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الفرص والتحديات تغير المناخ في األردن:  
 

 

 لصانعي القرار تجميعي ملخص
 

يف عّمان  .التاريخيةاالعتيادية  المناخ مغايرة لتقلباتهطول األمطار في درجات الحرارة و  تغيرات األردنيشهد 
ارتفاع يف املتوسط السنوي لدرجة احلرارة واخنفاض يف معدالت هطول األمطار خالل السنوات اخلمسني  مت رصد

املاضية. ومن املتوقع أن تزداد حّدة االضطرابات املناخية يف األردن خالل العقود القادمة، مما يشكل هتديدا 
شديدة وواسعة النطاق على النظم الطبيعية وسيكون هلذه التحوالت تأثريات للمكتسبات االقتصادية واالجتماعية. 

 .ليس على اإلمدادات املائية وإنتاجية احملاصيل وحسب، بل وعلى كل جانب من جوانب احلياة والبشرية يف األردن
 

دعم جهود ب إلى حّد كبير على االلتزام السياسيتغير المناخ سيعتمد مدى تأثر األردن بالمخاطر الناجمة عن 
جهود مواجهة تأثريات تغري املناخ  ألتتبو لقد حان الوقت  .استراتيجيات التخفيف والتكّيف تنفيذ في إدارة المناخ

هذه تعىن مكانة مركزية وملّحة ضمن أولويات صانعي القرار، وخاصة يف ضوء التخطيط احلايل إلقامة مشاريع كربى. 
للوقوف على أوجه الضعف واقرتاح خطوات يف األردن تغري املناخ الورقة بتقييم الفرص والتحديات اليت تواجه إدارة 

 .اسرتاتيجيات التخفيف والتكّيف املطلوبةتتناسب مع جسامة التأثريات ومع صرامة  صويب املسارتل
 

سينجم عنه تعاظم في المعاناة والخسائر بشريا  وتنفيذها تغير المناخخطط مواجهة  التأخير في صياغة
ستكون تكاليف إجراءات التخفيف والتكّيف وحتّديات تنفيذها أعظم يف املستقبل إذا ما مّت  واقتصاديا واجتماعيا.

الوطين الطوعي األول للتنمية املستدامة" الذي أعّد حتت إشراف اللجنة الوطنية  االستعراضتأجيلها. وقد جاء تقرير "
يف مواجهة تغري املناخ ملا له من أثر على تقليل تكاليف  املبّكرالعليا للتنمية املستدامة ليؤكد على أمهية العمل 

االستجابة. هذه املعطيات حتتم إعادة النظر يف مستوى األعباء ويف فرضيات التخطيط ويف اسرتاتيجيات التنمية 
وذلك الستشراف متطلبات التغيري واستقراء اخليارات. كما تتطلب ضمان االستمرارية  يف عمليات  ؛احلالية
 .يف حدة تأثريات تغري املناخ االزديادجابة التكّيفية وبوترية متزايدة تتناسب مع االست

 
شرع األردن يف إدارة تغري  في األردن تمزج بين رسم السياسات وتفعيل التنسيق المؤسسي. إدارة تغير المناخ

وذلك بعد أن صادقت احلكومة  بإدراك كل من التهديدات والفرص الناجتة عن تغري املناخ املناخ منذ أكثر من عقدين
، مّت تشكيل اللجنة 2001ففي عام . 1993األردنية على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف عام 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  اتفاقيةالوطنية األردنية لتغري املناخ  بقرار من رئاسة الوزراء هبدف متابعة تنفيذ 
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الفرص والتحديات تغير المناخ في األردن:  
 

 

من خالل عملية  2020-2013سياسة تغري املناخ الوطنية يف األردن "أعّدت وزارة البيئة  2013عام ويف املناخ. 
الستيعاب  تغري املناختشاركية واسعة النطاق بني أصحاب املصلحة املتعددين يف األردن. مت صياغة سياسة 

