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 :. مقدمة1

 :الحاجة لسياسة الغابات 1.1

إذ ال تتجاوز مساحة األراضي المغطاه باالشجار ، محدود من البلدان ذات الغطاء الغابي ال المملكة االردنية الهاشمية .1

حرجية كثيفة  أشجار  في الماضي  واسعة من أراضي المملكة كانت توجد بها ا  أجزاءهكتار، علما بان  88000 حالياالحرجية 

من المخاطر والتحديات  العديدقد واجهت ن هذه الثروة أ الا إ. هامة وطنية   وثروة   طبيعيا  رثا إمن النباتات المختلفة والتي تعد  وانواع  

وتعاقب سنوات الجفاف ، مراض بالقطع واإلزالة والتعرض للحرائق واإلصابة باألو  الحرجيةراضي األ علىالمرتبطة بالتعدي 

 1وتضرر مناطق مستجمعات المياهبتعرية التربة  الحرجي الغطاء. وقد تسببت خسارة الي تقلصها وانحسارها ىأد المناخ وتغير

منهجي كإطار للغابات  وطنية   سياسة  مر الذي تطلب وجود األ ،قيمة بيئيةمنتجات وخدمات التنوع الحيوي وخسارة وفقدان 

في  المتزايدقطاع الغابات يحظي باجماع الشركاء والدعم السياسي للدولة ويسهم في الحد من التدهور بلعمل اتوجيه لمتكامل 

 .الموارد الحرجية وعكس اتجاهاته

 

اد مو االقتصوتغير المناخ ونالدولية بشأن التنوع الحيوي  والوفاء بالتزاماتهاألردن عدة خطوات نحو التنمية الوطنية  اخط .2

هذا . ول2025وص عليها في رؤية األردن منصالهم سياسة الغابات في تحقيق الطموحات واألهداف الوطنية األخضر. وستس

لقانونية طر االمتكاملة المستدامة من خالل إصالح األأ للتنمية مد األ الهدف طويل جرى إعداد هذه السياسة سعي ا لتحقيق ،الغرض

لية حالم شراك المجتمعاتى جانب اتباع اآلليات المالئمة إللتنفيذ الفعال، إلالتي تضمن االمؤسسية والمالية  التدابيروتقديم 

ت بشأن الغابا المعلومات توفيرية تؤكد هذه السياسة على أهمكما إدارة وتنمية الغابات. ي ف المعنيةوغيرهم من األطراف 

 .بين مختلف األطراف المعنيين لهاافي والوصول والتبادل الك

إنها دورة حميدة  –على نجاحاتها الخاصة  مبنيةنظرنا، اإلصالح الناجح ليس مجرد حدث، بل هو عملية مستدامة  جهة"من و 

 2من التغيير." ملك األردن عبد هللا الثاني بن الحسين

                                                           
 0082إستراتيجية التمويل المتكامل إلدارة األراضي المستدامة في األردن. وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة،  1
2https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/abdullahii178485.html 
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رامج بوتنفيذ  ، لقطاعا صالحخلق البيئة المالئمة إلستساعد السياسة الوطنية للغابات وخطة العمل متعددة السنوات في  .3

 لغاباتامن تدهور الغابات وتحقيق اإلدارة المستدامة للغابات والتنمية الالزمة للقطاع. وبذلك فهي تحسن إسهام  الحد من أجل

 دني.مجتمع المالوالتزام كبيرين من قبل بمشاركة  العامة في األردنقتصادية جتماعية واإلفي الحماية البيئية والتنمية اإل

 : سياسة الغابات وضعتاريخ  1.2

 التنظيمأ هذا  ، يفتقرأ وفي الكثير من األحيانلمؤسسات مختلفة.  قانونية   الي أولويات  قطاع الغابات للتنظيم وفق ا  يخضعأ  .4

بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة  –، اتصلت وزارة الزراعة 2007الواضحة. في عام  المنهجية واألنشطة األمدللرؤية طويلة 

ير سياسة وطنية لقطاع و في تطالدعم ( لطلب FAOألغذية والزراعة لألمم المتحدة )بمنظمة ا -عن حفظ الغابات وتنميتها 

أن الحكومة لم توافق  لسياسة الغابات. إاّل  بدعم إعداد مسودة   والزراعة لألمم المتحدةية ت منظمة األغذالغابات. وقد استجاب

في العديد من إرشاداتها وتوجهاتها وأنشطتها المقترحة  أدرجتلكن وزارة الزراعة  ياسة في ذلك الوقت ألسباب إدارية،على الس

في صياغة سياسة الدعم  الزراعة لألمم المتحدةزراعة مجددا  من منظمة األغذية و ، طلبت وزارة ال2014خطط أعمالها. وفي عام 

اللتزامات واالتفاقيات الدولية. ابة لجواالست ،  ل أعمال التنمية الوطنيو بشأن إسهام القطاع في جد ةالعام اتغابات تقدم اإلرشاد

تطوير سياسات و تعاون  تقني  بعنوان "دعم  مشروعا  2015في عام  لألمم المتحدةوالزراعة  األغذية، طورت منظمة الغرضولهذا 

من خالل اتباع  راسخةوزارة الزراعة في تطوير سياسة غابات  دعم (" يهدف لTCP/JOR/3503) األردنيةالغابات الوطنية 

 نهج تشاركية.

 : سياسة الغابات وضععملية  1.3

مشتركة بشأن غابات وأشجار البالد وأهداف على رؤية  األطراف المعنية"سياسة الغابات الوطنية هي اتفاق وطني بين 

لنسبة ألطياف بشأن أهم السياسات اإلستراتيجية وينبغي أن تكون مختصرة وسهلة الفهم با اتقدم اإلرشادتتبناها الحكومة. وهي تأ 

 3واسعة من المجتمع".

                                                           
 2010)فاو(،  المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمةتطوير سياسة غابات فعالة؛ دليل.  3
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تنمية ب المتصلةسياسة قطاع الغابات قائما  على جمع وجهات النظر والمخاوف والحاجات والفرص  وضعكان لقد  .5

قد لدولية. و التنموية والبيئية واالتفاقيات ا واإلستراتيجياتألهم السياسات  املة  ش ة  القطاع. وقد تم تنفيذ ذلك من خالل مراجع

عمليات  بما في ذلك المستوى الوطني ومستوى المحافظاتواسعة النطاق مع أصحاب المصلحة على  صاحب ذلك عملية تشاور  

اع طق بحث التحديات والفرص الرئيسية فيمشاورة تفصيلية مع الخبراء المحليين ومقابلة المجتمعات المحلية وعقد ورشتي عمل ل

 لمراجعة مختصة عمل ةوورش،  المحافظات في محافظات الشمال والوسط والجنوب مستوى وثالث ورش عمل على  ، الغابات

 باتذات الصلة بالغا األفرادإهتمامات واحتيجات بحث  حيث تم .المحلية للمجتمعات ممثلينمع  إجتماعاتعن  فضالالتشريعات 

 عملية ساهمتعتبار التنوع البيئي الذي تتمتع فيه مختلف الغابات في هذه المناطق. كما مع األخذ في اإل المتاحة مكانياتاإلو 

 بتنمية قطاع الغابات. المعنيةالتشاور بشكل كبير في تحديد أهم المؤسسات 

 

رار الق ومتخذي التوجيهية للمشروع والمسؤولين الحكوميين اللجنةنتائج هذه العملية التشاركية مع  ومن ثم جرى بحثأ  .6

 .2022-2018 لألعوامتوجهات القطاع وأهدافه وأنشطته و السياسة  أركانتحديد أهم  تمو . ذات الصلة بالوزارت

 

ليات آومحدودية  ،القطاعتوافر المعلومات من أجل التخطيط السليم لتنمية واجهت عملية إعداد السياسة تحديات رئيسة ك .7

اريوهات للقطاع وسين مفصلالقدرة على إعداد تحليل  تلك التحديات قيدت. فقد األطراف المعنيينمشاركة المعلومات بين و التنسيق 

 للقطاع. المستقبليةالتوقعات التي تفضي إلى تشكيل خطط سليمة للتنمية 

 : محتويات سياسة الغابات 1.4

ة التي والتحديات الرئيس ،لقطاع الغابات، وعملية إعداد سياسة الغابات سة  إلعداد سيا اتوالحاجتصف الوثيقة الدوافع  .8

 تواجه إعدادها. 

 :ومنهااع الغابات باختصار طق خصائص، سيجري بحث أهم المقدمةبعد فصل 

الوفاء الوطنية و ات اإلدارة والحماية، وأهمية القطاع بالنسبة للتنمية سوممار  ، والوضع الحالي،والتعريفات ،والتنوع ،در الموا )

والبحث  ،األراضياستخدام في تغير الوالتضارب بشأن استخدام األراضي، و  ،د والمجتمعات المحليةاصتقااللتزامات الدولية، واالب
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ريعي واإلعداد المؤسسي الالزم، بما في ذلك ش. كما تبحث هذه الوثيقة القدرات واإلطار الت(في قطاع الغابات والتعليمالعلمي 

تطوير أهم لوتم تلخيص أهم النتائج بوصفها مبادئ ، التمويل صوفر  بالغاباتداخل القطاعات وفيما بينها فيما يتعلق  التنسيق

 الالزمة لتحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع. واألدواتالسياسة  أركان
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 :قطاع الغابات مراجعة. 2

 : في الردن الغطاء الحرجيالتاريخ الحديث لتنمية  2.1

 4ية القرن الماضي، ال سيما في المرتفعات الغربية.اعة في األردن حتى بدبأن الغابات كانت تغطي مناطق شاس دعتقيأ  .9

سنوات من الجفاف والضغوط البشرية المتنامية إلى تدهور الغابات في األردن. بعد تأسيس إمارة شرق األردن، وإنشاء أدت لكن 

ذلك  اتضحالغابات المتدهورة. وقد وإعادة تعمير حفظ موارد الغابات  لقت جهودانطدائرة الحراج في عشرينيات القرن الماضي، 

خيرة، ح الغابات. لكن خالل السنوات األاستصالنحو يا  متنام التي شهدت توجها  الماضي خاص خالل ستينيات القرن  بشكل

نحو خطير. إال أن نقص المعلومات الموثوقة  علي وأشارت التقارير إلى أنها تضررت ،تهديدالتعرضت الغابات لمختلف أشكال 

ءات والجرد الوطني الشامل يحد من القدرة على تحديد وضع تدهور الغابات، وذلك يؤثر بدوره على قدرة الحكومة على اتخاذ إجرا

 و مستدام.ابات على نحتأهيل وإدارة الغمستنيرة إلعداد خطط إلعادة 

 : الغابات أنواع 2.2

من صنع البشر. تمثل غابات هكتار مصنفة بشكل رئيسي إلى غابات طبيعية و  88000تغطي الغابات نحو  .10

السنديان دائم  مثل % من غابات األردن، في حين أن بقية الغابات مزروعة45الغابات الطبيعية 

 Juniperus) والعرعر الفينيقي( Quercusaegilopsمتساقط األوراق )والسنديان ( Quercuscalliprinosالخضرة)

Phoenicia)  والصنوبر الحلبي(Pinushalpensis ) والزيتون ( البريOleaeuropea)  والطلح(Acacia spp. ) أهم

في  واألجناس الموجودة في الغابات األردنية الطبيعية. كما يمكن تصنيف الغابات في األردن وفقا  لملكيتها إلى غابات تنم

وهي خاضعة  ،هكتار 1070ة الغابات في األراضي الخاصة بنحو أراض عامة وغابات تنمو في أراض خاصة. تقدر مساح

% فقط من هذه 40يقدر بأن نحو و لتغيرات مكثفة من حيث استخدامها لزراعة أشجار الفاكهة أو إنشاء منشآت حضرية. 

