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مقدمة

بد لنا من اإلشارة إلى األسباب التي دعت اململكة األردنية الهاشمية
يف البداية ال ّ
لالنخراط يف أعمال التنمية املستدامة ،والتي تهدف بطبيعة احلال إلى الوصول إلى
مرحلة مستقرة من التوازن بني النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ،واحلفاظ على
تعرض ًا مستمر ًا وخطير ًا للعوامل
العناصر ّ
املكونة للنظام البيئي يف األردن كونها تتعرض ّ

التي تهدد دميومة تلك العناصر أو التأثير املباشر أو غير املباشر على جودتها ،ما ينعكس
سلب ًا على عناصر النظام البيئي كله.
وحري بنا التطرق إلى التحديات التي تهدد عناصر النظام البيئي يف األردن ،وهي:
ٌّ
 التسارع يف الزيادة السكانية وزيادة الرقعة العمرانية الناجتة عن موجات اللجوء التيتعرضت لها اململكة خالل العقود الثالثة املاضية وما زالت تتعرض لها.
 التمدد العمراني والتنوع يف الصناعات وزيادة أعداد املنشآت الصناعية ،والتي لميراع معظمها الشروط البيئية أو لم تستمر باالمتثال احلقيقي لتلك الشروط أثناء
عمليات اإلنتاج.

 التغير املناخي ،إذ تعيش اململكة يف ّالتغيرات
ظل تغيرات كبيرة يف املناخ تتمثّ ل يف
ّ
بدرجات احلرارة وكميات هطول األمطار ،ما يشكّ ل خطر ًا محدق ًا بالنظم الطبيعية
للتعرض لدرجات احلرارة الشديدة واجلفاف والفيضانات
والبشرية يف اململكة ،نظر ًا
ّ

والعواصف واالنهيارات األرضية .وتتزايد هذه املخاطر من حيث التكرار والشدة مبرور
السنني بسبب تغير املناخ.

()1

 احلاجة إلى تعزيز إدماج األبعاد البيئية يف السياسات الوطنية املختلفة ،ويفاالتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة األطراف.
 التغير املتسارع يف أمناط اإلنتاج واالستهالك وتشابك العالقات بني القطاعات ،مثلاملياه والزراعة والطاقة والتطوير احلضري.
 احلاجة إلى استثمار الفرص االقتصادية واالستثمارية الواسعة ،وخاصة من خاللالتمويل املناخي العاملي الذي يتطلب إطار ًا تشريعي ًا ومؤسسي ًا متين ًا يف الدول التي
حتظى بفرص احلصول على هذا التمويل .إضافة إلى الفرص التي يحملها االقتصاد
األخضر لرفد االقتصاد احلديث سواء يف الدول الصناعية أو حتى يف الدول النامية
فحسب ،إمنا أيض ًا يف
الناهضة ،ومساهمته ال يف حتسني نوعية احلياة للمجتمعات
ْ

1

للتكيف وآثار التغير املناخي يف األردن.2021 ،
اخلطة الوطنية
ّ
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ّ
توظف املزيد من األيدي العاملة ،وجتذب
إيجاد مشاريع ريادية ،وشركات ناشئة
استثمارات نوعية ،وحتقق العدالة والشمول االجتماعي.

أو ً
ال :قطاع البيئة في األردن

جتدر اإلشارة إلى أنه نتيجة تزايد االهتمام بقضايا البيئة وتزايد الضغوط على عناصرها،
قد استوجب التفكير يف إنشاء وزارة مستقلة لشؤون البيئة .فقد تأسست وزارة البيئة عام
أقره مجلس
 ،2003مبوجب قانون حماية البيئة املؤقت رقم ( )1لسنة  ،2003والذي ّ

ثم تاله قانون حماية
األمة األردني ليصبح قانون حماية البيئة رقم ( )52لسنة ّ ،2006
البيئة رقم ( )6لسنة  .2017بهذا وقع على عاتق هذه الوزارة ﺣﻤﺎﻳﺔ البيئة واحلفاظ

ﻋﻠﻰ النظم البيئية ﻣﻦ خالل وضع األطر التشريعية وإنفاذها ،وإعداد االستراتيجيات
والسياسات ،ونشر الثقافة البيئية ،والتحول نحو اقتصاد أﺧﻀر ﻋﺒﺮ بناء مؤسسي داعم
واحلد ﻣﻦ التلوث واآلثار السلبية ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﻤﻟﻨﺎﺧﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻲﻓ ﺤﺗﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ مستدامة،
ّ
ً
متواصال إلى تنفيذ التشريعات
وﻓﻖ ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ .ومنذ ذلك الوقت تسعى الوزارة سعي ًا
والتعليمات والقرارات الصادرة عنها ،بصفتها املرجع املختص على املستوى الوطني يف ما
يخص القضايا البيئية ،مع التداخل الكبير وتوافق املصالح مع بعض الوزارات ،مثل وزارتي
حمل وزارة البيئة مسؤولية حماية البيئة من التلوث ،وتنظيم
املياه والزراعة ،األمر الذي ّ

النشاطات التي لها أثر مباشر وغير مباشر على عناصر البيئة كافة.

()2

قرت لوزارة البيئة خالل
ومتاشي ًا مع ما مت ذكره،
ّ
يتعي النظر يف املوازنات املالية التي ُأ ّ

األعوام اخلمسة املاضية ،والتي ميكن أن نستكشف من خاللها نسب اإلجناز احلقيقي

والفعلي لكافة برامج الوزارة واخلطط املدرجة ضمن كافة االستراتيجيات املعدة للوزارة
من حلظة تأسيسها عام  2003وحتى اآلن ،إذ تشير األرقام الواردة يف موازنات الوزارة
لألعوام  32021 - 2017إلى قلة املبالغ املرصودة للوزارة لألعوام اخلمسة املذكورة ،ال
سيما إن ُقورنت بحجم األعمال املوكلة إليها ،وبحجم العناصر التي ما زالت تهدد عناصر

البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر سريع ًا مبوازنات
وزارة البيئة لألعوام القادمة ،وذلك تعظيم ًا للجهود التي تقدمها الوزارة يف حماية
عناصر البيئة (الهواء ،املاء ،التربة( ،وإدارة النفايات ،واحملافظة على املوارد الطبيعية
والتنوع احليوي ،ومواجهة آثار التغيرات املناخية ،والتوجه نحو االقتصاد األخضر.

()4

 2فرح عطيات ،جريدة الغد ،حتقيق صحفي :خبراء :رفع موازنة "البيئة" متواضع ،مارس .2021 ،1
 3املرجع :خبراء ،رفع موازنة البيئة ،متواضعhttp://moenv.gov.jo/Default/EN .
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عناصر البيئة
 - 1المياه.

يعد األردن من ضمن أكثر البلدان فقر ًا يف مصادر املياه ،إذ إن موارد املياه املتجددة فيه
ُّ
مكعب للفرد ،وهي أقل بكثير من حصة الفرد عاملي ًا ،والتي تبلغ
تبلغ أقل من  100متر ّ
مكعب ،وتدل على نقص شديد يف املياه .ولذا سعت وزارة املياه لضمان توفير
 500متر ّ

االستدامة واالستمرارية للوصول إلى املياه خالل الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ
احلد من التلوث ،ووقف إلقاء النفايات
القصوى ،من خالل حتسني نوعية املياه عن طريق
ّ

تسربها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه املجاري غير
واملواد الكيميائية اخلطرة ،وتقليل ّ

املعاجلة بزيادة نسبة إعادة استخدام املياه املعاجلة.

واعتماد ًا على طرق املعاجلة وجودتهاُ ،يكن استخدام احلمأة املهضومة واملثبتة على

ويكن استخدام
ٍ
كل من األراضي اخلاصة أو العامة من أجل تنسيق احلدائق أو الزراعةُ .

احلمأة املعاجلة (مثل احلمأة
املسمدة ،أو احلمأة املزالة من أحواض التجفيف املزروعة،
َّ

العشب ،أو
وغيرها) يف الزراعة ،أو يف احلدائق املنزلية ،أو مناطق التشجير ،أو زراعة ُ
تنسيق احلدائق واملتنزهات ،أو مالعب اجلولف ،أو استصالح املناجم ،أو األغطية ملقالب

النفايات ،أو للتحكم يف تعرية التربة.
املغذيات ،أقل من املوجودة يف
ومع أن احلمأة حتتوي على مستويات منخفضة من
ّ
األسمدة التجارية (للنيتروجني والفوسفور والبوتاسيوم على التوالي) ،فإن احلمأة
ُيكنها أن ُت َع ِ ّوض جزء ًا كبير ًا من متطلبات السماد .إضافة إلى ذلك ،فإن احلمأة املعاجلة

تتميز بخصائص أعلى من تلك التي يف األسمدة التجارية مثل نفش التربة ،أو نفخها ،أو
تضخيمها ،واالحتفاظ باملاء ،وإطالق ا ُملغذيات مبعدالت بطيئة ومستقرة.

