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الملخص التنفيذي

تشري التغريات املرصودة يف معدالت درجات احلرارة ومعدالت هطول األمطار السنوية يف األردن إىل أننا مقبلون على مرحلة طويلة
األمد من التحوالت املناخية .وسيكون هلذه التحوالت تأثريات شديدة وواسعة النطاق على النظم الطبيعية والبشرية يف األردن خالل
العقود القادمة .هذا االزدياد املتوقع يف ح ّدة االضطرابات املناخية سيش ّكل هتديدا متزايدا ملكتسبات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف
األردن.
املرجح أن يتسبب تغري املناخ يف نقص يف كميات املوارد املائية املتاحة طبيعياً ،ويف تراجع اإلنتاجية
وتشري الدراسات األردنية إىل أنّه من ّ
الزراعية البعلية ويف هتديد مصادر رزق وسبل معيشة الكثري من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الزراعة وعلى توفر املوارد الطبيعية.
إدراكا هلذه التهديدات ،شرع األردن يف إدارة تغري املناخ من خالل املزج بني رسم السياسات وتفعيل التنسيق املؤسسي .ففي عام
 ،2001متّ تشكيل اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ بقرار من رئاسة الوزراء .ويف عام  2013أع ّدت وزارة البيئة "سياسة تغري
املناخ الوطنية يف األردن  "2020-2013لتكون نقطة مرجعية تشريعية عالية املرونة ميكن أن تستند عليها االسرتاتيجيات
والسياسات القطاعية.
يف ضوء هذه املعطيات ،يقدم اجمللس االقتصادي واالجتماعي هذه الورقة هبدف تقييم جهود إدارة تغري املناخ الوطنية بعد عقدين من
العمل املناخي .تعترب هذه الورقة مراجعة نقدية ملا متّ إجنازه من تشريعات واسرتاتيجيات وسياسات توجيهية .وقد عنيت الورقة باإلشارة
إىل ما مت حتقيقه من جناحات وإىل التعريف مبواطن الضعف حىت يتسىن لصانعي القرار تقييم اخليارات املستقبلية وانتقاء االسرتاتيجيات
على أسس منطقية.
األردن يملك القدرة على مواجهة تغير المناخ
تؤكد هذه الورقة أ ّن األردن ميلك القدرة على مواجهة تغري املناخ وعلى مواظبة دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية بدون
انقطاع .ولكن يستوجب هذا التوجه استيعاب الفرص اليت تتيحها أجبديات جهود التصدي لظاهرة تغري املناخ وعدم اخلشية من إعادة
قراءة فرضيات التخطيط والتنمية الستشراف متطلبات التغيري واخليارات .وتدعو الورقة أن تتبوأ جهود مواجهة تغري املناخ مكانة مركزية
وملحة ضمن أولويات صانعي القرار .وميكن القول بأ ّن مدى تأثر األردن سيعتمد إىل ح ّد كبري على توفري ودعم األجواء السياسية
ّ
والقانونية واملؤسسية القادرة على إدارة تغري املناخ.
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إ ّن النطاق العاملي لظاهرة تغري املناخ يعين أ ّن تأثرياهتا على األردن ستكون غري حمدودة رغم أ ّن نسبة انبعاثات األردن (استنادا إىل السنة
املرجعية  )2006من غازات االحتباس احلراري البالغة  ٪0.06من إمجايل االنبعاثات العاملية تعترب ضئيلة .هذه املعطيات تعين أ ّن
على األردن إ يالء التأقلم مع تغري املناخ أولوية وطنية ترتجم من خالل اسرتاتيجية متعددة القطاعات للتكيف تتناسب مع جسامة
املخاطر .وال تدعو الورقة إىل ضرورة تطوير برامج ومشاريع جديدة للتكيف تضاف إىل خطط التنمية احلالية ،بل ينبغي إعادة تأطري
هذه الربامج لتجلية عناصرها التكيفية وإيالء األولوية هجهود تعزيز مقومات احلصانة واملنعة للتقليل من وطأة تأثريات تغري املناخ
املستقبلية.
وإذا كان اعتالء التكيف سلم األولويات ينم عن تسلسل منطقي يف مواجهة تغري املناخ ،فال ينبغي إمهال الفرص اليت تتيحها جهود
التخفيف يف تعزيز خطط التنمية .فقد وجدت الورقة أ ّن منهج ختفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف سياق الوفاء بالتزامات
األردن وفق اتفاق باريس بشأن املناخ يتوافق مع التوجهات االسرتاتيجية املنشودة وطنيا يف قطاعي الطاقة والنقل .بل أ ّن منهج
التخفيف قد يؤهل األردن لتمويل هذه التوجهات من خالل آليات ومبادرات التمويل الدولية اليت انبثقت عن اتفاقيات املناخ األممية.
هذه املعطيات تسنح لألردن أن ينشد أهدافا أكثر طموحا تزيد من مسامهة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي وتؤسس
الستمرارية جهود ترشيد الطاقة وترفع من كفاءة استخدام الوقود يف قطاع النقل.
تقييم إدارة تغير المناخ في األردن
تشري نتائج تقييم إدارة تغري املناخ يف هذه الورقة إىل أ ّن اغتنام الفرص اليت تتيحها جهود مواجهة تغري املناخ مشروطة بالتغلب على
عدد من مواطن الضعف أمهها قصور التنسيق املؤسسي .فعلى صانعي القرار العمل على تسخري احللول القانونية واإلدارية لتعزيز فعالية
اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ يف توفري املستوى املطلوب من التنسيق املؤسسي وتيسري عمليات التفاعل القطاعية وتبادل
املعلومات .أحد هذه احللول يتمثل يف إعداد نظام لتغري املناخ يوفر بيئة قانونية مستقرة ووطيدة تؤسس للعمل املناخي وتنظمه من
ونوهت الورقة بأمهية دعم أحباث تغري املناخ وتأمني سبل التمويل وتقدير
خالل توضيح مسؤوليات اهجهات ذات العضوية يف اللجنةّ .
التكاليف االقتصادية لتغري املناخ لتمكني صانعي القرار من اختيار السياسات الصائبة.
يف تقييمها هجهود التكيف ،أوصت الورقة بتوخي الشمولية يف تصميم إجراءات التكيف عند حتديثها يف املستقبل واعتماد أسس
مفصل ملخاطر تغري املناخ احملتملة ومدى قابلية التأثر هبا .وأكدت أنّه من اجملدي أن تتوىل اللجنة الوطنية
منهجية تستند إىل حتليل ّ
األردنية لتغري املناخ مهمة تقدمي املشورة للقطاعات املختلفة بشأن استغالل أوجه الرتابط والتآزر القطاعية لتفادي العمل الفردي ،وال
سيما يف ضوء جهود وزارة البيئة احلالية يف إعداد "اخلطة الوطنية للتكيف" .واقرتحت الورقة ربط جهود التكيف مع برامج احل ّد من
خماطر الكوارث ومع سياسات مكافحة الفقر وبراجمها.
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وأوصت الورقة بوضع آليات تؤسس ملسامهة املرأة الريفية يف إجراءات التكيف على املستوى احمللي .واقرتحت الورقة على صانعي القرار
التأسيس لدمج النوع االجتماعي يف جهود التكيف من خالل سياق بناء قدرات اجملالس البلدية واحمللية على إدراج مشاريع للتكيف
مع تغري املناخ يف خطط التنمية احمللية .كما أوصت الورقة بتطوير برامج توعوية تفاعلية عن تغري املناخ تستهدف الكوادر الفنية
واإلدارية يف مجيع الوزارات واهليئات احلكومية لالستفادة من القدرات واملهارات الكامنة للعاملني وتفعيلها.
يف تقييمها هجهود التخفيف ،أوصت الورقة بإرساء مبادئ توجيهية عند تطوير إجراءات التخفيف يف املستقبل حبيث تكون األولوية
لإلجراءات اليت جتسد تكامل السياسات القطاعية وتلك اليت جتمع بني أهداف التخفيف والتكيّف معا ،حبيث نسعى إىل حتقيق منافع
تنموية مشرتكة ذات أولوية وطنية إىل جانب خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وأشارت الورقة إىل اعتبار مشاريع النقل العام
والطاقة املتجددة والرتشيد يف استهالك الطاقة أمثلة جتسد بامتياز مبدأ صنع السياسات املتكاملة قطاعيا وختفيفيا وتكيفيا .فهذه
املشاريع جتلب منافع مشرتكة اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية وبيئية ومناخية يف آن واحد.
وركزت الورقة يف حتليلها السرتاتيجيات التخفيف على مشاريع الطاقة املتجددة وجهود ترشيد استهالك الطاقة وخدمات النقل العام.
ووجدت الورقة أ ّن مصادر الطاقة املتجددة متتلك قوة كامنة على املدى الطويل ( )2050-2025على تعزيز توجهات اسرتاتيجية
الطاقة احلالية املتمثّلة يف تأمني إمدادات الطاقة من مصادر الطاقة المحلية وتقليل االعتماد على االستيراد وتخفيض كلفة الطاقة على
االقتصاد الوطني وخاصة يف ظل االخنفاض املستمر يف أسعار الطاقة املتجددة عامليا.
واعتربت الورقة خطة عمل ترشيد الطاقة طموحة وجديرة بأن حتظى بالتأييد السياسي ألهنا واحدة من أكثر املوارد جدوى وأقلها كلفة
يف حتقيق أهداف االسرتاتيجيات املتعلقة بالطاقة والبيئة واملناخ .عالوة على ذلك ،متثل كفاءة الطاقة فرصة اقتصادية هائلة لتخفيض
الضغط على ميزانية الدولة وخلق فرص عمل يف كافة أحناء احملافظات .يف هذا الصدد ،نوصي مبأسسة جهود ترشيد الطاقة لضمان
القدرة على استمرارية العمل بعد انتهاء تنفيذ املشاريع املدرجة يف خطة العمل .وبوسع الصندوق يف املرحلة التالية إيالء رفع مستوى
كفاءة استهالك الوقود يف املركبات حيزا أعظم يف خطط الرتشيد ،وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
خيص التحوالت يف قطاع النقل وأوليات خفض استهالك الوقود ،أوصت الورقة بأن يكون حجر األساس يف هذا التحول تقدمي
فيما ّ
خدمات نقل عام تفي مبتطلبات التغطية الشاملة وسالمة التنقل واعتدال الكلفة ودقة التوقيت واخنفاض امللوثات اهلوائية والكربونية .إ ّن
تطوير وسائل نقل عام تفي هبذه الشروط له تأثري تراكمي على حتسني جودة احلياة وتربره املنافع االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والصحية والبيئية اليت جيلبها هذا اخليار.
هذا ومتنح التوجهات العاملية يف كهربة وسائل النقل األردن فرصة لصياغة سياسات بعيدة املدى لتوظيف هذه الظاهرة يف حتقيق
أهداف مرغوبة يف قطاعات الطاقة والنقل والبيئة .يف هذا الصدد ،أوصت الورقة باالستمرار يف تقدمي حوافز لتشجيع اقتناء املركبات
الكهربائية ،وتسخري مشاريع الطاقة املتج ّددة لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء املرتافق مع كهربة وسائل النقل.
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مقدمة
تشري التغريات املرصودة يف معدالت درجات احلرارة ومعدالت هطول األمطار السنوية يف األردن إىل أننا مقبلون على
مرحلة طويلة األمد من التحوالت املناخية  .وسيكون هلذه التحوالت تأثريات شديدة وواسعة النطاق على النظم
الطبيعية والبشرية يف األردن خالل العقود القادمة .وقد بدأت تتجلى بعض هذه التأثريات على اإلمدادات املائية
واإلنتاج الزراعي .إ ّن االزدياد املتوقع يف ح ّدة االضطرابات املناخية سيش ّكل هتديدا متزايدا ملكتسبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف األردن .وسيعتمد مدى تأثر األردن باملخاطر النامجة عن هذه االضطرابات إىل ح ّد كبري
املؤسسيّة قادرة على وضع خطط منهجية ودائمة لكشف
على االلتزام السياسي بتطوير منظومة من اهجهود السياسيّة و ّ
املخاطر وتقليل التعرض هلا.

يف ضوء هذه املعطيات ،يؤمن اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثريات تغري
وملحة ضمن أولويات صانعي القرار .ولذلك فقد ارتأى اجمللس إعداد هذه الورقة حتت عنوان
املناخ مكانة مركزية ّ

"تغري املناخ يف األردن :الفرص والتحديات" ،لتسليط الضوء على سياسات تغري املناخ وتقييم اإلجنازات والوقوف على
أوجه الضعف متهيدا القرتاح خطوات لتصويب املسار تسهم يف االرتقاء جبهود التصدي املستقبلية لتتناسب مع
جسامة التأثريات ومع صرامة اسرتاتيجيات التخفيف والتكيّف املطلوبة.
يق ّدم هذا التقرير مراجعة عامة حلالة إدارة تغري املناخ يف األردن .يركز التقرير على سياسات تغري املناخ ،صياغة
وتنفيذا ،وعلى البنية املؤسسية اليت توفر السياق التشريعي والقانوين واإلداري.
حيتوي التقرير على مخسة أبواب .يعرض الباب األول شرحا خمتصرا عن ظاهرة تغري املناخ ومسبباهتا وآثارها اليت مت
ملخصا للسياسات واالسرتاتيجيات اليت مت إعدادها يف األردن إلدارة اهجهود
رصدها عامليا .ويق ّدم الباب الثاين ّ
ويتحرى الباب الثالث اإلجنازات متبنّيا نظرة نقدية تقييمية لكشف الثغرات واقرتاح
الوطنية ملواجهة تغري املناخ.
ّ
ويتعرض التقرير يف بابه الرابع لدراسات تقدير التكاليف االقتصادية لتغري املناخ .ويق ّدم الباب
خطوات تصويبيةّ .
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اخلامس جم موعة من التوصيات نتوجه هبا إىل صانعي القرار ملعاهجة أوجه النقص يف صياغة السياسات ويف تنفيذ
خطط العمل مستنريين بنتائج تقييم اإلجنازات.
تفرد ظاهرة تغري املناخ بديناميكيات تستدعي التدخل السياسي العاجل
إ ّن االهتمام الذي يوليه اجمللس ميكن عزوه إىل ّ

ستمس كل جانب من جوانب احلياة يف األردن .حنن على يقني بأ ّن
من قبل صانعي القرار للحد من املخاطر اليت
ّ
التقاعس سيجلب معه تراجعا يف املكتسبات التنموية .بل إن التأخري يف صياغة خطط عمل التكيّف وتنفيذها
سينجم عنه تعاظم يف املعاناة واخلسائر بشريا واقتصاديا واجتماعيا .وستكون تكاليف إجراءات التكيّف وحت ّديات
تنفيذها أعظم يف املستقبل إذا ما متّ تأجيلها .هذه املعطيات حتتم إعادة النظر يف مستوى األعباء ويف فرضيات