كن أن تستند عليها املزيد من وتوفري نقطة مرجعية تشريعية عالية املرونة مياسرتاتيجيات التخفيف والتكّيف 
هذا وتعترب وزارة البيئة نقطة االتصال الوطنية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية والسياسات القطاعية.  االسرتاتيجيات

مديرية إلدارة تغري املناخ يف األردن. وأنيط باملديرية القيام   2015وزارة البيئة يف عام وقد أنشأت  بشأن تغري املناخ.
 .ور األمانة العامة للجنة الوطنية األردنية لتغري املناخبد
 

يف ظل التزام  .للمكتسبات االقتصادية واالجتماعيةاآلثار المحتملة لتغير المناخ على األردن تشكل تهديدا 
الذي  "البالغات الوطنية الثالث"تقرير  2014قدم األردن يف عام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية، األردن مبتطلبات 

شامال آلثار تغري املناخ على  حتليالا احتوى على شرح تفصيلي إلجراءات التخفيف احملتملة. كما عرض التقرير 
وميكن تلخيص األكثر قطاعات املياه والزراعة والتنوع احليوي واملناطق الساحلية واملناطق احلضرية والصحة يف األردن. 

 :ليأمهية منها على القطاعات املستهدفة كما ي
 
تراجع نسبة هطول األمطار وزيادة مستويات التبخر ودرجات احلرارة مما يؤدي إىل تراجع يف كميات املوارد املائية  •

 .املتاحة طبيعياا 
 تراجع اإلنتاجية الزراعية نتيجة تراجع هطول األمطار وخباصة يف مناطق الري البعلي. •
 . احمللية اليت تعتمد على الزراعة وعلى توفر املوارد الطبيعيةهتديد مصادر رزق وسبل معيشة الكثري من اجملتمعات  •
من  االسترياداملسامهة يف زيادة خماطر تراجع مستوى األمن الغذائي على املستوى الوطين واملزيد من االعتماد على  •

 اخلارج.
بات نتيجة زيادة التأثر باجلفاف يف بعض األنظمة الطبيعية وخباصة يف املناطق الشرقية وتقلص مساحات الغا •

 .درجات احلرارة واحلرائق الطبيعية
  تزايد يف ظواهر الفيضانات وهطول األمطار بكثافة ويف فرتات زمنية قليلة يف منطقة العقبة. •
  زيادة منو اجلراثيم املسببة لألمراض وزيادة قابلية التعرض للضربات الشمسية وزيادة انتشار األمراض التنفسية

 .والربو
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الفرص والتحديات تغير المناخ في األردن:  
 

 

 اتفاقية التزاما ب .2030بحلول عام  ٪1.5الحراري بنسبة  االحتباسغازات  انبعاثاتبتخفيف  تزماألردن يل
 تقرير األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اتفاقيةلسكرتاريا  2015باريس بشأن املناخ، قدم األردن يف عام 

هنا حتتوي على إ إذخارطة طريق ملستقبل التصدي لتغري املناخ يف األردن متثل هذه الوثيقة   ."املسامهات احملددة وطنيا"
احلراري يف مجيع القطاعات املعنية. كما تضمنت الوثيقة شرحا  االحتباسغازات  انبعاثاتسرد إلجراءات ختفيف 

حمدداا وهو تقليص  هدفاا  الوثيقة تضمنتتفصيليا إلجراءات التكيف اليت يعتزم األردن تنفيذها يف القطاعات املعنية. 
مقارنة بالسيناريو املرجعي للعمل كاملعتاد لسنة  2030حبلول عام  ٪14احلراري بنسبة االحتباس غازات  انبعاثات
وختفيف يشرتط توفر املساعدات املالية  ٪1.5إىل ختفيف غري مشروط بنسبة االلتزام . وينقسم هذا 2006األساس 

