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 هذا الدليل

تشــكل ُحزمــة األدوات هــذه ُمكوِّنــاً مــن ُمكوِّنــات املشــروع التابــع للصنــدوق البيئــي العاملــي وهــو “إدمــاج التنــوع احليــوي لألراضــي احلراجية-الرعويــة 
ــر  ــى نش ــي  ال ــة العامل ــدوق البيئ ــن صن ــول م ــروع املم ــذا املش ــدف ه ــوب األردن”. ويه ــة بجن ــة الزراعي ــراة للتنمي ــم الش ــي إقلي ــي ف ــي املراع وأراض
نهــج جديــد فــي إدمــاج التنــوع احليــوي فــي األردن مــن خــالل دعــم منهجيــات جديــدة فــي إدارة النظــم اإليكولوجيــة وتنفيــذ السياســات وإقامــة 
ــر املؤسســي والتعــاون اجملتمعــي. وتتمثــل الغايــة احملــددة لهــذا ملشــروع فــي إدمــاج صــون  ــر األكثــر فعاليــة للقــدرات والتطوي الشــراكات والتطوي
التنــوع احليــوي فــي أنشــطة إدارة األراضــي احلراجية-الرعويــة وأراضــي املراعــي خاصــة فــي املناطــق العازلــة املرتبطــة باحملميــات الطبيعيــة القائمــة 

)واملقترحــة( وحتقيــق منافــع اقتصاديــة محليــة وتقليــل الفقــر بأســلوب مســتدام وقابــل للتعميــم.

ــر هــذه احلُزمــة دعــم تنفيــذ “االســتراتيجية الوطنيــة وخطــة العمــل للتنــوع احليــوي 2015-2020” مــن خــالل إدمــاج  مــن األهــداف األخــرى لتطوي
التنــوع احليــوي فــي القطاعــات األخــرى. والغايــة مــن هــذا اإلدمــاج هــي حتديــداً جتنــب  فقــد التنــوع احليــوي غيــر املقصــود و/أو اآلثــار الســلبية الناجتــة 
علــى البيئــة. وتتمثــل أكثــر الطــرق اســتراتيجيًة فــي العمــل علــى ترتيبــات لصــون التنــوع احليــوي مفيــدة للجميــع وملبيــة اللتزامــات أو تفويضــات 
قطاعــات التنــوع احليــوي واملراعــي املعنيــة باحلفــاظ علــى التنــوع احليــوي. وقــد ُصممــت ُحزمــة األدوات هــذه بشــكل رئيســي لُصنــاع القرار السياســى 
ــي  ــى اآلن الت ــة حت ل ــرات املُتحصِّ ــن اخلب ــط ب ــالل الرب ــن خ ــاج م ــود اإلدم ــر جه ــة لتطوي ــذه احلُزم ــعى ه ــا تس ــوي. كم ــوع احلي ــم التن ــل دع ــن أج م

مبقدورهــا املســاعدة فــي طــرح بيــان جــدوى مقنــع إلدمــاج التنــوع احليــوي ضمــن عمليــات السياســات والتخطيــط ووضــع امليزانيــات. 

وتســتند املعلومــات الــواردة فــي هــذه احلُزمــة بشــكل كبيــر إلــى مراجعــة الدراســات املتوفرة–إدمــاج التنميــة والتقريــر الوطنــي اخلامــس حــول تنفيــذ 

اتفاقيــة التنــوع احليــوي فــي األردن.

 
ِلَن هذا الدليل؟

ــط  ــن  بالتخطي ــي أو املتأثري ــن ف ــى العامل ــرار السياس ــاع الق ــة وُصن ــراف الفاعل ــن األط ــوي أٌي م ــوع احلي ــاج التن ــة أدوات إدم ــن ُحزم ــتفيد م يس

ــؤالء: ــن ه ــن ب ــة. وم ــي البيئ ــم ف ــر قراراته ــن تؤث ــك الذي ــوي أو أولئ ــوع احلي ــدان التن ــي وفق ــور البيئ ــي والتده ــتخدام األراض الس

•  مخططي املواقع 

• العاملون في البيئة

• السياسيون

• املؤسسات احمللية واملناطقية

• اجملتمعات احمللية

• املنظمات غير احلكومية 

• املنظمات اجملتمعية

• مؤسسات القطاع اخلاص
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مقدمة

 .)2012 ,.Davis et al( تُعــرَّف األراضــي اجلافــة بأنهــا األراضــي ذات الُشــح املائــي وِشــدة املواســم املناخيــة واألمنــاط املطريــة التــي ال ميكــن التنبــؤ بهــا
 )CBD( واتفاقيــة التنــوع احليــوي )UNEP( ويتفــق هــذا التعريــف مــع تعريفــات كل مــن االحتــاد الدولــي حلمايــة الطبيعــة وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي
ــي  ــة واألراض ــبه اجلاف ــي ش ــة واألراض ــبه الرطب ــة ش ــي اجلاف ــة: األراض ــي اجلاف ــمل األراض ــر )UNCCD(. تش ــة التصح ــدة ملكافح ــة األمم املتح واتفاقي
شــديدة اجلفــاف، مبجمــوع مســاحات يســاوي 3,41٪ مــن مســاحة اليابســة علــى هــذا الكوكــب. ومــن شــأن إعــادة إحيــاء التنــوع احليــوي واألنــواع 
احليــة لعــب دور هــام جــداً فــي الكفــاح العاملــي ضــد الفقــر والتغيــر املناخــي والتصحــر. وبالرغــم مــن املســتويات اخملتلفــة جلفــاف األراضــي فإنهــا 
حتتــوي علــى تنــوع حيــوي كبيــر اســتطاع جــزٌء هــام منــه التكيــف مــع إيكولوجيــا األراضــي اجلافــة. ومــن املفارقــات أن الكثيريــن يعتبــرون األراضــي 

.)2012 ,.Davis et al( ًاجلافــة ُمجِدبــة بحيــث ال تســتدعي اهتمامــاً كبيــرا

إال أن األنــواع احليــة فــي األراضــي اجلافــة تتكيــف مــع اجلفــاف بطــرق فريــدة عديــدة ُمشــكِّلًة تنوعــاً فــي النظــم اإليكولوجيــة للمراعــي. ويتبايــن 
التنــوع واملناظــر الطبيعيــة األخــاذة وجاذبيــة احليــاة البريــة فــي األراضــي اجلافــة تباينــاً كبيــراً مــع املواقــف الســلبية التــي يتخذهــا البعــض جتــاه 
ــرةً بــذات  هــذه األراضــي. وقــد أثبــت العديــُد مــن املمارســات التقليديــة فــي إدارة األراضــي جــدوى اقتصاديــة أكبــر ممــا أبدتــه البدائــل »احلديثــة«، ُموفِّ

الوقــت الفوائــد فــي مجــال الصــون.

ــوع  ــة التن ــن وبُني ــا النمــط فيشــمل تكوي ــة. أم ــان: النمــط والعملي ــاً مــن مفهومــن ال يفترق ــوي انطالق ــوع احلي ينبغــي دائمــاً التعامــل مــع التن
احليــوي؛ وهــو مبثابــة مقطــع عرضــي يضــم مختلــف فئــات التنــوع احليــوي )مثــل األنــواع احليــة واملوائــل واجملتمعــات والنظــم اإليكولوجيــة( التــي 
مت رصدهــا أو التعــرف عليهــا فــي مــكان معــن ووقــت محــدد. وأمــا العمليــة فتشــير إلــى العمليــات اإليكولوجيــة والتطوريــة التــي حتافــظ علــى 

تشــكيل وتــوزع التنــوع احليــوي وتتيــح اســتمراره عبــر الزمــن.

ــد مــن عوامــل فقــدان التنــوع احليــوي فــي  ــة صــون التنــوع احليــوي فــي األراضــي اجلافــة يتبــدل العدي ــة رصــد حال وعلــى الرغــم مــن عــدم كفاي
هــذه األراضــي مثــل التبــدالت الدميوغرافيــة الســريعة والتمــدد احلضــري والتوســع الزراعــي والتغيــر فــي اســتخدام األراضــي وضعضعــة الترتيبــات 

احلَوْكَميــة وإدخــال وانتشــار أنــواع حيــة دخيلــة.

يحافــظ االحتــاد الدولــي حلمايــة الطبيعــة علــى التــزام راســخ بصــون التنــوع احليــوي فــي األراضــي اجلافــة وإدارتهــا املســتدامة. واالحتــاد، مبــا يضــم 
مــن أكثــر مــن 200 مؤسســة حكوميــة وأكثــر مــن 900 منظمــة غيــر حكوميــة وِســت مفوضيــات ينخــرط فــي عضويتهــا 11000 متطوعــاً مــن 
العلمــاء واخلبــراء، يتمتــع بوضــع ممتــاز لريــادة التنــوع احليــوي وإبــراز وتعميــم الطــرق املبتكــرة لتحقيــق األهــداف املشــتركة فــي صــون هــذا التنــوع 

والتنميــة املســتدامة. 

ويقــدم هــذا الدليــل  لُصنــاع القــرار األدوات املفيــدة فــي إدراج وتضمــن اعتبــارات التنــوع احليــوي فــي السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة. وميثــل 

الشــكل التوضيحــي لهــذه االدوات ُمكوِّنــاً أساســياً لهــذا الفصــل.
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1-1 اخلصائص اجلغرافية لألردن

ــذ  ــي اخلامــس حــول تنفي ــر الوطن ــى التقري  اســتنادا ال
اتفاقيــة التنــوع احليــوي فــي األردن 2015 تبلــغ مســاحة 
ــة و540  ــم2 يابس ــا 802,88 ك ــم2 منه األردن 800,89 ك
كــم2 ميــاه تشــمل ســاحالً طولــه 26 كــم..  ويشــمل 
ــة متنوعــة سلســلًة مــن  ــه مــن طبوغرافي ــا ل األردن مب
ــى  ــمال إل ــن الش ــدة م ــات ممت ــكل مرتفع ــال تش اجلب
ــن  ــر م ــر وأكث ــن 500 مت ــراوح ب ــات تت ــوب بارتفاع اجلن
ــة  ــلة اجلبلي ــرق السلس ــي ش ــكل 1(.  ف ــر )ش 1700 مت
تنحــدر األرض بلطــف نحــو الشــرق ُمَشــكِّلة الصحــراء 

ــرقية.   الش

ــدع وادي األردن  ــو ص ــادٌ نح ــدار األرض ح ــاً فانح ــا غرب أم
املمتــد مــن بحيــرة طبريــة فــي الشــمال )بارتفــاع 220 
ــي  ــر ف ــر األحم ــى البح ــر( إل ــطح البح ــت س ــراً حت مت
ــة  ــرة طبري ــوب بحي ــم جن ــد 120 ك ــى بُع ــة. وعل العقب
يقــع البحــر امليــت علــى مســتوى 405 أمتــار حتــت 
ســطح البحــر. وتشــكل األرض الصاحلــة للزراعــة أقــل 
ــس  ــي األردن. وينعك ــة ف ــاحة اليابس ــن مس ــن 5٪ م م
التنــوع فــي البيئــة املاديــة انعكاســاً كبيــراً علــى 
تنــوع احليــاة فــي اململكــة مــن حيــث التــراث الثقافــي 
ــوي.  ــوع احلي ــق بالتن ــا يتعل ــي م ــة ف ــي خاص والطبيع
التقريــر الوطنــي اخلامــس حــول تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع 

ــي األردن 2014.   ــوي ف احلي

ــي األردن  ــية ف ــة الرئيس ــمات الطبوغرافي ــم الس وتقس
إلــى أربعــة أقاليــم جغرافيــة طبيعيــة رئيســية )شــكل 

2( هــي:

1. صــدع وادي األردن ووادي عربــة: ميتــد هــذا الصــدع مــن 
ــة  ــج العقب ــى خلي ــمال إل ــي الش ــة ف ــرة طبري بحي
جنوبــاً. وميثــل هــذا الصــدع اجلــزء األردنــي مــن 
ــى  ــوب إل ــة فــي اجلن ــداً مــن العقب اجلــرف القــاري ممت
العدســية شــماالً. وتقســم هــذه املنطقــة إلــى 
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الدليل االرشادي ملتخذي القرار إلدمـاج التنوع احليوي في األردن

ثالثــة أجــزاء: أ( وادي األردن الواقــع بــن 200 و400 متــر حتــت مســتوى ســطح البحــر واملمتــد مســافة 104 كــم مــن بحيــرة طبريــة شــماالً إلــى 
البحــر امليــت وبعــرض يتــراوح بــن 4 و16 كــم؛ وهــو محــاط مــن الشــرق والغــرب بجبــال مرتفعــة، وتنخفــض األمطــار فيــه مــن نحــو 300 ملــم 
فــي الشــمال إلــى 102 ملــم فــي اجلنــوب. ب( الغــور اجلنوبــي والواقــع أيضــاً حتــت مســتوى ســطح البحــر وجنــوب البحــر امليــت. ويقــل املعــدل 
الســنوي لهطــول األمطــار فــي هــذه املنطقــة عــن 100 ملــم.  ج( وادي عربــة املمتــد بــن الغــور اجلنوبــي والعقبــة علــى البحــر األحمــر. ويتميــز 
بشــدة جفافــه ومحدوديــة املناطــق املزروعــة منــه واملرويــة بامليــاه اجلوفيــة.  ويعتبــر وادي األردن والغــور اجلنوبــي مــن أهــم املناطــق الزراعيــة حيــث 
ثمــة مصــدر دائــم للميــاه مــن نهــر اليرمــوك والســدود اجلانبيــة بالنســبة للــوادي وامليــاه الســطحية بالنســبة للغــور اجلنوبــي. وبســبب موقــع 
وادي األردن والغــور اجلنوبــي حتــت مســتوى ســطح البحــر وارتفــاع درجــات احلــرارة فيهمــا فإنهمــا ميثــالن أهــم مناطــق إنتــاج اخلضــروات الشــتوية. 
وتبلــغ مســاحة األراضــي الصاحلــة للزراعــة فــي الغــور نحــو 34000 هكتــار جميعهــا مرويــة. أمــا مســاحات معظــم ملكيــات األراضــي فتتــراوح 

