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امللخص التنفيذي

االستراتيجية  الغايات  حتقيق  يف  بالغة  صعوبات  األردن  يف  البيئة  حماية  ملف  يواجه 
الهادفة إلى حماية اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة الناجمة عن التلوث ونضوب املوارد 
البيئة  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  يف  املدرجة  املشاريع  إجناز  نسبة  أن  ومع  املتجددة. 
بأن  اإلقرارب  ومع  املهنية،  من  عالية  درجة  وعلى  مكتملة  تكون  تكاد   )2019-2017(
عن  االستفسار  من  بد  ال  أنه  إاّل  التراكمي،  اإلجناز  على  يعتمد  البيئة  على  احلفاظ 

إمكانية حتقيق هذه املشاريع للغايات االستراتيجية بعيدة املدى للوزارة. 

وجتد هذه املراجعة أن جسامة الضغوط االقتصادية، وضعف اجلهاز الرقابي، والتراخي 
يف إنفاذ القانون، وضعف الوزن السياسي لوزارة البيئة، عوامُل حالت دون أن تترَجم هذه 
اإلجنازات إلى انخفاض يف شّدة التلوث، أو احلّد من استنزاف املوارد الطبيعية املتجددة، 

أو حماية التنوع احليوي من التدهور.

وتكشف املراجعة أن النظم الطبيعية ما تزال تتعرض إلى التدهور املستمر، مما انعكس 
هذا  مظاهر  وجتّسدت  وإنتاجيتها.  تقدمها  التي  البيئية  اخلدمات  جودة  على  سلبًا 
اجلوفية،  املياه  واستنزاف  التربة،  خصوبة  وتدني  النباتي،  الغطاء  تراجع  يف  التدهور 
بأهمية  املؤسسي  الوعي  ضعف  إلى  اجلذرية  الدوافع  وتؤوب  احليوي.  التنوع  وخسارة 
خدمات التنوع احليوي، وقصور ُأطر احلكامة، والعجز يف دمج املعرفة العلمية يف عملية 
صنع السياسات التنموية. ومع إنشاء شبكة وطنية من احملميات الطبيعية والتي تعدُّ قصة 
جناح وطنية وإقليمية مميزة، إاّل أن مساحة احملميات ال تتجاوز 4% من مساحة األردن، 
التصنيف  إلى ذلك، لم يعد  الوحيد خطَر اإللغاء. إضافة  البحري  املتنزه  بينما يواجه 
القانوني للمحميات يكفل لها احلماية من نشاطات التعدين التي تؤدي إلى تدمير املوائل 
واملمرات البيئية واألنواع النباتية واحليوانية. وما تزال عمليات إعادة التأهيل يف البؤر 
البيئية الساخنة التي تشمل حوض )سيل( الزرقاء ومنطقتي الظليل واحلّلبات جتابه 
حتديات يف املضّي ُقدمًا بسبب عدم توفير التمويل اللزم مع عجز وزارة البيئة عن دفع 
ثة على تخفيف وطأة التلوث. ويدّل ذلك على وجود هوة كبيرة بني عملية  اجلهات امللوِّ
اتخاذ القرار التنموي على املستوى احمللي يف العديد من القطاعات اإلنتاجية وعمليات 

دمج محور حماية البيئة.

املناطق  تأهيل  إلعادة  باإلعداد  البيئة  وزارة  قيام  القادمة  املرحلة  أولويات  أهم  ومن 
»الساخنة« املتدهورة بيئيًا، وذلك من خلل كسب التأييد السياسي محليًا وحشد املوارد 
وزارة  على  املناطق،  هذه  تأهيل  إلعادة  التمويلية  املوارد  تتوفر  أن  وإلى  والفنية.  املالية 
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البيئة العمل مع جميع اجلهات املعنية على تخفيف وطأة التلوث البيئي بواسطة توظيف 
األدوات القانونية وغير القانونية املتاحة لها مع التأكيد على عدم التغاضي عن التلوث 
الذي تتسبب به أّي جهة. ولتفادي ظهور مثل هذه البؤر البيئية الساخنة يف املستقبل، 
على احلكومة أن تتبنى دمج سياسات التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية يف اخلطط 

التنموية واملشاريع االستثمارية ويف عملية صنع القرار.

وتبنّي املراجعة أن جهود رصد نوعية الهواء احمليط يف األردن تتسم باملهنية والشفافية، 
مثل  الهواء،  ملوثات  انبعاثات  لتخفيض  وطنية  استراتيجية  وجود  ينقصها  ولكن 
اجلسيمات العالقة التي جتاوزت تراكيُزها املعاييَر املنصوص عليها يف املواصفة األردنية. 
وحتث املراجعة على رصد تراكيز اجلسيمات الدقيقة )PM2.5( يف جميع محطات مراقبة 
الهواء على  اململكة واستخدامها مبثابة مؤشر على تلوث  أنحاء  الهواء احمليط يف  نوعية 
نطاق واسع نظرًا آلثارها الصحية الوخيمة على صحة اإلنسان وخاصة األطفال. وتصّر 
مبا  وحتديثها  الهواء  بنوعية  املتصلة  األردنية  املواصفات  يف  النظر  إعادة  على  املراجعة 
املرصودة  الهواء  ملوثات  بتحديث  وتوصي  العاملية.  الصحة  منظمة  معايير  مع  يتوافق 

لتشمل الرصاص وما يعرف مبلوثات الهواء السامة. 

التفتيش  القيام مبسؤوليات  الرقابي على  املراجعة على الضعف يف قدرة اجلهاز  وتؤشر 
على أكمل وجه. فحجم كادر التفتيش ال يتناسب مع حجم املسؤوليات احلساسة املناطة 
الرقابي بشريًا وماليًا  التفتيش  إلى تعزيز قدرات جهاز  املراجعة  به وجسامتها. وتدعو 
وفنيًا وتكنولوجيًا ليكون أداة فاعلة للردع. وميكن وصف عملية إنفاذ القانون بأنها متعثرة 
بسبب اإلعفاءات االستثنائية تارة، وعدم تعاون السلطة التنفيذية يف بعض األحيان تارة 
أخرى.  تارة  واملؤسسية  البشرية  القدرات  وغياب  ثالثة،  تارة  القضائي  والتساهل  ثانية، 
ومما يفاقم من االنتهاكات البيئية املستترة عدُم تطبيق العقوبات القضائية الرادعة يف 
احلاالت التي يتم فيها ضبط املخالفات وحتويلها إلى القضاء. ولتليف الضعف يف إنفاذ 
القضايا  يف  متخصصة  محكمة  تأسيس  املراجعة  تقترح  الرادعة،  والعقوبات  القوانني 
واالجتماعية  الطبيعية  بالعلوم  امللّمني  واحلقوقيني  القضاة  من  بكادر  ورفدها  البيئية 
مبستوى  االرتقاء  ينبغي  كما  البيئية.  التحديات  بشأن  العام  اخلطاب  على  واملّطلعني 
االقتصادية  أهميتها  مع  يتناسب  شأنًا  البيئة  إيلء  بشأن  القضائي  اجلهاز  لدى  الوعي 

واالجتماعية واألمنية.

ومن باب توسيع نطاق حماية صحة اإلنسان وصون األنظمة البيئية، تؤكد املراجعة على 
إمكانيات  تعزيز  من  لتمكينها  والفنية  واملالية  البشرية  باملوارد  البيئة  وزارة  رفد  ضرورة 
املستقبلية. ويتصّدر يف  للتحديات  التصدي  وبناء قدراتها يف  التنفيذية،  البرامج  تنفيذ 
الناجمة عن حرق وقود  العوادم  التعرض النبعاثات  التحديات احلالية احلّد من  مقدمة 
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للنبعاثات.  صارمة  معايير  حتّدد  التي  والتعليمات  األنظمة  إعداد  خلل  من  الديزل 
املواد  من  معينة  لفئات  اإلنسان  ض  تعرُّ لرصد  وحدة  إنشاء  ضرورة  املراجعة  ترى  كما 
الزاوية  ومن  النانوية.  واملواد  الهرمونات  بعمل  املخّلة  للمواد  تعّرضه  وخاصة  الكيميائية، 
املخّلة  الكيميائية  املواد  تراكيز  لرصد  أردني  برنامج  تصميم  املفيد  من  سيكون  الرقابية، 
بعمل الهرمونات يف جسم اإلنسان دوريًا، والعمل على صياغة سبل حلماية املستهلكني من 
التعرض لهذه املواد الكيميائية، والتوعية بالوسائل املتاحة لتجنبها وتغيير السلوك لدرء 
األضرار. وعمًل مببدأ األخذ باحليطة، يجب على املؤسسات املختصة يف األردن حظر إنتاج 
املنتجات احملتوية على مواد نانوية أو استقدامها إلى أن يتم إعداد التشريعات املناسبة لها. 

وحتتاج جهود حماية البيئة إلى االلتزام املؤسسي باحلّد من التلوث )مثل تلوث الهواء(، 
والتقيد باستغلل املصادر املتجددة )مثل الغطاء النباتي واملياه اجلوفية على سبيل املثال 
ال احلصر( مبعدالت ال تفوق قدرتها على التجّدد. ويجب أن يتبع ذلك عمليات إلعادة 
تأهيل النظم البيئية املتضررة من خلل توظيف آليات تدمج بني توفير احلماية لعناصر 
التغير املنشود طويل األمد يحتاج  البيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية. غير أن 
االستثمارات  مثل  واالستنزاف،  التلوث  وراء  تكمن  التي  اجلذرية  الدوافع  معاجلة  إلى 
االستراتيجية والعوز واالستهلك غير املسؤول والتعديات غير القانونية. وتعترف هذه 
التي  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  القوى  نتاج  هو  البيئي  الوضع  بأن  املراجعة 

تعصف باملجتمع كله. 

أو تقّيد من  التلوث  املدرجة فيها لن تثمر يف احلّد من  التوصيات  أن  إلى  املراجعة  وتنّبه 
استنزاف املوارد املتجددة أو حتمي األنظمة البيئية من مزيد من التدهور ما لم تستطع 
وزارة البيئة استرداد واليتها السيادية يف احلكومة، وإرساء مرجعيات لتنظيم علقاتها 
وفق  بها  املناطة  باملسؤوليات  القيام  لها  يتسنى  حتى  احلكومية  املؤسسات  جميع  مع 
الوزارة أصبح عقبة حقيقية يف وجه  الذي تعانيه  املؤسسي  التهميش  إّن حالة  القانون. 
توسيع نطاق حماية صحة اإلنسان وصون األنظمة البيئية يف األردن، وخاصة يف سياق 
وطني وعاملي تتزايد فيه التهديدات واملخاطر البيئية بوتيرة تسّبب تراجعًا يف املكتسبات 

االقتصادية واالجتماعية.

واملجتمع يف األردن غير معنية باحلفاظ  الدولة  املراجعة مبرارة وجود ثقافة يف  وتثير 
األنظمة  تسديها  التي  االجتماعية-االقتصادية  للخدمات  مدركة  وغير  البيئة،  على 
تدني  من  الرغم  على  البيئة  حماية  جتاه  األخلقي  للواجب  متفّطنة  وغير  البيئية، 
مستويات األّمية وارتفاع مستوى التحصيل التعليمي والنفاذ الواسع لشريحة كبيرة من 
املعطيات للتحليل والتدبر وبناء  التوقف عند هذه  الناس لشبكة اإلنترنت. وال بد من 

جسور يف جميع االجتاهات.
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التقديم

بدأت مشاكل التلوث واالستغلل املكثف للموارد املتجددة حتتل حيزًا أكبر من االهتمام 
التراكم  وساهم  العشرين.  القرن  من  األخير  الثلث  يف  ومحليًا  وإقليميًا  عامليًا  السياسي 
احليوي  احمليط  يف  البيئية  التغيرات  رصد  على  اإلنسان  قدرات  رفع  يف  العلمي  املعريف 
البيئية خلل  التغيرات  أن مخاطر  انعكاساتها. وقد لوحظ  أبعادها وحتليل  وتشخيص 
أن كانت محدودة زمانيًا ومكانيًا، مما يدل على  املّدة بدأت تتخذ طابعًا عامليًا بعد  تلك 
النمو املتسارع يف حجم وحدة هذه التغيرات ومعدالتها ومحركاتها. ويبني اجلدول رقم 
بصرف  مكان  كل  يف  اإلنسان  على  تؤثر  أصبحت  التي  العاملية  البيئية  التهديدات   )1(

النظر عن منشئها. واألردن ليس مبنأى عن معظم هذه التهديدات وتداعياتها.

اجلدول رقم )1(: 
التهديدات البيئية العاملية

االستغلل املكثف للموارد التوجهات
التلوثاملتجددة

اإلفقار األحيائي.اآلثار  -
نضوب املوارد.  -

تعرض اإلنسان 
للسمية وتضرر 
الصحة العامة.

تغير التركيب 
الكيميائي للغلف 

اجلوي. 

اختلل االتزان 
الكيميائي يف النظم 

البيئية.

التهديدات

تدهور حالة   -
احمليطات.

تدهور األراضي.  -
إزالة الغابات.  -

تدهور نظم املياه   -
العذبة.

خسارة التنوع   -
احليوي.

تلوث الهواء.  -
التعرض للمواد   -

الكيميائية 
الثابتة.

تغير املناخ.  -
تآكل طبقة   -

األوزون العليا.

األمطار   -
احلمضية.

احلمل   -
النيتروجيني 
والفوسفوري 

املفرط.

Global Environmental Governance, 2006 :املصدر

هي  األولى  البيئية:  التغيرات  مع  للتعاطي  مدرستان  ظهرت  الفكري،  املستوى  وعلى 
املدرسة اإلصلحية التي تنظر إلى هذه التغيرات مبثابة إشكالية فنية ومتيل إلى البحث 
السياسات  يف  التدريجي  واإلصلح  العقلي  والتحليل  التكنولوجية  واالبتكارات  العلمي 
التي  الراديكالية  املدرسة  هي  والثانية  البيئية؛  املشكلة  مع  للتعامل  أسسًا  ها  بعدِّ العامة 
ترى أن اإلشكالية هي سياسية بالدرجة األولى، فهي ليست مرتبطة بكيفية إدارة املشكلة 
البيئية ولكنها مقترنة بأصحاب القرار يف مراكز القوة. لذلك، تسعى املقاربة الراديكالية 

إلى اإلصلح اجلذري يف هيكليات التنمية وفرضياتها.
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وال تّدعي هذه املراجعة اتخاذ موقف احلياد من هاتني املقاربتني. فقد تتطلب احلاجة 
ها مدخًل إلى فهم التغيرات البيئية  أحيانًا إلى التطرق إلى البحوث والدالئل العلمية بعدِّ
الضغوط  إلى  اإلشارة  إلى  أخرى  أحيان  يف  احلاجة  تدعو  قد  بينما  السياسات،  وإصلح 
اإلنسان  صحة  حماية  حساب  على  اخلاصة  املصالح  تغليب  يف  واالقتصادية  السياسية 
وصون البيئة. ويف كثير من احلاالت يتحتم جتاوز هذه الثنائية من خلل تبني مقاربة 

تنطوي على فهم عميق لألبعاد الفنية والسياسية واالجتماعية للتغيرات البيئية. 

البيئة رقم  البيئة وفقًا لقانون حماية  البيئة إلى وزارة  ويف األردن، أوكلت مهمة حماية 
)6( لسنة 2017. ويختلف ملف البيئة يف األردن عن ملفات القطاعات األخرى، فهو ال 
ميثل قطاعًا مستقًل بذاته. فمن أهم مسؤوليات وزارة البيئة الرصد والرقابة والتنظيم 
واملؤسسات  العامة  واملؤسسات  العامة  الرسمية  املؤسسات  ولكن: »على  الدراسات،  وإعداد 
التي تصدر مبوجب  اخلاصة واألهلية تنفيذ السياسات واخلطط والتعليمات والقرارات 
املادة  الفقرة )ب( من  للبند )2( من  الصادرة مبقتضاه1«، وفقا  القانون واألنظمة  أحكام 
القانون نفسه  املادة )4( يف  2017. وتشير  البيئة رقم )6( لسنة  )3( يف قانون حماية 
و»إعداد  البيئة«  حلماية  العامة  »السياسة  وضع  تتولى  البيئة  وزارة  أن  إلى  بوضوح، 
اخلطط والبرامج اللزمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها«، بالتعاون مع اجلهات ذات العلقة 
ومراقبتها  املياه  نوعية  رصد  نتائج  ظهرت  إذا  املثال،  سبيل  فعلى  بينها.  ما  يف  والتنسيق 
إلى  وإرسالها  الرصد  نتائج  إعداد  البيئة  وزارة  على  فإن  األردنية،  للمواصفات  مخالفة 

اجلهات املعنية التخاذ التدابير الضرورية.

-2017( البيئة  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  منجزات  بتقييم  املراجعة  هذه  وُتعنى 
البرامج التنفيذية للوزارة ومدى جناحها  2019( للوقوف على أوجه القوة والضعف يف 

يف حتقيق الغايات املنشودة. كما تقدم املراجعة حتليًل للتحديات البيئية الناشئة وسبل 
االستجابة التي يجب تطويرها من دون إغفال الواجبات »التقليدية« للوزارة املرتبطة 

برصد التغيرات البيئية ومراقبتها يف الهواء واملياه والتربة والنظم الطبيعية. 

1   قانون حماية البيئة رقم )6( لسنة 2017. اجلريدة الرسمية )2703(.
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أوالً: متابعة اسرتاتيجية وزارة البيئة

تسلط هذه املراجعة الضوء على مجموعة من الوثائق الصادرة عن وزارة البيئة ألغراض 
التخطيط والتقييم، والتي تشمل ما يلي:

1. اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة )2019-2017( 
واألهداف  األولوياِت  محتوياتها  تشمل  إذ  الرئيسية،  املرجعيَة  الوثيقة  هذه  تعّد 
االستراتيجية ومجموعة من البرامج التنفيذية التي مت تصميمها لضمان حتقيق هذه 
األهداف. وتنبثق عن كل برنامج تنفيذي مجموعة من املشاريع كما هو مبني يف امللحق 

رقم )1(. 

2. حالة البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية – التقرير الثاني )2016(
يشمل هذا التقرير عرضًا حتليليًا للواقع البيئي يف األردن للمّدة )2007-2014(، مبا يف 

ذلك القوى الدافعة واآلثار احملسوسة وُسبل االستجابة.

3. االستراتيجيات القطاعية الفرعية
التصحر،  ومكافحة  التنوع احليوي  تني بصون  البيئة بتطوير وثيقتني معنيَّ وزارة  قامت 
وخطة   ،)2020-2015( احليوي  للتنوع  العمل  وخطة  الوطنية  االستراتيجية  وهما 

العمل الوطنية ملكافحة التصحر )2020-2015(. 

والري  املياه  وزارة  من  الصادرة  القطاعية  االستراتيجيات  ملتابعة  املراجعة  تتعرض  وال 
ووزارة الزراعة ووزارة الطاقة والثروة املعدنية ووزارة اإلدارة احمللية أو الوزارات واملؤسسات 
ضيق  بسبب  وذلك  البيئة،  وزارة  أهداف  مع  أهدافها  تتشابك  التي  األخرى  الوطنية 

املساحة.

- تقييم مستوى اإلجناز

يدرج اجلدول رقم )2( املشاريع الواردة يف اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة )2017-
البدء  تاريخ  اجلدول  يبني  كما  ونوعيًا.  كّميًا  مشروع  لكل  احملَرز  اإلجناز  ومدى   ،)2019

تاريخ  حتى  إنفاقه  مت  وما  ومصدرها،  املرصودة،  وامليزانية  مشروع،  لكل  االنتهاء  وتاريخ 
إعداد هذه املراجعة. وينبغي اإلشارة إلى أن املشاريع املدرجة يف اجلدول مت تقسيمها إلى 
البرامج  وهذه  معني،  تنفيذي  برنامج  تطبيق  يف  مجموعة  كّل  مساهمة  وفق  مجموعات 



10

األهداف  أحد  حتقيق  يف  منها  كلٌّ  تشترك  مجموعات  يف  تتوزع  بدورها  التنفيذية 
االستراتيجية اخلمسة مللف البيئة، كما هو موضح يف امللحق رقم )1(.

ويعكس تصميم البرامج التنفيذية إجمااًل تفهمًا جيدًا ملشاكل التدهور البيئي ودوافعها 
وتأثيراتها يف األردن. وتتصف املشاريع بالتنوع يف طبيعتها داللًة على ضرورة االستمالة 
إلى سبل استجابة متعددة األغراض. فهناك مشاريع تهدف إلى رصد امللوثات ومراقبتها 
يف األوساط املختلفة وحتليل البيانات واإلبلغ عنها دوريًا. بينما تسعى مشاريع أخرى 
إلى إعداد دراسات علمية للتقييم والتخطيط وبناء قواعد املعلومات واملعارف. وتنصّب 
مشاريع أخرى على تنمية القدرات املؤسسية اإلدارية واملعرفية من خلل تطوير أدوات 
للنشاطات  البيئي  التنظيم  إلى  تهدف  برامج  وهناك  والتعميم.  واإلرشاد  للتشخيص 
التنموية وتطوير التشريعات واألنظمة القانونية. بينما تتجه املشاريع التنفيذية إلى 
إعادة تأهيل نظم البيئة الطبيعية واملبنية على حدٍّ سواء. ومما يجدر ذكره أن كثيرًا من 
املشاريع املدرجة يف استراتيجية الوزارة ترتبط بأهداف اجتماعية وثقافية واقتصادية 
إلى جانب تبّنيها أهدافًا بيئية. ويظهر تأثير هذه األهداف، على سبيل املثال، يف مشروع 
احلضرية  املناطق  يف  اخلضراء  التحتية  البنية  حتسني  ومشروع  البيئية  التعويضات 
والريفية، ومشروع االستخدام املستدام خلدمات النظم البيئية. فهذه املشاريع امليدانية 

جتلب حلواًل توفيقية قطاعيًا وجتسد مبدأ التنمية املستدامة. 

وتشير القراءة املتأنية للجدول رقم )2( إلى ارتفاع نسبة اإلجناز كّميًا ونوعيًا على مستوى 
املشاريع، ولكن مع وجود َمواطن ضعف لدى بعض البرامج تستدعي الوقوف عندها وقوفًا 
وامللموسة ميدانيًا  املوثقة كتابًة  املشاريع  أن مخرجات  املراجعة  تفصيليًا. وتكشف هذه 
الكمّية  اإلجناز  نسب  على  التحفظ  بعض  مع  الفنية،  اجلودة  من  عالية  بدرجة  متتاز 

والنوعية، وألن الوزارة لم تنفذ بعض املشاريع  االستراتيجية على أكمل وجه.