التخطيط ويف اسرتاتيجيات التنمية احلالية وذلك الستشراف متطلبات التغيري واستقراء اخليارات .كما تتطلب ضمان
االستمرارية يف عمليات االستجابة التكيّفية وبوترية متزايدة تتناسب مع االزدياد يف حدة تأثريات تغري املناخ.
 .1تغير المناخ :األسباب والدالئل والتأثيرات
ّأدى التزايد يف انبعاثات ما يعرف بغازات االحتباس احلراري وخاصة غاز ثاين أكسيد الكربون منذ منتصف القرن
العشرين إىل ا ختالل قدرة األرض الطبيعية على احلفاظ على التوازن احلراري الذي كان سائدا آلالف السنني ولطاملا
ش ّكل ضمانا رئيسيا يف استقرار متوسط درجة حرارة األرض السطحية .جنم عن هذا االختالل ارتفاع يف متوسط
درجة حرارة سطح األرض خالل املئة واخلمسني سنة املاضية مبقدار  0،9درجة مئوية .رغم أ ّن هذا االرتفاع يعترب
كميا ،إال أ ّن تداعياته تعترب جسيمة بسبب الدور احلاسم الذي يؤديه متوسط درجة حرارة سطح األرض كعامل
طفيفا ّ
مؤ ّشر ومؤثّر على مجيع متغريات املناخ مثل الرياح واألمطار والثلوج والصقيع والرطوبة والعواصف.
 1.1أسباب تغير المناخ
يعزى االرتفاع يف متوسط درجة حرارة سطح األرض بشكل رئيسي إىل االزدياد يف تراكيز غازات االحتباس احلراري يف
غالف األرض اهجوي منذ عام  1750مقارنة برتاكيز هذه الغازات التارخيية عرب  800000سنة .وتنسب الزيادة
غري املسبوقة يف هذه الرتاكيز إىل ارتفاع االنبعاثات الرتاكمية من هذه الغازات مبعدالت تفوق قدرة األرض على إزالتها
من الغالف اهجوي وخاصة يف ظل تدهور حالة الغطاء النبايت والقطع اهجائر للغابات .وكلما زادت تراكيز غازات
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االحتباس احلراري يف الغالف اهجوي ،ازداد مقدار االرتفاع يف متوسط درجة حرارة األرض الذي سيؤدي بدوره إىل
تعاظم التغريات املناخية وتأثرياهتا على النظم الطبيعية والبشرية.
تشمل غازات االحتباس احلراري ثاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز وجمموعة من الغازات املفلورة .وختتلف
هذه الغازات يف قدرهتا على إحداث االحرتار العاملي .فعلى سبيل املثال ،تبلغ قدرة غاز امليثان على إحداث االحرتار
 21ضعف قدرة غاز ثاين أكسيد الكربون ،ب ينما تصل قدرة غاز أكسيد النيرتوز على إحداث االحرتار إىل 310
ضعف قدرة غاز ثاين أكسيد الكربون.
وتعترب انبعاثات غازات االحتباس احلراري بشرية املنشأ إذ يعزى مصدرها الرئيسي إىل االستهالك البشري للوقود
األحفوري الذي كان وما زال يوظف كمحرك لعجلة النمو االقتصادي والسكاين عامليا.
 2.1الدالئل :مظاهر تغير النظام المناخي

تشري التقارير الدولية املنبثقة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 1بأننا مقبلون على تغريات يف كل مكونات
النظام املناخي لألرض .سوف يستمر متوسط درجة حرارة سطح األرض يف االرتفاع خالل العقود القليلة القادمة.

وسيعتمد مقدار االرتفاع يف النصف الثاين من القرن احلادي والعشرين على املسارات احلالية إلجراءات ختفيف
انبعاثات غازات االحتباس احلراري العاملية .وقد مت رصد احرتار الطبقات العلوية من احمليطات والذي ينسب إليه
حتمض مياه
االزدياد املرصود يف ش ّدة األعاصري املدارية املصحوبة هبطول مطري غزير .كما مت رصد ارتفاع يف درجة ّ
البحار بسبب امتصاصها الرتاكمي لغاز ثاين أكسيد الكربون من الغالف اهجوي .وسيزداد تواتر كل من املوجات
احلارة وحاالت اهجفاف وظواهر الطقس املتطرفة يف كثري من مناطق العامل .ومن املرجح بشكل كبري أن تكون الزيادة
املرصودة يف متوسط درجة حرارة سطح األرض قد سامهت يف تناقص غطاء القمم الثلجية وتقلص األهنار اهجليدية
واحنسار نطاق جليد حبر املنطقة القطبية الشمالية وانصهار الصفائح اهجليدية يف كل من غرينالند والقارة القطبية
اهجنوبية .وسيتعاضد كل من انصهار الصفائح اهجليدية والتمدد احلراري ملياه احمليطات يف التسبب يف ارتفاع مستوى

هي مؤسسة دولية رائدة تعنى بتقييم تغير المناخ أنشئت مشاركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية في عام .1988
يمكن الوصول إليها عبر الرابط:
1
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سطح البحار عامليا .ويف أالسكا مت الكشف عن بدء انصهار الرتبة الصقيعية احلاوية على خمزونات ضخمة من امليثان
املتجمد .وغاز امليثان هو أحد غازات االحتباس احلراري.
ّ
 3.1المخاطر واآلثار الناجمة عن تغير المناخ على المستوى العالمي
للمناخ تأثري بالغ األمهية على الظواهر الفيزيائية والنظم احليوية لألرض .فهو يتح ّكم يف إنتاجية احملاصيل والغابات
احلر واهجفاف ويف شدة العواصف والفيضانات
واملراعي واملخزون السمكي ويف جغرافية األمراض ويف تواتر موجات ّ
واحلرائق الربية ويف التوزيع اهجغرايف لألنواع األحيائية ووفرهتا .وستؤدي التغريات املناخية بالتايل إىل تقويض حصانة
النظم الطبيعية وتنوعها احليوي وقدرهتا املتأصلة على التجديد .وستشكل االضطرابات يف سقوط األمطار هتديدا
إلمدادات املياه ولألمن الغذائي .ويف املناطق احلضرية ستزداد خماطر تعرض البىن التحتية إىل العواصف املتطرفة
والفيضانات واالهنيارات األرضية .وسيعاين اإلنسان من خماطر اإلجهاد احلراري وموجات اهجفاف وازدياد حدة تلوث
اهلواء .ومع ازدياد خماطر اندثار األنواع واخنفاض التنوع احليوي نتيجة تغري املناخ ،ستضعف منعة النظم البيئية
(اإليكولوجية) يف البحر وعل ى اليابسة ،وكذلك قدرهتا على إمداد كثري من اجملتمعات مبقومات احلياة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .وسيطال التهديد كذلك التنوع يف اإلرث اهجيين النبايت الذي يعترب مصدرا للمحاصيل اليت
تعتمد عليها البشرية يف س ّد رمقها .وسيتسبب االحرتار يف تغريات مهمة يف أماكن استيطان األنواع الناقلة للجراثيم
مثل البعوض وبالتايل يف ازدياد رقعة انتشار األمراض واآلفات مكانيا وزمانيا.
 4.1مواجهة تغير المناخ

جنحت التداوالت العاملية حول سبل املواجهة يف اعتماد اسرتاتيجيات التخفيف والتكيّف للمساعدة على التصدي
لتغري املناخ .هتدف اسرتاتيجيات التخفيف إىل كبح االرتفاع يف متوسط درجة حرارة سطح األرض باالعتماد على
تفادي انبعاثات غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ أو تقليصها ،وعلى تعزيز سبل إزالتها من الغالف اهجوي
لألرض .وتعتمد إزالة غازات االحتباس احلراري من الغالف اهجوي على محاية الغابات من عمليات قطع األشجار
وعلى إعادة التشجري .وإذا كانت اسرتاتيجيات التخفيف ال غىن عنها لتقليل مقدار التغري املناخي ،فهي ال تستطيع
كبحه .ولذلك ال ب ّد من االستثمار يف التكيف لتقليل خماطر التعرض احلتمية .وتعتمد اسرتاتيجيات التكيّف هذه
على بناء قدرة النظم الطبيعية والبشرية على مقاومة أضرار تغري املناخ وتأثرياته املتوقعة استنادا إىل تقييم ممنهج وشامل
ومتممتني لبعضهما.
للمخاطر احملتملة وقابلية التعرض هلا .ويعترب التخفيف والتكيّف اسرتاتيجيتني متكاملتني ّ
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ومن الواضح ممّا سبق أنّنا نواجه نوعني من املخاطر اليت جيب أخذمها يف احلسبان عند تصميم استجابات التكيف.

فبعض خماطر تغري املناخ تساهم يف تفاقم مشاكل بيئية أو اجتماعية حالية قائمة مثل التصحر والفقر وتدين حصة
الفرد من املاء .ومثة خماطر ستتسبب يف نشوء هتديدات غري مسبوقة نامجة عن أمناط جديدة من السلوكيات .فعلى
سبيل املثال من املرجح أن تؤدي تغريات يف وفرة بعض األنواع وهجرهتا وتكاثرها إىل استيطان أنواع غازية من النباتات
أو أنواع من احلشرات الناقلة للجراثيم مناطق جغرافية جديدة.
ومن املتوقع أن تكون أكثر فئات اجملتمع عرضة هلذه التأثريات تلك اليت تفتقد مقومات احلصانة بسبب هشاشة
أوضاعها احلالية .إن الفقر القائم أصال سيضعف من قدرة اجملتمعات على مقاومة الصدمات املرتبطة بتغري املناخ مما
يسبب تعاظم أعبائها االقتصادية واالجتماعية .ومن املؤكد أن تأثريات تغري املناخ املستقبلية ستكون أكثر وطأة وح ّدة
يف ظل وجود مشاكل قائمة مسبقا مثل سوء التخطيط احلضري وشح املوارد الطبيعية وضعف احلكامة التشاركية.
هذا وستلقي التقلبات يف الظواهر املناخية بظالهلا على املنهجيات املتبعة تقليديا يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي
والتصميم ذات العالقة بالبىن التحتية وأم ن املوارد .فلن (ومل) يعد باإلمكان التعويل على أمناط املناخ التارخيية للتنبؤ
بتحوالت الطقس املومسية أو مدى التذبذب يف الدرجات العظمى أو القصوى .إن الزعزعة املتزايدة يف ثبوتية األمناط
املناخية ستلقي بظالهلا على استقرار النظم الطبيعية وحيويتها وإنتاجيتها اليت نعتمد عليها يف حتقيق األمن املائي
والغذائي وصون صحة اإلنسان ومحاية البىن التحتية من الظواهر املتطرفة ،مما حيتّم علينا اللجوء إىل اسرتاتيجيات يف
التخطيط والتصميم متكيّفة مع تبعيات دخولنا هذه احلقبة من الالثبوتية يف املناخ .يف ضوء هذه املعطيات ،جيب
إعادة قراءة الرؤى املستقبلية واخلطط االقتصادية واالجتماعية ألخذ هذه االعتبارات يف احلسبان.
وأخريا ،تستدعي ظاهرة تغري املناخ من صانعي االسرتاتيجيات والسياسات إدراكا عميقا وفهما دقيقا للسمات الفريدة
اليت تتصف هبا .فهي مشكلة "مرّكبة" .ونعين بذلك احتواءها على عناصر ديناميكية ،أي دائمة التغري ،مرتابطة مع
بعضها شبكيا ،وليس خطيا ،وتؤثر على بعضها بعضا مما ينجم عنه نشوء أمناط سلوكية جديدة يف النظم الطبيعية
والبشرية .ومن خصائص ظاهرة تغري املناخ وجود فجوة زمنية بني املسبّبات والتأثريات متتد إىل عقود .وميكن اهجزم بأن
حىت لو توقفت
مقدارا من االرتفاع يف متوسط درجة حرارة األرض حبلول منتصف القرن قد أصبح أمرا حتميا ّ
انبعاثات غازات االحتباس احلراري اليوم بالكامل (إال إذا توفرت القدرة على إزالة هذه الغازات من الغالف اهجوي).
وتتسم ظاهرة تغري املناخ كذلك بشدة التأثر بدوائر التغذية الراجعة التعزيزية ،مما قد ينجم عنها تسارع يف معدالت
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تغري الظواهر الفيزيائية وازدياد احتماالت حدوث تغريات مفاجئة عند جتاوز عتبات حرجة أو نقاط حتول معينة .ونظرا
للمدى الزمين طويل األمد الذي مييز تغري املناخ ،فإن بعض النظم الفيزيائية من مسطحات مائية وثلجية ستكون
عرضة لتغريات غري عكسية قد متتد ملئات السنني .وجيب أخذ هذه الديناميكيات يف االعتبار عند تطوير
اسرتاتيجيات التخفيف والتكيف.
 .2إدارة تغير المناخ في األردن
بدأ االردن تدرجيياَ بإدراك كل من التهديدات والفرص الناجتة عن تغري املناخ منذ مصادقة احلكومة األردنية على اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف عام  . 1993وقد أبرمت دول العامل هذه االتفاقية آنذاك هبدف "تثبيت
تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اهجوي عند مستوى حيول دون تدخل خطري من جانب اإلنسان يف
النظام املناخي" .ويف عام  1997انبثق عن هذه االتفاقية اإلطارية بروتوكول كيوتو والذي صادقت عليه األردن يف
عام  .2003ويف ظل التزام األردن مبتطلبات االتفاقية امللِزمة للدول األطراف ،قدمت األردن تقرير "البالغات الوطنية
ُ
األول" يف عام  1998وتقرير "البالغات الوطنية الثاين" يف عام .2009
وقد كان تقرير "البالغات الوطنية الثاين" قفزة تقنية لألمام يف عملية التقييم والتحليل وتقدمي التوصيات لقطاعات
املفصل .وتكمن أمهية هذا التقرير مبا
التخفيف والتكيف مع تغري املناخ بناء على جرد غازات االحتباس احلراري ّ
يتضمنه من قائمة وطنية حلصر كميات انبعاثات غازات االحتباس احلراري من كافة القطاعات التنموية وتقييمه آلثار
التغريات املناخية على بعض هذه القطاعات.
ويف عام  2001متّ تشكيل اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ بقرار من رئاسة الوزراء هبدف متابعة تنفيذ اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبرتوكول كيوتو .وتعترب اللجنة حلقة الوصل بني املؤسسات الوطنية ذات
العالقة ممثّلة بأعضائها من القطاع العام واجملتمع املدين واألكادمييني من جهة ومنظمات اجملتمع الدويل املعنية بتغري
املناخ من جهة أخرى .وتعمل اللجنة على تنسيق القدرات احمللية يف التص ّدي لتغري املناخ وتقويتها.
يف عام  2013أع ّدت وزارة البيئة "سياسة تغري املناخ الوطنية يف األردن  "2020-2013من خالل عملية تشاركية
واسعة النطاق بني أصحاب املصلحة املتعددين شاركت فيها العديد من املنظمات العاملة من خمتلف القطاعات يف
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األردن .مت صياغة السياسة الستيعاب مجيع األولويات الوطنية لتغري املناخ وتوفري نقطة مرجعية تشريعية عالية املرونة
ميكن أن تستند عليها املزيد من االسرتاتيجيات والسياسات القطاعية .زودت هذه السياسة املعنيني والشركاء الدوليني
باإلرشادات القطاعية لتطوير أهداف وسياسات القطاعات يف سياقات التخفيف والتكيف على حد سواء .كما
تطرقت الوثيقة إىل األولويات التمكينية اليت جيب اختاذها واملرتبطة مبسائل التمويل املناخي ونقل التكنولوجيا والتوعية
ودور املرأة واحلوكمة.
وقد احتوت سياسة تغري املناخ توصيات طموحة على صعيد التنسيق املؤسسي والقطاعي مبا يف ذلك إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ لزيادة فعاليتها وحتديد املهام املطلوبة منها بشكل أكثر وضوحا وتزويدها باملزيد من
القوة والتأثري على عملية صنع القرار .كما أوصت السياسة أيضا بإنشاء مديرية جديدة لتغري املناخ يف وزارة البيئة.
وأنيط باملديرية القيام بدور األمانة العامة للجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ.
ويف عام  2014مت تقدمي تقرير "البالغات الوطنية الثالث" الذي مثّل خطوة هائلة إىل األمام يف عملية توثيق اآلثار
احملتملة لتغري املناخ بناء على تقليص نطاقات التوقعات املناخية اليت مت القيام هبا ألول مرة يف األردن واملنطقة .اسرتشد
هذا التقرير يف إعداده بأهداف وتوجيهات "سياسة تغري املناخ الوطنية يف األردن  "2020-2013املذكور أعاله.
واحتوى التقرير على شرح تفصيلي إلجراءات التخفيف احملتملة وكلفها املتوقعة من خالل حتديد قائمة وطنية ملشاريع
من قطاعات الطاقة والنقل والنفايات والصناعة والزراعة هتدف إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري .كما
تضمن هذا التقرير تقييما شامال آلثار تغري املناخ على قطاعات املياه والزراعة والتنوع احليوي واملناطق الساحلية
واملناطق احلضرية والصحة يف األردن لربطها بقدرة كل قطاع على التكيف مع آثار تغري املناخ.
وميكن تلخيص قابلية تعرض هذه القطاعات التنموية املختلفة ملخاطر تغري املناخ ،وفق تقرير "البالغات الوطنية
الثالث" ،كما يلي:
 -1المياه والموارد المائية :

• تراجع نسبة هطول األمطار وزيادة مستويات التبخر ودرجات احلرارة مما يؤدي إىل تراجع يف كميات املوارد
املائية املتاحة طبيعياً.
• تراجع قابلية إعادة تغذية األحواض اهجوفية اليت تتعرض لضخ جائر يتجاوز قابلية االسرتجاع .
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• تراجع كميات املياه يف املساحات املائية املفتوحة مثل السدود واألهنار واهجداول والسيول.
• تأثر قطاعات عديدة يف االقتصاد ويف اجملتمع من نقص املوارد املائية.
• احلاجة إىل استثمارات كبرية يف البنية التحتية لتحسني موارد املياه املتاحة وكيفية إدارهتا.
 -2قطاع الزراعة:

• تراجع اإلنتاجية الزراعية نتيجة تراجع هطول األمطار وخباصة يف مناطق الري البعلي.
• هتديد مصادر رزق وسبل معيشة الكثري من اجملتمعات احمللية املعتمدة على الزراعة وتوفر املوارد الطبيعية.
• املسامهة يف زيادة خماطر تراجع مستوى األمن الغذائي على املستوى الوطين واملزيد من االعتماد على
االسترياد من اخلارج.
• احلاجة إىل تغيريات يف أمناط الزراعة وتنوع احملاصيل وتكنولوجيا الري واليت تتطلب املزيد من االستثمار يف
البنية التحتية وبناء قدرات املزارعني.

