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ال�شيا�شات  ر�شد  خالل  من  الزراعة  لقطاع  التنموي  الو�شع  فح�س  اإلى  املراجعة  هذه  تهدف 

التي  التنموية  لالأهداف  الإجناز  م�شتوى  وقيا�س  التنفيذية،   وخططها  والإ�شرتاتيجيات 

اإلى  التعرف  ثم  الزراعية،   التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  الق�شور  جوانب  وحتديد  ت�شمنتها،  

اخلطط  تواجه  التي  والعوائق  املعنية،   احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأداء  وم�شتوى  ذلك،   اأ�شباب 

التنفيذية،  و�شوًل اإلى توظيف حالة الت�شخي�س للم�شاعدة يف اقرتاح التو�شيات واملبادرات 

الالزمة للتخل�س من الأ�شباب التي اأعاقت حتقيق الأهداف التنموية املن�شودة.

لحظت املراجعة اأن ال�شيا�شات الزراعية املعلنة،  قد اأظهرت تنوعًا واإحاطة،  حيث �شملت 

النباتي واحليواين،  وغطت  القطاعني  والت�شويق يف  والإنتاج  الإنتاج،   املوارد،  وم�شتلزمات 

البنى التحتية واخلدمات الرئي�شية،  و�شوًل اإلى الدعم الذي يبلغ 16.7% من قيمة اإجمايل 

الناجت الزراعي والغذائي،  وهي ن�شبة جيدة خا�شة اإذا ما اأ�شيفت اإليها الإعفاءات اجلمركية،  

واإعفاءات �شريبة املبيعات على م�شتلزمات الإنتاج.

بنهج  جيدة  بدرجة  متقّيدة  جاءت  اأنها  املراجعة  لحظت  بالإ�شرتاتيجيات،   يتعلق  ما  ويف 

التخطيط الإ�شرتاتيجي ومفرداته،  واأن الإ�شرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-

وقد  واملفردات.  بالنهج  تقّيدًا  الأكرث  كانت  الإ�شرتاتيجيات،   بني  الأهم  باعتبارها   2025

العامة  الأهداف  مع  ومن�شجمة  وا�شحة   )Action Plan( تنفيذية  خطه  اأي�شًا  ت�شمنت 

ال�شيا�شات  مع  ومتوافقة  كبري  حد  اإلى  و�شاملة  وا�شحة  بدورها  كانت  التي  لالإ�شرتاتيجية 

املعلنة للحكومة واأهدافها.

لل�شيا�شات  املعلنة  احلكومية  اخلطط  يف  املعلنة  لالأهداف  الفعلي  التنفيذ  مدى  وعن 

والإ�شرتاتيجيات،  فقد مت خالل الفرتة 2001-2015 اإ�شدار قانون املناف�شة رقم )49( ل�شنة 

تقدمي
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2009 للمحافظة على حرية ال�شوق،  وقانون حماية الإنتاج الوطني رقم )21( ل�شنة 2004 

املنا�شبة  الفنية  القواعد  اأُ�شدرت  ال�شادرات،   ولت�شجيع  ال�شارة.  امل�شتوردات  من  حلمايته 

لالأ�شواق واملتوافقة مع املتطلبات الدولية،  وُوّفرت املختربات والكوادر لإ�شدار �شهادات اجلودة 

واملطابقة املعتمدة دوليًا. وقد ح�شلت هيئة العتماد الأردنية موؤخرًا على العتماد الدويل،  

وتن�شط  الأردنية.  وال�شادرات  وال�شهادات  للمختربات  دولية  اعتمادات  لإ�شدار  يوؤهلها  ما 

احلكومة يف اإبرام اتفاقيات جتارية تتيح لل�شادرات الأردنية معامالت تف�شيلية،  واأبرز هذه 

التفاقيات،  هي: اتفاقية التجارة احلرة مع الوليات املتحدة عام 2004،  والتفاقية مع 

2002. بينما تبدي جهود توفري نقل ال�شادرات تق�شريًا وا�شحًا  دول الحتاد الأوروبي عام 

للبنية  �شنوي  دعم  تقدمي  احلكومة  وتوا�شل  والبحري.  اجلوي  بالنقل  يتعلق  ما  بخا�شة 

التحتية،  واحل�شاد املائي،  والبحث والإر�شاد،  ودعم الأعالف،  واأ�شعار املياه،  واأ�شعار القرو�س،  

اإعفاء  اإلى  125 مليون دينار،  هذا بالإ�شافة  �شنوي قيمته  القمح وال�شعري،  مبعدل  وزراعة 

م�شتلزمات الإنتاج من الر�شوم اجلمركية و�شريبة املبيعات،  واإلى امل�شاعدات الطارئة مبعدل 

مليوين دينار �شنويًا،  وتقدمي ثالثة ماليني دينار �شنويًا ل�شندوق اإدارة املخاطر الزراعية.

ديوان  تقارير  فاإن  التنموية،   الأهداف  حتقيق  على  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لقدرة  وبالن�شبة 

امللك عبداهلل  الدورية جلائزة  التقارير  اإن  املوؤ�ش�شي. كما  اإلى �شعف الأداء  املحا�شبة ت�شري 

للتميز،  ت�شري اإلى قدرات موؤ�ش�شية متوا�شعة لهذه املوؤ�ش�شات ترتاوح بني 30% و%55. 

وعن نتائج تطبيق ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات واخلطط التنفيذية،  فقد ظهرت العديد من 

املوؤ�شرات الإيجابية يف ال�شنوات الع�شر املا�شية،  متثلت يف ن�شبة منو مرتفعة للقطاع بالأ�شعار 

اجلارية )14%(،  والنمو املرتفع ل�شادراته بالأ�شعار اجلارية )7.1%(،  ويف معدل الأ�شعار 
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الإقليمية  الظروف  ب�شبب  ال�شادرات  تراجع  رغم   )%116( الزراعيني  للمنتجني  القيا�شية 

من  الإنتاج  املزروعة،  وكميات  امل�شاحات  زيادة  اإلى  بالإ�شافة  املا�شية،   الثالث  ال�شنوات  يف 

املائي،   احل�شاد  جهود  وحت�شني  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  ورفع  واحليوانية،   النباتية  املنتجات 

دعم  ذلك،   حتقيق  يف  �شاهم  وقد  املهمة.  املنتجات  بع�س  من  ذاتي  اكتفاء  ن�شب  وحتقيق 

حكومي بلغ 16.7% من اإجمايل الناجت الزراعي،  بالإ�شافة اإلى اإعفاء م�شتلزمات الإنتاج من 

الر�شوم اجلمركية و�شريبة املبيعات واإعفاء املنتجني الزراعيني من �شريبة الدخل. اإل اأن 

م�شاكل الت�شويق الداخلي ومعوقات الت�شدير،  واأبرزها النقل ما زالت قائمة،  وكذلك �شعف 

الإنتاجية،  و�شعف اأداء البحث العلمي والإر�شاد،  وحمدودية القدرة التناف�شية،  والإخفاق 

ممثاًل  منه  املهني  اجلانب  فاإن  اخلا�س،   القطاع  دور  �شعيد  وعلى  امل�شاريع.  بني  الندماج  يف 

بال  الزراعي  الأعمال  قطاع  زال  ما  بينما  جدًا،   �شعيفًا  زال  ما  للمزارعني،   العام  بالحتاد 

موؤ�ش�شة جتمعه،  بعد اأن ف�شلت جهوده يف اإن�شاء غرفة زراعة الأردن.

وقد وجدت هذه املراجعة عالقة وا�شحة للجوانب غري الإيجابية يف الو�شع التنموي لقطاع 

الزراعة باملوؤ�شرات الدولية غري الإيجابية بالن�شبة لالأردن،  واإن جاءت هذه املوؤ�شرات على 

�شلبيًا على  يوؤثر  الأعمال  �شهولة ممار�شة  موؤ�شر  فانخفا�س  القطاعي،   ولي�س  العام  امل�شتوى 

املوؤ�ش�شات  اأداء  �شلبيًا على  ال�شتثمار يف املجالت جميعها،  وانخفا�س موؤ�شر احلوكمة يوؤثر 

التناف�شية  على  �شلبيًا  يوؤثر  الإنتاجية  موؤ�شر  وانخفا�س  جميعها،   القطاعات  يف  احلكومية 

القدرة  وعلى  ال�شادرات  على  �شلبيًا  يوؤثر  التناف�شية  موؤ�شر  وانخفا�س  الوطنية،   للمنتجات 

على مناف�شة امل�شتوردات.

على  وموؤ�شراتها  التنفيذية  واخلطط  والإ�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  تقييم  نتائج  �شوء  ويف 

�شعيد املوارد والإنتاج والت�شويق وال�شادرات يف القطاعني النباتي واحليواين واأداء املوؤ�ش�شات 

حت�شني  يف  لت�شاهم  التو�شيات  من  جمموعة  اأُقرتحت  اخلا�س،   القطاع  ودور  احلكومية 

ال�شيا�شات  اأهداف  حتقيق  درجة  ورفع  الزراعي،   التنموي  والتنفيذ  التخطيط  جهود  اأداء 

والإ�شرتاتيجيات واخلطط التنفيذية.

النباتي مبا فيه  املوارد )الأر�س واملياه والتمويل والعمال(،  والإنتاج  التو�شيات  وقد طالت 

و�شادرات  واحليوانية،   النباتية  املنتجات  وت�شويق  احليواين،   والإنتاج  واملراعي،   احلراج 

وقطاع  والإر�شاد،   الزراعي  العلمي  والبحث  والنباتية،   احليوانية  واملنتجات  احليوانات 

التعاون الزراعي )اجلمعيات التعاونية(،  وال�شتثمار الزراعي،  واملوؤ�ش�شات احلكومية املعنية،  

والقطاع اخلا�س املهني،  وقطاع الأعمال الزراعي.
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أوالً: الدور التنموي لقطاع الزراعة

ُقّدر  فقد  العامة،   الإح�شاءات  دائرة  عن  ال�شادر  ال�شنوي  الإح�شائي  الكتاب  بح�شب 

الفرتة خالل  اجلارية  بالأ�شعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الزراعة  قطاع  م�شاهمة   معدل 

2011-2015 بن�شبة 3.1% وتعادل يف قيمتها 748 مليون دينار،  و3.7% يف عام 2015 وتعادل 

الدائمني  امل�شتغلني الأردنيني  ن�شبة  امل�شدر نف�شه،  بلغت  980 مليون دينار. ووفق  يف قيمتها 

للفرتة  كمعدل  الدائمني  الأردنيني  امل�شتغلني  عدد  اإجمايل  من   %1.87 الزراعة  قطاع  يف 

الدائمني  امل�شتغلني  23,571 م�شتغاًل لي�س من �شمنهم عدد  2012-2015،  حيث بلغ عددهم 

من اأ�شحاب احليازات الزراعية وعائالتهم املتفرغني اأو �شبه املتفرغني لإدارة حيازاتهم.كما 

للفرتة  الوطنية كمعدل  ال�شادرات  18% من  بن�شبة  والغذائية  الزراعية  ال�شادرات  ت�شاهم 

2011-2015. وقد حافظت يف عام 2016 على الن�شبة نف�شها تقريبًا.

ويوفر قطاع الزراعة وفق الكتاب الإح�شائي ال�شنوي للفرتة 2011-2015،  ن�شبًا عالية من 

الكتفاء الذاتي من عدد من املنتجات الغذائية منذ عام 2000 تبلغ 100% من بي�س املائدة،  

و90% من زيت الزيتون،  و85% من حلوم الدجاج،  و85% من اخل�شار والفواكه،  و65% من 

احلليب،  و44% من حلوم الأغنام و2% من احلبوب. ويوفر القطاع الزراعي تكاماًل للخلف مع 

الغذاء  النباتي واحليواين،  وتكاماًل لالأمام مع قطاع ت�شنيع  اإنتاج م�شتلزمات الإنتاج  قطاع 

حمددة  غري  جزئي  عمل  فر�س  اأي�شًا  يوفر  واحليوانية.كما  النباتية  املنتجات  على  القائم 

اإ�شايف لهم  الزراعة،  متثل م�شدرًا لدخل  العاملني يف  الزراعية غري  الريف واملناطق  ل�شكان 

ت�شهم يف حت�شني اأو�شاعهم الجتماعية خا�شة ال�شحية والتعليمية منها.