التمييز بني اإلجنازات وفعالية هذه املشاريع يف  املهم  وإلى جانب كل هذه املعطيات، من 
التغيرات  آثار  من  والبيئة  اإلنسان  حماية  إلى  الهادفة  االستراتيجية  الغايات  حتقيق 
بأن  واإلقرار  رة  املؤثِّ املشاريع  ومخرجات  العالية  اإلجناز  نسب  فرغم  السلبية.  البيئية 
قدرة  مدى  عن  االستفسار  ينبغي  التراكمي،  اإلجناز  على  يعتمد  البيئة  على  احلفاظ 
الطبيعية  النظم  املتجددة وصون  املوارد  استنزاف  التلوث ووقف  املشاريع على منع  هذه 
اآلنية  اإلجنازات  تسجيل  على   )2( رقم  اجلدول  يقتصر  لذلك،  البيئي.  التدهور  من 
للمشاريع، وذلك بعد تقدمي حتليل للكشف عن مدى الترابط بني إجنازات هذه املشاريع 
وحتقيق األهداف االستراتيجية املنشودة. غير أن هناك حاالت يصعب معها الكشف عن 
هذا الترابط، فبعض املشاريع قيد التنفيذ أو حديثة العهد، مما يتطلب مزيدًا من الوقت 
القيام  البيئية،  التعويضات  برنامج  مثل  اآلخر،  بعضها  يستلزم  بينما  فعاليتها.  لتقييم 
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عدد كبير من  عن  البيانات  التغيرات وجمع  لرصد  املواقع  للعديد من  بزيارات ميدانية 
األنشطة وحتليل النتائج.

وقبل اخلوض يف عرض اإلجنازات وحتليلها، يشار إلى أن اخلطة االستراتيجية احتوت 
القراءة  وتكشف  االستراتيجية.  األهداف  مستوى  على  األداء  لقياس  مؤشرات  على 
املتأنية لقائمة املؤشرات البيئية عن عدد من أوجه القصور. فبعض املؤشرات تفشي عن 
حالة تلوث البيئة وال تصاحبها دالئل عن الضغوط أو اآلثار أو فعالية سبل االستجابة، 
أن  ميكن  التي  وحّدته  ومصادره  التلوث  أسباب  عن  شافية  معلومات  تقدم  ال  وبالتالي 
املثال،  املناسبة. فعلى سبيل  أو اإلجراءات  القرارات  القرار عند اتخاذ  يستنير بها صانع 
من  الهواء  نوعية  حالَة  االستراتيجية  اخلطة  يف  املدرجة  الهواء  تلوث  مؤشرات  تصف 
خلل قياس تركيز عدد من امللوثات يف الهواء احمليط، من غير توظيف مؤشرات تكشف 
والتي تسمح بفهم  حدة،  )الكمية/ سنة( من كل مصدر على  امللوثات  انبعاث  عن معدل 
أداء  املناخ، فهي تركز تركيزًا منفردًا على  أما مؤشرات تغير  الهواء.  لتلوث  أعمق وأشمل 
معدل  عن  معلومات  ترافقها  أن  دون  من  املتجددة(  الطاقة  )مساهمة  االستجابة  سبل 
انبعاثات غازات الدفيئة ومصادرها وآثارها على قطاَعي املياه والزراعة. إضافة إلى ذلك، 
لقياس  دقيقًا  مؤشرًا  الكلي  الطاقة  خليط  يف  املتجددة  الطاقة  مساهمة  نسبة  تعّد  ال 
تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، ألن العلقة بني هذا املؤشر ومعدل االنبعاثات ليست 
ف، فهذا املؤشر ال يكشف  عكسية بالضرورة. أما التقدم يف إعداد اخلطة الوطنية للتكيُّ
الزمنية. ويف ما يخص  التغيرات  امليدانية وال يرصد  ف  التكيُّ عن مدى فعالية إجراءات 
املؤشرات الداّلة على حماية النظم البيئية واحليوية وصونها فهي غير شاملة، ولم تعكس 
حالَة خدمات النظم البيئية ولم ُتشر إلى فعالية أطر احلكامة. وكان من املمكن أن تستنير 
اخلطة االستراتيجية باملؤشرات املدرجة يف االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع 
الكّمية األخرى يف اخلطة تكشف عن  املعايير  احليوي )2015-2020(. وثّمة كثير من 
مدى اإلجنازات حْسب من دون اإلفشاء عن النتائج النهائية املرجوة. وتقود هذه األمثلة 
يف مواطن القصور يف مؤشرات اخلطة االستراتيجية، إلى عدم التعويل عليها بالكامل يف 

هذه املراجعة.

التالية باختيار مؤشرات  إعداد اخلطة االستراتيجية  التصويب، يوصى عند  باب  ومن 
جانب  إلى  االستجابة  وسبل  واآلثار  باملسببات  لإلحاطة  األبعاد  متعددة  دالالت  ذات 
وصف حالة البيئة. كما يجب أن تكشف املؤشرات املختارة عن مزيج من اإلجنازات الفورية 
والنتائج املرجوة بعيدة املدى. ويجدر انتقاء مؤشرات ترصد النتائج على مستوى املشاريع 

والبرامج التنفيذية إلى جانب األهداف االستراتيجية.
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اجلدول رقم )2(: 
تقييم مدى اإلجناز يف املشاريع املقترحة لوزارة البيئة لتحقيق خطتها االستراتيجية

تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

الهدف االستراتيجي: حماية وصون النظم البيئية واحليوية

إدارة املوارد 
الطبيعية

إكمال 
الشبكة 

الوطنية 
للمناطق 

احملمية 

5,000مستمر2008
)املوازنة العامة(

تقوم اجلمعية امللكية حلماية 5,000%75
الطبيعة، بصفتها الذراع التنفيذية 

ملديرية حماية الطبيعة يف وزارة 
البيئة، بإعداد الدراسات النظرية 

وامليدانية والتقييمية وخطط العمل 
اللزمة لتأسيس محميات طبيعية 

لتكون جزءًا من الشبكة الوطنية 
للمناطق احملمية. ويتم رصد التمويل 
لهذه النشاطات من ميزانية اجلمعية. 

وقد جنحت اجلمعية يف تأسيس 
محميتني طبيعيتني )محمية برقع، 

ومحمية الضاحك(. 

تعميم 
اتفاقيات 

»ريو« 
الدولية يف 
القطاعات 

التنموية

20152019909,000
مرفق البيئة العاملي 

،)GEF(
ومعهد ستوكهولم 

للمياه

العمل قائم على رفع اجلهوزية 909,000%100
الوطنية للتصدي للجفاف من خلل 

بناء القدرات املؤسسية والفنية. 
ويهدف البرنامج إلى دمج أحكام 

اتفاقيات »ريو« الدولية وبنودها يف 
السياسات والتشريعات التنموية. 

وأحد محاور التعميم هو تأسيس خطة 
إلدارة اجلفاف يف األردن. وتشمل 

اإلجنازات: 
)1( إنشاء وحدة إدارة اجلفاف يف وزارة 

املياه والري. 
)2( تدريب فريق وطني فني على إدارة 

اجلفاف. 
)3( إعداد السياسة الوطنية إلدارة 

اجلفاف يف قطاع املياه.
)4( إنشاء نظام اإلنذار املبكر للجفاف. 

)5( إشراك املرأة واملجتمع احمللي يف 
جهود احلفاظ على البيئة من خلل 
دعم ثمانية مشاريع ريادية للتكيف 

ومواجهة اجلفاف والتصحر. 
)6( تطوير قدرات اإلعلم البيئي. 

أما احملور اآلخر لتعميم اتفاقيات 
»ريو« فيتم من خلل إنشاء خريطة 

طريق وطنية إلدارة األراضي الرعوية. 
وتشمل اإلجنازات: 

)1( إنشاء آلية الختيار تشكيل 
احملميات الرعوية وحتديدها 

واإلعلن عنها.
)2( تنظيم املؤمتر األول للبيئة 

والتنمية حتت عنوان »البيئة ال تعرف 
احلدود«.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

االستخدام 
املستدام 
خلدمات 

النظم 
البيئية يف 

األردن.

201420194,124,000
الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(

)1( مت إعداد مجموعة من اخلطوط 3,787,867%94
اإلرشادية الوطنية اخلاصة بدراسة 

خدمات النظم البيئية وتقييمها 
لدمجها ضمن التخطيط التنموي 

وعملية صنع القرار.
 )2( مت تنفيذ مجموعة من احلاالت 

الدراسية النموذجية يف أربع 
محافظات ُطبقت من خللها مبادئ 

تقييم خدمات األنظمة البيئية 
وأدواتها على املستوى احمللي يف قطاعي 

السياحة البيئية واإلدارة املستدامة 
للمراعي متهيدًا لدمجها ضمن أطر 

احلوكمة والسياسات الوطنية وقواعد 
املعلومات الوطنية. 

)3( مت تنفيذ برنامج إدارة املعرفة 
البيئية والوعي والتعليم والتشبيك 
يف مجال خدمات األنظمة البيئية، 

من خلل تطوير قواعد املعلومات 
الوطنية املرتبطة باألنظمة البيئية 

وخدماتها وربطها ببرامج إنتاج املعرفة 
والتوعية البيئية.

إنشاء 
حديقة 

بيئية يف 
الرصيفة/ 

املرحلة 
الثانية.

مت تأجيل البدء بتنفيذ املرحلة املوازنة العامة
الثانية من إنشاء احلديقة البيئية 
حلني االنتهاء من أعمال إزالة تلل 

الفوسفات املجاورة. ومت البدء بعملية 
إزالة أكوام الفوسفات املتراكمة 

من موقعها احلالي )منطقة أكوام 
الفوسفات( وبنسبة إجناز تفوق 

.%50

اإلدارة 
املتكاملة 

إلعادة 
تأهيل 

املناطق 
املتدهورة 

بيئيًا.

مت رصد هذا املشروع ضمن املوازنة 
العامة جلذب التمويل اخلارجي 

إلعادة تأهيل املناطق املتدهورة بيئيًا 
والتي تشمل حوض )سيل( الزرقاء، 

ومكب األكيدر، ومناطق تربية املاشية 
يف الظليل واحلّلبات. ولم يتم تنفيذ 

أّي نشاط لعدم وجود التمويل.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

إعادة تأهيل 
البادية 

األردنية 
)برنامج 

التعويضات 
البيئية(.

20052021112,000,000
املجلس احلاكم 

للجنة التعويضات 
يف األمم املتحدة

يهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل النظم 61,000,000%80
البيئية يف البادية األردنية من خلل 

اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية، 
وتطبيق اإلدارة التشاركية مع املجتمع 

احمللي، وتقدمي احلوافز.
وفقًا خلطة العمل املجتمعية إلعادة 

تأهيل البادية األردنية، مت تنفيذ 
املشاريع التالية لغاية عام 2018: 
)1( حصاد مياه األمطار من خلل 

إنشاء احلفائر والسدود بسعة 
تخزينية تقارب 7 مليني م3.

)2( حتسني الغطاء النباتي الطبيعي 
من خلل زراعة 44 ألف دومن مبا 

يقارب 1.160 مليون شجرة من 
الشجيرات الرعوية. 

)3( حتسني مياه الشرب والسقاية من 
خلل إعادة تأهيل 17 بئرًا ارتوازية. 

)4( إنشاء الطرق الزراعية لتسهيل 
الوصول إلى املساقط املائية. 

)5( رفع كفاءة إنتاجية الثروة 
احليوانية من خلل شراء اللقاحات 

والعلجات البيطرية وتوزيعها لتطعيم 
ما يزيد على 5 مليني رأس من 

األغنام، وتشغيل 10 عيادات بيطرية 
متنقلة.

)6( متويل مشروع تعلية سّد الواله 
مقابل زراعة محاصيل علفية على 

مساحة 16 ألف دومن. 
)7( تطوير سلسل القيمة املضافة 

لصناعة األجبان ومشتقات احلليب يف 
البادية األردنية. 

)8( تطوير سلسل القيمة املضافة 
الستغلل الصوف بداًل من حرقه. 
ولم ُيكتب النجاح يف بعض املشاريع 

األخرى بسبب صعوبة التنسيق يف ظل 
تعدد اجلهات احلكومية املشتركة يف 

هذه املشاريع.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

إنشاء 
قاعدة 
بيانات 
التنوع 

احليوي 
وربطها 

إلكترونيًا مع 
الوزارة.

مت إعداد قاعدة بيانات تضم معلومات 2016201700%100
شاملة وتقارير عن نشاطات إدارة 
التنوع احليوي يف األردن. وحتمل 

املنصة اإللكترونية اسم »غرفة تبادل 
معلومات التنوع احليوي يف األردن«، 
وهي مرتبطة بسكرتارية االتفاقية 

الدولية للتنوع احليوي ومتاحة 
للعامة. 

كما مت ربط قاعدة البيانات بالقائمة 
احلمراء، وهي قائمة معلوماتية عن 

دة باالنقراض. األنواع املهدَّ

دعم 
االستدامة 

املالية 
واإلدارية 

لدعم 
احملميات 

الطبيعية.

تتجدد 
سنويًا

2,100,000
)4 سنوات(

تقوم اجلمعية امللكية حلماية %100
الطبيعة، بحسب التفويض من ِقبل 
وزارة البيئة، باإلشراف على تطوير 

خطط إلدارة احملميات الطبيعية 
وتنفيذها بناًء على دراسات علمية 

متخصصة. 
وقام مركز مراقبة التنوع احليوي يف 

اجلمعية مبا يزيد على 13 دراسة 
متخصصة. وتقوم اجلمعية بتزويد 

الوزارة بتقارير دورية حول سير العمل 
يف إدارة احملميات. وتتولى اجلمعية 

متويل املشروع من ميزانيتها اخلاصة.

إعداد خطة 
تفتيش 
وطنية 

حلماية 
التنوع 

احليوي.

تتجدد 2017
سنويًا

قامت اجلمعية امللكية حلماية %100
الطبيعة بإعداد خطة تفتيش وطنية 
حلماية التنوع احليوي يف عام 2017. 

وتقوم اجلمعية، بحسب التفويض 
من ِقبل وزارة البيئة، بتنفيذ خطة 
التفتيش الوطنية. وتقوم اجلمعية 
بتزويد الوزارة بتقارير دورية حول 

سير عمليات التفتيش. وتتولى 
اجلمعية متويل املشروع من ميزانيتها 

اخلاصة.

تعزيز املوارد 
البشرية 

واألطر 
القانونية 
والقدرات 
املؤسسية 

لتنفيذ 
بروتوكول 

ناغويا.

20172020248,000
مرفق البيئة العاملي 

)GEF(

مت إعداد مسودة نظام احلصول على 183,000%80
املوارد اجلينية وتقاسم املنافع.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

إعداد 
التقرير 
الوطني 
السادس 

للتنوع 
احليوي.

2018201870,000
مرفق البيئة العاملي 

)GEF(

مت االنتهاء من إعداد التقرير الوطني 70,000%100
السادس حول حالة التنوع احليوي 

ونظم البيئة يف اململكة.

حتسني 
البنية 

التحتية 
اخلضراء 
يف األردن 
من خلل 
إجراءات 

العمالة 
املكثفة.

201720209,673,500
الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(

مت ما يلي: 7,642,000%42
)1( تشغيل 1793 عامًل من األردنيني 

والسوريني، منهم ما نسبته 24% من 
النساء، تلّقى 82% منهم تدريبات 

إضافية. 
)2( إعادة تأهيل أربع محميات 

طبيعية )اليرموك، ودبني، واألزرق، 
والشومري(، وثلثة مواقع يف مركز 

البحوث الزراعية )اخلالدية، والبقعة، 
ودير عل(. 

)3( زراعة 12,553 شجرة و2,889 
شجيرة يف مناطق مختلفة من اململكة. 

)4( زراعة 43,958 نبتة محاصيل 
زراعية يف أربعة مواقع تابعة ملركز 

البحوث الزراعية.

الهدف االستراتيجي: الوقاية من اآلثار السلبية على البيئة الناجمة عن التلوث والتغيرات املناخية واحلّد منها

مراقبة 
عناصر 
البيئة 

وحمايتها

إعداد تقرير 
حالة البيئة 

واملؤشرات 
البيئية.

قامت الوزارة بإصدار تقرير حالة 100%00مستمر2006
البيئة الثاني لعام 2016. ويجري 

العمل على إعداد الئحة وطنية 
باملؤشرات البيئية.

دراسة 
تراكيز 

امللوثات 
الناجمة عن 

املصانع يف 
الهواء.

يجدد 1988
سنويًا

255,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

تقوم الوزارة بإدارة برامج لرصد نوعية 255,000%100
الهواء احمليط كما يلي:

)1( برنامج مراقبة نوعية الهواء يف 
املدن الصناعية املؤهلة يف سحاب وإربد 

والكرك. 
)2( برنامج مراقبة نوعية الهواء يف 
املدن الصناعية القريبة من املناطق 

الصناعية يف اجليزة والبقعة واملوقر 
واخلالدية والرصيفة.

)3( نظام مراقبة امللوثات الغازية يف 
منطقة الهاشمية/ محافظة الزرقاء. 

)4( برنامج مراقبة االنبعاثات الصادرة 
من مداخن خمسة مصانع ثقيلة من 

خلل محطات ثابتة.
)5( برنامج مراقبة تراكيز اجلسيمات 

العالقة يف القادسية/ محافظة 
الطفيلة. 

وتقوم الوزارة بتوظيف هذه البيانات 
يف إصدار تقارير دورية مفّصلة عن 

نوعية الهواء احمليط وتوفيرها 
للجميع.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

دراسة 
نوعية املياه 

ومراقبتها.

يجدد 1986
سنويًا

175,000
سنويًا

)املوازنة العامة(

تقوم الوزارة بتنفيذ املشروع الوطني 175,000%100
ملراقبة نوعية املياه يف األردن والذي 

يغطي خمسة قطاعات: املياه اجلوفية 
)19(، األودية والسيول )22(، السدود 

)10(، محطات معاجلة الصرف 
الصحي )40(، ومحطات معاجلة املياه 

العادمة الصناعية الناجتة عن املنشآت 
الصناعية غير املربوطة بشبكة 

الصرف الصحي )33(. 
ويتم إعداد تقارير باخلصائص 

الفيزيائية والكيميائية واجلرثومية 
للمياه يف هذه املواقع وإرسالها إلى 

اجلهات املعنية التخاذ التدابير 
الضرورية.

املشروع 
الوطني 

ملراقبة املياه 
عن ُبعد.

يجدد 2003
سنويًا

63,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

يتكون نظام مراقبة املياه عن بعد من 63,000%100
ثلث عشرة محطة رصد يف كلٍّ من 

نهر األردن ونهر اليرموك وقناة الغور 
الشرقية وسيل الزرقاء وسد امللك 

طلل. 
ويتم حتليل اخلصائص الفيزيائية 
والكيميائية للمياه ملراقبة وضمان 

جودتها. 
ويتم تخزين املعلومات يف قاعدة 

بيانات مركزية، وإعداد تقارير دورية.

إنشاء نظام 
إلكتروني 

ملراقبة 
تراكيز 

امللوثات.

يجدد 2014
سنويًا

210,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

يتكون النظام من شبكة ملراقبة نوعية 210,000%100
الهواء احمليط يف اثنتي عشرة محطة 

ثابتة يف عّمان وإربد والزرقاء، مت 
توزيعها على املناطق الصناعية غير 

املؤهلة واملناطق السكنية واملناطق 
املكتظة باملرور. 

وُتنقل نتائج رصد الهواء من محطات 
الرصد إلكترونيًا على مدار الساعة 

إلى مركز الوزارة لتحليلها وإصدار 
تقارير يومية وشهرية وسنوية، 

حلصر جتاوزات معايير نوعية الهواء 
األردنية.

إلى جانب محطات الرصد، متلك 
الوزارة مختبرًا متنقًل ملراقبة تراكيز 

امللوثات يف الهواء احمليط، بهدف 
تغطية احملافظات واملناطق التي ال 

تتوفر فيها محطات رصد ثابتة. 
ومت استحداث موقٍع إلكتروني لعرض 

 Air Quality( مؤشرات نوعية الهواء
Index( املقاسة من محطات رصد 

الهواء يف كلٍّ من عّمان وإربد والزرقاء.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

التقرير تغير املناخ
األول 

احملّدث 
لفترة 

سنتني 
 )FBUR(

لرصد 
انبعاثات 

الغازات 
الدفيئة.

20152017249,000
مرفق البيئة العاملي 

)GEF(

مت إعداد التقرير األول احملّدث 249,000%100
لفترة سنتني، والذي يتضمن جردًا 

النبعاثات غازات الدفيئة من 
القطاعات املختلفة، وتقييم ملجموعة 

من إجراءات تخفيف انبعاثات 
غازات الدفيئة والكلف املتوقعة لهذه 

اإلجراءات. 
وقد بدأت الوزارة بإعداد التقرير 

الثاني احملّدث لفترة سنتني، والذي من 
ع أن يصدر يف بداية عام 2020.  املتوقَّ

وسيتبعه إعداد تقرير البلغات 
ع أن  الوطنية الرابع، والذي من املتوقَّ

يصدر يف عام 2021.

الدعم 
املؤسسي 
للتعريف 
مبلوثات 

املناخ والهواء 
قصيرة 
األجل 

.)SNAP(

2015201986,000
برنامج األمم 

املتحدة للبيئة 
)UNEP(

أسهمت دراسات الوزارة يف قياس 80,000%90
ملوثات املناخ والهواء قصيرة األجل يف 
الهواء، ورصد مصادرها، وجرد كميات 

االنبعاثات.
ثم مت إطلق برامج توعوية استهدفت 

البلديات ومنظمات املجتمع املدني 
وطلبة اجلامعات يف جميع احملافظات. 
وُعقد مؤمتر إقليمي يف األردن لعرض 
تأثيرات ملوثات املناخ والهواء قصيرة 

األجل على الصحة العامة ومناقشتها. 
وقام املشروع بتصميم وطباعة 

منشورات توعوية بشأن هذه امللوثات. 
وستقوم الوزارة بعقد ورشات عمل 
لتحديد أصحاب العلقة، متهيدًا 

إلعداد خطة وطنية للحدِّ من 
انبعاثات ملوثات املناخ والهواء قصيرة 

األجل، وإعداد تقارير عن حالة امليثان 
والكربون األسود يف األردن.