 المساحات ما زالت مغطاة بأشجار الغابات.

 

                                                           
  2001التقرير الوطني األول بشأن اتفاقية التنوع الحيوي. المؤسسة العامة لحماية البيئة.  4
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وهناك أراض إضافية  5هكتار. 001067للمساحة الموصوفة بأراض  حرجية فتبلغ آخر اإلحصاءات أما  .11

 ح على نحو مالئم.سللم لم تخضعللخزينة مغطاة بأشجار حرجية لكن مع األسف فإن معظم هذه المناطق 

 : تعريف الغابات 2.3

. وال يحدد 2015لعام  13 مال يوجد تعريف واضح للغابات أو األشجار أو الشجيرات في قانون الزراعة رق .12

ات الدولية كثيرا  ما تستخدم التعريف ، و حرجية األراضي المعلنة على أنها أراض   مصطلح "الغابة" فيكثافة األشجار في القانون 

 لحات المهمة. لكن ينبغي األخذ في االعتبار الظروف البيئية والسكانية الخاصة في األردن عندطلتوجيه تطوير هذه المص

 سيحسن ممارسات اإلدارة وجهود إنفاذ على نحو سليمتعريف الغابة حقيقة، أن ي. تكييف هذه التعريفات مع السياق األردن

 القانون.

 : الغابة والزراعة 2.4

راضي الحرجية وتحويلها إلى أراض زراعية من بين أكبر أسباب تدهور الغابات. وعلى أن الزحف على األ .13

ي القضية مرتبطة بشكل كبير بالغابات الموجودة في األراضفي األراضي العامة، إال أن هذه لذلك الرغم من الضبط النسبي 

% فقط من هذه األراضي ما زالت 40الخاصة، حيث تتعرض معظم هذه األراضي للتحويل ألغراض زراعية. ويقدر بأن نحو 

ا كبير ا على اف ،أعاله(. لذلك 2.2مغطاة بأشجار حرجية )انظر إلى القسم   األردن.لغابات في إن الزراعة تشكل تهديد 

 

 لها محددة في أطراف الغابات العامة/األراضي الحرجية من قبل المجتمعات المجاورة استغالل أراض  بسمح يأ  .14

ألغراض زراعية )زراعة األعشاب والفطر وإنتاج العسل(، وذلك يعني إمكانية ترخيص استخدامات أخرى على أساس علمي 

أحد النهج المحتملة للحد من تهديد تحويل الغابات إلى أراض زراعية  الحرجية الزراعة. قد تمثل الزراعة الحرجيةلتنفيذ مشاريع 

في كل الحرجية من المهم النظر في مفهوم الزراعة  ، و وبة مع الحفاظ على موارد الغاباتمن خالل تقديم منتجات زراعية مطل

                                                           
 مديرية الحراج 5
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 وتحميمن الغابات الحكومية والخاصة بطريقة تحمي الغطاء الحرجي في األراضي المملوكة ملكية خاصة وتحسن وتوسع 

 خاصة.المملوكة ملكية الغطاء الحرجي العام ال سيما المجاور لألراضي 

 : الغابات واستخدام الراضي 2.5

على ذلك ينطوي . و حرجية أو أراضي الخزينة يمكن إعالن األراضي الحكومية ذات الغطاء الحرجي أراض   .15

تتعرض األراضي الحرجية لضغوط مستمرة لتحويلها حيث  ،تبعات قانونية على استخدام وإدارة األراضي والغطاء الحرجي

وطا  غضكما أن هناك ألغراض زراعية وحضرية تلبية  للطلب المتزايد إثر ازدياد السكان واستجابة لتدفق الالجئين االستثنائي. 

رجي عادة ما تكون األراضي ذات الغطاء الح، و  لتحويل األراضي ذات األشجار الحرجية لصالح مشاريع مربحة ماليا   متزايدة  

را  يواجه تحديا  كبيبذلك  ة  لشك  خل األراضي العامة والخاصة مأ ها. لذلك كثيرا  ما تتدادلحدو  واضح   مبعثرة ومجزأة دون تخطيط  

 اإلدارة الفعالة وإنفاذ القانون.تصميم وتنفيذ خطط 

 : وصحة الغابات ظروف 2.6

ة كالعواصف الثلجية والحرار  المتطرفةو على الغابات األحداث المتكررة  حيوية وغير الحيويةالضغوط ال تشمل .16

 ماريةستثواإل المستجلبةاالعتماد على األجناس  ازديادعن  فضال  ، وشدته  األمطارهطول  توزيعالمرتفعة والجفاف والتغير في 

وتؤدي إلى  اآلفاتأشجار الغابات لألمراض وتفشي  . تزيد هذه الضغوط من تعرضالحضريةوالغابات في استصالح الغابات 

 تدهور الغابات.

 

ام ات وخدمات نظجى نحو سليم، وهي غير قادرة على تقديم منتالمتدهورة علالغابية البيئية  نظمةاألال تعمل  .17

بيرة كه ذات أهمية ردن، تكون خدمات تنقية المياه وتزويددول التي تعاني من شح المياه كاألالناس. في البيئي مالئمة تنفع 

 خاص بشكل هائل.وتؤثر على معيشة األش

 :إدارة وحفظ الغابات 2.7

يفتقر األردن لخطط واضحة متعددة السنوات إلدارة الغابات. وبدال  من ذلك، تتوافر أنشطة تستهدف حفظ  .18

 وإصالحتحسين الغابات الموجودة و ديرية الحراج بمهمة حفظ م 2015لعام  13قانون الزراعة رقم  لقد أوكلح الغابات. واستصال
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وإشراك ، التي تستهدف توليد الدخل وتحسين سبل العيش الشاملة واألنشطة المتدهورة. لكن خطط اإلدارة النظم البيئية للغابات 

اري، إال أنها تقدم ي األردن ال تعد منتجة على نحو تجن الغابات فجيد. على الرغم من أعلى نحو المجتمع المدني غير معدة 

اف هذه اإلمكانيات شتكاس لنا  لدخل وتحسين سبل العيش. وينبغيالتي يمكن استغاللها لتوليد ا ةالعديد من الخدمات القيم

 طط إدارة غابات متكاملة.غاللها جيدا  من خالل خأ تواس

 

الحراج على حفظ الغابات من خالل شبكة من محطات الغابات وباستخدام حراس الغابات وشبكة تركز مديرية  .19

لمديرية هورة وتنفيذ برامج زراعة األشجار. وقد أسست ادكبيرة في استصالح األراضي المت بتجربةتتمتع المديرية  ، واالتصاالت

ى نحو عل النظر في إشراك األطراف المعنيةلنا . لكن ينبغي ا  سنوي شتلةماليين  3المنتجة لنحو المشاتل لهذا الغرض شبكة من 

لطبيعة االجمعية الملكية لحماية  تجربةأكبر لتحسين فعالية حفظ الغابات. وفي هذا الصدد، يمكن أن تستفيد مديرية الحراج من 

(RSCN )-  تطوير خطط إدارة الغابات ي ف –هي منظمة غير حكومية مسؤولة عن تأسيس وإدارة شبكة من المناطق المحمية و

ة نظر ا لتقلص المساحات المالئمة للزراعات إشراك المجتمع. و التي تجمع أهداف حفظ الغابات مع أنشطة توليد الدخل وآلي

لتحديات التخطيط لعملية حفظ الغابات بعناية، ومراقبتها وتقييمها من أجل تحديد النا المناخية األكثر قسوة، ينبغي  والظروف

 جابة لها.ستواإل

 :الغابات واالقتصاد الوطني 2.8

بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لجمع التمويل من أجل تحسين الصمود االقتصادي وتحقيق  األردنيعمل  .20

 االقتصاديةاألردن في تحقيق التنمية  . وينطوي نهجالمستدامة التنميةالتي تشمل تحقيق أهداف  2025أهداف رؤية األردن 

، وزيادة وتعزيز التمويل وتحسين استغالل الموارد أقوى وأكثر فعالية من السياساتتوجيه مستدامة للموارد الطبيعية بدارة العلى اإل

 لالستثمارلالستجابة للتحديات اإلقليمية والتكيف مع تغير المناخ وتلبية احتياجات األردن الكبيرة  كبيرة   ذلت جهود  المتوافرة. وقد بأ 

 6.للتنمية المستدامة 2030ال من أجل تحقيق جدول أعم

 

                                                           
 2017، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2030التقييم الوطني الطوعي األول لتنفيذ جدول أعمال  6
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ا من حطب الوقود والفحم الذيردن قا تنتج الغابات في األ .21 كن لصة. يرد في الغالب من الغابات الخا در ا محدود 

ت القابلة الغابات غير الخشبية كالعلف والفطر والفاكهة البرية والنباتا منتجات  إنتاج  من حيثالغابات بإمكانيات أكبر تتمتع 

 الحرجية.  مجتمعات المحلية المحيطة بالمناطقستهلك من قبل المع وتأ جتأ عادة ما لألكل والنباتات الطبية التي 

 

تجات اعتادت المجتمعات المحلية تأمين حاجات كبيرة ومنتجات لكسب الرزق تشمل العلف وحطب الوقود ومن .22

ج التصاريح للرعي المضبوط خالل اتقدم مديرية الحر و  ، والسياحيةالمياه وتقديم الخدمات الترفيهية الغابات غير الخشبية و 

إلى التقديرات  حيث تشيركل منطقة حرجية. في لرعي ل الطاقات االستيعابيةموسمين اثنين: الربيع والخريف، وذلك بعد تقييم 

ويمكن أن  7دينار أردني. ألف 630-525ن من الشعير بقيمة ط 3000يساوي  األردنيةإنتاج العلف السنوي من الغابات أن 

خدمات الترفيهية والسياحية البيئية، ال سيما في الإلى عشرة أضعاف. كما تقدم الغابات ترفع إدارة الغابات السليمة إنتاج العلف 

 10500المتنزهات الوطنية والمحميات. حيث تشير التقارير إلى أن ثالث محميات في عجلون ودبين واليرموك جذبت نحو 

 2015.8عام  زائر في

 

فضال  عن ذلك، تسهم الغابات بشكل كبير في تنظيم خدمات مثل ضبط السيول وحبس الكربون وتحسين  .23

 تركيبة التربة وضبط التعرية. لكن لم تكن هناك محاوالت رسمية لتقييم وتقدير قيمة هذه المنافع في األردن.