 على األقل. ٪12.5الدولية ودعم وسائل التنفيذ يصل لنسبة 
 

التحديثات األولى للبالغات الوطنية الخاصة بالتغير المناخي لمدة تقرير " 2017 في عام األردنأصدر 
نصيب قطاع الطاقة من  أنّ  والذي أظهر حتديث يف جرد غازات االحتباس احلراري احتوى التقرير على ."عامين

قطاع النفايات بنسبة مث  ٪12، يليه القطاع الصناعي بنسبة ٪81هو األعلى بنسبة كان  2012يف عام  االنبعاثات
. واحتوى التقرير على حتليل إلجراءات التخفيف ٪1مث قطاع الزراعة والغابات واستخدامات األراضي بنسبة  6٪

إىل  2015املتوقع يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري سنويا من عام  االخنفاضالقطاعية وكلفها املرجحة ومدى 
 .2040عام 

 
ملواجهة تغري اجلهود الوطنية إضافة إىل جهود وزارة البيئة يف إدارة  مع جهود وزارة البيئة.تتعاضد  الجهود الوطنية 

، أطلق األردن خططا واسرتاتيجيات وطنية وقطاعية ذات أهداف متوافقة مع خيارات التخفيف املناخ وتنسيقها
"املسامهات احملددة وطنيا". فمن املبادرات ذات األولوية اليت حددهتا يف والتكيف املعلنة يف تقارير البالغات الوطنية و 

جية وطنية" يف قطاع البيئة تنظيم العمل املناخي السياسي واملؤسسي للتخفيف : رؤية واسرتاتي2025وثيقة "األردن 
على  2017من آثار تغري مناخ. كما تنص خمرجات "اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن" اليت صدرت يف عام 

عية التكّيفية من وعلى تعزيز حصانة النظم البشرية والطبيوتفاديها، احلراري  االحتباس غازات  انبعاثاتختفيض 
 الصدمات.
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الفرص والتحديات تغير المناخ في األردن:  
 

 

 
 تقييم العمل المناخي في األردن

 
 ٪1.5بنسبة  الحراري االحتباس غازات سيناريوهات التخفيف الحالية تخفق في الوفاء بالتزام األردن بخفض 

ملدة  التحديثات األوىل للبالغات الوطنية اخلاصة بالتغري املناخيوفق تقرير " باريس بشأن المناخ. اتفاقيةوفق 
مقارنة مبستويات  ٪17بنسبة  2030عام احلراري املتوقعة يف  االحتباسغازات  انبعاثات " يف األردن، ستزدادعامني

غازات بسبب تباين يف املنهجية اليت ُوظفت يف جرد ون هذه املقارنة غري دقيقة . قد تك2006سنة األساس 
 دةاملخالل  نبعاثاتجتاه التصاعدي العام يف كمية االأن االرتات الزمنية املعنية. غري احلراري خالل الف االحتباس

ثري تساؤالت حول مدى الوعي املؤسسي بالتزامات ي هات التخفيف املوثّقة يف التقريرفق سيناريو و  2040-2015
 األردن املناخية الدولية وتداعيات ذلك على صنع ظروف مواتية إلعادة قراءة فرضيات اخلطط التنموية.

 
أنه مّت "املسامهات احملددة وطنيا" تبنّي من خالل مراجعة  المناخي في األردن يفتقد إلى أسس توجيهية.العمل 

اآلخر من بعضها انتقاء مت  إدراج بعض مشاريع التخفيف والتكيف بالرجوع إىل تقرير "البالغات الوطنية الثالث" فيما
عملية حتديد مشاريع التخفيف  أنّ اخلطط التنفيذية السرتاتيجيات القطاعات ذات العالقة. ووجدت هذا الورقة 

والتكيف هبذه الطريقة تفتقد إىل أسس توجيهية واضحة تعّظم من فعاليتها وتكشف عن األولويات وتأخذ يف 
ت مع األطر الزمنية املختلفة. من باب اقرتاح مسار احلسبان العالقة بني إجراءات التخفيف والتكيف والتفاعال