الشراكة 
من أجل 

جاهزية 
السوق 

 )PMR(
)املرحلة 
الثانية(.

201620192,124,000
البنك الدولي

أطلقت الوزارة منصة وطنية للرصد 1,300,000%80
واإلبلغ والتحقق )MRV( بخصوص 

نشاطات ومشاريع التخفيف من 
انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، 

كمرحلة جتريبية، على أن يغطي بقية 
القطاعات بحلول عام 2021. 

كما مت إطلق خطة عمل تغير املناخ 
ألمانة عمان الكبرى. وحتتوي اخلطة 
على تفصيل شامل خلطط التخفيف 

من انبعاثات الغازات الدفيئة يف عّمان.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

مضخات 
الري العاملة 

بالطاقة 
الشمسية 
.)REEE(

201620195,000,000
)املوازنة العامة(

مت تركيب 234 نظامًا ملضّخات الري 4,000,000%73
تعمل بالطاقة الشمسية. 

حتسني  
نوعية 
احلياة 

وتعزيز 
البنية 

التحتية 
اخلضراء 
يف عّمان، 

للتخفيف 
مع تغير 

املناخ 
ف  والتكيُّ

معه.

201720214,124,000
الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(

مت إجناز دراسة خّط األساس 2,060,000%50
بالتشارك مع أهالي املناطق املستهَدفة 

ها مرحلة أولى،  يف بدر والنصر، بعدِّ
متهيدًا للبدء بعملية التصميم 

التشاركي لشبكات البنية التحتية 
اخلضراء بالتعاون مع املجتمع احمللي 

وقطاعات أمانة عّمان الكبرى. 
ومت تدريب 70 موظفًا يف أمانة 

عمان على أساليب البحث والتحليل 
التشاركي والتصميم احلضري للبنية 

التحتية اخلضراء يف املساحات العامة.  

إعداد 
اخلطة 

الوطنية 
ف مع  للتكيُّ
تغير املناخ.

20172019126,000
الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(

دة النهائية 126,000%90 مت االنتهاء من إعداد املسوَّ
ف متهيدًا  للخطة الوطنية للتكيُّ

إلقرارها.

تقييم 
االحتياجات 

التكنولوجية 
لتغير املناخ.

2015201784,000
مرفق البيئة العاملي 

)GEF(

مت إعداد تقرير بشأن تقييم 84,000%100
االحتياجات الفنية اللزمة للتخفيف 

ف يف مجال تغير املناخ ألربعة  والتكيُّ
قطاعات رئيسية.

احلكامة 
الرشيدة 
ملراجعة 

وثيقة 
املساهمات 

احملددة 
وطنيًا 

 )NDC(
وتنفيذها 

التفاق 
باريس حول 

تغير املناخ.

201820191,620,000
الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(

العمل جاٍر على تطوير خطط محلية 243,000%25
ملواجهة تغير املناخ، وذلك يف ثلث 

بلديات مختارة )دير عل، والعيون، 
وبصيرا(. 

يعمل املشروع حاليًا على بناء قدرات 
وزارة البيئة واملؤسسات الشريكة 

إلعداد وثيقة املساهمات الوطنية 
احملددة ومراجعتها وحتديثها بحلول 

عام 2020 بحسب اتفاق باريس.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

رفع جاهزية 
نقطة 

االتصال 
الوطنية 
 )NDA(

وقدراتها 
املعتمدة 

لدى صندوق 
املناخ 

األخضر.

20192020213,000
صندوق املناخ 

األخضر

يهدف املشروع إلى دعم اجلاهزية 71,000%10
املؤسسية مع صندوق املناخ األخضر، 

من خلل رفع قدرات كّل نقاط 
االتصال املوجودة يف القطاعات 

املعنية.
وسيقوم املشروع بتأهيل مؤسسة 
وطنية للحصول على اعتمادية 

صندوق املناخ األخضر. 
كما سيتم تطوير 10 مقترحات 

تنفيذية من ضمن األولويات املدرجة 
يف وثيقة املساهمات احملددة وطنيًا 

للحصول على التمويل.

إدارة املواد 
الكيماوية 
والنفايات

تطوير 
الوحدة 

التبخيرية 
يف مكب 
احلمرة 

ملعاجلة مياه 
الزيبار/ 
املرحلة 
الثانية.

مت إلغاء املشروع، ألن مكب احلمرة 
من املكبات املنوي إغلقها وفقًا 

للخطة اإلقليمية إلدارة النفايات 
الصلبة إلقليم الوسط واملنبثقة 

عن االستراتيجية الوطنية إلدارة 
النفايات الصلبة.

دراسة أثر 
املبيدات 

على البيئة.

يجدد 2006
سنويًا

60,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

تقوم وزارة البيئة بفحص عينات من 40,000%100
املنتجات الزراعية احمللية واملستوردة 

واملنتجات احليوانية احمللية واملستوردة 
والتربة الزراعية وحليب األمهات 

املرضعات، للكشف عن أّي استخدام 
حديث للمبيدات املمنوعة، ولرصد 

تراكيز املبيدات املرخصة والتأكد من 
كونها ضمن احلدود املسموح بها.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

زيادة فعالية 
إعادة تدوير 

النفايات 
الصلبة.

مت رصد هذا املشروع ضمن املوازنة 2016
العامة جلذب التمويل اخلارجي 

لتشجيع مبادرات إعادة التدوير. ولكن 
لم يتم تنفيذ أّي نشاط لعدم وجود 

التمويل.
من جهة أخرى، تقوم الوكالة األملانية 

للتعاون الدولي )GIZ( منذ نهاية 
عام 2016 بتنفيذ برنامج إلدارة 

النفايات الصلبة تبلغ ميزانيته 66.8 
مليون يورو، بالشراكة مع وزارة احلكم 

احمللي. ومت إقامة 8 منشآت لفرز 
النفايات البلدية، ومرفقني لتحويل 
النفايات العضوية إلى مواد محّسنة 

)compost( للتربة. 
وقد شملت هذه املشاريع محافظات 
إربد واملفرق والكرك ومأدبا وعّمان.

وساهمت عمليات الفرز وإعادة التدوير 
يف توفير فرص عمل وفق برنامج 

إجراءات العمالة املكثفة، إذ استفاد 
أكثر من 22 ألف شخص من فرص 

العمل مع نهاية عام 2018. 
كما تقوم الوكالة باإلشراف على 

منشأة إلعادة تدوير النفايات البلدية 
يف مخيم الزعتري.

نظام 
التعامل مع 

احلاالت 
الطارئة 

للمواد 
والنفايات 

اخلطرة.

يجدد 2006
سنويًا

5,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

مت تخصيص ميزانية للتعامل مع أّي 5,000%100
حادث أو حالة بيئية طارئة ناجمة عن 

النفايات واملواد اخلطرة.

مركز 
معاجلة 

النفايات 
اخلطرة/ 

سواقة. 

يجدد 1998
سنويًا

175,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

يتم استقبال النفايات اخلطرة املتولدة 155,000%100
محليًا وتخزينها بطرق آمنة بيئيًا 

حلني إنشاء وحدات معاجلة متكاملة.

تطوير مكب 
النفايات يف 

األكيدر/ 
إنشاء برك 

الزيبار.

201720191,100,000
)املوازنة العامة(

ُأنشئت 3 برك لتجميع املياه الناجتة 1,081,000%100
عن معاصر الزيتون )الزيبار( يف 

منطقة األكيدر، بسعة تخزينية 150 
ألف م3. وتوفر البرك آليات لتبخير 

املياه وإزالة املواد الصلبة والزيوت. 
وتستقبل البرك مياه الزيبار الناجمة 

عن املعاصر يف محافظات الشمال 
فقط.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

مشروع 
التقييم 

األولي 
للزئبق 

ومركباته يف 
األردن.

20162018200,000
مرفق البيئة العاملي 

)GEF(

مت إعداد تقرير التقييم األولي جلرد 200,000%100
كميات الزئبق ومركباته يف األردن.

تنفيذ 
أعمال 
البنية 

التحتية يف 
محيط مكب 

النفايات 
اخلطرة/ 

سواقة.

مت إلغاء املشروع.
انظر إلى مشروع »إنشاء وحدات 

معاجلة للنفايات اخلطرة يف سواقة 
من خلل طرح عطاء دولي« أدناه، 

ضمن برنامج التحول نحو االقتصاد 
األخضر.

نظام التتبع 
اإللكتروني 

لصهاريج 
نقل املياه 

العادمة 
املنزلية 

والزيوت 
العادمة 

ومركبات 
نقل 

النفايات 
اخلطرة.

20162018135,000
)صندوق حماية 

البيئة(

مت جتهيز 465 صهريجًا لنقل املياه 48,000%70
العادمة املنزلية بأنظمة التتبع 

اإللكتروني من أصل 600 صهريج، 
ليتسنى مراقبتها من خلل مديرية 

التفتيش والشرطة البيئية.
ونتيجة لذلك، بلغت نسبة انخفاض 

املخالفات 90% وفق وزارة البيئة. 
وبعد استكمال جتهيز صهاريج نقل 

املياه العادمة املنزلية، ستقوم الوزارة 
بتجهيز صهاريج نقل الزيوت املعدنية 

العادمة ومركبات نقل النفايات 
اخلطرة. 

ويتم حاليًا استخدام الزيوت املعدنية 
ها  املعاجَلة بعد إعادة تدويرها بعدِّ

وقودًا يف مصانع اإلسمنت بترخيص. 
ولكن ُيعتقد أن بعض كميات هذه 
الزيوت يتم استخدامها وقودًا يف 
منشآت أخرى )كاملخابز ومصانع 

احلديد واإلسفلت( من دون ترخيص 
رسمي.

خفض 
امللوثات 

العضوية 
الثابتة 

)POPs( يف 
اململكة.

201820235,000,000
مرفق البيئة العاملي 

)GEF(

مت السير بإجراءات شراء 10 معقمات 170,000%18
حرارية وتركيبها ملعاجلة النفايات 
الطبية يف املستشفيات احلكومية 

والعسكرية. 
دة تعليمات لتطوير  مت إعداد مسوَّ

وإدارة نظام جلمع النفايات 
اإللكترونية والكهربائية وإعادة 

تدويرها.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

إنشاء نظام 
وطني 

للمعلومات 
ومراقبة 
النفايات 

الصلبة.

201720203,127,000
االحتاد األوروبي

مت تركيب عدد من نظم املعلومات %65
واملراقبة، ويجري العمل على طرح 

عطاء لشراء أجهزة الرصد واملراقبة 
األخرى. 

ومت إنشاء وحدة تنظيمية يف الوزارة 
لإلشراف على نظام املعلومات الذي 

يهدف إلى مراقبة األداء البيئي 
يف خمسة مكبات رئيسة. إذ يقوم 
النظام بجمع معلومات عن الهواء 

واملياه السطحية واجلوفية، ومراقبة 
تسريبات العصارة.

التنظيم 
البيئي 

للنشاطات 
التنموية

تطوير 
وتنفيذ 

برامج 
مراقبة 

وتفتيش 
خاص 

للمواقع 
الساخنة 

والتدقيق 
البيئي.

137,000مستمر
)املوازنة العامة(

تقوم مديرية التفتيش والرقابة 
البيئية بزيارات ميدانية جلميع 

القطاعات التنموية. وتشمل برامج 
املراقبة التفتيش الدوري للمناطق 

الساخنة.
وتقوم برامج املتابعة مبعاينة إجراءات 

التصويب التي نّص عليها التفتيش 
الدوري. وتقوم املديرية بالتفتيش 

املفاجئ بناًء على الشكاوى. 
وتفتقر مديرية التفتيش إلى أجهزة 
تقنية متنقلة للقياس اآلني، إذ يتم 

أخذ عينات وإرسالها للمختبرات.

تنفيذ 
مهام جلان 

التقييم 
والترخيص 

يف مجال 
األثر 

البيئي.

503,000مستمر
)املوازنة العامة(

قامت مديرية التراخيص واحلّد من 
التلوث بتحديث نظام التراخيص 

املتكامل ونظام تقييم األثر البيئي. 
ومن املواد التي مت حتديثها لدعم 

مفهوم الشفافية، إلزام األطراف 
املعنية بنشر ملخص عن دراسة 

تقييم األثر البيئي لتمكني العامة من 
الوصول إلى املعلومات. 

وتقوم املديرية ببناء قدراتها يف 
استحداث مفهوم التقييم البيئي 

االستراتيجي الذي ال يكتفي بدراسة 
األثر البيئي لكل مشروع على حدة، 
متخطيًا ذلك إلى الكشف عن األثر 
البيئي للخطط الشمولية والبرامج 

القطاعية.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

دعم اإلدارة 
امللكية 

حلماية 
البيئة 

)الشرطة 
البيئية(.

يجدد 2006
سنويًا

800,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

تدعم وزارة البيئة اإلدارَة امللكية 800,000%100
ها ذراعًا تنفيذيًة  حلماية البيئة بعدِّ

للوزارة يف تطبيق التشريعات وإنفاذ 
القانون للتأكد من مدى التزام املنشآت 

التنموية باملعايير واالشتراطات 
البيئية. 

وُترصد املخصصات املالية السنوية 
لإلدارة امللكية حلماية البيئة من 
موازنة وزارة البيئة. وبلغت هذه 

املخصصات 800 ألف دينار يف عام 
2018، أو ما نسبته 16% من موازنة 

الوزارة. 
وتدعم اإلدارُة امللكية حلماية البيئة 
مديريَة التفتيش ورقابة البيئة، عن 

طريق مرافقة موظفي الوزارة أثناء 
القيام بجوالت التفتيش البيئي. 

الهدف االستراتيجي: تطوير القدرات املؤسسية وجتذير ثقافة التميز

تطوير 
التشريعات 
والسياسات 

واالستراتيجيات 
البيئية

القانون 
اإلطاري 

إلدارة 
النفايات.

طورت وزارة البيئة القانوَن اإلطاري 2016201900%90
إلدارة النفايات بهدف تنسيق عمل 
اجلهات املعنية )13 جهة(، وتنظيم 

مسؤولياتها، ومنع تداخل األدوار، 
وتوجيه االستثمار يف القطاع. 

وما يزال القانون بانتظار تصويت 
مجلس النواب. حال إقرار القانون 

فإنه سيوفر املظلة القانونية لزيادة 
االستثمارات املستدامة يف قطاع 

النفايات وطرق معاجلتها وتدويرها 
واحلّد من ظاهرة اإللقاء العشوائي لها.

قانون 
حماية 
البيئة 

اجلديد.

مت إصدار قانون حماية البيئة رقم 2015201700%100
)6( لسنة 2017. ويحتوي القانون 

على مواد جديدة تساهم يف احملافظة 
على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى 
التنوع احليوي فيها، ومنع تلويثها، 

والتقليل من اآلثار السلبية الناجمة 
عن ممارسة األنشطة الضارة فيها.

حماية 
البيئة 

والتنوع 
احليوي يف 
األردن )2(

201620204,210,000
الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(

مت تطوير وتنفيذ برنامج متكامل 2,440,990%75
للتدريب وبناء القدرات الفنية 

واإلدارية للوزارة، مبا يتناسب مع 
أولويات تنفيذ قانون البيئة وتنفيذ 

اخلطة االستراتيجية للوزارة، إضافة 
إلى تطوير البنية التحتية اللزمة 

لدعم اللمركزية وتقوية مراكز 
الوزارة يف احملافظات.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

تطوير 
األنظمة 

والتعليمات 
البيئية 

وحتديثها.

مت إقرار نظام تغير املناخ، ونظام 80%مستمر2016
صندوق حماية البيئة، ونظام إدارة 

حماية البيئة، ونظام تنظيم أكياس 
التسوق البلستيكية القابلة للتحلل. 
ومت إقرار تعليمات التتبع اإللكتروني 

للمركبات الناقلة للمياه العادمة 
والزيوت املعدنية والنفايات اخلطرة، 

وتعليمات اختيار مواقع النشاطات 
التنموية، وتعليمات حتديد أسس 

دعم املشاريع.

برنامج 
اإلدارة 

والتطوير 
املؤسسي

برنامج 
تطوير إدارة 

املعرفة يف 
الوزارة.

مت االنتهاء من إعداد استراتيجية 35%مستمر2017
إدارة املعرفة.

مشروع 
إدماج النوع 
االجتماعي 

يف السياسات 
واإلجراءات 

البيئية.

مت رصد هذا املشروع ضمن املوازنة 
العامة جلذب التمويل اخلارجي. ولكن 

لم يتم تنفيذ أّي نشاط لعدم وجود 
التمويل.

مشروع 
تطوير 
املوارد 

البشرية 
وتنميتها.

مت رصد هذا املشروع ضمن املوازنة 
العامة. ولكن لم يتم تنفيذ أّي نشاط 

لعدم وجود التمويل.

الهدف االستراتيجي: رفع الوعي العام وتعديل السلوك يف مجال حماية البيئة

التثقيف 
والتوعية 

البيئية

تنفيذ 
احلملة 

الوطنية 
)كل األردن 

بيتك.. 
حافظ على 

نظافته(.

يجدد 2017
سنويًا

51,000
)املوازنة العامة(

 10,000
سنويًا

مت تنفيذ العديد من حملت %60
النظافة العامة وآخرها إطلق احلملة 

الوطنية للنظافة العامة حتت شعار 
»بلدك بيتك« ضمن املبادرة امللكية 

»أردن النخوة« بالتعاون مع عدد 
من املؤسسات واجلمعيات والهيئات 

شريكة. 
ومت تنفيذ برامج لترشيد استهلك 
املياه والطاقة تستهدف 20 مدرسة 

سنويًا.
ومت تنفيذ برنامج لفرز وتدوير 

النفايات الصلبة يستهدف 70 مدرسة 
سنويًا. 
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

إدماج 
املفاهيم 
البيئية 

يف املناهج 
التعليمية.

يجدد 2017
سنويًا

مت إنشاء قاعدة بيانات للمحتوى %90
البيئي يف املناهج الدراسية يف املدارس 

واجلامعات. 
كما مت إعداد خطة وطنية 

استراتيجية تهدف إلى إرساء األسس 
للتعليم البيئي من أجل االستدامة.

تسخير 
وسائط 

التواصل 
االجتماعي 

للتوعية 
البيئية.

يجدد 2017
سنويًا

24,000 سنويًا
)املوازنة العامة(

يتم تفعيل وسائل التواصل 24,000%100
االجتماعي يف إيصال الرسائل 
التوعوية البيئية )فيسبوك، 

انستغرام، تويتر(.

تطوير 
محتوى 

مرئي 
وصوتي 

ومسموع 
للتوعية 

بالقضايا 
البيئية.

125,000مستمر2017
)املوازنة العامة(

مت إنتاج )فلشات( تلفزيونية وإذاعية 125,000%100
توعوية )مسرحية »زعل وخضرة« 
وغيرها(، وصلت إلى 50 ألف طالب.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

الهدف االستراتيجي: تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص

التحول نحو 
االقتصاد 

األخضر

صندوق 
حماية 

البيئة/ دعم 
املشاريع.

يجدد 2009
سنويًا

بلغ مقدار الدعم املالي الذي قدمه 3,702,0001,708,000%46
الصندوق 2.4 مليون دينار خلل 

عامي 2017 و2018. ووصل عدد 
املستفيدين إلى أكثر من 30 مؤسسة.
ويقوم الصندوق بدعم مشروع لوزارة 

الزراعة يهدف إلى زراعة 60 ألف 
شجرة حرجية يف محافظتي عجلون 

والطفيلة باستخدام املياه العادمة 
املعاجلة ومياه سد اللجون يف الكرك، 

على مساحة 1000 دومن يف كل 
منطقة. 

كما قام الصندوق بدعم مشاريع 
ومبادرات منها: حملة كل األردن 

بيتك/ صرخة وطن، وتوزيع 1000 
حاوية يف أنحاء املمكة، واحلصول 

على طائرات من دون طيار للشرطة 
البيئة ملراقبة احلراج، ونظام التتبع 
اإللكتروني للصهاريج الناقلة للمياه 

العادمة، وتطوير لعبة رقمية توعوية 
وتصميمها لتحفيز التفاعل البيئي، 

وتضمني املواضيع البيئية يف نشاطات 
متحف األطفال األردني، وإصدار كتاب 

-القائمة احلمراء لنباتات األردن 
املعرضة للنقراض-، وتدريب املعلمني 

على إدماج مفاهيم االستدامة البيئية 
يف احلصص املدرسية، وتدوير النفايات 

املنزلية الصلبة، وإصدار دليل لإلدارة 
املستدامة للمنشآت.     

إنشاء 
محطة 

ملعاجلة املياه 
العادمة 

الصناعية/ 
الزرقاء.

2017202126,000,000
الشراكة بني 

القطاعني العام 
واخلاص

مت االنتهاء من إعداد الدراسات الفنية %10
اللزمة إلنشاء احملطة املركزية ملعاجلة 
املياه العادمة الصناعية متهيدًا لرفعها 

إلى مجلس الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص العتمادها. 

إنشاء 
وحدات 
معاجلة 

للنفايات 
اخلطرة يف 
سواقة من 

خلل طرح 
عطاء دولي.

2018202115,000,000
الشراكة بني 

القطاعني العام 
واخلاص

يتم حاليًا من خلل التعاون مع كّل من %5
 )GIZ( الوكالة األملانية للتعاون الدولي

ومؤسسة التمويل الدولية التابعة 
للبنك الدولي، إعداد دراسات تفصيلية 
للموقع، بهدف حتديد خيارات اإلدارة 
املستدامة ومعاجلة النفايات والتحول 

نحو خيار الشراكة بني القطاَعني العام 
واخلاص يف إدارة املوقع.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

جمع 
بطاريات 
الرصاص 

احلامضية 
املنتهية 

الصلحية 
وتدويرها.

201720203,000,000
الشراكة بني 

القطاعني العام 
واخلاص

مت إعداد دراسات اجلدوى %15
االقتصادية.

حوار 
السياسات 

حول 
التحول إلى 

االقتصاد 
األخضر 
والطاقة 

املتجددة.

20142021820,000
الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(

مت حتديث اخلطة االستراتيجية 410,000%70
لوزارة البيئة )2019-2017(.