ّ
املسطحات املائية ،مبا يف ذلك البحيرات واألنهار والبحار
ويعرف تلوث املياه بأنه تلوث
ّ

واملياه اجلوفية .واستناد ًا إلى ما سبق ،تسعى وزارة البيئة إلى حماية مصادر املياه املتعددة
كافة بوضع األطر التشريعية ،من خالل:
 عينات املياه اجلوفية اخلام قبل املعاجلة ،إذ مت االعتماد على املواصفة القياسيةاألردنية ملياه الشرب رقم ( )2015/286للخواص الفيزيائية والكيميائية واحليوية.
 عينات مياه السيول واألودية ،إذ مت اعتماد املواصفة القياسية (،)2014/1766إضافة إلى املواصفة القياسية رقم (.)2006/893
 مياه السدود ،إذ مت اعتماد املواصفة القياسية األردنية ،مواصفة دليل نوعية مياهالري (.)2014/1766
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 عينات املياه اخلارجة من محطات معاجلة مياه الصرف الصحي ،إذ مت اعتماد املواصفةالقياسية األردنية (.)2006/893
 عينات املياه اخلارجة من محطات معاجلة املياه العادمة الصناعية ،إذ مت اعتماداملواصفة القياسية األردنية (.)2007/202
وبطبيعة احلال ،فإن كثرة البالغات الواردة حول نوعية املياه يف بعض مناطق العاصمة
واحملافظات ،تؤشر إلى ضرورة إحكام املراقبة واالمتثال احلقيقي للمواصفات املتصلة
باملياه أعاله.

()5

وحري بنا اإلشارة إلى أن التوجه نحو حلول معاجلة املياه العادمة ،وحتلية مياه البحر،
ٌّ

مفر منه ،بل ال بد من تشجيع هذه
وإعادة استخدام املياه املعاجلة هو خيار استراتيجي ال ّ
بد من دراسة اآلثار البيئية احملتملة ،وتطوير
احللول ومتكينها محلي ًا .وخالل ذلك ،ال ّ
املعايير واملواصفات واإلرشادات اخلاصة بكل نوع من املياه بحسب استخداماته .ومن أهم

عمان ،والذي ُيعد األول واألكبر من نوعه
األمثلة على ذلك ،مشروع ناقل مياه العقبةّ -

لتحلية مياه البحر األحمر واستخدامها ألغراض الشرب واألغراض املنزلية .إذ من
املتوقع أن تشمل الدراسات اخلاصة باملشروع تقييم األثر البيئي .ويتقاطع قطاع املياه
مع القطاعات االقتصادية املختلفة ،وبالتالي يؤثر بالسياسات والتكنولوجيات املطبقة
ويتأثر بها .ومع تزايد االهتمام بالتكنولوجيا الزراعية واألمن الغذائي ،تبرز حلول مثل
الزراعة املائية والزراعة بدون تربة ،وغيرها من احللول التي يجب وضع توجهات وطنية
حولها مبا يشمل اجلانب البيئي.
وجتدر اإلشارة كذلك إلى ضرورة االستمرار يف دعم اجلهود الرامية إلى مراقبة نوعية
املياه يف السيول املائية كافة ،وأن تتخذ هذه املراقبة صفة الدورية.

 - 2الهواء.

يشكل الغالف اجلوي أحد عناصر البيئة احمليطة الرئيسة .ويتألف الهواء يف الظروف

الطبيعية من عدة غازات ،أهمها النيتروجني واألكسجني بنسب  %78و %21على
الترتيب ،إضافة إلى كميات قليلة من بعض الغازات األخرى ،مثل ثاني أكسيد الكربون
واألرجون والنيون والهيليوم ،والتي تشكل مبجموعها .%1
ويعد حتسني جودة الهواء ،واحلد من التلوث ،والتخفيف من األثر السلبي على صحة
اإلنسان والكائنات احلية األخرى ،أحد أبرز مهام وزارة البيئة ،واملتمثلة يف الهدف
5
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االستراتيجي الثاني (احلد من التلوث ومواجهة اآلثار السلبية الناجمة عنه) من
استراتيجية وزارة البيئة لألعوام (.)6()2022 - 2020
ويبني اجلدول رقم ( )1احلدود القصوى املسموح بها مللوثات الهواء احمليط ،مع اإلشارة
مدة احلظر من جراء توقف حركة املواطنيني أثناء
إلى أن اململكة قد تأثرت إيجاب ًا طوال ّ
جائحة كورونا ،والتي نتج عنها انخفاض حاد يف معدالت ملوثات الهواء الناجتة عن

عوادم السيارات.
اجلدول رقم ( :)1احلدود القصوى املسموح بها مللوثات الهواء احمليط-القاعدة الفنية
()7
2006/1140
امللوثات

زمن املعدل
املأخوذ

احلد األقصى املسموح به

عدد مرات التجاوز املسموحة

ساعة واحدة

 0.3جزء يف املليون

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

 24ساعة

 0.14جزء يف املليون

مرة واحدة يف السنة

سنوي

 0.04جزء يف املليون

----

كبريتيد الهيدروجني

ساعة واحدة

 0.03جزء يف املليون

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

((H2S

 24ساعة

 0.01جزء يف املليون

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

 24ساعة

 270ميكروغرام/م3

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

سنوي

 8ميكروغرام/م3

----

ساعة واحدة

 0.21جزء يف املليون

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

 24ساعة

 0.08جزء يف املليون

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

سنوي

 0.05جزء يف املليون

----

ساعة واحدة

 26جزء يف املليون

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

 8ساعات

 9جزء يف املليون

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

 24ساعة

 65ميكروغرام/م3

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

سنوي

 15ميكروغرام/م3

----

 24ساعة

 120ميكروغرام/م3

 3مرات خالل أي  12شهر ًا

سنوي

 70ميكروغرام/م3

----

ثاني أكسيد الكبريت
()SO2

األمونيا ()NH3
ثاني أكسيد
النيتروجني ()NO2

أول أكسيد الكربون
()CO
اجلسيمات بقطر يقل
عن أو يساوي 5.2
ميكرون ()PM5.2
اجلسيمات بقطر
يقل عن أو يساوي 10
ميكرون ()PM10

املصدر :تقرير نوعية الهواء ،وزارة البيئة.

6

اخلطة االستراتيجية ( ،)2022- 2020وزارة البيئة.

7

وزارة البيئة  ،2021تقرير املدن الصناعية  -التقرير النهائي عام .2019
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 1.2مصادر تلوث الهواء

يبني اجلدول رقم ( )2مصادر تلوث الهواء والتي تتنوع ما بني مصدر ثابت ،ومصدر

متحرك ،ومصدر طبيعي ،وتؤدي دور ًا خطير ًا يف تلوث الهواء والتأثير على نوعيته،
األمر الذي يتطلب تنسيق اجلهود التي تقودها وزارة البيئة مع اجلهات املعنية واملسؤولة
عن حتسني نوعية الهواء كافة من خالل العمل على معاجلة مصادر انبعاثات ملوثات
الهواء .وجتدر اإلشارة إلى املواصفة األردنية املتصلة بعوادم محركات الديزل رقم
( ،)1998/1054واملواصفة رقم ( )1998/1052املتصلة باملواد املنبعثة من العادم،
لتكون مطابقة للمعايير العاملية.

()8

تلوث الهواء
اجلدول رقم ( :)2مصادر ّ
نوعية املصدر

املصدر
الصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية

مصدر ثابت

حرق النفايات الصلبة

مصدر ثابت

عمليات تعبئة النفط اخلام (العقبة) واملشتقات
البترولية ،ومحطات تعبئة الوقود

مصدر ثابت

محطات معاجلة املياه العادمة

مصدر ثابت

وقود املركبات

مصدر متحرك

العواصف الترابية وحبوب اللقاح واحلرائق العرضية

مصدر طبيعي

املصدر :وزارة البيئة  ،2021تقرير نوعية الهواء يف األردن.2017 ،

يسبب العديد
وحري بالتأكيد أن
ّ
امللوث بالغازات واجلسيمات العالقة فيهّ ،
التعرض للهواء ّ
ّ

من املشاكل الصحية ،منها :األمراض املتصلة بجهاز القلب واألوعية الدموية ،مبا يف ذلك
تصلّب الشرايني ،وقصور القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،والنوبة القلبية ،والسكتة الدماغية،
وعدم انتظام ضربات القلب ،إضافة إلى أمراض الرئة التي تشمل الربو ،واالنسداد الرئوي
املزمن ،والتهاب الشعب الهوائية ،وضعف وظائف الرئة ،وسرطان الرئة ،واحلساسية .وقد
أن احتمالية اإلصابة بسرطان الرئة تزداد عند اإلقامة بالقرب من
أظهرت الدراسات ّ

لتلوث
أن
الطرق الرئيسة ،أو نتيجة قضاء أوقات طويلة يف حركة املرور .كما ّ
التعرض ّ
ّ

الهواء باستمرار يزيد من نسب الوفاة ،إذ ينتج عنه مبا ُيقارب  800ألف حالة وفاة

8
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التعرض له أكثر خطورة على
عد
وي ّ
مبكّ رة سنوي ًا وفق ًا لتقديرات منظمة الصحة العامليةُ ،
ّ

األطفال ،والنساء ،وكبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والسكّ ري والسمنة ،إذ إنه
ويقدر التقرير الصادر عن منظمة الصحة
يساهم يف زيادة سرعة
تطور هذه األمراضُ .
ّ

العاملية يف عام  2020أن عدد الوفيات يف األردن الناجم عن تلوث الهواء يبلغ  21وفاة/
 100ألف نسمة.

