
 
 
 

 المشروعنموذج بيانات  
 البيئية في البادية األردنية النظماعادة تأهيل  اسم المشروع

 أهداف المشروع

حماياة  إلا  باإلضاافةوزةاادة انتاييتااا  األردنياةالبادياة  يوموارد المياه والحيااة البرةاة فا إعادة تأهيل المراعي
والتاي تضاررل يارار حار   الحياة البرةة فيااا وبمااار ة الميتمتاال المح ياة  ل ولاون ل تنمياة الم.اتدامة.

عاادد  بياار ماا  الميئااي  ماا  ا نااامام  ليااورب.ااب  الرعااي اليااائر الناااتع عاا   1990/1991الخ اايع عااام 
 .و.ياراتام ال  البادية االردنية

 المشروع مبررات

حيااق راادرل اعااداد اال نااام ، 1990/1991البيئيااة فااي الباديااة األردنيااة ياارار حاار  الخ اايع  الاانظمتضاارر 
البيئيااة  الاانظمم يااو  ر س ممااا ادى الاا  تضاارر  1.8التااي دخ اال ماا  الاادون المياااورة الاا  االرد  بحااوالي 

 .البرةة
زةااادة ضاالر الرعااي اليااائر ممااا ادى الاا   ادى تاادفا الميئااي  واالعااداد اللبياارة ل يااروة الحيوانيااة الاا   ورااد

انخفاا  انتايياة المراعااي وتادهورها وتاادهور الحيااة البرةااة والنباال التاي تتميااز بااا االراضااي اليافاة، وتبتااا 
البيئيااة المتضااررة ياارار ازمااة الخ اايع  الاانظملااكلف ف ااد راماال ح ومااة المم لااة بوضاا  خياار العااادة تأهياال 

1990-1991. 

 المشروع مكونات

 (.ودسدالوالحفائر إنشاء مشارٌع حصاد مٌاه األمطار على مستوى المسالط المائٌة الكبرى ) .1
مشارٌع حصاد مٌاه األمطار على مستوى المسالط المائٌة الصغرى )الخطوط وأنصاف  .2

 الدوائر الكنتورٌة(.
 مشارٌع حفظ التربة ونشر مٌاه األمطار ومنع االنجراف. .3
تنوع الحٌوي ورفع وزٌادة الغطاء النباتً الطبٌعً وال مشارٌع زراعة الشجٌرات الرعوٌة .4

 .إنتاجٌة المرعى
مشارٌع حماٌة أراضً المراعً وتطبٌك الدورة الرعوٌة واإلراحة لتحسٌن الغطاء النباتً  .5

 الطبٌعً ورفع إنتاجٌة المراعً.
 مشارٌع إعادة تأهٌل وتحسٌن نوعٌة مٌاه اآلبار االرتوازٌة فً البادٌة األردنٌة. .6
رٌع إنشاء الطرق الزراعٌة لتسهٌل حركة مربً الماشٌة فً البادٌة وتسهٌل الوصول مشا .7

 للموالع المستهدفة فً البادٌة األردنٌة.
تمدٌم حزمة من الحوافز لمربً الثروة الحٌوانٌة والجمعٌات التعاونٌة الرعوٌة فً البادٌة،  .8

 وتشمل:
ً لت.أ عوٌضهم عن منعهم من الرعً فً تزوٌد مربً الثروة الحٌوانٌة بمادة الشعٌر مجانا

 الموالع التً ٌتم تأهٌلها.
كفاءة اإلنتاج الحٌوانً من خالل تزوٌد مربً الثروة الحٌوانٌة والجمعٌات التعاونٌة فً رفع .ب

البادٌة األردنٌة: بالعالجات البٌطرٌة والعٌادات البٌطرٌة المتنملة والمغاطس وآالت الحالبة 
الكباش والنعاج المحسنة وماكٌنات تصنٌع األعالف من ووحدات تصنٌع األلبان وتوزٌع 

بماٌا المحاصٌل الزراعٌة، وانشاء مستودعات لتخزٌن أألعالف، وإنشاء مشارٌع إلنتاج 
األعالف المروٌة بجانب الحفائر والسدود، وإنشاء مشارٌع إلنتاج األعالف المروٌة 

الشعٌر المستنبت بالزراعة المائٌة، باستخدام المٌاه العادمة المعالجة، وتمدٌم وحدات إنتاج 
 .إنشاء سوق حالل ومسلخ، وحدات الطالة الشمسٌة متعددة األغراض



 
 
 

 

رفع المدرات والتدرٌب والتوعٌة العامة فً مجال التعاونٌات والبٌطرة والتغذٌة الحٌوانٌة  .9
 وإدارة المراعً والثروة الحٌوانٌة.