إعداد خطة 
تنفيذية 

وطنية 
للنمو 

األخضر 
تشتمل 

على خطط 
قطاعية 
تنفيذية 

للقطاعات 
املستهدفة 

-2019(
)2030

20182019193,000
املعهد الدولي للنمو 

)GGGI( األخضر

يتم إعداد 6 خطط قطاعية )املياه، 135,000%70
والزراعة، والطاقة، والسياحة، 

والنفايات، والنقل(، وخطة غير 
قطاعية، لدعم التحول نحو االقتصاد 

األخضر يف هذه القطاعات.

حماية 
طبقة 

األوزون

استبدال 
املواد 

املستنِزفة 
لطبقة 

األوزون يف 
قطاع صيانة 

التبريد 
والتكييف.

201320193,540,000
صندوق بروتوكول 

مونتريال

مت دعم 3 شركات وطنية عاملة يف 3,540,000%100
مجال صيانة التبريد والتكييف، 

من خلل استخدام خطوط إنتاج 
وتكنولوجيات رفيقة بالبيئة، 

للتخلص من املواد املستنزفة لطبقة 
األوزون، وفتح أسواق جديدة 

للمنتجات احمللية.
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تاريخ املشروعالبرنامج
البدء

تاريخ 
االنتهاء

ميزانية املشروع 
املرصودة
)دينار(

كمية اإلنفاق 
)دينار(

اإلجناز 
الكمي 

)%(
اإلجناز النوعي

تنفيذ املرحلة 
الثانية من 

االستراتيجية 
الوطنية 
للتخلص 
من املواد 

املستنزفة 
لطبقة 

األوزون.

201920222,329,000
صندوق بروتوكول 

مونتريال

مت دعم حوالي 70 شركة وطنية %30
عاملة يف مجال العزل احلراري، 

من خلل استخدام خطوط إنتاج 
وتكنولوجيات رفيقة بالبيئة، 

للتخلص من املواد املستنزفة لطبقة 
األوزون، وفتح أسواق جديدة 

للمنتجات احمللية. 
مت استبدال 200 طن من املواد 

املستنزفة لطبقة األوزون.

ويف ما يلي حتليل إلجنازات البرامج واملشاريع املدرجة يف اجلدول رقم )2( وفعاليتها.

الهدف االسرتاتيجي: حامية النظم البيئية والحيوية وصونها

يف عرض للضغوط وعوامل التغير املؤثرة على حالة التنوع احليوي يف األردن، يشير التقرير 
الوطني السادس حول التنوع احليوي والنظم البيئية الذي صدر يف شهر نيسان 2019، 
إلى أن التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي يف األردن ناجمة إلى حدٍّ كبير عن 
األنشطة البشرية التي تؤدي إلى تدمير املوائل الطبيعية والنظم اإليكولوجية2. وهذا 
ما خلصت إليه تقارير أخرى أكدت ارتباط التدهور املستمر يف النظم اإليكولوجية بكّل 
املكثفة والرعي اجلائر، واستهداف  الزراعة  املنظم، وممارسات  التمدد احلضري غير  من 
اجلوفية،  للمياه  املفرط  واالستخراج  التعدين  وعمليات  الغابات،  وإزالة  البرية  احلياة 

2  UN Environment (2019). 6th National Report for the Convention on Biological Diversity.
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األنواع  من  دخيلة3  وحيوانية  نباتية  أنواع  واستقدام  املناسب،  غير  السياحي  والتطوير 
احلية4. وميكن عزو الدوافع اجلذرية لهذه املمارسات إلى ضعف الوعي بأهمية خدمات 
املعرفة  دمج  يف  والعجز  الكايف،  التمويل  ونقص  احلكامة،  أطر  وقصور  احليوي،  التنوع 

العلمية يف عملية صنع السياسات التنموية5.

وتنفيذ  إعداد  يف  شركائها،  مع  بالتعاون  البيئة،  وزارة  شرعت  التحديات،  هذه  وملواجهة 
الوزارة تلعب  التنوع احليوي ومكافحة التصحر. ويجدر الذكر بأن  استراتيجيات لصون 
دور املنظم لهذا امللف الفرعي، بينما مت تنسيب اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة لتكون 
السياق  هذا  يف  التنويه  وميكن  األردن.  يف  الطبيعية  احملميات  إدارة  عن  املسؤولة  اجلهة 
باجلهود التي تقوم بها كّل من احلديقة امللكية النباتية، واجلمعية امللكية حلماية البيئة 
حماية  يف  والبرية،  للطبيعة  املأوى  ومحمية  البيئة،  حلماية  امللكية  واإلدارة  البحرية، 
مبتابعة  تقوم  التي  الوزارة  يف  الطبيعة  حماية  مديرية  مع  بالتنسيق  احليوي  التنوع 
هذه  تتعرض  وال  احليوي.  للتنوع  الوطنية  اللجنة  خلل  من  النشاطات  هذه  ومراجعة 
أهميتها-  -مع  وتقييمها  الوطنية  املؤسسات  هذه  من  كّل  استراتيجيات  ملتابعة  املراجعة 
التنوع  حالة  لدراسة  تفصيًل  أكثر  مراجعة  إعداد  يجدر  لذلك،  املساحة.  ضيق  بسبب 

احليوي يف األردن وتقييم جهود جميع املؤسسات الوطنية العاملة يف هذا القطاع.

احلاجة  إلى  املشروع  هذا  يشير  بيئيًا:  املتدهورة  املناطق  تأهيل  إلعادة  املتكاملة  اإلدارة 
املاّسة للتخلص من مظاهر التلوث يف حوض )سيل( الزرقاء ومكب األكيدر ومناطق تربية 
املاشية يف الظليل واحلّلبات. وهو من املشاريع التي لم ُيشَرع يف تنفيذها بسبب افتقادها 
املساءلة  منظور  ومن  والصحية.  البيئية  األضرار  تراكم  من  الرغم  على  التمويل  إلى 
التخلص  يف  القانونية  املسؤولية  تتحمل  أن  التلوث  لهذا  دة  املولِّ اجلهات  على  القانونية، 
من املواد امللوثة وفق شروط الترخيص. إّن ممارسات مزارع األبقار واألغنام والدواجن يف 
»توريد« الفضلت احليوانية غير املعاجَلة من خلل مجموعة من »املقاولني« إلى احلقول 
الزراعية يف األغوار تثير تساؤالت عن مدى إنفاذ القانون وعن »الترتيبات« التي تسمح 
مع  املنطقة  يف  القاطنني  السكان  إلى  البيئية  املشاكل  تصدير  والدواجن  املاشية  ملزارع 
تغاضي اجلهات الرسمية احلكومية. ووفق األدبيات احلقوقية، تتنافى هذه املمارسات مع 
املنشآت  ممارسات  تعدُّ  نفسه،  السياق  ويف  عليها.  تعّديًا  وتشكل  البيئية  العدالة  مبادئ 

3  Ministry of Environment (2014). The National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020.

4  Ministry of Environment (2014). The Aligned National Action Plan to Combat Desertification in Jordan 2015-2020.

5  Ministry of Environment (2014). The National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020. 
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الصناعية يف طرح املياه العادمة الصناعية يف حوض الزرقاء تعّديًا على مياه السيل.

املمكن  فمن  التأهيل.  إعادة  عمليات  يف  االقتصادي  اجلانب  عن  الكشف  املجدي  ومن 
مواد  إلى  واحلّلبات  الظليل  يف  املاشية  مزارع  تولدها  التي  احليوانية  الفضلت  حتويل 
ويجب  االقتصادية.  اجلدوى  دراسات  متليه  ما  وفق  حيوّي  غاز  إلى  أو  للتربة  نة  محسِّ
للنفايات  فرز  عملياُت  األكيدر  مكب  يف  صحية  خليا  إنشاء  يف  االستثمار  يصحب  أن 
الصلبة إلعادة تدويرها ما أمكن. أما سيل الزرقاء، فيجب األخذ مببادئ حتسني البنية 
التحتية اخلضراء خلل عمليات إعادة التأهيل والكشف عن فرص االستفادة من التنوع 
احليوي اقتصاديًا واجتماعيًا. وإلى أن تتوفر املوارد التمويلية إلعادة تأهيل هذه املناطق 
التلوث  وطأة  تخفيف  على  املعنية  اجلهات  جميع  مع  العمل  البيئة  وزارة  على  الساخنة، 

البيئي بواسطة توظيف األدوات القانونية وغير القانونية املتاحة لها.

إلى  يدفع  مما  األول،  املقام  يف  نشوئها  سبب  عن  أسئلًة  البؤر  هذه  مثل  وجود  ويثير 
التدهور  وطأة  حتت  أخرى  مناطق  وقوع  لتجنب  توفرها  يجب  التي  بالشروط  التكهن 
-وطنيًا  املؤسسي  الضعف  يف  اجلانب  هذا  بخصوص  اإلشكالية  وتكمن  الشديد.  البيئي 
وقطاعيًا- يف دمج محور البيئة مع عمليات تخطيط النشاطات التنموية اإلنتاجية. ويف 
ترزح  ألن  ضة  املعرَّ الساخنة  املناطق  من  أخرى  مجموعة  إلى  التنّبه  يجب  السياق،  هذا 
حتت وطأة اإلخفاق البيئي على املستوى الوطني، مثل غابات الشمال، واألحواض املائية 
الكبيرة )املوجب، مثااًل(، ووادي عربة، وخليج العقبة، وجبال الشراه، والبادية الشرقية، 

وحوض البحر امليت6. 

التنوع  حماية  جهود  مظاهر  أبرز  من  لعّل  احملمية:  للمناطق  الوطنية  الشبكة  إكمال 
احليوي إنشاء شبكة من املناطق احملمية يف أنحاء اململكة. إذ تبلغ عدد احملميات البرية 
املسجلة رسميًا يف األردن عشر محميات. ويجري العمل من خلل اجلمعية امللكية حلماية 
الطبيعة على إعداد الدراسات اللزمة إلنشاء مجموعة أخرى من احملميات البرية وفق 
جدول زمني طويل األمد. وتبلغ مساحة هذه احملميات أقل من 4% من مساحة اململكة. 
وافقت عليها  التي  البيولوجي  للتنوع  »أيشي«  أهداف  إلى  وهي نسبة ضئيلة وال ترتقي 
 Convention on( البيولوجي  بالتنوع  املتصلة  االتفاقية  على  املوّقعة  األطراف 
ووفقًا   .1993 عام  منذ  فيها  طرفًا  أصبح  الذي  األردن  ومنها   ،)Biological Diversity

للتفاقية، يجب أن متثل املناطق احملمية ما نسبته 17% من مناطق اليابسة وما نسبته 
10% من املناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020 7. وال تقتصر مواطن القصور يف 

6   مقابلت أجراها فريق املجلس، 18 آب 2019.
7  Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/sp/targets/default.shtml
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شّح مساحة احملميات، بل إن التصنيف القانوني للمحمية، والذي يكفل لها احلماية من 
النشاطات التي تشّكل خطرًا على التنوع احليوي، أصبح عدمي الفائدة، وهذا ما تعكسه 
قرارات احلكومة بإعفاء عمليات التنقيب االستكشافية عن خامات النحاس يف محمية 

ضانا من احلظر القانوني.  

 2.8 مبساحة  العقبة  خليج  يف  بحري  ه  متنزَّ إنشاء  مت  البحرية،  البيئة  يخص  ما  ويف 
ه العقبة البحري رقم )22( لسنة 2001. ولكن بعض التعديلت يف  كم2 وفق نظام متنزَّ
القانوني.  وضعه  استقرار  من  زعزع  مما  ه،  للمتنزَّ الُبعدية  احلدود  إزالة  إلى  أدت  النظام 
ويعزو املراقبون هذه التحول إلى الضغوط االستثمارية، مما قد يحدو بسلطة منطقة 
خاص  نظام  إعداد  مت  وقد  ه8.  املتنزَّ إنشاء  قرار  إلغاء  إلى  اخلاصة  االقتصادية  العقبة 
باإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية يف األردن يف عام 2016، إاّل أن سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة امتنعت عن اعتماده من مجلس الوزراء حتى تاريخه. ومما يجدر 
يف  واليتها  بسط  على  القانونية  السلطة  متلك  ال  البيئة  وزارة  أن  الصدد  هذا  يف  ذكره 

منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. 

إن هذه التحديات التي تواجه إنشاء احملميات الطبيعية تقدم برهانًا على قصور الوعي 
املؤسسي بأهمية النظم البيئية، وعلى ضعف االهتمام املؤسسي بحماية البيئة البرية 
ورفدها  املناطق احملمية  بتعزيز منظومة  التوصية  إلى  املعطيات  وتقود هذه  والبحرية. 
بأعلى إطار قانوني ممكن يف ضوء مظاهر اإلهمال املؤسسي والتهديدات املتصاعدة من 
احلكومة  على  يجب  كما  واملياه.  والطاقة  املعدنية  الثروة  وخاصة  اإلنتاجية،  القطاعات 
البيولوجي، وخاصة يف ضوء  بالتنوع  املتصلة  االلتزام باالتفاقية  أن جتدد عزمها على 
اجلهود املْضنية للخبراء احملليني يف إعداد االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع 
األهداف  من  متكاملة  مبصفوفة  القرار  صانعي  تزود  التي   )2020-2015( احليوي 

االستراتيجية والبرامج التنفيذية ومؤشرات قياس األداء.          

االستخدام املستدام خلدمات األنظمة البيئية: بالرجوع إلى املشاريع املدرجة يف برنامج 
إدارة املوارد الطبيعية يف اجلدول رقم )2(، يتضح أن هذه املشاريع لم تقتصر على علج 
مظاهر التدهور البيئي املشار إليها يف هذه املراجعة، بل إنها تعالج الدوافع اجلذرية من 
ملجموعة  عمليًا  احليوي  التنوع  مفهوم  تفعيل  تستهدف  ابتكارية  مقاربات  تبّني  خلل 
املستدام  االستخدام  مشروع  ُعني  السياسات،  صنع  مستوى  فعلى  املعنيني.  من  عريضة 
األنظمة  خدمات  لدمج  وطنية  إرشادية  خطوط  بإعداد  البيئية  األنظمة  خلدمات 
من  مجموعة  تنفيذ  مت  اإلرشادية  اخلطوط  ولتفعيل  القرار.  صنع  عملية  يف  البيئية 

8   مقابلت أجراها فريق املجلس، 29 آب 2019.
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املشاريع الدراسية النموذجية يف أربع محافظات ُطبقت من خللها مبادئ تقييم خدمات 
التنموي9.  بالتخطيط  املعنية  احمللية  احلكامة  أطر  ضمن  ودمجها  البيئية  األنظمة 
سعيها  يف  تتفق  ولكنها  احمللي،  للسياق  وفقًا  متعددة  استراتيجيات  املشاريع  هذه  وتقدم 
إلى استثمار خدمات األنظمة البيئية يف تأسيس نشاطات إنتاجية مستدامة يف قطاعات 
الزراعة والرعي وصنع األغذية والسياحة البيئية. ولم تقتصر املشاريع على النشاطات 
اإلنتاجية، بل نشأت مبادرات تعّلمية وشبابية وتطوعية مجتمعية مرتِكزة على مصادر 

التنوع احليوي. 

وقبل الشروع يف تنفيذ هذا املشروع، كانت الدراسات األولية امليدانية يف مناطق املشروع 
األربع قد عكست تدهورًا كبيرًا يف معظم خدمات األنظمة البيئية بأنواعها10. كما أظهرت 
مستخدمي  من  العديد  خلل  من  وخدماتها  البيئية  األنظمة  تقدير  غياب  الدراسات 
مثل  اإلنتاجية،  بالقطاعات  املعنية  احلكومية  املؤسسات  رأسهم  وعلى  واملوارد،  األراضي 
اتخاذ  عملية  بني  كبيرة  هّوة  وجود  على  ذلك  ويدّل  والزراعة11.  واملياه  واملعادن  الطاقة 
دمج  وعمليات  اإلنتاجية  القطاعات  من  العديد  يف  احمللي  املستوى  على  التنموي  القرار 

محور حماية البيئة.

حتقيق  إلى  تسعى  فعالة  مقاربة  تطوير  إلى  املشروع  هذا  عمد  الهّوة،  هذه  ولتقليص 
عبر  وذلك  مستدامة،  بطرق  خدماتها  من  واالستفادة  البيئية  األنظمة  حماية  هدفني: 
عليها.  الطلب  ومستويات  اخلدمات  تلك  تزويد  مستويات  بني  التوازن  على  احلفاظ 
ويتطلب تعميم هذه املقاربة على املستوى الوطني إضفاء الطابع القانوني على مجموعة 
السياسات والقواعد اإلرشادية التي أنتجها املشروع لتكون جزءًا من برنامج استراتيجي 
وطني غير مرتبط أو محكوم بتوفر الدعم اخلارجي. ومن اخلطوات العملية واملفيدة يف 
تأسيس مخرجات هذا املشروع، دمج املعارف التي مت إنتاجها يف منظومة التعليم الوطني، 

وعلى املستوى اجلامعي على وجه اخلصوص.

 )2( رقم  اجلدول  يدرج  البيئية(:  التعويضات  )برنامج  األردنية  البادية  تأهيل  إعادة 
اإلجنازات يف تنفيذ خطة العمل املجتمعية لبرنامج التعويضات البيئية. ولم تتوفر لهذه 
االستراتيجية  األهداف  حتقيق  يف  اإلجنازات  هذه  فعالية  مدى  عن  دراسات  املراجعة 

9   الوكالة األملانية للتعاون الدولي )2019(. مشروع االستخدام املستدام خلدمات النظم البيئية-ملخص 
تنفيذي.

10   املصدر نفسه.
11   مقابلت أجراها فريق املجلس، 18 آب 2019.
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للبرنامج، والتي تتمثل يف رفع كفاءة استخدام مياه األمطار، ومنع التربة من االجنراف، 
باب  ومن  احليوي12.  التنوع  وصون  النباتي،  الغطاء  وإعادة  املراعي،  إنتاجية  وحتسني 
االحتراز، يجب االستعلم عن األثر الذي يخلفه بناء احلفائر على تغيير جريان املياه 
ستفتقد  التي  املناطق  يف  النباتي  غطائها  جتديد  على  األراضي  قدرة  وعلى  الطبيعي 
وصول املياه إليها. وقد لوحظ تقلص الغطاء النباتي يف محمية الشومري بسبب مشروع 
سّد الشومري الذي لم يراع جريان املياه السطحية وتسّبب يف حجز مياه األمطار13. ومما 
سيساهم يف تطوير الفهم باآلثار التي قد تترتب على مشاريع برامج التعويضات البيئية، 
يف  شامل  تقييم  إلعداد  األوان  آن  قد  ولعله  املشاريع.  لهذه  البيئي  األثر  تقييم  إجراء 
األهداف  حتقيق  يف  الرعوية  األراضي  تأهيل  إعادة  مشاريع  جناح  مدى  لدراسة  األردن 
الثروة احليوانية، وخاصة يف ضوء  املرجوة منها، نظرًا ألهمية النشطات الرعوية ملرّبي 

تعدد اجلهات التي تقوم بتنفيذ هذه املشاريع والتفاوت يف قصص النجاح.

ما  يف  املكثفة:  العمالة  إجراءات  خلل  من  األردن  يف  اخلضراء  التحتية  البنية  حتسني 
بإنشاء  املشروع  هذا  ُيعنى  الريفية،  املناطق  يف  األراضي  استعماالت  بتخطيط  يتصل 
األشجار  زراعة  بواسطة  تأهيلها  وإعادة  املفتوحة  اخلضراء  املساحات  من  مجموعة 
واحلدائق وربطها مع الفراغات األخرى، مثل الغابات واحلقول واملمرات املائية، لتشكل مع 
مكونات البنية التحتية املبنية نظامًا مترابطًا يوفر خدمات بيئية ويساهم يف نسج بيئة 
يوّظف  جمالية،  معيشية  بيئة  توفير  إلى  فإضافة  ومتاسكًا14.  نشاطًا  أكثر  اجتماعية 
وتثبيت  األمطار،  مياه  وحصاد  الهواء،  ملوثات  المتصاص  الطبيعية  العناصَر  املشروع 
ويحرص  احليوي.  التنوع  ودعم  الفيضانات،  من  واحلماية  الغبار،  من  واحلّد  التربة، 
احملتاجني  األردنيني  عمالة  من  االستفادة  خلل  من  االجتماعي  اإلدماج  على  املشروع 
لتمكني  تشاركيًا  نهجًا  بتبّنيه  املشروع  ويتسم  باملناصفة.  املقيمني  السوريني  واللجئني 
أعضاء املجتمع من تصميم املساحات العامة وتخطيطها وإدارتها مع إيلء اهتمام خاص 
24% من املجموع الكلي للعاملني. فمن خلل  ملشاركة النساء، إذ بلغت نسبة مشاركتهن 
أعضاء  يقوم  العمل،  إجراءات  وتعريف  األولويات  وحتديد  التصاميم  صنع  يف  املساهمة 
نساء  أطلقت  القويرة،  منطقة  ففي  محيطهم.  جتاه  باملْلكية  شعورهم  بتعزيز  املجتمع 
البلدة مبادرة بعد إعادة تأهيل احلديقة للعتناء بها بالتعاون مع البلدية، حيث يقمن 
بنشاطات الرّي وصيانة املمرات. ومن شأن ذلك أن يعزز من ثقة أفراد املجتمع يف املشاركة 

12   وزارة البيئة )2017(، برنامج إعادة تأهيل النظم البيئية البرية يف البادية األردنية. 
13   مقابلت أجراها فريق املجلس، 3 أيلول 2019.

14  GIZ (2018). Green Infrastructure-Fact sheet. 
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يف صنع اخلطط التنموية يف مناطقهم، وخاصة يف ضوء التقدم احملَرز بشأن اللمركزية.

يزال  »ما   ،)2020-2015( احليوي  للتنوع  العمل  وخطة  الوطنية  للستراتيجية  ووفقًا 
التنوع احليوي يف األردن يواجه حتديات وضغوطًا عديدة، مثل استمرار تدمير املوائل« 
وتتجسد مظاهر التدهور اإليكولوجي يف تراجع الغطاء النباتي، وتدني خصوبة التربة، 
وازدياد مستويات التلوث والتملح يف األحواض اجلوفية املستنَزفة، وتعرض بعض األنواع 
)species( النباتية واحليوانية واألصول الوراثية إلى مخاطر االنقراض، وفقدان التنوع 

يف املوارد اجلينية لألحياء. 