ّ
املتوقع لبقاء
متوسط العمر
تلوث الهواء يسهم يف تقليل
ومتاشي ًا مع ما مت ذكره ،فإن ّ
ّ
فإن الشخص
اإلنسان على قيد احلياة ،فإذا
تلوث الهواء بهذه املستويات املرتفعة ّ
استمر ّ
ّ

تلوث الهواء على متوسط عمر
الواحد سيخسر حوالي  1.8سنة من عمره ،إذ ّ
إن تأثير ّ
البشرية ُيعادل تأثير التدخني تقريب ًا ،بينما يزيد أضعاف ًا عن تأثير أمراض نقص املناعة

مثل اإليدز ،وإدمان الكحول واملخدرات ،وغيرها .وجدير بالذكر أنّه يف حال ّ
معدل
قل ّ

احلد املسموح به لدى منظمة الصحة
تلوث الهواء يف جميع أنحاء العالم ليصل إلى
ّ
ّ
ّ
املتوقع عاملي ًا سيرتفع مبقدار  1.8سنة ليصل إلى حوالي 74
فإن متوسط العمر
العامليةّ ،

سنة للشخص الطبيعي.

 2.2التربة والتنوع الحيوي

تفتقر أغلب مناطق اململكة خلدمة الصرف الصحي ،ما يسهم يف زيادة انتشار احلفر

االمتصاصية يف مناطق التجمعات السكانية وبني األراضي الزراعية( ،)9وهذه املشكلة
البيئية أصبحت تهدد الوضع البيئي عموم ًا ملا تسببه من تلوث للتربة الزراعية واملساكن
التي أصبحت متالصقة .وجتدر اإلشارة يف الوقت نفسه إلى أن انتشار شبكة الصرف
الصحي قد وصل إلى ما نسبته .%69

()10

ويف واقع األمر ،فإن األنظمة الزراعية املتبعة محلي ًا لها األثر الكبير يف التنوع البيولوجي
للتربة يف مناطق اململكة كافة ،ال سيما مع ارتفاع مؤشر احلرائق يف الغابات واألحراش
يستبعد مبجملها التدخل البشري املقصود لعدة
املنتشرة يف مناطق اململكة ،والتي ال
َ
أغراض ،مثل االحتطاب الشتوي على سبيل املثال ال احلصر( ،)11األمر الذي يتطلب معه

العمل على تفعيل أدوات التطوير اإلدارية والرقابية للموارد البشرية العاملة كافة يف
هذا املجال ،واحلث على استخدام املزيد من التكنولوجيا وأدواتها املتطورة يف إدارة الغابات
 9يف زمن «كورونا» ،إدارة «املياه» احلصيفة تساهم يف احلد من انتشار الوباء 1 ،إبريل  ،2020صحيفتا الغد والرأي
اليومية.
 10تقرير دولي يحذر من تدهور التنوع البيولوجي يف املنطقة.2021 ،
 11إدارة الغابات  ،2020التقرير السنوي ،وزارة الزراعة ،األردن.
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والتجمعات الشجرية ومراقبتها يف مختلف محافظات اململكة .ولعله من املفيد التذكير
بضرورة توطني التكنولوجيات اآلمنة بيئي ًا وزراعي ًا ،مثل التعقيم الشمسي ،والتعقيم
ً
بدال من استخدام املواد الكيميائية
احليوي ،والزراعة املباشرة ،والزراعة دون تربة
ممرضات التربة.
ملكافحة ّ
وارتباط ًا مبا ُذكر ،نشير إلى نتائج مؤشر األداء البيئي لعام  2020الصادر عن جامعتي بيل
()12
يقيم إجنازات الدول يف
وكولومبيا ،يف شهر حزيران من عام  ، 2020وهو تقرير عاملي ّ

ما يخص القطاع البيئي ،ال سيما الصحة البيئية ،وحيوية األنظمة البيئية .وتشمل فئة
الصحة البيئية :نوعية الهواء ،مياه الشرب والصرف الصحي املنزلي والصناعي ،واملعادن
الثقيلة .أما فئة األنظمة البيئية ،فتشمل :التنوع احليوي ،الغابات واألحراش ،مزارع
األسماك البحرية ،املناخ والطاقة ،تلوث الهواء ،املوارد املائية ،والزراعة ،وهي تعتمد بحد
ذاتها على أربعة عشر مؤشر ًا فرعي ًاُ .
وتظهر بيانات التقرير حول األداء البيئي األردني لعام
 ،2020إحراز األردن تقدم ًا بنسبة  %11.2يف مجاالت مواجهة تلوث الهواء ،واإلصحاح

والتغيرات املناخية ،وخدمات النظم البيئية ،إذ
الصحي،
البيئي ،ومياه الشرب والصرف
ّ
ّ
ّ
احتل األردن يف هذا العام املركز  48يف الترتيب العاملي ،واملركز الثالث على مستوى الدول
العربية .وحقّ ق األردن قفزة كبيرة يف مؤشر األداء البيئي العاملي  ،2020فاحتل املرتبة 62
عاملي ًا ،و 5عربي ًا على مؤشر األداء البيئي لعام  ،2018متقدما بذلك  14مركزاً.
يعد ارتباط ًا وثيق ًا ،وقد
تلوث التربة
بتلوث الهواء واملاء ّ
ّ
وال مناص من القول إن ارتباط ّ

السامة
تعرض اإلنسان للمواد الكيميائية
وامللوثات والنفايات
ّ
ّ
ّ
يتحدد الضرر الناجم عن ّ
اخلطيرة من خالل الطرق التي تدخل فيها هذه املواد إلى جسمه ،وهي :االستنشاق،

بتعرض
السمية احملتملة املتصلة
أن اآلثار
واالبتالع ،واالمتصاص من خالل اجللد .ومع ّ
ّ
ّ

العامة والدراسات العلمية متيل إلى
أن االهتمامات
اإلنسان لهذه املواد قد تطولّ ،إل ّ
ّ

التركيز على األضرار التي تلحق بالقدرة اإلجنابية ،واحتمالية اإلصابة بالسرطان،
منو
وخاصة سرطان الدم الذي يشكّ ل خطر ًا كبير ًا على األطفال ،إذ إنّه
يسبب تلف ًا يف ّ
ّ
ّ
امللوثة بالزئبق يزيد من إصابته باألمراض
الدماغ ،وقد ُوجد ّ
تعرض اإلنسان للتربة ّ
أن ّ

يسبب الصداع ،والفشل الكلوي ،وضعف اجلهاز العصبي املركزي،
العصبية العضلية ،كما
ّ
وتهيج العني ،والطفح اجللدي ،والغثيان ،والتعب ،وبالتالي ال بد من ضرورة اإلشارة إلى
ّ
ثالثة جوانب مهمة ،هي:

 حرائق الغابات ،وهي ظاهرة عاملية خطيرة تستوجب إجراءات صارمة وسريعة معوزارة الزراعة.
12 Environmental Performance Index (EPI), 2020.
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 البيئة البحرية وضرورة االهتمام بها وحمايتها والترويج لها ضمن السياحة البيئيةيف العقبة .ومن اجلدير بالذكر أن جاللة امللك عبد اهلل الثاني يولي محمية العقبة
البحرية أهمية خاصة ،إذ يترأس جاللته املجلس االستشاري الدولي الفخري لإلشراف
على مبادرة تأسيس مركز محمية العقبة البحرية ،والذي ُشكّ ل لتعزيز جهود احلفاظ

على الثروة املرجانية والسمكية والتنوع احليوي يف خليج العقبة والبحر األحمر ،حتقيق ًا

ألهداف التنمية املستدامة واحلد من آثار التغير املناخي .ويتضمن مشروع املركز إنشاء
أول محمية بحرية يف اململكة ،ومتحف ًا مائي ًا للحياة البحرية ،ومختبرات لألبحاث
العلمية للتقييم والتطوير لسبل دعم احلياة البحرية والصيد املستدام وحماية البيئات
الطبيعية ،وتقييم اآلثار البيئية ملشاريع حتلية املياه يف املستقبل ،إضافة إلى عدد من
مرافق السياحة البيئية.
 احملميات الطبيعية وتضارب التوجهات البيئية مع تلك املتصلة بالتعدين (مثل ما يحدثيف محمية ضانا) ،واحلاجة إلى املواءمة والشفافية يف أخذ القرار بني الوزارات املختلفة.

 - 3قانون إدارة النفايات.

مع ازدياد عمليات الطرح العشوائي للنفايات يف الشوارع واألماكن العامة واحلدائق
واملتنزهات واملواقع الدينية واملؤسسات العامة ،بدأت وزارة البيئة بتفعيل أحكام القانون
اإلطاري إلدارة النفايات رقم ( )16لسنة .2020
وبحسب القانون ،تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة املهام التالية:
إدارة البيانات املتصلة بالنفايات وحفظ السجالت ،وإصدار املوافقات البيئية الالزمة
ملنشآت إدارة النفايات ،وتوفير البيانات واملعلومات الالزمة لها ،إضافة إلى تدريب الكوادر،
والرقابة على نقل النفايات اخلطرة وعلى مرافق معاجلة النفايات.
ويلزم القانون الشخص احلائز أو املشغل أو املنتج الذي لديه أي كمية من النفايات اخلطرة
ُ
«ألف طن فأكثر من النفايات سنوي ًا» ،باتخاذ تدابير االسترجاع أو التخلص من النفايات