ــويق. ــاج والتس ــري واإلنت ــي ال ــة ف ــة احلديث ــات الزراعي ــون التقني ــتخدم املزارع ــارات. ويس ــن 3 و4 هكت ب

2. املرتفعــات: متتــد مــن نهــر اليرمــوك فــي الشــمال
مــروراً مبرتفعــات عجلــون وتــالل عمــون ومــؤاب 
وجبــال إيــدوم. ويتجــه العديــد مــن اجلبــال واألوديــة 
ــت ووادي  ــر املي ــر األردن والبح ــو نه ــرق نح ــن الش م
ــر  ــن 600 مت ــات ب ــدل االرتفاع ــراوح مع ــة. ويت عرب
فــي الشــمال و1000 متــر فــي الوســط و1500 متــر 
فــي اجلنــوب. وتتألــف املرتفعـــات، -التــي هــي عبــارة 
ــية  ــة الرئيس ــاِقط املائي ــن املس ــلة م ــن سلس ع
والفرعيــة- مــن منطقــة شــبه جافــة )يتــراوح 
ــن 350  ــا ب ــنوي فيه ــار الس ــول األمط ــدل هط مع
ــة  ــبه رطب ــرة ش ــة صغي ــم( ومنطق ــم و500 مل مل
)يتجــاوز معــدل هطــول األمطــار الســنوي فيهــا 500 

ــم(.   مل

ــهول  ــن س ــف م ــهول(: تتأل ــة )الس ــة اجلاف 3. املنطق
بــن الباديــة )شــبه الصحــراء( واملرتفعــات. ويتــراوح 
ــن 200  ــا ب ــنوي فيه ــار الس ــول األمط ــدل هط مع
ــع  ــرب. ويق ــي الغ ــم ف ــرق و350 مل ــي الش ــم ف مل
أكثــر مــن 50٪ مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة 
ــل  ــم احملاصي ــل معظ ــة. ويتمث ــذه املنطق ــن ه ضم
ــق  ــي املناط ــعير )ف ــي الش ــار ف ــاه األمط ــة مبي املروي
التــي يتــراوح معــدل هطــول األمطــار الســنوي 
فيهــا بــن 200 ملــم و300 ملــم( والقمــح وأشــجار 
الفواكــه )فــي املناطــق التــي يتــراوح معــدل هطــول 
ــم(. ــم و350 مل ــن 300 مل ــا ب ــنوي فيه ــار الس األمط

ــة )الصحــراء الشــرقية(: وتغطــي 000,090,8  4. البادي
هكتــار أي نحــو 90٪ مــن مســاحة اململكة. وتتســم 
ــي ومعــدل هطــول ســنوي  بضعــف الغطــاء النبات
يقــل عــن 200 ملــم. فــي املاضــي كانــت تســتعمل 
ــن  ــن األخيري ــي العقدي ــا ف ــي، أم ــي الرع ــط ف فق
ــروى  ــار يُ ــه 000,20 هكت ــا مجموع ــح م ــد أصب فق
بامليــاه اجلوفيــة لزراعــة اخلضــروات خاصــة البنــدورة 
إضافــة إلــى البطاطــا وأشــجار الفاكهــة والبطيــخ 

واحلبــوب خاصــة القمــح. 

شكل 2. األقاليم اجلغرافية الطبيعية في األردن 

)1998( GCEP, UNDP & GEF  :املصدر

دراسة التنوع احليوي في األردن 1998

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/PDF20٪files/Jordan.pdf  
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ــار )2009-1990(.               ــول األمط ــرارة وهط ــات احل ــهرية لدرج ــدالت الش ــكل 3-أ. املع ش

www.worldbank.org.  .ــي ــك الدول ــات البن ــن بيان ــوذة م ــات مأخ البيان

شكل 3-ب. توزيع هطول األمطار في األردن. 

2012 ،OASIS حسب تقرير 1 لـ املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق القاحلة و

نبذة عن التنوع احليوي في األردن

1-2 مناخ األردن

ترتبــط اخلصائــص الرئيســية ملنــاخ األردن مبوقــع اململكة املتوســط 
بــن منــاخ البحــر األبيــض املتوســط غربــاً واملناخــات اجلافــة شــرقاً 
ــر فــي درجــات احلــرارة وهطــول األمطــار  ــوع كبي ــاً. ثمــة تن وجنوب
ــم  ــرى )MacDonald’s, 2000(. يتس ــة ألخ ــدة مورفولوجي ــن وح م
ــهري  ــن ش ــع ب ــبياً يق ــر نس ــري قصي ــم مط ــاخ األردن مبوس من
ــرَّض  ــكل 3-ب(. واألردن ُمع ــكل 3-أ وش ــان )ش ــي ونيس ــرين ثان تش
ــرب.  ــي الغ ــال ف ــلة اجلب ــر بسلس ــكل كبي ــر بش ــاف ويتأث للجف
وللجــزء الغربــي مــن اململكــة -أي إقليــم املرتفعــات- منــاخ 
متوســطي صيفــه حــار وجــاف )تصــل فيــه درجــة احلــرارة إلــى 45 
مئويــة( وشــتاؤه معتــدل البــرودة وماطــر )حيــث معــدل احلــرارة 13 
ــان انتقاليتــان  ــة(، ويفصــل بــن صيفــه وشــتائه فترت درجــة مئوي
قصيرتــان. وتتســم األجــزاء اجلنوبيــة والشــرقية مــن األردن بصيــف 
جــاف وحــار وشــتاء بــارد وجــاف فــي املرتفعــات مــع معــدل هطــول 

مطــري يقــل عــن 50 ملــم فــي الشــرق.   
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1-3 الوضع االجتماعي-االقتصادي والتنوع احليوي في األردن

يقــدر عــدد ســكان األردن فــي عــام 2015 بنحــو عشــرة ماليــن نســمة، ويعتبــر اجملتمــع األردنــي فتيــاً حيــث أن أكثــر مــن 70٪ مــن أفــراده حتــت الثالثــن 
عامــاً مــن العمــر ممــا يعنــي أن االســتثمار فــي الشــباب قــد يشــكل أداة للتنميــة الوطنيــة واالســتدامة . أمــا الفئــة الســكانية الواقعــة بــن 15 
و24 عامــاً فتشــكل 22٪ مــن الســكان. ويقطــن 80٪ مــن الســكان فــي مراكــز حضريــة فيمــا تبلــغ نســبة َمــن يعرفــون القــراءة والكتابــة نحــو ٪96، 
والتــي تعتبــر مــن أعلــى الِنســب فــي املنطقــة. كمــا تتمتــع نظــم التعليــم فــي األردن بُســمعة حســنة مبــا فــي ذلــك التعليــم البيئــي والتعليــم 

والتوعيــة املتعلقــن بالتنــوع احليــوي.
 

يعتبــر االقتصــاد األردنــي مــن أصغــر االقتصــادات فــي الشــرق األوســط، ويعانــي مــن نقــص فــي امليــاه والنفــط واملــوارد األخــرى ممــا يجعــل الدولــة 
ــر  ــدالت الفق ــي مع ــن ف ــاع املزم ــة االرتف ــه احلكوم ــي تواج ــرى الت ــات األخ ــمل التحدي ــة. وتش ــاعدات األجنبي ــى املس ــراً عل ــاداً كبي ــد اعتم تعتم
والبطالــة والتضخــم والعجــز الكبيــر فــي املوازنــة. يعتبــر األردن دولــة متوســطة الدخــل مــن الشــريحة العليــا حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي 100,6 دوالر أميركــي. وتســاهم الزراعــة بنحــو 4٪ والصناعــة بنحــو 30٪ واخلدمــات بنحــو 66٪ مــن هــذا النــاجت. ويشــكل البوتــاس 
والفوســفات الســلع الرئيســية التــي يصدرهــا. أمــا األراضــي فهــي محــدودة وامليــاه شــحيحة للغايــة إذ يُعتبــر األردن رابــع أفقــر دولــة فــي املــوارد 
املائيــة عامليــاً. ويعتبــر االقتصــاد األردنــي مــن أكثــر االقتصــادات انفتاحــاً فــي اإلقليــم ممــا يجعلــه مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً باقتصــادات الــدول اجملــاورة 

مــن خــالل التجــارة والتحويــالت املاليــة واالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة والســياحة. 

1-4 أنواع التربة الرئيسية

ــور  ــة التط ــات ضعيف ــة )entisols( والُترب ــات احلديث ــة الُترب ــى فئ ــور إل ــن الغ ــزاء م ــة وأج ــزور ووادي عرب ــي ال ــدع وادي األردن ف ــة ص ــواع ترب ــي أن تنتم
)inceptisols( أي الُتربــات الكامبيــة )ustochrepts(. أمــا األجــزاء األخــرى مــن الَصــدع فُترباتهــا مــن فئــة الُتربــات اجلافــة )aridisols(. وتتســم الُتربــات 
فــي شــمال الــوادي بالعمــق والُبنيــة املعتدلــــة إلــى املتوسطــــة )Al Qudah, B., 2000(. ولهــذه الُتربــات قــدرة جيــدة علــى االحتفــاظ باملــاء وخصوبة 
نســبية. أمــا تُربــات املرتفعــات فهــي الُتربــات غيــر التشــققية )xerochrepts( والتربــات الطينيــة التشــققية )vertisols( والُتربــات الُطفالِّيــة الضحلة 
)xerothents(. وتتســم الُتربــات بأنهــا كلســية بشــكل عــام مــع وجــود مســتوى معقــول مــن املغذيــات لكنهــا تعانــي مــن نقــص فــي النيتروجــن 
والفســفور وأحيانــاً احلديــد واملنغنيــز. أمــا محتوياتهــا العضويــة فهــي أقــل مــن 1٪ فــي حــن تتــراوح بُنيتهــا بــن الُطفالِّيــة الكبيــرة وبــن الطينيــة 

مــع قــدرة كبيــرة علــى االحتفــاظ باملــاء.

بالنســبة لُتربــات إقليــم الســهوب فهــي مــن فئتــي الُتربــات اجلافــة )aridisols( والُتربــات احلديثــة )entisols(، وتتــراوح بــن العمــق والعمــق املتوســط. 
وهــي مفروشــة باحلَصــى بشــكل خفيــف وذات بُنيــة غرينيــة ُطفالّيــة فــي ســطحها وحتــت ســطحها. والطبقــات حتــت الســطحية لهــذه الُتربــات 
غنيــة بكربونــات الكالســيوم )الُتربــات الكلســية(. أمــا الطبقــة الســطحية فداكنــة اللــون بــن البنــي املُْصَفــر والبنــي. وينتــج عــن ارتفــاع نســبة 
احملتــوى الغرينــي فــي التربــة الســطحية وعــدم وجــود احملتــوى العضــوي املناســب ضعــُف مســتوى النفاذيــة الــذي يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة معــدل 
اجلريــان الســطحي وانخفــاض قــدرة التربــة علــى تخزيــن امليــاه. هــذا بالتالــي يُضعــف النمــو النباتــي ويســاعد علــى تدهــور التربــة. وبشــكل عــام 
تعانــي الُتربــات فــي هــذا اإلقليــم مــن نقــص فــي النيتروجــن والفســفور، وهــي ُعرضــة للتخــدد بفعــل جريــان امليــاه والتعريــة بفعــل الريــاح خاصــة 

فــي حالــة خضوعهــا للحراثــة أو الرعــي اجلائــر. 

وكمــا الســهوب فــإن تُربــات إقليــم الباديــة مــن فئتــي الُتربــات اجلافــة )aridisols( والُتربــات احلديثــة )entisols(. وتتنــوع أعمــاق التربــة تنوعــاً كبيــراً 
مــن موقــع آلخــر. فــي املنطقــة البازلتيــة فــي الشــمال تقــع الُتربــات الطينيــة العميقــة ذات الُبنيــة احلســنة حتــت الطبقــة البازلتيــة املتآكلــة نوعــاً 
مــا )camborthids(. وتتســم الُتربــات احلديثــة بامللوحــة عوضــاً عــن الغرينيــة بفعــل الرواســب الناجتــة عــن الريــاح، وقــد تكــون هــذه الُتربــات شــبيهة 
باملســطحات الطينيــة. أمــا الُتربــات األقــدم فهــي طينيــة وعميقــة وحتتــوي علــى كميــات أكبــر مــن كربونــات الكالســيوم. فــي الباديــة وشــمال 
َّرة فقــد أدت احلجــارة الرمليــة الصخريــة  األزرق أصبحــت الُتربــات ماحلــة وحتتــوي علــى اجلبــس )gypsiorthids(. أمــا فــي اجلنــوب حــول الديســي واملــدو
واجلرانيــت إلــى تشــكيل تُربــات رمليــة. وهــذه الُتربــات عامــة ذات مــواد عضويــة قليلــة وبُنيــة رمليــة إلــى رمليــة ُطفالّيــة وغالبــاً تكــون مرتفعــة 

امللوحــة والقلويــة وخاليــة مــن النبــات. أمــا قدرتهــا علــى االحتفــاظ بامليــاه وخصوبتهــا فمنخفضتــان للغايــة 

1-5 اجلغرافيا النباتية لألردن

ترتبــط اجلغرافيــا النباتيــة لــألردن باالقاليــم اجلغرافيــة احليويــة للشــرق األوســط )شــكل 4(. وتتأثــر التوزيعــات النباتيــة لــألردن )شــكل 5( باألقاليــم 
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ــندي واإليراني-الطورانــي. ويســاهم كل مــن النطــاق الواســع لألوضــاع الفيزيائيــة لــألردن وموقعــه  اجلغرافيــة احليويــة املتوســطي والصحــراوي السِّ
ــة التــي تســوده والنظــم اإليكولوجيــة فيــه )جــدول  ــا وآســيا وإفريقيــا- باالختــالف فــي األقاليــم اجلغرافيــة احليوي عنــد التقــاء ثــالث قــارات -أوروب
ــة ســودانية  ــواع حي ــه مــن أن ــة مبــا حتتوي ــة شــبه املداري ــي الضعيــف، والنظــم اإليكولوجي 1(. وتشــمل هــذه النظــام الصحــراوى ذوالغطــاء النبات
كاألشــجار والشــجيرات القزمــة الشــائعة فــي املناطــق ذات الغطــاء النباتــي الضعيــف واملفتــوح جــداً، والنظــم اإليكولوجيــة املائيــة املؤلفــة مــن 
ــباخ املاحلــة واألنــواع اإليكولوجيــة البحريــة، والنظــم اإليكولوجيــة للجــروف  األنهــار والوديــان واألراضــي الرطبــة حيــث تتنــوع هــذه األخيــرة بــن السِّ
ــم االخضرار/متســاقط  ــوط دائ ــات البل ــر وغاب ــة )الصنوب ــات الطبيعي ــالل والهضــاب املتموجــة والغاب ــال والت واملرتفعــات املؤلفــة مــن اجلــروف واجلب
األوراق( والســهوب التــي تتألــف مــن منطقــة انتقاليــة حتــل فيهــا األحيــاء “املتوســطية” بشــكل تدريجــي محــل األحيــاء الصحراويــة )شــكل 6(.    