مبادئ توجيهية عند حتديث إجراءات التخفيف والتكيف يف املستقبل حبيث تكون األولوية  بإرساء، نوصي وييبتص
التخفيف والتكيف معا، حبيث نسعى بني أهداف  لإلجراءات اليت جتسد تكامل السياسات القطاعية وتلك اليت جتمع

منافع تنموية مشرتكة ذات أولوية وطنية. وميكن اعتبار مشاريع النقل العام والطاقة املتجددة والرتشيد يف  إىل حتقيق
استهالك الطاقة أمثلة جتسد بامتياز مبدأ صنع السياسات املتكاملة قطاعيا وختفيفيا وتكيفيا. فهذه املشاريع جتلب 

 ية يف آن واحد.واجتماعية وسياسية وصحية وبيئ اقتصاديةمنافع مشرتكة 
 

تحقيق الشمولية في إعداد إجراءات التكّيف يتطلب تطبيق أسس منهجية عند الكشف عن مخاطر تغير 
توظيف إطار منهجي يف إعداد إجراءات التكّيف املدرجة يف تقرير "البالغات الوطنية الثالث"، إال أنه رغم   المناخ.

وذلك إجراءات ضرورية للتكيف مع بعض املخاطر أو البحث يف تبنيها؛ ميكن كشف وجود قصور مؤسسي يف تبين 
ذكر هذه املخاطر. والسبب يف إغفال هذه املخاطر يكمن يف عدم تطبيق  عن غفلتألن "اإلسهامات احملّددة وطنيا" 
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الفرص والتحديات تغير المناخ في األردن:  
 

 

عملية  تطوير لتصويب إطار منهجي يف الكشف عن مواطن اهلشاشة اليت تستدعي تطوير إجراءات التكيف. 
جراءات التكّيف يف املستقبل وضمان الشمولية، نوصي بتطبيق إطار منهجي عند الكشف عن خماطر تغري املناخ إ

 احملتملة وعند تقدير قابلية تعرض النظم البشرية والطبيعية يف األردن هلذه املخاطر. 
 

ة سياسات وطنية تقدير تكاليف تغير المناخ على المستوى الوطني ضروري لتمكين صانعي القرار من صياغ
تغري املناخ مدخال ضروريا لتربير إجراءات التخفيف ل يةاالقتصادتعترب مهمة تقدير التكاليف  إلدارة تغير المناخ.

هلذه الظاهرة. فهي توفر أساسا منطقيا لصانعي القرار لتقييم اخليارات وانتقاء  االستجابةوالتكيف ورسم سياسات 
للمخاطر احملتملة ومدى قابلية  يمنهجلتغري املناخ تطوير فهم  يةاالقتصاد. ويتطلب القيام بالدراسات االسرتاتيجيات

أن تكاليف اإلجراءات الفعالة ملواجهة تغري املناخ وتقليل آثاره تقل كثريا عن التكاليف إىل  التأثر هبا. وتشري األدبيات
كاسب النمو والتنمية احملتملة اليت من املرجح أن حتققها هذه اليت سيمكن تفاديها، وتتجاوزها م لالقتصادالضارة 

 اإلجراءات.
 

تتخطى إدارة تغير المناخ قطاعات ومستويات وأطراف وحقول علمية عديدة مما يقتضي أعلى درجات التنسيق 
من التفاعل الدؤوب  تشكل إدارة تغري املناخ حتديا بسبب احلاجة إىل مستوى عال   المؤسسي وتبادل المعلومات.