ً
منفصال ،وتخزينها بطرق سليمة
التي تنتجها أنشطته ،وجمع النفايات وفرزها فرز ًا
بيئي ًا قبل عمليات االسترجاع أو التخلص النهائي منها ،إضافة إلى جمع النفايات داخل
املوقع مع مراعاة املخاطر البيئية ،وذلك ملدة زمنية محددة ،واحلصول على املوافقات
الالزمة وفق تعليمات ستصدر الحق ًا.
ويعاقب القانون كل شخص معني يجمع النفايات أو يعاجلها أو يخزّ نها أو ينقلها أو
يتخلص منها دون ترخيص ،بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف
دينار مع إزالة املخالفة .أما بخصوص الشخص الطبيعي املخالف ،فيعاقب باحلبس مدة
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ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ثالثة أشهر ،أو بغرامة ال تقل عن  100دينار وال تزيد
على  500دينار.
ويف حالة إلقاء نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة لالشتعال أو سامة أو معدية ،أو طرحها
دون احلصول على التراخيص والتصاريح الالزمة ،يعاقب الشخص املعني بغرامة ال تقل
عن  10آالف دينار وال تزيد على  20ألف ًا ،مع إزالة املخالفة وتصويب األوضاع ،يف حني
ُيعاقب الشخص الطبيعي باحلبس مدة ال تقل عن  6أشهر وال تزيد على سنة ،أو بغرامة

ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على  5آالف أو بكلتا العقوبتني ،مع إزالة املخالفة وتصويب

األوضاع على نفقة املخالف وزيادة بنسبة  %25من تكاليف اإلزالة للمصاريف اإلدارية
إذا تخلف عن إزالتها خالل املدة التي حتددها اجلهة ذات العالقة .كما يعاقب القانون
كل من أقدم على تعطيل أي من املوظفني املكلفني بتطبيقه أو منعهم من تأدية واجبهم
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة ،مع عدم اإلخالل بأي عقوبة
أشد وردت يف أي قانون آخر.
ويحدد القانون غرامات ال تقل عن ألف دينار لكل من طرح النفايات أو نقلها باملخالفة مع
القانون ،وغرامات تبدأ بـ  50دينار ًا وتصل إلى  500دينار ،يف حال طرح النفايات يف غير
األماكن املخصصة ،مع تضاعف الغرامة يف حال التكرار.

 - 4االقتصاد األخضر.

تسعى وزارة البيئة إلى تطبيق مفهوم االقتصاد األخضر الذي ُيعنى بنمو اقتصادي
مستدام يف ظل احلفاظ على البيئة وعناصرها املختلفة ،ويتم التركيز على البعد
واحلد من الفقر والبطالة .كما أن اجلهود
االجتماعي الذي يتضمن العدالة االجتماعية
ّ

تتركز يف هذا اإلطار على ستة قطاعات ،هي :الطاقة ،املياه ،النفايات ،الزراعة ،السياحة،
والنقل .وتتم من خالل التعاون والتنسيق مع الشركاء يف القطاعني العام واخلاص
ومؤسسات املجتمع املدني ،والتي تهدف من خالل اتباع منوذج االقتصاد األخضر إلى
اإلسهام يف مواجهة التحديات على املستوى الوطني سواء االقتصادية منها أو البيئية
أو االجتماعية ،وكذلك لإلسهام يف االستجابة للمتطلبات الدولية ،وخاصة املتصلة منها
بأهداف التنمية املستدامة والتغير املناخي.
ويف هذا الصدد ،قامت وزارة البيئة بتطوير اخلطة الوطنية التنفيذية للنمو األخضر،
والتي توفر البيئة وتطبيقاتها وإدارتها فرص ًا ال حدود لها للنمو األخضر .وتشكل
القطاعات التي ُح ّددت من طاقة ،ومياه ،ونفايات ،وسياحة ،وزراعة ،ونقل فرص ًا لالستثمار

األخضر ،وخلق فرص العمل ،وتشجيع الريادة اخلضراء ،إضافة إلى التحول من خالل

االبتكارات والتكنولوجيا واإلدارة الكفؤة نحو اقتصاد مستدام ومنافس ونوعية حياة
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أفضل .وحتتوي االستراتيجية الوطنية للنمو األخضر على عدد من الفرص واملمكنات
التي يجب متابعة تنفيذها من خالل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات كافة وفق األدوار
احملددة .وتتطلب هذه االستراتيجية مشاركة القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني
بأنواعها يف التصميم والتنفيذ والتمويل للمشاريع ،ما يعني وضع إطار للحوكمة والتشاور
وتبادل املعرفة حول التكنولوجيات واملمارسات املالئمة لكل قطاع .كما مت تشكيل مجلس
للشراكة مع القطاع اخلاص يف وزارة البيئة بهدف تقدمي النصح واملشورة حول مختلف
القضايا واملشاكل البيئية ،واقتراح احللول الالزمة لها ،والتي تسهم يف حتقيق التنمية
املستدامة يف األردن ،لتكون القيمة املضافة لهذا املجلس تعزيز الشراكة بني الوزارة ممثلة
للحكومة وبني القطاعات األخرى ،وليس إعادة تشكيل جلنة حكومية جديدة .ومعاجلة
النقص املوجود حالي ًا يتم بالتنسيق مع الشركاء من القطاع اخلاص واملجتمع املدني
واملراكز األكادميية واإلعالم والنقابات وغيرها ،وبالتالي فتح املزيد من قنوات التواصل.

 - 5التصدي للتغير املناخي.

يبذل األردن من خالل وزارة البيئة جهود ًا متميزة يف البلورة والتطوير والتنفيذ
اللتزاماته املتصلة بالتصدي للتغير املناخي وآثاره التي ال تخفى على أحد .فبعد إصدار
نظام خاص بالتغير املناخي ،النظام رقم ( )79لسنة  ،2019عمل األردن على املراجعة
والتحديث لوثيقة االلتزامات احملددة وطني ًا بهدف تقدميها ملؤمتر األطراف املنوي عقده

يف «جالسجو» يف تشرين الثاني  ،2021إذ تضمنت النسخة احملدثة أهداف ًا أكثر طموح ًا.
للتكيف مع التغير املناخي ،ويتم العمل أيض ًا
كما عمل األردن على وضع أول خطة وطنية
ّ

على سياسة وطنية للتغير املناخي.

ثانيًا :متابعة استراتيجية وزارة البيئة

تعد إحدى أهم األدوات التى تقدم خارطة طريق
مما ال شك فيه أن وثيقة االستراتيجية ُّ
ألصحاب القرار تتصل بحالة البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية ،وتسهم إسهام ًا كبير ًا يف
التخطيط السليم بهدف حتديد األولويات فى استغالل اإلمكانيات واملوارد املتاحة ،ضمن
أطر زمنية محددة للحصول على األهداف املرجوة من االستراتيجية ،إذ إن استراتيجية
وزارة البيئة قد ضمت مجموعة من األهداف االستراتيجية تشتمل على مجموعة من
البرامج التنفيذية لكل هدف من األهداف الستة .ويبني اجلدول رقم ( )3مدى اإلجناز
املتحقق على أرض الواقع من خالل وزارة البيئة على النحو اآلتي(:)13

 13وزارة البيئة ،استراتيجية وزارة البيئة .2022-2020
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اجلدول رقم ( :)3أهداف استراتيجية وزارة البيئة ومدى اإلجناز
الهدف
االستراتيجي
رقم ()1
 - 1احلماية
واالستخدام
املستدام
خلدمات
النظم
البيئية.

البرامج
 - 1برنامج احملافظة
على التنوع
احليوي وإدارة
املوارد الطبيعية.
 - 2برنامج اإلدارة
املستدامة
لألراضي واحلد من
التصحر.
 - 3برنامج تأهيل
املتضررة
املواقع
ّ
بيئي ًا.

األثر املتوقع
• احلماية
واالستدامة
للمحميات
وتعزيز دورها
يف تنمية
املجتمعات
احمليطة.
• استدامة
قدرات اجلهات
الفاعلة املعنية
وتطويرها.
• إيجاد متنفس
بيئي ألهالي
عدد من املواقع
وتعزيز السلوك
البيئي.
• إعادة تأهيل
األنظمة البرية
يف البادية
األردنية.
• خلق فرص عمل
ألبناء املجتمع
احمللي.
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احملقق فعلي ًا
• مت البدء عملي ًا بإزالة أكوام
الفوسفات (إذ يقدر حجم التلة بـ
 3.5مليون متر مكعب) املتراكمة
من موقعها احلالي (منطقة أكوام
الفوسفات).
أعدت الوزارة مصفوفة لإلجراءات
•
ّ
الواجب اتخاذها لتطوير سيل
الزرقاء.
• إعالن محمية العقبة البحرية
بوصفها أول محمية بحرية يف
اململكة نهاية عام .2020
• العمل على إعداد التقرير الوطني
الثالث اخلاص بتنفيذ أحكام
بروتوكول قرطاجنة للسالمة
اإلحيائية.
• تنفيذ نشاط التحريج باستغالل
املياه العادمة /الكرك ،وعجلون،
وصنفحة.
• انتهاء إزالة الطمم من سوق احلالل
القدمي.

حالة البالد  :2021البيئة
الهدف
االستراتيجي
رقم ()1
 - 2احلد من
التلوث
ومواجهة
اآلثار
السلبية
الناجمة
عنه.

البرامج
 - 1برنامج مراقبة
عناصر البيئة
وحمايته.
برنامج التنظيم
البيئي لألنشطة
التنموية.
 - 3برنامج إدارة
املواد الكيميائية
والنفايات.

األثر املتوقع
• حماية مصادر
املياه واملياه
اجلوفية من
التلوث.
• حتسني جودة
الهواء واحلد من
التلوث.
• التخفيف من
األثر السلبي
على الصحة
الناجت من التلوث
البيئي.
• احلد من
تأثير املبيدات
السلبي على
التربة والثروة
احليوانية.