ولتجسيد مظاهر انتكاس األنظمة البيئية يف األردن، ميكن إيراد بعض املؤشرات الداّلة 
على تدهور املوارد الوراثية النباتية التي تعدُّ عصَب النظام الزراعي والغذائي. إذ تكشف 
األصلية  التاريخية  مواقعها  من   )Landraces( احمللية  السلالت  اختفاء  عن  املؤشرات 
إلى  االختفاء  وُيعزى  السلالت.  لهذه  بزراعتها  ُتعرف  التي  النائية  الريفية  املناطق  يف 
عالية  إنتاجية  ذات  جتارية  أصناف  واستبدال  التقليدية،  الزراعة  أمناط  عن  التخّلي 
فهي   )Crop wild relatives( للمحاصيل  البرية  اآلباء  أما  املوروثة.  السلالت  بهذه 
جزء من النباتات احمللية، واملعرضة باملثل لعمليات تدهور الغطاء النباتي. وقد مت قياس 
اختفاء اآلباء البرية للقمح والبقوليات يف األردن أو ندرة العديد منها15. وتكمن أهمية 
اآلباء البرية يف القدرة على استغلل مخزونها من اجلينات املقاومة لآلفات من خلل نقل 
البرية الصاحلة لألكل، فهي  ُيعرف بالنباتات  أما ما  املزروعة.  أقاربهم  إلى  الصفات  هذه 
تتأثر بشدة من تدهور الغطاء النباتي واحلصاد واسع النطاق. وتعدُّ امليرمية أو »القصني« 
العلماء  صنف  بينما  البرية،  يف  املنقرضة  النباتات  عداد  يف   )Salvia fruticose(

ض للنقراض16.  »العّكوب« )Gundelia( بأنه معرَّ

تدهور  استمرار  من  احلّد  على  القدرة  عدم  يف  السبب  عن  السؤال  تطرح  املعطيات  هذه 
الوطنية  واملؤسسات  البيئة  وزارة  جهود  يف  البنّي  الزخم  مع  احليوي  والتنوع  األراضي 
التي تواجه  التهديدات  أن جسامة  الواضح  البيئية. ومن  النظم  املعنية بصون  الشريكة 
ويعتقد  لها.  التصدي  على  املؤسسات  هذه  إمكانيات  تفوق  األردن  يف  احليوي  التنوع 
األدوات  توظيف  تعيق  التي  احلكامة  أطر  ضعف  يف  يكمن  الرئيسي  اخللل  أن  اخلبراء 
أعلى  األردن وفق  التي ُطورت يف  واإلرشادية  والقانونية  والتنظيمية  والبحثية  اإلدارية 
هوة  وتخلق  اإليكولوجية،  وخدماتها  الطبيعية  النظم  على  للحفاظ  العاملية  املعايير 
القطاعات  من  العديد  يف  احمللي  املستوى  على  التنموي  القرار  اتخاذ  عملية  بني  كبيرة 

15   مقابلت أجراها فريق املجلس، 29 آب 2019.
16  Royal Botanic Garden (2014). Jordan Plant Red List – Volume I.
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اإلنتاجية وعمليات دمج محور حماية البيئة17. ومن املفتَرض أن تكون اللجنة الوطنية 
القانوني ويسّخر هياكل  للتنوع احليوي هي احملّرك املركزي إلطار حكامة يوفر الغطاء 
فّعالة التخاذ القرار ويجّسر بني أصحاب االختصاص وأصحاب القرار18. إن عجز اللجنة 
املعنية  اجلهات  جميع  يدفع  أن  يجب  احملّرك،  بدور  القيام  عن  احليوي  للتنوع  الوطنية 
لتشخيص األسباب وتصويب مواطن اخللل. ومما ال شك فيه أن الضعف يف أطر احلكامة 
التوسع  من  الزراعية  األراضي  حماية  يف  األراضي  استعماالت  سياسات  فشل  إلى  أدى 
العمراني ويف احلفاظ على األراضي الرعوية من االستنزاف. ويف ظّل هذه الظروف، تخلق 
والبوتاس  )الفوسفات  التعدين  نشاطات  يف  االستثمار  ومساقات  التنموية  السياسات 
الصخري،  الزيت  واستغلل  الطبيعي  الغاز  استخراج  وعمليات  والنحاس(  واإلسمنت 

ضغوطًا مستمرة على النظم احليوية19. 

البيئة  عىل  السلبية  اآلثار  من  الوقاية  االسرتاتيجي:  الهدف 

الناجمة عن التلوث والتغريات املناخية والحّد منها    

مراقبة عناصر البيئة وحمايتها: تتسم جهود مراقبة نوعية الهواء املناطة بوزارة البيئة 
وغير  للمختصني  الفرصة  ُتتاح  إذ  بالشفافية،  تتصف  كما  املهنية،  من  عالية  بدرجة 
املختصني للطلع على نتائج الرصد إلكترونيًا وعبر التقارير الدورية. ووفق مصادر وزارة 
الكبريت،  أكسيد  وثاني  الكربون،  أكسيد  أوَل  رصدها:  يتم  التي  امللوثات  تشمل  البيئة، 
سطح  من  )القريب  واألوزون  واألمونيا،  الهيدروجني،  وكبريتيد  النيتروجني،  وأكاسيد 
األرض(، واجلسيمات اخلشنة، واجلسيمات الدقيقة. وتخلو هذه الكشوفات من الرصاص 
الذي يجدر مراقبة تراكيزه يف الهواء، وخاصة يف املناطق التي ُيشتَبه تراكمه حولها، مثل 
منشآت جمع بطاريات الرصاص احلامضية وإعادة تدويرها. كما حتّث املراجعة على رصد 
تراكيز »ملوثات الهواء السامة« )Hazardous Air Pollutants( يف الهواء احمليط، وهي 
قائمة من امللوثات التي ثبت أو ُيشتبه ارتباطها السببي بالسرطان أو التشوهات اخللقية 
توليد  ومحطات  النفط  تكرير  ومحطات  واملصانع  السير  مركبات  من  انبعاثاتها  وَتصدر 

الكهرباء العاملة على الوقود األحفوري. 

الهواء  أن »نوعية  إلى   2018 لعام  الهواء احمليط  السنوي ملراقبة نوعية  التقرير  ويشير 
كانت جيدة وضمن احلدود املسموح بها يف املواصفة األردنية رقم 2006/1140 باستثناء 
وأقل  ميكرون   10 جزيئاته  ُقْطر  يبلغ  والذي  الهواء  يف  العالق  املستنَشق  الدقيق  الغبار 

17   مقابلت أجراها فريق املجلس، 19 آب 2019.
18   حالة البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية، التقرير الثاني 2016، وزارة البيئة )2016(.

19   اخلطة االستراتيجية  )2017-2019)، وزارة البيئة.
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املواصفة  يف  عليه  املنصوص  للحّد  اليومية  املعدالت  يف  جتاوزات  ُرصدت  إذ   ،)PM10(
2018 لهذه اجلسيمات ما بني  20. وقد تراوح عدد التجاوزات اليومية يف عام  األردنية« 
التجاوزات  عدد  أن  علمًا  الوزارة،  تقرير  وفق  الرصد  محطات  جميع  يف  يومًا  و62   12

املسموح بها هو 3 أيام سنويًا21. وقد تخّطت عدد التجاوزات اليومية 40 يومًا يف خمس 
ومحطة  اليرموك،  ومحطة  احملطة،  ماركا/  ومحطة  عّمان،  أمانة  )محطة  رصد  محطات 

وادي احلجر، ومحطة املسلخ البلدي/ منطقة املصانع(22.

ومن أهم مواطن القصور يف برامج مراقبة نوعية الهواء يف األردن، العجز يف رصد تراكيز 
 = ميكرون   1( ميكرون   2.5 قطرها  يبلغ  التي  العالقة   )PM2.5( الدقيقة  اجلسيمات 
هذه  تراكيز  رصد  ينحصر  إذ  منهجية،  بصورة  اململكة  مناطق  جميع  يف  أقل  أو  م(   10-6

األهمية  مع  وذلك  وإربد(.  وسحاب،  والكرك،  )البقعة،  حْسب  مناطق  أربع  يف  امللوثات 
أبرز  من  تعدُّ   )PM2.5( الدقيقة  فاجلسيمات  امللوثات23.  من  النوع  هذا  ملراقبة  القصوى 
دفاع  آليات  اختراق  على  لقدرتها  نظرًا  اإلنسان  صحة  يف  فتكًا  وأكثرها  الهواء  ملوثات 
كّم هائل  وثّمة  الدم.  وأوعية  الهوائية  احلويصلت  إلى  عميقًا  والنفوذ  التنفسي  اجلهاز 
من األدبيات العلمية احملكمة التي توثق اآلثار السلبية الناجمة عن استنشاق اجلسيمات 
املعدالت  بلغت  وقد  اخلامسة.  سن  دون  هم  من  وخاصة  اإلنسان،  صحة  على  الدقيقة 
السنوية لتراكيز اجلسيمات الدقيقة يف البقعة 36 ميكروغرام/م3 يف عام 2014، يف حني 
ميكروغرام/  43 سحاب  ويف  ميكروغرام/م3،   43 إربد  يف   2013 لعام  الرصد  نتائج  كانت 
التراكيز  وهذه  الثاني24.  البيئة  حالة  تقرير  بحسب  ميكروغرام/م3   33 الكرك  ويف  م3، 
تفوق احلّد األقصى املسموح به والبالغ 15 ميكروغرام/م3 وفق القاعدة الفنية األردنية. 
اليومي  احلد  عن  اليومية  املعدالت  يف  التجاوزات  من  العديد  الرصد  مواقع  سّجلت  كما 
املنصوص عليه يف القاعدة الفنية األردنية والبالغ 65 ميكروغرام/م3، مما يستدعي من 
صانعي القرار اتخاذ اإلجراءات الضرورية خلفض انبعاثات اجلسيمات العالقة. كما يجب 
توفير املخصصات املالية اللزمة لتجهيز محطات رصد الهواء باإلمكانيات اللزمة لقياس 

اجلسيمات الدقيقة )PM2.5( يف جميع أنحاء اململكة للوقوف على أبعاد هذه املشكلة.

ومع إشارة التقرير السنوي ملراقبة نوعية الهواء احمليط لعام 2018 إلى امتثال امللوثات 

20  التقرير السنوي ملراقبة نوعية الهواء احمليط يف )عمان، إربد، الزرقاء( لعام 2018، وزارة البيئة )2018(.
21   املصدر نفسه.
22   املصدر نفسه.

23  حالة البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية، التقرير الثاني 2016، وزارة البيئة )2016(.
24   املصدر نفسه.
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العالقة25،  اجلسيمات  باستثناء  األردنية  الفنية  القاعدة  حدود  إلى  احملطات  معظم  يف 
تكتّظ  فعندما  النتائج.  هذه  على  الكامل  التعويل  عدم  تستدعي  احلاالت  بعض  أن  إاّل 
العالية،  السكانية  الكثافة  ذات  األحياء  من  كثير  يف  الذروة  أوقات  يف  باملركبات  الطرق 
َمن هم  أمرًا حتميًا. ينطبق ذلك على  الهواء  لتراكيز عالية من ملوثات  التعرض  يصبح 
يف مركباتهم وعلى املتجولني يف الطرق وعلى القاطنني يف سكنهم وعلى طلبة املدارس يف 
حافلتهم. وعادًة ما تتوقف حركة املرور أو تتباطأ ملدد زمنية غير قصيرة يستمر فيها 
استنشاق الهواء شديد التلوث قبل أن تتشّتت امللوثات. ومما يفاقم من حدة التلوث املكاني 
 )PM2.5( الدقيقة الديزل، وخاصة اجلسيمات  انبعاثات عوادم مركبات  تفاقمًا خطيرًا 
التي تؤثر »بدرجة أكبر على األشخاص عن أّي ملوث آخر للهواء، ويتم استخدامها بصفة 
أكثر شيوعًا كمؤشر بديل على تلوث الهواء على نطاق واسع«26. ومبا أن حاالت االكتظاظ 
التعرض  وصف  ميكن  فإنه  املدارس(،  طلبة  )مثل  الفئات  من  لكثير  يوميًا  تتكرر  املروري 

لهذه امللوثات بأنه حاّد ومتكرر وطويل األمد مما يبعث على القلق.

)شبه  وطنية  مراقبة  شبكة  تطوير  يف  وشركائها  البيئة  لوزارة  احملمود  النجاح  أن  غير 
احلكومي  التفاعل  ينقصه  ونشرها،  البيانات  وحتليل  الهواء  نوعية  لرصد  كافية( 
أّي  املناسبة. فلم تتخذ احلكومة  القرارات  التخطيط واتخاذ  الرصد يف  نتائج  لتوظيف 
إجراءات تصحيحية للحد من تلوث الهواء على الرغم من التجاوزات يف املعدالت اليومية 
والسنوية للحدود املنصوص عليها يف املواصفات األردنية. ومن حتميات جتاوب صانعي 
خلل  من  الهواء  نوعية  لتحسني  القطاعات  متعددة  وطنية  استراتيجية  إعداد  القرار 
مسؤولية  وتقع  الطويل.  املدى  على  الهوائية  امللوثات  انبعاثات  يف  املنهجي  التخفيض 
إعداد مثل هذه اخلطة وتنفيذها على عاتق املؤسسات املعنية يف القطاعني العام واخلاص، 

وخاصة تلك املسؤولة عن انبعاثات ملوثات الهواء.

لتراكيز  بها  املسموح  والسنوية  اليومية  القصوى  احلدود  أّن  القلق  على  يبعث  ومما 
اجلسيمات اخلشنة )PM10( واجلسيمات الدقيقة )PM2.5( املعتمدة يف القاعدة الفنية 
األردنية، تفوق احلدود اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية، كما هو موضح يف اجلدول رقم 
)4(. وعند مقارنة احلدود القصوى السنوية املسموح بها وفقًا إلرشادات املنظمة بنتائج 
جميع  يف  الدقيقة  اجلسيمات  لتراكيز  السنوية  املعدالت  أن  َيظهر  األردن،  يف  الرصد 
مواقع الرصد قد جتاوزت هذه احلدود. ويكمن مصدر القلق يف ما ثبت بدرجة عالية من 
الثقة )95%( أّن التعرض طويل األمد مللوثات اجلسيمات الدقيقة عند هذه املستويات 

25   التقرير السنوي ملراقبة نوعية الهواء احمليط يف )عمان، إربد، الزرقاء( لعام 2018، وزارة البيئة )2018(.
26   تلوث الهواء وصحة األطفال: العلج بالهواء النقي، منظمة الصحة العاملية، 2018.
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وسرطان  القلب  أمراض  عن  الناجمة  اإلجمالية  الوفيات  ازدياد  يف  يتسبب  اإلرشادية 
الرئة27. إن التزام وزارة البيئة بحماية اإلنسان من التلوث يحّتم عليها العمل سريعًا على 

حتديث املواصفات األردنية املتصلة بنوعية الهواء مبا يتوافق مع املعايير العاملية.

اجلدول رقم )4(: 
احلدود القصوى )ميكروغرام/م3( اليومية والسنوية املسموح بها لتراكيز اجلسيمات 
العالقة بحسب القاعدة الفنية األردنية مقارنة مع إرشادات منظمة الصحة العاملية 

احلدود القصوى للجسيمات 
)PM2.5( الدقيقة

احلدود القصوى للجسيمات 
)PM10( اخلشنة

سنويًايوميًاسنويًايوميًا
651512070املواصفة األردنية

إرشادات منظمة 
25105020الصحة العاملية

املصدر: حالة البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية، التقرير الثاني، 2016، منظمة الصحة العاملية، 2005.

التقرير »تغير  2018 بإعداد  املناخ: قام املجلس االقتصادي واالجتماعي يف عام   تغير 
الوطنية  املناخ  تغير  إدارة  جهود  مراجعة  بهدف  والتحديات«  الفرص  األردن:  يف  املناخ 
تشريعات  من  ُأجنز  ملا  تقييم  على  االطلع  التقرير  هذا  خلل  من  وميكن  األردن.  يف 
واستراتيجيات وسياسات توجيهية يف األردن بشأن تغير املناخ28. ومن أهم إجنازات العمل 
املناخي منذ صدور التقرير: إقرار نظام تغير املناخ لسنة 2019، واالنتهاء من إعداد كلٍّ 
ف وخطة عمل املساهمات احملددة وطنيًا. ومن أبرز أهداف نظام  من اخلطة الوطنية للتكيُّ
تغير املناخ: تشكيل اللجنة الوطنية لتغير املناخ، وتعزيز دورها يف إدارة جهود تغير املناخ، 
الوطنية  أن االستراتيجيات  القطاعي، وخاصة  املؤسسي  التنسيق  أعلى درجات  وتوفير 
وخطط العمل الضرورية لهذه اجلهود قد أصبحت متاحة. ومما يجدر متابعته يف املرحلة 
املقبلة، مدى فعالية اللجنة الوطنية لتغير املناخ يف كسب التأييد السياسي واملجتمعي 
األقل.  على  مؤشرات  ثلثة  على  األداء  قياس  يف  التعويل  وميكن  وأولوياتها.  ألجندتها 
ف بسلسة يف  املؤشر األول يتمثل يف متابعة التقدم احملَرز يف دمج جهود التخفيف والتكيُّ

27  WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005. 

World Health Organization (2006).

28   تغير املناخ يف األردن: الفرص والتحديات، املجلس االقتصادي واالجتماعي )2018(.
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االستراتيجيات القطاعية، وُيعنى املؤشر الثاني بسرعة تشكيل الفرق الوطنية وتنسيق 
املجتمع  ملؤسسات  الفرصة  إلتاحة  تأسيسها  على  املناخ  تغير  نظام  ينص  والتي  عملها 
شركاء  بوصفهم  اللجنة  عمل  يف  املساهمة  يف  البحوث  ومراكز  اخلاص  والقطاع  املدني 
الفكر  يف  املناخ  تغير  قضية  تطبيع  على  اللجنة  بقدرة  الثالث  املؤشر  ويرتبط  فاعلني، 
االستراتيجي الوطني. ويوحي املؤشر األخير إلى صعوبة جلب انتباه صانعي القرار إلى 
مخاطر تغير املناخ إاّل بعد فوات األوان. وميكن استخلص الدروس من فاجعة البحر امليت 
يف عام 2018، إذ احتلت قضية تغير املناخ سّلم األولويات إلى حني، بفعل هذه احلادثة 
قبل الرجوع إلى سيناريو العمل املعتاد. ويثير هذا املثال تساؤالت عّما إذا أصبح األردن 
متأهبًا ملواجهة مخاطر تغير املناخ، وخاصة موجات احلرارة وموجات اجلفاف. إذ تختلف 
طبيعة هذه املخاطر عن مخاطر السيول الوميضية، ألن تداعياتها على قطاعات املياه 
وسياسيًا  واجتماعيًا  اقتصاديًا  عالية  كلف  ذات  عواقب  لها  ستكون  والطاقة  والزراعة 
وأمنيًا. ولذلك تدعو هذه املراجعة إلى رفع مستوى التأهب املناخي واالستناد إلى العمل 

االستباقي لتعزيز قدرة املجتمع على مقاومة هذه املخاطر واألخذ بسبل احلصانة. 

التنظيم البيئي للنشاطات التنموية: تعدُّ برامج مراقبة النشاطات االقتصادية وتفتيشها 
يف وزارة البيئة من أهم األدوات لتطبيق قانون حماية البيئة والتأكد من التزام املؤسسات 
باملعايير والضوابط البيئية. وتقوم مديرية التفتيش والرقابة البيئية بزيارات ميدانية 
جلميع القطاعات التنموية مع التركيز على قطاعات معينة يف فترات زمنية محددة وفقًا 
ذ دوريًا، ومنها ما  لنشاطاتها املوسمية. وتختلف طبيعة عمليات التفتيش، فمنها ما ينفَّ
هو الحق ملعاينة إجراءات التصويب، ومنها ما هو مفاجئ بناًء على الشكاوى. وقد بلغ عدد 
الشكاوى البيئية وحدها 533 يف عام 2018. ومت حتويل 814 منشأة مخالفة للقضاء29 
يف العام نفسه. ويبلغ عدد مفتشي وزارة البيئة 55 )مبعدل 4.6 مفّتش لكل محافظة(. 
ولوضع األمور يف سياقها، بلغ عدد املنشآت الصناعية وحدها يف عام 2018 ما يقرب من 
17,725 منشأة وفقًا لغرفة صناعة األردن30. أي أنه يوجد مفتش واحد لكل 322 منشأة 

صناعية. وال يعدُّ حجم كادر التفتيش متناسبًا مع حجم املسؤوليات احلساسة املناطة 
به وجسامتها، األمر الذي دعا الوزارة إلى تركيز اجلهود املبذولة يف الرقابة على املنشآت 

عالية اخلطورة على البيئة.

ومما ال شك فيه أّن هذا القصور الكّمي يؤدي إلى ضعف فعالية اجلهاز الرقابي يف الكشف 
قد يعطي بعض  التفتيش  كادر  إن حتجيم  بل  للقانون.  املخالفة  البيئية  التعديات  عن 

29   التقرير السنوي لعام 2018، مديرية التفتيش والرقابة البيئية، وزارة البيئة )2018(.
30   نشرة املؤشرات االقتصادية، العدد الثامن عشر أيار 2019، غرفة صناعة األردن )2019(. 
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اجلهات »حافزًا« النتهاك املعايير امللِزمة قانونيًا. ومن الصعب تصويب حالة العجز الكّمي 
القانونية  االنتهاكات  لعدد  تقديرًا  البيئة  وزارة  متلك  وال  اللزم.  التمويل  توفر  لعدم 
التي ال يتم الكشف عنها، ولكن الشواهد غير الرسمية من جهات عدة تدعو للقلق. أحد 
والغابات  األودية  استغلل  صحفي،  تقرير  يف  ورد  كما  الواقع  هذا  جتسد  التي  األمثلة 
الشجرية احمليطة ببلدة سومية لطرح النفايات الصلبة واملياه العادمة التي يقوم مقاولو 
إلى  املنطقة  السياحية، مما تسبب يف حتول  امليت  البحر  النقل بتحميلها من منتجعات 
امللوثة  املائية  املستنقعات  يف  تنتشر  والقوارض  للحشرات  ومرتع  للنفايات  مفتوح  مكّب 

التي تكونت يف األودية31.   

