزيددادة مشدداركتو يف معاصتددة قضددايا الغابددات والبيئددة مددن خددالل إعددادة النظددر يف اظتندداىجالتعليمية ابتداء من اظترحلة األساسية وانتهاء باظترحلة الثانوية لزيادة الرتكيز على التوعية ومشاركة اصتمهور.


تفعيل وزيادة المشاركة الجماىيرية حيا تواجو إدارة اضتراج واظتدوارد الطبيعيدة يف األردن مشدكالت
عدي دددة كم ددا ى ددو اضت ددال يف أي مك ددان خ ددر يف الع دداق .وللتع دداون يف ح ددل ى ددذه اظتش ددكالت س ددتقوم
اضتكومددة اطالبددة اصتمهددور وحفددزه علددى اظتسددامهة يف تنميددة اضت دراج وإدارهتددا وذلددك مددن خددالل تشددجيع
اظتنظمات غري اضتكومية والتنظيمات السياسية احمللية علدى اظتشداركة يف أعمدال التمويدل والتطدوير.ومن
خالل إعطائها صالحيات أوسع يف غتال إدارة التنمية واالستثمار .وضمن ىذا اإلطدار سديتم حتديدد
اظتؤسسدات اظتهتمدة بددذلك وتشدجيعها علددى ؽتارسدة نشدداطاهتا ضدمن إطددار قدانوين سدديتم وضدعو ليكفددل
عتا اضتق يف رتع األموال وإنفاقها يف ىذا اجملال.
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