احملقق فعلي ًا
• إصدار القانون اإلطاري إلدارة
النفايات رقم ( )22لسنة .2020
• مت التخلص من النفايات اخلطرة
املتولدة يف اململكة وبعدد معامالت
 102معاملة ،وبكمية تقدر بحوالي
 1147طن ًا ،و 1850قطعة من نفايات
إلكترونية.
• مت إعطاء املوافقة على منح تصاريح
نقل نفايات طبية بعدد خمسة،
ونفايات خطرة بعدد أربعة ،وزيوت
معدنية مستهلكة بعدد خمسة.
• االنتهاء من كافة مراحل (حفر
اخللية ،ونقل املواد املشعة ،وطمر
اخللية) التخلص من املواد املشعة
يف مركز معاجلة النفايات اخلطرة/
سواقة.
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الهدف
االستراتيجي
رقم ()1

البرامج

األثر املتوقع

احملقق فعلي ًا

 - 4برنامج التفتيش
على األنشطة ذات
األثر على عناصر
البيئة.

• تسهيل عملية
ترخيص املنشآت
التنموية.

• اختيار موقع املربع اآلمن وحتديده
لتخزين املواد الكيميائية اخلطرة
يف مركز معاجلة النفايات اخلطرة/
سواقة ،بواقع  200دومن ،ومخاطبة
دائرة اجلمارك العامة بذلك.

.5برنامج تطوير
التشريعات
والسياسات
واالستراتيجيات
البيئية وتفعيلها.

• التخلص اآلمن
من النفايات
اخلطرة
املتراكمة يف
املكبات.
ّ
• حتقيق األمن
البيئي وتعزيز
الرقابة على
األنظمة
البيئية.

• تنفيذ مشروع الكيمياء اخلضراء
( )Green Chemistryبهدف
إنشاء شبكة معلومات بني الدول
املشاركة يف املشروع حول إدارة املواد
الكيميائية .
• حتقيق مؤشرات الدفعة الثالثة
ملنحة االحتاد األوروبي لدعم تنفيذ
االستراتيجية الوطنية إلدارة
النفايات الصلبة.
• تنفيذ أحكام القانون اإلطاري إلدارة
النفايات رقم ( )16لسنة  ،2020من
حيث:
• االستمرار يف نشر نتائج مؤشرات
نوعية الهواء احمليط على شبكة
اإلنترنت من خالل املوقع اإللكتروني
للبث املباشر املتاح للمواطنني
والباحثني كافة https://www.jor� .
 ،danenv.comوشبكة الرصد العاملية
ملؤشر نوعية الهواء https://
 aqicn.orgوموقع الوزارة اإللكتروني
الرسمي http://moenv.gov.jo
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حالة البالد  :2021البيئة
الهدف
االستراتيجي
رقم ()1

البرامج

األثر املتوقع

احملقق فعلي ًا
• االستمرار يف متابعة االنبعاثات
الصادرة من مداخن الشركات الكبرى
من خالل برنامج الربط اإللكتروني
املباشر ملداخنها مع وزارة البيئة.
• املساهمة يف استدامة عمل املشروع
الوطني ملراقبة نوعية املياه عن بعد
املكون من ثالث عشرة محطة رصد،
ّ
ُأنشئت يف كل من سيل الزرقاء ،ونهر
اليرموك ،ونهر األردن ،وقناة امللك
عبد اهلل ،وسد امللك طالل.
• االستمرار يف مشاريع توسعة الشبكة
الوطنية ملراقبة نوعية الهواء
احمليط.

3مواجهةآثار التغير
املناخي.

 - 1برنامج التخفيف
والتكيف آلثار
ّ
التغير املناخي.

• وجود فريق
وطني قادر
على التفاوض
للحصول على
متويل املشاريع
من صندوق
متويل املناخ
األخضر.

 . 1برنامج التحول
نحو االقتصاد
االخضر.

• التحول
التدريجي نحو
النمو األخضر
وتعزيز أمناط
االستهالك
واإلنتاج
املستدامني.

 - 2برنامج حماية
طبقة األوزون.

 - 4التحول
نحو
االقتصاد
األخضر.

• االنتهاء من تنفيذ مشروع املضخات
الشمسية املمول من االحتاد
األوروبي.
• تنفيذ مشروع التحريج الوطني.

• إطالق اخلطة التنفيذية للنمو
األخضر .2025-2021
• يتم متابعة تطوير مشروع من
ضمن املشاريع املدرجة يف اخلطة
التنفيذية للنمو األخضر.
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الهدف
االستراتيجي
رقم ()1
نشر الثقافة
البيئية
وتعديل
السلوك
البيئي.

البرامج
برنامج التثقيف
والتوعية البيئية.
برنامج التعليم
البيئي من أجل
التنمية املستدامة.
تطوير اجلمعيات
البيئية.
برنامج إدماج قضايا
النوع االجتماعي يف
السياسات والبرامج
البيئية.

األثر املتوقع

احملقق فعلي ًا

رفع مستوى الوعي
البيئي لدى فئات
املجتمع كافة.

توقيع  14اتفاقية مع منظمات املجتمع
املدني واجلهات ذات العالقة ضمن
ً
استكماال ملشروع
املرحلة اخلامسة
التحريج الوطني.

تعديل السلوك
البيئي وتعزيز
التفاعل اإليجابي
مع البيئة.
تعزيز حس
االنتماء والتطوع
لدى الطلبة
وحتفيزهم على
التغيير.
تفعيل دور
اجلمعيات البيئية
ً
تفعيال أكبر يف
حماية البيئة.
تعزيز دور املرأة
يف حماية البيئة
واإلدارة البيئية
السليمة للمنزل
واملصادر الطبيعية.
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إصدار دليل حوكمة اجلمعيات
البيئية.
إعداد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل
ووزارة التربية والتعليم يف مجال تنفيذ
برامج ومبادرات التوعية البيئية.
تنفيذ حملة نظافة بالتعاون مع بيئة
وادي األردن ،يف شهر .2021/1
إطالق استراتيجية إرساء أسس
التعليم البيئي من أجل االستدامة.
نشاط احلقيبة التعليمية /متحف
أطفال األردن.

حالة البالد  :2021البيئة
الهدف
االستراتيجي
رقم ()1
 تطوير األداءاملؤسسي،
وجتذير
ثقافة التميز
واالبتكار،
ودمج النوع
االجتماعي.

البرامج
برنامج التطوير
املؤسسي وبناء
القدرات.
برنامج إدارة املعرفة.
برنامج التحول
الذكي.
برنامج إدماج النوع
االجتماعي.

األثر املتوقع

احملقق فعلي ًا

املساهمة يف
حتقيق بنود
جائزة امللك عبد
اهلل الثاني لتميز
األداء احلكومي
والشفافية.
استدامة تطوير
األداء املؤسسي.
استدامة إدارة
املعرفة يف
اتخاذ القرارات
بناء
السليمة ً
على معلومات
مبنية على
حقائق وموثقة.
حتقيق مبدأ
تكافؤ الفرص
بني الرجال
والنساء وزيادة
إمكانية الوصول
للمناصب
القيادية يف
الوزارة على
أساس الكفاءة.

ثالثًا :مواطن الضعف والخلل في التنفيذ واألداء

تعاني وزارة البيئة من قلة موازناتها ،وهي من أبرز العوامل يف حدوث االختالالت البنيوية
فإن جميع مواطن الضعف واخللل تتأتى عموم ًا
يف عمل الوزارة وأدائها .ومن هذا املنطلقّ ،

من ضعف املوازنة املالية وانخفاضها ،كما هو موضح يف اجلدول رقم (:)4

21

Economic & Social Council of Jordan

اجلدول رقم ( :)4موازنات وزارة البيئة لألعوام ( 2021-2017مليون دينار أردني)
السنة

املبلغ

نسبة التغير ()%

2017

5,300,000

-

2018

5,932,000

11.92

2019

6,502,000

9.61

2020

5,457,000

16.07-

2021

6,284,000

15.15

املصدر :دائرة املوازنة العامة ،مشاريع قوانني موازنات وزارة البيئة لألعوام .2021-2017

حري بنا التطرق للموضوع املالي كونه العامل الرئيس يف بيان حالة البيئة يف اململكة ،إذ
ٌّ

تشير بيانات املوازنة كما هي موضحة يف اجلدول رقم ( )4إلى أن موازنة وزارة البيئة لم
تتجاوز حاجز السبعة ماليني دينار خالل األعوام اخلمسة املاضية ،ومع االرتفاع الطفيف
حد
الذي مت على موازنة عام ّ ،2021إل أن املأمول دائم ًا أن يتم رفع املبلغ املرصود ليتجاوز ّ

املدة القادمة ،ال سيما احلد
العشرة ماليني دينار ملواكبة املهام والتحديات اجلمة خالل ّ
من آثار جائحة كورونا  ،COVID-19 -والتي ما زالت تتحكم يف دول العالم كافة يف ما

يخص الطلب العاملي الضخم على النفط لتلبية حاجة األسواق من اإلنتاجات الصناعية،
ولهذا يصبح رفع موازنة وزارة البيئة ضرورة وطنية ملحة لتنعكس على تدخالت الوزارة
يف القضايا البيئية على اختالفها ،ولتكون نوعية وفعالة ،ما يوفر اهتمام ًا حكومي ًا يف
القطاع البيئي ،وينعكس بالتالي على املستويات الوطنية واالجتماعية كافة داخل
املجتمع األردني .وهذا يسهم يف نشر الوعي البيئي ،وإبراز أهمية احملافظة على عناصر
نسبته  %50من تلك املوازنات
القطاع البيئي لسائر احملافظات األردنية ،وخاصة أن ما
ُ
ممولة محلي ًا مبشاركة رسمية
ُت ّ
عد نفقات تشغيلية ،مع العلم بوجود برامج قد تكون ّ
وغير رسمية ،ومع وجود بعض التمويالت الدولية لبعض البرامج ،األمر الذي ُيخفّ ف
برر بقاء موازنة وزارة البيئة منخفضة
عن كاهل الوزارة الشيء البسيطّ ،إل أن ذلك ال ُي ّ