شكل 4. اجلغرافيا النباتية للشرق األوسط

نبذة عن التنوع احليوي في األردن

ــا حيــث  ــن فلســطن وليبي ــداد البحــر األبيــض املتوســط مــع فجــوة ب ــى امت ــق عل ــم البحــر األبيــض املتوســط: حــزام ضي M1. إقلي
ــراً مــن البحــر. ــرب الصحــراء كثي تقت

ندي: يَشَغل مصر وسيناء ومعظم شبه اجلزيرة العربية وجنوب فلسطن واألردن وإسرائيل وجنوب شرق العراق.  SS. اإلقليم الصحراوي-السِّ
IT. اإلقليــم اإليراني-الطورانــي: يَشــَغل نحــو نصــف الشــرق األوســط وبشــكل أساســي وســط وشــرق تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا وإســرائيل واألردن 

وفلســطن. هــذا اإلقليــم غنــي بالنباتــات والتوطنيــة، وهــو مركــز ينطلــق منــه العديــد مــن األجنــاس احليــة.

J. Leonard 1988-1989 :املصدر
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جدول 1

األقاليم اجلغرافية والغطاء النباتى فى االردن

)IT( مركز التوطنية اإليراني-الطوراني
)التوطنية: 19 جنساً، 59 نوعاً(

IT1: جنــوب شــرق تركيــا، معظــم ســوريا، أجــزاء مــن لبنــان، 
إســرائيل، فلســطن، شــمال ســيناء، شــمال األردن، شــمال العــراق

من أمثلة التوطنية لإلقليم اإليراني-الطوراني في األردن:
Cousinia, Gundelia (Asteraceae); Heterocaryum, Para-

,(caryum (Boraginacae), Ducrosia (Apiaceae

األجناس املتوطنة في IT1 التي وُجدت في األردن: 
 Alysum marginatum, Cardaria draba, Heterocaryum
 subsessile, Hyocyamus pusillus, Lxioliron tataricum,
 Ziziphora tenuior, Scorzonera pusilla, Anchusa strigosa,
Artemisia sieberi, Ducrosia anethifolia, Gundelia tourne-

fortii, Linum album, Minuartia picta, Pistacia khinjuk

)SS(  ندية املنطقة اإلقليمية الصحراوية السِّ

 ، )SS2(ــة ــة العربي ــة اإلقليمي ــة الفرعي ــندي )SS1(، املنطق ــراوي السِّ الصح

)SS3( ــوداني ــة النوبي-الس ــة احمللي ــز التوطني مرك

التوطنية: 6 أجناس، 17 نوعاً 

ندية في األردن: من أمثلة التوطنية للمنطقة اإلقليمية الصحراوية السِّ
 Anastatica, Eremobium, Gymnarrhena, Moltkiopsis, Neurada,
Notoceras, Savigna

ــي  ــندية الت ــة السِّ ــة الصحراوي ــة اإلقليمي ــي املنطق ــة ف ــاس املتوطن األجن

ــي األردن: ــدت ف وُج
 Anastatica hierochuntica, Gymnarrhena micrantha, Neurada
 procumbens, Notoceras bicorne, Savigna parviflora

ــة  املنطقــة الفرعيــة اإلقليميــة العربيــة و مركــز التوطنيــة احمللي
)SS2+SS3( النوبي-الســوداني

األجناس املتوطنة في األردن: 
Anisosciadium

ــة و  ــة العربي ــة اإلقليمي ــة الفرعي ــي املنطق ــة ف ــاس املتوطن األجن
مركــز التوطنيــة احملليــة النوبي-الســوداني التــي وُجــدت فــي األردن:

Anisosciadium isosciadium, A. lanatum, Haloxylon sal-
icornicum, Zygophyllum propinquum, Paronychia Ara-

bica, Trigonella glabra

ــي األردن  ــل ف ــوداني: يتمث ــة النوبي-الس ــة احمللي ــز التوطني مرك
 Ziziphus nummularia, Acacia مثــل  أنــواع  خــالل  مــن 
و Cleome amblyocarpaالتــي تعتبــر بقايــا   pachyceras
ســودانية هاجــرت مــن غــرب شــبه اجلزيــرة العربيــة فــي 
ــل  ــر )قب ــيني املتأخ ــر البيلوس ــالل العص ــرة خ ــرات املَطي الفت

ــام( ــون ع ــو 5,2 ملي نح

)M( مركز التوطنية اإلقليمي املتوسطي

يََشغل معظم غرب األردن وجباله ووادي األردن

  )Pinus halepensis(احللبــي الصنوبــر  غابــات  املمثِّلــة:  النباتــات 
ــوط  ــي األردن والبل ــود ف ــر املوج ــاري )Pinus brutia( غي ــر الكاالب والصنوب

اجلــاف )Quercus spp.( وتشــكيالت أراضــي احلــراج والســهوب

 Certatonia( واخلــروب )Olea europea( ــواع الرئيســية هــي الزيتــون األن
siliqua( والبلــوط )Quercus coccifera( وهــو األكثــر انتشــاراً والفســتق 
 .)Arbutus andrachne( ــب )Pistacia palestina, P. lentiscus( والقطل
 Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Calicotome كذلــك يوجــد
 villosa, Genista acanthi, Rhamnus oleoides, Myrtus communis,

Laurus nobilis, Styrax officinalis, Spartium junceum

والوضع النباتي متدهور خاصة اخلروب املوجود بأعداد قليلة
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مــع أن الغطــاء احلرجــي ال يشــكل ســوى 1٪ مــن مســاحة األردن إال أن حتليــالً أكثــر تفصيــالً بـَـنَّ أن هــذا الغطــاء يتنــوع تنوعــاً كبيــراً بــن احملافظــات. 
ويقــع معظــم احلــراج فــي احملافظــات الشــمالية الغربيــة التــي يزيــد املعــدل الســنوي لهطــول األمطــار فيهــا عــن 200 ملــم إضافــة إلــى املناطــق 
الواقعــة حــول العاصمــة عّمــان وفــي بعــض مناطــق اجلنــوب. ففــي هــذه احملافظــات يَشــغل احلــراج مســاحة تتــراوح بــن 20٪ و30٪ مــن مســاحة 
األراضــي ويلعــب دوراً بيئيــاً هامــاً فــي حمايــة املســاقط املائيــة ودعــم الزراعــة. إال أن التنــوع النباتــي فــي األردن عامــة قــد تراجــع بشــكل حــاد حتــى 
أن بعــض األنــواع احليــة انقرضــت متامــاً مــن البريــة. وتشــمل العوامــل الرئيســية املســاِهمة فــي ضعــف الغطــاء النباتــي وانحســار تنوعــه الزحــف 
احلضــري علــى املوائــل الطبيعيــة والتطويــر الزراعــي وإزالــة احلــراج وتــردي املراعــي بفعــل الرعــي اجلائــر وتــآكل التربــة واجلَمــع غيــر القانونــي للمــوارد 
الطبيعيــة ونضــوب املــوارد املائيــة األساســية. وتُعتبــر أنشــطة حتريــج وإعــادة حتريــج احلــراج مــن أبــرز مهــام مديريــة احلــراج فــي وزارة الزراعــة فــي 

ســياق التدابيــر األساســية إلعــادة تأهيــل وإصــالح النظــم اإليكولوجيــة للحــراج وزيــادة إنتاجيتهــا.

1-6 التنوع احليوي في األردن

تبلــغ األراضــي الصاحلــة للزراعــة 10٪ فقــط مــن مجمــوع مســاحة األردن. التقريــر الوطنــي اخلامــس حــول تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع احليــوي فــي األردن 
2014.  ووفــق بيانــات وزارة الزراعــة لعــام 2014 متثــل هــذه النســبة 9,8 مليــون دومن. وفــي ضــوء ذلــك يبــرز االســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة 
حتديــاً كبيــراً بســبب ُشــح امليــاه وعمليــات تدهــور األراضــي املســتمرة بفعــل التــآكل النــاجت عــن امليــاه والريــاح والنمــو الســكاني ممــا يقلــل مــن 
ــر واملمارســات غيــر املســتدامة فــي  مكاســب التنميــة االقتصاديــة. وتتفاقــم هــذه التحديــات نتيجــة لعوامــل بشــرية مثــل ممارســة الرعــي اجلائ
الزراعــة واإلدارة املائيــة واالســتعمال اجلائــر للغطــاء النباتــي.  كمــا يســاهم الفقــر فــي املناطــق اجلافــة وشــبه اجلافــة مــن األردن فــي زيــادة معــدالت 

تدهــور األراضــي، حيــث يدفــع املزارعــن والرعــاة إلــى ســلوك ممارســات غيــر مســتدامة لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

Integrated Terrestrial and Marine Habitat Map of the Arabian Peninsula
Environment Agency Abu Dhabi (EAD), Abu Dhabi Global Environment Data Information (AGEDI), UNEP(2012)
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شكل 6. املوائل اإليكولوجية في األردن
https://agedi.org/?portfolio=local-national-regional-biodiversity-rapid-assessment



ــوي كل  ــندي( يحت ــي، السِّ ــي، الصحــراوي العرب ــة )املتوســطي، اإليراني-الطوران ــة حيوي ــم جغرافي يقــع األردن كمــا تقــدم ذكــره ضمــن أربعــة أقالي
ــاه  ــواع احليوانيــة والنباتيــة تنتمــي لبيئــات اليابســة والبحــر واملي ــل الطبيعيــة ألكثــر مــن 4000 مــن األن ــاً توفــر املوائ منهــا علــى 13 صنفــاً نباتي
ــات الوعائيــة متثــل 1٪ مــن أنــواع النباتــات فــي العالــم. مائــة مــن هــذه  العذبــة إضافــة إلــى املــوارد اجلينيــة. ويضــم األردن 2622 مــن أنــواع النبات
 Plantagomaris-mortui, Crucianella ,، )السوســنة الســوداء وهــي الزهــرة الوطنيــة لــألردن( Iris nigricans األنــواع متوطنـــــة فــي األردن ومــن أبرزهــا
transjordanica, Centaurea procurrens, Scrophularia nabataerum, Tamarix tetragyn, T. palaestina.  كمــا يضــم األردن 644 مــن أنــواع احليوانــات، 
ــر  ــاً. التقري ــددة عاملي ــاCapra nubiana, Gazella dorcus, Gazella subgutturosa, Gazella gazelle, Oryx leucoryx. امله ــن أبرزه ــي م ــا ثدي 83 منه
ــواع النباتيــة  ــادة فــي تصنيــف األن الوطنــي اخلامــس حــول تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع احليــوي فــي األردن 2014.  تولــت احلديقــة النباتيــة امللكيــة الري
فــي األردن حيــث قيَّمــت أكثــر مــن 1000 نــوع نباتــي حتــى اآلن، ويبــن الشــكل 7 أعــاله اخلريطــة النباتيــة لــألردن )املصــدر: اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة 
ــي  ــار رئيس ــن مس ــه ضم ــم ووقوع ــي العظي ــدود اإلفريق ــط باألخ ــي واملرتب ــه اجلغراف ــل موقع ــور بفض ــواع الطي ــي بأن ــة 2014(.  األردن غن الطبيع
 Geronticus eremita, Chlamydotis macqueenii, Nephron percnopterus, Serinus للطيــور املهاجــرة. ثمــة 436 نوعــاً مــن الطيــور فــي األردن تشــمل
syriacus, Vanellus gregarious. ويلخــص جــدول 2  انــواع الطيــور الرئيســية للمناطــق الهامــة للطيــور فــي األردن  واعدادهــا كمــا هــي واردة فــي 

التقريــر الوطنــي اخلامــس للتنــوع احليــوي.

شكل 7.  اخلريطة النباتية لألردن حسب تصنيف النباتات الذي وضعته احلديقة النباتية امللكية
http://royalbotanicgarden.org/page/vegetation-jordan

نبذة عن التنوع احليوي في األردن
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جدول  2

انواع الطيور الهامة  في األردن واعدادها

329مجموع أنواع الطيور

ً 10األنواع املهددة عامليا

226طيور اليابسة

24الطيور البحرية

270الطيور املهاجرة

100الطيور املائية 

27عدد املناطق الهامة للطيور

يــأوي خليــج العقبــة أكثــر مــن 348 مــن أنــواع األســماك و151 مــن أنــواع املرجــان الصلــب و120 مــن أنــواع املرجــان الَطــرّي باإلضافــة إلــى تشــكيلة 
ــل ٪7,13  ــاً إذ ميث ــر مرتفع ــر األحم ــماك البح ــة ألس ــتوى التوطني ــر مس ــر. ويعتب ــدان البح ــرطانات ودي ــع والس ــل القواق ــات مث ــواع الالفقاري ــن أن م
مــن مجمــوع أنــواع األســماك املوثقــة مــع وجــود 7 أنــواع أســماك تعتبــر متوطنــة فــي خليــج العقبــة. قــد يكــون أكثــر مــن 20٪ مــن الرخويــات 
وشــوكيات اجللــد والطحالــب املوجــودة فــي اخلليــج أنواعــاً متوطنــة )التقريــر الوطنــي اخلامــس حــول تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع احليــوي فــي األردن 2014(.  