 

تسهم الغابات الصحية بشكل إذ  ، أخضرني طتنمية اقتصاد و لاألردن  مساعيمع  الغابات تتماشى استدامة .24

 .في األردن (NCDs) فاعل في مخزون الكربون وتحسين الصمود البيئي، وبذلك تؤدي إلى تحقيق المساهمات المحددة وطنيا  

 :تمويل قطاع الغابات 2.9

الخاصة. تدعم هذه  نات العامة والمنح الدولية والمواردعلى ثالث أدوات تمويلية: المواز  اع الغاباتطيعتمد ق .25

الغابات والتشجير الذي تنفذه مديرية الحراج/ وزارة الزراعة في الغابات الحكومية والمحميات  ظتنفيذ برنامج حف الثالث األدوات

                                                           
 ألردن.، عمان، ا2014إستراتيجية المراعي، وزارة الزراعة،  7
 areas-http://www.rscn.org.jo/protectedالجمعية الملكية لحماية الطبيعة:  8
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تمثل الموازنة العامة المصدر الرئيسي للتمويل الداخلي في األردن. وقد بلغ ، و  الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي تديرها

إال . 2016نار أردني في عام يمليون د 1.825و 2015مليون في عام  1.949إجمالي مخصصات مديرية الحراج منها نحو 

 إلى المحافظات الالمركزية. معظمها تتحول إذ، 2016منذ عام أن الموازنة شهدت تناقصا  تدريجيا  

 

ضمن صالحيات وزارة  2010ام صندوق الغابات الذي تأسس في ع الداخلية ومن مصادر التمويل األخرى  .26

ات يعتمد الصندوق على الغرامو ،  دينار أردني ينحو مليونبلغت  تراكمية ةموازنب 2014مديرية الحراج حتى عام  / الزراعة

ضي األر غير المصرح بها في ا واإلنشاءاتالغابات )الفحم(،  اتجلمنتوالتصنيع غير القانوني  القانونيالمجموعة من الرعي غير 

من أجل  الصندوق تستثمر في هذا  جالحرجية، وقطع أشجار الغابات غير المصرح به وما إلى ذلك. وقد كانت مديرية الحرا

سلطة  وأصبحت ، انتقلت إدارة هذا الصندوق إلى وزارة المالية2014عام  وفي. التشجيرمعداتها وتنفيذ برامج و ديد مركباتها تج

 محدودة. وزارة الزراعة عليه

 

 

تؤمن حيث (. RSCNخاضعة لوالية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة )الطبيعية محميات داخل الالغابات أن  .27

صغيرة  مشاريعدة قائمة على السياحة البيئية و يل محدو % من موازنتها السنوية من برامج تم92الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 

ماية ح% من التمويل من الحكومة لدعم 8أتي يمع المجتمع المحلي وجمع التبرعات والمنح الوطنية والدولية. في حين بالشراكة 

 حصلة من ممارسات الصيد غير القانوني.تالطبيعة والغرامات الم

 

ضمن  مقدمةبرامج تنموية متواصلة في قطاع الغابات من قبل مساعدات أجنبية و يجري تمويل عدة مشاريع  .28

دولي هي الجهة التقنية. يأذكر أن وزارة التخطيط والتعاون ال المساعدات نائية للمنح والتبرعات والقروض الميسرة وبرامجثاتفاقيات 

 تصال والتفاوض مع الجهات المانحة للحصول على المنح والقروض الميسرة وما إلى ذلك.مسؤولة عن اإلالحكومية ال

 

  :شملتوقد  ، دارة الغاباتتدامة ومتسقة إلال آليات مالية مسهناك حاجة إلدخ .29
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  حرجيةموارد التوسعة نطاق آليات التنمية النظيفة لتشمل ال( 1)

 ( إصالح الصناديق البيئية الحكومية الحالية وتعزيز استقاللية وهياكل وكوادر هذه الصناديق والدعم التقني لها 2)

 ج نقدية وغير نقدية هأ الل نأ من خ ةبيئينظام الدفع مقابل الخدمات ال( تعزيز 3)

إصالح  كما يلزمفي الغابات الحكومية.  على نحو مشروطو  ،في الغابات الخاصة الزراعة الحرجيةفي  ستثمارسين اإل( تح4)

 مالئمة لدعم هذه األنشطة المقترحة. تنفيذير آليات و ريعي الحالي وتطاإلطار التش

 : الغابات والبيئة 2.10

هذه انعكست  وقد. الحيوي اتفاقية التنوع وبروتوكوالت  شروطالبيئية مكونا  أساسيا  في تنفيذ الغابات تعد أنظمة  .30

تسمى العالمية للتنوع الحيوي التي  ستراتيجيةاإلوتماشت مع  9اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع الحيوي األهمية على 

ال سيما  - البيئية في الغابات وتقديم الخدمات األنظمةمن المتوقع أن تحسن سياسة الغابات الوطنية عمل  ، و "أيشي أهداف"

 الخدمات التنظيمية.

 

المتمثل بوقف التصحر ومكافحة  15.3المستدامة رقم  ةهمية بالنسبة لتحقيق هدف التنميالغابات في غاية األ .31

رة هكتار من أراضي الغابات المتدهو  2500عاد تأهيل توقع أن يأ راضي. حيث يأ تدهور األراضي وتحقيق التعادل في تدهور األ

 10هور األراضي.لتحقيق تعادل تدضمن الهدف الوطني  2030بحلول عام 

 

جيجا غرام من ثاني  417إذ تحبس نحو  ،مهما  لثاني أكسيد الكربون  وعلى غرار ذلك، تعد الغابات مصرفا   .32

ع هكتار إضافي من األراضي الجرداء لرف 3000( زراعة NCDs) نيا  طتتطلب المساهمات المحددة و  و ، ون سنويا  بأكسيد الكر 

ا  في المستويات الحالية من مخزون الكربون. وبذلك تزداد مساهمة األردن في الحد من تغير المناخ. كما أن الغابات مهمة جد

 ناخ.ي تضم أكثر األنظمة البيئية هشاشة أمام آثار تغير المتكيف األنظمة البيئية، ال سيما في محافظات الشمال الت نتحسي

 

                                                           
 .2014إستراتيجية التنوع الحيوي الوطنية وخطة العمل. وزارة البيئة،  9

 2015الوطنية،  2025رؤية األردن  10



- 19 -     
2018 أول كانون -المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة  

وات تعزز جهود نستعددة الهداف واضحة وخطة عمل مالقطاع من خالل تحديد أ ستعين سياسة الغابات  .33

 الحكومة األردنية الرامية للوفاء بتعهداتها الدولية التنموية والبيئية بما فيها أهداف التنمية المستدامة.

 : المجتمعيةحراجة ال 2.11

المستدامة األردنية لالستثمار في األفراد للقضاء  سياسات التنمية -الموارد الحرجيةفيها  بما - شح الموارددفع  .34

 المستدامة   التنمية   أهداف   إطار   . وعلى غرار ذلك، يمثل األفراد جوهرا 2025على الفقر والخروج بمجتمع مزدهر في األردن عام 

ال جوع( وهدف ) 2)ال فقر( وهدف التنمية المستدامة  1 المستدامة هدف التنمية ال سيمافي األردن،  2030جدول أعمال  لتنفيذ  

ن في األرد الحراجةتؤدي  11ر المناخ(.)البيئة وتغي 13)االزدهار والعمل الكريم( وهدف التنمية المستدامة  8التنمية المستدامة 

بية، إلى جانب تعزيز النمو االقتصادي في شات الغابات غير الخجقود ومنتو األساسية لحطب الدورا  كبيرا  في تلبية الحاجات 

فرص العمل التي تسهم في تحسين مستوى شة، وذلك من خالل توليد الدخل و المجتمعات الريفية والمجتمعات المحلية المهم

خططة على نحو جيد حة البيئية والزراعة الحرجية المالسياريع الى سبيل المثال، تتمتع مشوع . المعيشة في المجتمعات الريفية

االجتماعي في الغابات إلى تحسين  دي تحسين البعالعمل. وقد يؤد الغذائي وفرص   في تقديم سبل األمن   مهمة  بإمكانيات   

م مراعاة المنظور بية( وتحقيق األمن الغذائي ودعم تعمي)الخشب ومنتجات الغابات غير الخش الموارد الحرجيةالوصول إلى 

 الجنساني.

 

 على تنطوي ل إنها المجتمعات المحيطة بالغابات، ب علىفقط  تنطوي المجتمعية في األردن ال  الحراجة .35

خدمات )كأحزمة الالمجتمعات لبعض السلع و  يمكن أن تلبي الغابات حاجة ، و اباتالغ التي تنتفع من المجتمعات األخرى 

طبيعية الحماية من الرياح، وغابات األخشاب إلنتاج الحطب، والشجر الحرجي إلنتاج منتجات الغابات غير الخشبية، والغابات ال

في  علكن إنتاج هذه الخدمات والسل ،ماتمن السلع والخد واسعة   تقدم الغابات مجموعة  كما للرعي، وما إلى ذلك(. المالئمة 

سي الذي التحدي الرئيو  .للغابات ةوالتدهور والتجزئة المستمر  ينمو السكانالعف إدارة الغابات وتغير المناخ و بسبب ض، تراجع 

 .متناقصةالموارد الاعتمادا  على  الحرجيةخدمات المنتجات و اللب المتنامي على قطاع الغابات هو كيفية تلبية الط يواجه

                                                           
 2015الوطنية،  2025رؤية األردن  11
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وقد في التخطيط للغابات وإدارتها. حتى اآلن على نحو كاف –أفرادا  ومجتمعات  - المواطنون ال يشارك  .36

للمشاركة الفعالة في إدارة الغابات وحمايتهما  ون ومستعد ون مهتم األشخاصهذه السياسة أن  وضعأظهرت المشاورات خالل 

 ا  أساسي وسيكون إشراكأهاذه وخطة العمل، وتنميتها. وقد كانت مداخالت المجتمعات المحلية مهمة في تطوير سياسة الغابات ه

إدارة جوهريا  في عنصرا   مإشراك األفراد بصفتهأهمية على يؤكد  2025رؤية األردن  في مركزن يالمواطنوضع و في تنفيذها. 

ر في تدابير اإلشراك الفاعل للمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ليتحملوا مسؤولياتهم ظينبغي النحيث 12الموارد الطبيعية.

 .األردنفي تطوير هذا النظام البيئي المهم في  ويساهموااالجتماعية 

 : البحث والتعليم 2.12

رئيسي ك يعود بشكل ات المختصين في مديرية الحراج، وذلر طاع الغابات ضعف قديات التي تواجه قدمن التح .37

لغابات اكانت الدول المجاورة تقدم فرص التعليم العالي في مجال  حيثفي مجال الغابات.  المالئمةليم إلى االفتقار لفرص التع

وضع لغابات. لكن لم تعد هذه الفرص متاحة بسبب الل افيما مضى، وكانت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية تقدم برنامج  

لغابات صلة بابب إغالق برنامج الغابات في جامعة العلوم والتكنولوجيا. كما أن األبحاث العلمية المتالسياسي في اإلقليم وبس

د البيانات على توليذلك أثر  من قبل مؤسسات تمويل دولية. وقد قدم عادة  ما تتأثر بتوافر التمويل الذي يأ  جدا  وكثيرا   محدودة  

 والمعلومات والمعرفة المتصلة بالغابات.