مقارنة باملهام الوطنية امللتزمة بها من خالل االتفاقيات والتشريعات الناظمة للقطاع
البيئي.
ثمة تداخل يف الصالحيات ،وتعدد يف املرجعيات ،وغموض يف
ومن ناحية أخرىّ ،
االختصاصات يف معظم مهام وزارة البيئة ،إذ تتداخل بعض املهام والصالحيات جلهات
حكومية أخرى تأخذ الدور التنافسي وليس الدور التشاركي ،مثل وزارة الزراعة يف ما
يخص الغابات واألحراش؛ ومؤسسة املواصفات واملقاييس يف ما يخص املواصفات البيئية

ّ
ولعل من املفيد التأكيد
وإصدارها؛ ووزارة املياه والري يف ما يخص مراقبة نوعية املياه.
على وجود أهمية عمل تشاركي حقيقي ،يسهم يف دعم جهود وزارة البيئة يف حماية
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النظام البيئي بعناصره كافة ،من خالل التعاون ما بني الوزارة ومديرية األمن العام

ممثلة باإلدارة امللكية حلماية البيئة والسـياحة ،والتي تساعد كثير ًا يف تطبيق القانون
واألنظمة والتعليمات املتصلة بالشؤون البيئية(.)14
ومع اإلشارة أعاله إلى ضعف املخصصات كأحد العوامل املهمةّ ،إل أنه ليس األهم .فهناك
حتديات تواجه العمل البيئي ،أهمها عدم النظر من صناع القرار إلى قطاع البيئة بوصفه
قطاع ًا محوري ًا ،والتداخالت يف الصالحيات مع وزارات أخرى ،وضعف االستجابة من
املؤسسات والوزارات للدور التنسيقي الذي يجب أن تضطلع به وزارة البيئة ضمن ملفات
االقتصاد األخضر ،والتغير املناخي وغيره .لذلك ال بد من وضع إطار حوكمة ،وصنع
قرار بيئي فعال وكفؤ يضمن لهذا القطاع التقدم وإجناز املطلوب منه ضمن األجندات
التنموية املتشابكة.

رابعًا :متابعة توصيات تقارير حالة البالد

من املفيد اإلشارة إلى أن تقرير حالة البالد بإصداراته الثالثة لألعوام  2018و2019
و 2020قد تضمن أكثر من ثمانني توصية تغطي مختلف جوانب حالة البيئة يف اململكة
األردنية الهاشمية ،شاملة اجلوانب التشريعية والفنية واإلدارية واملالية والتنفيذية
واللوجستية ،وتبني الدور املنوط بكل طرف من األطراف املعنية الرسمية وغير الرسمية
يف حماية البيئة وصونها بعناصرها كافة .وكان آخرها إصدار تقرير حالة البالد لعام
 ،2020والذي تضمن مجموعة من التوصيات لوزارة البيئة .ويبني اجلدول التالي
التوصيات ومستوى اإلجناز املتحقق:
رقم التوصية

توصية رقم ()1

البيان

مستوى اإلجناز الفعلي

ترسيخ فكرة أهمية صون البيئة
يف الفكر االستراتيجي احلكومي،
وترجمة هذه الفكرة من خالل
رفع مستوى املخصصات املالية
لوزارة البيئة ،ورفدها باملوارد
البشرية والفنية واإلدارية ،وتعزيز
دورها التنظيمي والرقابي ودعم
استقالليته.

هناك اهتمام ملكي مبفاهيم صون
البيئة والعمل على حماية التنوع
احليوي ،وهذا أكبر محفّ ز التخاذ
اإلجراءات الكفيلة بتحقيق الرؤى
امللكية.

 14اململكة األردنية الهاشمية" ،وثيقة األردن  :2025رؤية واستراتيجية وطنية".2015 ،
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رقم التوصية

البيان

مستوى اإلجناز الفعلي

توصية رقم ()2

تقييم حالة املوائل واألنظمة
البيئية ورصد حاالت اإلجهاد
البيئي التي تتعرض لها من
النشاطات البشرية املتوغلة.

إن األنظمة البيئية محددة ضمن
األمناط النباتية املعتمدة ،والتي
مت مبوجبها تأسيس الشبكة
الوطنية للمحميات الطبيعية،
وقد وصلنا حالي ًا لنسبة  %4من
إعالن تلك املناطق وإدارتها بوصفها
محميات طبيعية.

توصية رقم ()3

إنشاء قاعدة بيانات وطنية ملراقبة
املضيفات والنواقل الطبيعية
ملسببات األمراض ،والعمل على
أن تكون جزء ًا من شبكة إقليمية
يتم إنشاؤها بالتعاون مع املنظمات
الدولية املعنية مبكافحة األمراض
البشرية املعدية حيوانية املنشأ.

من اختصاص وزارة الزراعة بحسب
قانون الزراعة األردني.

توصية رقم ()4

تقييم مواطن الهشاشة( (�Vulner
 )assessment abilityبشأن
تفشي األمراض البشرية املعدية
حيوانية املنشأ ،واآلفات الزراعية،
ورسم خارطة الطريق املستقبلية
بشأن كيفية جتنب مخاطر
التفشي.

من اختصاص وزارة الزراعة بحسب
قانون الزراعة األردني.

توصية رقم ()5

جتنيد اإلرادة السياسية إلكمال
تنفيذ االستراتيجية الوطنية
وخطة العمل للتنوع احليوي
 ،2015-2020والتي تزود صانعي
القرار مبصفوفة متكاملة من
األهداف االستراتيجية والبرامج
التنفيذية ومؤشرات قياس األداء.

لقد مت االنتهاء من االستراتيجية
املدة الزمنية املقررة ،وقد نُ فّ ذ
ضمن ّ
ما يتجاوز  %75منها.

توصية رقم ()6

تعميم مفهوم Invulnerability
يف جميع منهجيات التخطيط
احلكومية وغير احلكومية على كل
املستويات.

مت التعميم على الوزارات كافة من
رئيس الوزراء بضرورة إدراج املشاريع
املذكورة يف اخلطط الوطنية للنمو
األخضر واإلسهامات احملددة وطني ًا
ضمن خططها الوطنية.

توصية رقم ()7

إخضاع املشاريع االستثمارية يف
التنقيب عن اخلامات املعدنية
واستخراجها إلى اإلجراءات
املدرجة يف االستراتيجية الوطنية
وخطة العمل للتنوع احليوي
.2015-2020

تخضع تلك املشاريع لدراسات
تقييم األثر البيئي ،وحتتوي على
فصل كامل ملناقشة التنوع احليوي
مدة
وهذا أمر معمول به منذ ّ
طويلة.
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رقم التوصية

البيان

مستوى اإلجناز الفعلي

توصية رقم ()8

الكشف عن بؤر تلوث الهواء يف
األردن ،واتخاذ إجراءات وقائية
واحترازية إضافية يف هذه املناطق
للتقليل من ازدياد وطأة مخاطر
العدوى من كوفيد.19-

ُتراقب نوعية الهواء احمليط من
خالل الشبكة الوطنية ملراقبة
نوعية الهواء احمليط ،والتي تتكون
من  26محطة ثابتة ومختبر ًا
ً
متنقال.

توصية رقم ()9

تأسيس جهود وطنية تقودها
مديرية الرصد والتقييم البيئي
يف وزارة البيئة بالتعاون مع اجلهات
املعنية لتحسني نوعية الهواء من
خالل التخفيض املنهجي النبعاثات
ملوثات الهواء.

مت تشكيل فرق عمل لوضع خطة
عمل وطنية لتنفيذ االستراتيجية
العربية للصحة والبيئة.

توصية رقم ()10

مراجعة املواصفات األردنية املتصلة
بنوعية الهواء وحتديثها مبا
يتوافق مع معايير منظمة الصحة
العاملية.

العمل جار على حتديث مواصفة
الهواء احمليط 2006/1140
بنسبة إجناز .%60

توصية رقم ()11

حتديث املواصفة األردنية املتصلة
بانبعاث العوادم من محركات
الديزل 1054

مت جمع بيانات وتشكيل جلنة
فنية وفريق عمل إلجناز دراسة
بخصوص الوقود األنظف ومركبات
أكثر فعالية لألردن.

 )1998/واملواصفة املتصلة باملواد
املنبعثة من العادم ()1998/1052
لتكون مماثلة للمعايير العاملية.
توصية رقم ()12

ضبط محتوى الكبريت يف وقود
الديزل محلي الصنع واملستورد إلى
حد أقصى ال يتجاوز  10أجزاء من
املليون من خالل إلغاء استثناء وقود
الديزل محلي الصنع من املواصفة
القياسية األردنية ،ومن خالل
منع استيراد الديزل املخالف لهذه
املواصفة.

العمل مرتبط بالتوسعة الرابعة
وقرار االستثناء ممنوح من رئاسة
الوزراء.