واألردن غنــي أيضــاً بالتنــوع احليــوي الزراعــي الــذي يشــمل ثــراء فــي األنــواع األصيلــة واملتوطنــة واألشــكال التــي تكيفــت عبــر القــرون. ومــن النباتــات 
ذات األهميــة اخلاصــة تلــك املُتِســمة باخلــواص الطبيــة والعطريــة إضافــة إلــى األعشــاب والتوابــل واملوزعــة فــي كافــة أرجــاء اململكــة مــن الصحــراء 
الشــرقية إلــى املرتفعــات الغربيــة ومــن الشــمال شــبه اجلــاف إلــى اجلنــوب شــديد اجلفــاف. إال أن هــذا التنــوع يتعــرض للتهديــد حيــث يتــم فقــدان 
املوائــل بفعــل الرعــي اجلائــر واحلراثــة بهــدف الزراعــة البعليــة للشــعير ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تســارع فقــدان التربــة وترديهــا واآلثــار الســلبية 
للتغيــر املناخــي. مثــالً تبــنَّ أن األنــواع املهــددة فــي احلــراج مثــل Salsola vermiculata L.  والتــي تعرضــت لضغــوط الرعــي املســتمر أســهل تأثــراً 
بالتغيــر املناخــي كمــا يتمثــل فــي انخفاض عدد مناطــق تــوزع هــذه األنــواع )A. O. Belgacem & Louhaichi, M. 2013(. إال أن األنــــواع ذات القابليـــــــة 
ــاض  ــزة انخف ــت مبي ــل )Haloxylon salicornicum )Moq.( و )H. schmittianum( متتع ــر مث ــي الكبي ــدور اإليكولوجــــ ــل والـــــ ــة لألكـــــ املنخفض

املنافســة علــى املــاء واملغذِّيــات.  

ــاً  ــت طلب ــات األصيلــة إمــا أُزيَل ــات املتوســطية دائمــة االخضــرار إال أن معظــم النبات وعلــى الرغــم مــن أن األردن كان فــي عصــر مــا ُمغطــى بالغاب
ــردَّت بفعــل االســتخدامات البشــرية لألراضــي. للخشــب أو بغــرض الزراعــة أو أنهــا تَ

ــأوي األردن 110 نوعــاً مــن  ــة. وي ــر أيضــاً مــع وجــود 15 نوعــاً تشــمل Aphanius sirhani املتوطن ــة كبي ــاه العذب ــوي فــي املي ــوع احلي ــك فــإن التن كذل
الزواحــف والبرمائيــات، منهــا 3 أنــواع مــن البرمائيــات و107 أنــواع مــن الزواحــف تتألــف مــن 37 مــن األفاعــي ونــوع واحــد مــن الســالحف ونــوع آخــر 

.Varanus griseus و Uromastyx aegyptia ــْن مــن ســالحف املســتنقعات و68 نوعــاً مــن الســحالي؛ وتشــمل هــذه النوعــن الداللَِي

تشــكل النباتــات البريــة ُمكوِّنــاً هامــاً جــداً مــن ُمكوِّنــات التنــوع احليــوي فــي األردن، وهــي تنتمــي لـ152عائلــة ونحــو 700 جنــس. وميثــل صــون هــذا 
التــراث الطبيعــي أولويــة متقدمــة للحكومــة األردنيــة. ويتجــاوز مجمــوع أنــواع النباتــات البريــة املوثقــة فــي األردن 2500 منهــا 100 نــوع متوطــن. 
 Iris petrana, Cousinia dayi, Plantago maris-mortui, Crucianella transjordanica, Centaurea procurrens, ومــن بــن مــا تشــمله األنــواع املتوطنــة
Scrophularia nabataerum, Tamarix tetragyn, T. palaestina. ومتثــل النباتــات املزهــرة الفئــة األبــرز مــن أنــواع النباتــات وميكــن رؤيتهــا بشــكل أبــرز 

فــي فصــل الربيــع. وللعديــد مــن األنــواع النباتيــة املوجــودة قيمــة جماليــة أو قيمــة طبيــة.

منــذ الِقــَدم أدركــت اجملتمعــات احملليــة أهميــة النباتــات الطبيــة كمصــدر للوقايــة والعــالج ســواء للنــاس أو للحيوانــات. وقــد مت اإلبــالغ عمــا مجموعه 
 Iris petrana,1994(. وممــا تشــمله األنــواع الدالليــة ,Oran and Al-Eisawi( 485 نوعــاً مــن النباتــات الطبيــة فــي األردن تنتمــي لـــ 330 جنســاً و99 عائلــة
 Iris negranesis, Moringa peregrina, Salvadora persicum, Cyclamen persicum, Aloe vera, Pinus halepensis, Juniperus phoenicia, Acacia

.arabica, Pistacia palestina

ََّســمت أراضــي الرعــي فــي األردن بفعاليــة النظــم التقليديــة حليــازة األراضــي وحقــوق الرعــي والتــي كانــت مرتبطــة باملؤسســات  فــي مــا مضــى ات
الَقَبليــة. وقــد وفــرت تلــك الترتيبــات التقليديــة احلمايــة والصــون للمــوارد ممــا أتــاح اســتمرار إنتاجيتهــا فــي ظــل الظــروف البيئيــة واالجتماعيــة. 
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ــوارد األرض ضــررٌ  ــق باالســتخدام املســتدام مل ــة ألراضــي الرعــي حَلِ ــة الدول ــة وإعــالن ملكي ــك النظــم وإلغــاء احلقــوق التقليدي لكــن مــع حتــول تل
ــات  ــواع النبات ــة وإدارة أن ــة حلماي ــة حرجي ــة وأدارت 34 محمي ــورت وزارة الزراع ــام 1960 َط ــذ ع ــة. من ــتخدامات دخيل ــن اس ــأ م ــا نش ــل م ــغ بفع بال
احلرجيــة وصــون النظــم اإليكولوجيــة حيــث تضــم هــذه احملميــات كافــة املناطــق اإليكولوجيــة فــي األردن. ووفــق هــذه اإلدارة يقــرر اخملتصــون القــدرة 

االســتيعابية للرعــي ومينحــون تراخيــص الرعــي ألوقــات محــددة وألعــداد محــددة مــن املواشــي.

1-7 التهديدات الرئيسية للنوع احليوي في األردن

ال ينفــك التنــوع احليــوي يتعــرض لتهديــدات عديــدة أدت إلــى انحســار حــاد فــي معظــم احليوانــات والنباتــات فــي األردن مبــا فــي ذلــك انقــراض أنــواع 
عديــدة. ومــن أهــم أســباب التهديــدات التــي يتعــرض لهــا التنــوع احليــوي فــي األردن مــا يلــي:

1. تدهــور األراضــي: تُســرِّع التحويــالت فــي اســتخدامات األراضــي وأوجــه الزحــف احلضــري عليهــا، مقرونــًة بالنمــو الســكاني، مــن وتيــرة 
تدهــور األراضــي والتغيــرات املناخيــة وفقــدان األنــواع احليــة ونضــوب املــوارد الطبيعيــة خاصــة التربــة وامليــاه. كمــا تؤثــر فــي ُســبل حيــاة 
ممارســي تربيــة املواشــي واجملتمعــات الزراعيــة حيــث تعرضــت مناطــق الرعــي التقليديــة واألراضــي الزراعيــة ومناطــق الصيــد للتشــظي 
ــة األشــجار ممــا فاقــم  ــن وإزال ــى شــيوع الرعــي والصيــد اجلائرَي ــك إل ــة والتمــدد احلضــري. قــاد ذل ــردي نتيجــة إقامــة الُبنــى التحتي والت
الضغــوط علــى مــا تبقــى مــن مناطــق طبيعيــة. ومــن أبــرز أشــكال تدهــور األراضــي تآكلهــا بفعــل امليــاه والريــاح ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف 
خصوبــة تربتهــا. أمــا النمــو الســكاني املضطــرد والتوســع احلضــري فينتشــران مقرونــن بارتفــاع مســتويات الفقــر بــن النــاس ويدفعــان 
ــي  ــذي يلب ــوت ال ــن الق ــد م ــاج مزي ــعياً إلنت ــي س ــتعمال األراض ــي اس ــتدامة ف ــر مس ــات غي ــاع ممارس ــي التِّب ــي املواش ــن ومرب باملزارع

احتياجاتهــم.

2. التنميــة الســياحية: ليــس التهديــد الكبيــر الــذي ميثلــه قطــاع الســياحة علــى التنــوع احليــوي بجديــد، إال أنــه فــي ضــوء خطــط التطويــر 
الســياحي يُتوقــع أن يتضاعــف كثيــراً.  ومــع أن القليــل مــن زوار األردن هــم ســياح بيئيــون حتديــداً إال أن الســياح يــزورون بالفعــل املناطــق 
ــزداد البصمــة البيئيــة  ــوَي النشــاُط الســياحي واســع النطــاق حيــث يُتوقــع أن ت ــوَع احلي احملميــة ومناطــق التنــوع احليــوي. ويتهــددُ التن
ــر مــن خــالل ســعي الســكان  ــة منــواً أكب ــة والرعوي ــك يُتوقــع أن تشــهد األنشــطة الزراعي للســياحة وضوحــاً مــع مــرور الســنن. كذل
احملليــن لتلبيــة طلــب املَرافـِـق الســياحية املتزايــد مــن اإلنتــاج الغذائــي ممــا يضاعــف الضغــط علــى التنــوع احليــوي بســبب الرعــي اجلائــر 

وفقــدان الغطــاء النباتــي وقطــع األشــجار وغيرهــا.

3. التغيــر املناخــي: تشــمل اآلثــار املتوقعــة للتغيــر املناخــي علــى النظــم اإليكولوجيــة فــي األردن -حســب تعــرُّض هــذه النظــم وســهولة 
تأثرهــا بهــذه التغيــرات- موجــات اجلفــاف واملــوت الرَّجعــي للنباتــات وتغيــر بُنيــة اجملتمعــات النباتيــة واتســاع رقعــة الكتــل احليويــة اجلافــة 
unfccc. ،2014 لتشــكل مناطــق هامشــية وتدهــور املوائــل وفقــدان األنــواع احليــة )التقريــر الوطني الثالــث حــول التغيــر املناخــي فــي األردن
pdf.int/resource/docs/natc/jornc3(. ويُتوقــع أن تكــون أعلــى مســتويات التعــرض آلثــار التغيــر املناخــي فــي املناطــق الشــرقية واجلنوبيــة 
ــر الثالــث. كمــا يُتوقــع أن  ــوارد فــي التقري ــر ال مــن األردن واملناطــق اجلبليــة فــي الشــمال وذلــك وفقــاً لتحليــل التعــرض وســهولة التأث
تكــون أعلــى مســتويات ســهولة التأثــر القائمــة علــى نــوع النبــات فــي املرتفعــات الشــمالية واملناطــق الوســطى مــن األردن خاصــة وادي 
األردن. وتشــمل اآلثــار الواقعــة علــى احليــاة النباتيــة واحليــاة احليوانيــة نطاقــاً واســعاً مــن النظــم اإليكولوجيــة والُبنــى التنظيميــة ابتــداء 
مــن األنــواع ووصــوالً إلــى مســتويات اجملتمــع. وقــد بيَّنــت األبحــاث احلديثــة حــول التحليــالت الَتَلويــة وجــود تغيــرات هامــة فــي النطــاق 

معدلهــا 1,6 كــم لــكل عقــد مــن الزمــن باجتــاه الُقطبــن وتَقــدُّم هــام فــي وقــت وقــوع أحــداث ربيعيــة معدلــه 3,2 يــوم لــكل ِعقــد. 

4. تدهــور وَخــراب املوائــل: يتخــذ الزحــف احلضــري غيــر املضبــوط الناجــم أساســاً عــن زيــادة عــدد ســكان األردن والتنميــة الصناعيــة شــكَل 
إزالــة األشــجار وحتويــل احلــراج واملراعــي إلــى مناطــق زراعيــة وحضريــة. وميثــل كل مــن الرعــي اجلائــر وقطــع نباتــات احلــراج علــى نطــاق 
كبيــر إضافــة إلــى املمارســات الزراعيــة املكثفــة تهديــدات أساســية للتنــوع احليــوي فــي األردن مبــا ينتــج عنــه مــن تــآكٍل للتربــة وخــراب 
َّت التحــركات غيــر املقيــدة  املوائــل الطبيعيــة. ويــؤدي التعديــن غيــر املضبــوط وأعمــال احملاجــر إلــى مزيــد مــن خــراب املوائــل. كذلــك أَضــر

للمركبــات باملوائــل وأماكــن تفريــخ األنــواع املهاجــرة ممــا قلــل مــن التفريــخ وأعــداد الطيــور املهاجــرة التــي تــزور األردن. 
ــة  ــاه الســطحية واجلوفي ــوارد املي ــر اخملطــط مل ــاه واالســتخراج غي ــر القــومي للمي ــة: يهــدد االســتخدام غي ــوارد املائي 5. إســاءة اســتخدام امل
التنــوع احليــوي فــي العديــد مــن مناطــق األردن ممــا ينعكــس ســلباً علــى املوائــل والنظــم اإليكولوجيــة الصغيــرة للحيوانــات والنباتــات. 
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كمــا يشــكل تلــوث مــوارد امليــاه الســطحية واجلوفيــة واألحــواض املائيــة بفعــل الكيماويــات الزراعيــة وتصريــف ميــاه اجملــاري والتخلــص 
مــن النفايــات الصلبــة تهديــدات أخــرى لوجــود وتكاثــر العديــد مــن أنــواع احليوانــات.

6. أمــراض احليوانــات: ال يُعــرف الكثيــر عــن وضــع وانتقــال األمــراض فــي احليوانــات البريــة. وقــد أدت زيــادة التَّمــاس مــع احليــاة البريــة إلــى 
انتقــال بعــض األمــراض مــن املواشــي إلــى احليوانــات البريــة وبالعكــس ســواء مــن خــالل التَّمــاس املباشــر أو االفتــراس. ثمــة عــدة أنــواع 
مــن احليوانــات البريــة فــي األردن التــي يُعتقــد أنهــا ناقلــة أو حاضنــة لبعــض األمــراض والتــي قــد تؤثــر علــى البشــر واحليوانــات وتشــكل 

تهديــداً حقيقيــاً علــى توزيــع ووفــرة أنــواع حيــة معينــة.