 موزعة على مناطك البادٌة الثالثة.ال مشروع التعلٌم البٌئً الالمنهجً لطالب المدارس  .11
مشروع إنشاء واستدامة الجمعٌات التعاونٌة الرعوٌة من مربً االغنام فً البادٌة األردنٌة  .11

 وتزوٌدها بمشارٌع إنتاجٌة مستدامة مدرة للدخل.
 16,000مشروع االنتاج المستدام لالعالف المروٌة من خالل تعلٌة سد الواله على مساحة  .12

 الجمعٌات التعاونٌة الرعوٌة فً البادٌة االردنٌة.دونم لصالح 
وسٌرافك جمٌع هذه المشارٌع تطبٌك خطة متكاملة لنظام المرالبة والتمٌٌم والمتابعة  .13

 لنشاطات المشارٌع لضمان تحمٌك األهداف والنتائج المرجوة.

 2011/2012 تاريخ البدء بالتنفيذ
 .نوال 8 مدة تنفيذ المشروع

 بالتنفيذالجهة المعنية 

 وزارة الزراعة -
 المر ز الويني ل بحق واالرااد الزراعي -
 وزارة المياه والري/. ية وادي األرد  -
 وزارة المياه والري/. ية المياه -
 وزارة األالان التامة واال. ا  -
 وزارة التربية والتت يم -
 األردنية المؤ..ة التتاونية -
 اللندوق الااامي لتنمية البادية األردنية -
 األردنيةاليامتة  -
- UNDP 

  االجمالية الكمفة
 دينار( ألف)

113,292,106.284 
 (2019-2011خمن الفترة )  

 رائم الوضع الحالي لممشروع

 النتائج المتوقعة
 موعد الت. يم النتائع المتورتة

التي -1 والتشاركية التحليلة االداوت من مجموعة
على المرار وصانعي المنفذه المؤسسات ستساعد

 المعرفةتطوير توثك متكاملة بيئية نماذج او نموذج
و المراعي مجال في البادية لمجتمعات النظمالمحلية

2019 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئيةالمتعلمةبها.
لطاع -2 المستوياتفي جميع على مدربة محلية كوادر

 تأهيل سبلالنظمإعادة وتحسين المتدهورة البيئية
المنتجة، الفعاليات تعظيم خالل من العيش

 ادارةواستراتيجيات وتمنيات الحيوانية، الثروة لطاع
االراضيوالمياه.

مستدامةإلعادةتأهيلالمراعي.ادارة -3
على -4 تعمل الحيوانية الثروة لمربي تعاونية جمعيات

 المستدامة واإلدارة الجميع فيللنظممشاركة البيئية
البادية.

المراعي/الثروة -5 لطاع من ومحسنة جديدة منتجات
الحيوانية وفرص كافة، يشمل نطاق على تسويمية

مناطكالبادية.
لمنتجات -6 التسويمية المنوات لتحسين برنامج تطوير

الثروةالحيوانية.
تأهيل اعادة لبرنامج المتولعة المخرجات من وأيضا،

البادية:
والمجتمعات -1 الحيوانية الثروة مربي دخل زيادة

المستهدفة.

2-  بشكل ومدارة ومصانة مؤهلة بيئية علىانطمة جيد
مستوىالمجتمعاتوالمؤسسات.

تخفيف -3 مع االراضي الستعماالت ومخطط محدد نمط
عناالراضيومصادرها.ضغطالرعيالجائر

عملياتاعادةتأهيلالبادية.استدامة -4
المؤسسات -5 ممدرة تأهيلفيتحسين اعادة مجال

البادية.



 
 
 

 
 

 