 -3التنوع الحيوي واألنظمة اإليكولوجية:

• التأثر باهجفاف يف بعض األنظمة الطبيعية وخباصة يف املناطق الشرقية.
• تقلص مساحات الغابات نتيجة زيادة درجات احلرارة واحلرائق الطبيعية.
• تدهور املوائل واضطرار الكثري من األنواع لالنتقال واحلركة إىل مناطق أكثر تناسباً مع احتياجاهتا الطبيعية يف
ظل التزايد الكبري لالنتشار العمراين والتنموي الذي يعيق حركة الكائنات احلية .
• تراجع منو الغابات واملناطق احلرجية وخباصة يف الشمال.

 -4المناطق الساحلية:

• تزايد يف ظواهر الفيضانات وهطول األمطار بكثافة ويف فرتات زمنية قليلة يف منطقة العقبة.
• زيادة درجات حرارة مياه البحر وتعرض املرجان لظاهرة االبيضاض.
• زيادة تراكيز ثاين أكسيد الكربون املذاب يف املياه وبالتايل حدوث زيادة طفيفة يف درجات احلموضة يف
املياه مما يؤثر على منو الكائنات البحرية.

• زيادة طفيفة متوقعة يف مستويات ارتفاع البحر؛ ولكن ذلك حباجة إىل املزيد من األدلة املبنية على مناذج
ومشاهدات واقعية.
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 -5الصحة العامة:

• تراجع كميات املياه املتاحة لالستخدامات املنزلية مما يؤدي إىل تراجع نوعية الرعاية الصحية وزيادة انتشار
األمراض املنقولة عرب املياه نظراً لزيادة تراكيز امللوثات واحلاجة إىل استخدام نسب أعلى من املياه املعاهجة يف
بعض االستخدامات املنزلية والزراعية.
• زيادة منو اهجراثيم املسببة لألمراض.
• زيادة قابلية التعرض للضربات الشمسية والضغوط النامجة عن احلرارة الشديدة.
• زيادة انتشار األمراض التنفسية والربو.

ويف عام  2017أصدر األردن تقرير "التحديثات األوىل للبالغات الوطنية اخلاصة بالتغري املناخي ملدة عامني" والذي
أظهر من خالل التحديث يف جرد غازات االحتباس احلراري أن نصيب قطاع الطاقة من االنبعاثات يف عام 2012
كان هو األعلى بنسبة  ،٪81يليه القطاع الصناعي بنسبة  ٪12مث قطاع النفايات بنسبة  ٪6مث قطاع الزراعة
والغابات واستخدامات األراضي بنسبة  .٪1واحتوى التقرير على حتليل إلجراءات التخفيف القطاعية وكلفها املرجحة
ومدى االخنفاض املتوقع يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري سنويا من عام  2015إىل عام .2040
وقد دخل األردن اآلن بداية مرحلة حتضري تقرير "البالغات الوطنية الرابع" ليتم تقدميه يف عام  ،2019التزاما باتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وهو يتضمن جردا حمدثا النبعاثات غازات االحتباس احلراري من كافة
القطاعات لسنة األساس  2010إضافة إىل حتديث إجراءات التخفيف يف القطاعات اليت تصدر منها االنبعاثات.
 1.2اإلطار المؤسسي لمواجهة تغير المناخ في األردن

تعترب وزارة البيئة نقطة االتصال الوطنية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .إذ جاء قانون محاية البيئة

رقم ( )6لسنة  2017لينص حسب الفقرتني (ج) و (د) من املادة ( )4على أن "تتوىل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع
اهجهات ذات العالقة املهام والصالحيات التالية:
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ج -تنسيق اهجهود الوطنية اهلادفة إىل التنبؤ بعملية التغري املناخي وحتديد القطاعات اليت تشملها آثاره وحصر انبعاث
الغازات الدفيئة والتخفيف منها كتوفري التمويل ونقل التكنولوجيا وإعادة ختصيص التمويل املتاح وتوزيعه على أنشطة
التغري املناخي.
د -متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون اململكة طرفاً فيها مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحة اإلطارية
بشأن تغري املناخ أو أي اتفاقيات أو بروتوكوالت ذات عالقة تصادق عليها اململكة".
ويأيت أحد أهم اإلجنازات اليت حققها األردن مؤخراَ يف التخطيط إلدارة تغري املناخ تقدميه يف أيلول  2015لسكرتاريا

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ "املسامهات احملددة وطنيا" واليت متّ اعتمادها جزئيا بناء على ما جاء
يف تقرير "البالغات الوطنية الثالث" الذي مثّل املرجع خالل إعداد هذه الوثيقة .تتضمن هذه املسامهات هدفاَ حمدداَ
وهو تقليص انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة  ٪14حبلول عام  2030مقارنة بالسيناريو املرجعي للعمل
كاملعتاد لسنة األساس  .2006وينقسم هذا االلتزام إىل ختفيف غري مشروط بنسبة  ٪1.5وختفيف يشرتط توفر
املساعدات املالية الدولية ودعم وسائل التنفيذ يصل لنسبة  ٪12.5على األقل.
تتضمن "املسامهات احملددة وطنيا" خارطة طريق واضحة ملستقبل التصدي لتغري املناخ يف األردن .وهي حتتوي على
جمموعة متنوعة وعديدة من إجراءات ختفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف مجيع القطاعات املعنية باإلضافة
إىل إجراءات التكيف يف القطاعات املعنية .وتعمل وزارة البيئة حالياً على إعداد وثيقة "مراجعة املسامهات احملددة
وطنيا وحتديد املشاريع ذات األولوية ومتابعة تنفيذها" وإعداد "مشروع تنفيذ املسامهات احملددة وطنيا".
إضافة إىل جهود وزارة البيئة يف إدارة جهود مواجهة تغري املناخ وتنسيقها ،أطلق األردن خططا واسرتاتيجيات وطنية
قطاعية ذات أهداف متوافقة مع خيارات التخفيف والتكيف املعلنة يف تقارير البالغات الوطنية ويف "املسامهات
احملددة وطنيا" .كما جاءت "اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن" اليت صدرت يف عام  2017منسجمة مع
غايات مواجهة تغري املناخ ،إذ تنص خمرجات النمو األخضر على ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري
وتفاديها وعلى تعزيز حصانة النظم البشرية والطبيعية التكيّفية من الصدمات وعلى محاية التنوع احليوي وخدمات
النظم البيئية .وقد وضعت اخلطة خارطة طريق للتحول التدرجيي حنو االقتصاد األخضر يف قطاعات الطاقة واملياه
والنفايات والزراعة والسياحة والنقل بالرتكيز على النمو منخفض الكربون.
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وجاء تقرير "االستعراض الوطين الطوعي األول للتنمية املستدامة" الذي أع ّد حتت إشراف اللجنة الوطنية العليا
للتنمية املستدامة ليؤكد على املضي قدما يف دمج أجندة التنمية املستدامة  2030يف اخلطط الوطنية وعلى املستوى
احمللي .وتشمل أجندة التنمية املستدامة  2030العمل املناخي (اهلدف الثالث عشر) .وقد مت دمج العمل املناخي يف
خطط عمل مخس فرق عمل من أصل مثانية عشر فريق تابعة للجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة .وقد أشار تقرير
"االستعراض" إىل أمهية العمل املب ّكر يف مواجهة تغري املناخ ملا له من أثر على تقليل تكاليف االستجابة.
ومما جيدر ذكره أ ّن كال "اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن" و"االستعراض الوطين الطوعي األول للتنمية
املستدامة" أخذا باالعتبار وثيقة "األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية" كمرجع وكنقطة انطالق .ومن املبادرات
ذات األولوية اليت حددهتا رؤية "األردن  "2025يف قطاع البيئة تنظيم العمل املناخي السياسي واملؤسسي للتخفيف
من آثار تغري مناخ .كما أن األولويات االسرتاتيجية املصاغة يف رؤية األردن لضمان أمن املوارد املائية والغذائية
والطاقوية جاءت متوافقة مع إجراءات التخفيف والتكيف املقرتحة يف "املسامهات احملددة وطنيا".
 .3تقييم العمل المناخي في األردن
أمام هذه اإلجراءات من تشريعات واسرتاتيجيات وسياسات توجيهية وبرامج لتنظيم العمل املناخي يف األردن ،نسعى
يف هذا اهجزء إىل تقييم جهود إدارة تغري املناخ الوطنية .الغرض من هذا التحليل هو تسليط الضوء على ما مت إجنازه
والوقوف على مواطن الضعف واستخالص الدروس .وسوف تصب نتائج هذا التقييم يف صياغة توصيات لتصويب
املسار.
 1.3اإلسهامات المحددة وطنيا
تبني من خالل مراجعة "املسامهات احملددة وطنيا" أنه ّمت إنشاء  23هدفا رئيسيا للتخفيف تغطي ستة قطاعات
ّ
تشمل الطاقة والنقل واملياه والنفايات والزراعة والعمليات الصناعية .انبثق عن هذه األهداف سبعون مشروعا
وتبني أيضا أنه مت إدراج  43مشروعا من تقرير "البالغات الوطنية
للتخفيف تغطي كل القطاعات املذكورة أعالهّ .
الثالث" ،بينما مت إضافة  27مشروعا قطاعيا للتخفيف أدرجت من اخلطط االسرتاتيجية والتنفيذية الوزاريةّ .أما ما
خيص بإجراءات التكيف ،فقد مت تقدمي  54هدفا للتكيّف مع التغري املناخي تغطي كل القطاعات املعنية (املياه،
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الصحة ،الزراعة واألمن الغذائي ،التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واملناطق احملمية ،التكيّف االجتماعي
واالقتصادي املوجه حنو التنمية املستدامة) .ومتّ اختيار بعض مشاريع التكيف بالرجوع إىل تقرير "البالغات الوطنية
الثالث" فيما متّ انتقاء بعضها اآلخر من اخلطط التنفيذية السرتاتيجيات القطاعات ذات العالقة.
تستوجب هذه املقاربة يف اقرتاح مشاريع التخفيف والتكيّف الوقوف عندها لتحليل تداعياهتا واستخالص الدروس
واقرتاح خطوات تصويبية .إ ّن عملية حتديد مشاريع التخفيف والتكيف هبذه الطريقة تفتقد إىل أسس توجيهية واضحة
تعظّم من فعاليتها وتكشف عن األولويات وتأخذ يف احلسبان العالقة بني إجراءات التخفيف والتكيف والتفاعالت
مع األطر الزمنية املختلفة .وميكن يف ضوء هذه املعطيات اقرتاح مبادئ وسياسات توجيهية عند حتديث إجراءات
التخفيف والتكيف يف املستقبل .نتعرض يف التحليل إىل اهجوانب التالية:
 .1تكامل السياسات القطاعية :من اجملدي أن نويل أولوية ملشاريع التخفيف أو التكيف اليت مت ّكن من صنع
سياسات متكاملة عرب عدة قطاعات حبيث حنرص عالوة على ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري على
حتقيق منافع مشرتكة ذات أولوية تنموية وطنية .إ ّن إجراءات التخفيف أو التكيف القادرة على املسامهة يف حتقيق
أهداف سياسة عامة مشرتكة يف قطاعات الطاقة والصحة والنقل والزراعة والتنمية االجتماعية هو من شأنه أن
يزيد من فعالية هذه املشاريع من حيث الكلفة .ومن أبرز السياسات التخفيفية اليت جتسد مبدأ التكامل يف صنع
السياسات بامتياز استغالل الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء ،إذ إ ّهنا تساهم يف حتقيق أمن التزود بالطاقة واحل ّد
من تلوث اهلواء وخفض العجز التجاري وتعزيز تنافسية االقتصاد إىل جانب ختفيف انبعاثات غازات االحتباس
احلراري .ولكن تعترب حصة الطاقة املتجددة املنشودة واليت ستبلغ  ٪11من خليط الطاقة الكلي حبلول عام
 2025متواضعة .وميكن القول بأ ّن تعظيم حصة املصادر املتجددة من الشمس والرياح يف مزيج الطاقة الكلي
جيب أن حيظى بأولوية عليا يف حقبة ما بعد  2025وعلى مدى العقود الثالث القادمة ملا له من منافع اقتصادية
واجتماعية وبيئية وصحية وأمنية وسياسية مشرتكة ال تضاهى.
حتري سياسات أو مشاريع تشرتك يف حتقيق أهداف ختفيفية
 .2تكامل سياسات التخفيف والتكيف :من اجملدي ّ
ط اهتمام اهجهات التمويلية الدولية .ومن
وتكيّفيّة يف آن واحد .ومن املمكن أن تكون هذه املشاريع حم ّ
السياسات ذات القدرة على حتقيق هذا التكامل جبدارة تلك املعنية برفع كفاءة استهالك الطاقة؛ فهي تقلّل من
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مستويات الطلب على الطاقة وبالتايل من انبعاثات غازات االحتباس احلراري وتؤدي آنيا إىل ختفيض احلمل على
نظم توليد الطاقة ونقلها وتزويدها الذي بدوره يساهم يف تعزيز منعة هذه النظم وقدرهتا على التكيف.
ويف نفس السياق ،ميكن اعتبار النقل العام من املشاريع اليت جتسد مبدأ صنع السياسات املتكاملة قطاعيا
وختفيفيا وتكيفيا يف آن واحد .فاالستثمار يف النقل العام جيلب منافع مشرتكة اقتصادية واجتماعية وسياسية
وصحية وبيئية باإلضافة إىل املسامهة يف خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري وتعزيز حصانة البنية التحتية.
بل إنّه باإلمكان إجناز نقلة نوعية يف صنع سياسات متكاملة إذا ما مت التخطيط الستعمال الكهرباء املولدة من
مشاريع الطاقة املتجددة يف مشاريع النقل العام.
 .3أساس إجراءات التكيّف :إ ّن األساس املنطقي لتطوير إجراءات التكيّف للنظم البشرية والطبيعية يرتكز على
الكشف عن خماطر ت غري املناخ احملتملة وعلى تقدير قابلية تعرض هذه النظم هلذه املخاطر وعلى تقييم مدى
هشاشة هذه النظم .وقد متّ توظيف هذا اإلطار املنهجي يف إعداد تقرير "البالغات الوطنية الثالث" من أجل
مساعدة الوزارات القطاعية يف الرجوع إليه عند إعداد إجراءات التكيّف .غري أ ّن اقرتاح كثري من مشاريع التكيّف
تبين أسس منطقية
من اخلطط الوزارية املع ّدة مسبقا ،وإن كانت يف طبيعتها تكيفية ،ال ينسجم مع متطلبات ّ
ومنهجية ،ذلك أ ّن هذه املقاربة ستؤدي حتما إىل إغفال إجراءات تكيفية ضرورية ألن اخلطط الوزارية القطاعية مت
تطويرها بناء على أسس منطقية مغايرة ومل تأخذ بالضرورة استجابات التكيف لتغري املناخ يف احلسبان.
فعلى سبيل املثال ،من املرجح أن يؤدي ارتفاع درجات احلرارة وتغري أمناط هطول األمطار وتقلص درجة الصقيع
إىل استفحال آفات زراعية قائمة واستيطان آفات زراعية جديدة مما يتطلب إجراءات تكيفية للرصد املبكر
واإلعداد ملكافحة هذه اآلفات .غري أ ّن إجراءات التكيف لقطاع الزراعة املذكورة يف تقرير "اإلسهامات احمل ّددة
وطنيا" مل تستهدف هذا اخلطر ألن اسرتاتيجية وزارة الزراعة القطاعية مل يكن لديها أساس مرجعي للتنبؤ
باحتمال ظهور آفات زراعية جديدة من جراء تغري املناخ .وقد شهد القطاع الزراعي عدة حاالت من استفحال
آفات زراعية خالل العقود الثالث الفائتة نامجة عن تعرض احملاصيل إىل تغريات مناخية مماثلة لتلك اليت سيتسبب
هبا تغري املناخ مثل االرتفاع غري املعتاد يف درجة احلرارة .ومن املمكن االستشهاد مبرض ذبول البندورة التبقعي
الذي تسبب يف خسائر جسيمة يف حمصول البندورة يف عام  .2010وينسب اخلرباء ظهور املرض إىل ارتفاع
شديد يف درجة احلرارة خالل شهر نيسان (أبريل) من ذلك العام.
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ويف قطاع الطاقة متّ كذلك إغفال التكيّف املطلوب إزاء احتمال تعرض نظم الطاقة ملخاطر التغريات املناخية.
أحد هذه املخاطر املرجحة هي الزيادة يف معدالت دراجات احلرارة ودرجات احلرارة القصوى خارج النطاق
التارخيي املعتاد والذي سيؤدي إىل اخنفاض يف قدرة حمطات الطاقة احلرارية (على سبيل املثال العاملة على الغاز
تدين كفاءة نظم التربيد املعرضة لدرجات
الطبيعي أو الصخر الزييت أو الوقود النووي) على توليد الكهرباء بسبب ّ
حرارة عالية .وهذا من شأنه أن يقلص من كفاءة توليد الطاقة ومن كمية الطاقة املولّدة .وباملثل ،ستؤدي درجات
تدين كفاءة حموالت الكهرباء وإىل اخنفاض يف سعة
احلرارة املرتفعة إىل ازدياد الفاقد يف خطوط النقل والتوزيع وإىل ّ
املتوفرة لالستهالك يف هذه الظروف .ويف آن واحد ،ستؤدي
خطوط النقل .وبذلك ستهبط كمية الكهرباء
ّ