ــواع أن  ــداً رئيســياً للتنــوع احليــوي عامليــاً وفــي األردن. وميكــن لهــذه األن ــة تهدي ــواع الدخيلــة الغازي ــة: تعتبــر األن ــواع الدخيلــة الغازي 7. األن
تصبــح آفــات مــن خــالل التكيــف مــع تغيــرات املوئــل فتســبب اخلــراب للموائــل الطبيعيــة واملناطــق الزراعيــة. مــن ناحيــة أخــرى قــد تؤثــر 
 Acacia saligna األنــواع التــي ارتــدت إلــى البريــة علــى مثيالتهــا البريــة باملنافســة والتهجــن. ومــن أمثلـــة األنــواع الغازيـــــة شجــــرة
 Eichhornia والنبتـــة املائيــــة Cyprinus carpio وسمكــــة Cyperus rotundus ونبتــة Corvus splendens وطائــر Bemisia tabaci وحشــرة
 Prosopis spp. )IUCN- The Global Invasive وشجرة/شــجيرة Myocastor coypus والثديــي Imperata cylindrica وعشــبة crassipes

.)/http://www.issg.org  ,2013 Species Database

8. ضعــف إنفــاذ القوانــن: ميثــل ضعــف إنفــاذ القوانــن مشــكلة ســائدة رغــم التحســن فــي تعيــن املناطــق احملميــة )وفــق كافــة الفئــات 
التــي وضعهــا االحتــاد الدولــي حلمايــة الطبيعــة( فــي األعــوام األخيــرة نتيجــة لبنــاء القــدرات علــى املســتوى الوطنــي واملســتوى احمللــي. 

وترتبــط مشــكلة اإلنفــاذ أساســاً بالتطبيــق غيــر الفعــال لألنظمــة والتعليمــات مــن قبــل النظــم القضائيــة.

9. مســألة الالجئــن: دخــل األردن أكثــر مــن مليــــون الجــئ ســوري خـــالل الفتـــرة GIEWS Country Briefs 2015-2012, 2015( (. وقــد اندمــج 
معظــم هــؤالء الالجئــن الهاربــن مــن األزمــة فــي بلدهــم فــي اجملتمــع األردنــي. ومــن غيــر الســهل تقييــم اآلثــار احملــددة لهــؤالء الالجئــن 
ــكل  ــا بش ــن تقديره ــار ميك ــذه اآلث ــض ه ــتضيفة، إال أن بع ــق املس ــي املناط ــة ف ــم اإليكولوجي ــة والنظ ــوارد الطبيعي ــف امل ــى مختل عل
أيســر مــن غيرهــا وتشــمل اآلثــار التــي تتعــرض لهــا املــوارد املائيــة واملناطــق الزراعيــة واحلــراج واملناطــق املفتوحــة. فــي حالــة مخيمــات 
الالجئــن تتبــدى معظــم اآلثــار علــى املــوارد الطبيعيــة فــي اســتخدام امليــاه )غالبــاً لالســتخدامات املنزليــة(. مــن ناحيــة أخــرى نشــأ عــن 
تدفــق الالجئــن تنافــٌس مــع اجملتمعــات املســتضيفة علــى مجموعــة كبيــرة مــن مصــادر الدخــل واملِهــن.  كذلــك أدت موجــات الالجئــن 
إلــى ارتفــاع فجائــي فــي أســعار اخلدمــات والعقــارات أثــر علــى القــدرة الشــرائية للمجتمعــات املســتضيفة فدفعهــا ملمارســات َســبَّبت 
ضغوطــاً مباشــرة وغيــر مباشــرة أكبــر علــى املــوارد الطبيعيــة. ومــن أمثلــة ذلــك االحتطــاب غيــر القانونــي لالســتعاضة عــن احملروقــات 
التــي ارتفعــت أســعارها والرعــي اجلائــر الناجــم عــن عــدم القــدرة علــى شــراء األعــالف املكلفــة وصيــد احليوانــات البريــة غيــر القانونــي 

بســبب انخفــاض القــدرة علــى شــراء اللحــوم مــن مصادرهــا املعتــادة كالدجــاج واخلرفــان.

10. نظــام حيــازة األراضــي: يعتبــر النظــام احلالــي حليــازة األراضــي أحــد أســباب النزاعــات املزمنــة بــن اجملموعــات الرعويــة احملليــة وســلطات 
إنفــاذ القوانــن. مــن ناحيــة أخــرى أدى خــراب الغطــاء النباتــي الطبيعــي فــي مراعــي الســهوب والصحــراء واإلخفــاق فــي إنفــاذ القوانــن 

الســارية إلــى التشــجيع علــى زراعــة معظــم املراعــي املنتِجــة ممــا َســبَّب تصحــراً فيهــا.
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إدماج التنوع احليوي

ركــزت اتفاقيــة التنــوع احليــوي )CBD( علــى ضــرورة إدمــاج التنــوع احليــوي فــي التنميــة الوطنيــة واحملليــة واســتراتيجيات تقليــل الفقــر ومؤخــراً فــي 
“االســتراتيجية الوطنيــة وخطــة العمــل للتنــوع احليــوي 2015-2020”. وال يقتصــر إدمــاج التنــوع احليــوي علــى تطبيــق إجــراءات احلمايــة لضمــان عــدم 
إضــرار عمليــات تخفيــض الفقــر وعمليــات التطويــر بالتنــوع احليــوي بــل يشــمل أيضــاً اإلقــرار بقــدرة التنــوع احليــوي علــى حتقيــق النتائــج التنمويــة 

املرغوبــة. ويضفــي ذلــك علــى األمــر صبغــة سياســية -تتطلــب عمليــة تغييــرات مؤسســية- إضافــة إلــى الطابــع التقنــي.

َّف إدمــاج التنــوع احليــوي بأنــه “إدمــاج عناصــر التنــوع احليوي فــي قطاعــات املــوارد الطبيعيــة و/أو فــي قطاعــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية  يُعــر
ــة  ــج تنــوع حيــوي و/أو اجتماعيــة واقتصادي ــة لتحقيــق نتائ باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن السياســات و/أو األســاليب واملنهجيــات االقتصادي

محــددة” )اســتناداً إلــى تعريــف Jamison Ervin, 2012(. ويقــدم شــكل 8 أدنــاه توضيحــاً أكبــر لهــذا التعريــف.

شكل 8. شرح تعريف إدماج التنوع احليوي
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ــرى Jamison Ervin )2012( أن إدمــاج التنــوع احليــوي مهــم عندمــا ميكــن لهــذا اإلدمــاج املســاعدة فــي حــل مشــكلة قائمــة. ومــن أمثلــة هــذه  ي
ــكالت: املش

• تَسبُّب قطاعات بأضرار للتنوع احليوي
• عدم توزيع املنافع توزيعاً منصفاً

• عدم وجود التمويل الكافي لصون التنوع احليوي 
• وجود خطر يتهدد سبل العيش القائمة على الطبيعة 

• عدم وجود خطط الستخدام األراضي
• سهولة تأثر اجملتمعات بالتغير املناخي

• عدم كفاية احلماية  ملناطق التنوع احليوي كاحملميات الطبيعية

مــن الطــرق املفيــدة للبــدء فــي تنــاوُل حتــدي إدمــاج التنــوع احليــوي إو إضافــة زخــم للجهــود القائمــة تصميــم ُحزمــة أدوات ليســتخدمها ُصنــاع 
القــرار مباشــرة -أو مــن خــالل رواد بيئيــن أو وســطاء تغييــر- فــي مخاطبــة القــادة الرئيســين ومختلــف املعنيــن. وســطاء التغييــر هــم أشــخاص 
ــار مــا يعنيــه إدمــاج التنــوع  ــر رســمي فــي اختب ــر احلكوميــة العاملــة بشــكل رســمي أو غي فاعلــون مــن املؤسســات احلكوميــة أو املنظمــات غي
احليــوي فــي ســياق الدولــة املعنيــة وحتديــد أمثلــة علــى املنهجيــات املســتخدمة فــي تلــك الدولــة حتــى تاريخــه والنظــر فــي العوامــل الدافعــة 

لذلــك اإلدمــاج والفــرص واملشــكالت املتصلــة بــه واخلــروج بتوصيــات. 

لوســطاء التغييــر أدوار مختلفــة فــي األجــزاء اخملتلفــة مــن ُحزمــة األدوات. فخــالل املرحلــة االولــى  يلعبــون دوراً فــي فهــم كيــف يفكــر ُصنــاع القــرار 
فــي مســألة صــون التنــوع احليــوي ويســاعدون فــي وضــع هــذه املســألة علــى األجنــدة مــن خــالل التوعيــة وحتديــد املســائل ذات األولويــة التــي ينبغــي 

معاملتهــا باعتبارهــا بيــان جــدوى.

ــودون  ــن يق ــن الذي ــن واخملطط ــرة لالقتصادي ــة وميسَّ ــات مقنع ــالت وتوصي ــات وحتلي ــدمي معلوم ــي تق ــاعدة ف ــر املس ــطاء التغيي ــن لوس ــا ميك كم
اســتراتيجيات التنميــة. ويصممــون منهجيــات مناســبة للســياق احمللــي ذات هــدف إدماجــي محــدد بوضــوح ومشــتملة علــى إشــراك املعنيــن. أمــا 
خــالل املرحلــة  الثانيــة ومــع تشــكيل السياســة يصمــم وســطاء التغييــر سياســة االتصــال الســاعية للحصــول علــى مختلــف األفــكار املتعلقــة 
بكيفيــة املضــي قدمــاً وموازنتهــا. ودور هــؤالء الوســطاء هــام للغايــة فــي حشــد املعنيــن وشــرح فوائــد املشــاركة فــي قضايــا صــون التنــوع احليــوي. 

تتمثــل الغايــة األساســية حلُزمــة األدوات هــذه فــي مســاعدة املؤسســات احملليــة علــى التخطيــط إلدمــاج التنــوع احليــوي باســتخدام املعرفــة املتأتيــة 
مــن األبحــاث واملمارســة العمليــة. وتشــتمل احلُزمــة علــى بيــان جــدوى مــن امليــدان بهــدف تقــدمي أفــكار ميكــن اســتخدامها فــي اإلدمــاج التدريجــي 
للتنــوع احليــوي فــي السياســة. ينبغــي قبــل الشــروع فــي معاينــة مســائل إدمــاج التنــوع احليــوي اإلجابــة بنعــم أو ال عــن األســئلة التاليــة )شــكل 9(. 
وتتيــح اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تقييمــاً ذاتيــاً يســاعد فــي جتــاوز املعيقــات أمــام إدراك طبيعــة فقــدان التنــوع احليــوي وَعْقــد العــزم علــى العمــل 

والتنســيق فــي تطبيــق ادوات هــذا الدليــل االرشــادي.
حتــاول املبــادرات الفرديــة فــي مجــال إدمــاج التنــوع احليــوي متتــن املنظمــات البيئيــة أو املشــروعات االسترشــادية للتنميــة البيئيــة ومعاجلــة االختالالت 
املتمثلــة فــي احتجــاب املســائل البيئيــة وعــدم تأثيرهــا. يقــدم شــكل 10 متثيــالً عامــاً وميســراً لعناصــر عمليــة إدمــاج التنــوع احليــوي، فيبــدأ بتحديد 
أهــداف اإلدمــاج ثــم ســياق عمليــة اإلدمــاج مــن حيــث قيــم التنــوع احليــوي وعوامــل فقدانــه واألعمــال املؤثــرة التــي ينبغــي القيــام بهــا إلدماجــه.

أخيراً فإن املشاركن في تطبيق عملية اإلدماج هم الفاعلون في القطاعات الوطنية املعنية. وتكتمل العملية بُحزمة أدوات اإلدماج.
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2-1 أداة إدماج التنوع احليوي

مــن أهــداف ُحزمــة األدوات هــذه اظهــار عمليــة إدمــاج التنــوع احليــوي 
ــوي وإدراجهــا  ــوع احلي ــا صــون التن ــف بقضاي ــي السياســات والتعري ف
ضمــن اخلطــط الوطنيــة مبــا يفيــد ُســبل العيــش. إال أنــه مــن املهم أن 
يــدرك مســتخدمو هــذه احلُزمــة ســواء كانــوا وســطاء تغييــر أو ُصنــاع 
قــرار حقيقــة وجــود تعقيــدات فــي إدمــاج التنــوع احليــوي مثــل تعــدد 
قضايــاه وتعــدد طبقاتــه والطبيعــة احملــددة لــكل مــن ســياقاته. لذلــك 
ــبة  ــات مناس ــم منهجي ــة تصمي ــتخدمي احلُزم ــى مس ــي عل ينبغ
للســياق احمللــي وأن يكــون الهــدف احملــدد لإلدمــاج واضحــاً لديهــم وأن 
يشــركوا األطــراف ذات العالقــة. بالتالــي يقتضــي تطبيــق هــذه احلُزمــة 
ــل  ــا يجع ــة مم ــوي والتنمي ــوع احلي ــن التن ــالً ب ــادالً وتكام ــاً متب تعاون
اإلدمــاج عمليــة هدفهــا التغييــر السياســي واملؤسســي الــذي ال غنــى 
فيــه عــن التنســيق بــن القطاعــات. أمــا النتيجــة املتوخــاة مــن هــذه 
احلُزمــة فهــي حتســن اإلنتاجيــة االقتصاديــة لــألرض ومتكــن اجملتمعــات 
ــوارد  ــتدامة للم ــر املس ــتخدامات غي ــي واالس ــردي األراض ــرة بت املتأث
ــاً  ــيابياً تفصيلي ــاً انس ــاه مخطط ــكل 11 أدن ــدم الش ــة. ويق الطبيعي
للمراحــل واخلطــوات املتبعــة ضمــن أداة إدمــاج التنــوع احليــوي والتــي 

نــورد تفصيلهــا مــع أمثلــة ذات صلــة. 