بني مؤسسات عديدة وعلى عدة مستويات لتيسري عمليات التنسيق القطاعية وتبادل املعلومات واملشاركة يف صنع 
إىل عدة  اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ صعوبات يف مأسسة هذه التفاعالت مما أدىالقرار. وقد واجهت 

إّن مواطن الضعف تتجاوز عدم ة. فويضي، ومازالت هذه اجلهود جاريالتاهليكلي و  هانظامحماوالت إلعادة تشكيل 
لثقافية حاجة ملعاجلة الدوافع ا فثمة الوضوح يف األسس املرجعية أو ضعف مستوى التمثيل أو حمدودية تبادل املعارف. 

التعاون والقيادة والعمل  نغالق املؤسسي وحب الوصاية على املعلومات وغياب مهاراتهلذا اخللل املرتبطة باال
بتنظيم التفاعل بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية إلتاحة وصول البيانات املوثوقة  االعتناء. وجيب كذلك ماعياجل

القطاعية واملناخية وغريها إىل الباحثني األكادمييني الستخدامها ألغراض البحث العلمي كمدخالت يف مناذج حماكاة 
 املناخ.

 
 ات التخفيف والتكيف في استراتيجيات التنمية الوطنية يتطلب درجة عالية من التنسيق المؤسسي.دمج إجراء

عملية ه بأن يدرك صانعي القرار أمهية القطاعية وخطط تنفيذها، ننوّ  االسرتاتيجياتيف ضوء الزخم امللحوظ يف إعداد 
اللجنة الوطنية يف هذا الصدد، نوصي بأن تأخذ  إدماج إجراءات التخفيف والتكيف يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية.
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الفرص والتحديات تغير المناخ في األردن:  
 

 

حتديد نقاط الدخول املناسبة لتعميم اسرتاتيجيات تغري املناخ يف الربامج التنفيذية على عاتقها األردنية لتغري املناخ 
 لوطنية، وذلك بالتنسيق مع املؤسسات املعنية.او  القطاعيةالتنموية 

 
جاء  .بما في ذلك التنسيق المؤسسي دعم جهود إدارة تغير المناخل ضروريإعداد نظام قانوني لتغير المناخ 

على أن تقوم وزارة البيئة  (4لينص حسب الفقرة )ج( و )د( من املادة ) 2017( لسنة 6قانون محاية البيئة رقم )
أي التزامات وعلى متابعة تنفيذ  بتنسيق اجلهود الوطنية املتعلقة بإدارة تغري املناخ بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة

إطار  من إعداد لتمكني وزارة البيئة من الوفاء هبذه االلتزامات القانونية ال بدّ و  دولية مناخية صادقت عليها اململكة.
والتمويل التكيف والتخفيف ب يتعلق لكيفية تطبيق هذه النصوص فيما تفصيليا وتوضيحيا يتضمن وصفا تنظيمي

توضيح أدوار  نظام تغري املناخ يفومن املطلوب أن يساهم . على سبيل املثال ال احلصر املؤسسي واالبالغ والتنسيق
هذه اجلهود يف  ستصبّ و . املؤسسي التفاعلو  تبادل املعلومات ويف شرح آليات ومسؤولياهتا، اجلهات ذات العالقة

      .وتفعيله ة الوطنية األردنية لتغري املناخاللجن عمل مأسسةيف  هناية املطاف
 

إّن  ينبغي اغتنام فرص التمويل الدولية التي أنشئت لمساعدة الدول النامية على تمويل مشاريعها المناخية.
وعلى اتفاقية باريس بشأن تغري املناخ يؤهلها  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخمصادقة األردن على 

للحصول على متويل ملشاريع التخفيف والتكيف. وتتوفر عدة آليات ومبادرات للتمويل من أمهها صندوق املناخ 
األخضر. فالنفاذ إىل مصادر التمويل املناخية الدولية يتطلب من املؤسسات األردنية احلكومية وشركات القطاع 

اقرتاحات ملشاريع حمكمة ومتكاملة ملواجهة تغري املناخ يف األردن. ويقع وتقدمي اجملتمع املدين إعداد  اخلاص ومنظمات
على عاتق مديرية تغري املناخ يف وزارة البيئة تزويد املؤسسات األردنية باملعلومات وتقدمي املشورة هلا وبناء قدراهتا يف 