احلر املتزايدة إىل ازدياد وترية استخدام أجهزة تربيد اهلواء وبالتايل إىل ارتفاع الطلب على الكهرباء يف
موجات ّ
أوقات الذروة يف نفس الوقت الذي ستقل فيه القدرة على استغالل السعة التوليدية القصوى.
ومل تتطرق إجراءات التكيف املقرتحة يف "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" هلذه املخاطر .وجيب التنويه إىل احتمال
تعاظم هذه املخاطر يف ظل ازدياد تواتر وحدة موجات اهجفاف يف األردن واملنطقة وتداعيات ذلك على
اإلمدادات املائية وخاصة إذا فشل النظام العاملي يف اإلبقاء على كمية االرتفاع يف متوسط درجة حرارة األرض
حتت درجتني مئويتني .إ ّن احلفاظ على سالمة بنية الطاقة التحتية وكفاءهتا وقدرهتا على توليد الكهرباء تتطلب
ضمان اإلمدادات املائية هلذا النظام ألغراض التربيد بدون انقطاع أو نقص ،مما يستدعي توظيف إجراءات
تكيفية احرتازية مناسبة ،وهذا ما مل يفعله تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" .ومن املفيد يف املستقبل حبث جدوى
استغالل تكنولوجيات الشبكة الذكية والشبكة املتناهية الصغر واستجابة الطلب لتعزيز منعة بنية الطاقة التحتية.

تبني قصور مؤسسي يف تبين أو البحث يف تبين إجراءات ضرورية للتكيف مع بعض املخاطر وذلك
هذه األمثلة ّ
ألن "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" خلت من ذكر هذه املخاطر .والسبب يف إغفال هذه املخاطر يكمن يف عدم
تطبيق إطار منهجي يف الكشف عن مواطن اهلشاشة اليت تستدعي تطوير إجراءات االستجابة .وميكن عزو هذا
القصور إىل ضعف الدوافع السياسية أو القدرات الذاتية أو مستويات الوعي أو كل ما سبق.
 .4التنسيق المؤسسي :تشكل إدارة تغري املناخ حتديا بسبب احلاجة إىل مستوى عال من التفاعل الدؤوب بني
مؤسسات عديدة لتيسري عمليات التنسيق القطاعية وتبادل املعلومات واملشاركة يف صنع القرار .وقد واجهت
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اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ صعوبات يف مأسسة هذه التفاعالت مما أدى إىل عدة حماوالت إلعادة
تشكيل اللجنة وحبث سبل تعزيز فعاليتها .ومازالت جهود إعادة تشكيل النظام اهليكلي والتفويضي جارية .وقد
مت إجراء دراسة حتليلية للكشف عن مواطن الضعف يف فعالية اللجنة .غري أ ّن مواطن الضعف تتجاوز عدم
الوضوح يف األسس املرجعية أو عدم وجود خطة عمل أو ضعف مستوى التمثيل أو حمدودية تبادل املعارف أو
عدم وجود هجان فرعية أو آليات للتنسيق بني القطاعات .فهذه أعراض جيب معاهجتها إداريا بواسطة تقوية
الدوافع السياسية وتقدمي احلوافز املالية .ولكن ينبغي كذلك االلتفات إىل األسباب اهجذرية ملعاهجة الدوافع الثقافية
وحب الوصاية على املعلومات وغياب مهارات التعاون والقيادة والعمل اهجماعي.
املرتبطة باالنغالق املؤسسي ّ
وجيب كذلك اال عتناء بتنظيم التفاعل بني اهجهات احلكومية وغري احلكومية إلتاحة وصول البيانات املوثوقة
القطاعية واملناخية وغريها إىل الباحثني األكادمييني الستخدامها ألغراض البحث العلمي كمدخالت يف مناذج
حماكاة املناخ.
 .5دمج استراتيجيات تغير المناخ في أجندة الخطط التنموية :تقودنا املالحظات أعاله إىل إدراك أمهية عملية
إدماج إجراءات التخفيف والتكيف يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية على مجيع مستويات التخطيط ،مبا يف ذلك
الربامج على مستوى احملافظات والقطاعات والسياسات .ويقع على عاتق اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ
حتديد نقاط الدخول املناسبة لتعميم اسرتاتيجيات تغري املناخ يف الربامج التنفيذية التنموية الوطنية والقطاعية.
 .6اإلطار التنظيمي :إ ّن إعداد نظام قانوين لتغري املناخ بات ضروريا وذلك لدعم جهود إدارة تغري املناخ وإجياد بيئة
تشريعية مستقرة ووطيدة تؤسس للعمل املناخي وتنظمه .وقد جاء قانون محاية البيئة رقم ( )6لسنة 2017

لينص حسب الفقرتني (ج) و (د) من املادة ( )4على أن تقوم وزارة البيئة بتنسيق اهجهود الوطنية املتعلقة بإدارة
تغري املناخ بالتعاون مع اهجهات ذات العالقة وعلى متابعة تنفيذ أي التزامات دولية مناخية صادقت عليها
اململكة .ولتمكني وزارة البيئة من الوفاء هبذه االلتزامات القانونية ال ب ّد من إعداد إطار تنظيمي يتضمن وصفا
تفصيليا وتوضيحيا لكيفية تطبيق هذه النصوص فيما يتعلق على سبيل املثال بالتكيف والتخفيف والتمويل
واإلبالغ والتنسيق املؤسسي .ومن املطلوب أن يساهم نظام تغري املناخ يف توضيح أدوار اهجهات ذات العالقة
وستصب هذه اهجهود يف هناية املطاف يف
ومسؤولياهتا ،ويف شرح آليات تبادل املعلومات والتفاعل املؤسسي.
ّ
مأسسة عمل اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ وتفعيله.
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 .7التمويل المناخي :إ ّن مصادقة األردن على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وعلى اتفاقية باريس
بشأن تغري املناخ يؤهلها للحصول على متويل ملشاريع التخفيف والتكيف .وتتوفر عدة آليات ومبادرات للتمويل
من أمهها صندوق املناخ األخضر الذي صمم هجمع مئة مليار دوالر سنويا ابتداء من عام  .2020والنفاذ إىل
مصادر التمويل املناخية الدولية يتطلب من املؤسسات األردنية احلكومية وشركات القطاع اخلاص ومنظمات

اجملتمع املدين إعداد وتقدمي اقرتاحات ملشاريع حمكمة ومتكاملة ملواجهة تغري املناخ يف األردن .ويقع على عاتق
وزارة البيئة تزويد املؤسسات األردنية باملعلومات وتقدمي املشورة هلا وبناء قدراهتا يف احلصول على التمويل املناخي
من خالل اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ.
 .8المدى الزمني :اعتمدت اخلطط الوطنية االسرتاتيجية والتنفيذية الوزارية يف صياغتها زمنا قصري املدى ال يتجاوز
عام  .2025وينطبق ذلك بطبيعة احلال على مشاريع التخفيف والتكيّف املقرتحة ومؤشراهتا واليت استخلصت
من هذه اخلطط .وال يتناسب ذلك مع فهمنا لألطر الزمنية املختلفة اليت حتكم التفاعالت بني مسبّبات تغري
املناخ وتأثرياهتا العابرة لألجيال من جهة واألطر الزمنية اليت حتكم إجراءات التخفيف والتكيّف من جهة أخرى.
ومن اجملدي عند تطوير إجراءات التخفيف والتكيف األخذ يف احلسبان نطاقا زمنيا يتناسب مع املدى الزمين
طويل األمد الذي مييز ظاهرة تغري املناخ ويتوافق مع مبدأ تع ّدد األجيال .كما جيب األخذ باالعتبار التباين يف
فعالية كل من التخفيف والتكيف مع اختالف األطر الزمنية .فالتكيّف ال حتكمه حدود زمنية ،إذ إ ّن فعاليته يف
التقليل من خماطر التعرض لتغري املناخ تنسحب على الوقت الراهن واملستقبلي .وفيما ينسحب تأثري التكيّف على
العقود القليلة املقبلة ،جند أ ّن منافع إجراءات التخفيف احلالية مقرتنة بالنصف الثاين من القرن .وجيب أال يقودنا
هذا االستنتاج إىل إمهال أمهية التخفيف يف اسرتاتيجية التصدي ،إذ إ ّن جتاهل التخفيف على املدى القصري (أو
الراهن) سيعزز من معدل تغري املناخ يف املستقبل وش ّدته والذي سيؤدي بدوره إىل تالشي القدرة على التكيّف.
يف ضوء هذه املعطيات ،جيب اعتبار عامل الوقت حامسا على عدة مستويات يف إدارة تغري املناخ وأن ينعكس
هذا اإلدراك يف عمليات تطوير سياسات التخفيف والتكيف .وميكن بالفعل اعتماد أجل زمين ميتد إىل مخسني

عاما عند التخطيط ملشاريع التخفيف والتكيف ومؤشراهتا.
 2.3اإلسهامات المحددة وطنيا :إجراءات التخفيف
تعهد األردن باحل ّد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة  ٪14حبلول
وفق تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" ّ
ويقر التقرير بأ ّن األردن سيوفر الدعم املايل الذايت لتحقيق ح ّد
عام  2030مقارنة مبستويات سنة األساس ّ .2006
21

تغير المناخ في األردن :الفرص والتحديات

أقصى من التخفيف غري املشروط بنسبة مقدارها  ٪1.5مقارنة مبستوى السيناريو املعتادّ .أما اهجزء األعظم من نسبة

التخفيف واليت تصل إىل  ٪12.5على األقل ،فهي مشروطة بتوفر دعم متويلي دويل.

وفق تقرير "التحديثات األوىل للبالغات الوطنية اخلاصة بالتغري املناخي ملدة عامني" ،ستزداد انبعاثات غازات
االحتباس احلراري املتوقعة يف عام  2030بنسبة  ٪17مقارنة مبستويات سنة األساس  ،2006مما يتعارض مع التزام
األردن غري املشروط خبفض االنبعاثات بنسبة مقدارها  ٪1.5مقارنة مبستويات سنة األساس  .2006قد تكون هذه
املقارنة غري دقيقة بسبب تباين يف املنهجية اليت ُوظفت يف جرد غازات االحتباس احلراري خالل الفرتات الزمنية
املعنية .غري أ ّن االجتاه التصاعدي العام يف كمية االنبعاثات خالل املدة  2040-2016وفق سيناريوهات التخفيف
املوثقة يف تقرير التحديثات يثري تساؤالت حول مدى الوعي املؤسسي بالتزامات األردن املناخية الدولية وتداعيات
ذلك على صنع ظروف مواتية إلعادة قراءة فرضيات اخلطط التنموية.
وفيما يلي حتليل ملشاريع التخفيف القطاعية ومؤشراهتا ومدى التقدم يف تنفيذ "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا".
 .1قطاع توليد الطاقة
احتل قطاع توليد الطاقة املرتبة األوىل يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة  ٪40يف عام  .2012ولذلك
فإنه من املتوقع أن ينسب اهجزء األكرب من ختفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري إىل استخدامات الطاقة
املتجددة يف توليد الكهرباء .وقد أنشئت مشاريع الستغالل الشمس والرياح يف توليد الكهرباء يف عدة مواقع يف
اململكة وخاصة يف احلزام اهجنويب من األردن الغين يف مصادر الطاقة الشمسية .غري أ ّن عدم قدرة الشبكة الكهربائية

التوسع يف إقامة مشاريع الطاقة املتج ّددة على
على استيعاب استطاعات توليدية متج ّددة جديدة يشكل عائقا أمام ّ
يؤدي مشروع املمر األخضر إىل التغلب على القيود االستيعابية حبلول عام .2019
املدى القصري .ومن املتوقع أن ّ

ومن املتوقع أن تساهم سياسات ترشيد الطاقة كذلك يف احل ّد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وقد مت مؤخرا
إطالق خطة العمل الوطنية الثانية لرتشيد الطاقة للمدة من  2017إىل  2020واليت هتدف إىل خفض مستوى
استهالك الكهرباء يف عدة قطاعات بنسبة  ٪20مقارنة مع االستهالك يف سنة األساس (متوسط استهالك الكهرباء
يف األعوام اخلمسة من  2006إىل  .)2010إذ تستهدف مشاريع ترشيد الطاقة األبنية السكنية والتجارية واحلكومية
واخلدماتية واملنشآت الصناعية وعمليات ضخ املياه.
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وتعترب خطة عمل ترشيد الطاقة املقرتحة طموحة وجديرة بأن حتظى بالتأييد السياسي ألهنا جتسد مبدأ التكامل يف
تطوير السياسات القطاعية والتخفيفية والتكيفية وما ينتج عنه من منافع وطنية مشرتكة .فكفاءة الطاقة هي من أقل
املصادر كلفة يف حتقيق أهداف االسرتاتيجيات املتعلقة بالطاقة والبيئة واملناخ .عالوة على ذلك ،متثل كفاءة الطاقة
فرصة اقتصادية هائلة لتخفيض الضغط على ميزانية الدولة وخلق فرص عمل يف كافة أحناء احملافظات .إ ّن إعادة تأهيل
مئات اآلالف من املنازل واألبنية السكنية والتجارية واحلكومية واخلدماتية هبدف ترشيد استهالكها من الطاقة لكفيل
وحده بإحداث طفرة اقتصادية مضمونة العوائد لعدة سنوات .وميكن القول بأ ّن اسرتاتيجية العمل يف تطبيق خطة
الفعالة متع ّددة القطاعات واملستويات واألطراف هجديرة بأن تكون منوذجا حيتذى به
ترشيد الطاقة على أساس املشاركة ّ

يف جهود أو مواقع حكومية أخرى .ولذلك ندعو إىل االستمرار يف دعم آلية فرق العمل ورفع قدراهتا وتوسيع
صالحياهتا لتصبح أداة حكومية يف تفعيل التنسيق املؤسسي بني الوزارات ذات العالقة.