ــى  ــة 1 عل ــتمل املرحل ــث تش ــن، حي ــن مرحلت ــاج م ــف أداة اإلدم تتأل
حتديــد عــام لألهــداف والســياق والفاعلــن فــي مجــال التنــوع احليــوي 
ــج  ــد نتائ ــى حتدي ــة إل ــاله، إضاف ــكل 10 أع ــي الش ــن ف ــو مب ــا ه كم

ــودة.  ــوي املنش ــوع احلي التن

شكل 9. أسئلة تتطلب إجابات قبل النظر في احلُزمة )حقوق الطبع للمؤلف(

شكل 10. متثيل مسائل إدماج التنوع احليوي )حقوق الطبع للمؤلف(
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أما املرحلة 2 فتمثل العملية الرئيسية لإلدماج التي ينبغي على مستخدمي احلُزمة اتِّباعها، وتشمل عدة خطوات مبينة أدناه.

الرحلة 1: التحديد

خطوة 1: حتديد األهداف والسياق والفاعلني

ــن  ــا ضم ــوي وإدراجه ــوع احلي ــون التن ــات ص ــف ممارس ــج مختل ــوي كأداة لتروي ــوع احلي ــاج التن ــداف إدم ــد أه ــى حتدي ــوة أول ــروري كخط ــن الض م
ــة إدمــاج التنــوع احليــوي؛ ويرتبــط هــذا  ــاً مــا يقــود القطــاع البيئــي عملي اخلطــط الوطنيــة خدمــة لُســبل العيــش واجملتمعــات احملليــة. غالب
ــن«  ــؤالء »الفاعل ــد ه ــى بتحدي ــوة األول ــذه اخلط ــق ه ــراج(. وتتعل ــن واحل ــة والتعدي ــل الزراع ــرى )مث ــات أخ ــن قطاع ــة م ــراف فاعل ــاع بأط القط
وضمــان وجــود التنســيق الــالزم بــن مختلــف القطاعــات ومتتــن الصــالت والســياق العملــي بــن هــذه القطاعــات واملؤسســات العامــة واخلاصــة 
املرتبطــة بهــا املؤثــرة و/أو املنتفعــة مــن التنــوع احليــوي. وميكــن لوســطاء التغييــر املســاعدة فــي هــذه اخلطــوة ممــا يســتدعي وجــود معلومــات 
ــرة لالقتصاديــن واخملططــن. ومــن األمثلــة علــى البيانــات التــي ينبغــي دراســتها تلــك املتعلقــة بالتقييــم  وحتليــالت وتوصيــات مقنعــة وميسَّ

االقتصــادي للنظــم اإليكولوجيــة للمراعــي، والتــي تربــط بــن الفاعلــن واخملططــن فــي مجــال التنــوع احليــوي واالقتصاديــن )إطــار 1(.
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الدليل االرشادي ملتخذي القرار إلدمـاج التنوع احليوي في األردن



خطوة 2: حتديد نتائج التنوع احليوي النشودة
 

بعــد حتديــد وتقييــم الهــدف الرئيســي لإلدمــاج والتحقــق مــن أنــه مطلــوب مــن قبــل ُصنــاع القــرار ينبغــي حتديــد النتائــج املنشــودة. ومــن أمثلــة 
هــذه النتائــج:

• مراعاة مسائل التنوع احليوي في اخلطط والبرامج املؤسسية املركزية والقطاعية.
ن اإلنتاجية االقتصادية لألرض. • حَتسُّ

• زيادة متكن اجملتمعات املتأثرة بتردي األراضي واالستخدامات غير املستدامة للموارد الطبيعية. 
ن االستثمارات في إدارة صون التنوع احليوي للمراعي. • حَتسُّ

• ضبط األنواع احلية الدخيلة والغازية.
• خفض الفقر.

إطار 1. تقييم خدمات النظام اإليكولوجي في املراعي من حيث إنتاج األعالف 

القيمة التقديريةأداة التقييم 

القيمة النقدية للمراعي من حيث تكاليف شراء األعالف للحيوانات التي يتم توفيرها من خالل االستعاضة عن الشراء باألعالف الطبيعية 1

)2014 ,Westerberg( من املراعي )املادة الصلبة(
16،8 مليون دينار أردني سنوياً 

القيمة النقدية للمراعي من حيث تكاليف شراء األعالف للحيوانات التي يتم توفيرها من خالل االستعاضة عن الشراء باألعالف الطبيعية 2

)2014 ,Jabarin( من املراعي )املادة الصلبة(

16 مليون دينار أردني سنوياً )منها 

5,13 مليون دينار أردني سنوياً على 

شكل دعم من احلكومة األردنية(

القيمة النقدية ملتوسط اخلسارة في إنتاجية املراعي )من املادة الصلبة لألعالف( املكافئة ألطنان الشعير خالل الفترة 1990-2013 )باعتبار 3

)2014 ,Jabarin( )ًسعر طن الشعير 211 ديناراً أردنيا
4،8 مليون دينار أردني سنوياً 

4
ن من املادة الصلبة لألعالف بفضل إدارة  منطقة السهوب )معدل هطول األمطار 200-350 ملم سنوياً(: القيمة النقدية لإلنتاج احملُسَّ

املراعي )206 كغم/هكتار مقارنة باإلنتاجية الفعلية في حالة الوصول املفتوح للرعي البالغة 100 كغم/هكتار املكافئة ألطنان الشعير 

 )2015 ,Abu Zanat(  ؛ املتوسط للمراعي في موقعي عيرا وبني هاشم)ًباعتبار سعر طن الشعر 220 ديناراً أردنيا

4،7 مليون دينار أردني سنوياً

5
ن من املادة الصلبة لألعالف بفضل إدارة  منطقة البادية )معدل هطول األمطار أقل من 200 ملم سنوياً(: القيمة النقدية لإلنتاج احملُسَّ

املراعي )100 كغم/هكتار مقارنة باإلنتاجية الفعلية في حالة الوصول املفتوح للرعي البالغة 40 كغم/هكتار املكافئة ألطنان الشعير 

 )2015 ,Abu Zanat( ؛ املتوسط للمراعي في موقعي احلسينية ووادي الفريشن)ًباعتبار سعر طن الشعر 220 ديناراً أردنيا

18،5 مليون دينار أردني سنوياً

6  )2015 ,Abu Zanat( 23،2 مليون دينار أردني سنوياًمجموع 4+5 أعاله لكافة مراعي السهوب والبوادي

6،7 مليون دينار أردني سنويا4ً+5 أعاله لـ 30٪ من كافة مراعي السهوب و28،5٪ من كافة مراعي البوادي )املؤلف(7

تقرير فرص االستثمار املستدام في املراعي االردنية 2015 
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_resources/our_publications___library_/

حتى ميكن حتقيق هذه النتائج ينبغي بناء القدرات في مسائل التنوع احليوي على مختلف املستويات، ومنها:

• األفراد املعنيون وموظفو البرنامج البيئي من مختلف املؤسسات احلكومية واملنظمات غير احلكومية.
• املؤسسات القطاعية واملركزية املنخرطة في قرارات التخطيط.

• اإلعالم والبيئة التمكينية االشمل.

مــن املهــم املالحظــة أن اإلدمــاج الفعــال يحــدد ويحشــد ويبنــي علــى مــا هــو قائــم. إال أن بنــاء القــدرات ال يتــم بــن عشــية وضحاهــا، لذلــك ينبغــي 
ألي مشــروع إدمــاج للتنــوع احليــوي أن يخصــص دوراً معينــاً لبنــاء القــدرات ضمــن عمليــة طويلــة األمــد ومســتمرة.

لرحلة 2: عملية اإلدماج 

تشتمل عملية اإلدماج على اربع  خطوات أساسية تعتمد على اخلطوتن السابقتن متاماً، وهي التالية: 

خطوة 1: تشخيص الشكالت وتطوير بيان جدوى

ال يَعــي املعنيــون مــن خــارج مجــال الصــون أهميــة التنــوع احليــوي و/أو خطــط عمــل الصــون ومتطلبــات اتفاقيــة التنــوع احليــوي وفــق التزامــات 
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الدولــة بهــذه االتفاقيــة، فتجدهــم يخصصــون ميزانيــات غيــر كافيــة جلهــود صــون التنــوع احليــوي ممــا يجعــل اآلثــار علــى التنــوع احليــوي عظيمــة 
بســبب ممارســة التخطيــط غيــر املســتدام فــي كافــة احلقــول. لذلــك مــن الضــروري تشــخيص احلالــة الراهنــة للتنــوع احليــوي وحتديــد أمثلــة علــى 
هــذه املمارســات املؤثــرة فيــه ومؤشــرات علــى فقدانــه )جــدول 3(. وميكــن لوســطاء التغييــر املســاعدة فــي حتديــد مــدى ُحســن تنــاول مســائل التنــوع 
احليــوي فــي قــرارات التنميــة مــن حيــث املمارســات املســتمرة واملشــكالت املرتبطــة بهــا. وينبغــي مناقشــة هــذه املشــكالت مــع نطــاق واســع مــن 
املعنيــن مــن الدوائــر احلكوميــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة واجملتمعــات ومؤسســات القطــاع اخلــاص. فذلــك يســاعد علــى فهــم جوهــر مشــكالت 
التنــوع احليــوي التــي يتــم مواجهتهــا ومســبباتها واألعمــال املطلوبــة ملعاجلتهــا. ينتــج عــن هــذه اخلطــوة حتليــل الوضــع والــذي ميكــن أن يشــكل 

أساســاً ملناقشــة األولويــات مــع املعنيــن.  

جدول 3  

املمارسات غير القومية ومشكالت التنوع احليوي املرافقة لها ومؤشرات اآلثار على التنوع احليوي

مؤشرات فقدان التنوع احليويالمارسات والشكالت الرتبطة بها الؤثرة في التنوع احليوي

الرعي اجلائر: وفق وزارة الزراعة يجري في األردن الرعي املبكر لنبـاتات 
املراعي، وحراثة املراعي لتثبيت حقوق ملكيتها، والتمــدد احلضـري، 
والتنقل العشوائي للمركبات، وأعمال احملاجر وأنشطـــة التعـدين. 

• تعرض التنوع احليوي للخطر
• تسارُع فقدان التربة وترديها

• فقدان املوائل
• تدهور املراعي

• انخفاض إنتاجية التربة

الضغوط البشرية املتنامية بسبب الزراعة املكثفة واحلراثة من أجل 
زراعة الشعير املروية مبياه األمطار. ويزداد إقبال املزارعن الفقراء على 
زراعة احلبوب في املناطق الهامشية )من وجهة نظر إيكولوجيــــة-
زراعية( مع محدودية ممارسة التناوُب زراعي أو عدم ممارسته مطلقـاً. 

• انخفاض املوارد الطبيعية واإلنتاجية الزراعية
• سوء استدامة املمارسات الزراعية

• نضوب مخزون التربة من البذور
• عدم كفاية التجدد الطبيعي للمغذيات واحملافظة على املواد العضوية 

خالل فترات اإلراحة لإلبقاء على إنتاجية التربة على املدى الطويل

املمارسة غير املستدامــــة بالسحب اجلائر من األحواض املائية: في 
عام 2004 أوردت اخلطة الرئيسية الوطنية للميـاه أن السحب املائي 
لألغراض الزراعية بلغ ٪64 من مجموع السحب املائي في حن بلغت 
نسبة السحب لألغراض املنزليــة والصناعيـــة والسيــاحية 36٪.

• انخفاض مناسيب املياه وتراجع نوعيتها
• زيادة ملوحة املياه اجلوفية

اقتالع املادة اخلضراء الستخدامها وقوداً وعالجاً وأعشـاباً وعطـــوراً.
• انخفاض نسبة البذور وانخفاض التجدد وما ينتج عن ذلك من فقدان  

   اإلنتاج النباتي في العام التالي
• التغير في الُبنية النباتية واالنحسار في حجم النباتات وانتشارها

ِّبل ُدرة استخدام األسمدة العضوية والز

• ضعف حالة املغذيات في العديد من أنواع الُتربات
• انخفاض القدرة اإلنتاجية للتربة

• تضرر بُنية التربة ومساميتها
• تشكل قشرة ورَّص التربة

ــبة  ــة املناس ــاله األرضي ــواردة أع ــوي ال ــوع احلي ــكالت التن ــع مش تض
لتطويــر بيــان جــدوى يقــدَّم لُصنــاع القــرار واملعنيــن. غالبــاً مــا يغيــب 
ــر  ــة ويعتب ــه احلقيقي ــن قيمت ــل م ــى أق ــوي فُيعط ــوع احلي اإلدراك للتن
ــة.  ــة والتنموي ــرارات االقتصادي ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــم ف ــر مه غي
ــي  ــرار، وه ــاع الق ــع لُصن ــدوى مقن ــان ج ــة بي ــب صياغ ــك يتوج لذل
َمهمــة يتوالهــا غالبــاً وســطاء التغييــر بهــدف تضمــن البيــان أهميــة 
ــة  ــالة جوهري ــى رس ــز عل ــع والتركي ــوي للمجتم ــوع احلي ــة التن وقيم
قويــة تُبــنِّ الفوائــد امللموســة. ينبغــي لبيــان اجلــدوى أن يكــون وثيقــة 
قصيــرة حســنة الصياغــة أو عرضــاً شــفوياً قصيــراً وأن يشــتمل علــى 
ــد  ــة مقنعــة علــى فوائ ــق وأرقــام وقصــص واقعيــة كأدل تقــدمي حقائ
ــي  ــاد الدول ــروع االحت ــدوى مش ــات اجل ــة بيان ــن أمثل ــوي. م ــوع احلي التن
ــرى  ــى: ق ــام احِلم ــادي لنظ ــم االقتص ــول “التقيي ــة ح ــة الطبيع حلماي

ــار 2(.  ــم، األردن” )إط ــي هاش بن

إطار 2. مشروع االحتاد الدولي حلماية الطبيعة حول “التقييم االقتصادي 
لنظام احِلمى: قرى بني هاشم، األردن”

الهدف الرئيسي لهذا املشروع هو املراعي املستدامة لتطوير احِلمى. 
يُقيِّم هذا املشروع وضع املراعي بعد 25 عاماً لَتبنُّ إن لم يكن قد حدث 

تغير في املمارسات احلالية للمراعي، مع اإلنتاجية احلالية للمراعي 
املتراجعة باضطراد وتزايد أعداد املواشي مبا يفوق الطاقة االستيعابية 

لألراضي. ويركز املشروع على زيادة إنتاجية املراعي من خالل تطبيق 
ممارسات إصالح احِلمى واعتبار مجتمعات احِلمى كمزودة للخدمات.