يف  الرادعة  القضائية  العقوبات  غياُب  املستترة  البيئية  االنتهاكات  من  يفاقم  ومما 
البيئة  القضاء. وقد أشارت وزارة  إلى  التي يتم فيها ضبط املخالفات وحتويلها  احلاالت 
يف خطتها االستراتيجية إلى أنه »مع وجود اإلطار التشريعي، فإن ضعف إنفاذ القوانني 
والعقوبات الرادعة أحيانًا يشكل حتّديًا أمام احملافظة على البيئة والنظم احليوية«32. 
السلطة  إلى  للعقوبات وذلك باالستناد  القضائية تقوم بتطبيق احلّد األدنى  فالسلطة 
التقديرية املمنوحة لديها مبوجب أحكام املادة )99( واملادة )100( من قانون العقوبات 
األردني رقم )16( لسنة 1960، وفقًا ملصادر يف وزارة البيئة. إضافة إلى ذلك، فإن القضاة 
تشريعات  لوجود  وذلك  البيئة،  حماية  قانون  بتطبيق  يقومون  ال  األحيان  أغلب  يف 
أخرى تنص على عقوبات بسيطة ال تتناسب مع جسامة املخالفة البيئية، وفقًا للمصدر 
إلى  قضية   996 بتحويل  البيئة  وزارة  قامت  البيئة،  حماية  قانون  سريان  ومنذ  نفسه. 
النائب العام التخاذ املقتضى القانوني بحق املخالفني. وصدرت األحكام القانونية بحق 
املالية، وبحدٍّ أعلى  الغرامة  العقوبة اجلزائية كانت هينة، تقتصر على  املخالفني، ولكن 
مبلغ 50 دينارًا يف أغلب األحيان. ويف بعض احلاالت يفلت املخالفون من العقاب كليًا من 
خلل التعّهد بعدم تكرار املخالفة. ووفقًا للتقرير الصحفي بشأن التخلص العشوائي من 
هذه  »إن  قوله  سومية  بلدية  رئيس  إلى  ُنسب  فقد  سومية،  منطقة  محيط  يف  النفايات 
املشكلة قدمية ولم جتد طريقها إلى احلّل إلى اآلن«، مضيفًا أنه يف حال ضبط مخالفني، 
»يتم ربطهم بتعهدات أو كفاالت، إاّل أن ذلك ال يشكل رادعًا حقيقيًا لهم أو لغيرهم«. كما 
أن غالبية القضايا البيئية التي مت حتويلها للقضاء لغاية 15 كانون األول 2018 شملها 
القضايا  النظر يف  وبالتالي توقفت احملاكم يف   ،2019 العام رقم )5( لسنة  العفو  قانون 

املنظورة لديها.

31   البحر امليت: عشوائية تخلص املنتجعات السياحية من نفاياتها تهدد بكارثة بيئية، صحيفة »الغد«، 22 
حزيران 2019.

32   اخلطة االستراتيجية  )2017-2019)، وزارة البيئة.
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أن  القضائي  اجلهاز  من  يستلزم  الرادعة  والعقوبات  القوانني  إنفاذ  يف  الضعف  تليف  إّن 
يولي عناصر البيئة والنظم البيئية أهميًة تتناسب مع ارتباطها بحق اإلنسان يف أن ينعم 
بهواء نظيف ومياه نقية وصحة بدنية ونفسية سليمة من دون انتهاكات قانونية صارخة 
األوان يف األردن  الدستور. ولقد حان  التي يكفلها  العامة  والسلمة  الصحة  على حساب 
لتأسيس محكمة بيئية ورفدها بكادر من القضاة واحلقوقيني امللّمني بالعلوم الطبيعية 
واالجتماعية واملّطلعني على اخلطاب العام بشأن التحديات البيئية. وإلى أن يتم تأسيس 
»القضاء البيئي«، ينبغي االرتقاء مبستوى الوعي لدى اجلهاز القضائي بشأن إيلء البيئة 

ض. شأنًا يتناسب مع قيمتها االقتصادية واالجتماعية التي ال تعوَّ

ثانياً: مراجعة التوصيات التي قُدِّمت يف تقرير حالة البالد لعام 2018

يوضح اجلدول رقم )4( مدى تطبيق التوصيات التي اقُترحت يف تقرير حالة البلد لعام 
.2018

 اجلدول رقم )4(: 
تقييم مدى تبّني التوصيات املدَرجة يف تقرير حالة البلد لعام 2018

مدى التطبيقالتوصيات
التنوع احليوي

بلورة استراتيجية الستقطاب التمويل 
لتنفيذ خطة العمل.

يف  اخلاص  القطاع  إلشراك  مسحية  دراسة  إعداد  مت 
احليوي.  التنوع  على  احلفاظ  ملشاريع  التمويل  استدامة 
من  لتمكينه  البيئة  حماية  صندوق  تعزيز  مت  كما 

استقطاب التمويل اخلارجي.
تطوير نظام معلومات جغرايف وربطه 

مبصادر البيانات اجليومكانية الطبيعية 
والبشرية.

مت إعداد خريطة لتبيان البؤر البيئية احلساسة للتنوع 
املركزية  التراخيص  جلنة  وتقوم  األردن.  يف  احليوي 
إصدار  عند  باخلريطة  باالستعانة  البيئة  وزارة  يف 

التراخيص.
تبّني تكامل االستراتيجيات القطاعية 

املتصلة بالتنوع احليوي.
مت إدراج املواضيع ذات العلقة بالتنوع احليوي يف املناهج 
الدراسية. كما مت دمج استراتيجيات احلفاظ على التنوع 
خطة  ويف  التصحر  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  يف  احليوي 
عمل املساهمات احملددة وطنيًا املعنية ببرامج تغير املناخ. 
لتكامل  منبرًا  احليوي  للتنوع  الوطنية  اللجنة  وتعّد 
والقطاعات  املصلحة  ألصحاب  متثيلها  عبر  السياسات 

املعنية. 
دمج أهداف اتفاقية التنوع احليوي يف 

استراتيجيات عمل املؤسسات احلكومية 
وخططها.

يف  الدولية  ريو  اتفاقيات  »تعميم  مشروع  إلى  انظر 
القطاعات التنموية« يف اجلدول رقم )2(.
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مدى التطبيقالتوصيات
تطوير القدرات اإلدارية والفنية 

للمؤسسات العاملة يف مجال التنوع 
احليوي.

يف  الدولية  ريو  اتفاقيات  )تعميم  مشروع  إلى  انظر 
بيانات  )إنشاء قاعدة  وإلى مشروع  التنموية(  القطاعات 
اجلدول  يف  الوزارة(  مع  إلكترونيًا  وربطها  احليوي  التنوع 

رقم )2(.
اعتماد نظام للمتابعة والتقييم دوريًا 

باالستناد إلى مؤشرات واضحة.
حماية  مديرية  يف  والتقييم  للمتابعة  نظام  يوجد  ال 

الطبيعة.  
تفعيل تقييم األثر البيئي للمشاريع 

قبل التنفيذ وأثناءه وبعده.
بتقييم  التلوث  من  واحلّد  التراخيص  مديرية  تقوم 
البيئي  األثر  تقييم  لنظام  وفقًا  للمشاريع  البيئي  األثر 
البؤر  لتبيان  خريطة  إعداد  مت   .2005 لسنة   )37( رقم 
البيئية احلساسة للتنوع احليوي يف األردن. وتقوم جلنة 
التراخيص املركزية يف وزارة البيئة باالستعانة باخلريطة 
لنظام  مسودة  إعداد  مت  كما  التراخيص.  إصدار  عند 
مجلس  يف  املراجعة  قيد  وهو  البيئية  للتراخيص  جديد 

الوزراء.
وضع إطار تنظيمي وتشريعي لتنظيم 

الوصول إلى املوارد اجلينية واملشاركة يف 
املنافع.

بشأن   )Nagoya( ناغويا  بروتوكول  على  األردن  وّقع 
واملْنصف  العادل  والتقاسم  اجلينية  املوارد  على  احلصول 
نظام  إعداد  مت  وقد  استخدامها.  عن  الناشئة  للمنافع 
احمللية.  املعرفة  مالكة  احمللية  املجتمعات  لتمكني  قانوني 

وُينتظر املوافقة على النظام.  
تفعيل استخدام االستشعار عن بعد يف 

مسح التنوع احليوي.
لم يتم تنفيذه لعدم وجود التمويل.

احليوي إعداد خطة عمل إلدارة املعارف. التنوع  بيانات  قاعدة  »إنشاء  مشروع  إلى  انظر 
وربطها إلكترونيًا مع الوزارة« يف اجلدول رقم )2(.

تطوير خطة وطنية للسياحة البيئية 
حتافظ على اإلرث الثقايف.

مت  ولكن  البيئية،  للسياحة  وطنية  خطة  إعداد  يتم  لم 
يف  احليوي  التنوع  مفهوم  لدمج  تقرير  مسودة  إعداد 
االستراتيجية الوطنية للسياحة. كما يجري العمل على 

إعداد خطة تنفيذية للنمو األخضر يف قطاع السياحة.
ه أداًة  تطوير منهج »النظام البيئي« بعدِّ

استراتيجية يف إدارة التنوع احليوي.
العمل  وخطة  الوطنية  االستراتيجية  من  كلٌّ  تتبنى 
الوطنية  العمل  وخطة   ،)2020-2015( احليوي  للتنوع 
ملكافحة التصحر )2015-2020( منهج »النظام البيئي«.

التصحر وتدهور األرضي واجلفاف
دمج مفاهيم مكافحة التصحر يف 

االستراتيجيات الوطنية القطاعية ويف 
خطط التنمية الوطنية.

يف  الدولية  ريو  اتفاقيات  »تعميم  مشروع  إلى  انظر 
القطاعات التنموية« يف اجلدول رقم )2(.

تبني وتنفيذ نهج شامل استباقي ووقائي 
يقوم على اإلدارة املتكاملة ملخاطر 

اجلفاف والتصحر.

يف  الدولية  ريو  اتفاقيات  »تعميم  مشروع  إلى  انظر 
القطاعات التنموية« يف اجلدول رقم )2(.
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مدى التطبيقالتوصيات
االستفادة من نظام املعلومات اجلغرايف 

واالستشعار عن بعد يف كلٍّ من املركز 
اجلغرايف امللكي واملركز الوطني للبحوث 

الزراعية.

مت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة واملركز اجلغرايف 
امللكي للستفادة من إمكانيات املركز.

ربط محطات األرصاد اجلوية مع أنظمة 
اإلنذار املبكر ومراقبة اجلفاف.

يف  الدولية  ريو  اتفاقيات  »تعميم  مشروع  إلى  انظر 
القطاعات التنموية« يف اجلدول رقم )2(.

تصميم برنامج وطني ملراقبة مستويات 
تردي األراضي.

مت إصدار التقرير الوطني لتحييد األراضي من التدهور.

تعزيز دور اللجنة الوطنية ملكافحة 
ه آلية لتنسيق اجلهود  التصحر بعدِّ

القطاعية.

يف  الدولية  ريو  اتفاقيات  »تعميم  مشروع  إلى  انظر 
القطاعات التنموية« يف اجلدول رقم )2(.

زيادة الوعي لدى أصحاب القرار بكلفة 
تدهور املوارد األرضية.

النظم  خلدمات  املستدام  »االستخدام  مشروع  إلى  انظر 
البيئية يف األردن« يف اجلدول رقم )2(.

تفعيل تطبيق اخلطط الوطنية 
الستخدامات األراضي واستدامة التربة 

واملوارد املائية.

مت التواصل مع سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
التصحر )UNCCD( جللب التمويل.

إنشاء منصات معرفية بشأن التصحر 
وتدهور األراضي.

احليوي  التنوع  بيانات  قاعدة  »إنشاء  مشروع  إلى  انظر 
وربطها إلكترونيًا مع الوزارة« يف اجلدول رقم )2(.

تغير املناخ
بدأت مديرية اإلحصاءات االقتصادية )قسم البيئة( يف تقدير الكلف االقتصادية لتغير املناخ.

دائرة اإلحصاءات العامة، بتطوير نظام احملاسبة البيئية 
االقتصادية املتكاملة. 

رفع مستوى التفاعل والتنسيق بني 
املؤسسات الوطنية احلكومية وغير 

احلكومية.

مبوجب أحكام نظام تغير املناخ الذي قرره مجلس الوزراء 
لتغير  الوطنية  اللجنة  تشكيل  مت   ،2019/4/24 بتاريخ 
عّمان  أمانة  عن  وزارة وممثلني  عشرة  أربع  بعضوية  املناخ 
اخلاصة.  االقتصادية  العقبة  منطقة  وسلطة  الكبرى 
وستقوم اللجنة بتشكيل فرق فنية من عضوية مؤسسات 
املجتمع  ومؤسسات  العلمي  البحث  ومؤسسات  حكومية 
وينص  معنية.  أخرى  جهات  وأّي  اخلاص  والقطاع  املدني 
معنية  جهة  وأربعون  خمس  تتولى  أن  على  النظام 
األسباب  ومن  البيئة.  وزارة  مع  اتصال  نقطة  تخصيَص 
التفاعل  مستوى  رفُع  املناخ،  تغير  نظام  إلعداد  املوجبة 
وغير  احلكومية  الوطنية  املؤسسات  بني  والتنسيق 

احلكومية.  
دمج استراتيجيات تغير املناخ يف أجندة 

الرؤى واخلطط التنموية الوطنية.
املياه  وزارة  يف  املناخ  لتغير  وحدات  مديريات/  إنشاء  مت 
الوطني  واملركز  الطاقة  ووزارة  الزراعة  ووزارة  والري 

للبحوث الزراعية. 
إدراج إجراءات تغير املناخ يف ميزانية 

الدولة العامة.
لم يتم أخذ إجراءات بهذا اخلصوص.

بناء اخلبرات األردنية يف مجال علم 
املناخ.

وجامعة  الهاشمية  واجلامعة  األردنية  اجلامعة  قامت 
بشأن  أكادميية  برامج  باستحداث  والتكنولوجيا  العلوم 

تغير املناخ. 
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مدى التطبيقالتوصيات
تعزيز دور اللجنة الوطنية لتغير املناخ 

وأمانتها العامة.
بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرره  الذي  املناخ  تغير  نظام  وفق 
2019/4/24، أصبحت اللجنة الوطنية لتغير املناخ تضم 
يف عضويتها األمناء العاميني للوزارات واملؤسسات املعنية. 

تنفيذ »املساهمات احملددة وطنيًا«، 
وتطوير أدوات لتتبع مدى التنفيذ.

بشأن  والتحقق  واإلبلغ  الرصد  منصة  من  كلٌّ  ستساهم 
والتكيف  التخفيف  ومشاريع  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
وطنيًا«  احملددة  »املساهمات  عمل  وخطة  املناخ،  تغير  مع 
أدوات  توفير  على  حديثًا،  إعدادها  من  االنتهاء  مت  التي 
يف  املدرجة  املناخ  تغير  ومشاريع  برامج  إجناز  مدى  لتتبع 

املساهمات احملددة وطنيًا.
تعزيز البحوث املناخية اجلارية وربط 
املؤسسات التي تقوم بها بعضها ببعض.

وجامعة  الهاشمية  واجلامعة  األردنية  اجلامعة  قامت 
بشأن  أكادميية  برامج  باستحداث  والتكنولوجيا  العلوم 

تغير املناخ.
إدارة النفايات والتلوث

تطوير قدرات التخطيط االستراتيجي 
يف إدارة النفايات.

قامت وزارة احلكم احمللي بإعداد االستراتيجية الوطنية 
إلدارة النفايات الصلبة )2034-2015(. 

تفعيل مشاركة القطاع اخلاص يف إدارة 
النفايات.

يف  النفايات«  إلدارة  اإلطاري  »القانون  مشروع  إلى  انظر 
اجلدول رقم )2(.

تطوير نظم املعلومات لتتبع أداء اخلدمة 
فات الصلبة. يف مجال إدارة املخلَّ

انظر إلى مشروع »إنشاء نظام وطني للمعلومات ومراقبة 
النفايات الصلبة« يف اجلدول رقم )2(.

تطبيق مفهوم ومبادئ اإلنتاج األنظف، 
واستخدام التكنولوجيا الرفيقة 

بالبيئة.

املتحدة  األمم  ومنظمة  امللكية  العلمية  اجلمعية  نفذت 
التكنولوجيا  نقل  مشروع   )UNIDO( الصناعية  للتنمية 
االحتاد  من  ل  واملموَّ الصناعي  للقطاع  بالبيئة  الرفيقة 
األوروبي حتت اإلشراف االستراتيجي لوزارة البيئة ووزارة 
الصناعة والتجارة والتموين وبالشراكة مع غرفة صناعة 
الطاقة  استهلك  كفاءة  رفع  إلى  املشروع  وأدى  األردن. 
خفض  وإلى  غذائيًا،  مصنعًا   12 يف  األولية  واملواد  واملياه 
كمية  من  قّلص  كما  وامللوثات،  الدفيئة  غازات  انبعاثات 

النفايات الصلبة.
االستثمار يف إنشاء خليا للطمر الصحي 
وتأهيل املكّبات احلالية والتوسع يف إنشاء 

محطات حتويلية.

بقيمة  األوروبي  االحتاد  من  مبنحة  مدعومًا  جاٍر  العمل 
إلى  املكّبات  عدد  تقليص  سيتم  إذ  يورو،  مليون   100

ثمانية واالستعاضة عن عدد منها مبحطات حتويلية.
دعم جهود تقليل النفايات وإعادة 

استخدامها وإعادة تدويرها والفرز من 
خلل قانون ملزم.

يف  النفايات«  إلدارة  اإلطاري  »القانون  مشروع  إلى  انظر 
اجلدول رقم )2(.

مراجعة املواصفات الوطنية املتصلة 
بجودة الهواء وحتديثها.

لم يتم البت فيه.

إنشاء شبكة مراقبة جودة الهواء لتشمل 
املناطق املأهولة كافة، لتحديد املناطق 
املعرضة لتلوث الهواء، واستخدام نتائج 

الرصد لتحسني جودة الهواء.

الهواء  نوعية  لرصد  وشبكات  نظمًا  البيئة  وزارة  أنشأت 
احمليط ومراقبته تغطي 75% من أنحاء اململكة. 
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مدى التطبيقالتوصيات
إعداد استراتيجية وطنية جلودة الهواء 

احمليط.
نوعية  لتحسني  وطنية  استراتيجية  إلى  األردن  يفتقر 
الهواء احمليط مع وجود نظم لرصد نوعية الهواء احمليط 

ومراقبته يف معظم أنحاء اململكة.
تفعيل إجراءات املراقبة يف حاالت 

الطوارئ.
الطارئة  احلاالت  مع  التعامل  »نظام  مشروع  إلى  انظر 

للمواد والنفايات اخلطرة« يف اجلدول رقم )2(.
إلزام مصفاة البترول الوطنية بإنتاج 

وقود ذي نسب كبريت منخفضة.
تنتجه  الذي  الديزل  وقود  يف  الكبريت  نسبة  تزال  ما 
شركة مصفاة البترول الوطنية مرتفعة مقارنة مع املعايير 

العاملية )10 أجزاء من املليون حجمًا(.  
االقتصاد األخضر

التعاون والتنسيق بني القطاعني العام 
واخلاص.

وخطط  األخضر  االقتصاد  استراتيجية  حتضير  مت   
العمل بالتشارك مع القطاع اخلاص.

بناء قدرات الوصول إلى التمويل 
اخلارجي وخاصة صندوق املناخ األخضر.

استقطاب  من  لتمكينه  البيئة  حماية  صندوق  تعزيز  مت 
التمويل اخلارجي وزيادة رقعة الدعم للجهات املعنية يف 

القطاعني العام واخلاص ومؤسسات املجتمع املدني.
إنشاء صندوق جديد للنمو األخضر يف 

األردن لتسهيل قروض القطاع اخلاص.
والتشغيلية  املؤسسية  القدرات  تعزيز  األجدى  من 
والتمويلية لصندوق حماية البيئة القائم بداًل من إنشاء 

صندوق جديد.
تشكيل مجموعات عمل لتطوير 
املعرفة القطاعية وتوفير منتدى 

لعرض املشاريع والتوفيق بينها وبني 
املستثمرين.

مت حتضير استراتيجية االقتصاد األخضر وخطط العمل 
بالتشارك مع القطاع اخلاص. 

تطوير بوابة إلكترونية مركزية ومتاحة 
للعامة لتمويل املشاريع اخلضراء يف 

األردن.

هذا االقتراح قيد التخطيط والتطوير. 

توصيات عامة
استكمال إصدار السياسات والتشريعات 

واملواصفات البيئية اللزمة، واحلّد من 
االزدواجية وتداخل األدوار.

-2020( االستراتيجية  اخلطة  حتديث  يف  العمل  بدأ 
 .)2022

البيئة  حلماية  العامة  السياسة  إعداد  يف  العمل  بدأ 
.)2030-2020(

التالية:  التشريعات  إصدار  استكمال  على  جاٍر  العمل 
تقييم  نظام  وحتديث  البيئي،  الترخيص  نظام  استكمال 
إدارة  ونظام  الصلبة  النفايات  إدارة  ونظام  البيئي  األثر 

النفايات اخلطرة.
إدماج استراتيجيات احلماية 

ف املتصلة  واالستجابة والتكيُّ
بالتهديدات البيئية يف صنع السياسات 

القائمة على املستويات الوطنية 
والقطاعية واملشتركة بني القطاعات.

جلان  تشكيل  خلل  من  املهمة  بهذه  البيئة  وزارة  تقوم 
اللجنة  مثل  القطاعات،  متعددة  عضوية  ذات  وطنية 
احليوي،  للتنوع  الوطنية  واللجنة  املناخ،  لتغير  الوطنية 
وزارة  دور  ويقتصر  التصحر.  ملكافحة  الوطنية  واللجنة 
البيئة على التنسيق والتنظيم والرقابة، بينما تقع مهمة 
على  البيئية  للتحديات  االستجابة  استراتيجيات  دمج 

املؤسسات احلكومية القطاعية األخرى. 
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مدى التطبيقالتوصيات
رفد املؤسسات احلكومية املعنية باملوارد 

املالية والبشرية الكافية إلدارة املوارد 
الطبيعية، واحلفاظ على سلمة النظم 

اإليكولوجية.

البيئة  وزارة  يف  الطبيعة  حماية  مديرية  ميزانية  بلغت 
لعام 2019 صفرًا.