وباإلمكان تعزيز خطة عمل ترشيد الطاقة من خالل استغالل فرص للتأثري يف مراحل التصميم األولية لألبنية اهجديدة.
وميكن حتقيق ذلك بواسطة توظيف مبادئ التصميم املناخي أو "السليب" اليت تأخذ باالعتبار على سبيل املثال تفاعل
واجهات املبىن مع أشعة الشمس للتحكم يف اإلنارة والتدفئة والتظليل .وتعترب هذه املقاربة بسيطة وقليلة التكلفة ولكن
ذات تداعيات كبرية يف ترشيد الطاقة تشمل دورة حياة البناء املشيّد واليت قد متتد إىل مئة عام .وبشكل عام ،إ ّن
حتسني أداء الطاقة يف األبنية هو ضمن الطرق األكثر فعالية من ناحية كلفة مكافحة تغري املناخ .ولذلك فمن
الضروري العمل على تعزيز القدرات القانونية واإلدارية لفرض تطبيق معايري البناء امللزمة قانونيا وتغليظ العقوبات على
املخالفني وعدم االكتفاء باالعتماد على االمتثال الطوعي.

ومن الضروري مأسسة جهود ترشيد الطاقة لضمان القدرة على استمرارية العمل بعد انتهاء تنفيذ املشاريع املدرجة يف
اخلطة .فرتشيد الطاقة ليس مشروعا له بداية وهناية وإمنا هو عملية مؤسسية مستمرة تستدعي جهودا تنسيقية مضنية.
وهي توفر القدرة الكامنة على االستعاضة عن إنشاء حمطات توليد كهرباء ذات تكاليف باهظة ،ولكن ذلك مشروط
وبتبين إطار زماين طويل األمد.
بشمولية واستمرارية اهجهود ّ
وجيب اإلشارة إىل الدور الطليعي الذي يقوم به صندوق تشجيع الطاقة املتج ّددة وترشيد الطاقة يف تقدمي حوافز مالية

لتغطية  ٪50من تكاليف الشراء لبعض الفئات يف القطاعات السكنية والصناعية الصغرية واملتوسطة .وقد وفر
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الصندوق دعما ماليا لشراء سخانات مياه مشسية تغطي  60000وحدة سكنية .ويستطيع الصندوق تعزيز اهجودة
والتنافسية واحل ّد من التواطؤ يف هذا القطاع عن طريق إرساء العطاء على عدد من املؤسسات بدال من إرسائه على
شركة واحدة مبفردها .ومن األمهية مبكان رفع مستوى الدعم احلكومي وغري احلكومي للصندوق لتمكينه من حتفيز
تدين عدد الطلبات املق ّدمة للصندوق مؤخرا.
العدد األكرب ممن تنطبق عليهم الشروط ،وخاصة يف ضوء الكشف عن ّ

مستقبال ،بوسع الصندوق يف املرحلة التالية إيالء رفع مستوى كفاءة استهالك الوقود يف املركبات حيزا أعظم يف خطط
الرتشيد ،وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
إ ّن الدافع الرئيسي السرتاتيجية الطاقة احلالية ( )2025-2015هو حتقيق أمن التزود بالطاقة وذلك من خالل زيادة
حصة مصادر الطاقة احمللية في خليط الطاقة الكلي وتخفيض كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني .وتصبو
ّ
االسرتاتيجية إىل أن تشكل مصادر الطاقة احمللية  ٪39من املزيج الكلي للطاقة حبلول عام  2025وفق وثيقة "رؤية
األردن  "2025وذلك باالعتماد على الصخر الزييت ( )٪13ومصادر الطاقة املتج ّددة ( )٪11والطاقة النووية
شك
( ) ٪15وسياسات ترشيد الطاقة ،فيما ستصل مسامهة الغاز الطبيعي يف خليط الطاقة الكلي إىل  .٪39ومما ال ّ
فيه أ ّن الظروف اهجيوسياسية وتقلّبات أسواق النفط يف السنوات العشر األخرية قد أملت على صانعي القرار أوليات
اسرتاتيجية الطاقة.
ما يعنينا اآلن هو الكشف عن اسرتاتيجية تأمني إمدادات الطاقة يف حقبة ما بعد  2025يف ضوء ارتفاع الطلب
على الكهرباء والتزايد يف ح ّدة تغري املناخ وحتديث التزامات األردن وفق اتفاق باريس .وميكن القول أ ّن مصادر الطاقة
املتجددة متتلك قوة كامنة على املدى الطويل ( )2050-2025على تعزيز توجهات اسرتاتيجية الطاقة احلالية
املتمثّلة يف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل االعتماد على االسترياد وتخفيض
كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني .فمصادر الشمس والرياح ال تنضب .وكما ذكرنا أعاله فإ ّن منافعها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية والصحية واألمنية والسياسية هي مزايا ال تضاهى ،فضال عن كوهنا اخليار األمثل للتزود بالطاقة
وكبح انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف آن واحد .هذه املعطيات توفر أساسا منطقيا لتفضيل مصادر الطاقة
املتج ّددة يف حقبة ما بعد  .2025إ ّن موقع األردن يف حزام جغرايف يع ّد من أكثر مناطق العامل ثراء يف مصادره
الشمسية والرياحية يضفي ميزة تنافسية ال مثيل هلا هلذا اخليار.
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تعزز خيار الطاقة املتج ّددة .فلقد دخل العامل منذ عقد من الزمن مرحلة انتقالية
غري أ ّن مثة مستج ّدات أخرى ّ
الستبدال حمرك االحرتاق الداخلي للمركبات بآخر كهربائي .وظهر تباين يف التنبؤات حول أمد هذه املرحلة االنتقالية،
ولكن هذا التحول يشهد تسارعا جيدر متابعته .وميكن األخذ هبذه املستج ّدات للتوءمة بني التوسع يف إقامة مشاريع
الطاقة املتج ّددة من جهة وسياسات تشجيع اقتناء مركبات احملرك الكهربائي وتشييد منظومة سكك حديدية كهربائية
من جهة أخرى .وستؤدي هذه التحوالت على املديني املتوسط والطويل إىل ختفيض كبري يف االعتماد على املشتقات
البرتولية يف قطاع النقل .وجيب التنبه إىل هذه املعطيات عند تصميم املمر األخضر لضمان قدرته على استيعاب
االستطاعات التوليدية املتج ّددة على مدار اخلمسني سنة القادمة.
ولقد اقتصرت االستثمارات يف حمطات الطاقة املركزية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يف األردن على تكنولوجيا
اخلاليا الكهروضوئية بسبب تكلفتها االقتصادية األقل مقارنة مع تكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة .ولكن األخرية
متتاز بقدرهتا على ضمان اإلمداد بالكهرباء بدون تقطع وبالتايل على تلبية احلمل األساسي .ويصعب التخطيط على
املدى القصري لتحقيق املزيج األمثل بينهما بسبب التغريات املستجدة يف كفاءة األداء ويف تكنولوجيات التخزين ويف
التكلفة االقتصادية .وجيدر رصد هذه التغريات وتقييم السبل احملتملة اليت ميكن بواسطتها تفادي مواطن الضعف
والتحري عن سيناريوهات املزج األمثل على املدى الطويل .ورغم هذا التباين يف مواطن القوة والضعف ،نرى أنّه من
األمهية التخطيط الستغالل تكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة يف توليد الكهرباء لالستفادة من أدائها يف تلبية احلمل
األساسي ،وإن كانت تكلفتها االقتصادية أعلى نسبيا .فقدرهتا على ختزين الطاقة تزود املشغل باملرونة يف تزويد
الشبكة بالكهرباء.
هذا ومن املتوقع أن تش ّكل الطاقة املتجددة  ٪25من القدرة التوليدية املركبة للكهرباء و ٪11من إمجايل مزيج الطاقة
حبلول عام  .2020وعلى املدى الطويل ( ،)2070-2025ستعتمد نسبة مسامهة الطاقة املتجددة يف خليط
الطاقة على عوامل اقتصادية وسياسية وتكنولوجية وبيئية عديدة ،ولكن من اجملدي التخطيط ملستويات طموحة تفوق
 ٪50إذا اعتمدنا أجال زمنيا ميتد إىل السنوات اخلمسني القادمة عند وضع اسرتاتيجية لقطاع الطاقة حلقبة ما بعد
 .2025وسيعين ذلك ختفيض االعتماد على استرياد الغاز الطبيعي مما يتوافق مع مبدأ تأمني أمن الطاقة .كما سيعين
ذلك تقليل االعتماد على تعدين الصخر الزييت .وقد يكون ذلك جمديا اقتصاديا إذا أخذ باالعتبار الثمن الباهظ
الذي سيدفعه األردن من جراء التلوث اهلوائي والتدهور يف حالة النظم الطبيعية واالستهالك الكثيف للمياه واإلنتاج
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اهلائل من املياه الصناعية العادمة اليت ستصحب عمليات التعدين ،فضال عن كون مشروع تعدين الصخر الزييت يتناىف
مع اتفاق باريس ويع ّد انتكاسة صارخة هجهود التخفيف والتكيف.
إ ّن هذه املراجعة معنية بسياسات األردن املناخية .إال أ ّن النطاق العاملي لظاهرة تغري املناخ يعين أ ّن هذه السياسات
هي جزء من جهود التصدي العاملية ،على الرغم من أ ّن نسبة انبعاثات األردن من غازات االحتباس احلراري البالغة
 ٪0.06من إمجايل االنبعاثات العاملية ضئيلة (استنادا إىل السنة املرجعية  .)2006ولذلك فإ ّن قدرة األردن على
ختفيض االنبعاثات الرتاكمية العاملية من غازات االحتباس احلراري باملقدار الكايف لكبح التغري املناخي حمدودة جدا.
على عكس ذلك ،فإ ّن تأثريات تغري املناخ على األردن ستكون غري حمدودة .وكلما ازدادت االنبعاثات الرتاكمية
العاملية ،ازدادت خماطر تغري املناخ اليت سيواجهها األردن ومعها أعباء إجراءات التكيّف من حيث احلجم والتكلفة.
تتعزز جهود التخفيف العاملية مبكرا وأن تق ّدم دول العامل التزامات ختفيفية
ولذلك فمن مصلحة األردن العليا أن ّ
وطنية حم ّدثة أكثر طموحا خالل السنوات القليلة املقبلة .يف ظل هذه املعطيات ،على األردن أن يكثف من جهوده
حلث دول اإلقليم املتقاعسة على العمل للح ّد من انبعاثاهتا من غازات االحتباس احلراري .إ ّن
الدبلوماسية املناخية ّ
هذا الدور الريادي ال يقل أمهية عن جهود التصدي الداخلية.
 .2قطاع النقل
يع ّد قطاع النقل مستهلكا كبريا للطاقة يف األردن ومصدرا رئيسيا النبعاثات غازات االحتباس احلراري .فقد استحوذ
القطاع على  ٪51من االستهالك النهائي للطاقة يف عام  ،2013متجاوزا حصص القطاعات املنزلية والصناعية
احتل قطاع النقل املرتبة الثانية يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة  ٪26يف عام
واخلدماتية جمتمعة .و ّ
( 2012بعد قطاع إنتاج الطاقة الذي كانت نسبته  .)٪40تعتمد اسرتاتيجية خفض انبعاثات غازات االحتباس
احلراري يف قطاع النقل املدرجة يف تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" بشكل رئيسي على زيادة نسبة االشرتاك يف النقل
العام وعلى إدخال السيارات الكهربائية عدمية االنبعاثات وعلى إنشاء شبكة سكك حديدية .وممن املمكن أن تش ّكل

هذه املقاربات الثالثة نقاط حتول جذرية إذا ما متّ تنفيذها على أكمل وجه.

شك فيه أ ّن احلاجة إىل وسائل نقل عام يف األردن تتصف بسالمة التنقل واعتدال الكلفة ودقة التوقيت وتدين
مما ال ّ
التلوث أصبحت أولوية ال تقبل أنصاف حلول .ورغم إعداد ع ّدة دراسات لتشخيص مشاكل النقل العام ووضع
امللحة والعاجلة .وقد
تليب جهود إعادة تنظيم قطاع النقل العام حاجات اجملتمع ّ
احللول املناسبة ،إال أنّه خيشى أال ّ
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عمان حيز اإلنشاء ،بينما يتم التحضري إلنشاء ذات املشروع وذات
دخل مشروع حافالت الرتدد السريع داخل مدينة ّ

عمان والزرقاء .وسيكون هلذه املشاريع آثار إجيابية بالغة األمهية .ولكنها
وسيطة النقل خلدمة املتنقلني بني مدينيت ّ
عمان اليت من املفروض أن تقدمها حافالت النقل املتواترة
تفتقد إىل الوفاء مبتطلبات التغطية الواسعة ملختلف أحناء ّ
بكافة أنواعها .وهي أزمة شائكة تنتظر حال طال انتظاره .وميكن مالحظة تولّد انطباع لدى اهجميع مبن فيهم صانعي