توصية رقم ()13

دراسة اإلجراءات الكفيلة بتحفيز
االستخدام السليم لوسائل النقل
العام يف ظل التردد الذي قد يطرأ
على سلوك العموم يف استعمال
احلافالت يف التنقل يف عصر ما بعد
"كوفيد."19-

اختصاص وزارة النقل.
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البيان

مستوى اإلجناز الفعلي

رقم التوصية
توصية رقم ()14

تبني مقاربة جامعة أكثر شمولية
يف إدارة املوارد الطبيعية تراعي
إلى جانب توفير أمن التزودمقومات بناء املنعة ومركزية
بهاّ -
احترام احلدود التجديدية للنظم
الطبيعية.

يتم العمل على هذا املجال من
خالل إدارة احملميات الطبيعية
وتعزيز مفهوم املناطق ذات احلماية
اخلاصة.

توصية رقم ()15

تعميم مفهوم حماية اخلدمات
التموينية والتنظيمية والثقافية
واملساندة التي تقدمها النظم
البيئية لإلنسان ،وتقدير قيمها
االقتصادية يف عمليات التخطيط
االقتصادي.

نُ فّ ذ مشروع بالتعاون مع الوكالة
األملانية لإلمناء ،و ُأصردر�Guide
 lineخلدمات األنظمة احليوية يف
األردن.

توصية رقم ()16

إعادة النظر يف هياكل أطر احلكامة
ووسائل التنسيق املؤسسي وآليات
صنع السياسات من أجل االرتقاء
النوعي يف األداء االستراتيجي يف
هذه النشاطات ،وتطوير فعالية
اإلدارة العامة.

يتم العمل تكاملي ًا مع القطاعني
العام واخلاص ومؤسسات املجتمع
املدني إلعداد االستراتيجيات
والسياسات البيئية ومتابعة
تنفيذها.

توصية رقم ()17

اتباع نهج تخطيط متكامل يركز
على أوجه الترابط بني قطاعات
الطاقة والتنوع احليوي والبيئة
وتغير املناخ وصحة اإلنسان ،سعي ًا
للوصول إلى استراتيجيات توافقية
تصنع منافع تنموية مشتركة لكل
القطاعات.

يتم العمل حالي ًا على إعداد وثيقة
وطنية للبيئة تسمى بيئة األردن
.2030

توصية رقم ()18

إعادة النظر يف املناقالت املالية
ملشاريع وزارة البيئة اجلوهرية،
وتخصيص موازنة لبرنامج
«احملافظة على التنوع احليوي
ومكافحة التصحر وتأهيل املواقع»،
ورصد مخصصات مالية لتمويل
مشاريع إكمال الشبكة الوطنية
للمناطق احملمية ،واإلدارة املتكاملة
إلعادة تأهيل املناطق املتدهورة
بيئي ًا وأخرى ذات عالقة مباشرة
بحماية التنوع احليوي.

مت العمل على هذا البند وسيتم
رصد املخصصات يف املوازنة العامة
.2022
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رقم التوصية

البيان

مستوى اإلجناز الفعلي

توصية رقم ()19

تكريس موازنة خاصة من رئاسة
الوزراء لتمويل مشاريع إعادة
تأهيل األحواض املائية واألراضي
الرعوية واحلرجية والبؤر البيئية
الساخنة.

مت العمل على هذا البند وسيتم
رصد املخصصات يف املوازنة العامة
.2022

توصية رقم ()20

إحالة مسؤولية اإلنشاء والتمويل
حلدائق ومتنزهات خضراء إلى
وزارة اإلدارة احمللية و/أو وزارة
األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق
مع مجالس احملافظات واملجالس
التنفيذية.

من اختصاص مجالس احملافظات
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة
اإلدارة احمللية ووزارة األشغال العامة
واإلسكان.

توصية رقم ()21

استجالب اجلزء األكبر من موازنة
اإلدارة امللكية حلماية البيئة
والسياحة من موازنة مديرية األمن
العام ،وجلب مساهمات مالية من
موازنات وزارة املياه والري ووزارة
الزراعة ووزارة الداخلية وسلطة
منطقة العقبة االقتصادية
اخلاصة ،وذلك لدعم اإلدارة يف
القيام مبهامها وواجباتها املتعددة
القطاعات.

ُ -1تسهم وزارة البيئة يف دعم
اإلدارة امللكية مببلغ  800ألف دينار
سنوي ًا.
ُ -2تسهم وزارة املياه والري يف دعم
اإلدارة امللكية مببلغ  120ألف دينار
سنوي ًا.
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خامسًا :التوصيات والمقترحات

تسعى هذه املراجعة إلى تقدمي مجموعة من التوصيات التي تصب يف مصلحة القطاع
على سائر املستويات اإلجرائية والتطبيقية كاآلتي:
.1

دعم اجلهود املبذولة لتحقيق املستوى املنشود من الوعي العام البيئي داخل
املجتمع األردني وعلى سائر املستويات االجتماعية والثقافية.

.2

متابعة إصدار التقارير الدورية املختلفة واملرتبطة بحالة البيئة يف االردن
بانتظام ،ما يوفر البيانات املعاجلة لصناع القرار وسائر الشركاء وأصحاب املصلحة
يف القطاع البيئي.

.3

العمل على تعزيز مشاركة مؤسسات املجتمع املدني ،وبخاصة اجلمعيات البيئية
يف صياغة القرارات والتعليمات املتصلة بحماية البيئة يف األردن وصونها ،وضرورة
إشراك املجتمعات احمللية للبؤر البيئية األكثر ضرر ًا يف هذا الشأن.

.4

معاجلة االنتهاكات احلقوقية البيئية كافة (اإلجرام البيئي) مع تقدمي احللول
لتلك االنتهاكات والسبل املمكنة للحد أو التخفيف منها.

.5

تعزيز التعاون الدولي بني وزارة البيئة ودول اجلوار العربي ،إضافة إلى املنظمات
الدولية حلماية البيئة ،وذلك من أجل توفير الدعم املالي والفني واملعلوماتي من
خالل عقد اتفاقيات ثنائية أو جماعية.

.6

تفعيل التشريعات البيئية الناظمة للقطاع والعمل على تطويرها املستمر ،وذلك
من خالل إدماج البعد البيئي يف املخططات التنموية ،مبا يف ذلك دراسة التأثير
البيئي للمشروعات التنموية االقتصادية واالجتماعية.

.7

إدراج حق املواطن األردني يف البيئة املتوازنة والتنمية املستدامة ضمن القرارات
والسياسات العامة للدولة ملا لذلك من أثر يف حتسني نوعية احلياة لألطراف كافة.

.8

تعزيز العمل التشاركي ما بني وزارة البيئة واجلهات التعليمية كافة ،من أجل
وضع خطة وبرنامج متكامل لدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية املستدامة
الدراسية لطلبة املدارس
ضمن املناهج التعليمية املطروحة محلي ًا وتضمني املناهج
ّ

والكليات واجلامعات مبحتوى متخصص يتحدث عن البيئة.
.9

تكريس العمل املؤسسي إلدارة التنوع البيولوجي والنظم البيئية للحد من مخاطر
انتقال األمراض املعدية من احلياة البرية إلى البشر ،ما يزيد من خطر انتشار
األوبئة الفتّ اكة.
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 .10اإلسراع يف إصدار قانون السالمة اإلحيائية (مسودة قانون السالمة اإلحيائية
لسنة  )2021ملا له من أثر كبير يف تعزيز البيئة التشريعية الناظمة لصون النظام
البيئي يف األردن.
 .11تطبيق املمارسات العاملية الفضلى يف ما يخص محطات التنقية القريبة من
التجمعات السكانية ،وتكييف تلك احللول مع الواقع املعيشي يف تلك املجتمعات.
 .12دعم املشاريع البيئية الهادفة إلى حماية البيئة من خالل تبسيط اإلجراءات
ومتطلبات الترخيص لتلك املشاريع ،مثل مشاريع تدوير النفايات بأنواعها
املختلفة.
 .13دعم إنتاج احملتوى الرقمي بأشكاله كافة ،وبيان مدى خطورة التلوث البيئي
البشرية
السلوكيات
للوصول ألكبر شريحة ممكنة من املجتمع ،وتوضيح خطورة
ّ
ّ
اخلاطئة على البيئة ،والتي أصبحت قضية للتلوث البيئي املتعدد الذي سيصبح يف

يؤرق العالم بأكمله.
ما بعد أمر ًا ّ

المراجع والمصادر
 .1وزارة البيئة  ،2021تقرير إجراءات وزارة البيئة خالل جائحة كورونا ،اململكة األردنية
الهاشمية.
 .2وزارة البيئة  ،2021تقرير إجنازات وزارة البيئة عام .2020
 .3قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة  ،2017اجلريدة الرسمية العدد رقم .2703
 .4وزارة البيئة  ،2021تقرير املدن الصناعية  -التقرير النهائي عام .2019
 .5وزارة البيئة  ،2021تقرير نوعية الهواء يف األردن .2017
 .6تقرير حالة البالد لعام  ،2020املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2020
 .7طارق ،احلميدي ،صحيفة الرأي« ،2021 ،تقرير دولي يحذر من تدهور التنوع
البيولوجي يف املنطقة».
 .8وزارة البيئة ،استراتيجية وزارة البيئة (.)2022-2020
 .9اململكة األردنية الهاشمية (« ،)2015األردن  :2025رؤية واستراتيجية وطنية»،
األردن.
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 .10اململكة األردنية الهاشمية ( ،)2019على ُخطا النهضة :أولويات عمل احلكومة
للعامني  ،2020-2019األردن.
 .11إدارة الغابات  ،2020التقرير السنوي ،وزارة الزراعة ،األردن.
 .12دائرة املوازنة العامة ،مشاريع قوانني موازنات وزارة البيئة لألعوام ،2021-2017
اململكة األردنية الهاشمية.
للتكيف وآثار التغير املناخي يف األردن.2021 ،
 .13اخلطة الوطنية
ّ
 .14فرح عطيات ،جريدة الغد ،حتقيق صحفي :خبراء :رفع موازنة «البيئة» متواضع،
مارس .2021 ،1
 .15اخلطة االستراتيجية ( ،)2022 - 2020وزارة البيئة.
 .16اخلطة التنفيذية الوطنية للنمو األخضر ( ،)2025-2021املوقع اإللكتروني
لوزارة البيئة.