ويوؤدي قطاع الزراعة بالإ�شافة اإلى ذلك دورًا مهمًا يف احلفاظ على التنوع احليوي والغطاء 

النباتي وخ�شائ�س الرتبة واحلد من الت�شحر،  ما يحافظ على املوارد الطبيعية. وُيعّد القطاع 

الوحيد الذي ي�شتخدم املياه العادمة املعاجلة التي تبلغ 125 مليون م3،  حيث ُتخلط مع مياه 

الري،  ومن املنتظر اأن ت�شل وفق تقديرات الإ�شرتاتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 اإلى 

235 مليون م3 عام 2025.
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ثانياً: قطاع الزراعة ضمن خطة تحفيز النمو االقتصادي 2022-2018

و�شع هذه اخلطة جمل�س ال�شيا�شات القت�شادية امل�شكل حديثًا عام 2017 بهدف حتفيز النمو 

موؤماًل  ولي�س  �شنوات  منذ  م�شتمرًا  زال  ما  الذي  التباطوؤ القت�شادي  القت�شادي يف مواجهة 

اخلروج منه يف املديني الق�شري واملتو�شط. وقد حملت اخلطة عنوان »حتفيز النمو«،  وجاءت 

قبل مرور عامني على اإقرار احلكومة خلطة »روؤية الأردن 2025« والإ�شرتاتيجيات القطاعية 

الوطنية الع�شرية التي بداأت عام 2016،  ما يعني اأنها ُو�شعت من اأجل تقدمي اإ�شافة نوعية 

ملا �شبقها من خطط،  بل وخمتلفة عنها يف الختيارات والأهداف والإ�شرتاتيجيات واحلوافز،  

القت�شادي  الظرف  ملواجهة  وعاجلة  خمتلفة  حلوًل  خا�س  ب�شكل  م  ُتقدِّ اأن  املنتظر  وكان 

ال�شتثنائي الذي مير به الأردن.

يبداأ  �شوف  اخلطة  تطبيق  اأن  فبما  التحفيز،   خطة  يف  الزراعة  قطاع  يخ�س  ملا  وبالن�شبه 

يف عام 2018،  فاإن هذه املراجعة �شوف تكتفي مبناق�شة وثيقة اخلطة من حيث مدى توفر 

من  يتعلق مبا ت�ضمنته  ما  �أي وثيقة تخطيطية. ويف  �لتي يجب توفرها يف  �ضروط �جلودة 

اأهداف وم�شاريع ومبادرات،  ف�شوف يكون ذلك جزءًا مما �شوف تتناوله املراجعة عند تقييم 

الإ�شرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025-2016.

ويف ما يلي اأبرز املالحظات على خطة قطاع الزراعة يف وثيقة خطة حتفيز النمو:

- بداأت اخلطة مبقدمة ل عنوان لها،  تتكون من جمموعة من اجلمل املنف�شلة بفوا�شل،    1

اأي �شفة  اأو  ال�شفة  بهذه  اإليها  ُي�َشْر  لكنه مل  اإلى هدف،   ما تكون  اأقرب  فيها  وكل جملة 

اأخرى.

2 - اأعقب املقدمة عنوان يقول: »ترتكز ال�شيا�شة العامة للقطاع الزراعي على ما يلي«،  دون 

ذكر لهذه ال�شيا�شة العامة. كما اإن ما ُذكر على اأنه مرتكزات ل يعطي معنى حمددًا ووا�شحًا 

كما هو متبع يف اخلطط التنموية والإ�شرتاتيجيات،  وقد جاء بع�شها تكرارًا للجمل التي 

ُيفرت�س  كان  حني  يف  ال�شابقة،   مالحظتنا  يف  اإليها  اأ�شري  والتي  اخلطة  مقدمة  يف  وردت 

التكنولوجيا«،   ا�شتخدام  »تعزيز  التكرار  هذا  على  الأمثلة  ومن  عنها.  خمتلفة  تكون  اأن 

و»زيادة كفاءة ا�شتخدام مياه الري«.

3 - العنوان الذي يلي ذلك يقول: »يتطلب تنفيذ هذه ال�شيا�شة ما يلي«،  ول نعلم اأي �شيا�شة 

يق�شد يف قوله »هذه ال�شيا�شة« لأن الوثيقة مل تاأت على ذكر اأي �شيا�شة.

وقد ورد حتت متطلبات ال�شيا�شة التي مل ُتذكر يف اخلطة،  ثمانية عناوين،  وورد حتت كل   

عنو�ن جمموعة من �لنقاط دون �أي م�ضمى للعناوين �أو �لنقاط �لتي حتتها و�لتي يفرت�ض 

هي  حتته  �لتي  و�لنقاط  مثاًل،   هدف  هو  �لعنو�ن  فهل  �لعناوين.  لتحقيق  �ضرورية  �أنها 
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اإ�شرتاتيجيات لتحقيقه؟ 

القطاع من قطاعني فرعيني  الزراعة كقطاع واحد،  بينما يتكون  - عاملت اخلطة قطاع   4

يف  متامًا  متمايزان  قطاعان  وهما  احليواين،   والقطاع  النباتي  القطاع  هما:  كبريين،  

اأو�شاعهما الإنتاجية والت�شويقية،  وحتت كل قطاع منهما،  قطاعات فرعية تتمايز هي 

الأخرى يف اأو�شاعها الإنتاجية والت�شويقية. فتحت قطاع الإنتاج النباتي هناك: خ�شار،  

الإنتاج  وحتت  قطف؛  واأزهار  زينة،   نباتات  بقوليات،   حبوب،   متور،   زيتون،   فاكهة،  

احليواين هناك: اأغنام،  اأبقار حليب،  دجاج لحم،  دجاج بّيا�س،  اأ�شماك،  ونحل.

املطلوب  الأهداف  تت�شمن   )Action Plan( تنفيذية  خطة  على  اخلطة  ت�شتمل  مل   -  5

م�شاريع،   من  الأهداف  هذه  حتقيق  اإ�شرتاتيجيات  بيان  مع  فرعي  قطاع  لكل  حتقيقها 

اأو  جمركية  اأو  �شريبية  كانت  �شواء  وتوجيهية  حتفيزية  واإ�شرتاتيجيات  وت�شريعات،  

متويلية اأو ت�شعري حمفز وموجه ل�شتعمالت املوارد واخلدمات كاملياه والكهرباء.

6 - مل ُت�شر اخلطة اإلى التحليل الذي اتبعته لتحديد الأهداف وامل�شاريع. كما اإنها اأفرطت 

اإفراطًا كبريًا يف تقديرها حلجم التمويل الذي ميكن توفريه لتنمية قطاع الزراعة خالل 

فرتة اخلطة. وترتب على ذلك اإفراطها يف تقدير القدرات احلكومية على اإدارة وتنفيذ 

توفري  املعقول  غري  من  اإذ  اخلطة،   عمر  خالل  التمويل  من  احلجم  بهذا  زراعية  م�شاريع 

مليون   160 مبعدل  اأي  �شنوات،   خم�س  خالل  الزراعة  قطاع  مل�شاريع  دينار  مليون   800

دينار �شنويًا،  خا�شة اأن عدم توّفر التمويل كان دائمًا هو اأكرب املحددات لتنفيذ اخلطط 

التنموية. ف�شاًل عن اأن القدرات احلكومية الإدارية والفنية ل متكنها من تنفيذ م�شاريع 

بهذا احلجم من التكاليف �شواء على امل�شتوى ال�شنوي اأو على امتداد �شنوات اخلطة.

من  اأكرث  منذ  احلكومة  تتبعه  الذي  الإ�شرتاتيجي  التخطيط  نهج  عن  اخلطة  ابتعدت   -  7

عقدين،  لكنها مل حتمل هوية تخطيطية وا�شحة خا�شة بها.

الدعم  يف  الأولوية  ت�شتحق  ومناف�شة  واعدة  زراعية  قطاعات  بني  اخلطة  متيز  مل   -  8

والت�شجيع،  فجاءت تقليدية يف طرحها ونهجها على عك�س ما كان منتظرًا منها.

- مل تقدم اخلطة ما هو خا�س وعاجل لخرتاق الظروف ال�شتثنائية التي متر بالقطاع   9

الزراعي،  وهو ما كان يفرت�س اأن اخلطة قد جاءت من اأجل تقدميه. 

الأهداف العامة للخطة:
ما  ال�شيا�شة  هذه  تنفيذ  »ويتطلب  عنوان  حتت  مبا�شرة  وجاءت  اأهدافًا،   اخلطة  ت�شّمها  مل 

يلي«:

تعزيز ا�شتخدام التكنولوجيا واأمتتة اخلدمات التي تقدمها وزارة الزراعة.  .1
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اإر�شاد املواطنني اإلى فر�س الإنتاج الزراعي املتاحة،  وت�شجيع امل�شاريع الزراعية الأ�شرية   .2

يف الأرياف بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

تبني ال�شراكة مع القطاع اخلا�س يف ر�شم ال�شيا�شات الزراعية.  .3

اأ�شواق جديدة  و�شع خطط ت�شويقية لزيادة ت�شدير املنتجات الزراعية الوطنية وفتح   .4

لها.

تاأهيل العمالة الأردنية وت�شجيعها.  .5

زيادة كفاءة ا�شتخدام املياه املتاحة للري.  .6

ت�شجيع زراعة املحا�شيل ذات املردود العايل.  .7

اإعادة النظر بقانون التعاونيات واأ�شلوب عملها.  .8

اخلطة التنفيذية:
مل تت�شمن اخلطة عنوانًا حتت تعبري »خطة تنفيذية«،  وما جاء هو فقط جدول ل ي�شتمل 

املرتكزات،   هي:  عناوين،  اأربعة  اجلدول  ت�شمن  حيث  التنفيذية،  اخلطة  عنا�شر  على 

التدخالت،  النوع،  والتكلفة.

اأما »املرتكزات«،  فقد وردت حتتها الأهداف العامة. واأما »التدخالت«،  فهي الأهداف الفرعية 

امل�شار  الثمانية  العامة  الأهداف  ًذكرت حتت كل هدف من  والتي  العامة،   املحققة لالأهداف 

اإليها يف العنوان ال�شابق. واأما »النوع«،  فلم يرد حتته اإل »م�شروع حكومي،  واإ�شالح حكومي«.

ثالثاً: اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025-2016

اأ. روؤية الإ�شرتاتيجية

على   2025 عام  يف  اإجنازها  اكتمال  عند  الزراعي  القطاع  يكون  لأن  الإ�شرتاتيجية  تنظر 

ال�شوره التالية:

اإنتاجية زراعية عالية.  .1

كفاءة يف ا�شتخدام مياه الري.  .2

ا�شتخدام عاٍل للتكنولوجيا.  .3

ت�شاركية عالية بني القطاعني احلكومي واخلا�س.  .4

ت�شويق زراعي مناف�س يربط الإنتاج بالطلب يف الأ�شواق الداخلية واخلارجية.  .5
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اأنظمة جودة واعتماد وطنية معتمدة اعتمادًا دوليًا.  .6

اإنتاج وت�شويق زراعي ت�شديري يرتبط اأوًل بالحتياجات الغذائية لأ�شواق اخلليج.  .7

ن�شبة عالية من العتماد على الذات يف الأمن الغذائي.  .8

تكامل عاٍل مع القطاعات القت�شادية الأخرى.  .9

10.قدرة متنامية على مواجهة املخاطر.

11.توزيع عادل لعوائد التنمية الزراعية.

ب. الأهداف العامة لالإ�شرتاتيجية
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وروؤية  الزراعة،   لقطاع   »2025 الأردن  »روؤية  وثيقة  على  بناء 

للتنمية الزراعية 2016-2025 للقطاع،  مت حتديد الأهداف العامة التالية:

ا�شتدامة املوارد الزراعية وتطويرها.  .1

املحافظة على التنوع احليوي النباتي.  .2

حت�شني بيئة ال�شتثمار يف القطاع الزراعي.  .3

تعزيز التكامل بني الإنتاجني احليواين والنباتي.  .4

تعزيز التكامل بني القطاع الزراعي وقطاعات القت�شاد الأخرى.  .5

تطوير البحث والإر�شاد الزراعي وا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف الزراعة.  .6

حت�شني تناف�شية املنتجات الزراعية النوعية وال�شعرية.  .7

ربط الإنتاج الزراعي بحالة الطلب يف الأ�شواق.  .8

تنمية ال�شادرات الزراعية وتنويع الأ�شواق الت�شديرية.  .9

10. تعزيز �رتباط �الإنتاج و�لت�ضدير باالحتياجات �لغذ�ئية لالأ�ضو�ق �مل�ضتهدفة.

يف  واملفاجئة  والإغراقية  )املدعومة  ال�شارة  امل�شتوردات  من  املحلية  ال�شوق  11.حماية 

زياداتها(.

12. زيادة دخول املزارعني )اأن�شطة زراعية وريفية ومكّملة(.

13. دعم الأمن الغذائي )توفري الغذاء،  اإتاحة الغذاء،  ماأمونية الغذاء(.

14. احلد من هجرة املناطق الزراعية والبدوية اإلى املدن.

15. زيادة م�شاهمة املراأة يف التنمية الزراعية.
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ت. موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لالإ�شرتاتيجية. 
يبني اجلدول رقم )1( موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لالإ�شرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 

بني  ترتاوح  التي   2025 و�شيناريوهات   2014 عام  يف  الأ�شا�س  خط  بني  ما    ،2025-2016

�شيناريو متحفظ،  و�شيناريو متفائل. 