 

هناك حاجة لتحسين و كما أن الفرص )المحدودة أصال ( التي تقدمها برامج بناء القدرات تتناقص باضطراد.  .38

ات، بناء القدر برامج برامج البحث العلمي و و القدرات الوطنية في مجال الغابات من خالل تطوير التعليم الشامل طويل األمد 

 ات.تنفيذ األنشطة المقترحة في تطوير قطاع الغاب لضمان

                                                           
 : رؤية وإستراتيجية وطنية.2025األردن  12
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 : تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 2.13

حة من خالل دراسة الوضع الراهن لقطاع الغابات في االردن يتبين وجود العديد من نقاط القوة والفرص المتا  .39

تصادية للرفع من أداء القطاع لتحقيق االدارة المستدامة للغابات بالمملكة وتمكينه من المساهمة بشكل أفضل في التنمية االق

ن فية وتحقيق االستقرار البيئي، كما تبرز عدة نقاط ضعف وتهديدات تحد موتحسين سبل عيش المجتمعات الري، واالجتماعية 

باعي لنقاط قدرة القطاع على تحقيق هذه األهداف وتحقيق التنمية واالدارة المستدامة للغابات في المملكة. وقد أظهر التحليل الر 

 ائج التالية:" في قطاع الغابات النت SWOT Analysis"القوة والضعف والفرص والتهديدات " 

 

 نقاط القوة:   .40

   استغاللها  جينية معتبره يمكن بمختلف البيئات يوفر ثروة   جيد   نباتي   حيوي   يوجد تنوع في البيئات المناخية نتج عنه تنوع

 إلعادة البيئات الغابية لوضعها الطبيعي.

 ي أهداف تنامي الوعي العالمي والوطني بأهمية الموارد الغابية. وقد انعكس ذلك في مضامين االتفاقيات البيئة العالمية وف

 التنمية المستدامة وفي جل االستراتيجيات الوطنية والتي ذهب بعضها الي تحديد اهداف كمية للمساحات الواجب غرسها

 في المملكة. باألشجار الغابية لزيادة رقعة الغابات 

  م الشجرة(.لليوم الوطني للتشجير )يو والملكة الملك  جاللة توفر اإلرادة السياسية على أعلي المستويات والمتجسدة في رعاية 

 ي توفير تنامي الوعي بأهمية الخدمات والمنتجات التي توفرها الغابات، رغم محدودية مساحتها، وبدورها في محاربة الفقر وف

بتطوير ين سبل كسب العيش وسط الرجال والنساء من سكان الريف سيما مع تنامي اهتمام الدولة فرص العمل وتحس

 األخضر. اقتصاديات النمو 

  الهيئات المجتمعية و بروز وعي مجتمعي بأهمية المشاركة في حماية وتنمية الغابات وذلك من خالل الجمعيات المحلية

 المهتمة بشأن الغابات.

   ذات إرث تاريخي يمكنها النهوض بالقطاع متى ما توفر لها الدعم الكافي  عريقة   وطنية   وجود مؤسسة. 

   على تقديم الدعم الفني والتكفل بتدريب ورفع قدرات العامين وتوفير التمويل  قادرة   ودولية   إقليمية   وهيئات   وجود منظمات

 .  لمشروعات تنمية الغابات متى ما تبين أن لهذه المشروعات مردود تنموي اقتصادي واجتماعي وبيئي واضح
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 نقاط الضعف: .41

  تها لتقلص وانحسار مساحات الغابات وتجزئتوسع األنشطة الزراعية والعمرانية على حساب مساحات الغابات الطبيعية أدى

 لهذه الموارد. المستدامة   واالدارة   د عملية التنمية  ق  عا وتسارع وتيرة تدهورها جراء سوء االستغالل مما يأ 

   ات للغابات وانواعها وحالتها ومستوى المهددات المصاحبة لها وغياب البيانات والمعلوم وشامل   دقيق   عدم وجود حصر

 . عسيرا   ها يجعل من التخطيط السليم لتنميتها امرا  الشامة عن

  ضعف التشريعات ذات الصلة بالغابات، وتضاربها أحيانا، واقتصارها في الغالب علي الجوانب الخاصة بالحماية فضال

 ات إنفاذها. ليا آعن ضعف 

  تها أراضي الغابات المتدهورة يتطلب توفر إمكانات مؤسسية وبشرية ومادية كبيرة إلعادة إعمارها وتنمي مساحة   اتساعأ

 لتحقيق اإلدارة المستدامة لها. 

   جات من هذه المنت السكان   زيادة الطلب على منتوجات الغابات، وبخاصة حطب الوقود، وعدم القدرة على تلبية احتياجات

جائر غابات وضعف اإلمكانات الفنية والمادية لإلدارة المختصة يؤدي الي تفاقم ظاهرة القطع الجراء محدودية مساحات ال

 والي مزيد من االستنزاف للموارد الغابية.

   ات الطبية النبات: مات التي توفرها منتجات الغابات غير الخشبية في التنمية المحلية مثل قلة االستفادة الكاملة من المقو

لعدم وجود المعلومات عن كمياتها وكيفية  ،  وغيرها (Mashroom)الف وعسل النحل والثمار والفطروالعطرية واالع

 تطوير سالسل قيمها وتطوير سبل زيادة القيمة المضافة لإلنتاج التقليدي منها. 

  ولتنمية لها عماأ لتسيير ضعف وقلة الكوادر الفنية بالمديرية العامة للغابات وقلة اإلمكانيات والموارد المالية المتاحة لها

 رد. االمو 

  اعية شح الموارد المائية العذبة مما يصعب توجيه استخدامها لمشاريع تنمية الغابات على حساب المشاريع السكنية والزر

 والصناعية األخرى.

  يحد وهذا الموثقة، عدم تثمين جميع الخدمات والمنتجات التي توفرها األنظمة البيئية الغابية، لغياب الدراسات والمعلومات

 من الوعي بأهميتها لدي متخذي القرار مما يقلل من فرص االستثمار في تنمية موارد الغابات. 
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 ختصاصات و بعض التشريعات ذات العالقة بالقطاعدارات ذات الصلة وتضارب اإلضعف التنسيق بين المؤسسات واإل. 

  العمل في قطاع الغابات وفق رؤي تسهم في تحقيق اإلدارة عدم وجود سياسة وطنية شاملة وواضحة المعالم لتوجيه

 لكة والتزاماتها البيئية الدولية.مالمستدامة للموارد وتعزيز اسهام القطاع في االجندة الوطنية للم

  والتوعيةرشاد اإلووسائل ليات آضعف البحث العلمي في مجال الغابات وضعف. 

 

 

 

 الفرص المتاحة: .42

  نوع المستوى الوطني واإلقليمي والدولي بالدور اإليجابي الذي تلعبه الغابات في الحفاظ على التالوعي المتنامي على

على  البيولوجي وفي مكافحة التصحر والحد من تدهور األراضي وفي التخفيف من وطأة التغيرات المناخية أو زيادة القدرة

 التكيف معها.

  ة بما يوفر فرص تمويل لمشروعات تنمية وتطوير الغاباتوصناديق تمويل دولية وإقليمية متعددليات آظهور.  

   وسط العديد من الجهات بالمملكة بالسياحة البيئية وضرورة تطويرها متزايد   واهتمام   بروز وعي. 

  لغابات ااهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في جميع مناحي التنمية قد يسهم في زيادة االستثمار المستدام في قطاع

 .ن خالل المشاريع الخضراءم

 

 التهديدات: .43

 موارد التغيرات المناخية وما صحبها من طول في فترات الجفاف وتكرارها والعواصف الثلجية تشكل عائقا في سبيل تنمية ال

 .الغابية

  ة حرائق الغابات وتأثير اآلفات واالصناف الغازيةدا ح  زيادة وتيرة وا. 

  لمشاريع تنمية الغابات ههالموجاألزمات االقتصادية وانخفاض الموارد المالية الوطنية . 
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 االزمات السياسية والنزاعات في دول الجوار وما صاحبه من زيادة كبيرة في اعداد الالجئين وما يترتب علي ذلك من 

 .ضغط علي الموارد الطبيعية في األردن

 

 

 

 

 

 

 :الردن والسياق الوطنيمة قطاع الغابات في ك. حو 3

 : المساهمة في جدول العمال الوطني 3.1

 15ووقف تدهور األراضي والتصحر والحد من تغير المناخ14وحفظ التنوع الحيوي 13مساهمة الغابات في الزراعة .44

بشكل  2025اإلستراتيجيات الوطنية في األردن. وقد أشارت رؤية األردن و  في عدد من السياساتجيدا  راسخة من األمور ال

سيناريوهات تنمية الغابات المستهدفة والمبادرات  ، وحددت16الزراعة والبيئة قطاعي واضح للغابات بصفتها عنصرا  مهما  في 

ن األمن الغذائي في الخطط الوطنية الضوء على دور الغابات في تحسي وتم تسليطأ  17ذات األولوية وإدراجها لكال القطاعين.

مليون الجئ  1.3و حنالتي دخل إثرها  18األزمة السوريةالضغوط على الموارد الطبيعية نتيجة و  ةابة للتنميجالمصممة لالست

 معظمهم في المحافظات ذات الغطاء الحرجي. يعيشأ حيث  ،ل السنوات السبع الماضيةسوري إلى األردن خال

 

                                                           
 .2016ستراتيجية الوطنية للزراعة. وزارة الزراعة، اإل 13
 2014. وزارة البيئة. 0202-2015إستراتيجية التنوع الحيوي الوطنية وخطة العمل 14
 2014. وزارة البيئة. 0202-2015خطة العمل لمكافحة التصحر في األردن  15
 2013. وزارة البيئة. 0202-2013السياسة الوطنية لتغير المناخ في المملكة األردنية الهاشمية  16
 .2025رؤية االردن 17
 . وزارة التخطيط والتعاون الدولي.0192-2017خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية  18
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خاصا لقطاع الحراج  قسما   2025-2016الوطنية للتنمية الزراعية  أفردت االستراتيجيةأ فعلى سبيل المثال  .45

دت االستراتيجية )الغابات( حددت فيه أهم التحديات التي يواجهها القطاع من النواحي المالية، الفنية، اإلدارية و التنظيمية. كما حد

بيعية و لغابات و زيادة مساحتها و زيادة عدد المحميات الغابية الطأربعة أهداف رئيسة للقطاع للعمل على الحفاظ على موارد ا

ة، من المشاريع المقترحة مع بيان الجهة المنفذ تأهيل العاملين في قطاع الغابات. من أجل ذلك وضعت االستراتيجية عددا  

لذكر أن من الجدير باو  ويات القطاع.التمويل الالزم ومصدرة و مدة التنفيذ المقترحة و ضمت المشاريع المقترحة العديد من أول

جاد المنح المقدمة لها، مما يعكس االهتمام الحكومي الو أمصدر التمويل المقترح للعديد من المشاريع كان خزينة المملكة 

 بالحفاظ على الغابات و تنميتها. 