 وطنية األردنية لتغري املناخ.احلصول على التمويل املناخي من خالل اللجنة ال
 

تأمين يمنح األردن فرصة استراتيجية ل الحراري االحتباسغازات  انبعاثاتتوظيف الطاقة المتجددة لخفض 
التزايد املتوقع يف حّدة تغري املناخ مينح األردن فرصة إلعادة قراءة . 2025إمدادات الطاقة في حقبة ما بعد 

يف ضوء  2025تأمني إمدادات الطاقة يف حقبة ما بعد  اسرتاتيجيةتمعن يف احلالية والاسرتاتيجية الطاقة توجهات 
الطلب على الكهرباء وضرورة الوفاء بالتزامات األردن وفق اتفاق باريس بشأن املناخ. وميكن القول أّن مصادر  ارتفاع

اسرتاتيجية الطاقة احلالية توجهات  ( على تعزيز2050-2025الطاقة املتجددة متتلك قوة كامنة على املدى الطويل )
تخفيض و االسترياد على االعتمادتقليل ولكلي الطاقة المحلية في خليط الطاقة در امساهمة مصادة ياز املتمثّلة يف
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املستمر يف أسعار الطاقة املتجددة عامليا. هذه االخنفاض  وخاصة يف ظل لوطني ا االقتصاد لطاقة علىاكلفة 
إّن موقع األردن يف حزام . 2025ا منطقيا لتفضيل مصادر الطاقة املتجّددة يف حقبة ما بعد املعطيات توفر أساس

يف مصادره الشمسية والرياحية يضفي ميزة تنافسية ال مثيل هلا هلذا اخليار. ثراء  غرايف يعّد من أكثر مناطق العاملج
يف مزيج الطاقة الكلي يف حقبة ما بعد هلذه األسباب نوصي بتعظيم حصة املصادر املتجددة من الشمس والرياح 

 ٪.50وعلى مدى العقود الثالث القادمة إىل مستويات طموحة تفوق ما نسبته  2025
 

 االستثمار إنّ  جهود رفع مستوى كفاءة الطاقة يجب أن تعتلي سلم األولويات كونها أقل مصادر الطاقة كلفة.
كفاءة الطاقة هي . فهاواستهالكالطاقة جهود تعزيز كفاءة إنتاج  املتجّددة جيب أال جيعلنا نغفلمصادر الطاقة يف 

املتعلقة بالطاقة والبيئة واملناخ. عالوة على  االسرتاتيجياتواحدة من أكثر املوارد جدوى وأقلها كلفة يف حتقيق أهداف 
هائلة لتخفيض الضغط على ميزانية الدولة وخلق فرص عمل يف كافة أحناء  اقتصاديةذلك، متثل كفاءة الطاقة فرصة 

إعادة تأهيل مئات اآلالف من املنازل واألبنية السكنية والتجارية واحلكومية واخلدماتية هبدف ترشيد  احملافظات. إنّ 
هيك عن املنافع مضمونة العوائد لعدة سنوات، نا اقتصاديةبإحداث طفرة وحده استهالكها من الطاقة لكفيل 

إىل  2017من للمدة املشرتكة األخرى. ولقد كان من احلكمة إطالق خطة العمل الوطنية الثانية لرتشيد الطاقة 
يف  االستهالكمقارنة مع  ٪20واليت هتدف إىل خفض مستوى استهالك الكهرباء يف عدة قطاعات بنسبة  2020

ظى بالتأييد السياسي ألهنا جتسد مبدأ التكامل يف تطوير سنة األساس. تعترب هذه اخلطة طموحة وجديرة بأن حت
السياسات القطاعية والتخفيفية والتكيفية. وميكن القول بأّن اسرتاتيجية العمل يف تطبيق هذه اخلطّة على أساس 

اقع املشاركة الفّعالة متعّددة القطاعات واملستويات واألطراف جلديرة بأن تكون منوذجا حيتذى به يف جهود أو مو 
حكومية أخرى. يف هذا الصدد، نوصي مبأسسة جهود ترشيد الطاقة وحتفيزها ورفع مستوى الدعم لصندوق تشجيع 
  الطاقة املتجّددة وترشيد الطاقة لضمان القدرة على استمرارية العمل بعد انتهاء تنفيذ املشاريع املدرجة يف خطة العمل.