اجلدول رقم )1(
موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لالإ�شرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية

)ما بني خط الأ�شا�س يف 2014 و�شيناريوهات 2025(

املوؤ�شر
خط 

الأ�شا�س
 2014

ال�شيناريو 
املتحفظ عام 

2025

ال�شيناريو 
املتفائل 

 عام 2025

زيادة قيمة الناجت املحلي الزراعي بالأ�شعار اجلارية )مليون 
84511401465دينار(

4.0%3.4%2.9%زيادة ن�شبة م�شاهمة قطاع الزراعة بالناجت املحلي الإجمايل
30%24%18%زيادة ن�شبة ال�شادرات الزراعية اإلى ال�شادرات الكلية

زيادة قيمة الت�شهيالت الئتمانية املقدمة للقطاع الزراعي 
266325370)مليون دينار(

1.9%1.7%1.5%زيادة م�شاهمة العمالة الزراعية الأردنية اإلى اإجمايل العمالة

زيادة ن�شبة العمالة الزراعية الأردنية اإلى العمالة الوافدة يف 
18%12%7.4%القطاع الزراعي

زيادة امل�شاحة املرورية بالتنقيط لزيادة الإنتاج وكفاءة 
9009511060ا�شتخدام املياه )األف دومن(

905940970زيادة امل�شاحة املحّرجة طبيعيًا و�شناعيًا )األف دومن(

املعلنة  الخاص  والقطاع  الحكومة  وإسرتاتيجيات  سياسات  رابعاً: 

لقطاع الزراعة

بعر�س  نكتفي  ف�شوف  اخلا�س،   للقطاع  معلنة  واإ�شرتاتيجيات  �شيا�شات  توجد  ل  اأنه  حيث 

�شيا�شات واإ�شرتاتيجيات احلكومة.

اأ-ال�شيا�شات احلكومية املعلنة
يف جمال الت�شويق:

حترير التجارة الزراعية املحلية واخلارجية.  -

و�شع قواعد فنية وطنية )املوا�شفات الإجبارية لل�شلع( غري مقّيدة حلرية التجارة.  -

املحافظة على حرية وتناف�شية ال�شوق املحلية.  -
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امل�شموح  غري  والدعم  )الإغراق  العادلة  غري  املناف�شة  من  املحلية  املنتجات  حماية   -

والزيادات املفاجئة من امل�شتوردات(. 

م�شاعدة ال�شادرات على الو�شول اإلى الأ�شواق الت�شديرية )اتفاقيات جتارية واتفاقيات   -

نقل(.

يف جمال الإنتاج:

النباتية  للمنتجات  واأ�شواق جملة  زراعية  ونوعيًا )�شدود وطرق  كميًا  الري  مياه  توفري   -

واحليوانات(.

-  توفري البنى التحتية امل�شاعدة للقطاع.

-  توفري نوافذ متويلية لتمويل مي�شر للمزارعني واجلمعيات التعاونية الزراعية.

توفري خدمات البحث والإر�شاد الزراعي واملختربات الزراعية.   -

-  تنفيذ برامج وقاية النبات وال�شحة النباتية.

-  تنفيذ برامج ال�شحة احليوانية واخلدمة البيطرية.

ومنتجاتها،   واحليونات  ومنتجاتها،  النباتات  من  امل�شتوردات  مراقبة  برامج  تنفيذ   -

وم�شلتزمات اإنتاج وت�شويق احليوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها.

الدعم غري املبا�شر )Subsidy(،  وي�شمل:  -

اإعفاء م�شتلزمات الإنتاج الزراعي ما عدا متعددة ال�شتعمالت منها من الر�شوم اجلمركية. 	•

اإعفاء م�شتلزمات الإنتاج الزراعي ما عدا متعددة ال�شتعمالت منها من ال�شريبة العامة  	•
على املبيعات،  وقد مت اإلغاء الإعفاء عام 2018ـ وينبغي مراجعة ذلك والنظر يف اإعادة 

العمل بالإعفاء.

الدخل.  �شريبة  من  املزارعني  اإعفاء  	•

-الدعم املبا�شر،  وي�شمل:

الأغنام. اأعالف  دعم  	•

الإرتوازية. لالآبار  الطاقة  واأ�شعار  الأردن  وادي  يف  الري  مياه  اأ�شعار  دعم  	•

دعم القمح وال�شعري مزارعي ب�شرائه اأعلى من الأ�شعار العاملية وتوفري بذار القمح لهم. 	•

العامة.  واملرافق  التحتية  البنى  دعم  	•

املخربية. واخلدمات  الزراعي  والإر�شاد  البحث  دعم  	•
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النباتية. وال�شحة  النبات  وقاية  برامج  دعم  	•

البيطرية. واخلدمات  احليوانية  ال�شحة  برامج  دعم  	•

اإنتاجها  وم�شتلزمات  ومنتجاتها  والنباتات  احليوانات  من  امل�شتوردات  على  الرقابة  دعم  	•
وت�شويقها.

الدعم املبا�شر جميعها. اأنواع  اإدارة  برامج  دعم  	•

ب-الإ�شرتاتيجيات
�شوف يتم ا�شتعرا�شها عند مراجعتها لحقًا لبيان اأهدافها املعلنة. وت�شمل هذه الإ�شرتاتيجيات 

ما يلي:

وثيقة »روؤية الأردن 2025«.  -

وثيقة الإ�شرتاتيجية الوطنية للمياه 2025-2016.  -

وثيقة الإ�شرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025-2016.  -

خطة قطاع الزراعة يف وثيقة خطة حتفيز النمو القت�شادي 2022-2018.  -

خامساً: مدى التنفيذ الفعيل لألهداف املعلنة يف الخطط

لل�شيا�شات  التنموية  اخلطط  يف  احلكومة  قبل  من  املعلنة  الرئي�شية  الأهداف  يلي  ما  يف 

والإ�شرتاتيجيات ومدى اللتزام بها:

1. املحافظة على حرية ال�شوق وتناف�شيتها

اأ�شدرت احلكومة قانون املناف�شة رقم )49( ل�شنة 2002 لتحقيق هدف حرية ال�شوق الزراعية 

وتناف�شيتها،  وهو اإجناز مهم. لكن مل يح�شل اأن نّفذت وزارة ال�شناعة والتجارة اأي اإجراءات 

يف هذا املجال،  حيث مل ُتبّلغ اأي جهة اأو فئة يف القطاع الزراعي عن اأي اخرتاق حلرية ال�شوق 

وتناف�شيتها.

2. حماية املنتجات املحلية من املناف�شة غري العادلة من قبل املنتجات امل�شتوردة

ال�شناعة  ووزارة    ،2004 ل�شنة   )21( رقم  الوطني  الإنتاج  حماية  قانون  احلكومة  اأ�شدرت 

من  املحلية  املنتجات  القانون  هذا  ويحمي  تطبيقه.  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  هي  والتجارة 

اأو زيادة  لها،   اأو تلقيها دعمًا غري م�شموح لبالدها تقدميه  امل�شتوردات يف حالت الإغراق،  

كمياتها ب�شورة مفاجئة.
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للمنتجات  حماية  حالة  لأي  للقانون  تطبيق  اأي  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  عن  ي�شدر  ومل 

الزراعية املحلية من م�شتوردات خمالفة حتى الآن،  حيث اأنه مل تتقدم زراعة معينة اأو فئة 

من منتجي �شلعة زراعية ب�شكوى مبوجب القانون عن �شرر حلق بها من امل�شتوردات لرتكابها 

اأي من املخالفات الثالث املذكورة بالقانون.

3. ت�شجيع ال�شادرات الزراعية

يلتزم الأردن بعدم دعم ال�شادرات اأمام منظمة التجارة العاملية،  لكن احلكومة تقدم جهدًا 

ملمو�شًا يف ت�شجيع ال�شادرات من خالل اإعداد منظومة القواعد الفنية )املوا�شفات الإجبارية( 

للمنتجات املتالئمة مع املتطلبات الدولية مبا يهيئ دخولها اإلى الأ�شواق الت�شديرية. كما توفر 

الفنية واملختربات  املطلوبة،  والوحدات  املطابقة  �شهادات اجلودة،  و�شهادات  لها احلكومة 

الالزمة لذلك. وقد حقق الأردن اإجنازًا كبريًا عندما ح�شلت وحدة العتماد الأردنية على 

العرتاف الدويل بها يف ت�شرين الثاين 2017.

4. توفري البنى التحتية امل�شاعدة للقطاع الزراعي

والتي  الزراعة،   وزارة  عن  ال�شادرة  املحلي  الدعم  ح�شابات  تقارير  بح�شب  احلكومة  تقدم 

تقدم �شنويًا ملنظمة التجارة العاملية،  دعمًا �شنويًا م�شتمرًا للبنى التحتية للقطاع الزراعي من 

�شدود وطرق زراعية بلغ 17.3 مليون دينار عام 2013 و19.2 مليون دينار عام 2014.

5. توفري خدمات البحث والإر�شاد الزراعي

تقدم احلكومة بح�شب تقارير ح�شابات الدعم املحلي املقدمة �شنويًا ملنظمة التجارة العاملية،  

دعمًا �شنويًا م�شتمرًا للبحث والإر�شاد الزراعي بلغ 8.23 مليون دينار عام 2013 و8.8 مليون 

دينار عام 2014.

6. اإعفاء م�شتلزمات الإنتاج الزراعي من الر�شوم اجلمركية

املتعدد  عدا  ما  اجلمركية  الر�شوم  من  جميعها  الزراعي  الإنتاج  م�شتلزمات  احلكومة  تعفي 

ال�شتعمالت منها،  اأي التي ُت�شتعمل لغري الإنتاج الزراعي اأي�شًا وهي قليلة جدًا.

7. اإعفاء م�شتلزمات الإنتاج الزراعي من ال�شريبة العامة على املبيعات

تعفي احلكومة م�شتلزمات الإنتاج الزراعي جميعها من ال�شريبة العامة على املبيعات ما عدا 

متعدد ال�شتعمالت منها،  وهي قليلة جدًا. وقد اأُلغي الإعفاء يف عام 2018،  وينبغي مراجعة 

ذلك والنظر يف اإعادة الإعفاء.
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8. اإعفاء املزارعني من �شريبة الدخل

ُيعفى املزارعون من �شريبة الدخل مبوجب الفقرة )5/اأ( من قانون �شريبة الدخل النافذ 

رقم )34( ل�شنة 2014.

9. توفري الحتياجات املائية لقطاع الزراعة

توفري  يتم  فاإنه    ،2025-2016 الزراعية  للتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  بح�شب   -

ماليني   505 اإلى  ت�شل  والتي  الكمية،   الناحية  من  الزراعة  لقطاع  املائية  الحتياجات 

املياه املتاحة لال�شتعمالت كافة،  وتتاأتى من  51.9% من جمموع  م3،  وتعادل م�شادرها 

امل�شادر التالية: 150م.م3 �شطحي،  و231.3 م.م3 جويف،  و123.3 م.م3 مياه �شرف �شحي 

معاجلة. 

الري يف تراجع،  حيث  مياه  نوعية  اأن  الزراعية  للتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  تبني   -

تبلغ ن�شبة املياه العادمة املعاجلة فيها 24% من املياه املتاحة للزراعة،  و�شوف ت�شل يف عام 

2025 اإلى 33.6% على الأقل.

اإن�شاء �شدود ترابية وحفائر وبرك يف البادية يف اإطار احل�شاد املائي حتى عام 2014 مبا   -

11.7م.م3.  حجمها  مائي  حل�شاد  م�شاريع  التنفيذ  حتت  وهناك  م.م3.   110.8 جمموعه 

وت�شري اأرقام مديرية احل�شاد املائي يف وزارة الزراعة اإلى اأن اخلطة امل�شتقبلية تت�شمن 

حتى عام 2025،  ح�شادًا مائيًا حجمه 14.6 م.م3 لي�شبح الإجمايل 137 م.م3.

10. فتح الأ�شواق الت�شديرية

تتولى احلكومة توقيع اتفاقيات ت�شهيل التبادل التجاري مع عدد كبري من الدول يف العامل،    -

ولعل اأهم هذه التفاقيات هي اتفاقية التجارة احلرة املوقعة مع الوليات املتحدة عام 

2000،  والتفاقية مع الحتاد الأوروبي املوقعة عام 2002.

الأ�شواق  ا�شتك�شاف  يف  احلكومة  دور  توقف  الزراعي،   الت�شويق  موؤ�ش�شة  اإغالق  منذ   -

واجلوي  البحري  النقل  توفري  يف  احلكومة  جهود  تنجح  ومل  اجلديدة.  الت�شديرية 

لل�شادرات،  مع اأن النقل هو اأكرب عائق لل�شادرات.
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11. توفري التمويل املي�شر للجمعيات التعاونية الزراعية

تتولى وزارة التخطيط توفري التمويل املي�شر للجمعيات التعاونية الزراعية،  لكن بن�شبة   -

التمويل  هذا  تقدمي  بنف�شها  الوزارة  وتتولى  اجلمعيات.  هذه  حتتاجه  مما  بكثري  اأقل 

للجمعيات والإ�شراف على امل�شاريع التي متّولها،  وترف�س املوؤ�ش�شة التعاونية اأن تتولى هذه 

امل�شوؤولية عنها.

مليون  بقيمة  للموؤ�ش�شة  �شنويًا  دعمًا  التعاونية  املوؤ�ش�شة  موازنات  بح�شب  احلكومة  تقدم   -

التعاونية،  ومن بينها اجلمعيات  اأنواع اجلمعيات  للقيام مبهامها يف خدمة خمتلف  دينار 

الزراعية.