 

. وتم اإلقرار األخضرخطط متنوعة للتنمية والنمو عتبار عند وضع اإل الغابات في تم أخذفضال  عن ذلك،  .46

 عمل   خلق فرص  في  202219-2018ير ومشاريع النمو األخضر المقترحة لخطة النمو األخضر األردنية جشالتمساهمة ب

الفهم األفضل لوظائف الغابات وخدماتها  إن 20النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.تحسين  وبالتالياقتصادية إضافية  وفرص  

 فهم المساهمة الفعلية للقطاع في جدول األعمال الوطني.و حسن فعال  في اإلقرار بأهمية الغابات وقيمة هذه الخدمات يأ 

 : الغابات وعالقتها بقطاعات أخرى  3.2

تتواجد الغابات بالقرب من مناطق سكنية كبرى، وبذلك فهي تؤثر على قطاعات تنموية مختلفة وتتأثر بها  .47

بشكل وثيق ة وهذه كلها مرتبطزويد المياه وحفظها ة واألمن الغذائي والحد من الفقر وتياعما أن االستدامة والتنمية الزر أيضا . ك

 يجب و وضع آليات اتصال وتنسيق فعالة لتسهيل التنسيق بين هذه القطاعات.  يجب . لذلك الحرجيةموارد ال وسالمةبحيوية 

قانون ب لتشريعات ذات الصلةومراجعة شاملة لل أن يكون ذلك من خالل تدابير تشريعية ضويف ، تنظيم ومأسسة هذه اآلليات

ا. كما أن عزز الجهود الوطنية الرامية لحفظ الغابات وتحسينهت التيسبل التضافر  جية المؤسسية وإيجاداللحد من االزدو الغابات 

 ساعد في تنمية القطاع.يسية لتنظيم هذه الجهود سيسهل تبادل المعلومات و هيئة وطنتأسيس 

                                                           
 .2022-2018خطة النمو االقتصادي األخضر في األردن  19
 الخطة الوطنية للنمو األخضر. 20
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 : اإلعداد المؤسسي والقدرات في قطاع الغابات 3.3

هة القدرات والخطط الوطنية لمواج عدم كفاية البيئية بوضوح إلىالغابات نظمة يشير التدهور المتواصل أل .48

ية مكو الح ةالحراج بوصفها الجه. لذلك فإن تطوير القدرات المؤسسية لمديرية البشر التي يسببهاالبيئية والتحديات  ياتحدالت

أيضا .  يعد أولوية مهمة. لكن أطرافا  أخرى تؤدي دورا  مهما  في هذا القطاعوهذا قائدة إنعاش قطاع الغابات، هي المسؤولة و 

ون ذا يكسيل وتخطيط وتنفيذ االستجابة المالئمة للمجموعة الواسعة من الضغوط البيئية والبشرية للذلك فإن إعداد نهج فعال لتح

 قدرات وبناءاع طقتستهدف المختصين العاملين في ال القدرات الشاملة طويلة األمد التي ءتنفيذ برامج بناكما أن قيمة كبيرة. 

 أفضل. على أداء وظائفها على نحو المؤسسات الوطنية يعينسالمؤسسات 

 

ات آلي لكن إمكانية كبيرة لتطوير قطاع الغابات من خالل تكملة الجهود الفردية المبعثرة بأسلوب منظم. توجد .49

 قسيينبغي إعادة النظر في اإلعداد المؤسسي الفردي وآليات التنلذلك حتى اآلن محدودة للغاية.  المتاحةالتنسيق المنظمة 

ة بغية المختلف ةهداف التنميوتوضيح أهمية الغابات بالنسبة أل دتحدي لنا بغرض تحسين الفعالية والحد من االزدواجية. وينبغي

وتبادل  فإن توليد المعرفة ،سكان األردن. وعلى غرار ذلك لما ينفع واستثمارهاعلى المستوى الوطني تعظيم االهتمام بالغابات 

 المعلومات ذو أهمية بالغة في تحسين حوكمة الغابات وتنمية القطاع.

 :  الغابات والمجتمع المدني 3.4

المجموعات العاملة لدعم قطاع الغابات في األردن، كالمنظمات غير الحكومية  كافةمل المجتمع المدني شي .50

التصحر  جمعية بيئية وطنية في مجال حماية الغابات ومقاومة 21والجمعيات الخيرية والنقابات المهنية. تعمل في الوقت الحالي 

احات % من جميع المس14الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على سبيل المثال في إدارة حيث تساعد األردن. والتنوع الحيوي في 

حا  للزهور الغابات. كما تنفذ الحديقة النباتية الملكية مسو  وصون إعداد وتنفيذ الحمالت التطوعية لحفظ الحرجية، وهي فاعلة في 

ناع القرار صحيوي. وقد أثبت المجتمع المدني أنه يتمتع بقوة كبيرة في التأثير على وتؤدي دورا  مهما  في حفظ التنوع النباتي ال

عنصرا  وتنميتها الغاتد المجتمع في إدارة وحماية اأفر  لكلالمشاركة الفاعلة  مثلوت وطلب دعمهم في حماية الغابات وتنميتها.

 .جوهريا في تنفيذ سياسة الغابات
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 :اتالتشريعي لتنفيذ السياسالنواحي القانونية؛ اإلطار  3.5

ت التشريع الرئيسي الناظم للغاباإن  يتقاطع اإلطار القانوني للغابات في األردن مع عدة تشريعات وطنية.  .51

تنظم  ما  والغابات الحكومية والغابات الخاصة. كما أنه يشمل أحكا الحرجيةراضي األف عرّ  الذي يأ  2015هو قانون الزراعة لعام 

ضال  ففي القانون.  بالحراجةلتوضيح مختلف المسائل المتعلقة  استخدام وإدارة الغابات إلى جانب عدة تعليمات تنفيذية صدرت

ن الزراعة يوجد أيضا  عدد من التشريعات األخرى سوى قانو و يشمل القانون أحكاما  جزائية. و استخدام وإدارة الغابات، أحكام عن 

 األعمالو تركز هذه التشريعات على مسائل مختلفة كالبيئة واستئجار األراضي واستخدامها و ي األردن. المتصلة بالغابات ف

لجوانب االستثمار. كما تتناول بعض هذه التشريعات استخدام الغابات وحمايتها في حين تنظم تشريعات أخرى او  مخالفة للقانون ال

  الجنائية.

 

 ولالتي تتناعدد من التدابير القانونية  اتخاذوتحقيق أهدافها، يجب لضمان التنفيذ السليم لسياسة الغابات  .52

لتحسين كفاءتها لمديرية الحراج على اإلعداد المؤسسي و المؤسسية على أن تركز  للقضايا قضايا مؤسسية وذاتية. ينبغي

ن ويفضل أن يكون ذلك م - المعنية ااألطراف وتحسين التنسيق بين مختلف  ،ومرونتها في إدارة مختلف نواحي قطاع الغابات

قانون  وتخضع لإلشراف المباشر لوزير موجب مختصة بشئون الغابات ذات استقالل مالي وإداري تنشأ بهيئة إنشاء خالل 

المالية  وتعزيز وتنويع الموارد ،أو بإعطاء قدر من االستقالل المالي واإلداري لمديرية الحراج ورفع قدراتها الفنيةعة ا الزر 

تساق التشريعات إدراج أحكام تضمن او  ،بما في ذلك استغالل موارد صندوق الغابات لتنمية قطاع الغابات لها  ةلمخصصا

التعدي  منعو  للغابات المستدامة اإلدارة تحقيق فيالمتمثل السياسة  هدفن يدعم تحقيق ألالطار القانوني المختلفة. كما ينبغي 

 واإلشراف.واإلدارة الحماية في ولوية ألها امنحأغراضها و وتغيير أعلي األراضي الحرجية 

 

الذاتية، يجب تعريف المصطلحات الرئيسة بشكل كاف، كما ينبغي مراجعة األحكام القانونية  الناحيةمن  .53

بوصول المجتمعات المحلية إلى الموارد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني  المتعلقةالمختلفة ال سيما تلك 

بغي أن تتجاوز أحكام نيو . وحمايتها في إدارة وتحسين الموارد الحرجية والطوعية االهلية والجمعياتلية حالم المجتمعات وإشراك
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التي ينبغي أن و حكام المتعلقة باالستثمار واستخدام األراضي األانين أخرى، ال سيما و قضة في قالقانون المعدل أي أحكام منا

 .ودقة  الدولية لضمان تنفيذها بسالسة األردنأن ينص القانون بوضوح على تعهدات و  ،تتماشى مع حفظ وسالمة الغابات

 

 

 

 

 

 

 . اإلطار المنطقي لسياسة قطاع الغابات4

 2030-2018الرؤية لقطاع الغابات  4.1

 ماتلتزالإل ستجابةواإلمن أجل المساهمة في جدول األعمال التنموي  للتغييرنطرا  للتحديات القائمة والحاجة  .54

 واالتفاقيات الدولية، تمت صياغة الرؤية على النحو التالي:

  "المعنية األطراف جميع بمشاركة مستدام نحو على البيئية أنظمتها و الحراجية األردن موارد تنمية و حفظ"

 سياسة الغابات وتنفيذها وضعبادئ الطر اإلرشادية وم 4.2

ا برؤية األردن  .55  ، سيسهم تنفيذ سياسة الغابات في األردن في تحقيق أهداف وأولويات المملكة.2025استرشاد 

والمعاهدات الدولية وفضال عن أهداف جدول األعمال الوطني، فإن سياسة الغابات ستسهم أيضا  في االلتزام بجميع االتفاقيات 

-2017ستراتيجية للغابات )المتصلة بقطاع الغابات بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومعاهدات ريو وخطة األمم المتحدة اإل

 ( وأهدافها الستة.2030
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 التالية: المبادئتوجهات السياسة وأهدافها وأنشطتها مبنية على أن  .56

 لتزامات الدولية.إلتساق مع أهداف التنمية الوطنية وااإل .1

 دارة.واإل ستدامةاإل .2

 مسؤولية المجتمع عن الغابات. .3

 المشاركة والشراكة العامة )الشعبية(. .4

 الشفافية والمساءلة. .5

 القانون. سيادة .6

 التنسيق بين القطاعات. .7

 دوات العلمية.المعرفة واأل استخدام .8

 للتوجهات والتدابير.ة؛ المراقبة المنتظمة والمراجعة والتعديل كيالعملية الدينامي .9

 توجهات وأهداف وأنشطة سياسة الغابات 4.3

 هات الرئيسة للسياسة وأولويات قطاع الغابات إلى أربعةت الموسعة عن إمكانية تقسيم التوجكشفت المشاورا .57

 ة للتنميةوالعناصر األساسي 2025لرؤية األردن الخمسة  األركانربعة أيضا  مع األ األركان)تتماشى هذه  .رئيسية أركان

 مية والمتطلبات الدولية:ات أساسات التنر تناظر نتائج المشاو  –المستدامة( 

 البيئي الركن -

 االقتصادي الركن -

 االجتماعي  الركن -

 المؤسسي، ويشمل التعليم والبحث العلمي. الركن -
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لقسم امان التنفيذ السليم لألنشطة المقترحة. يستعرض هذا ضمالئمة ل هذه األركان الرئيسة بيئة تمكينية لبتتط .58