(http://www.iucn.org/news_homepage/news_by_
date/?14627/Economic-Valuation-of-the-Hima-Sys-
tem-Bani-Hashem-Villages-Jordan)
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ومــن املعلومــات التــي ينبغــي جمعهــا لغايــات بيانــات اجلــدوى شــروحات للمعلومــات املتوفــرة بطــرق جديــدة وجمــع وحتليــل معلومــات جديــدة. ومــن 
املهــم أيضــاً تضمــن معلومــات اجتماعيــة مثــل اعتمــاد األســر الفقيــرة علــى التنــوع احليــوي كمصــدر للدخــل ومعــدالت الفقــر وغيرهــا. ويُعتبــر 
ــد االســتثمار فــي التنــوع احليــوي. وتشــمل املعلومــات  ــر فوائ ــراز مخاطــر وتكاليــف عــدم معاجلــة مشــكالت التنــوع احليــوي نهجــاً جيــداً لتبري إب

األخــرى التــي ميكــن تضمينهــا:

• القيم والفوائد ذات الصلة بالسياسات الوطنية
• االجتاهات والتغيرات في التنوع احليوي مع مرور الزمن

• السيناريوهات اخملتلفة الستخدام األراضي وعالقتها بالناجت احمللي اإلجمالي
• تكاليف فقدان التنوع احليوي وفق السيناريوهات اخملتلفة للتنمية

• حتليل التكاليف واملنافع

مــن املهــم فــي هــذه اخلطــوة حتديــد عناصــر التنــوع احليــوي التــي ســيتم إدماجهــا. ويعتمــد ذلــك علــى مــا تَبــنَّ مــن مشــكالت قــد تكــون متعلقــة 
بأنــواع معينــة )أنــواع مهــددة، أنــواع متوطنــة، أنــواع غازيــة...( و/أو مجاميــع )نباتــات طبيــة( و/أو موائــل )مراعــي( و/أو نظــم إيكولوجيــة )أراضــي جافــة( 
و/أو خدمــات نظــام إيكولوجــي )التزويــد والدعــم( و/أو تنــوع جينــي. فقــد يتضــرر أٌي مــن هــذه بفعــل التنميــة اجلاريــة و/أو جتاُهــل اإلمكانيــات احلاليــة 

فــي السياســات واألنشــطة التنمويــة. 

جدول 4

خالصة للمعلومات التي ينبغي إدراجها ضمن بيانات اجلدوى

معلومات عن مسائل التنوع احليوي ومنافعه وقيمه

تقييمات األثر حول التنوع احليوي والتحليل االستراتيجي وتقييمات االستدامة

التحليل املكاني والزماني لألوضاع املاضية واحلالية مع مقارنات

أدوات الرصد والتقييم املرتبطة باملمارسات اجلارية

التخطيط والتنظيم

خطط مقترحة مثل املناطق احملمية والرعي التناوُبي والزراعة العضوية

التخطيط لالستخدام املستدام لألراضي

التشريعات واألدوات القانونية واإلرشادات

اخلطط والسياسات الوطنية الِقطاعية املرتبطة باإلدارة املستدامة للمراعي

حتليل سياسة التنوع احليوي وحتليل األوضاع

تقارير وتقييمات االستدامة املؤسسية

التشاورات واإلشراك

املشاركة من خالل:
• اجتماعات املعنين )الرسمية وغير الرسمية(

• املؤمترات وورش عمل التوعية
• الشراكات بن القطاع العام والقطاع اخلاص

• املشاورات متعددة املعنين

ضبط إدارة التنوع احليوي 

• قرارات إدارة النزاعات
• اإلدارة البيئية املتكاملة

• املؤشرات والنقاط املرجعية ملمارسات اإلدارة وضبطها
• التوسيم اإليكولوجي ملنتجات التنوع احليوي

• سالسل إمداد األعمال

نهج التنوع احليوي الطوعي واألصلي
• املعرفة احمللية

• حتليل األنظمة الداخلية 

خطوة 2: إشراك العنيني

ــر إعــداد قائمــة مدروســة باملعنيــن إلقامــة  ــرة فــي التنــوع احليــوي. وينبغــي لوســطاء التغيي ــرة أو املؤث املعنيــون هــم كافــة القطاعــات املتأث
حتالفــات اســتراتيجية وشــراكات محتملــة. وفــي ضــوء اخلصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة للســكان يشــمل املنتفعــون الرئيســيون املعنيــون 
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املســتهدفون النســاَء والرجــاَل الفقــراء مــن هــذه الفئــات الثــالث: 1( املزارعــون مــن احلجــم الصغيــر أو املتوســط، 2( األســر التــي ال متتلــك أراضــي 
وتعتمــد فــي ُســبل عيشــها بشــكل رئيســي علــى املــوارد الطبيعيــة، 3( أيــة مجموعــات أخــرى أقــل حظــاً )إطــار 3(. 

مــا يركــز هــذا اجلــزء علــى حتديــد القطاعــات واملعنيــن التــي ينبغــي 
ــات  ــتهدف القطاع ــا. فيس ــا فيه ــوي إدماجه ــوع احلي ــائل التن ملس
ــن والفاعلــن فــي  اإلنتاجيــة اخملتلفــة مثــل الزراعــة واحلــراج والتعدي
ــع  ــف م ــي والتكي ــن الغذائ ــة كاألم ــة معين ــات تنموي ــال حتدي مج
التغيــر املناخــي أو اســتراتيجية خفــض الفقــر. كمــا ينبغــي التركيــز 
ــمل  ــا يش ــن مب ــن املعني ــع م ــاق واس ــراك نط ــى إش ــي عل الكاف
الدوائــر واملنظمــات واجملتمعــات الناشــطة فــي مجــال الصــون. 
حتديــداً علــى املســتوى الوطنــي يشــمل املعنيــون الرئيســيون الــذي 
ــدة منهــا وزارة التخطيــط والتعــاون  ينبغــي إشــراكهم جهــات عدي
ــة  ــري واجلمعي ــاه وال ــة ووزارة املي ــة ووزارة الزراع ــي ووزارة البيئ الدول
امللكيــة حلمايــة الطبيعــة و احلديقــة النباتيــة امللكيــة واجلمعيــات. 
ــي مــن اجلامعــات  ــى املســتوى الوطن ــع دعــٌم إضافــي عل كمــا يُتوق
ــوم  ــة العل ــي جامع ــة ف ــة والبيئ ــوارد الطبيعي ــم امل ــة قس خاص
والتكنولوجيــا األردنيــة. أمــا علــى املســتوى احمللــي فيشــمل املعنيــون 
األلويــة والقــرى واجملتمعــات احملليــة. وقــد يســتدعي األمــر العمــل مــع  
ــي والقطــاع اخلــاص  املؤسســات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املدن

ــدول 5(. )ج

 ويعتبــر االتصــال الفعــال أمــراً أساســياً إلحــداث التغييــرات املطلوبــة فــي السياســات واملعاييــر والســلوكيات بهــدف إدمــاج التنــوع احليــوي. ويجــب 
أن يتوفــر االتصــال الفعــال فــي كافــة مراحــل اإلدمــاج، وهــو ضــروري خــالل إبــراز املشــكلة وإشــراك املعنيــن وتطويــر بيــان اجلــدوى. مــن املهــم أيضــاً 

حتديــد َمــن يتوجــب عليــه التغييــر ومــا الســلوكيات التــي ينبغــي تغييرهــا ومــا القــرارات واألســاليب واألدوات األمثــل إلحــداث هــذه التغييــرات. 

جدول 5

نقاط البداية في اإلدماج من املستويات اخملتلفة

هدف التخطيط/السياسةالستوى

املستوى الدولي

الوكاالت املموِّلة
مرفق البيئة العاملي، البنك الدولي، الوكالة األميركية للتنمية الدولية، 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

منظمات األبحاث والتطوير
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق القاحلة، املركز العربي 

لدراسة املناطق القاحلة واألراضي اجلافة )تقييم األثر(

املستوى الوطني

إستراتيجية خفض الفقر، خطة التنمية الوطنية، الرؤية الوطنيةاحلكومة

املعونة التنموية من األمم املتحدة، االحتاد الدولي حلماية الطبيعةوكاالت املعونة التنموية

املستوى ما دون الوطني

اخملتار في اجملتمعات احمللية، القرى، اجملالس البلديةاملؤسسات احمللية

املستوى الِقطاعي

اخلطط واالستراتيجيات والسياسات التنموية وميزانياتهاالوزارات 

الشركات االستثماريةالقطاع اخلاص

املنظمات غير احلكومية، املنتديات، األندية البيئيةالقطاع العام

هدف التخطيط/السياسةاملستوى

إطار 3. املعنيون

املعنيون هم أولئك األشخاص أو هي تلك املؤسسات ذوو/ذات األهمية 
البالغة لنجاح أو إخفاق منظمة أو مشروع في بلوغ األهداف احملددة.

• املعنيون الرئيسيون هم:
1( أولئك الضروريون للسماح واملوافقة والدعم املالي.

2( أولئك املتأثرون مباشرة بأنشطة منظمة أو مشروع.

• املعنيون الثانويون هم أولئك املتأثرون بشكل غير مباشر.

• املعنيون من املستوى الثالث هم أولئك غير املتأثرين أو املنخرطن 
ولكن مبقدورهم التأثير في اآلراء سواء قبوالً أو رفضاً.

https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-
Toolkit-Section3.pdf
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املستوى الدولي

الوكاالت املموِّلة
مرفق البيئة العاملي، البنك الدولي، الوكالة األميركية للتنمية الدولية، 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

منظمات األبحاث والتطوير
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق القاحلة، املركز العربي 

لدراسة املناطق القاحلة واألراضي اجلافة )تقييم األثر(

املستوى الوطني

إستراتيجية خفض الفقر، خطة التنمية الوطنية، الرؤية الوطنيةاحلكومة

املعونة التنموية من األمم املتحدة، االحتاد الدولي حلماية الطبيعةوكاالت املعونة التنموية

املستوى ما دون الوطني

اخملتار في اجملتمعات احمللية، القرى، اجملالس البلديةاملؤسسات احمللية

املستوى الِقطاعي

اخلطط واالستراتيجيات والسياسات التنموية وميزانياتهاالوزارات

الشركات االستثماريةالقطاع اخلاص

املنظمات غير احلكومية، املنتديات، األندية البيئيةالقطاع العام

يحتــاج كل مــن املعنيــن الوارديــن أعــاله طريقــة رســمية أو غيــر رســمية مصممــة خصيصــاً لــه للتعامــل مــع التنــوع احليــوي بســبب تنــوع مصالــح 
واهتمامــات كل مــن املعنيــن. فنــادراً مــا تناســب رســالة واحــدة اجلميــع، لذلــك ينبغــي تصميــم اســتراتيجية اتصــال وخطــة عمــل تتناســب مــع 
مختلــف املعنيــن وصنــاع القــرار مــن حيــث مصاحلهــم االســتراتيجية مثــل األولويــات احلكوميــة واحتياجــات الدولــة التنمويــة وإيجــاد فــرص عمــل 
وخفــض الفقــر والتنميــة الريفيــة وخطــط الســياحة البيئيــة. إال أنــه عنــد التخطيــط إلشــراك املعنيــن فــي إعــادة إدخــال الثدييــات الكبيــرة أو 
ــد  ــرة مــن عــدم التأكــد والتعقي ــإن وجــود درجــة كبي ــي ف ــر تشــاركية مناســبة )شــكل 12(. بالتال ــات األكث ــر املنهجي إصــالح أراضــي احلــراج تعتب

يســتدعي تنفيــذ عــدد أكبــر مــن املشــروعات االسترشــادية واألبحــاث التشــاركية واالبتــكارات واإلدارة املشــتركة. 

شكل 12. عرض اختيار املنهجيات ملعاجلة القضايا املعقدة كالتنوع احليوي
http://media.socialchange.net.au/people/les/what’s_best.pdf
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ــة  ــوي للتنمي ــوع احلي ــد التن ــان فوائ ــين لتبي ــرار الرئيس ــاع الق ــوي لُصن ــوع حي ــائل تن ــدمي رس ــن تق ــاله م ــواردة أع ــات ال ــتخدام املنهجي ــن اس مُيكِّ
ــد. ــذه الفوائ ــن ه ــة م ــار 4 مجموع ــدم إط ــة. ويق ــة واالقتصادي االجتماعي

خطوة 3: وضع األولويات والبيئة التمكينية 

يعنــي بلــوغ هــذه اخلطــوة أن عمليــة اإلدمــاج علــى وشــك االكتمــال. إال أنــه مــن املهــم وضــع أولويــات العمــل التــي ينبغــي أن تســتند إلــى فهــم 
العالقــات بــن األنشــطة االقتصاديــة وعمــل النظــام اإليكولوجــي ورفــاه النــاس. مــن األمــور ذات األولويــة القصــوى خطــة التوعيــة طويلــة األمــد 
علــى كافــة املســتويات حــول أهميــة وقيــم التنــوع احليــوي واإلدراك أن الفقــر يتفاقــم بخــراب املــوارد البيئيــة والطبيعيــة. مــن الضــروري أيضــاً زيــادة 
التناغــم املؤسســي بخصــوص تنفيــذ االتفاقيــات البيئيــة متعــددة األطــراف مثــل اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة التصحــر واتفاقيــة األمم املتحــدة 

اإلطاريــة للتغيــر املناخــي واتفاقيــة التنــوع احليــوي لضمــان إدمــاج وتنســيق مســألة صــون التنــوع احليــوي.