)Subsidy( 12. تقدمي الدعم للقطاع الزراعي

العاملية،   التجارة  ملنظمة  الزراعة  وزارة  من  املقدمة  املحلي  الدعم  ح�شابات  تقارير  بح�شب 

تقدم احلكومة دعمًا �شنويًا م�شتمرًا يف املجالت التالية بلغت يف عامي 2013 و2014 كما يلي:

دعم الأعالف لقطاع الأغنام مببلغ 51 مليون دينار يف عام 2013،  و38 مليون دينار يف عام   .1

.2014

دعم اأ�شعار املياه يف وادي الأردن مببلغ 9.97 مليون دينار يف عام 2013،  و10.8 مليون دينار   .2

يف عام 2014.

دعم اأ�شعار منتجي القمح وال�شعري مببلغ 3.24 مليون دينار يف عام 2013،  و3.1 مليون دينار   .3

يف عام 2014.

واملنتجات  واحليواين  النباتي  الإنتاج  م�شتلزمات  وفح�س  النبات  وقاية  برامج  دعم   .4

امل�شتوردة مببلغ 21 مليون دينار يف عام 2013،  و 21.38 مليون دينار يف عام 2014. ودعم 

12.11 مليون دينار يف عام  برامج مكافحة الآفات والأمرا�س وال�شحة احليوانية مببلغ 

2013،  و14.02 مليون دينار يف عام 2014. 

و2.58    ،2013 عام  يف  دينار  مليون   2.4 مببلغ  الأرا�شي  وا�شت�شالح  التطوير  برامج  دعم   .5

مليون دينار يف عام 2014.

تقدم موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي قرو�شًا للمزارعني باأ�شعار فائدة مناف�شة. وقد بلغ معدل   .6

قيمة قرو�شها ال�شنوية للفرتة 2014-2016 حوايل 38 مليون دينار. 
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13. الإعفاء من فوائد القرو�س وتقدمي امل�شاعدات الطارئة

بح�شب تقرير »الزراعة يف الأردن واخلدمات احلكومية للقطاع الزراعي«ال�شادر عن وزارة   -

الزراعة عام 2015،  فقد اأُعِفي املزارعون من الفوائد على قرو�شهم امل�شتحقة ما بني عامي 

اأن  اإلى  الوزارة  اأرقام  2017،  فت�شري  اأما يف عام  مليون دينار،    50.7 1985 و2012 مببلغ 

اإعفاءات املزارعني من الفوائد على قرو�شهم قد بلغت 2.18 مليون. 

2008 ما  بلغ حجم التعوي�شات للمزارعني عن الأ�شرار التي حلقت بهم من ال�شقيع عام   -

قيمته 9.3 مليون دينار،  و1.6 مليون دينار عام 2004 بح�شب تقرير »الزراعة يف الأردن 

واخلدمات احلكومية للقطاع الزراعي« ال�شادر عن وزارة الزراعة عام 2015،  فيما ت�شري 

2017 قد بلغت  اأرقام وزارة الزراعة اإلى اأن تعوي�شات املزارعني عن اأ�شرار ال�شقيع عام 

1.4 مليون.

بهذا،  فاإن جمموع ما ُقّدم خالل 32 عامًا )1985-2017(،  يبلغ 64.2 مليون دينار،  اأي مبعدل 

�شنوي يبلغ حوايل 2 مليون دينار.

سادساً: قدرة املؤسسات املعنية عىل تحقيق األهداف التنموية

بها  تتعلق  ذاتية  بعوامل  الزراعية  التنمية  اأهداف  بتحقيق  املعنية  املوؤ�ش�شات  قدرة  تت�شل 

واأخرى مو�شوعية تتعلق بالبيئة العامة وبخا�شة امل�شاندة منها. 

اأ-العوامل الذاتية
بنائها  اأعمالها واكتمال  التي حتكم  الت�شريعات  املوؤ�ش�شات من حيث  موؤ�ش�شية هذه  درجة   .1

التنظيمي و�شالمته،  وتكامل وحداتها التنظيمية ومتا�شكها وتقاليد العمل بها وال�شتجابة 

لن�شياب العمل والتعامل مع التغذية الراجعة.

العملية  مهاراتهم  وم�شتوى  املوؤ�ش�شات  يف  واملالية  والفنية  الإدارية  العاملني  قدرات   .2

املختلفة.

وتخطيط  تنظيم  من  الإدارية  بامل�شوؤوليات  القيام  على  للموؤ�ش�شات  العليا  الإدارة  قدرة   .3

واإ�شراف ومتابعة وتقييم.

وجود قواعد بيانات �شاملة م�شممة على اأ�ش�س علمية م�شتفيدة من التقدم يف تكنولوجيا   .4

املعلومات.
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ولأجل تقييم هذه العوامل لدى املوؤ�ش�شات املعنية بقطاع الزراعة،  ميكن العودة اإلى التقارير 

الدورية ملوؤ�ش�شة جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز التي تقي�س هذه العوامل لدى الوزارات 

�شائر  لأداء  اجلائزة  تقييم  اأن  حيث  الدولة،   يف  جميعها  امل�شتقلة  احلكومية  والوحدات 

بني  تراوح   2015/2014 الأخرية  دورتها  وحتى  جميعها  دوراتها  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

اأن  35% فقط،  علمًا  املثال  30%-55%. وقد كانت درجة تقييم وزارة الزراعة على �شبيل 

ذلك كان تقدمًا لها عن الدورة ال�شابقة 2013/2012،  حيث ح�شلت فيها على درجة %25. 

اإلى  اإن عودتها  للتكرار. كما  10 درجات بني دورتني يعّد قيا�شيًا وغري قابل  بـ  وكان تقدمها 

الرتاجع اأمر وارد بدرجة غري قليلة. وتتحدث التقارير ال�شنوية لديوان املحا�شبة يف كثري 

من الأحيان عن اأداء غري موؤ�ش�شي،  ت�شري اإليه بو�شوح املخالفات الإدارية واملالية امل�شتمرة 

التي ل تظهر اأي تراجع.

ولعل ما ي�شري اإلى �شعف هذه العوامل لدى املوؤ�ش�شات املعنية اأي�شًا هو عدم وجود قواعد بيانات 

علمية �شاملة لدى املوؤ�ش�شات،  ونق�س خم�ش�شات التدريب،  والرتهل الناجت عن زيادة اأعداد 

املوظفني،  و�شعف توزيعهم بناء على احتياجات العمل،  بالإ�شافة اإلى ما يجري من اإ�شعاف 

تهديد  الناجم عن  الإداري  ال�شتقرار  العامني،  وجتاهل دورهم يف  واملديرين  الأمناء  لدور 

الوزراء لدورهم الوظيفي والتغول على �شالحياتهم.

ب-العوامل املو�شوعية
درجة توفر املوؤ�ش�شية يف بناء واأداء اأجهزة الإدارة العليا للدولة ممثلة مبجل�س الوزراء،    .1

الف�شاد.  مكافحة  هيئة  فيها  مبا  النزاهة  ومنظومة  املحا�شبة،   وديوان  الأمة،   وجمل�س 

وانعكا�س توفرها على التعاون والتن�شيق يف ما بني املوؤ�ش�شات املنفذة للخطط.

تردد الإرادة ال�شيا�شية القوية الداعمة لفكر التخطيط للتنمية وتطبيقه لدى الإدارة   .2

العليا للدولة،  حيث يتم التعبري عن هذه الإرادة من خالل امل�شتوى الفني لوثائق التخطيط 

ال�شادرة عن املوؤ�ش�شات،  وال�شتمرارية يف جهود التخطيط،  ومتابعة اأداء تنفيذ اخلطط،  

وتقييم نتائجها ومراجعتها يف �شوء التقييم.

وبنائها  �الأهد�ف،   بتحقيق  �الرتباط  �أ�ضا�ض  على  للموؤ�ض�ضات  �ل�ضنوية  �ملو�زنات  ت�ضميم   .3

على حتديد الأولويات بناء على درجة اأهميتها،  وتوفري املخ�ش�شات املالية لأقرب ما ميكن 

اإلى احتياجات تنفيذ الأهداف.

اأهلية القطاع اخلا�س لإجناز امل�شاريع املحالة عليه مبوجب العطاءات والتقّيد باملوا�شفات   .4

الإن�شائية  امل�شاريع  تنفذ  ل  احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأن  ذلك  املحددة.  والأوقات  املطلوبة 
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والهند�شية،  وما يت�شل بالبنية التحتية،  و�شراء املعدات والأجهزة للم�شاريع واملوؤ�ش�شات،  

حتيل  حيث  ال�شيانة  واأعمال  وقرطا�شية  واأثاث  اأجهزة  من  املوؤ�ش�شات  عمل  وم�شتلزمات 

تنفيذها مبوجب عطاءات للقطاع اخلا�س.

م�شتوى م�شاركة القطاع اخلا�س يف اإعداد ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات واخلطط التنفيذية.  .5

ولتقييم هذه العوامل املو�شوعية املت�شلة بدرجة موؤ�ش�شية بناء واأداء الإدارة العليا للدولة،  

ميكن الرجوع اأي�شًا اإلى تقارير موؤ�ش�شة جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز،  وتقارير ديوان 

املحا�شبة التي اأ�شري اإليها يف تقييم العوامل الذاتية.

اأما بالن�شبة لوجود الإرادة ال�شيا�شية الداعمة للتخطيط للتنمية لدى الإدارة العليا للدولة،  

تتابع  انتظام  عدم  من  ذلك  على  ي�شتدل  الإرادة.  هذه  �شعف  اإلى  ي�شري  العملي  الواقع  فاإن 

التنموية،  والتخلي عن متابعتها عند تغيري احلكومة،  وال�شعف يف متابعة تنفيذ  اخلطط 

اخلطط وتقييمها موؤ�ش�شيًا وبوثائق من�شورة.

املخ�ش�شات  وتوفري  الأولوية  ذات  بالأهداف  بربطها  فعال  نحو  على  املوازنات  ت�شميم  وعن 

املوازنة  بقانون  تلتزم  ل  للموؤ�ش�شات  ال�شنوية  املوازنات  فاإن  تنفيذها،   لحتياجات  الأقرب 

العامة يف الأردن رقم )58( ل�شنة 2008 الذي يفر�س موازنة الربامج املوجهة بالأداء. كما اإن 

املوازنات غالبًا ما ت�شدر كن�شخ مكررة عن �شابقاتها ب�شبب نق�س التمويل والعجز يف موازنات 

الدولة،  حيث ي�شبق اإعداد املوازنات عادة بالغ احلكومة الذي يت�شمن �شروطًا ل ترتك جماًل 

لإعادة هند�شتها اأو تعديل خم�ش�شاتها التنموية اإل مبا ت�شمح به املنح والقرو�س اخلارجية 

املي�شرة والتي عادة ما تكون غري كافية.

وبالن�شبة لأهلية القطاع اخلا�س القائم على تنفيذ العطاءات املحالة عليه،  فُتظهر عجزًا 

غري قليل تك�شف عنه تقارير ديوان املحا�شبة اإن كان على �شعيد اللتزام باملوا�شفات اأو مبدة 

التنفيذ. 

وحول م�شتوى م�شاركة القطاع اخلا�س يف اإعداد اخلطط وتنفيذها،  فقد اأ�شبح له موؤخرًا دور 

وا�شح يف اإعداد اخلطط. واأما قيامه بال�شتثمار يف امل�شاريع التنموية املحددة يف اخلطط،  فاإن 

القطاع اخلا�س يف الغالب ل ينفذ من امل�شاريع �شوى التي تت�شل بخرباته التقليدية وحتقق 

له اأعلى قدر من الربح،  لكنه واإن مل ين�شق يف ما ينفذه من م�شاريع مع اجلهات احلكومية ومل 

اأنه ي�شتجيب يف اختياره مل�شاريعه لالحتياجات التي يطلبها  يلتزم بخططها التاأ�شريية،  اإل 

ال�شوق،  وهو ما يجعلها يف الغالب قريبة ملتطلبات التنمية اأو غري بعيدة عنها على الأقل.



تقرير حالة البالد: الزراعة والرثوة الحيوانية

21

سابعاً: نتائج السياسات واإلسرتاتيجيات والخطط التنفيذية 

املنبثقة عنها

هناك عدد من املوؤ�شرات القائمة ن�شوقها لبيان نتائج ال�شيا�شات احلكومية والإ�شرتاتيجيات 

ما  ومنها  اإيجابي،   ما هو  املنبثقة عنها؛ فمنها  التنفيذية  وُطّبقت،  واخلطط  ُاعتمدت  التي 

ي�شري اإلى حاجة القطاع الزراعي اإلى املزيد من اجلهد التخطيطي والتنفيذي من اأجل تنميته 

والتخل�س من املعيقات التي تعرت�س النهو�س به.

اأ. املوؤ�شرات الإيجابية
يبني اجلدول رقم )2( اخلا�س مبوؤ�شرات حالة القطاع الزراعي،  وجود تقدم يف امل�شاحات   .1

املزروعة،  والإنتاج النباتي واحليواين،  وم�شاحات املحميات الرعوية،  واأعداد املوا�شي،  

و�شادرات الأغنام احلّية،  واملنتجات الب�شتانية خالل 16 عامًا )2015-2000(.