تطوير قواعد بيانات مشتركة على 
املستوى الوطني لتتبع املشاريع 

واألنشطة التي لها تأثير مباشر على 
القضايا البيئية.

بتحديث  التلوث  من  واحلّد  التراخيص  مديرية  قامت 
البيئي.  األثر  تقييم  ونظام  املتكاملة  التراخيص  نظام 
ومن املواد التي مت حتديثها لدعم مفهوم الشفافية: إلزام 
األثر  تقييم  دراسة  عن  ملخص  بنشر  املعنية  األطراف 

البيئي لتمكني العامة من الوصول إلى املعلومات.
حتديد املجاالت ذات األولوية التي 

ينبغي للمانحني أن ينّسقوا فيها وأنواع 
النتائج املرجّوة.

ما زالت جهود التنسيق بني املانحني ضعيفة بشأن البرامج 
واملشاريع التي يعملون على تطويرها وتنفيذها.

ثالثاً: النظرة املستقبلية

تتعرض املراجعة يف هذا اجلزء إلى متطلبات املرحلة املقبلة والتي من شأنها توسيع نطاق 
حماية اإلنسان والنظم البيئية يف األردن يف الوقت الذي تزداد فيه األضرار الناجمة عن 
وزارة  دور  التحليل يف هذا اجلزء على  يقتصر  واالستنزاف. وال  التلوث  ارتفاع مستويات 
البيئة فقط، وإمنا يتطرق أيضًا لفهم ضلوع مؤسسات الدولة األخرى يف التأثير على ملف 

البيئة نتيجة تراكم الضغوط االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وقوى العوملة.   

كمية  حتدد  أردنية  مواصفات  غياب  املراجعة  هذه  وجدت  الديزل:  وقود  حرق  عوادم 
هذه  أن  مع  املعدات،  أو  املركبات  يف  الديزل  وقود  حرق  عن  الناجمة  امللوثات  انبعاثات 
االنبعاثات تشكل أحد مصادر تلوث الهواء اجلديرة باالهتمام يف األردن. وتكمن خطورة 
واجلسيمات   )NOx( النيتروجني  أكسيدات  امللوثات:  من  نوعني  وجود  يف  الديزل  عوادم 
الدقيقة )PM2.5(. ومما يزيد من وطأة غياب معايير للنبعاثات، االرتفاع احلاّد يف نسبة 
 12000 بها  املسموح  القصوى  النسبة  تبلغ  إذ  اإلنتاج،  محّلّي  الديزل  وقود  يف  الكبريت 
جزء من املليون وفق شركة مصفاة البترول األردنية33. ومع أن النسبة القصوى املسموح 
شركة  أن  إاّل  املليون،  من  أجزاء   10 هي  األردنية  واملقاييس  املواصفات  ملؤسسة  وفـقًا  بها 
مصفاة البترول األردنية استطاعت احلصول على استثناء من رئاسة الوزراء يعفيها من 
التقيد بهذه املواصفة األردنية حلمايتها من العبء املالي. وقد وجدت دراسة حديثة عن 
األردن، أن نسبة الكبريت يف وقود الديزل تتراوح بني 10000 و12000 جزء من املليون34. 

33  Specifications of Gas Oil. Jordan Petroleum Refinery Company, 2014.

34  Background paper Jordan. MENA SELECT (2017).
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وتعدُّ مركبات الكبريت أحد مكونات اجلسيمات الدقيقة )PM2.5( يف عادم الديزل. ويف 
ضوء تلك احلقائق تعدُّ كمية انبعاثات األردن من ملوثات عوادم الديزل نسبًة إلى عدد 

مركبات الديزل، مرتفعًة مقارنة مع دول العالم التي تفرض معايير قياسية. 

صانعو  عليها  اعتمد  التي  احلسابات  عن  تساؤاًل  أمُده  طال  الذي  االستثناء  قرار  يطرح 
الضارة  وتأثيراته  الهواء  لتلوث  التعرض  بني  بالروابط  العامة  املعرفة  ضوء  يف  القرار 
على صحة اإلنسان وخاصة األطفال. ويشير تقريٌر ملنظمة الصحة العاملية إلى أن تلوث 
الهواء هو »إحدى الوسائل املدمرة الهائلة لصحة األطفال«35. ويشير التقرير نفسه إلى 
الدراسات التي أظهرت وجود روابط بني التعرض لتلوث الهواء قبل الوالدة وبعدها وبني 
مجموعة من املخرجات الصحية السلبية، مثل انخفاض وزن املواليد، وإعاقة منو الرئة، 
وارتفاع مخاطر اإلصابة بااللتهابات الرئوية املزمنة والربو وسرطان الدم عند األطفال، 
فترات  يف  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  لإلصابة  األفراد  قابلية  ازدياد  إلى  إضافة 

الحقة من العمر36.

على رئاسة الوزراء أن تقوم مبراجعة التداعيات السلبية التي نتجت عن قرار االستثناء 
النظر جذريًا  املراجعة مدخًل إلعادة  أن تكون تلك  الديزل احملّلي، على  اخلاص بوقود 
يف التشريعات واألنظمة والتعليمات التي حتكم تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع 
عن  بديل  يوجد  ال  أولى،  وكخطوة  والطاقة.  واإلنشاءات  النقل  وخاصة  القطاعات، 
االمتثال للمواصفة األردنية اخلاصة بنسبة الكبريت يف وقود الديزل محّلي الصنع. ومّلا 
كان غياب معايير رقمية النبعاثات عوادم الديزل من أبرز أسباب التعثر، فعلى مؤسسة 
للمواصفات  مماثلة  للنبعاثات  صارمة  معايير  حتدد  أن  األردنية  واملقاييس  املواصفات 
امللوثات يف  العاملية، مما يقتضي جتهيز محركات الديزل مبنظومة تكنولوجية ملعاجلة 
مركبات  أنواع  جميع  تخضع  أن  ويجب  اجلديدة.  املواصفات  لهذه  امتثااًل  الديزل  عادم 
الديزل من شاحنات وحافلت لهذه املعايير، مبا يف ذلك املركبات التي ُتستخدم يف قطاع 

اإلنشاءات، مثل اخلّلطات والقّلبات وما شابهها.

تنظيم املواد الكيميائية امُلخّلة بعمل هرمونات اجلسم: تشير األبحاث احلديثة إلى تراكم 
الكيميائية االصطناعية يف اختلل وظائف  املواد  العديد من  العلمية بشأن دور  األدّلة 
جهاز الغدد الصماء البشري37. وتسّلط دراسة اشترك يف إعدادها برنامج األمم املتحدة 

35   تلوث الهواء وصحة األطفال: العلج بالهواء النقي، منظمة الصحة العاملية، 2018.
36   املصدر نفسه.

37  R. Lauretta et al. »Endocrine Disrupting Chemicals: Effects on Endocrine Glands«, Frontiers in Endocrinology 

(2019).
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التعرض  بني  تربط  التي  العلقات  »بعض  على  الضوء  العاملية  الصحة  ومنظمة  للبيئة 
ملواد كيميائية مخّلة بعمل الغدد املذكورة واملعاناة من مشاكل صحية«، وتشير الدراسة 
باألخص إلى أن التعرض املبكر لهذه املواد أثناء منو اجلنني وخلل مّدة البلوغ، »يلعب دورًا 
يف ازدياد حاالت اإلصابة باألمراض املتصلة باإلجناب وأنواع السرطان املرتبطة بالغدد 
وفرط  االنتباه  نقص  اضطراب  ذلك  يف  مبا  والتعلمية،  السلوكية  واالعتلالت  الصماء 
احلركة )ADHD(، وااللتهابات والربو ورمبا السمنة ومرض السّكري«38. ومن املعروف أن 
نظام الغدد الصماء يلعب دورًا جوهريًا يف تنظيم وظائف التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر 
 Endocrine( والسلوك لدى اإلنسان. وتوَجد املواد الكيميائية املخّلة بعمل الهرمونات
disruptor chemicals( يف العديد من املنتجات االستهلكية، مثل املبيدات الزراعية 

املتحدة،  األمم  لتقرير  ووفقًا  واألغذية.  التجميل  ومستحضرات  اإللكترونية  واألجهزة 
»ميكن أن يتعرض اإلنسان لهذه املواد عند تناول األغذية واستنشاق الغبار وشرب املياه 

واستنشاق الغازات واجلسيمات يف الهواء وملمسة تلك املواد للجلد«39.

بعمل  مخّلة  األقل  على  اصطناعية  كيميائية  مادة  ألف  احمليط  يف  هناك  أن  ومع 
الكيميائية  املواد  من  فئات  أربع  تخلفه  ما  إلى  تشير  األقوى  األدّلة  أّن  إاّل  الهرمونات، 
)املبيدات الزراعية، ومثبطات االشتعال، وامللدنات والفينوالت الثنائية( من تبعات سلبية 
-إْن  قوية  صلت  وجود  تدعم  العلمية  األبحاث  إن  إذ  للهرمونات،  الوظيفي  األداء  على 
من  األقل  على  ثلثة  يف  الصحية  واالعتلالت  األربع  الفئات  هذه  بني  معّينة-  تكن  لم 
الغذائي،  والتمثيل  العصبي،  واجلهاز  الدماغ  اجليدة:  للصحة  أساسًا  تعدُّ  اجلسم  أنظمة 
إلى درجة عالية  العلمية لم تصل بعد  بأن األدّلة  التناسلية40. ومع اإلدراك  والوظائف 
والكائنات  الكيميائية على صحة اإلنسان  املواد  لهذه  املخاطر احملتَملة  اليقني بشأن  من 
ضرورة  غ  وتسوِّ حقيقية  األخطار  بأن  توحي  واملؤشرات  الدالئل  أن  إاّل  األخرى،  احلية 
اتخاذ خطوات وقائية قبل فوات األوان. علوة على ذلك، فإن الغالبية الكبيرة من املواد 
الكيميائية املتداَولة جتاريًا والبالغ عددها 85 ألف مادة، لم تخضع الختبارات السلمة 
خضوعًا كافيًا. وقد خاضت البشرية جتارب مع مادة احلرير الصخري )Asbestos(، إذ 

كان االعتقاد سائدًا لسنوات عديدة بسلمة هذه املادة قبل اكتشاف آثارها الفتاكة.

املؤسسات  تعتمد  عمومًا،  الكيميائية  املواد  استيراد  أو  تصنيع  يف  السماح  يخص  ما  ويف 
الرقابية والتنظيمية يف األردن على التراخيص التي تقوم بإصدارها الوكاالُت القومية 

38  State of the Science of Endocrine Disrupting chemicals 2012 – Summary for Decision-Makers (2013).

39  Ibid.

40  L. Trasande. »Sicker, Fatter, Poorer«. Houghton Mifflin Harcourt (2019).
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األجنبية املختصة يف الواليات املتحدة األميركية واالحتاد األوروبي. ويشير احملللون إلى 
أن التنظيمات احلالية بشأن املواد الكيميائية يف الواليات املتحدة يشوبها العجز وحتّد 
اخللل  أّن  غير  املستهلكني.  حلماية  التدخل  يف  الفدرالية  التنظيمية  الوكالة  سلطة  من 
األشد وطأًة هو تراجع اإلدارة عن عدد كبير من القواعد واألحكام والتوجيهات البيئية 
سبيل  فعلى  والرقابية.  التنظيمية  التراخيص  إصدار  عند  األردن  عليها  يعتمد  التي 
تقييمات  يفرض  الذي   2016 عام  قانون  نطاق  بتضييق  احلالية  اإلدارة  قامت  املثال، 
ومزيلت  التنظيف  مذيبات  مثل  ساّمة  تكون  أن  ميكن  التي  الكيميائية  للمواد  السلمة 
الطلء، وتبع ذلك برفع حظر مقتَرح على مرّكب الكلوربيريفوس )Chlorpyrifos(، وهو 
التي  أن االعتماد على األحكام  أن يكون ساّمًا عصبيًا41. وهذا يعني  آفات ُيحتَمل  مبيد 

تصدرها الوكاالت القومية األجنبية أصبح محفوفًا باملخاطر.

املواد  تراكيز  لرصد  أردني  برنامج  تصميم  املفيد  من  سيكون  الرقابية،  الزاوية  ومن 
أثر  دراسة  مبشروع  أسوة  دوريًا،  اإلنسان  جسم  يف  الهرمونات  بعمل  املخّلة  الكيميائية 
املبيدات على البيئة املدرج يف اجلدول رقم )2(. ومن الزاوية التنظيمية، تنحصر خيارات 
العاملية الطبية ذات  العمل اجلاّد مع منظمات األمم املتحدة واملؤسسات  املثلى يف  األردن 
العلقة للطلع على ما يستجد علميًا وللمشاركة يف صياغة سبل االستجابة حلماية 
املواتية  والظروف  املصادر  تتوفر  أن  إلى  اإلمكان  قدر  املواد  لهذه  التعرض  من  املستهلكني 
التي تسمح باتخاذ خطوات تشريعية. ولذلك يجب التركيز يف هذه املرحلة على توعية 
وسبل  لتجنبها،  املتاحة  والوسائل  الكيميائية،  املواد  لهذه  الصحية  باآلثار  املستهلكني 
تغيير السلوك لدرء األضرار. وثّمة كّم هائل ومتوفر من املعلومات عن املواد الكيميائية 
كذلك  متاحة  فرص  وثّمة  إليها.  التعرض  تقليل  وسبل  وآثارها  الهرمونات  بعمل  املخّلة 
لريادّيي األعمال للستثمار يف البحث وتطوير مواد بديلة محلية املنشأ واإلنتاج. ولعّل 
البشرية  املصادر  على  يعتمد  إنتاجي  صناعي  قطاع  لتأسيس  نواة  تصبح  اجلهود  هذه 

والتنوع احليوي.

ال  ملواد  والتطوير  البحث  بنشاطات  النانو  وتقنيات  علوم  ُتعنى  النانوية:  املواد  تنظيم 
املليون  من  جزء  بأنه  النانومتر  ف  ويعرَّ نانومتر.   100 أبعادها  من  واحد  قياس  يتجاوز 
النانوية بظواهر سطحية فريدة تسفر عن تغير مفاجئ يف  املواد  املّليمتر. وتتحّلى  من 
مقارنة  جّدًا  مختلفة  خصائص  ومتنحها  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  صفاتها 
اخلصائص  وهذه  نظرائها.  من  حجمًا  األكبر  املقياس  على  تظهر  التي  اخلصائص  بتلك 
على  احلصول  من  ميّكن  مما  مثيلتها،  عن  مختلفة  بصورة  تتصرف  جتعلها  الفريدة 

41  New York Times (2019). »84 Environmental Rules Being Rolled Back Under Trump.« Updated August 29, 2019. 
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فإن  آخر،  ومن جانب  معهودة.  تكن  لم  مْجدية  اقتصادية  عوائد  تطبيقات جتارية ذات 
مرغوبة،  تطبيقات  إلى  وتفضي  النانومتري  املقياس  عند  تنشأ  التي  اخلصائص  هذه 
قد توّلد أيضًا آثارًا جانبية غير مرغوب فيها. ومع ذلك، فإن املعرفة باملخاطر احملتَملة 
للمواد النانوية على صحة اإلنسان والنظم احليوية ما زالت بدائية بسبب قّلة التمويل 
»املستوى  أن  واحلّق  والبيئية.  الصحية  باملخاطر  املتصلة  واألبحاث  للدراسات  املخصص 
احملدود  والفهم  والتراكمية،  السّمية  املواد  هذه  صفات  عن  معرفتنا  يف  نسبيًا  املنخفض 
والعاملي،  الوطني  الصعيدين  على  التنظيمي  اإلطار  يف  والفجوات  لها،  التعرض  ملعدالت 

يجب أن جتعلنا نشعر بالقلق«42.

االستنشاق  خلل  من  النانوية  للجسيمات  يتعرض  اإلنسان  أن  العلماء  يؤكد  وبالفعل، 
والبلع وامتصاص اجللد واحلقن، إذ إن بوسع هذه اجلسيمات الوصول إلى أعضاء اجلسم 
من خلل الدورة الدموية مبا يف ذلك القدرة على اختراق احلائل الدموي الدماغي املناط 
بشأن  املعرفة  قصور  ومع  الغريبة43.  األجسام  من  املركزي  العصبي  اجلهاز  حماية  به 
من  يحذرون  العلماء  أن  إاّل  وأنسجته،  اجلسم  أعضاء  على  النانوية  اجلسيمات  تأثيرات 

ع حدوث ردة فعل )استجابة( مناعية.  توقُّ

وتثير هذه احلقائق تساؤالت عن أطر احلكامة التي ينبغي توظيفها يف األردن لتنظيم 
والتخلص  واستعمالها  استيرادها  وتنظيم  نانوية  مواد  على  احملتوية  املنَتجات  إنتاج 
منها. ووفقًا لوزارة البيئة، فإنه »ال توجد قواعد أو تشريعات يف األردن تتعامل مع املواد 
اخلاصة  والتشريعات  للقوانني  املواد  هذه  إخضاع  أّولي  وبشكل  ميكن  أنه  علمًا  النانوية، 

باملواد الكيميائية«44. 

وترى هذه املراجعة أن فرض التشريعات احلالية على تنظيم املواد النانوية يثير إشكالية 
خطيرة.  فقد تعّرض عدد من الباحثني إلى التحديات التي تواجه مساعي تطبيق أدوات 
تقييم املخاطر احلالية على املواد النانوية يف ضوء اإلدراك بأن التغيرات يف اخلصائص 
امليكانيكية والبصرية واملغناطيسية واإللكترونية لهذه املواد مقارنة مع نظائرها األكبر 
غير  من  ولذلك،  التنبؤ45.  وصعبة  عة  متوقَّ وغير  مفاجئة  تأثيرات  إلى  تؤدي  حجمًا 

42  O. Renn and M. C. Roco, »Nanotechnology and the need for risk governance«, Journal of Nanoparticle Research  

(2006).

43  D. M. Telanu et al. »Impact of Nanoparticles on Brain Health.« Journal of Clinical Medicine (2018).

http://moenv.gov.jo/AR/Projects/Pages/ProjectChemicalsContainingUltrafineParticlesNano.aspx .44  وزارة البيئة

45  O. Renn and M. C. Roco, »Nanotechnology and the need for risk governance«, Journal of Nanoparticle Research 

(2006).
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وإدارتها  وتقييمها  النانوية  للمواد  التعرض  مخاطر  حتديد  بيانات  اشتقاق  الواقعّي 
والبيولوجية لنظائرها كبيرة  الفيزيائية والكيميائية  باستخدام مجموعة اخلصائص 
احلجم. فالتباين الصارخ يف الصفات ال يسمح بذلك حتى وإن تطابقت الصيغة الكيميائية 
املنافع  لتقييم  مختلفة  طرقًا  تتطلب  النانوية  للتقنية  اجلديدة  اخلصائص  إن  للمادة. 
استجابة  تستجيب  تشريعات  صياغة  إلى  احلاجة  يؤكد  مما  املخاطر،  وإدارة  واألضرار 
باحليطة  األخذ  مببدأ  وعمًل  النانوية.  للمواد  والبيئية  الصحية  للتأثيرات  ملئمة 
)Precautionary Principle( الذي أصبح أساسًا يف صنع السياسات البيئية يف االحتاد 
املنتجات  استقدام  أو  إنتاج  حظر  األردن  يف  املختصة  املؤسسات  على  يجب  األوروبي، 

احملتوية على مواد نانوية إلى أن يتم إعداد التشريعات املناسبة لها.

السياسات البيئية العامة: تعاني عملية صنع السياسات البيئية يف األردن من حالة من 
ل أولويات املشّرع. ومن املمكن دراسة سياسة تشجيع )أو عدم  عدم االستقرار بسبب تبدُّ
التي تشوب  االتزان  لتوضيح حالة عدم  )الهايبرد(  الهجينة  السيارات  اقتناء  تشجيع( 
جتديد  عدم  إلى   2018 عام  يف  احلكومة  بادرت  فقد  البيئية.  السياسات  صنع  عملية 
 .2012 اإلعفاءات الضريبية التي كانت سارية على اقتناء السيارات الهجينة منذ عام 
وإذا كان باإلمكان احلكم على سياسة منح اإلعفاءات بأنها كانت ناجحة يف ضوء التغير 
امللحوظ يف قرارات املستهلك وإقباله على شراء هذا النوع من املركبات كما صمم له املشرع، 
جّراء  من  احلكومية  اإليرادات  يف  االنخفاض  كان  إذا  عّما  التساؤل  الطبيعي  من  فإنه 
اإلعفاءات الضريبية هو ما دفع باحلكومة إلى إلغائها. فإذا كان هذا االفتراض صحيحًا، 
فإنه يثير تساؤاًل عن سبب التغاضي عن املنافع التوافقية التي جلبتها هذه السياسة. فهل 
أصبح تدّني استهلك قطاع النقل من الوقود بل أهمية؟ وهل أصبحت قيمة االنخفاض 
أقل أهمية من رفع مستوى اإليرادات احلكومية؟ وهل سقط  الوقود  يف فاتورة استيراد 
حسابات  من  املواطنني  من  عريضة  لشريحة  التنقل  نفقات  تخفيض  على  احلرص 
احلكومة؟ وهل أصبح التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة هدفًا للمستقبل البعيد؟ 

وهل أصبح احلّد من ملوثات الهواء الضارة بالصحة هدفًا ال يستحق املواطن أن يناله؟

مكتسبات  إلى  البيئية  األهداف  ترجمة  على  احلكومة  قدرة  عدم  املثال  هذا  يكشف 
املبكر  املوت  عن  ناجمة  اقتصادية  أعباء  احلكومة  يحّمل  الهواء  فتلوث  اقتصادية. 
وانخفاض اإلنتاجية. فوفقًا للبنك الدولي، بلغت الكلف االقتصادية الناجمة عن تلوث 
1.15% من الناجت احمللي اإلجمالي يف عام  116 مليون دينار أو  الهواء احمليط يف األردن 

.46 2006

46  Hashemite Kingdom of Jordan-Systematic Country Diagnostic. World Bank (2016).
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وأولويات  األردن  منها  يعاني  التي  واالقتصادية  املالية  الضغوط  املراجعة  هذه  وتتفهم 
تستدعي  احلكمة  ولكن  املالي،  التوازن  واستعادة  العام  الدين  تخفيض  يف  احلكومة 
املدى.  بعيدة  االقتصادية  واألهداف  األمد  قصيرة  املالية  األهداف  بني  التباين  فهم 
صنع  عند  أهميًة  القطاعي  التكامل  إيلء  السليم  التخطيط  متطلبات  تستدعي  كما 
السياسات العامة للكشف عن سبل حتقيق منافع تنموية توافقية مشتركة. فإذا انصّب 
اهتمام املشّرع على تداعيات سياسة »الهايبرد« على قطاع املالية العامة وامليزان التجاري 
قطاعات  على  السياسة  لهذه  اإليجابي  الوقع  إلى  كذلك  اإلشارة  ميكن  فإنه  وحْسب، 
الطاقة والبيئة والنقل والصحة العامة. كما يشير املثال السابق إلى حقيقة أخرى، وهي أن 
السياسات البيئية سياسات اقتصادية بامتياز. فحماية البيئية وصون النظم الطبيعية 
هو  القرار  صانعي  يواجه  الذي  التحدي  ولكن  اقتصادية.  مكاسب  تصاحبهما  ما  دائمًا 
األجل  طويلة  البيئة  حماية  أهداف  بني  التوفيق  يف  واخلبرة  واملهارة  املعرفة  اكتساب 
ذات  والسياسات  الساعة  هموم  حتكمها  التي  السياسية-االقتصادية  املؤسسة  وأهداف 
املردود السريع. ومع اإلقرار بهذا التحدي الهيكلي، فإّن على احلكومة أاّل جتعل السياسات 
البيئية رهينة السياسات املالية قصيرة األجل واألفق، وإاّل فقدت القدرة على وضع آليات 

حتفيزية حلماية البيئة وتقليل استهلك املوارد الطبيعية وتغيير أمناط السلوك. 