انونية ابير قدت وضعنشطة األاألركان. كما يتطلب تنفيذ مختلف هذه كل من ة المقترحة لطواألنش افهدالمستقبلية واألالتوجهات 

 لتالية من هذه الوثيقة.افي األقسام  أدرجتواقتصادية وإعالمية، وقد 

 لموارد الحرجيةالركن البيئي/ ا 1.4.3

ابات الوطنية الحاجة لوقف تدهور الغ المعنية ألطرافا تقرر الغابات المحلية،  لسياقلمراجعة الدقيقة الحقا ل .59

ة المحلية، فعال، وتحسين المعرف والموارد المتاحة على نح واستثمارغابات المستدامة آثار تغير المناخ، ودعم إدارة الوالتصحر و 

يتكون ، و مردنيين بشأن أهمية الغابات ومنافعها بالنسبة لهقترحة، وتوعية األوبناء القدرات لتنفيذ الخطط المعدة واألنشطة الم

ن سي. ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحاألنشطةمن  وعددمكون من هدفين رئيسين  طاقالركن البيئي من توجه وطني واحد واسع الن

تحسن من مها هذه األنظمة البيئية ست التي تقدامدفإن الخ، وبالتالي البيئية الغابات أنظمةمستوى حفظ التنوع الحيوي ووظائف 

 ز التزام األردن بتعهداته الدولية.يدعم خطط التنمية الوطنية وتعز يش و العاستدامة سبل 

 

 البيئية الستدامة السلع والخدمات الحرجية. الغاباتالتوجه: تحسين صمود أنظمة 

 البيئية. الغاباتحفظ أنظمة : 1الهدف 

 البيانات ع والخدمات المقدمة من أنظمة الغابات البيئية، مع تغطية أهم األنظمة وتوليدتقييم للسل دراساتتنفيذ  :1.1 اإلجراء

 المحتملة من أجل بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات مفصل حول أنظمة الغابات قيمتها /بشأن وضعها الحالي واستخداماتها

 البيئية في األردن بما فيها الغابات في المناطق الحضرية.

 : التدابير المؤسسية/ االقتصادية

 مؤسسي فعالة لتوليد البيانات وجمع المعلومات وتبادل المعرفة. تنسيقآليات  وضع( 1)

 ية:و التوع /يةتدابير اإلعالمال
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 ( تحليل وتقييم توافر المعلومات ودقتها والحاجة الوطنية لها. 1) 

 دارة المستدامة للغابات.لتطوير خطط وطنية لإلصلة الذات والمعلومات بيانات ال( جمع وتوفير 2)

 وتقييم الموارد الحرجية وتحديثه باستمرار. لحصرمخطط وطني  وضع :2.1 اإلجراء

  قتصادية:اإلالتدابير المؤسسية/ 

 آليات تنسيق مؤسسي فعالة لجمع البيانات والمعلومات وتبادل المعرفة. وضع (1)

 

  التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 ( تحليل وتقييم توافر المعلومات ودقتها. 1)

 ( جمع وتوفير البيانات والمعلومات ذات الصلة لتطوير خطط وطنية مستدامة لمراقبة وتقييم الغابات.2)

بات )بما في ذلك التجمعات الشجرية و أشجار الغاتطوير خطط واليات للمحافظة على األنظمة البيئية للغابات  :3.1 اإلجراء

 .(المتواجدة في المناطق الحضرية

  :ةقتصادياإل /ةالمؤسسيبير االتد

 .الحراجة( بناء قدرات مؤسسات 1)

  :ةالتوعوي /ةاإلعالميبير االتد

 دية وتوعوية مع اطالع الشركاء وعامة الجمهوربمخرجات الجرد الوطني لموارد الغابات. شاإر برامج  تنفيذ (1)

 

 ها.لو تأمين اإلدارة المستدامة الى وضعها الطبيعي  النظم االيكولوجية الغابيةاستعادة  :2الهدف 
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 .يعيةااليكولجية والمناظر الطب تطوير استراتيجية لإلدارة المستدامة للغابات تستند على نسق إدارة األنظمة :1.2 اإلجراء

تحسين التزويد لوالتنظيمي الداعم لنهج إدارة النظم البيئية/ التضاريس الطبيعية  القانونيتحديد اإلطار  (1) :القانونيةالتدابير 

 المستدام لسلع وخدمات أنظمة الغابات البيئية.

 بناء على النظم البيئية.رة الغابات المستدامة لتعزيز إدا( تقديم الحوافز 1) :االقتصاديةالتدابير المؤسسية/ 

ذ عدد من في( تن1مات أنظمة الغابات البيئية. )دخع و ( تولي تنفيذ دراسات تقييم لتقييم سل1) عالمية/ التوعوية:التدابير اإل

ج الشاملة ع هذه النماذبمناف( توعية األردنيين 1بيعية. )النظم البيئي/ التضاريس الط جتحليالت لتطوير نهالتقييمات الشاملة وال

 المشتقة من أنظمة الغابات البيئية. والسلعالخدمات  ةوقيم

تمعات تلبي احتياجات واهتمامات المج الستعادة األنظمة البيئية الغابيةوضع وتنفيذ خطط سنوية واقعية شاملة  :2.2 اإلجراء

 نظمة البيئية.خدمات األ إمداددعم تو والتجمعات الحضرية  المحلية

تمعية أو الخاصة أو المج ةذات الملكي ح تقديم الحوافز لتشجير األراضييتطار القانوني بحيث يتعديل اإل القانونية:التدابير 

 غيرها من أشكال الملكية غير الحكومية.

 

 

  التدابير المؤسسية/ االقتصادية:

 قتضاء( في كل منر )وفق اإليالسليم و/ أو برامج التشجير/ إعادة التشج األراضي( تطوير خطط حوافز لتنفيذ إصالح 1)

 األراضي العامة والخاصة. 

 ي.ير/ إعادة التشجير وحفظ التنوع الحيو جوبرامج التش، في تخطيط وتنفيذ استصالح األراضيدرات مديرية الحراج ( بناء ق2)
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فية، وعلى كااألشجار السنوي قائم على معلومات بيئية واجتماعية/ اقتصادية  زراعة( برنامج 1) التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 المحلية متعددة األغراض. ئص الموقع بما في ذلك األجناسخصائمة و المالاألجناس 

 .صياغة خطط عمل لإلدارة المستدامة للموارد الغابية ووضع الوسائل واألدوات المطلوبة لتنفيذها: 3.2اإلجراء 

بار االحتياجات خذين في االعتآوضع وتنفيذ خطط العمل الفنية للغابات ىدر الفنية علاتدريب الكو  المؤسسية/ االقتصادية:التدابير 

 هتمامات الوطنية.المحلية للسكان بقدر سواء مع اإل

من استدامة مل فنية تؤ علي خطط ع التوعية اإلعالمية بأهمية أن تدار الموارد الغابية استنادا   التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

   .هاعطائ

 الركن االجتماعي: 2.4.3

د صياغة وإعدا تمع الريفي فيللمجتمع المحلي والمج ةالكاملوالمشاركة شراك الركن االجتماعي على اإليقوم  .60

اسة. والمجتمع المدني التنفيذ الناجح لهذه السي المعنية واألطرافحيث تضمن المجتمعات المحلية بسياسة الغابات الوطنية، 

جال ر ينتفع الناس من الغابات على عدة مستويات؛ سواء  المنتفعون المباشرون من الغابات كالمجتمعات المحيطة بالغابات من 

بل شباب سيدعم سالالمحلية بما فيها النساء و  المجتمعاتتحسين مشاركة ن إوالمستثمرون.  ونساء وشباب، أو الغرباء الزوار

 .على نحو فعالإدارة الغابات  بما يضمنالمسؤولية  با  عيشهم ويبني حس

 

 .المجتمعات المحلية مشركة بشكل فعال في إدارة الغاباتالتوجه: 

مجال في  رفع قدراتهموالمجتمعات المحلية والشركاء ذوي الصلة في إدارة الغابات  خلق البيئة الداعمة المالئمة إلشراك: 1الهدف 

 .اإلدارة المستدامة للغابات

 الحوافز ووضعالمجتمعات المحلية في إدارة الغابات في تحديد سبل وآليات إشراك الرجال والنساء والشباب  :1.1 اإلجراء

 والتعليمات لهذا اإلشراك.
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 لتسهيل إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الغابات. د اآلليات القانونية وخطط التحفيزإعدا التدابير القانونية:

 

 

 االقتصادية: سسية/التدابير المؤ 

ه النوع وامكانية مساهمة الغابات في تلبية هذ وفقدراسة خصائص المجتمعات المحلية المحيطة بالغابات واحتياجاتهم  (1) 

إلدارة االحتياجات. و معرفة مدى تأثر القطاع باألنشطة االقتصادية التي يزاولونها توطئة إلدماجهم  في تطوير و تنفيذ خطط ا

  المستدامة  للغابات

ية وغيرهم من األطراف المعنيين في إعداد هيكل مؤسسي إلشراك الرجال والنساء والشباب على مستوى المجتمعات المحل( 2)

 .إدارة الغابات بأسلوب منفتح وشفاف

 لتحسين إشراك المجتمعات. للحوافزتطوير تدابير ( 3) 

تمعات ( توعية المج2خصائص المجتمعات والمعرفة المحلية، )بشأن ( إنشاء قاعدة بيانات 1) التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 المحلية بشأن إدارة الغابات.

 .وير المعرفة المحلية الالزمة إلدارة الغاباتطوت توثيق: 2.1 اإلجراء

حلية في إدارة آليات قانونية وخطط تحفيز لتيسير إشراك الرجال والنساء والشباب في المجتمعات الم ( إعداد1) التدابير القانونية:

 الغابات من خالل آليات منفتحة وشفافة.

 الحراج بغرض دمج المعرفة المحلية في إدارة الغابات. لمديريةالمؤسسي  اإلعداد: االقتصاديةالتدابير المؤسسية/ 

  التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 ( توثيق المعرفة المحلية وتقييم الموارد وإمكانات استخدامها.1)
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 لمجتمعات.ومساهمتها في سبل عيش ا الحرجيةخدمات ال( توعية المجتمع المحلي وموظفي مديرية الحراج بشان 2) 

 المتصلة بالغابات وتطوير المشاريع الصغيرة في هذا القطاع. الخاصة دعم المبادرات :3.1 اإلجراء

القتصادي من لمنح المجتمعات المحلية الحق باالنتفاع ا والعمل على اتساقه تحديث اإلطار القانونيو مراجعة  التدابير القانونية:

 إلدارة الغابات.موارد الغابات بموجب اتفاقيات تشاركية 

 ني واإلرشادي لتحسين توليد دخل المجتمعات المحلية.فتقديم الدعم ال التدابير المؤسسية/ االقتصادية:

  التوعوية: /اإلعالميةالتدابير 

 ير الغابات والمبادرات والشركات الصغيرة المتصلة بالغابات. و تط في( تشجيع االستثمار العام والخاص 1)

 نماذج أعمال وتحسين مهارات التسويق لدى المنتجين. تطوير( 2)

 

 .الغابات وتيسير إشراكهمإدارة كان المحليين بصفتهم أصحاب مصلحة في ستحسين قدرات ال :2الهدف 

 : تنفيذ برامج توعية مختلفة تهدف لدعم إشراك المجتمعات المحلية بما فيها النساء في إدارة الغابات.1.2 اإلجراء

عملية إدارة  العمل والتعامل مع مختلف  المجموعات والجمعيات فيات نظمة والتعليمات الخاصة بـآلياألتحديد  القانونية:التدابير 

 الغابات واالستفادة من الموارد

  :االقتصاديةالتدابير المؤسسية/ 

ا على ( تط1)  . األشخاصوير قدرات مديرية الحراج على تبني نهج أكثر اعتماد 

 .الحرجيةموارد ال آليات الحوافز لحفظ( إعداد 2)

  التدابير اإلعالمية/ التوعوية:
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 توعية بشأن أهمية وإمكانات إشراك المجتمعات في إدارة الغابات. ال( 1)

 ( دمج المعرفة المحلية في التخطيط لموارد الغابات واستخدامها.2)

 كي تشارك على نحو فعال في إدارة الغابات.  الجمعيات األهلية ودعم تطويرها أشكال تحديد مختلف :2.2 اإلجراء

ي إدارة ف إعداد اآلليات القانونية وخطط الحوافز لتيسير تأسيس مختلف أشكال الجمعيات األهلية المشاركة التدابير القانونية:

 الغابات.