االسرتاتيجيات والسياسات بأ ّن هذه األزمة أصبحت أزلية وبال حلول .كما ميكن رصد تغيب آليات التفاعل مع
أصحاب املصلحة إلشراكهم يف إجياد حلول حتظى مبوافقة كافة األطراف من مشغلني ومنظمني وناشطني ومستهلكني
هلذه اخلدمات .وميكن القول بأ ّن مسامهة املعنيني مب ّكرا يف صياغة احللول واختبار فعاليتها رمبا تكون أجنع الطرق
لصنع تفامهات مشرتكة وضمان تعاون أصحاب املصلحة يف تنفيذ احللول ذات املنافع املشرتكة .ما يتطلبه األمر من
صانع القرار اهجمع بني املقاربة اإلدارية البحتة املرتكزة على التدخل السلطوي من أعلى مع مقاربة ريادية تؤثر من
أسفل على جمريات األمور من خالل احلوار وجتربة احللول وصنع إمجاع حوهلا.
ستعتمد فعالية املركبات الكهربائية يف خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري على تزويد حمطات شحن املركبات
بالكهرباء املولدة من مشاريع الطاقة املتج ّددة .وملا كانت الكهرباء يف شبكة التوزيع والنقل عدمية اهلوية ،فيجب على
صانعي االسرتاتيجيات تسخري مشاريع الطاقة املتج ّددة لتلبية االزدياد املتوقع يف الطلب على الكهرباء املرتافق مع
إنشاء  3000حمطة شحن .وإذا مل تتم هذه التوءمة بني املركبات الكهربائية ومشاريع الطاقة املتج ّددة ،فإ ّن افرتاض
مسامهة املركبات الكهربائية يف خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري والذي مت إدراجه يف تقرير "اإلسهامات
احمل ّددة وطنيا" سيكون مضلالّ .أما إذا جتسدت هذه التوءمة فسينجم عنها عواقب إجيابية أخرى .فباإلمكان
للمركبات الكهربائية إذا ما جتاوزت أعدادها عتبة معينة أن تصبح جزءا مكمال لشبكة الكهرباء ،متدها بسعات ختزينية
للكهرباء وحتافظ على تعزيز استقرارها .ومن التداعيات املهمة هلذه التوءمة اخنفاض مستوى الطلب على املشتقات
النفطية مبعدل قد يوازي معدل اقتناء املركبات الكهربائية .ومن املفيد مراقبة هذه التطورات ومجع املعلومات وتوظيف
مناذج رياضية للتنبؤ بسرعة التغري يف أمناط شراء املركبات خالل العقدين القادمني وذلك لتوفري هذه البيانات
كمدخالت يف عمليات التخطيط .وإذا تسارع اخنفاض الطلب على املشتقات النفطية السائلة مبعدل يفوق
التوقعات ،سيصبح من الضروري إعادة قراءة اخليارات املطروحة حول مستقبل مصفاة تكرير النفط يف األردن.
يعترب اإلقبال على إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية تربط املدن الرئيسية يف مشال اململكة مع ميناء العقبة خطوة ذات
تداعيات اقتصادية واجتماعية ومناخية يف غاية األمهية ،وخاصة إذا مت ربطها مع خطوط الدول اجملاورة عند نقاط
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احلدود الربية لتشكل شبكة إقليمية تشمل السعودية والعراق وسوريا ،ورمبا االحتاد األورويب عرب تركيا .وكما هو واقع
املركبات الكهربائية ،من األجدر التخطيط لتشغيل شبكة السكة احلديدية بالكهرباء املولّدة من مصادر الطاقة
املتجددة واالستغناء عن وقود الديزل لتقليل االعتماد على املشتقات النفطية السائلة على املديني املتوسط والطويل.
ولكن التكاليف الرأمسالية الالزمة إلنشاء الشبكة تعترب باهظة شأهنا شأن مشاريع البنية التحتية .ولذلك فإ ّن إجياد
صيغة متويلية جاذبة للمستثمرين ما يزال يشكل عقبة رئيسية أمام البدء يف هذا املشروع ،رغم أ ّن اهجدوى االقتصادية
التشغيلية تعترب جاذبة .وجيب عدم إغفال املنافع العامة اليت سينعم هبا االقتصاد ككل مثل حتفيز النمو وزيادة
اإلنتاجية ورفع كفاءة النقل وربط احملافظات مع املركز وحتسني جودة اهلواء ،وهي منافع "فائضة" مرتبطة بتحسني البنية
التحتية ولكنها ال تدخل يف حسابات اهجدوى االقتصادية للمشروع .بسبب هذه املعطيات ،على صانعي القرار إيالء

هذا املشروع أمهية للتقليل من خماطر االستثمار وتوفري مصادر متويلية .ومن احملتمل أن يؤدي االستقرار اهجيوسياسي
املتوقع يف الدول اجملاورة واكتمال الدمج اإلقليمي للشبكة إىل حتسني اهجدوى االقتصادية للمشروع .من ناحية أخرى،
يثري املشروع تساؤالت جدية عن التداعيات النامجة عن تضاؤل االعتماد على الشاحنات يف نقل البضائع من ميناء
العقبة إىل مدن الشمال الرئيسية وبالتايل عن مصري عدد غري قليل من مالكي الشاحنات وسائقيها الذين يعتمدون يف
دخلهم على شحن البضائع .وهذا مصدر قلق جوهري جيب مواجهته ومعاهجته .إحدى أوىل اخلطوات هي إعادة
التدريب لتأه يل أكرب عدد منهم للعمل يف مشاريع إنشاء شبكة السكك احلديدية ويف أعمال الصيانة والتشغيل
واإلدارة.
 .3قطاع المياه

قامت وزارة املياه والري بتطوير "سياسة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف قطاع املياه" يف األردن ( )2016تسعى
مبوجبها إىل حتقيق ختفيض استهالك الطاقة يف مرافق املياه بنسبة  ٪15حبلول عام  2025وإىل زيادة نصيب الطاقة
املتجددة إىل  ٪10من إمدادات الطاقة الكلية يف قطاع املياه حبلول عام  .2025وتعترب هذه االسرتاتيجية مثاال
حيتذى به يف تبين مفهوم الرتابط القطاعي عند تصميم سياسات لقطاعات تعتمد على بعضها بعضا .وميكن تقدمي
اقرتاحني الستغالل مبدأ ترابط السياسات القطاعية بشكل أفضل .أوال ،فكما تسعى اسرتاتيجية وزارة املياه والري إىل
خفض مستوى استهالك والطاقة وكلفتها يف قطاع املياه ،ومن اجملدي كذلك الكشف عن وسائل لتقليل كميات املياه
املستخدمة ألغراض التربيد الصناعي يف حمطات توليد الكهرباء احلرارية وكيفية تطبيق تلك الوسائل.
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حتري الشمولية وبالتايل الفعالية يف ترابط وتكامل السياسات القطاعية يستلزم إعادة النظر يف األولويات
ثانيا ،إ ّن ّ
والفرضيات املرتبطة مبستويات الدعم املقدمة إىل القطاع الزراعي .وميكن أن تكون نقطة البداية إرساء سياسات
ترابطية تضم باإلضافة إىل قطاعي الطاقة واملياه القطاع الزراعي لضمان أن حيظى األمن الغذائي ومبدأ السيادة على
الغذاء بالدعم قبل فوات األوان.
 .4قطاع الزراعة

اقتصرت إجراءات التخفيف املدرجة يف تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" على إعادة تشجري الغابات الواقعة يف

سلسلة األراضي املطرية واليت تزيد نسبة األمطار هبا على  300ملم سنوياً .وقد خال التقرير من إدراج جهود استعادة
الغطاء النبايت وإعادة تأهيل املراعي الطبيعية وتفعيل دور اجملتمعات احمللية يف احلفاظ على استدامتها وذلك بواسطة
إحياء نظام احلمى رغم أمهية هذه املمارسات يف حتقيق منافع مشرتكة .ورغم األمهية البالغة ملشاريع إعادة تأهيل
األراضي الرعوية وإعادة التشجري ،إال أ ّن جهود التوسع يف هذه املشاريع مقيدة مبستويات الدعم التمويلية اخلارجية.
كما مل يدرج التقرير إجراءات تعزيز خمزون الكربون يف الرتبة أو خطط عمل لتحسني كفاءة عمليات التسميد واليت
باإلمكان تفعيلها من خالل برامج اإلرشاد الزراعي.
 .5قطاع النفايات
تتقاطع أولويات اإلدارة السليمة للنفايات مع أهداف التخفيف املناخية يف حجز غاز امليثان من مكبات النفايات
الصلبة وحتويله إىل مصدر طاقة .ولكن القطاع يعاين من نقص شديد يف التمويل ومن عدم القدرة على اسرتداد
التكاليف ومن ضعف مشاركة القطاع اخلاص .تبلغ نسبة كمية النفايات الصلبة اليت يتم التخلص منها يف مكبات
صحية مصممة لتجميع غاز امليثان  ،٪50مما يتسبب يف انبعاثات غاز امليثان من املكبات املفتوحة .املؤشرات
املدرجة يف تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" املتعلقة بتقليل نسبة النفايات الصلبة اليت يتم التخلص منها يف مكبات
النفايات من  ٪80إىل  ٪60حبلول عام  2025وزيادة نسبة النفايات الصلبة املعاهجة واملعاد استخدامها من ٪20
إىل  ٪40حبلول عام  2025تثري تساؤالت حول فعالية هذه اإلجراءات ومدى ترابط العالقة بني انبعاثات غازات
االحتباس احلراري وكمية النفايات الصلبة اليت يتم ردمها .وقد يكون تأثري هذه اإلجراءات حمايدا بسبب النمو السنوي
شك فيه أن عدم توفر خمصصات مالية كافية ضمن املوازنة السنوية مازال
املتوقع يف توليد النفايات الصلبة .ومما ال ّ
يش ّكل عائقا أمام تصميم مكبات صحية هندسيا وأمام إعادة تأهيل املكبات املفتوحة .ومن القضايا اهجوهرية اليت
جيب طرحها تنمية قدرات املؤسسات ذات الصالحية إلدارة النفايات الصلبة على التنسيق فيما بينها.
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عمان الكربى على االستغناء عن عمليات فرز النفايات واملضي قدما يف إنشاء مرفق
وما يثري التساؤل هو إقدام أمانة ّ
للتخلص مما نسبته  ٪50من النفايات الصلبة بواسطة توظيف تكنولوجيا احلرق .فاالستغناء عن الفرز يتعارض نصيا
مع تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" ومع وثيقة "األردن  ."2025وال ميكن اعتبار تكنولوجيا احلرق مالئمة ملعاهجة
نفايات ذات حمتوى عال من فضالت الطعام العضوية ترتاوح بني  ٪55و ٪70وزنا .ومن شأن ذلك أن يزيد من
نسبة استهالك مرفق احلرق من الطاقة احلرارية مبعدل عال ليتناسب مع كمية احملتوى العضوي .كما يثري عدم الفرز
القلق بسبب إمكانية احتواء النفايات الصلبة على مواد ،مثل الزئبق املتواجد يف املصابيح املوفرة للطاقة والبويلمرات
الكلورينية ،ستتحول بعد تعرضها لدرجات حرارة عالية إىل ملوثات غازية مسيّة بال معايري انبعاثية آمنة صحيا يف اهلواء
الذي نستنشقه .ويأيت اختيار تكنولوجيا احلرق منافيا السرتاتيجيات التخفيف املدرجة يف تقرير "اإلسهامات احمل ّددة
عمان الكربى .ومن املفيد عند تطوير مشاريع
وطنيا" بل ومتعارضا مع وثيقة اسرتاتيجيات املنعة اليت أعدهتا أمانة ّ
إلدارة النفايات يف املستقبل أن تعكف أمانة عمان ووزارة الشؤون البلدية على دراسة جدوى فصل فضالت الطعام
العضوية عن النفايات الصلبة وكيفيتها وتقييم أداء تكنولوجيا اهلضم الالهوائي يف حتويل فضالت الطعام واملخلفات
الزراعية إىل طاقة ومواد حمسنة للرتبة .إ ّن التعارض الذي نشهده يف قطاع النفايات بني إدارة تغري املناخ من جهة وإدارة
النفايات من جهة أخرى ميكن تفاديه يف املستقبل إذا ما مت دمج اسرتاتيجيات التخفيف والتكيف يف عمليات
التخطيط البلدية.
 3.3اإلسهامات المحددة وطنيا :إجراءات التكيف

إ ّن النطاق العاملي لظاهرة تغري املناخ يعين أ ّن تأثرياهتا على األردن ستكون غري حمدودة رغم أ ّن نسبة انبعاثات األردن

(استنادا إىل السنة املرجعية  )2006من غازات االحتباس احلراري البالغة  ٪0.06من إمجايل االنبعاثات العاملية تعترب
ضئيلة .وميكن اآلن قياس تعرض القطاعات األكثر هشاشة يف األردن هلذه التأثريات .هذه املعطيات تعين أ ّن على
األردن حاليا إيالء التأقلم مع تغري املناخ أولوية وطنية واملضي قدما بدون تقاعس يف تطوير خطة متعددة القطاعات

للتكيف تتناسب مع جسامة املخاطر وتغتنم الفرص املتاحة لتحقيق أهداف تنموية تكاملية طويلة األمد تساهم يف
معاهجة مشاكل اجتماعية واقتصادية قائمة أصال مثل الفقر وانعدام املساواة بني اهجنسني وسوء التخطيط احلضري
وهشاشة البىن التحتية .ولذلك فإ ّن دمج أهداف التكيف يف خطط التنمية الوطنية له مردود ينبغي استغالله.
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وقد شرع األردن يف إعداد "اخلطة الوطنية للتكيف" منذ أوائل عام  2017إلدخال إجراءات التكيف املدرجة يف
تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" حيز التنفيذ على أن يتم إشهار هذه اخلطة يف هناية عام  .2018ولذلك فإ ّن تقييم
أداء تطبيق خطط التكيف ومشاريعه سابق ألوانه .ولكن جيب اإلشارة إىل عدم إغفال بعض العوامل التمكينية .نشري
فيما يلي إىل أمهها.
ربط خطط التكيف القطاعية وكشف أوجه التآزر :بدأت بعض القطاعات يف األردن بإعداد سياسات
واسرتاتيجيات لبناء قدرات املنعة وتعزيز سبل الصمود يف مواجهة خماطر املناخ والكوارث ،وذلك مبشاركة فئات واسعة

من املعنيني .نذكر على سبيل املثال تقرير وزارة املياه والري الذي صدر يف عام  2016بعنوان "سياسة بناء املنعة
عمان الكربى يف عام
لعمان" الذي أعدته أمانة ّ
ملواجهة أثر التغري املناخي على قطاع املياه" وتقرير "اسرتاتيجية املنعة ّ
 .2017وتعترب جهود بناء املنعة ضرورية ملعاهجة اهلشاشة ورفع قدرة القطاع على التكيف مع خمتلف أمناط املخاطر.
ولكن بناء خطط املنعة القطاعية فرادى ،وإن سامهت يف إعدادها أطراف قطاعية أخرى ،تثري تساؤالت حول منطق
العمل األحادي يف سياق ترتابط فيه القضايا وتتداخل فيه األهداف واملصاحل القطاعية .إ ّن إقدام كل قطاع على حدة
على إعداد خطة لبناء املنعة لن يؤدي تلقائيا إىل تعزيز قدرات الصمود والتكيف على املستوى الوطين .فليس بوسع
األردن استيعاب عدد كبري من خطط املنعة بنفس عدد القطاعات .ولكن بوسع عدد من املؤسسات احلكومية
واملنظمات املعنية أن تقوم جمتمعة بإعداد خطة متعددة القطاعات لبناء املنعة .وتطبيقا ملبدأ التنسيق املؤسسي املذكور
أعاله ،من اجملدي أن تتوىل اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ مهمة تقدمي املشورة حول القطاعات املختلفة ودفعها
الستغالل أوجه الرتابط والتآزر القطاعية لتفادي العمل الفردي التكراري ،وال سيما يف ضوء جهود وزارة البيئة احلالية
يف إعداد "اخلطة الوطنية للتكيف" منذ أوائل عام .2017
الربط بين جهود التكيف وبرامج الح ّد من مخاطر الكوارث :يتقارب هنجا التكيف مع تغري املناخ واحل ّد من
خماطر الكوارث يف هدف مشرتك هو احل ّد من املخاطر .فيهدف كالمها إىل احل ّد من العوامل اليت تساهم يف املخاطر
ويتوخى كال النهجني اختاذ إجراءات استباقية للح ّد من املخاطر املناخية يف نطاقات زمنية خمتلفة.
املتعلقة باملناخّ .
وميكن أن ينطوي احتمال ظهور خماطر مناخية غري مشهودة تارخييا بسبب تغري املناخ على التعامل مع عدم اليقني
ومع أمناط جديدة من املخاطر عند إدارة خماطر الكوارث .ويشرتك احل ّد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ

يف مسة مشرتكة .فهي ليست قطاعات يف ح ّد ذاهتا ،بل جيب تنفيذها من خالل سياسات القطاعات األخرى ،وال
سيما قطاعات الزراعة واملوارد املائية والصحة واستخدامات األراضي والبيئة واملالية والتخطيط .ومثة أيضا روابط مع
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السياسات األخرى ،أبرزها تلك املتعلقة مبكافحة الفقر .ومن املتوقع أن يكون لتغري املناخ والكوارث أثر سليب أعظم
على فئات اجملتمع املعرضة بالفعل الفقر .ولذلك يعترب تعزيز الربط بني التكيف مع تغري املناخ واحل ّد من خماطر
الكوارث يف األردن من بني األوليات الوطنية لتقوية حصانة النظم الطبيعية والبشرية على املستويني الوطين واحمللي.
وميكن حتقيق ذلك من خالل إجراء تقييم شامل ورسم خرائط لإلطار املؤسسي والقانوين القائم ويف املرحلة التالية
وضع التوصيات املناسبة بشأن أفضل اخليارات لتعزيز أوجه التآزر بني إدارة احل ّد من خماطر الكوارث والتكيف مع
تغري املناخ يف األردن.
االنتقال من التخطيط إلى التنفيذ :جيب أال نغفل احتماالت اإلخفاق إذا ما نشأت فجوة بني التخطيط وإجراءات
التنفيذ .فإمهال التنفيذ علّة مزمنة يف األردن لطاملا تسببت يف فشل كثري من الربامج املميزة .وميكن االستعانة مبثال
هجلب االنتباه إىل مآزق الفشل يف جسر الفجوة بني التخطيط والتنفيذ .ففي دراسة ميدانية أعدهتا منظمة األمم
املتحدة للمساواة بني اهجنسني -عمان يف عام  2017ومشلت ثالث حمافظات يف األردن لالستقصاء عن الدور
الريادي للمرأة الريفية وقدرهتا على التأثري يف عملية صنع القرارات املناخية يف ضوء املسؤوليات اليت تتضلع هبا يف
الفالحة والرعي واستعماالت املياه والتخلص من النفايات وبالتايل املسامهة يف التكيف على املستوى احمللي ،وجد
غياب مبادرات مدروسة لدعم املرأة الريفية واالعرتاف بدورها الريادي وإقامة شراكة معها لالستفادة من جتارهبا
وخرباهتا ومعارفها التقليدية يف التكيف مع خماطر تغري املناخ.
جييء هذا الفشل بعدما صادقت احلكومة األردنية على تقرير "برنامج دمج قضايا النوع االجتماعي يف جهود تغري
املناخ يف األردن" الذي أع ّده االحتاد الدويل لصون الطبيعة يف عام  ،2010وبعدما متّ التأكيد على هذا املوقف يف

تقرير "سياسة تغري املناخ الوطنية األردنية  "2020-2013املرجعي ،وكذلك يف تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا"
( .)2015فعلى صانعي القرار الكشف عن العقبات اليت حتول دون االنتقال من مراحل التخطيط إىل مراحل
التنفيذ وجتنيد ما يلزم تشريعيا وقانونيا وإداريا ملعاهجة ظاهرة التعثر يف تطبيق اخلطط .وميكن القول أ ّن إدراج إجراءات
التخفيف والتكيف كبنود واضحة يف ميزانية الدولة قد تكون نقطة انطالق مناسبة .ويعين ذلك دعوة ممثلني عن وزارة
املالية إىل االنضمام كأعضاء يف اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ .كما جيب أن تصحب هذه البنود مؤشرات أداء
رئيسية لكل إجراءات التخفيف والتكيف.
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ومن الضروري وضع آليات للمشاركة اجملتمعية يف صنع نشاطات التكيف وتنفيذها وخاصة بالتواؤم مع تطبيق احلكم
الالمركزي .فنجاح خطط تكيف اجملتمعات احمللية يتطلب التخطيط التشاركي والعمل اهجماعي وخاصة مع اهجمعيات
تتبىن مشاريع للتكيف مع تغري املناخ من
النسائية والشبابية ومع الفئات قليلة املوارد .وبوسع اجملالس البلدية واحمللية أن ّ
خالل إدراجها يف خطط التنمية احمللية .وجيب لفت االنتباه إىل أ ّن النجاح يف تنفيذ إجراءات التكيف يتطلب

باإلضافة إىل احلكامة التشاركية وتوفري املوارد املالية وإرساء مؤشرات األداء وجود دعاة وناصرين يف الوزارات
يادي يف كسب التأييد هلذه اإلجراءات وإدارهتا بكفاءة.
واملؤسسات احلكومية ممن ميلكون القدرة على ممارسة دوري ر ّ
وميكن القول بأ ّن وجود دعم مرئي من القيادات السياسية العليا هلؤالء الدعاة يع ّد أيضا من شروط النجاح.
توفر الموارد البشرية والبحثية لدعم التكيف :مثة حاجة إىل املوارد البشرية والفنية املتخصصة لتحليل االستجابات

التكيفية وحتديدها وتنفيذها .وينبغي تطوير برامج تدريبية وتنفيذها حول تغري املناخ بشكل عام والتكيف مع تغري
املناخ بشكل خاص لبناء قدرات األجيال القادمة ملواجهة حتديات تغري املناخ .وميكن إدماج هذا التدريب يف برامج
بناء القدرات القائمة أو يف برامج الدراسات العليا يف القطاعات الرئيسية مثل اهلندسة والزراعة والصحة واالقتصاد .إ ّن
بناء اخلربات األردنية يف جمال علم املناخ أمر بالغ األمهية حىت نستفيد استفادة كاملة من ثروة املعلومات املتوفرة عرب
األقمار الصناعية وعمليات النمذجة واليت مل يتم الوصول إليها واستخدامها بشكل فعال من قبل املؤسسات احمللية.
وجيب على أقل تقدير تأسيس مركز لتطوير مناذج حماكاة املناخ لتكون منصة مفتوحة للباحثني واملعنيني للكشف عن
سيناريوهات التغري احملتملة وتبادل املعلومات بدون حتفظ .وتعترب البحوث عملية جوهرية لتعزيز فهم تأثريات تغري
املناخ وتطوير االستجابات اهجديدة املالئمة .لكن البحوث احلالية غالبا ما تغفل عوامل رئيسية مرتبطة باملناخ .من
هنا ،تربز احلاجة للعمل مع املعاهد األكادميية والبحثية القائمة هبدف تعزيز البحوث اهجارية ،وإنشاء مراكز للتميز
داخل هذه املعاهد يف اجملاالت ذات العالقة بتغري املناخ لتقوم بتقدمي املشورة العلمية والفنية إىل اللجنة الوطنية األردنية
وخنص بالذكر
لتغري املناخ وخاصة يف ضوء احلاجة إىل مواكبة التغريات الفيزيائية ورصد نشوء أمناط سلوكية جديدة.
ّ
ضمان تقدمي الدعم املايل والسياسي للمركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة لتمكينه من تعزيز
قدرة القطاع على التكيف يف ضوء شدة وطأة التعرض ملخاطر تغري املناخ اليت بدأ املزارعون يف اختبارها .ومن
الضروري مأسسة العالقة بني مراكز أحباث تغري املناخ ومراكز صانعي القرار وعلى رأسها اللجنة الوطنية األردنية لتغري
املناخ من أجل تسخري املعرفة العلمية يف إنارة الطريق أمام عملية صنع سياسات تغري املناخ.
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قوانين استعماالت األراضي :تعترب التغريات يف استعماالت األراضي من املمارسات ذات األمهية الكبرية .إذ إنّه عند

استحداث أمناط جديدة من اال ستعمال ،فستكون من الصعوبة البالغة عكسها .وقد كان للتطور احلضري العشوائي
تأثري قوي يف اختفاء األراضي الزراعية واملساحات اخلضراء .ومن شأن ذلك أن يزيد من قابلية تعرض املدن ملخاطر
تغري املناخ .فقد تقلصت قدرة املدن على حصانة نفسها من تأثري األمطار الغزيرة وأصبحت عرضة خلطر الفيضانات
واهنيار األراضي .وقد خال تقرير "اإلسهامات احمل ّددة وطنيا" من إدراج إجراءات التكيف الالزمة لبناء منعة املدن يف
مواجهة هذه األخطار .وباإلمكان دمج إجراءات التكيف يف عمليات ختطيط استعماالت األراضي والتطوير
العقاري .ولكن قد يتطلب ذلك إصالح قوانني استعماالت األراضي لكبح سوء التخطيط احلضري والزحف العمراين
غري املنظم .وتعترب مشاريع الزراعة احلضرية ومشاريع إقامة مساحات حرجية حضرية من أهم إجراءات التكيف اليت
باإلمكان حتفيزها بواسطة إقامة شراكات مع اجملتمعات احمللية.
التوعية الوطنية بتأثيرات تغير المناخ :لقد أصبحت "التوعية" لفظا كثري االستخدام ال يفضي إىل تغريات سلوكية.
ولذلك جيب أن نصبو إىل جهود توعوية تقود إىل إعادة النظر يف الفرضيات واملفاهيم وترتجم إىل أمناط خمتلفة من
السلوكيات متوافقة مع النظرة الواعية اهجديدة .ولكن جيب أوال تفادي برامج التدريب التوعوية القائمة على وسائل
تلقينية جامدة ،والعمل على توظيف طرق تفاعلية وتشاركية لالستفادة قدر اإلمكان من القدرات واملهارات الكامنة
لألفراد اليت غالبا ال جتد منفذا للتفعيل .وجيب مأسسة جهود التوعية لضمان القدرة على استمرارية تقدميها إىل
جمموعات جديدة وتطوير وسائل ابتكارية خمتلفة ومالئمة .ومن أهم الشرائح اليت جيب استهدافها مديرو األقسام
واملديريات يف مجيع الوزارات واهليئات احلكومية باإلضافة إىل الفئات الشبابية.
 .4التقييم االقتصادي لتغير المناخ في األردن
تعترب مهمة تقدير التكاليف االقتصادية لتغري املناخ مدخال ضروريا لتربير إجراءات التخفيف والتكيف ورسم سياسات
االستجابة هلذه الظاهرة .فهي توفر أساسا منطقيا لصانعي القرار لتقييم اخليارات وانتقاء االسرتاتيجيات .ويتطلب
القيام بالدراسات االقتصادية لتغري املناخ تطوير فهم منهجي للمخاطر احملتملة ومدى قابلية التأثر هبا .وتشري جتارب
إعداد هذه الدراسات بأهنا تتطلب استخدام النماذج العلمية واالقتصادية-االجتماعية بطريقة متوافقة إضافة إىل وضع
السيناريوهات االقتصادية ضمن بعد زمين طويل جدا حسب تقديرات خرباء املناخ واليت قد تصل إىل عشرات
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السنني .كما جيب التسليم بأ ّن مثة هامشا مهما من عدم اليقني يف النتائج اليت يتم احلصول عليها إضافة لوجود خماطر
يصعب تقييمها.

وكما هو احلال يف اقتصاديات البيئة ،فإ ّن التقييم االقتصادي يأخذ بعني االعتبار العوامل أو السلع ذات القيمة
االقتصادية املعروفة سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة إضافة إىل ضرورة األخذ بعني االعتبار "السلع" اليت ليس هلا
أي تقييم اقتصادي فإ ّن
قيمة سوقية معروفة ،ولكنها أساسية ،مثل التنوع احليوي (البيولوجي) .وكما هو احلال يف ّ
حتديد معدل الفائدة أو معدل اخلصم يع ّد من القرارات املهمة اليت جيب االتفاق عليها للتمكني من حساب إمجايل
القيم املالية ونسب املنافع والتكاليف والقيمة احلاضرة الصافية لتغري املناخ للسنوات القادمة .ورغم وجود مثل هذه
التحديات املرتبطة بطرق القياس ومجع املعلومات وصياغة النماذج الرياضية فإ ّن تقدير تكاليف تغري املناخ على
املستوى الوطين أصبح ضروريا لتمكني صانعي القرار من صياغة سياسات وطنية إلدارة تغري املناخ.
ورغم الصعوبات اليت تواجه الباحثني يف قياس اآلثار االقتصادية لتغري املناخ؛ فإ ّن العقدين املاضيني شهدا جتارب من
قبل العديد من الدول إلعداد مثل هذه الدراسات .فعلى سبيل املثال بيّنت دراسة د ّشنتها حكومة املكسيك أنه على
الرغم من مكاسب جزئية على املدى القصري يف بعض األنشطة واملناطق ،فإ ّن االقتصاد املكسيكي سيتكبّد تكاليف
صافية من دون اختاذ إجراءات للتكيف مع تغري املناخ ،وأ ّن هذه التكاليف ستزداد خالل هذا القرن ،وال سيما يف

قطاعي الزراعة واملياه .وهذا التقييم بطبيعة احلال حساس جدا لالفرتاضات املستخدمة مثل معدل اخلصم ومعدل
النمو االقتصادي .وق ّدرت الدراسة التكاليف اإلمجالية لتغري املناخ املرتاكمة حبلول عام  ،2100وبتطبيق معدل خصم
 ،٪4مبا يعادل حنو  ٪6.2من الناتج احمللي اإلمجايل .ويعترب هذا التقدير حمافظا ألنّه يستثين التكاليف النامجة عن
األحداث املناخية املتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر ،كما أنّه مل يأخذ يف احلسبان اآلثار احملتملة على اإلنتاج
احليواين والتنوع البيولوجي واألرواح البشرية.
ويعترب "تقرير املراجعة" ملؤلفه اللورد سترين ،والذي نشر يف عام  2006بتكليف من احلكومة الربيطانية ،من أهم
التقارير املرجعية اليت تناولت اقتصاديات تغري املناخ على املستوى العاملي .وقد خلص التقرير يف أهم استنتاجاته إىل أ ّن
وفعالة للح ّد من خماطر تغري املناخ تفوق بكثري التكاليف
املنافع اليت سنجنيها من جراء تطبيق إجراءات مب ّكرة ّ
االقتصادية املتكبّدة إذا ما تقاعسنا عن اختاذ هذه اإلجراءات .وق ّدر التقرير خسائر االقتصاد العاملي السنوية مبا يعادل
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 ٪5من إمجايل الناتج العاملي إذا مل نتّخذ إجراءات للح ّد من تأثريات تغري املناخ .وقد تصل هذه التكاليف إىل ما
يعادل  ٪20سنويا من إمجايل الناتج العاملي.
أما يف األردن فإ ّن األدبيات املتوافرة هبذا اخلصوص ترتبط يف تقدير قيم كلف التدهور البيئي واليت قام هبا البنك
الدويل ضمن التقرير القطري 2لتحليل الوضع البيئي يف األردن يف العام  2009-2008واليت خلصت إىل أ ّن
بتلوث
التدهور البيئي يؤدي إىل تكبيد اجملتمع األردين تكاليف اقتصادية نامجة عن الوفيات املب ّكرة واألمراض املرتبطة ّ
اهلواء واملاء وعوامل أخرى .ومتّ تقييم كلفة التدهور البيئي يف األردن مع األخذ بعني االعتبار آثار التدهور املباشرة
والطويلة املدى واليت استندت للعام  2006كسنة مرجعية .وباستخدام جمموعة من املنهجيات الراسخة واملقبولة
دوليا ،متّ تقدير اجملموع الكلي السنوي للتدهور البيئي مببالغ تراوحت بني  332-133مليون دينار أردين ،ومبتوسط
قدره  237مليون دينار أردين سنويا أو ما يعادل  ٪2.35من إمجايل الناتج القومي لعام  .2006وتصل التكلفة
اإلمجالية لألردن عند إضافة تأثريات تغري املناخ إىل  393مليون دينار أردين سنويا .ونظرا حملدودية البيانات املستعملة
فينبغي تفسري هذه التقديرات على ّأهنا حمافظة؛ وذلك أل ّن العديد من أشكال التدهور البيئي ال ميكن قياسها (وال
سيما اآلثار احملتملة على الصحة واملرتبطة مبياه الصرف الصناعي غري املعاهجة).
جاد ومربر للتكاليف االقتصادية احملتملة اليت يولدها تغري املناخ يف األردن من جراء النشاطات البشرية
إ ّن إجراء تقرير ٍّ

املنشأ وخاصة لقطاعات السكان الذين يعانون من هشاشة يف أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية هلو أمر يف بالغ
تقل كثريا عن التكاليف الضارة
األمهية .وذلك أل ّن تكاليف العمل الكفؤ والفعال ملكافحة تغري املناخ وتقليل آثاره ّ
لالقتصاد اليت ميكن تفاديها عن طريق هذا اإلجراء ،وتتجاوزها مكاسب النمو والتنمية احملتملة اليت من املرجح أن
حتققها هذه اإلجراءات .إ ّن إجراء دراسة اقتصادية تفصيلية لتقييم املخاطر احملتملة لتغري املناخ يف األردن ستكون ذات
فائدة كبرية يف إرساء مبادئ توجيهية لدمج اسرتاتيجيات إدارة تغري املناخ مع السياسات التنموية الوطنية .ورغم أ ّن
مشكلة تغري املناخ عاملية الطابع ،إال أنّه من خالل الفهم التفصيلي ملا يعنيه تغري املناخ على املستوى احمللي ميكننا
املضي قدما يف وضع مسارات التكيف والتخفيف .وهذا ما يقتضيه احلال اآلن لتمكيننا من تشكيل استجابة حملية
مفصل لآلثار احملتملة الواسعة النطاق لتغري املناخ وفهم
وفعالة .ويستند هذا البيان البسيط إىل حتليل ّ
شاملة ّ
استجابات التخفيف والتكيف.
2

World Bank, Sustainable Development Sector Department (MNSSD) Middle East and North Africa Region (2009),
Hashemite Kingdom of Jordan - Country Environmental Analysis, (Report No. 47829-JO).
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 .5التوصيات
بناء على التحليل أعاله ،نعرض جمموعة من التوصيات نتوجه هبا إىل صانعي القرار ملعاهجة أوجه النقص يف صياغة
سياسات وتنفيذ خطط العمل املناخي يف األردن .نقرتح اآليت:
 )1إرساء مبادئ توجيهية عند حتديث إجراءات التخفيف والتكيف يف املستقبل حبيث تكون األولوية لإلجراءات
اليت جتسد:

 تكامل السياسات القطاعية.
 حتقيق منافع تنموية مشرتكة ذات أولوية وطنية.