اجلدول رقم )2(
موؤ�شرات حالة القطاع الزراعي للفرتة 2015-2000

2013-20072015-2009 2000-2002 الفرتة
650810995م�شاحة الزراعة املروية/األف دومن

150021502,345اإنتاج اخل�شار والفاكهة/األف طن
450630816امل�شاحات املزروعة بالزيتون/األف دومن

124120160اإنتاج الزيتون/األف طن
192432اإنتاج زيت الزيتون/األف طن

165255335م�شاحة املحميات الرعوية/األف دومن
790860950اإنتاج بي�س املائدة/مليون بي�شة

118145190اإنتاج حلوم الدجاج/األف طن
12,623,220,1اإنتاج اللحوم احلمراء/األف طن

214.9323.8442.5اإنتاج احلليب )اأبقار واأغنام وماعز(/األف طن
44,30072,30070,900اأعداد الأبقار/ راأ�س

240320450�شادرات الأغنام/ األف راأ�س

الن�شرة  العامة،   الإح�شاءات  ودائرة    ،2015-2000 ال�شنوية،   الإح�شائية  التقارير  الزراعة،   وزارة  امل�شدر: 

الزراعية ال�شنوية،  �شنوات عدة.

تنويع املنتجات الب�شتانية؛ فمنذ عام 1985 كانت البداية مع زراعة التفاح يف ال�شوبك،    .2

ثم متددت لت�شبح م�شاحتها الإجمالية بح�شب اأرقام عام 2017 ما جمموعه 23,895 دومنًا 

ُتنتج 39,902 طن،  من بينها: النخيل مب�شاحة 22,220 دومنًا ُتنتج 9,764 طنًا؛ واجلوافة 
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 4,413 2,474 دومنًا تنتج  اأطنان؛ والرّمان مب�شاحة   1,105 ُتنتج  2,385 دومنًا  مب�شاحة 

 1,179 مب�شاحة  والفراولة  طن؛   1,200 ُتنتج  دومن   3,000 مب�شاحة  والأ�شكدنيا  طنًا؛ 

دومنًا ُتنتج 4847 طنًا.

بلغ الكتفاء الذاتي من بع�س املنتجات ن�شبًا عالية،  ففي عام 2015 كانت ن�شب الكتفاء   .3

الذاتي 100% من بي�س املائدة،  و90% من زيت الزيتون،  و85% من حلوم الدجاج،  و%85 

من اخل�شار والفواكه،  و65% من احلليب،  و44% من حلوم الأغنام.

و�شل جمموع احل�شاد املائي بح�شب بيانات مديرية احل�شاد املائي يف وزارة الزراعة اإلى   .4

110.7 م.م3 عام 2014،  وحتت التنفيذ 11.7 م.م3،  واملخطط له حتى عام 2025 هو 14.6 
م.م3 لي�شبح املجموع 137 م.م3. وهذا ميثل جهدًا ت�شاركيًا بني وزارة الزراعة ووزارة املياه 

والري. هذا بالإ�شافة اإلى ال�شدود الكبرية التي تبلغ �شعتها بح�شب وزارة املياه 325 م.م3.

زيادة كفاءة ا�شتخدام مياه الري نتيجة لزيادة كفاءة نظام نقل مياه الري اإلى املزارع يف   .5

وادي الأردن،  وا�شتخدام نظام الري بالتنقيط. حيث انخف�شت خم�ش�شات مياه الري من 

750 م.م3 عام 2005،  اإلى 505 م.م3 عام 2014 رغم: 

ارتفاع امل�شاحة املروية من 720 األف دومن عام 2005،  اإلى 1.1 مليون دومن عام 2015.  -

 2.6 اإلى    ،2005 مليون طن عام   1.6 من  املروية  الب�شتانية  املنتجات  من  الإنتاج  وارتفاع   -

مليون طن عام 2015.

يف تكامالته مع اخللف،  �شاعد منو قطاع الزراعة على منو اإنتاج جمموعة من م�شتلزمات   .6

الإنتاج بلغت �شادراتها عام 2014،  بح�شب الكتاب الإح�شائي ال�شنوي ال�شادر عن دائرة 

الذائبة،   والأ�شمدة  البذور،   من  تتكون  دينار،  وهي  مليون   115.5 العامة،   الإح�شاءات 

واملبيدات احل�شرية،  والأعالف،  والعالجات واللقاحات البيطرية.

الزراعة يف  فاإّن قطاع  الغذائية،   ال�شناعات  اأ�شحاب اخلربة يف  بع�س  بح�شب تقديرات   .7

تكامالته لالأمام،  يوفر ما ن�شبته 20%-30% من احتياجات ت�شنيع الغذاء القائم على 

املنتجات النباتية واحليوانية.

بالأ�شعار  منوًا  الأكرث  الزراعة  قطاع  كان  ال�شنوي،   الإح�شائي  الكتاب  اأرقام  بح�شب   .8

اجلارية بني القطاعات القت�شادية الأخرى كمعدل للفرتة 2005-2016،  بن�شبة %14،  

متفوقًا يف ذلك على معدل منو القت�شاد الكلي بالأ�شعار اجلارية للفرتة نف�شها،  والذي بلغ 

.%12.1

ال�شادرات  منو  من  اأعلى  بن�شبة  اجلارية  بالأ�شعار  والغذائية  الزراعية  ال�شادرات  منت   .9
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الوطنية كمعدل للفرتة 2006-2016،  حيث منت بن�شبة 7.1%،  يف حني منت ال�شادرات 

الكلية بن�شبة 6.2%،  وفق اأرقام الكتاب الإح�شائي ال�شنوي. 

10. ي�شري الكتاب الإح�شائي ال�شنوي اإلى اأن الأ�شعار القيا�شية للمنتجني الزراعيني بالأ�شعار 

اجلارية لل�شنوات الع�شر الأخرية 2007-2016،  بلغت على الرتتيب: %100،  %116.3،  

98.9%،  117.8%،  112.8%،  115.6%،  143%،  146.9،  156,1%،  141%،  ما يعني اأن 
الأ�شعار كانت من�شفة للمزارعني عدا عام 2009.

ب. النتائج واملوؤ�شرات ال�شلبية
التو�شع  ب�شبب  الزراعية  الأرا�شي  ح�شاب  على  البلدي  التنظيم  يف  كبري  تو�شع  يوجد   .1

الأفقي غري املربر للبناء ورغبة اأ�شحاب الأرا�شي يف رفع اأ�شعارها. وما زال املجل�س الأعلى 

للتنظيم واحلكومات،  يخالفان نظام الأرا�شي رقم )36( ل�شنة 2007 حتت �شغط ت�شجيع 

التقيد  من  للتهرب  الأرا�شي  ا�شتعمال  خريطة  حتديث  عن  يتغا�شيان  كما  ال�شتثمار. 

بتطبيق النظام.

امل�شتغلني  اإجمايل  من  باأجر  الزراعي  القطاع  يف  الأردنيني  من  الدائمني  امل�شتغلني  ن�شبة   .2

الدائمني من الأردنيني باأجر،  هي 1.87%. وهناك اإحجام من العمالة الأردنية عن العمل 

اإلى قطاعات  اأ�شبح يعتمد على العمالة الوافدة التي تهرب منه  يف قطاع الزراعة الذي 

اأعلى اأجرًا،  ما يقّلل من توفرها،  ويرفع اأجورها على قطاع الزراعة.

تراجع نوعية مياه الري من امل�شادر ال�شطحية ب�شبب تزايد ن�شبة املياه العادمة املعاجلة   .3

فيه،  حيث ارتفعت ن�شبتها من نحو 12.4% يف عام 2005 اإلى 24.4% يف عام 2014،  وهي يف 

طريقها لالرتفاع اإلى 33.6% يف عام 2025 بح�شب الإ�شرتاتيجية الوطنية للمياه 2016-

.2025

والت�شويق،  و�شعف  الإنتاج  الإنتاج يف قطاعي  ب�شبب �شغر وحدات  الإنتاجية  انخفا�س   .4

ا�شتخدام التكنولوجيا،  و�شعف البحث العلمي والإر�شاد لدى القطاعني احلكومي واخلا�س،  

من  ويقّلل  املنتوج،   تكلفة  من  يزيد  ما    ،)GAP( اجليدة  الزراعية  املمار�شات  و�شعف 

جودته النوعية،  ويوؤدي اإلى تراجع قدرته التناف�شية. ومن اأمثلة انخفا�س الإنتاجية:

انخفا�س العائد على وحدة املياه.  - 

غياب الرتبية املكثفة لالأغنام.  -

�شعف اأعداد مواليد الأغنام واإنتاجها من احلليب.  -
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�شعف الإنتاجية يف اخل�شار والفاكهة يف الزراعة املك�شوفة،  مقارنة بالزراعة داخل   -

البيوت البال�شتيكية.

املتابعة والرقابة والت�شجيع  التعاونية الزراعية ل تلقى الهتمام الكايف من  اجلمعيات   .5

وتوافر نافذة متويلية خا�شة بها.

اأرقام الكتاب الإح�شائي ال�شنوي،  ما زالت تتو�شع مع الفارق  الفجوه الغذائية،  بح�شب   .6

بني امل�شتوردات وال�شادرات من الغذاء،  حيث ات�شعت من 918 مليون دينار عام 2007،  اإلى 

1,088 مليون دينار عام 2011،  ثم اإلى 1,829 مليون عام 2014.

ارتفاع ن�شبة الفقد والتلف يف املنتجات الزراعية،  وخا�شة اخل�شار والفواكه يف مرحلتي   .7

الإنتاج والت�شويق. وعادة ما تقدر منظمة الفاو هذه الن�شبة يف الدول النامية مبا يزيد 

على 15% من الإنتاج. واإذا افرت�شنا اأنها ت�شاوي يف الأردن 10% فقط،  فاإن ذلك يعني اأن 

حجم الفقد والتلف ي�شل اإلى 250 األف طن �شنويًا.

ما تزال املزادات يف اأ�شواق اجلملة للخ�شار والفواكه التي تت�شكل مبوجبها الأ�شعار،  ت�شوبها   .8

الفو�شى التي توؤثر �شلبيًا على اأ�شعار املزارعني. ويتطلب التغلب عليها ت�شكيل جلنة متثل 

عددًا من اجلهات ذات العالقة للرقابة على هذه املزادات.

اإلى الأ�شواق الأوروبية ب�شبب  ما تزال املوا�شي الأردنية ومنتجاتها غري مهّياأة للت�شدير   .9

عدم وجود نظام تتبع Traceability لها يف الأردن.

10. ما زالت 93% من �شادرات اخل�شار والفواكه،  تذهب لالأ�شواق التقليدية العربية املجاورة 

الدخل،   عالية  الأوروبية  الأ�شواق  يف  التو�شع  اإلى  ال�شادرات  هذه  وتفتقر  واخلليجية. 

واإلى الدخول يف اأ�شرع وقت اإلى ال�شوق الرو�شية الوا�شعة،  وخ�شو�شًا يف مو�شم ال�شتاء.

11. ما يزال النقل هو العائق الأكرب اأمام ال�شادرات الزراعية،  فالنقل الربي لي�س منتظمًا 

خالل  من  متاح  غري  تكلفته  يف  املناف�س  البحري  والنقل  مرتفعة.  واأجوره  توفره،   يف 

ميناء العقبة،  وتواجهه عقبات يف املوانئ املجاورة. كذلك فاإن النقل اجلوي ما يزال يتم 

بطائرات الركاب فقط،  وهو غري متاح على نحو كاٍف ومنتظم،  واأجوره عالية.



تقرير حالة البالد: الزراعة والرثوة الحيوانية

25

ثامناً: نتائج التقييم وعالقتها بحالة القطاع ومؤرشات أدائه محلياً 

ودولياً

ا�شتعرا�س  اأوًل  مت  اأدائه،   وموؤ�شرات  القطاع  بحالة  وعالقتها  التقييم  بنتائج  لالإحاطة 

ا�شتعرا�س  جانب  اإلى  القطاع،   لتنمية  املعلنة  وخططها  واإ�شرتاتيجياتها  احلكومة  �شيا�شات 

قدرة املوؤ�ش�شات احلكومية املعنية على تنفيذها وحتقيق اأهدافها.

خالل  من  واخلطط  والإ�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  هذه  تطبيق  نتائج  ثانيًا  ُحّددت  ثم 

الفعلي  التنفيذ  ا�شتعرا�س مدى  الزراعة،  وكذلك  ال�شيا�شات احلكومية يف قطاع  ا�شتعرا�س 

ال�شيا�شات  تطبيق  نتائج  ا�شتعرا�س  اإلى  بال�شافة  التنفيذية،   اخلطط  يف  املعلنة  لالأهداف 

والإ�شرتاتيجيات واخلطط التنفيذية.

نتيجة  املتحققة  التنموية  الإجنازات  بني  العالقة  يف  الفجوة  َدت  ُحدِّ تقدم،   ما  �شوء  ويف 

اأدائه.  وموؤ�شرات  القطاع  حالة  وبني  ُطّبقت،   التي  واخلطط  والإ�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 

د الفجوة من خالل ا�شتعرا�س موؤ�شرات الأداء الإيجابية وغري الإيجابية. و�شُتحدَّ

اأ. م�شاهمة القطاع يف القت�شاد الوطني
)1( املوؤ�شرات الإيجابية:

يحتل القطاع املركز الأول يف ن�شبة النمو بالأ�شعار اجلارية بني القطاعات القت�شادية   .1

على مدى 12 �شنة يف الفرتة 2005-2016،  حيث �شّجلت ن�شبة النمو 14%،  يف حني كانت 

ن�شبة منو القت�شاد الكلي هي %12.1.