ملؤسسي بني تفعيل التنسيق ارائدة يف  ا لتصبح أداة حكوميةكما ندعو إىل مأسسة آلية فرق العمل ورفع قدراهت
مستقبال، بوسع الصندوق يف املرحلة التالية إيالء رفع مستوى كفاءة استهالك الوقود يف  .الوزارات ذات العالقة

 املركبات حيزا أعظم يف خطط الرتشيد، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
 

 .تاريخية لتحقيق تحول جذري في قطاع النقل العاممنح األردن فرصة الجوانب تمآزق قطاع النقل المتعددة 
احلراري. فقد استحوذ  االحتباسغازات  نبعاثاتيعّد قطاع النقل مستهلكا كبريا للطاقة يف األردن ومصدرا رئيسيا ال

، متجاوزا حصص القطاعات املنزلية والصناعية 2013النهائي للطاقة يف عام  االستهالكمن  ٪51القطاع على 
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وفقا للسنة  ٪26احلراري بنسبة  االحتباسغازات  انبعاثاتقطاع النقل املرتبة الثانية يف  واخلدماتية جمتمعة. كما احتلّ 
مآزق قطاع النقل املؤرقة  باالعتبارأما إذا أخذنا  .٪40الطاقة الذي كانت نسبته  توليد ، بعد قطاع2012املرجعية 

. يتيح هذا التشخيص االقتصاداألخرى، ويف مقدمتها افتقاد خدمات نقل عام، فهي أصبحت تشكل عبئا على 
املختصر فرصة تارخيية لتحقيق حتول جذري يف قطاع النقل. ونوصي جبعل حجر األساس يف هذا التحول تقدمي 

املنافع  لتنقل واعتدال الكلفة ودقة التوقيت واخنفاض امللوثات اهلوائية. إنّ سالمة ا خدمات نقل عام تفي مبتطلبات
والسياسية والصحية والبيئية اليت جيلبها هذا اخليار هي ذات تأثري تراكمي على حتسني جودة  ةاالجتماعيو  يةاالقتصاد

 احلياة.
 

 الحلول وصنع تفاهمات مشتركة.إصالح قطاع النقل يتطلب آليات إلشراك المشغلين والمنظمين في صياغة 
"اإلسهامات احملّددة احلراري يف قطاع النقل املدرجة يف تقرير االحتباس غازات  انبعاثاتتعتمد اسرتاتيجية خفض 

 نبعاثاتيف النقل العام وعلى إدخال السيارات الكهربائية عدمية اال االشرتاكبشكل رئيسي على زيادة نسبة وطنيا" 
نقاط حتول جذرية إذا ما مّت تنفيذها على أكمل الثالثة وعلى إنشاء شبكة سكك حديدية. تشّكل هذه املقاربات 

تفعيل آليات إلشراك أصحاب املصلحة من مشاكل النقل العام، توصي هذه الورقة بأنه قد آن األوان ل وجه. يف ضوء
يتها وصنع تفامهات مشرتكة، وذلك باجلمع بني املقاربة مشغلني ومنظمني ومستهلكني يف صياغة احللول واختبار فعال

اإلدارية البحتة من أعلى مبقاربة تشاركية تؤثر على جمريات األمور من أسفل من خالل احلوار وجتربة احللول وصنع 
 إمجاع حوهلا.