 اهجمع بني أهداف التخفيف والتكيف يف آن واحد.
 )2تبين أطر منطقية ومنهجية عند تطوير إجراءات التكيف كما يلي:
 كشف خماطر تغري املناخ احملتملة.
 تقييم قابلية تعرض النظم البشرية والطبيعية هلذه املخاطر.
 تقييم مدى هشاشة النظم البشرية والطبيعية.
 إعداد دراسة لتقدير التكاليف واملنافع البيئية إلجراءات التكيف املقرتحة.
 )3تسخري احللول القانونية واإلدارية لتعزيز فعالية اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ ،وأمانتها العامة ،يف توفري
املستوى املطلوب من التنسيق املؤسسي وتيسري عمليات التفاعل القطاعية وتبادل املعلومات.
 )4إعداد نظام قانوين لتغري املناخ لدعم جهود إدارة تغري املناخ وإجياد بيئة تشريعية مستقرة ووطيدة تؤسس للعمل
املناخي وتنظمه.
 )5دمج اسرتاتيجيات تغري املناخ يف أجندة الرؤى واخلطط التنموية الوطنية على مجيع املستويات ،مما يستدعي حتديد
نقاط الدخول املناسبة لتعميم إجراءات التخفيف والتكيف يف الربامج التنفيذية التنموية الوطنية والقطاعية.
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 )6إجراء دراسة اقتصادية تفصيلية لتقييم املخاطر احملتملة لتغري املناخ يف األردن لتكون أساسا منطقيا يف تربير
إجراءات التخفيف والتكيف ورسم سياسات االستجابة وتقييم اخليارات.
 )7اعتبار عامل الوقت يف إدارة تغري املناخ واعتماد أطر زمنية طويلة األجل تعكس التباين يف فعالية كل من
التخفيف والتكيف مع اختالف األزمنة.
 )8تعزيز مقومات احلصانة واملنعة ومعاهجة اهلشاشة قبل استفحال خماطر تغري املناخ للتقليل من وطأة وح ّدة تأثريات
تغري املناخ املستقبلية.

 )9اللجوء إىل اسرتاتيجيات يف التخطيط والتصميم متكيّفة مع الالثبوتية يف املناخ وإعادة قراءة الرؤى املستقبلية
واخلطط االقتصادية واالجتماعية ألخذ هذه االعتبارات يف احلسبان.
 )10تستدعي ظاهرة تغري املناخ من صانعي االسرتاتيجيات والسياسات إدراكا عميقا وفهما دقيقا للديناميكيات
اليت ينجم عنها نشوء أمناط سلوكية جديدة يف النظم الطبيعية والبشرية.
 )11دعم جهود التخفيف والتكيف القطاعية والعمل على التخطيط طويل املدى للسنوات اخلمسني القادمة يف
القطاعات املعنية كما يلي:
قطاع الطاقة

)12

تعظيم حصة املصادر املتجددة من الشمس والرياح يف مزيج الطاقة الكلي يف حقبة ما بعد  2025وعلى

مدى العقود الثالث القادمة إىل مستويات طموحة؛ ولكن واقعية تفوق ما نسبته  ٪50ملا له من منافع اقتصادية
واجتماعية وبيئية وصحية وأمنية وسياسية مشرتكة عمال مببدأ تكامل السياسات القطاعية.
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)13

دعم خطة عمل ترشيد الطاقة بكل الوسائل ومن كل املستويات السياسية ألهنا جتسد مبدأ التكامل يف

تطوير السياسات القطاعية والتخفيفية والتكيفية وما ينتج عنه من منافع وطنية مشرتكة .وباإلمكان تعزيز خطة
عمل ترشيد الطاقة من خالل تبين اخلطوات اإلضافية التالية:
 العمل على تعزيز القدرات القانونية واإلدارية لفرض تطبيق معايري البناء املوفرة للطاقة وتغليظ العقوبات على
املخالفني وعدم االكتفاء باالعتماد على االمتثال الطوعي.
 استغالل فرص للتأثري يف مراحل التصميم األولية لألبنية اهجديدة بواسطة توظيف مبادئ التصميم املناخي أو
"السليب" اليت تأخذ باالعتبار على سبيل املثال تفاعل واجهات املبىن مع أشعة الشمس للتحكم يف اإلنارة
والتدفئة والتظليل.
 إيالء رفع مستوى كفاءة استهالك الوقود يف املركبات حيزا أعظم يف خطط الرتشيد ،وذلك بالتنسيق مع وزارة
النقل.
 مأسسة جهود ترشيد الطاقة لضمان القدرة على استمرارية العمل بعد انتهاء تنفيذ املشاريع املدرجة يف خطة
العمل.
 رفع مستوى الدعم احلكومي وغري احلكومي لصندوق تشجيع الطاقة املتج ّددة وترشيد الطاقة لتمكينه من
حتفيز العدد األكرب ممن تنطبق عليهم الشروط.
)14

التوءمة بني التوسع يف إقامة مشاريع الطاقة املتج ّددة وسياسات تشجيع اقتناء مركبات احملرك الكهربائي.

 )15إعادة النظر يف تصميم املمر األخضر لضمان قدرته على استيعاب االستطاعات التوليدية املتج ّددة على
مدار اخلمسني سنة القادمة.
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 )16التخطيط الستغالل تكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة يف توليد الكهرباء لالستفادة من أدائها يف تلبية احلمل
األساسي ،وإن كانت تكلفتها االقتصادية أعلى نسبيا من تكنولوجيا اخلاليا الكهروضوئية.
)17

إعادة قراءة اخليارات املطروحة حول مستقبل مصفاة تكرير النفط يف األردن يف ضوء إمكانية اخنفاض الطلب

على املشتقات النفطية السائلة.
 )18تطوير إجراءات للتكيف يف قطاع الطاقة ،إىل جانب إجراءات التخفيف ،لالحرتاز من تداعيات ارتفاع
درجات احلرارة .فمن املفيد على سبيل املثال حبث جدوى استغالل تكنولوجيات الشبكة الذكية والشبكة املتناهية
الصغر واستجابة الطلب لتعزيز منعة بنية الطاقة التحتية.
حلث دول اإلقليم املتقاعسة على العمل للح ّد
 )19تكثيف اهجهود الدبلوماسية املناخية وتقدمي املشورات الفنية ّ
من انبعاثاهتا من غازات االحتباس احلراري.
قطاع النقل
 )20إيالء النقل العام أولوية وطنية عليا وتصميم خدمات نقل تتسم بسالمة التنقل واعتدال الكلفة ودقة التوقيت
وتدين التلوث واخنفاض البصمة الكربونية.
)21

تشخيص مشاكل النقل العام وتفعيل آليات إلشراك أصحاب املصلحة يف صياغة احللول واختبار فعاليتها

وصنع تفامهات مشرتكة واهجمع بني املقاربة اإلدارية البحتة املرتكزة على التدخل السلطوي من أعلى مع مقاربة
تشاركية من أسفل تؤثر على جمريات األمور من خالل احلوار وجتربة احللول وصنع إمجاع حوهلا.
 )22االستمرار يف تقدمي حوافز لتشجيع اقتناء املركبات اهلجينة واملركبات اهلجينة اليت ميكن شحنها واملركبات
الكهربائية ،والتوءمة بني مشاريع الطاقة املتج ّددة وازدياد الطلب املتوقع على الكهرباء املرتافق مع إنشاء 3000
حمطة شحن للمركبات الكهربائية.
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)23

توفري مصادر متويلية ملشروع شبكة السكة احلديدية والعمل على تشغيلها بالكهرباء املولّدة من مصادر الطاقة

املتجددة واالستغناء عن وقود الديزل.
قطاع المياه

 )24الكشف عن تطبيق وسائل لتقليل كميات املياه املستخدمة ألغراض التربيد الصناعي يف حمطات توليد
الكهرباء احلرارية.
 )25إرساء سياسات ترابطية تضم باإلضافة إىل قطاعي الطاقة واملياه القطاع الزراعي لضمان أن حيظى األمن
الغذائي ومبدأ السيادة على الغذاء بالدعم قبل فوات األوان.
قطاع الزراعة
 )26إدراج جهود إعادة تأهيل املراعي الطبيعية وتفعيل دور اجملتمعات احمللية يف احلفاظ على استدامتها يف برامج
إدارة تغري املناخ ورفع مستويات الدعم التمويلية هلذه اهجهود.
 )27إدراج مشاريع للزراعة واحلراجة احلضرية يف برامج التكيف وحتفيزها بواسطة إقامة شراكات مع اجملتمعات
احمللية.
)28

إدراج إجراءات تعزيز خمزون الكربون يف الرتبة وحتسني كفاءة عمليات التسميد يف برامج إدارة تغري املناخ

وتفعيلها من خالل برامج اإلرشاد الزراعي.
قطاع النفايات
)29

إدراج إعادة تأهيل املكبات املفتوحة وتصميم مكبات صحية هندسيا يف برامج إدارة تغري املناخ.

 )30إعادة النظر يف إنشاء مرفق حرق النفايات الصلبة و/أو االلتزام بفرز النفايات قبل حرقها لفصل فضالت
الطعام العضوية واحملتويات اخلطرية.
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 )31دراسة جدوى فصل فضالت الطعام العضوية عن النفايات الصلبة وكيفيتها وتقييم أداء تكنولوجيا اهلضم
الالهوائي يف حتويل فضالت الطعام واملخلفات الزراعية إىل طاقة ومواد حمسنة للرتبة.
العوامل التمكينية
 )32إيالء التأقلم مع تغري املناخ أولوية وطنية واملضي قدما بدون تقاعس يف تطوير خطة متعددة القطاعات
للتكيف تغتنم الفرص املتاحة لتحقيق أهداف تنموية تكاملية طويلة األمد تساهم يف معاهجة مشاكل اجتماعية
واقتصادية قائمة أصال مثل الفقر وانعدام املساواة بني اهجنسني وسوء التخطيط احلضري وهشاشة البىن التحتية.
)33

التشارك القطاعي يف التخطيط لبناء قدرات املنعة واستغالل أوجه الرتابط والتآزر يف القضايا اليت تتداخل فيها

املصاحل واألهداف القطاعية ،وال سيما يف ضوء جهود وزارة البيئة احلالية يف إعداد "اخلطة الوطنية للتكيف".
 )34تعزيز الربط بني التكيف مع تغري املناخ واحل ّد من خماطر الكوارث يف األردن لتعزيز حصانة النظم الطبيعية
والبشرية على املستويني الوطين واحمللي.
 )35األخذ على حممل اهج ّد الدور الريادي للمرأة الريفية وقدرهتا على التأثري يف عملية صنع القرارات املناخية يف
ضوء املسؤوليات اليت تتضلع هبا يف الفالحة والرعي واستعماالت املياه والتخلص من النفايات وبالتايل املسامهة يف
التكيف على املستوى احمللي ،وإجياد مبادرات شراكة معها لالستفادة من جتارهبا وخرباهتا ومعارفها التقليدية يف
التكيف مع خماطر تغري املناخ.
 )36وضع آليات ملشاركة اهجمعيات النسائية والشبابية والفئات اليت تعاين من اهلشاشة يف صنع نشاطات التكيف
وتنفيذها وخاصة بالتواؤم مع تطبيق احلكم الالمركزي.
)37

دمج اسرتاتيجيات التخفيف والتكيف يف عمليات التخطيط البلدية والالمركزية وبناء قدرات اجملالس البلدية

واحمللية على إدراج مشاريع للتكيف مع تغري املناخ يف خطط التنمية احمللية.
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 )38تشجيع الدعاة والناصرين يف الوزارات واملؤسسات احلكومية على ممارسة دورا رياديا يف كسب التأييد وإدارة
مبادرات الشراكة مع املرأة الريفية.
 )39بناء القدرات البحثية لتعزيز فهم تأثريات تغري املناخ وتطوير االستجابات املالئمة ،وتأسيس مركز لتطوير
مناذج حماكاة املناخ للكشف عن سيناريوهات التغري احملتملة وتبادل املعلومات.
)40

مأسسة العالقة بني مراكز أحباث تغري املناخ ومراكز صانعي القرار وعلى رأسها اللجنة الوطنية األردنية لتغري

املناخ من أجل تسخري املعرفة العلمية يف إنارة الطريق أمام عملية صنع سياسات تغري املناخ.
 )41العمل مع املعاهد األكادميية والبحثية القائمة على إنشاء مراكز للتميز يف اجملاالت ذات العالقة بتغري املناخ
لتقوم بتقدمي املشورة العلمية والفنية إىل اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ.
 )42تقدمي الدعم املايل والسياسي للمركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة لتمكينه من تعزيز
قدرة القطاع على التكيف يف ضوء شدة وطأة التعرض ملخاطر تغري املناخ اليت بدأ املزارعون يف اختبارها.
 )43الكشف عن العقبات اليت حتول دون اال نتقال من مراحل التخطيط إىل مراحل التنفيذ وجتنيد ما يلزم تشريعيا
وقانونيا وإداريا ملعاهجة ظاهرة التعثر يف تطبيق اخلطط.
 )44االستمرار يف دعم آلية فرق العمل ورفع قدراهتا وتوسيع صالحياهتا لتصبح أداة حكومية يف تفعيل التنسيق
املؤسسي بني الوزارات واهليئات واهجهات غري احلكومية ذات العالقة.
 )45بناء قدرات املؤسسات األردنية احلكومية وشركات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين يف النفاذ إىل
مصادر التمويل املناخية الدولية.
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)46

دمج إجراءات التكيف يف عمليات ختطيط استعماالت األراضي والتطوير العقاري وإصالح قوانني

استعماالت األراضي لكبح سوء التخطيط احلضري والزحف العمراين غري املنظم.
)47

تطوير برامج توعوية تفاعلية وتشاركية عن تغري املناخ تستهدف مديري األقسام واملديريات يف مجيع الوزارات

احلكومية إلعطاء زخم هجهود دمج إجراءات التخفيف والتكيف ولالستفادة من القدرات واملهارات الكامنة
لألفراد وتفعيلها.
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