يحتل القطاع املركز الأول بني القطاعات القت�شادية يف ن�شبة منو �شادراته على مدى 11   .2

�شنة يف الفرتة 2006-2016،  مبعدل 7.1%،  يف حني منت ال�شادرات الوطنية يف الفرتة 

نف�شها مبعدل %6.2.

ال�شنوات  خالل  الوطنية  ال�شادرات  من  والغذائية  الزراعية  ال�شادرات  ن�شبة  تراوحت   .3

ال�شادرات  بعد  ثانيًا  بذلك  وتاأتي    ،%21-%16 بني  ما    ،2015-2006 املا�شية  الع�شر 

ال�شناعية،  اأو ثالثًا بعد ال�شادرات التعدينية يف بع�س الأحيان.

الرتتيب:  على   2016-2007 الفرتة  خالل  الزراعيني  للمنتجني  القيا�شية  الأ�شعار  بلغت   .4

  ،%156.1  ،%146.9  ،%143  ،%115.6  ،%112.8  ،%117.8 ،%98.9  ،%116.3  ،%100

 .%141
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ن�شب اكتفاء مائة باملائة من حلوم املاعز واحلليب الطازج وبي�س املائدة والزيتون وزيت   .5

الزيتون،  وفوق 80% من اخل�شار والفواكه وحلوم الدجاج.  

)2( املوؤ�شرات غري الإيجابية:

ما زالت ن�شبة م�شاهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل ترتاوح بني 3-3.9%،  وهي ن�شبة   -1

قليلة،  واإن كان لها اأ�شبابها.

بلغت ن�شبة امل�شتغلني الأردنيني الدائمني باأجر يف القطاع،  اإلى اإجمايل الأردنيني امل�شتغلني   -2

الدائمني باأجر يف عام 2014،  ما ن�شبته 1.87%،  وهي ن�شبة �شعيفة.

ب. ال�شيا�شات احلكومية
 )1( املوؤ�شرات الإيجابية:

1. �شمولية اأهداف ال�شيا�شات،  ما اأدى اإلى تنوع ال�شيا�شات،  وتعدد اأهدافها العامة اإلى �شبعة 

اأهداف.

2. الت�شريع لتحرير التجارة الزراعية املحلية واخلارجية.

3. و�شع قواعد فنية )موا�شفات اإجبارية( لل�شلع متوافقة مع املعايري الدولية. 

4. الت�شريع للحفاظ على حرية ال�شوق املحلية وتناف�شيتها.

5. الت�شريع حلماية املنتجات املحلية من املناف�شة غري العادلة وبخا�شة امل�شتوردات ال�شارة.

6. امل�شاعدة يف فتح الأ�شواق الت�شديرية.

7. تقدمي اإعفاءات جمركية و�شريبية مل�شتلزمات الإنتاج،  )ُفر�شت موؤخرًا �شريبة مبيعات 

على م�شتلزمات الإنتاج،  وينبغي مراجعة احلكومة لقرارها هذا(.

8. تقدمي الدعم املبا�شر )Subsidy( للقطاع الزراعي بقيمة اإجمالية �شنوية قدرها 125 

مليون دينار،  متثل 16.7% من الناجت املحلي الزراعي،  ما يجعله دعمًا جيدًا،  وي�شبح دعمًا 

كبريًا اإذا ما اأ�شفنا اإليه الإعفاءات اجلمركية وال�شريبية على م�شتلزمات الإنتاج. وي�شمل 

الدعم البنى التحتية،  وبرامج خدمات ال�شحة النباتية وال�شحة احليوانية،  واملراقبة 

اإنتاجها وت�شويقها،  والبحث والإر�شاد  على احليوانات والنباتات ومنتجاتها وم�شتلزمات 

الأرا�شي،   وتطوير  �شيانة  وم�شاريع  واملراعي،   واحلراج  املختربية،   واخلدمات  الزراعي 

ودعم الأعالف واملياه واأ�شعار القمح وال�شعري.
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)2( املوؤ�شرات غري الإيجابية:

1. �شعف اآليات ال�شيا�شات لتو�شيل الدعم واخلدمات املدعومة للفئة امل�شتهدفة.

2. �شعف املتابعة والتقييم لل�شيا�شات للتاأكد من حتقيق اأهدافها.

3. �شعف ا�شتقرار ال�شيا�شات ب�شبب التعديل عليها اأو اتخاذ قرارات تقلل من تاأثريها.

ال�شيا�شات من ت�شارب م�شالح بني فئات داخل قطاع الزراعة،  ومع فئات يف  4. ما ين�شاأ عن 

قطاعات اأخرى.

5. الإخفاق يف بناء قواعد للبيانات ويف بناء املوازنات ال�شنوية على اأ�شا�س الربامج املوجهة 

لالداء.

ت. التنفيذ الفعلي لالأهداف املعلنة يف اخلطط
)1( املوؤ�شرات الإيجابية:

1. اإ�شدار قانون املناف�شة رقم )49( ل�شنة 2002 للمحافظة على حرية ال�شوق وتناف�شيتها.

2. اإ�شدار قانون حماية الإنتاج الوطني رقم )21( ل�شنة 2004 حلماية املنتجات الوطنية من 

امل�شتوردات ال�شارة.

3. تقدمي ما معدله 17 مليون دينار �شنويًا للبنية التحتية للقطاع.

4. اإعفاء م�شتلزمات الإنتاج الزراعي من الر�شوم اجلمركية.

5. اإعفاء م�شتلزمات الإنتاج الزراعي من ال�شريبة العامة على املبيعات.

القانون رقم )34( ل�شنة  اإعفاء املزارعني من �شريبة الدخل مبوجب الفقرة )5/اأ( من   .6

.2014

51.9% من اإجمايل املياه املتاحة  7. توفري الحتياجات املائية للزراعة )505 م.م3 ت�شكل 

لال�شتعمالت كافة(.

البادية،   مناطق  يف  معظمها  املائي  احل�شاد  اإطار  يف  وبرك  وحفائر  ترابية  �شدود  اإن�شاء   .8

11.7م.م3.  111م.م3 وحتت التنفيذ م�شاريع بطاقة  2014 نحو  بلغت طاقتها حتى عام 

وتت�شمن اخلطة حتى عام 2025 م�شاريع بطاقة 14.6 م.م3 لي�شبح الإجمايل 137 م.م3.

9. تقدم احلكومة م�شاعدة �شنوية للموؤ�ش�شة التعاونية الأردنية مقدارها مليون دينار للقيام 

بتقدمي اخلدمات للتعاونيات،  ومن �شمنها التعاونيات الزراعية.
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مليون   40-37 �شنوي يرتاوح بني  الأغنام مبعدل  لقطاع  لالأعالف  10. تقدم احلكومة دعمًا 

دينار �شنويًا.

11. تقدم احلكومة دعمًا لأ�شعار املياه يف وادي الأردن بقيمة 10 ماليني دينار �شنويًا.

12. ت�شرتي احلكومة القمح وال�شعري باأ�شعار مدعومة مبعدل ثالثة ماليني دينار �شنويًا.

13. تقدم احلكومة دعمًا لربامج وقاية النبات واحليوان مبعدل 35 مليون دينار �شنويًا.

14. تقدم موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي قرو�شًا �شنوية للمزارعني مبعدل 38 مليون دينار �شنويًا 

بفوائد مناف�شة )1-2 نقطة مئوية(.

جمموعه  ما   )2017-1985( عامًا   32 خالل  احلكومة  قدمت  الطارئة،   امل�شاعدات  اإطار  يف   .15

64.2 مليون دينار من امل�شاعدات لقطاع الزراعة مبعدل مليوين دينار �شنويًا على النحو التايل:

اإعفاء املزارعني من الفوائد على قرو�شهم امل�شتحقة ما بني عامي 1985 و2012 مببلغ   -

50.7 مليون دينار،  ومببلغ 2.175 مليون دينار يف عام 2017.

تعوي�س املزراعني عن الأ�شرار التي حلقت بهم من ال�شقيع مببلغ 9.3 مليون دينار عام   -

2008،  و1.6مليون دينار عام 2014،  و1.4 مليون دينار عام 2017.

)2( املوؤ�شرات غري الإيجابية:

1. هناك تراجع يف نوعية مياه الري نتيجة خلطها بــ 123 م.م3 من املياه العادمة املعاجلة 

505 م.م3. و�شوف ت�شل كمية املياه العادمة املعاجلة عام  24% من مياه الري البالغة  متثل 

2025 اإلى 235 م.م3،  متثل 33.6% من اإجمايل مياه الري املتاحة.

2. غياب اأي نتائج جلهود توفري و�شائل النقل البحري واجلوي لل�شادرات ب�شكل فّعال.

3. جهود البحث العلمي والإر�شاد الزراعي احلكومي ما زالت متوا�شعة.

4. ما زالت قرو�س موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي بحدود 13% من اإجمايل القرو�س املوؤ�ش�شية 

لقطاع الزراع فقط.

للبنوك  الت�شهيالت  اإجمايل  من   %1.5 متثل  الزراعي  للقطاع  البنوك  قرو�س  زالت  ما   .5

الأردنية.

من  املطلوبة  امل�شاعدات  تلقى  ول  متويلية،   نافذة  دون  من  التعاونية  اجلمعيات  زالت  ما   .6

املوؤ�ش�شة التعاونية.

7. ما زال برنامج وقاية النبات وال�شحة النباتية غري كاٍف.
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8. ما زال برنامج اخلدمات البيطرية وال�شحة احليوانية غري كاٍف.

ث. املوؤ�شرات املحلية
يف  تتمثل    ،2015-2005 الفرتة  خالل  الزراعة  لقطاع  اإيجابية  حملية  موؤ�شرات  وجود  مع 

ن�شب منو مرتفعة للقطاع )14%(،  ون�شب منو مرتفعة ل�شادراته )7%(،  والتي ت�شكل %18 

من ال�شادرات الوطنية،  اإل ان م�شاهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل ما زالت متوا�شعة،  

حيث بلغت للفرتة 2011-2015 ما ن�شبته 3.7%،  وكذلك الأمر بالن�شبة للم�شتغلني الأردنيني 

يف القطاع من اإجمايل امل�شتغلني الأردنيني للفرتة نف�شها،  والتي تبلغ 1.87%. كما اإن الفجوة 

الغذائية ما زالت يف حالة ازدياد،  حيث بلغت امل�شتوردات من ال�شلع الزراعية والغذائية عام 

2438 مليون دينار وفق التقرير  2015 ما قيمته  2631 مليون دينار،  وعام  2014 ما قيمته 

ال�شنوي للبنك املركزي عام 2016.

ج. املوؤ�شرات يف التقارير الدولية
والدللت  التقرير  اإليها  تو�شل  التي  الإيجابية  غري  النتائج  بني  وا�شحة  عالقة  هناك 

ال�شلبية للموؤ�شرات الدولية لالأردن.

موؤ�شر �شهولة ممار�شة الأعمال )البنك الدويل،  2015(،  وقد �شّنف الأردن،  كما هو مبني   -1

يف وثيقة الأردن 2025،  يف املرتبة 117 بني 180 دولة،  واأعطى الأردن درجة 43% يف 

معيار اإجراء الأعمال و�شيادة القانون،  وهي درجة منخف�شة توؤثر �شلبيًا على ال�شتثمار 

يف قطاع الزراعة.

موؤ�شر التناف�شية )املنتدى القت�شادي العاملي،  2015(،  وقد �شّنف الأردن يف املرتبة 64   -2

)بني 144 دولة،  وال�شابع عربيًا،  كما هو مبني يف وثيقة الأردن 2025،  وهذا موؤ�شر �شعيف 

يوؤثر �شلبيًا على القدرات الت�شديرية،  وي�شعف القدرات التناف�شية لل�شلع الوطنية اأمام 

ال�شلع امل�شتوردة.

موؤ�شر احلوكمة )البنك الدويل،  2013(،  وقد قّدر فعالية احلكومة بدرجة 49% كما هو   -3

  ،2010 62% التي كانت عليه يف عام  2015،  مرتاجعة عن درجة  مبني يف وثيقة الأردن 

وهو ما يوؤ�شر اإلى �شعف اأداء املوؤ�ش�شات احلكومية لدورها التنموي يف القطاعات كافة.

موؤ�شر اإنتاجية العمل )البنك الدويل،  2013(،  وقد جاءت اإنتاجية الأردن منخف�شة،  وهي   -4

الأقل مقارنة باأربع دول اأخرى )تقا�س بالقيمة امل�شافة بالدولر من عمل �شخ�س واحد ل�شاعة 

واحدة(،  وبلغت بالن�شبة لالأردن 13 دولرًا مقابل 29 دولرًا لرتكيا و31 دولرًا لت�شيك،  و55 

دولرًا ل�شوي�شرا،  و71 دولرًا لإيرلندا،  كما هو مبني يف وثيقة الأردن 2025،  ويعني �شعف 

الإنتاجية زيادة تكاليف الإنتاج والت�شويق،  و�شعف القدرة التناف�شية لل�شلع الأردنية.
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التوصيات والحلول املقرتحة يف ضوء نتائج التقييم

اأوًل: يف جمال املوارد

اإلى  بالتوجه  الزراعية  الأرا�شي  ح�شاب  على  البلدي  التنظيم  تو�شعات  على  ال�شيطرة   .1

البناء العمودي.