المالحق

امللحق رقم ( :)1املشاريع قيد التنفيذ من خالل وزارة البيئة يف عام 2021

املشاريع التي يجري تنفيذها

احملافظة
املعنية

املخصصات املرصودة

مصدر التمويل

نسبة

تاريخ االنتهاء

اإلجناز

املتوقع

إنشاء غابة بيئية /مؤاب

الكرك

120ألف دينار

برنامج
الالمركزية

%70

2021

إنشاء حديقة بيئية/
الطيبة

الكرك

 25ألف دينار

برنامج
الالمركزية

%90

2021

إنشاء حديقة بيئية /بتير

الكرك

 50ألف دينار

برنامج
الالمركزية

%5

2022

مشروع حتريج جوانب سد
اللجون على مساحة 1000
دومن

الكرك

 486ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%60

2022

السير بإجراءات توقيع
اتفاقية ملبادرة جذور 3
واستدامة جذور  2+1والسير
يف إنشاء متنزه جذور البيئي
(مبادرات ملكية)

الكرك

 1.5مليون دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022
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املشاريع التي يجري تنفيذها

مشروع النظام اإللكتروني
ملراقبة تراكيز امللوثات يف
الهواء (مراقبة نوعية الهواء
إلكتروني ًا)
مشروع دراسة تراكيز
امللوثات الناجمة عن املصانع
يف الهواء (مراقبة نوعية
الهواء احمليط)

احملافظة
املعنية

إربد

املخصصات املرصودة

مصدر التمويل

 210آالف دينار

املوازنة العامة

نسبة

تاريخ االنتهاء

اإلجناز

املتوقع

%67

مستمر

الزرقاء
العاصمة
إربد

 235ألف دينار

املوازنة العامة

%67

مستمر

الزرقاء
العاصمة
املفرق
الكرك

السير بإجراءات توقيع
اتفاقية ملشروع الزراعة
املائية املستدامة /األغوار
الشمالية

إربد

 25ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022

إنشاء الغابة البيئية يف
منطقة الصبيحي

البلقاء

 37,500دينار

برنامج
الالمركزية

%5

حال توافر
كامل
التمويل310 :
آالف دينار

السير بإجراءات إنشاء متنزه
بيئي يف غابات الشهيد
وصفي التل

البلقاء

إعداد الدراسات
لبيان التكلفة
التقديرية

املركزية
لتجارة
السيارات

%15

2022

إنشاء متنزه بيئي يف دير عال

البلقاء

 40ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022

تعبيد الطريق الواصل إلى
محطة التنقية يف الظليل
متهيد ًا إلنشاء محطة
معاجلة السماد العضوي

الزرقاء

 240ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%60

2022

السير بإجراءات استكمال
إنشاء احلديقة البيئية
يف الرصيفة وإعادة تأهيل
منطقة تالل الفوسفات

الزرقاء

 500ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

يتم حتديده
بعد إعداد
الدراسات

التدريب العملي على إنتاج
الكمبوست املنزلي

الزرقاء

 12ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%15

2022

إنشاء متنزه الطفيلة البيئي
يف منطقة عابل

الطفيلة

 50ألف دينار

برنامج
الالمركزية

%10

2022

مشروع حتريج باستخدام
املياه العادمة املعاجلة يف
صنفحة على مساحة 1000
دومن

الطفيلة

 486ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%40

2022
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املشاريع التي يجري تنفيذها

دراسة أثر املبيدات على
البيئة

احملافظة
املعنية

الطفيلة
العقبة
معان

املخصصات املرصودة

مصدر التمويل

 60ألف دينار

املوازنة العامة

نسبة

تاريخ االنتهاء

اإلجناز

املتوقع

%75

مستمر

الكرك
حتسني نوعية احلياة
والظروف البيئية يف عمان
للتخفيف والتكيف مع تغير
املناخ

العاصمة

 5ماليني يورو

احلكومة
األملانية

%70

2022

مشروع إعادة تدوير النفايات
الصلبة

العاصمة

 45ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%60

2022

إنشاء متنزه بيئي يف غابات
زبود وسيل حسبان

العاصمة

 100ألف دينار

البنك
األردني
الكويتي

%20

2022

مشروع احلقيبة التعليمية
للتدريب على إعادة التدوير

العاصمة

 45ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%40

2022

مشروع إعادة تدوير النفايات
الصلبة

املفرق

 30ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%80

2022

السير بإجراءات توقيع
اتفاقية ملشروع الزراعة
املائية املستدامة

املفرق

 25ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022

إنشاء مشغل إلنتاج الفخار
والسيراميك حملمية غابات
دبني ومحيطها

جرش

 50ألف دينار

برنامج
الالمركزية

%10

2022

مشروع متنزه محمية
الغزالن البيئي

جرش

 35ألف دينار

برنامج األمم
املتحدة
اإلمنائي

%90

2022

إنشاء مركز تدريب على
إعادة التدوير

جرش

 30ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%15

2022

مشروع حتريج باستخدام
املياه العادمة املعاجلة يف
كفرجنة

عجلون

 470ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%80

2022

السير بإجراءات توقيع
اتفاقية ملشروع الزراعة
املائية املستدامة

عجلون

 25ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022

تركيب نظام طاقة متجددة
يف مدينة األمير هاشم بن
عبد اهلل الثاني للشباب

مأدبا

 53ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022
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املشاريع التي يجري تنفيذها

احملافظة
املعنية

املخصصات املرصودة

مصدر التمويل

نسبة

تاريخ االنتهاء

اإلجناز

املتوقع

السير بإجراءات توقيع
اتفاقية ملشروع الزراعة
املائية املستدامة

معان

 25ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022

مشروع إعادة تدوير النفايات
الصلبة

معان

 55ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%50

2022

مشروع التحريج الوطني

على
املستوى
الوطني

 500ألف دينار
سنوي ًا ملدة خمس
سنوات

صندوق
حماية البيئة

%20

2030

مشروع التتبع اإللكتروني
لصهاريج املياه العادمة

على
املستوى
الوطني

سيتم حتديد
املخصصات بعد
إعداد ملف املرحلة
الثانية

صندوق
حماية البيئة

%2

2022

متويل الدفاع املدني ملكافحة
حرائق الغابات

على
املستوى
الوطني

 45ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%40

2022

اخلطة الوطنية للتوعية
البيئية

على
املستوى
الوطني

 450ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%45

2022

جائزة االستدامة البيئية
للمنشآت الصناعية

على
املستوى
الوطني

 45ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%25

2022

مشروع دليل اإلدارة
املستدامة

على
املستوى
الوطني

 30ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%90

2021

إنشاء مشاريع زراعة مائية

على
املستوى
الوطني

 50ألف دينار

صندوق
حماية البيئة

%5

2022

مركز معاجلة النفايات
اخلطرة /سواقة

على
املستوى
الوطني

 150ألف دينار

املوازنة العامة

%40

مستمر

مشروع دراسة نوعية املياه
ومراقبتها (املشروع الوطني
ملراقبة نوعية املياه يف
األردن)

على
املستوى
الوطني

 175ألف دينار

املوازنة العامة

%50

مستمر

33

Economic & Social Council of Jordan

املشاريع التي يجري تنفيذها

احملافظة
املعنية

املخصصات املرصودة

مصدر التمويل

نسبة

تاريخ االنتهاء

اإلجناز

املتوقع

املشروع الوطني ملراقبة
نوعية املياه عن بعد/
املجلس األعلى للعلوم
والتكنولوجيا

على
املستوى
الوطني

 62,500دينار
حملافظات الوسط
والشمال

املوازنة العامة

%67

مستمر

التخفيف واحلد من امللوثات
العضوية الثابتة

على
املستوى
الوطني

 36ألف دينار

مرفق البيئة
العاملي

%50

2023

تنفيذ اإلطار الوطني
للسالمة اإلحيائية

على
املستوى
الوطني

 884ألف دينار

مرفق البيئة
العاملي

%40

2022

حتسني البنية التحتية
اخلضراء يف األردن من خالل
إجراءات العمالة املكثفة

على
املستوى
الوطني

 26مليون يورو

احلكومة
األملانية

%92

2022

حوار السياسات حول
التحول إلى االقتصاد
األخضر والطاقة املتجددة

على
املستوى
الوطني

 200ألف يورو

احلكومة
األملانية

%80

2022

احلوكمة الرشيدة ملراجعة
وثيقة املساهمات احملددة
وطني ًا وتنفيذها ()NDC
التفاق باريس حول التغير
املناخي

على
املستوى
الوطني

 2مليون يورو

احلكومة
األملانية

%90

2021

التخلص من املواد
الهيدروكلورفلوروكربونية،
املرحلة الثالثة يف قطاع
العزل احلراري وعزل املباني

على
املستوى
الوطني

2,452,408
دوالرات حتت
تنفيذ البنك
الدولي318,920 /
دوالر ًا حتت تنفيذ
اليونيدو

صندوق
مونتريال

%70

2022
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