فــي  احليــوي  التنــوع  إدمــاج  يعتبــر 
علــى جتاهــل  دَرََجــت  التــي  القطاعــات 
الشــواغل البيئيــة أو همشــتها عمليــة 
ــة  ــة الضعيف ــإن احلوكم ــك ف ــة. لذل صعب
والقــدرة   )2003  Smith and others(
ــن  ــات م ــات واملؤسس ــة للمنظم الضعيف
 Wells( ــة ــة واألهلي ــاالت احلكومي ــة اجمل كاف
 Infield and Adams  ;1993  and Brandon
 Steiner, Kimball, and Scanton  ;1999
ــائل  ــة مبس ــة العلمي ــف املعرف 2003( وضع
 )1992 Raven and Wilson( ــوي ــوع احلي التن
ــاج. ــام اإلدم ــرة أم ــات كبي ــا معيق جميعه

التمكينــي  العامــل  إيجــاد  املهــم  مــن 
ــوع  ــاج التن ــة إلدم ــة الالزم ــب للبيئ املناس
احليــوي ممــا يقتضــي »بيئــة مؤسســية 
ومتكينيــة فعالــة يُدَمــج فيهــا التنــوع 

ــم يتــم متتــن الُبنــى املؤسســية إلدمــاج التنــوع احليــوي  ــة األهميــة لضمــان املنافــع املســتدامة لهــذا التنــوع. فــإن ل احليــوي. وهــو أمــر فــي غاي
 GEF( »)ــة البديلــة( وقــد تصبــح معزولــة )ممــا قــد يجعــل قيمــة التنــوع احليــوي تتــآكل مبــرور الوقــت ــر )باخليــارات التنموي فســتبقى ُعرضــة للتأث

2002(. يُــدرِج جــدول 6 العوامــل التمكينيــة والتحديــات املرتبطــة بــكل عامــل.

جدول 6

نقاط البداية في اإلدماج من املستويات اخملتلفة

العامل التمكينيالعامل التمكيني

وجود حكومة تفتقر لإلرادة السياسية إلدماج التنوع احليوي وغير ُمراعية لهذا التنوع ضمن برامجهااإلرادة والقيادة السياسية

جتاهل اإلعالم ملسائل البيئة والتنوع احليوي في برامجه ومنشوراته الوطنيةاإلعالم واإلدراك العام والوعي بالقيم

التنافس بن البرامج احلكومية وسوء التنسيق واالتصال بينهاالتنسيق بن القطاعات

عدم االهتمام بالقضايا البيئية واجلهل مبسائل التنوع احليوي وأهميتهاالضغط من قبل مجموعات املصالح

احلوكمة الشفافة واملساءلة 
والشمولية

الفساد املؤسسي وهيمنة قرارات القطاعات االقتصادية غير املُدِمجة للمسائل البيئية ومسائل التنوع 
احليوي

عدم اهتمام املعنين وغياب برامج التوعية باملسائل البيئية وقيم التنوع احليويمشاركة املعنين

عدم كفاءة استخدام التمويل املتوفر وعدم جعل مقترحات املشروعات متناغمة مع األولويات الوطنيةتوفر التمويل

إطار 4. رسائل التنوع احليوي املوجهة لألولويات السياسية الرئيسية ملعظم احلكومات

يتيح التنوع احليوي عدداً وافراً من املنافع الفريدة ذات األهمية البالغة للتنمية االجتماعية 
واالقتصادية ومنها:

• تزويد اخلدمات: تزويد خدمات النظام اإليكولوجي الرئيسية من خالل بُنية حتتية خضراء أرخص 
  وأقل استهالكاً للطاقة مثل التلقيح وتوفير املياه.

• تقليل اخملاطر: مبا فيها مخاطر الكوارث والتغير املناخي في قطاعات رئيسية، مثالً من خالل 
  قاعدة موارد متنوعة تتيح البدائل في حالة إخفاق أحد احملاصيل الغذائية.

• القيمة املالية املباشرة: من خالل منتجات وأنواع معينة ميكن االستفادة املالية منها كالنباتات 
  الطبية واحليوانات واألنواع اجلاذبة للسياح.

• التنويع االقتصادي الوطني: من خالل املوائل واألنواع احلية والتنوع اجليني مما يوفر خيارات وبدائل 
  كالسياحة واحلراج.

• قيم جوهرية وثقافية: مرتبطة بالهوية والتراث والتناغم اجملتمعي والترفيه واجلوانب الروحية.

الصدر:
Source: Entebbe Statement on Biodiversity in Development Planning (2013). 
http://povertyandconservation.info/sites/default/files/Final20%draft20%
Entebbe20 %Statement_August202013 %.pdf
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خطوة 4: الرصد والتقييم

ــى النهــج والعوامــل  ــة اإلدمــاج وتقييــم جناحهــا. ويجــب أن يركــز هــذا النظــام عل ــم للرصــد والتقييــم إلرشــاد عملي ينبغــي وجــود نظــام ُمْحكَ
التمكينيــة والنتائــج. ومــن شــأن الــدروس املســتفادة مــن عمليــة الرصــد والتقييــم املســاعدة فــي إطــالق عمليــة مســتمرة للتحســن وتوفيــر خبــرة 
قيِّمــة يســتفيد منهــا اآلخــرون. ومــن املفيــد مراجعــة خطــط اإلدمــاج مــن قبــل مختصــن يقومــون بنفــس األمــر فــي وزارة أخــرى أو دولــة أخــرى، 
فباســتطاعة هــؤالء اإلفــادة حــول مــا تبــنَّ لهــم ناجعــاً أو غيــر ناجــع )www.iied.org/nbsaps(. ويقــدم جــدول 7 خالصــة للعناصــر الرئيســية للرصــد 

والتقييــم.

جدول  7

نقاط البداية في اإلدماج من املستويات اخملتلفة

وثاقة الصلة
هل تلبي عملية اإلدماج احتياجات املعنين؟  

ما مستوى تواُفق أهداف اإلدماج مع أولويات املعنين؟

الكفاءة
هل تؤدي أساليب االتصال املستخدمة إلى إشراك املعنين؟

أي من أساليب االتصال املستخدمة كان مناسباً لكل من املعنين؟

الفعالية
إلى أي مستوى يؤدي اإلدماج إلى زيادة الدعم اجملتمعي للعمل من أجل معاجلة فقدان التنوع احليوي؟

ع أسلوب اإلدماج املعنين على إدخال التنوع احليوي ضمن سياساتهم وخططهم؟ إلى أي مستوى شجَّ

النتيجة
إلى أي مستوى أدى اإلدماج الستدامة مسألة التنوع احليوي؟

ما النتائج اإليجابية والسلبية إلدماج التنوع احليوي؟

إلى أي مستوى أدت عملية اإلدماج لتغيير طويل األمد؟االستدامة

تتمثــل اخلطــوة التاليــة فــي حتديــد ماهيــة املعلومــات الالزمــة لإلجابــة عــن األســئلة الــواردة أعــاله. ومــن املهــم رصــد األســئلة )املؤشــرات( ومصــدر 
املعلومــات )مصــادر البيانــات( ومراعــاة نوعيــة وجــودة البيانــات التــي يتــم جمعهــا.. 

إدماج التنوع احليوي
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االستنتاجات

لــم حتــدث برامــج التنميــة الريفيــة املتكاملــة وإدارة املــوارد اجملتمعيــة املتعــددة وغيرهــا مــن املبــادرات املثاليــة جناحــاً كبيــراً فــي خفــض معــدل 
ــم منــوذج جديــد إلدمــاج مفهــوم صــون التنــوع احليــوي ضمــن التفكيــر والعمــل فــي كافــة  فقــدان التنــوع احليــوي وحتســن رفــاه النــاس. وقــد ُصمِّ
مســتويات املبــادرات وكافــة القطاعــات. دََخــَل مصطلــح “إدمــاج” صــون التنــوع احليــوي فــي لغــة النقاشــات احلديثــة إال أن ذلــك لــم ينتــج عنــه 
تطبيــق واســع النطــاق لــه أو فهــم واضــح ملعنــاه وأهميتــه. ميثــل إدمــاج التنــوع احليــوي كوســيلة إليجــاد حلــول لفقــدان هــذا التنــوع مهمــًة 
تكتنفهــا التحديــات. وال يــزال يُنظــر لهــذا اإلدمــاج كنــوع مــن التــرف )Martens, Rotmans, and de Groot 2003( فــي الوقــت الــذي ينبغــي اجتــراح 

حلــول مــن خــالل االبتــكار والتفكيــر والتكيــف.
ت يقــدم هــذا الدليــل نهجــاً إرشــادياً ليتَّبعــه الفاعلــون املعنيــون مــن كافــة املســتويات كُصنــاع القــرار فــي املؤسســات احلكوميــة واملنظمــات 
األهليــة واخملططــن والعاملــن فــي البيئــة واجملتمعــات احملليــة فــي إدخــال مفهــوم التنــوع احليــوي ضمــن السياســات واخلطــط الوطنيــة. ويعتمــد 
الدليــل االرشــادي فــي ذلــك مــن التوصيــات الــواردة فــي اســتراتيجية املراعــي )2013-2014( املوضوعــة مــن قبــل وزارة الزراعــة وتقريــر االســتثمار 

املســتدام فــي املراعــي األردنيــة )2015( كمــا تســتند إلــى التقريــر الوطنــي اخلامــس حــول تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع احليــوي فــي األردن 2015. 

ميكــن إلدمــاج التنــوع البيئــي أن يطبــق ميدانيــاً فــي مواقــع اليابســة والبحــر املنتجــة أو ضمــن القطاعــات االقتصاديــة خاصــة تلــك املرتبطــة 
مباشــرة باســتخدام وإدارة املــوارد الطبيعيــة كالزراعــة واحلــراج ومصائــد األســماك وضبــط األنــواع الدخيلــة والغازيــة واســتغالل احليــاة البريــة 
ــع  ــة والتصني ــة التحتي ــة والُبني ــل الطاق ــادي مث ــاط االقتص ــن النش ــب م ــي جوان ــوي ف ــوع احلي ــاج التن ــن إدم ــا ميك ــياحة. كم ــن والس والتعدي

 .)2005 ,.Petersen, et al( ــل وحتــى فــي األنشــطة العســكرية والنقــل واإلنشــاء والتجــارة الدوليــة ب

وينبغــي علــى ُصنــاع القــرارات فــي كافــة القطاعــات اإلدراك أن التنــوع احليــوي واألنظمــة اإليكولوجيــة الســليمة هــي مبثابــة “أصــول” طبيعيــة 
مِلــا تقدمــه مــن منافــع حيويــة للمجتمــع واالقتصــاد الوطنــي. وقــد َحِظــَي األردن بثــراء كبيــر فــي التنــوع احليــوي النباتــي واحليوانــي مبــا يشــمل 
ــد التــي توفرهــا مــن  ــي الفوائ ــات الطبيــة والتوطنيــة. وكــي ميكــن إدارة وصــون هــذه “األصــول” وَجنْ أيضــاً الطيــور واملراعــي الطبيعيــة والنبات

املهــم إدمــاج التنــوع احليــوي فــي التخطيــط التنمــوي.

ــر  ــل الــذي يســببه الرعــي اجلائ ــردي النظــم اإليكولوجيــة واملوائ ــدات الرئيســية لألراضــي اجلافــة تتمثــل فــي ت ــح هــذا الدليــل أن التهدي ويوضِّ
والتصحــر والتمــدد احلضــري واألشــكال األخــرى مــن االســتيطان البشــري والتصنيــع وعمليــات التعديــن وري األراضــي الزراعيــة واســع النطــاق 
ــم  ــة النظ ــي مرون ــاً ف ــل تراجع ــذه العوام ــبب ه ــا تس ــاً م ــي.  وغالب ــر املناخ ــر والتغي ــع الفق ــة بداف ــوارد الطبيعي ــرط للم ــتغالل املف واالس

ــي. ــذه األراض ــي ه ــوي ف ــوع احلي ــرة للتن ــدات خطي ــه تهدي ــج عن ــة ينت ــي اجلاف ــة لألراض اإليكولوجي
ــات  ــن القطاع ــادرات ضم ــذه املب ــالق ه ــاج إال أن إط ــادرات اإلدم ــادة مب ــق ع ــن يُطل ــي َم ــون ه ــة بالص ــات املعني ــن أن املؤسس ــم م ــى الرغ وعل
االقتصاديــة فــي تزايــد، وغالبــاً مــا ينطــوي ذلــك علــى نطــاق واســع مــن القطاعــات مــع إقامــة شــراكات بــن املنظمــات غيــر احلكوميــة والدوائــر 
ــر دوراً هامــاً فــي إقامــة هــذه الشــراكات. ــرة ومتوســطة احلجــم واجملتمعــات. ويلعــب وســطاء التغيي احلكوميــة والصناعــات واملشــروعات الصغي

كمــا ينطــوي اإلدمــاج علــى إدراج قيــم التنــوع احليــوي ضمــن البيئــة التمكينيــة ابتــداء مــن صناعــة السياســة الوطنيــة إلــى األســواق املاليــة 
العامليــة. وقــد يشــمل ذلــك سياســات التنميــة والتشــريعات والتخطيــط الســتخدام األراضــي والتمويــل والضرائــب واحلوافــز الضريبيــة والتجــارة 

الدوليــة وبنــاء القــدرات واألبحــاث والتكنولوجيــا.

لضمــان فعاليــة أكبــر الســتخدام هــذه احلُزمــة يُوصــى بتحويلهــا إلــى أداة رقميــة تفاعليــة منشــورة علــى اإلنترنــت ومحتويــة علــى خرائــط 
رقميــة )مــع وجــود خاصيــة التكبيــر( تُبــنِّ املوائــل واألنــواع احليــة الرئيســية وخدمــات النظــام اإليكولوجــي األساســية وتقديــرات لقيمهــا وأنــواع 
أعمــال التطويــر وآثارهــا. كمــا تشــتمل ُحزمــة األدوات الرقميــة علــى معلومــات مفصلــة عــن املناطــق احلساســة إيكولوجيــاً واملناطــق احملميــة 

ومناطــق احلــراج الطبيعيــة ومناطــق الطيــور الهامــة مــع روابــط إلــى صــور وقوائــم باألنــواع احليــة.   
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