اللتزام الدقيق يف تطبيق نظام ا�شتعمالت الأرا�شي،  واإ�شدار خريطة الأرا�شي باعتبارها   .2

مكونًا اأ�شا�شيًا من هذا النظام.

تعزيز م�شاريع احل�شاد املائي وخا�شة يف مناطق البادية.  .3

ا�شتكمال الري بالتنقيط يف الزراعة املروية بكاملها يف اململكة خالل ثالث �شنوات بتوفري   .4

حافز التمويل ثم بقوة القانون.

حتفيز التوجه للزراعة املائية )من دون تربة( ومتويل م�شاريعها باأ�شعار خمف�شة،  وتوفري   .5

التكنولوجيا والإر�شاد الالزمني.

اإمكانيات  وتطوير  الرتبة(  يف  للمياه  الطبيعي  )املخزون  اخل�شراء  املياه  على  املحافظة   .6

ال�شتفادة منها زراعيًا.

حت�شني خمرجات حمطات التنقية التي تخلط مبياه الري للمحافظة على نوعيتها عند   .7

م�شتوى املوا�شفة القيا�شية الأردنية.

عام  يف  دينار  مليون   100 اإلى  لي�شل  تدريجيًا  الزراعي  الإقرا�س  موؤ�ش�شة  راأ�شمال  رفع   .8

2025،  مع توفري ما ليقل عن 20 مليون دينار ك�شلف �شنوية للموؤ�ش�شة من البنك املركزي.

تو�شع موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي يف برناجمها الذي بداأته عام 2015 بتقدمي القرو�س   .9

لالأن�شطة الريفية غري الزراعية.

العمالة  �شوق  بتنظيم  اخلا�شة  الزراعة  ووزارة  العمل  وزارة  لتعليمات  ال�شارم  ال�شبط   .10

من  وهروبها  الوافدة  بالعمالة  املتاجرة  منع  من  ميكن  مبا  خمالفاتها  من  واحلد  الوافدة 

القطاع الزراعي اإلى قطاعات اأخرى.

مالحقة  يف  العمل  وزارة  مع  العام  والأمن  الداخلية  وزارة  يف  املخت�شة  الأجهزة  تعاون   .11

العمالة غري املرخ�شة والتي تعمل يف غري العمل املرخ�س لها العمل فيه.

اإرفاق �شورة عن البيان  اإمكانية الطلب من ال�شركات امل�شتوردة ملدخالت الإنتاج  12. درا�شة 

اجلمركي للمدخل مع طلب ت�شجيل املدخل الذي تتقدم به لوزارة الزراعة.
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ثانيًا: قطاع الإنتاج النباتي

عالية  املنتجات  اإنتاج  يف  والتو�شع  املنتجات،   وتنويع  الأ�شواق،   يف  بالطلب  الإنتاج  ربط   .1

القيمة والت�شديرية وذات امليزة الن�شبية بوا�شطة توفري املعلومات عن الأ�شواق،  وت�شجيع 

ال�شادرات،  وا�شتخدام �شيا�شات ت�شعري القرو�س ومياه الري والطاقة.

تنظيم موّجه بالتحفيز لإنتاج املنتجات الب�شتانية املروية يف الآبار الإرتوازية با�شتخدام   .2

�شيا�شة الأ�شعار املخف�شة للقرو�س واملياه والكهرباء.

ت�شديد الرقابة الفنية على م�شاتل اخل�شار والأ�شجار ونباتات الزينة،  وتطبيق قانون   .3

امل�شاتل  يف  زراعيني  مهند�شني  وتعيني  امل�شتوردة،   الأ�شتال  على  الوطني  الإنتاج  حماية 

الكبرية.

تقدمي اأكرب الت�شهيالت املمكنة لال�شتثمارات الوطنية يف م�شاريع اإنتاج البذور املهّجنة.  .4

التمويل  وتوفري  والت�شويق  الإنتاج  يف   GAP اجليدة  املمار�شات  على  املزارعني  تدريب   .5

لإعداد مزارعهم لذلك.

اإمكانية  ودرا�شة  الفي�شانات،   خطر  لي�شمل  املخاطر  اإدارة  �شندوق  دور  تو�شيع  درا�شة   .6

حتويل ال�شندوق اإلى �شركة تاأمني مب�شاركة القطاع اخلا�س وبحجم راأ�شمال ي�شمح باعادة 

التاأمني،  بحيث يتولى ال�شندوق دفع ن�شبة 50% من قيمة �الأق�ضاط �ل�ضنوية للمز�رعني 

نني. املوؤمَّ

ال�شتمرار يف ت�شجيع زراعة القمح وال�شعري ودعمها ب�شرائها باأ�شعار ت�شجيعية والتو�شع يف   .7

ذلك. واإنتاج البذار املالئمة واإكثارها لتحمل اجلفاف وظروف التغري املناخي،  وال�شتعانة 

باجلمعيات التعاونية للتغلب على تفتت امللكيات الذي يت�شبب بعزوف املزارعني عن زراعة 

احلبوب وجعلها غري اقت�شادية.

التو�شع يف م�شاريع الزراعات املقاومة لآثار التغري املناخي )الزراعة احلافظة،  الزراعة   .8

املركز  م�شاريع  تعزيز  خالل  من  اجلفاف(  متحملة  الأ�شناف  املائية،   الزراعة  امللحية،  

الوطني للبحث والإر�شاد يف هذا املجال.

التو�شع وال�شتمرار يف م�شاريع تطوير امل�شاقط املائية وا�شت�شالح الأرا�شي املمولة مبنح   .9

من املوؤ�ش�شات الدولية و�شبه امل�شتمرة يف موازنات وزارة الزراعة والتي تقدم كم�شاعدات 

ل�شغار املزارعني.

10. ت�شجيع قطاع الأزهار ونباتات الزينة بتغيري موقع بور�شة الأزهار اأو اإعادة تاأهيل املوقع احلايل،  

وخف�س �شريبة املبيعات من 16% اإلى 8%،  اإذا مل يكن ممكنًا حت�شيلها من حمالت التجزئة.
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م�شتلزمات  على  مبيعات  �شريبة  بفر�س   2018 عام  يف  املتخذ  احلكومة  قرار  مراجعة   .11

الإنتاج والنظر يف اإلغائها.

ثالثًا: قطاع احلراج واملراعي

حتريج 60 األف دومن حول ال�شدود بهدف حماية ال�شدود من الرت�شبات وزيادة امل�شاحة   .1

املحرجة.

كامريات  وتوفري  املراقبة  اأبراج  ببناء  العتداءات  من  احلراج  حماية  و�شائل  تعزيز   .2

املراقبة.

التو�شع يف اإن�شاء املحميات الرعوية يف البادية.  .3

التعوي�شات  البادية بدعم من م�شروع  البيطرية يف  املائي واخلدمات  التو�شع يف احل�شاد   .4

البيئية.

رابعًا: قطاع الإنتاج احليواين

اإن�شاء ثالثة حماجر بيطرية لوزارة الزراعة يف العقبة واملفرق والبادية الو�شطى.  .1

نحو  يكلف  الذي  الأعالف  م�شروع دعم  �شنوات من  التدريجي على مدى ع�شر  الن�شحاب   .2

40 مليون دينار �شنويًا وي�شوبه الف�شاد ل�شالح م�شروع خا�س بتطوير اخلدمات ال�شحية 

خمتربات  وتطوير  متنقلة(  بيطرية  وعيادات  ولقاحات،   عالجات،   )توفري  البيطرية 

الرثوة احليوانية والأعالف.

بني  ما  بالتعاون  املزارع  يف  الري  مياه  جتميع  برك  يف  الأ�شماك  ل�شتزراع  م�شروع  تنفيذ   .3

املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي واملنظمات غري احلكومية.

تو�شيع م�شروع التح�شني الوراثي لأغنام العوا�شي يف وزارة الزراعة وتعزيزه،  لكونه يهدف   .4

اإلى زيادة اأعداد املواليد ورفع اإنتاج احلليب.

م�شتلزمات  على  مبيعات  �شريبة  بفر�س   2018 عام  يف  املتخذ  احلكومة  قرار  مراجعة   .5

الإنتاج والنظر يف اإلغائها.

خام�شًا: الت�شويق الزراعي

اأ. الت�شويق املحلي للمنتجات النباتية

اإن�شاء قاعدة بيانات �شاملة لقطاعي الإنتاج والت�شويق لدى وزارة الزراعة.  .1

ن�شر البيانات واملعلومات عن ال�شوق املحلية )معلومات العر�س والطلب والأ�شعار واملوا�شفات   .2

وم�شّدرين  بيع  ووكالء  مزارعني  من  جميعهم  للمعنيني  وتوفريها  الفنية(  والقواعد 
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وم�شتهلكني وجهات حكومية.

تدريب املنتجني على املمار�شات الزراعية اجليدة يف الإنتاج )زيادة اإنتاج،  وجودة نوعية،    .3

وخف�س الفقد والتلف(.

الأويل  والتربيد  القطف  اأعمال  يف  اجليدة  الت�شويقية  املمار�شات  على  املنتجني  تدريب   .4

والفرز والتدريج والتعبئة والنقل والتخزين.

فنيًا  مالءمتها  لعدم  والفاكهة  اخل�شار  لتعبئة  »البول�شرتين«  عبوات  ا�شتخدام  اإلغاء   .5

ولأ�شرارها البيئية.

ا�شتكمال عملية البيع بالوزن لدى وكالء البيع يف �شوق اجلملة،  وحتديد مقا�شات العبوات   .6

ملختلف اأنواع املنتجات.

مراقبة نزاهة مزادات البيع وال�شراء حتى ل تتم بيوعات متعددة داخل �شوق اجلملة   .7

اأو باإعالن زمن لكل  اأ�شعار املزارعني،  وذلك باإيجاد جلنة ملراقبة املزادات،   على ح�شاب 

عملية مزاد مرتبط بوجود �شاعة يراها اجلميع،  اأو باأن يبداأ املزاد من اأعلى �شعر ممكن 

والنزول منه اإلى الأ�شعار الأقل.

تخ�شي�س �شاحة خا�شة لبيع املنتجات املعرو�شة للت�شدير يف اأ�شواق اجلملة.  .8

الإنتاج  حماية  قانون  تفعيل  ل�شمان  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة  الزراعة  وزارة  تعاون   .9

الوطني من اأجل حماية املنتجات املحلية من املناف�شة ال�شارة وغري امل�شموح بها من قبل 

امل�شتوردات مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية،  وبخا�شة قواعد احلماية من الإغراق 

والزيادات املفاجئة يف امل�شتوردات وامل�شتوردات املدعومة دعمًا غري م�شموح به.

10. حت�شني اأو�شاع �شوقي اجلملة للخ�شار والفواكه يف عّمان والعار�شة. والإ�شراع يف اإن�شاء �شوق 

جديدة للجملة يف كل من اإربد وعّمان،  مع اإبقاء �شوق اجلملة احلالية يف عّمان ك�شوق للت�شدير.

ي�شكل  الذي  اليدوي  القطف  تكاليف  خلف�س  الزيتون  ثمار  قاطفات  ا�شتخدام  ت�شجيع   .11

اأعلى ن�شبة من بنود تكاليف الإنتاج والت�شويق معًا.

12. �شبط حركة البوندد )خمازن جمركية لإعادة الت�شدير( ملنع ت�شرب املنتجات امل�شتوردة 

منها اإلى ال�شوق املحلية.

13. اإ�شدار قانون حماية امل�شتهلك.

ب. ت�شويق ال�شادرات النباتية

1. تدريب املزارعني على املمار�شات الزراعية اجليدة يف الإنتاج والت�شويق.
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2. تطوير زراعات تعاقدية بني امل�شدرين واملزارعني.

3. بناء �شراكات اإ�شرتاتيجية مع امل�شتوردين يف الأ�شواق الت�شديرية.

4. بناء تكتالت للمزارعني يف الأغوار للتعاقد مع م�شدرين حمليني اأو للقيام بالت�شدير اأي�شًا 

باهتمام  تنظر  م�شتوردة  �شركات  مع  �شراكات  بناء  وبهدف  القيمة،   عالية  خ�شار  لأنواع 

كبري للمنتجات الأردنية يف مو�شم ال�شتاء.

وباأجور  منا�ضبة  فنية  ب�ضروط  توفره  حيث  من  �لت�ضدير  لنجاح  عامل  �أهم  هو  �لنقل   .5

منا�شبة،  ما يتطلب الآتي:

 Charterوطائرات الركاب  بطائرات  اجلوي  النقل  و�شائط  توفري  جهود  متابعة   -

)الطائرات اخلا�شة بنقل الب�شائع(.

�شاحنات  )حتميل   RO-RO فيها  مبا  البحري  النقل  و�شائط  توفري  جهود  متابعة   -

الب�شائع على ظهر ال�شفن(.

التغلب على م�شاكل النقل الربي املحلي الذي ما زال قائمًا على امللكية الفردية.  -

6. مراجعة اتفاقيات النقل مع دول مرور ال�شادرات اإلى مقا�شدها النهائية.