األردن  يف  البيئة  ملف  أن  واحملللون  املراقبون  يرى  البيئة:  وحماية  التنموية  اخلطط 
يعاني من التهميش احلكومي نتيجة مجموعة من العوامل. وال تؤمن هذه املراجعة بأن 
ثلث  التقاء  نتاج  هو  بل  ل،  متأصِّ نهج  أو  راسخة  رسمية  عقيدة  عن  نابع  اإلهمال  هذا 
عمل  فرص  وخلق  االقتصادي  النمو  تنشيط  يف  احلكومية  األولوياُت  ومتثل  تيارات. 
على  املوافقة  إلى  باحلكومة  يدفع  الذي  األول  التياَر  احلكومية  اإليرادات  مستوى  ورفع 
استثمارات استراتيجية ذات عواقب بيئية وخيمة. والتيار الثاني يجلبه أصحاب املصالح 
لهم  للسماح  السياسي  القرار  صنع  عملية  على  التأثير  يحاولون  الذين  االقتصادية 
البيئة وصحة  القانون على حساب حماية  باالستثمار ومنحهم إعفاءات استثنائية من 
واملجتمع  الدولة  يف  بثقافٍة  الثالث  التيار  ويتصل  احلكامة.  عمليات  تغييب  مع  اإلنسان 
غير معنية باحلفاظ على البيئة وغير مدرِكة للخدمات االجتماعية-االقتصادية التي 
تْسديها األنظمة البيئية وغير متفّطنة للواجب األخلقي للبيئة. وميكن عّد سياسات 
النشاطات  من  السمكّي  واالستزراع  النحاس  خام  وتعدين  الصخري  الزيت  يف  االستثمار 

التي ستكون لها عواقب ذات كلف اقتصادية وبيئية باهظة.

وإنهاء  املستقبل  يف  األردن  يف  البيئية  والنظم  اإلنسان  حماية  نطاق  توسيع  باب  ومن 
حالة التهميش يف ظّل التيارات الثلثة املذكورة سابقًا، تدعو احلاجة إلى إجراء عملية 
مراجعة استراتيجية للوقوف على املصاعب املؤسسية التي تنخر يف والية وزارة البيئة 
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املراجعة  عمليُة  تتجاوز  أن  وينبغي  الوطني.  القرار  صنع  منظومة  يف  موقعها  وتزعزع 
اإلصلحاِت التدريجية الفنية، لتشمل استجلء الظروف الكفيلة باسترداد وزارة البيئة 
املؤسسات  السيادية يف احلكومة، وإرساء مرجعيات لتنظيم علقاتها مع جميع  واليتها 
احلكومية، كي يتسنى لها القيام باملسؤوليات املناطة بها وفق قانون حماية البيئة رقم 

)6( لسنة 2017.

ويبعث على القلق ما يتم تداوله عن احتمال دمج وزارة البيئة بوزارة أخرى. وهنا ال بد 
البيئة يف مراقبة  الدور اجلوهري لوزارة  إلى أن مثل هذا الدمج يتعارض مع  من اإلشارة 
النشاطات االقتصادية، مبا يف ذلك تلك التي تقع حتت مظلة الوزارات األخرى )مثل وزارة 
الى تضارب املصالح، ويثير بالتالي  الدمج يؤدي  الزراعة(. وعليه، فإن هذا  النقل ووزارة 

تناقضات دستورية وقانونية. 

كما يجب استيضاح املوقع االستراتيجي لوزارة البيئة يف البرنامج الوطني حلماية البيئة: 
يتجاوز  إنه  أم  واملتابعة،  واملراقبة  والرصد  العامة  السياسات  إعداد  على  مقصور  هو  هل 
الوزارة  دور  تأرجح  فقد  البيئية؟  للمشاريع  امليداني  التنفيَذ  ليتضمن  املسؤوليات  تلك 
اإلدارات  لرغبات  وفقًا  القطبني  هذين  بني  وإيابًا  ذهابًا  األخيرة  اخلمس  السنوات  يف 
وزارة  تراجع  أن  يلزم  كما  املؤسسي.  واالرتباك  الرؤية  ضبابية  يف  تسبب  مما  املتعاقبة، 
األهداف  يف  معها  تتقاطع  التي  التنفيذية  اجلهات  مع  االستراتيجية  الشراكات  البيئة 
والبرامج، من أجل توضيح األدوار وتفادي االزدواجية، ومتكني هذه املؤسسات من توسيع 
نشاطاتها جغرافيًا. ويف النهاية، ينبغي أن تؤدي عمليات املراجعة إلى تطبيع ملف البيئة 
واألنظمة  املعّدلة  القوانني  من  حزمة  على  نتائجها  تنعكس  وأن  احلكومية،  اإلدارات  يف 
الداعمة وهياكل اتخاذ القرار التي ال تشوبها التشوهات أو االستثناءات. ولتحقيق هذه 
الوزراء  رئاسة  تتبّناها  عامة  وطنية  بيئية  سياسة  إعداد  يجب  اجلذرية،  اإلصلحات 

وتؤسس لوالية وزارة البيئة املنشودة.

ومما ال شّك فيه أن احلكامة التي تتسم باملشروعية واملصداقية واإلنصاف تشّكل عصب 
احلياة السياسية العامة السليمة. ويف ضوء قصور فعالية املؤسسات أو اللجان التي تناط 
بها تفعيل عمليات احلكامة البيئية، من املفيد إعادة النظر يف مرجعيات التأسيس وهياكل 
اتخاذ القرار للوقوف على املعوقات سياسية كانت أم مؤسسية أم فنية أم لوجستية، وتبّني 
اإلصلحات املناسبة لتصويب أوُجه اخللل. وأولى اخلطوات املنشودة يف هذا السياق هي 

التأكيد على عدم تشويه عمليات احلكامة من خلل اإلعفاءات االستثنائية. 

ترتكز  ال  البيئة  وحماية  االقتصادي  النمو  بني  التناقض  فكرة  أن  املراجعة  هذه  وتؤكد 
على أّي حقائق علمية مثبتة، بل هي فكرة أيديولوجية مرتبطة باخللفات السياسية 
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حول الدور املناط )أو غير املناط( بالدولة يف إدارة االقتصاد وتنظيم امللف البيئي. وملن 
يؤمن بدور السوق احلّر واألسعار يف توزيع املصادر بكفاءة وتقييم السلع بدقة، تدعو هذه 
املراجعة إلى تقدير الكلف املالية الناجمة عن تلوث الهواء، وتدهور التربة، وقطع األشجار، 
واستهلك   ،)Tailings( العادمة  الصناعية  املخلفات  وتخزين  احليوي،  التنوع  وخسارة 
اجلدوى  احتساب  يف  مدخًل  لتكون  وذلك  النحاس،  خام  استخراج  عمليات  خلل  املياه 
احلوادث،  من  الوقاية  بإجراءات  املقترنة  الكلف  إضافة  ويجب  للمشروع.  االقتصادية 
املوقع  تأهيل  إعادة  كلف  وكذلك  املهنية،  السلمة  درجات  أعلى  تضمن  أن  ينبغي  التي 
بعد انتهاء عمليات التنجيم واالستخراج. إّن إعادة النظر يف دراسة اجلدوى االقتصادية 
تساعد على تسليط الضوء على الكلف احلقيقية ملثل هذا النوع من املشاريع، مع إدراك 
أن املجموعات املتضررة ستكون محصورة بالعاملني يف منجم النحاس واملجتمعات احمللية 
املجاورة للمنجم، بينما تتكدس املنافع املالية يف مراكز القوة. ثم إن األجيال القادمة هي 

التي ستتحمل عبء تدهور النظم البيئية.

يثير هذا املثال احلاجة إلى تطوير القدرات على تقدير الكلف االقتصادية واالجتماعية 
واألمنية للتدهور البيئي، وتعميم هذا املفهوم يف دراسات اجلدوى ودراسات تقييم األثر 
تقدير  مت  االقتصادية،  البحوث  ملنتدى  دراسة  ففي  املالية.  احملاسبة  ونظم  البيئي 
والصرف  الشرب  مياه  صلحية  عدم  عن  الناجم  البيئي  للتدهور  السنوية  الكلف 
2008 يف عدد من الدول  الصحي، وتلوث الهواء احمليط، وتدهور األراضي الزراعية لعام 
 العربية. ويف األردن بلغت الكلف 377.3 مليون دينار )2.5% من الناجت احمللي اإلجمالي(
لعام 2008 47. ويشار إلى أن هذه الكلف السنوية التقديرية تنحصر يف ثلث فئات بيئية 
األسماك،  ومصائد  والسواحل  العذبة  واملياه  والغابات  املراعي  تدهور  كلف  تشمل  وال 
إدارة  وسوء  والتصحر،  احليوي،  التنوع  يف  احملتملة  واخلسائر  اجلوفية،  املياه  واستنزاف 

النفايات، وتأثيرات تغير املناخ. 

47  Larsen, B. 2010. Cost Assessment of Environmental degradation in the Middle East and North Africa Region. 

Economic Research Forum.
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الخالصة والتوصيات

االستراتيجية  الغايات  حتقيق  يف  بالغة  صعوبات  األردن  يف  البيئة  حماية  ملف  يواجه 
واستنزاف  التلوث  عن  الناجمة  الضارة  اآلثار  من  والبيئة  اإلنسان  حماية  إلى  الهادفة 
لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  يف  املدرجة  املشاريع  إجناز  نسبة  أن  ومع  املتجددة.  املوارد 
اإلقرار  ومع  املهنية،  من  عالية  درجة  وعلى  مكتملة  تكون  تكاد   )2019-2017( البيئة 
بأن احلفاظ على البيئة يعتمد على اإلجناز التراكمي، وجدت هذه املراجعة أن جسامة 
الضغوط االقتصادية، وضعف اجلهاز الرقابي، والتراخي يف إنفاذ القانون، وضعف الوزن 
السياسي لوزارة البيئة، عوامل حالت دون أن تترَجم هذه اإلجنازات إلى انخفاض يف شدة 
التلوث، أو إلى احلدِّ من استنزاف املوارد الطبيعية املتجددة، أو إلى حماية التنوع احليوي 

من التدهور.

وضعها  ميكن  التي  التوصيات  من  مجموعة  تاليًا  املراجعة،  هذه  يف  تقدم  ما  على  وبناء 
األخرى  احلكومية  واملؤسسات  البيئة  ووزارة  الوزراء  مجلس  يف  القرار  صانعي  أيدي  بني 

للرتقـاء بجهود حماية البيئة:

مجلس الوزراء:
وزارة  والية  تأكيد  إلى  تهدف  كافة،  األطياف  تشمل  وطنية  مراجعة  عملية  إجراء   )1

البيئة يف احلكومة وإرساء مرجعيات لتنظيم علقاتها مع جميع املؤسسات احلكومية 
كي يتسنى لها القيام باملسؤوليات املناطة بها وفق القانون.

إعداد سياسة بيئية وطنية عامة تتبّناها رئاسة الوزراء وتؤسس لوالية وزارة البيئة   )2

املنشودة. 

البيئة ليمثل جزءًا ال ميكن  إنشاء برنامج متويل مستدام للبرنامج الوطني حلماية   )3

التفاوض عليه يف املوازنة العامة السنوية واخلطط املالية املرحلية.

االستثمار يف بناء قدرات هياكل اللمركزية وتفعيل آليات صنع القرار فيها لتكون ذات   )4

والية سياسية على اتخاذ قرارات بشأن اخلطط التنموية على املستوى احمللي ودمج 
احملور البيئي يف عمليات صنع القرار.

األخذ مببدأ الترابط متعدد القطاعات عند صنع السياسات العامة، واحتساب املنافع   )5

غات املالية البحتة قصيرة األمد. التوفيقية للسياسات البيئية، وعدم تغليب املسوِّ

القطاع  لتشجيع  فنية،  وبرامج  حتفيزية  سياسات  يضم  وطني  برنامج  تأسيس   )6

منهجية  وتوظيف  بالبيئة،  الرفيقة  والتقنيات  اإلدارة  أساليب  تبني  على  الصناعي 
اإلنتاج النظيف والكفؤ يف استهلك الطاقة واملياه واملواد األولية. 
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للتدهور  واألمنية  واالجتماعية  االقتصادية  الكلف  تقدير  على  القدرات  تطوير   )7

ونظم  البيئي  األثر  تقييم  ودراسات  اجلدوى  دراسات  يف  املفهوم  هذا  وتعميم  البيئي، 
احملاسبة املالية. 

إعادة النظر يف اإلعفاءات االستثنائية، وخاصة تلك املرتبطة بتراكيز نسبة الكبريت   )8

يف  التنقيب  بأعمال  تسمح  التي  وتلك  الصنع،  محّلي  الديزل  وقود  يف  بها  املسموح 
احملميات الطبيعية.

إصدار وإقرار األنظمة والتعليمات التي حتكم تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع   )9

العاملية،  للمواصفات  مماثلة  الديزل،  عوادم  النبعاثات  معايير  وحتدد  القطاعات، 
بالتعاون مع مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية واجلهات ذات العلقة.

وزارة البيئة:
إعادة النظر يف مرجعيات التأسيس وهياكل اتخاذ القرار يف املؤسسات أو اللجان التي   )1

ُيناط بها تفعيل عمليات احلكامة البيئية، للوقوف على املعوقات وتبني اإلصلحات 
املناسبة لتصويب أوجه اخللل.

إجراء مراجعة استراتيجية الستيضاح املوقع االستراتيجي لوزارة البيئة يف البرنامج   )2

الوطني حلماية البيئة، ووقف حالة التأرجح بني قطَبي التنظيم والتنفيذ.

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع اجلهات التنفيذية التي تتقاطع مع وزارة البيئة يف   )3

األهداف والبرامج، من أجل توضيح األدوار، وتفادي االزدواجية، ومتكني هذه املؤسسات 
من توسيع نشاطاتها.

املانحني  ِقبل  من  ذة  املنفَّ املشاريع  بني  التنسيق  لضمان  االستراتيجي  التخطيط   )4

استراتيجيات  يف  املشاريع  هذه  مخرجات  تطبيع  على  والعمل  البيئة،  وزارة  لصالح 
الوزارة واحلكومة، لتصبح جزءًا من برنامج وطني غير مرتبط أو محكوم بتوفر الدعم 

اخلارجي.

اختيار مؤشرات بيئية وطنية ذات دالالت متعددة األبعاد، لإلحاطة باملسببات واآلثار   )5

وسبل االستجابة، إلى جانب وصف حالة البيئة.

الشبابية  واملراكز  الثقافية  واملنتديات  األكادميية  املؤسسات  يف  نقدية  ندوات  عقد   )6

مع  العام  اجلمهور  تفاعل  وتيسير  الوزارة،  تصدرها  التي  التقارير  محتويات  ملناقشة 
القضايا البيئية وصنع ثقافة مجتمعية معنية باحلفاظ على البيئة.
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العمل على ترجمة التقارير التي تصدرها الوزارة إلى اللغة العربية، لتمكني اجلمهور   )7

العام من التفاعل مع محتوياتها.

حماية النظم البيئية واحليوية وصونها:
بقانون  البيئية  النظم  خلدمات  اإلرشادية  والقواعد  السياسات  مجموعة  صياغة   )1

وطني، وتعميم هذه املقاربة على املستوى الوطني لتكون جزءًا من برنامج استراتيجي 
وطني غير مرتبط بتوفر الدعم اخلارجي.

التعليم  منظومة  يف  البيئية  األنظمة  خلدمات  املستدام  االستخدام  معارف  دمج   )2

الوطني، وعلى املستوى اجلامعي على وجه اخلصوص.

العمل على تخفيف وطأة التلوث البيئي يف املناطق »الساخنة« املتدهورة بيئيًا التي   )3

ووضع  واحلّلبات،  الظليل  ومنطقَتي  األكيدر  ومكّب  الزرقاء  )سيل(  حوض  تشمل 
اخلطط االستباقية حلماية مناطق ساخنة أخرى من اإلخفاق البيئي.

املالية والفنية إلعادة تأهيل املناطق »الساخنة« املتدهورة بيئيًا والتي  املوارد  حشد   )4

ومنطقة  واحلّلبات  الظليل  ومنطقَتي  األكيدر  ومكّب  الزرقاء  )سيل(  حوض  تشمل 
تلل الفوسفات.

جميع  جهود  وتقييم  األردن،  يف  احليوي  التنوع  حالة  لدراسة  شاملة  مراجعة  إعداد   )5

املؤسسات الوطنية العاملة يف هذا القطاع، مبا يف ذلك اللجنة الوطنية للتنوع احليوي.

العمل على إكمال الشبكة الوطنية للمناطق احملمية ليصل متثيلها إلى ما نسبته %17   )6

من مناطق اليابسة وما نسبته 10% من املناطق الساحلية والبحرية، وتعزيز منظومة 
املناطق احملمية ورفدها بأعلى إطار قانوني ممكن.

االقتصادية  العقبة  منطقة  يف  الساحلية  للمناطق  املتكاملة  اإلدارة  مبادئ  تطبيق   )7

اخلاصة.

مراقبة عناصر البيئة وحمايتها:
خلل  من  احمليط  الهواء  نوعية  لتحسني  األمد  طويلة  وطنية  استراتيجية  إعداد   )1

التخفيض املنهجي النبعاثات ملوثات الهواء، وخاصة اجلسيمات الدقيقة.

رصد تراكيز اجلسيمات الدقيقة )PM2.5( العالقة يف جميع محطات مراقبة نوعية   )2

ها مؤشرًا على تلوث الهواء على نطاق  الهواء احمليط يف أنحاء اململكة، واستخدامها بعدِّ
واسع.
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مراجعة املواصفات األردنية املتصلة بنوعية الهواء وحتديثها مبا يتوافق مع معايير   )3

منظمة الصحة العاملية.

االنبعاثات  كمية  مراقبة  لتشمل  الثابتة  املصادر  من  الهواء  نوعية  مواصفات  تعديل   )4

.)Pollution Load(

الهواء  مبلوثات  ُيعرف  وما  الرصاص  لتشمل  املرصودة  الهواء  ملوثات  قوائم  حتديث   )5

السامة.

ملوثات  انبعاثات  إلى  املؤدي  املفتوح  العشوائي  احلرق  ملنع  رادعة  وطنية  آلية  وضع   )6

الهواء عالية السّمية.

تغير املناخ:
ف بسلسة يف االستراتيجيات القطاعية. دمج جهود التخفيف والتكيُّ  )1

تشكيل وتيسير عمل الفرق الوطنية التي ينص نظام تغير املناخ على تأسيسها، إلتاحة   )2

الفرصة أمام مؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص ومراكز البحوث للمساهمة يف 
عمل اللجنة بوصفهم شركاء فاعلني.

تطبيع قضية تغير املناخ يف الفكر االستراتيجي الوطني.  )3

التنظيم البيئي للنشاطات التنموية:
تعزيز قدرات جهاز التفتيش الرقابي بشريًا وماليًا وفنيًا وتكنولوجيًا.  )1

 )Strategic Environmental Assessment( اعتماد التقييم البيئي االستراتيجي  )2

والزراعة  واملياه  واملعادن  الطاقة  قطاعات  يف  االستثمارية  املشاريع  تأثير  لدراسة 
والسياحة على البيئة.

تنظيم املواد الكيميائية:
واملواد  عمومًا  الكيميائية  للمواد  اإلنسان  ض  تعرُّ ملف  بإدارة  تختص  وحدة  إنشاء   )1

املخّلة بعمل الهرمونات خصوصًا، وذلك بالعمل مع منظمات األمم املتحدة واملؤسسات 
العاملية الطبية ذات العلقة للطلع على ما يستجد علميًا، واملشاركة يف صياغة سبل 
حلماية املستهلكني، وتطوير حملت للتوعية باآلثار الصحية لهذه املواد الكيميائية 

والوسائل املتاحة لتجنبها، وسبل تغيير السلوك لدرء األضرار.
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ومراقبتها  اإلنسان  جسم  يف  الهرمونات  بعمل  املخّلة  الكيميائية  املواد  تراكيز  رصد   )2

دوريًا.

والبيئية  الصحية  للتأثيرات  مناسبة  استجابة  تستجيب  جديدة  تشريعات  صياغة   )3

استقدام  أو  إنتاج  وحظر  املخاطر،  وإدارة  واألضرار،  املنافع  لتقييم  النانوية،  للمواد 
املنتجات احملتوية على مواد نانوية إلى أن يتم إعداد هذه التشريعات املناسبة.

السلطة القضائية:
تأسيس محكمة بيئية ورفدها بكادر من القضاة واحلقوقيني امللّمني بالعلوم الطبيعية   )1

واالجتماعية واملّطلعني على اخلطاب العام بشأن التحديات البيئية.

رفع مستوى الوعي لدى اجلهاز القضائي بشأن جسامة التعديات البيئية وآثارها على   )2

املوارد الوطنية واملكتسبات االقتصادية واالجتماعية. 
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