
 والبوادي األرياف لتنمية املستقبلية اآلفاق ندوة ترعى شرف

 

 

 

 مركز ندوة شرف ليلى السيدة معالي دلييافيال جامعة أمناء جملس رئيسة رعت

 األستاذ وقال". والبوادي األرياف لتنمية املستقبلية اآلفاق" وعنوانها املستقبلية الدراسات

 اهلائلة املتسارعة املتغريات ان: الندوة افتتاح يف اجلامعة رئيس كمال مروان الدكتور

 الصناعات حلول من ابتداًء منطقتنا وتشهدها يوم بعد يومًا عصرنا يشهدها اليت

 التكنولوجية االكتشافات تنتجها واليت لإلنتاج اجلديدة باآلفاق وانتهاًء املتقدمة

 األرياف تنمية مسألة جيعل ذلك كل املعرفة واقتصاد والعوملة االقتصادي والتنافس

 بعني أخذنا  إذا خاصة ، الكلمة معنى بكل االحلاح شديد موضوعا والبوادي

 األرياف تكون أن وضرورة ، جهة من  أجزائها ومتاسك الدولة عمران متطلبات االعتبار

 ثانية جهة من وأمنيًا وإداريا واقتصاديًا انسانيًا للدولة االسرتاتيجي العمق هي والبوادي

 وتوليد اجلديدة للمساحات اعمار من يلزمه وما السكاني التزايد متطلبات ،ومواجهة

  .ثالثة جهة عمل فرص

 

 ؟ طاردة وليست للسكان جاذبة والبوادي األرياف جعل ميكن كيف: "وأضاف

 التعليم حتسني ميكن كيف ؟ العمل ليرص املولدة املشاريع إنشاء ميكن كيف

 نتطلع كثرية أسئلة ؟ سياحيًا جاذبًا األرياف جعل ميكن كيف والثقافة؟ والصحة

 يف وغيابه األرياف يف الزراعي عللقطا الواضح الرتاجع إن. فيها اخلرباء رأي مساع اىل

  ."التيكري عميق ويستدعي القلق يثري الصناعي التحول عمليات وبطء البوادي



 

 األردنية اجلامعة يف االجتماع قسم رئيس من كل حتدث األوىل اجللسة ويف

 املركز رئيس اجللسة وأدار. العناني جواد والدكتور مخش الدين جمد الدكتور

 الدكتور وأشار. بدران ابراهيم الدكتور الدولية للعالقات اجلامعة رئيس ومستشار

 بني واليجوة والعاصمة، احملافظات بني التنموية اليجوة إىل مخش جمدالدين

. والبادية األردني الريف منها يعاني اليت األخرى واملشكالت واليقر والبطالة احملافظات

 االجتماعية التحوالت من عددًا يشهد األردني اجملتمع إن وقال العيب ثقافة على وركز

  فيما والبدوية الرييية بالعادات املدينة تأثر أهمها لعل والبادية والريف املدينة يف

 الريف يف السياسية املشاركة معدالت ارتياع إىل وأشار املدينة ترييف بظاهرة يعرف

 حبيث المركزية سياسة تبين ضرورة وإىل. والنيابية البلدية االنتخابات يف والبادية

  .احمللي اجملتمع حاجات من النابعة املشاريع بتنييذ البلديات تقوم

 

 على وأكد متالزمان، واالقتصاد األمن أن إىل أشار فقد العناني جواد الدكتور أما

 والتهديدات التحديات االعتبار بعني يأخذ لألردن اسرتاتيجي ختطيط وجود ضرورة

 التجارب استلهام ضرورة على وأكد. والدميغرافيا االستقرار على املؤثرة احمليطة

 إىل االنتقال ضرورة إىل ونوه. اليابانية كالتجربة االرياف مع تعاملت اليت الناجحة

 زراعية متكاملة منظومة وإقامة الريف لتنمية والكبرية احلديثة املشاريع

  .وصناعية

 

 يف االقتصاد أستاذ باكري عامر تورالدك من كل فيها شارك الثانية اجللسة ويف

 اجلامعة يف السياحة بكلية االستاذ علي نبيل والدكتور األردنية، اجلامعة

 حممد واملهندس األردنية اجلامعة يف اجلغرافيا استاذ عنرب علي والدكتور األردنية،

  .شهبز

 

 األردني الريف يف التنموية املشكالت أهم عن باكري عامر الدكتور حتدث وقد

 التسويق ومشكالت التمويل وقلة التحتية والبنية اخلدمات مشكالت وخاصة

 واملبادرات احمللي اجملتمع مشاركة ضرورة إىل وأشار. واملخاطر الوطنية واملتغريات

 مشاريع تكامل ضرورة وإىل املؤهل، الكادر استمرار وضرورة التنييذ يف احمللية

  .الوطنية التنمية مشاريع مع الرييية التنمية

 

 البادية طبيعة إىل شهبز حممد املهندس تطرق التصحر مكافحة عن ورقته ويف

 وجتديد مواردها استثمار وآفاق ومشكالتها ثرواتها وأهم لتعرييها املتبعة واملعايري



 سكانها ومشكالت مشكالتها إىل أشار كما واحليوانية النباتية احليوية مواردها

  .االجتماعية

 

 خطورة بني فقد األردنية، اجلامعة يف اجلغرافيا استاذ عنرب علي الدكتور أما

 وارتياع التصحر انتشار يف وخاصة األردن على املناخية وتأثرياته احلراري االحتباس

 كميات وتناقص اجلياف سنوات توالي يسبب مما االمطار وتناقص احلرارة درجات

 إىل أشار كما مستوى أدنى إىل املياه من نياألرد اليرد حصة اخنياض وبالتالي األمطار

 نقص من أصاًل تعاني وهامشية حدية مناطق على املياه لتناقص السلبية التأثريات

  .املياه

 

 موارد استغالل كييية إىل أشار فقد السياحة كلية من علي نبيل الدكتور أما

 باحملاور تقاس عملية الرييية السياحة تنمية أن إىل الرييية السياحة يف الريف

 احلرف إحياء العمل، فرص توفري واالستثمارية، االقتصادية القيمة: التالية

 يف توظييه وكييية الريف يف السياحي االستثمار أوجه إىل وأشار. التقليدية

 لتسويق ومركز الشعبية احلياة لعرض وأماكن للسكن كمكان السياحة

 حمافظة يف الرييية السياحية التنمية جتربة إىل وأشار. التقليدية املنتوجات

 .        ناجحة رييية كتجربة الطييلة