 ابير المؤسسية/ االقتصادية:التد

 عم مختلف المبادرات المجتمعية. ( د1) 

 خطط التنمية المحلية. في( دمج الحراجة المجتمعية 2)

 :التدابير اإلعالمية/ التوعوية

 ( تقييم المبادرات المجتمعية القائمة. 1) 

 أهلية تجريبية. مجموعاتجمعيات/ تيار المجتمعات المرشحة لتأسيس خ( تطوير معايير ا2)

 الركن االقتصادي3.4.3 

المستدامة. ويتطلب الحصول على و األساسات المحورية للسياسات الفعالة عم االقتصادي والمالي من ديعد ال .61

لكربون مة الغابات البيئية والخدمات المتصلة بها، كحبس اظدلة حول قيمة أنقائمة على األأفضل مالي الكافي بيانات الدعم ال

لمحلي اقيم إلى مساهمة زراعية في الناتج األنظمة المتضررة والخدمات المفقودة، وترجمة هذه ال ةوقيم ،وحفظ المياه والتربة

تطوير أيضا عامة، وينبغي لسوى الموازنة ا ى أخر  مصادرمن المتنوعة تمويل الاإلجمالي. كما ينبغي تطوير وتعزيز آليات 

 مبادرات وآليات دولية.مشاريع الغابات وتمويلها من قبل 
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  ستدامضمان التمويل بشكل متكامل لتنمية الغابات بشكل مالتوجه: 

 .القرار لضمان التمويل ألنشطة قطاع الغابات عاصناجتذاب دعم : 1الهدف 

 النقدية لمنافع الغابات المتنوعة. ةل القيمو دلة حقائمة على األ توليد بيانات :1.1 اإلجراء

 التدابير المؤسسية/ االقتصادية:  

 . الغابات والتركيز على المنتجات غير الخشبيةإجراء مسح ميداني شامل لجميع مجاالت المنافع المستمدة من ( 1) 

 تثمين وتقدير المنافع االقتصادية واالجتماعية لمجموع خدمات النظم البيئية للغابات إلبراز قيمتها المالية.( 2)

تمد على تعتحديد المنافع والخدمات المستمدة من موارد الغابات ضمن سيناريوهات مختلفة ( 1) التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

  .تبنيها هيلسالعوامل المؤثرة على موارد الغابات ونشرها للتوعية بها وت

 خطط/ سيناريوهات قائمة على المنافع أو الخدمات المحتملة أو على التعويض عن األضرار/ الخسائر من وضع :2.1 اإلجراء

 خالل تقييم كلفة إزالة وتدهور الغابات والتغير في استخدام األراضي.

يض عن للتعو  اح والخدمات إلى جانب آلياتوضع التدابير القانونية لمنح الحوافز الهادفة للحفاظ على األرب التدابير القانونية: 

 األضرار.

  التدابير المؤسسية/ االقتصادية:

 بات. ( إعداد خطط تمويل لخطط إدارة الغا1)

 ي وتقييم التعويضات.دصاج على تنفيذ التحليل االقتار وير قدرات مديرية الح( تط2)

غابات بسبب لف تدهور الكتنفيذ تحليل اقتصادي يشمل المقايضات لتقدير القيم النقدية للغابات و  التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 مة البيئية.ظراضي، وذلك يشمل تقييم أثر تزويد أو نقص خدمات األنالتغير في استخدام األ
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 .سكان المحليينمجال الغابات وتعزيز خلق فرص للعمل وسبل كسب عيش ذات صلة بالغابات للتطوير فرص االستثمار في : 2الهدف 

 .ك االدوات واالليات الدوليةليات تمويل حديثة لقطاع الغابات تلبي احتياجات اإلدارة المستدامة بما في ذلآالتعرف على ا :1.2 اإلجراء

 دارة الغابات.إمتعددة وضع التدابير القانونية لتطبيق آليات تمويل  التدابير القانونية:

  :التدابير المؤسسية/ االقتصادية

 تقطاب التمويل من الجهات المانحة.عقد دورات وورشات عمل تستهدف الشركاء المعنيين باس (1)

 . نوافذ تسويقية لهذه المنتجات( إحياء اإلستخدامات المحلية للمنتجات غير الخشبية لموارد الغابات وإيجاد 2)

 : التدابير اإلعالمية/ التوعوية

 . حرجيةخدمات الالموارد و ال( إنشاء قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها حول 1)

 آليات التمويل في األردن.  حاليا  بشانالممارسات الجيدة القائمة ( تحسين 2)

 األردني.( تحديد آليات التمويل األخرى المالئمة للسياق 3)

 .الغابات وخدمات بمنتجات طةبالمرتاالعمال التجارية  لتطويردعم مبادرات القطاع الخاص وتحفيزه  :2.2 اإلجراء

 وضع آليات قانونية لفرص وحوافز االستثمار لتطوير منافع وخدمات الغابات.  التدابير القانونية:

ستثمارات اوصول الجمعيات الغابية الي التمويل لتمكينهم من تطوير ( تقديم الدعم وتيسير 1): التدابير المؤسسية/ االقتصادية

 .واعمال تجارية صغيرة اوفائقة الصغر مرتبطة بمنتوجات الغابات غير الخشبية

 بير التعويض.ما في ذلك المقايضات، وتعريف تداى بتدهور الغابات على القطاعات األخر تقييم أثر  التدابير اإلعالمية/ التوعوية:
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 ركن اإلعداد المؤسسي والتعليم والبحث العلمي 4.3.4

ق وير مديرية الحراج بالهيكل اإلداري والمالي بما يدعم أنشطة القطاع ويحقطتمن أجل  حاجة للتعزيز المؤسسي ثمة .62

 غابات.طاع الة في قة المعلومات بين أصحاب المصلحكشار التنسيق بين الوكاالت المعنية ومو  للموارد الحرجية،اإلدارة الفعالة 

 

 ة سليمة.أن تصبح مديرية الحراج مؤسسة قادرة على تنفيذ سياسة الغابات وترجمة التزاماتها إلى برامج وأنشطالتوجه: 

 تحسين فعالية كفاءة مديرية الحراج.: 1الهدف 

  سينه.حطار التشريعي لقطاع الغابات وتتحليل اإل: 1.1 اإلجراء

مسؤوليات  ( تزويد الموارد المالية الالزمة لتعديل وتحسين اإلطار التشريعي وتحديد نطاق1) التدابير المؤسسية/ االقتصادية:

  مديرية الحراج.

 اإلطار التشريعي. ن( تقديم معلومات موثوقة تدعم مراجعة وتحسي1) التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 صناع القرار والمجتمع المدني.وعي وطلب دعم اللرفع مستوى  راسخةبرامج توعية  تطوير :2.1 اإلجراء

 .الحراجالتابع لمديرية  التوعيةو  التخطيط ( دعم وتفعيل قسم1: )االقتصادية /المؤسسيةالتدابير 

 دلة.القائمة على األ اتذ القرار الية اتخ( تقديم معلومات موثوقة لدعم عم1: )التدابير اإلعالمية/ التوعوية

ال وأعم حرجية في البالدموارد الالن وضع أبش والجمهوروتبليغ الستنارة صناع السياسات لة ءمسا: إنشاء نظام 3.1 اإلجراء

 مديرية الحراج.

 لدعم التبليغ المنتظم للجمهور.  الالزمة( تطوير األدوات القانونية 1) التدابير القانونية:

 ( تطوير آليات مشاركة المعلومات والمعرفة لتسهيل عملية تقديم التقارير.1) التدابير المؤسسية/ االقتصادية:
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 ( تقديم معلومات دقيقة وحديثة تدعم عملية تقديم التقارير واتخاذ القرار.1: )التدابير اإلعالمية/ التوعوية

 

 بناء القدرات الفنية والتقنية لمديرية الحراج: 2الهدف 

تهم ومؤهالطار القانوني والهيكل التنظيمي وعدد الموظفين لحالية لمديرية الحراج من حيث اإلتقييم القدرات ا :1.2 اإلجراء

 تخدمة وتحديد حاجات بناء القدرات والتدريب.سالم المعداتومهاراتهم فضال  عن 

 ط القوة والضعف فيه.قانوني الحالي وتقييم نقاطار ال( مراجعة اإل1: )يةالتدابير القانون

  المؤسسية/ االقتصادية:التدابير 

 مديرية الحراج. ( مراجعة وتقييم الهيكل التنظيمي ل1)

 وى المقر الرئيسي وفي الميدان.سسي لمديرية الحراج على مستالمؤ  اإلصالح( النظر في 2)

 ت الوطنية.سياسة الغابالتنفيذ  طار المؤسسي لضمان توافر الوسائل القانونية والمالية والقدرات الكافيةتعزيز اإل :2.2 اإلجراء

 لتمويل المتسق والمستدام لمديرية الحراج.تقديم االزمة لادوات القانونية ( النظر في األ1) ابير القانونية:التد

 ( مراجعة اإلعداد المؤسسي لمديرية الحراج وقدراتها المالية وتحسينهما.1: )التدابير المؤسسية/ االقتصادية

 .إن إقتضت الحاجةيم الدورات التدريبية ظتنث العدد والمهارات والمعدات، و البشرية من حي راتدتعزيز الق :3.2 اإلجراء

  التدابير المؤسسية/ االقتصادية:

 ( تقديم الموارد المالية الالزمة. 1)

 ( إعادة تنظيم اإلعداد المؤسسي لمديرية الحراج وتمكينها من أداء واجباتها.2)
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  تعزيز قدرات مديرية الحراج في التواصل مع الشركاء والمواطنين عامة التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 

 التنسيق بين الوكاالت المعنية. ترسيخالتوجه: 