7. تطوير اتفاقيات جتارية مع دول الأ�شواق الت�شديرية للح�شول على المتيازات التف�شيلية 

املتاحة فيها.

8. �شعي ال�شركات اخلا�شة وامل�شدرين ل�شركات اإ�شرتاتيجية مع �شركات الإنتاج والت�شويق يف 

الأ�شواق الت�شديرية من اأجل اكت�شاب اخلربة منها،  ونقل التكنولوجيا يف جمال الإنتاج 

والت�شويق.

9. تعزيز دور هيئة العتماد الوطنية بعد اعتمادها دوليًا يف ت�شرين الثاين 2017 من اأجل 

تعزيز العتماد الدويل للمختربات و�شهادات العتماد واجلودة واملطابقة الأردنية.

ت.  الت�شويق املحلي للمنتجات احليوانية

1. بناء اأ�شواق جملة للموا�شي يف املحافظات الأكرث تربية لها.

2. بناء ثالثة حماجر بيطرية يف كل من العقبة واملفرق والبادية الو�شطى.

3. التوقف عن ا�شترياد الأغنام ال�شبيهة بالأغنام املحلية.

4. التخلي التدريجي على مدى ع�شر �شنوات عن الدعم املقدم لالأعالف على الأقل وا�شتخدامه 

وعيادات  ولقاحات  عالجات  )تقدمي  احليوانية  ال�شحية  الرعاية  لتح�شني  برنامج  يف 

بيطرية متنقلة وحت�شني املختربات وتدريب الفنيني(.
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5. �شبط ال�شتخدامات املحظورة للحليب اجلاف يف �شناعات الألبان بح�شب تعليمات وزارة 

الزراعة.

6. تطبيق القواعد الفنية ال�شحية على الدجاج املجمد امل�شتورد من حيث مدة ال�شالحية،  

و�شالمة الأغلفة وبياناتها،  ون�شبة املياه التي حقن بها.

الزيادات  حيث  من  املخالفة  امل�شتوردات  من  الدواجن  حلوم  من  املحلي  الإنتاج  حماية   .7

املفاجئة يف كمياتها اأو ما اإذا كانت اأ�شعارها اإغراقية اأو تلقت دعمًا غري م�شموح لها به.

ت�شرب  عدم  ل�شمان  الت�شدير(  لإعادة  جمركية  )خمازن  البوندد  خمازن  حركة  �شبط   .8

الدجاج املجمد امل�شتورد منها. 

ث. ت�شويق ال�شادرات احليوانية

ال�شادرات احليوانية  باقي  ال�شادرات احليوانية.،  ومتثل  90% من  الأغنام  ت�شكل �شادرات 

كميات وقيمًا �شغرية لبي�س التفريخ وبي�س املائدة والع�شل. وتتمثل اأهم التو�شيات لتطوير 

ال�شادرات احليوانية مبا يلي:

تطبيق نظام تتبع املنتجات احليوانية ل�شمان ت�شديرها لأ�شواق الدول املتقدمة.  .1

اإ�شدار القواعد الفنية املتوائمة مع متطلبات الأ�شواق الت�شديرية وتطبيقها.  .2

تعزيز دور هيئة العتماد الوطنية بعد اعتمادها دوليًا يف ت�شرين الثاين 2017 من اأجل   .3

تعزيز العتماد الدويل للمختربات و�شهادات العتماد واجلودة واملطابقة الأردنية.

اإن�شاء املجمع احلجري البيطري ال�شحي )High Health Zone( ب�ضروط �ملنظمة   .4

العاملية ل�شحة احليوان OIE. وقد توقف اإن�شاوؤه بعد اأن بداأ ب�شبب نق�س يف التمويل،  مع 

اأن وجوده ميّكن الأردن من اأن ي�شبح مركزًا اإقليميًا لتجارة املوا�شي احلّية.

�شاد�شًا: البحث العلمي الزراعي والإر�شاد

اإجراء درا�شة من قبل جهة م�شتقلة لتقييم جدوى البحوث التي يجريها املركز الوطني   .1

من حيث ارتباطها باحتياجات القطاع الزراعي،  ومدى التطبيق العملي لنتائجها،  ودور 

خمرجات التطبيق يف جمالت زيادة الإنتاجية،  وحت�شني النوعية،  ومقاومة الأمرا�س 

والآفات،  وحتمل اجلفاف،  ونقل التقنيات احلديثة،  والتعاون مع اجلامعات يف هذا املجال.

التمويل  توفري  التخطيط  وزارة  من  والطلب  الزراعي،   لالإر�شاد  تقييمية  درا�شة  اإجراء   .2

الالزم لتنفيذ برنامج لتطوير الإر�شاد،  وتوفري اأدوات الإر�شاد،  ورفع قدرات املر�شدين.

�شوء  يف  الزراعي  والإر�شاد  للبحث  الوطني  املركز  اأداء  لتطوير  طريق  خريطة  و�شع   .3
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الدرا�شتني امل�شار اإليهما،  والتعاون مع اجلامعات يف هذا املجال.

امل�شتوردة،   اللحوم  امل�شادات احليوية يف  الوطني مبخترب فح�س  املركز  تزويد خمتربات   .4

.ESTA وخمترب فح�س بذور اخل�شراوات للتاأهيل لالن�شمام اإلى منظمة

�شابعًا: قطاع التعاون )اجلمعيات التعاونية الزراعية(

والإجنازي  واملايل  الإداري  الأداء  على  وتعزيزها  التعاونية  املوؤ�ش�شة  رقابة  تنظيم   .1

للجمعيات وتوفري نافذة متويلية لها.

املوؤ�ش�شة  اإلى  التخطيط  وزارة  يف  الإنتاجية  تعزيز  م�شروع  عرب  اجلمعيات  متويل  نقل   .2

التعاونية.

ثامنًا: ال�شتثمار الزراعي

تطوير خريطة ا�شتثمارية لقطاع الزراعة والغذاء.  .1

تقدمي حوافز ا�شتثمارية خا�شه للم�شتثمرين يف قطاع الزراعة والغذاء.  .2

اإعطاء الأولوية يف اخلريطة ال�شتثمارية للم�شاريع التالية:  .3

اإن�شاء �شركة م�شاهمة خا�شة لت�شويق املنتجات الب�شتانية.  -

الزراعية  املنتجات  اإن�شاء مباخر حديثة )Fumigation Chambers( لتعقيم   -

النباتية واحليوانية يف املعابر احلدودية.

اإن�شاء �شوق للخ�شار والفواكه يف اإربد.  -

اإن�شاء �شوق جملة حديثة للخ�شار والفواكه يف عّمان.  -

حتديث اأ�شواق اجلملة يف العار�شة والزرقاء.  -

اإن�شاء حماجر بيطرية حديثة يف كل من املفرق والعقبة والبادية الو�شطى.  -

املنظمة  تعليمات  بح�شب   )High Health Zone( بيطري  حجري  جممع  اإن�شاء   -

مركز  ي�شبح  اأن  من  الأردن  لتمكني  اإ�شرافها  وحتت   )OIE( احليوان  ل�شحة  العاملية 

ال�شندوق  مع  بالتعاون  املحجر  اإن�شاء  بداأ  )وقد  احليوانية.  للرثوة  اإقليمية  جتارة 

الها�شمي لتنمية البادية قبل اأن يتوقف لنق�س يف التمويل(.

اإن�شاء م�شنع لإنتاج م�شحوق البي�س امل�شتخدم لإنتاج املعجنات واحللويات.  -

اإن�شاء حارقات للحيوانات النافقة يف املناطق الأكرث تربية للدجاج الالحم والبيا�س.  -

اإن�شاء م�شانع ملعاجلة ال�شماد الع�شوي خارج الأغوار ويف املناطق الأكرث تربية للدجاج   -
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الأغوار  منطقة  يف  خا�شة  الذباب  من  التخل�س  اأجل  من  والأغنام  والبيا�س  الالحم 

�شنة،   ع�شرين  على  تزيد  ملدة  باملبيدات  الذباب  مكافحة  بنتائج  كثريًا  ت�شررت  التي 

بالإ�شافة اإلى حت�شني نوعية ال�شماد الع�شوي وتخلي�شه من بيو�س ويرقات احل�شرات.

تا�شعًا: تطوير اأداء املوؤ�ش�شات احلكومية املعنية

اإن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات لقطاع الزراعة �شاملة ومتكاملة وعلى اأ�ش�س علمية.  .1

تعزيز برامج بناء القدرات لتدريب وتاأهيل املوظفني فنيًا واإداريًا وات�شاليًا.  .2

تعزيز اأجهزة الرقابة الداخلية واملتابعة الإدارية واملالية ومتابعة اإجناز اخلطط وامل�شاريع.  .3

تطبيق موازنات املوؤ�ش�شات على اأ�شا�س الربامج املوجهة لالأداء.  .4

متخ�ش�شة  ووحدة  واملعلومات  البيانات  لقاعدة  متخ�ش�شه  اإدارية  وحدة  وجود  �شرورة   .5

للتخطيط.

للتميز لتطوير الإدارة ورفع  الثاين  امللك عبداهلل  الدائمة والفّعالة يف جائزة  امل�شاركه   .6

م�شتوى الأداء.

عا�شرًا: اإعادة هيكلة الحتاد العام للمزارعني وموؤ�ش�شات املزارعني املهنية الأخرى

على  الحتاد  بناء  بهدف  الأردنيني  للمزارعني  العام  الحتاد  قانون  وحتديث  مراجعة   .1

اأ�شا�س الفروع  اأ�شا�س الحتادات النوعية القائمة على نوع الزراعة بدًل من بنائه على 

يف املحافظات،  وقد ثبت ف�شل الهيكل احلايل واحتكاره من قبل فئات مناطقية حمدودة 

وائتالفات ع�شائرية ومناطقية.

حتديد ع�شوية اأع�شاء جمال�س الحتادات النوعية بدورتني فقط،  مدة الدورة الواحدة   .2

ثالث �شنوات.

الهيئة  وتتولى  النوعية.  الحتادات  جمال�س  من  العام  لالحتاد  العامة  الهيئة  ت�شكيل   .3

العامة انتخاب جمل�س اإدارة الحتاد العام.

ت�شدر الحتادات النوعية رخ�شًا �شنوية ملزاولة املهنة لأع�شائها لقاء ا�شرتاكات يقررها   .4

الحتاد النوعي املعني،  وتكون ال�شرتاكات ت�شاعدية بح�شب م�شاحات املزارع وطاقاتها 

الإنتاجية،  وتخ�ش�س ن�شبة منها لالحتاد العام.

تلتزم املوؤ�ش�شات احلكومية بتقدمي خدماتها حلاملي رخ�شة مزاولة املهنة املجددة �شنويًا   .5

من قبل الحتاد النوعي املخت�س كخدمات املختربات والقرو�س والإر�شاد ودعم الأعالف 

واخلدمات البيطرية،  وال�شتفادة من امل�شاريع التنموية.
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اأُ�ّش�شت مبوجب قانون العمل كموؤ�ش�شات  اإلغاء موؤ�ش�شات املزارعني املهنية جميعها،  والتي   .6

اأن  اأو دجمها فيها،  كل بح�شب اخت�شا�شه،  على  اإلى احتادات نوعية  عمالية،  وحتويلها 

يتم ذلك بعد اإن�شاء غرفة زراعة الأردن اأو اإن�شاء كيان م�شتقل بديل للغرفة داخل غرفة 

جتارة الأردن اأو غرفة جتارة عّمان،  وبعد اأن يتم اأي�شًا تعديل قانون الحتاد العام لإعادة 

ت�شكيله على اأ�شا�س الحتادات النوعية.

موؤ�ش�شية  بطريقة  لزم  واأينما  احلكومية  الهيئات  جمال�س  يف  النوعية  الحتادات  متثيل   .7

تتولى فيها الحتادات النوعية ت�شمية ممثليها.

حادي ع�شر: تطوير اأداء قطاع الأعمال الزراعي

غرفة  مظلة  حتت  الزراعي  الأعمال  لقطاع  م�شتقل  كيان  اأو  الأردن  زراعة  غرفة  اإن�شاء   .1

جتارة الأردن اأو غرفة جتارة عمان.

متثيل قطاع الأعمال حيثما لزم يف جمال�س الهيئات احلكومية متثياًل موؤ�ش�شيًا من خالل   .2

الأعمال  لقطاع  م�شتقل  كيان  اأي  اأو  الأردن  زراعة  غرفة  قبل  من  القطاع  ممثلي  اختيار 

بدياًل عن الغرفة.

ثاين ع�شر: تو�شيات عامة

�شريبة  فر�س  واأبرزها   2018 عام  يف  الزراعي  القطاع  �شهدها  التي  امل�شتجدات  �شوء  يف   .1

من  فاإن  الوافدة،   العمالة  على  الر�شوم  ورفع  الزراعي،   الإنتاج  م�شتلزمات  على  مبيعات 

ال�شروري اأن تلتقي وزارة الزراعة مع ممثلي القطاع الزراعي لال�شتماع اإلى اآرائهم.

�شرورة مراجعة قرار احلكومة املتخذ يف عام 2018 بفر�س �شريبة مبيعات على م�شتلزمات   .2

الإنتاج الزراعي النباتي واحليواين والنظر يف اإلغائه.