 على التنسيق. ةقدر التحسين فعالية المؤسسات و  :1الهدف 

 قطاع وتمكينه مناللنهوض بواأطراف فاعلة لدعم جهود مديرية الحراج تأسيس لجنة وطنية للغابات بمشاركة : 1.1 اإلجراء

 .الصلةت لتزامات الدولية ذاتحقيق األهداف الوطنية واإل

 ( شمول التدابير القانونية الالزمة لتيسير آليات التنسيق المؤسسي وتأسيس اللجنة.1) التدابير القانونية:

 : التدابير المؤسسية/ االقتصادية

 ( تطوير خطط التنسيق وآليات مشاركة المعلومات بين الوكاالت المعنية. 1)

 ( توفير الموارد المالية الالزمة.2)

 بات وإدارتها وتنميتها.ادوار والمسؤوليات بين مختلف األطراف المعنية بحفظ الغمشاركة األ :2.1 اإلجراء

 ( تحسين التنسيق بين المؤسسات.1) :االقتصاديةالتدابير المؤسسية/ 

 ( تقديم المعلومات التي تلزم مشاركتها.1) التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 إنشاء بوابة إلكترونية/ قاعدة بيانات وطنية لجمع المعلومات ومشاركتها. :3.1 اإلجراء

 ومات ومشاركتها.ير األدوات القانونية الالزمة لتيسير جمع المعلو ( تط1) التدابير القانونية:
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 التدابير المؤسسية/ االقتصادية:

 نشاء البوابة اإللكترونية. تقديم الموارد المالية الالزمة إل( 1) 

 ( تحسين تبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات.2)

 ( تقديم المعلومات التي تلزم مشاركتها.1: )التدابير اإلعالمية/ التوعوية

 

  والمهارات في مجال الغاباتتطوير المعرفة  :2الهدف 

 إعداد برامج تعليمية/ بحثية بشأن الغابات بمشاركة جميع األطراف المعنية. :1.2 اإلجراء

 : تدابير المؤسسية/ االقتصاديةلا

 ( تقديم الموارد المالية الالزمة لتنفيذ البرنامج. 1)

 على التخصص في مجاالت محددة. ز( تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات والتضافر بينها مع التركي2)

 ( تطوير آليات مشاركة المعلومات.1) التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 طراف المعنية في قطاع الغابات.لة لجميع األمطوير وتنفيذ برامج بناء قدرات شات :2.2 اإلجراء

 ( تقديم الموارد المالية الالزمة لتنفيذ البرنامج.1) التدابير المؤسسية/ االقتصادية:

 ( تقييم قدرات األطراف المعنية وحاجاتهم وتصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات.1) التدابير اإلعالمية/ التوعوية:

 بيئة تمكينية من أجل التنفيذ 4.4

تفاق بين جميع واالذ الفعال لألولويات، تنفيالالمهمة لضمان  طوضع الشرو  يجب، 2025في رؤية األردن  واردهو كما  .63

 ةالفعالة والمباشرة مع الجهات المانح كة، والشرادنياألطراف المعنية، والمشاركة الفاعلة من قبل القطاع الخاص والمجتمع الم
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بعض أيضا نية الوططلب سياسة الغابات تت وهذه. رة على توقعهادوالمؤسسات المالية، وتحسين موثوقية التعديالت التشريعية والق

بشكل رئيسي بقضايا الحوكمة والتنسيق والشراكات والتدابير القانونية وآليات  حيث تتعلق هذه الشروطالمسبقة لتنفيذها. وط الشر 

  تصاالت.التمويل وتطوير القدرات والمعلومات والتوعية واإل

 الحوكمة والتنسيق والشراكات 1.4.4

نفيذ ت وتلعملية اتخاذ القرار بشأن الغاباطيط التخرية تشاركية تتيح مشاركة المجتمع في و حاجة لتطوير آلية تشا ثمة .64

 ةالموارد الحرجيحقوق المزارعين باستئجار األشجار واألراضي، وضمان الوصول إلى  القرارات ومتابعتها، فضال  عن تحسين

قنية وتأسيس ل تحسين قدراتهم التنظيمية والتجالتدريبية من أالتقليدية. وذلك يتطلب بناء قدرات المجتمع من خالل تنظيم البرامج 

ب تطوير قنوات التنسيق والشراكات بين مديرية الحراج وجميع األطراف ليتطسياسة غابات  إن وضع الجمعيات التطوعية.

اخلية واألمن التنسيق بين الوزارات )وزارة الزراعة ووزارة الد تعزيزنشطة المقترحة لذلك ية بمختلف قضايا الغابات. ومن األالمعن

خاص اع الوتشجيع مشاركة القطفاعلة طراف الالغابات بمشاركة األ بشأن ، وتشكيل لجنة وطنيةفي حفظ الموارد الحرجيةالعام( 

 وما إلى ذلك.األشتال الحرجية في الحوكمة واستخدام 

 آليات التمويل 2.4.4

ينبغي لذا حاجة للمزيد من موارد التمويل لمواجهة تحديات تنمية الغابات والمساهمة في تحقيق أهداف سياسة الغابات ثمة .65

مويل القائمة، ويجمع بين الموارد الوطنية التأن يكون حشد الموارد المالية مستدام ا على المدى الطويل وقائما  على جميع مسارات 

ستراتيجي من هذه الموارد المالية مهم اإلئمة على السوق. إن الخليط قائمة على السوق وغير القاوالدولية والعامة والخاصة وال

تعزيز الظروف التمكينية لتنفيذ آليات التمويل كتوفير و تقويتها  لنا فع التي نبغياومن الدو في استدامة وسائل التنفيذ المتاحة. 

ط الخدمات البيئية وآليات التعويض، وتنظيم المجتمعات بخطر المسرع للدفع دو  له داء الحكومةالخاصة، وأرات االحوافز لالستثم

دعم استصالح األنظمة ، و والمؤسسات ةيئية، واستثمار القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومة البينتاج خدمات األنظمإل

في تثمين منتجات وخدمات الغابات  مساعدات ثنائية ومتعددة األطراف. كما ينبغي تعزيز دور القطاع الخاصخالل البيئية من 

بية )الشهادات البيولوجية األخالقية، وآليات الوصول ومشاركة القيمة لمنتجات الغابات غير الخش ال سيما في تطوير سالسل

ديم تق اع الغابات فين ينظر قطة البيئية. وينبغي أطق الريفية( والسياحالمنافع، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنا
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عاث ثاني أكسيد الكربون وأثر القطاع الخاص على التنوع الحيوي. ويجب "حلول خضراء" للشركات الوطنية والدولية للحد من انب

ل استغالل أراضي الغابات لتوليد الدخل ودعم وتطوير استخدام موارد الطاقة خالالمجتمعات المحلية من  إشراكن حسيتعزيز ت

 البديلة المستدامة.

 ناء القدراتب 3.4.4

 مواجهةو ات مختلفة لسياسة الغابات و دليات وأدارة من أجل تأسيس آراتها على اإلوارد البشرية وتعزيز قدمال ةيلزم تنمي .66

رة البيانات تصميم وتنفيذ نظام معلومات الغابات وعملية إدا طلبيتو نية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية. قمختلف التحديات الت

خطة لتنمية  والتنسيق والمراقبة والتقييم بناء القدرات. لذلك ينبغي النظر في إعداد وتنفيذ التي تشمل آلية التخطيط واإلحصاءات

 الموارد البشرية.

 المعلومات والتوعية واالتصاالت 4.4.4

ات تخطيط العمليأخذ إعداد وتنفيذ إستراتيجية اتصاالت وتوعية في االعتبار لعمليات حفظ الموارد والمراقبة و يجب  .67

 :لتأكيد على بعض العناصر مثلايجب و الميدانية. 

 .اركة المعلومات حول موارد وخدمات الغابات ش( إنشاء قواعد البيانات التي يسهل الوصول إليها وم1) 

 .ارة إلدولويات اأناصرة لقيم الغابات و م( تعزيز جهود ال2)

 .ة القائمة مسبقا  لتشمل آليات التمويل د( توسعة نطاق الممارسات الجي3)

  .يمالئمة للسياق األردن ى ( تحديد آليات تمويل أخر 4)

نظمة بأ ربط المعلومات حول الغاباتلذا يجب ،دابير التعويضيةالتوتحديد  ى لى القطاعات األخر ( تقييم آثار تدهور الغابات ع5)

لطبيعة اماية والجمعية الملكية لح مؤسسات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم والحديقة النباتية الملكية ى فيالمعلومات األخر 

لمعلومات قائمة على نظم ا فاعلة أنظمة معلومات ديهموجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ووزارة الزراعة وما إلى ذلك ممن ل

ات في ع أنظمة الغابات البيئية، ومراقبة التغير راسات وتحديد خصائص ومواقالد إلجراء هناك حاجة   (. كما أنGISالجغرافية )

 ريع والبرامج لتمويل اآلليات المقترحة.ار المشطوياستخدام األراضي، وتقييم خدمات أنظمة الغابات البيئية، وت
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 التدابير القانونية 5.4.4

م ناغالنظر في عدة تدابير قانونية تشمل ضمان تلنا لضمان التنفيذ المالئم لسياسة الغابات وتحقيق أهدافها، ينبغي  .68

ة لتحقيق وانين جديدقار دصفضال  عن إ ،طار القانوني مع أهداف هذه السياسة. وذلك سيتطلب تعديل األدوات القانونية الحاليةاإل

إدارة بم بين مختلف التشريعات المتصلة التناغلضمان التنسيق و  تعديل القوانين يربهذه التداغي أن تشمل بنيأهداف السياسة، 

ة ال سيما الغابات، ال سيما منح األولوية لحماية األراضي الحرجية واإلشراف عليها. كما ينبغي مراجعة مختلف األحكام القانوني

كات مع ام موارد صندوق الغابات لتطوير قطاع الغابات، وتعزيز الشراالمتعلقة بوصول المجتمعات المحلية إلى الموارد، واستخد

 الموارد الحرجية.القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإشراك المجتمع المحلي في إدارة وتحسين 

 والتكييف والمراجعة. المراقبة 6

عديل في تخطيط وتنفيذ ومراجعة وتي مهمة أيضا  هتمثل المراقبة والمراجعة جزء  ال يتجزأ من عملية سياسة الغابات و  .69

لتقدم ايمكن تقييم وبالتالي قطاع الغابات. وير كما أن مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة أساسي في تط أنشطة الغابات.

 وتحديد التحديات في وقت مالئم. وستؤدي دورات مراقبة سير العمل ومراجعة الخطط وتحسينها إلى تطوير خطط طويلة األمد

هم فمراجعة فعالية وكفاءة األنشطة كل ثالث سنوات من أجل تحديد و ينبغي لذا يجب  .حاجات والتحديات الوطنيةالمعدلة وفق 

مان حديات والفرص القائمة والتكيف معها، ومراجعة الوثيقة بأكملها بما فيما توجهاتها اإلستراتيجية كل خمس سنوات لضالت

 اف التنمية المستدامة.تناغمها مع التوجهات المحلية وأهد
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 خطة العمل )خطط العمل التفصيلية وتشمل المسؤولية والمدة الزمنية والموازنة( : 1الملحق 

 اإلطار التشريعي تقرير تحليل : 2الملحق 
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