 
األردن فرصة لصياغة سياسات بعيدة المدى لتوظيف هذه الظاهرة في تحقيق  لنقلتمنح ظاهرة كهربة وسائل ا

غازات  انبعاثاتستعتمد فعالية املركبات الكهربائية يف خفض  أهداف مرغوبة في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة.
مشاريع  ملولدة منبالكهرباء ا حمطات الشحنعلى املشتقات النفطية على تزويد االعتماد احلراري وتقليص االحتباس 

واملركبات اهلجينة اليت ركبات اهلجينة امليف تقدمي حوافز لتشجيع اقتناء  باالستمرارنوصي  الطاقة املتجّددة. ولذلك
تسخري مشاريع الطاقة املتجّددة لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء املرتافق مع ، و واملركبات الكهربائية ميكن شحنها

 شحن املركبات الكهربائية. إنشاء آالف من حمطات
  

شبكة سكة حديدية وطنية تربط املدن الرئيسية يف مشال اململكة مع ميناء العقبة خطوة ذات  يعترب اإلقبال على إنشاء
واجتماعية ومناخية يف غاية األمهية، وخاصة إذا مت ربطها مع خطوط الدول اجملاورة عند نقاط  اقتصاديةتداعيات 
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ا هو واقع املركبات الكهربائية، من األجدر التخطيط لتشغيل شبكة السكة احلديدية بالكهرباء احلدود الربية. وكم
 املشتقات النفطية السائلة علىعلى االعتماد عن وقود الديزل لتقليل  واالستغناءاملوّلدة من مصادر الطاقة املتجددة 

 ملشروع شبكة السكة احلديدية.  وتوفري مصادر متويلية االستثماراملتوسط والطويل. كما نوصي بتقليل خماطر املديني 
 

قات النفطية أن املشترغم  .وسرعتها كهربة وسائل النقلمدى   من الصعب التنبؤ اآلن بالعوامل التي ستتحكم في
الداخلي  االحرتاقالعامل دخل منذ عقد من الزمن مرحلة انتقالية الستبدال حمرك  ة، إال أنّ لباغالسائلة ما تزال 

، ولكن هذا التحول يشهد تسارعا االنتقاليةتباين يف التنبؤات حول أمد هذه املرحلة  مثةو للمركبات بآخر كهربائي. 
على املشتقات  االعتماداملتوسط والطويل إىل ختفيض كبري يف املديني جيدر متابعته. وستؤدي هذه التحوالت على 

حوالت، نوصي بإعادة قراءة اخليارات املطروحة حول مستقبل مصفاة تكرير . يف ضوء هذه التالبرتولية يف قطاع النقل
 هذه املستجّدات تعّزز خيار الطاقة املتجّددة.  وعموما، فإنّ  النفط يف األردن.

 
 يستدعي التنسيق المؤسسي الفعال دمج استراتيجيات مواجهة تغير المناخ في عمليات التخطيط البلدية 

احلراري يف قطاع النفايات املدرجة يف  االحتباسغازات  انبعاثاتتعتمد اسرتاتيجية خفض  .المتعلقة بإدارة النفايات
تقليل نسبة النفايات الصلبة اليت يتم التخلص منها يف مكبات النفايات من "اإلسهامات احملّددة وطنيا" على تقرير 

٪ 40٪ إىل 20فايات الصلبة املعاجلة واملعاد استخدامها من وزيادة نسبة الن 2025٪ حبلول عام 60٪ إىل 80
احلراري االحتباس غازات  انبعاثات. هذه املؤشرات تثري تساؤالت حول مدى ترابط العالقة بني 2025حبلول عام 

 توليد وكمية النفايات الصلبة اليت يتم ردمها. وقد يكون تأثري هذه اإلجراءات حمايدا بسبب النمو السنوي املتوقع يف
 النفايات الصلبة.

 
٪ من النفايات الصلبة من 50وقد أعلنت أمانة عّمان الكربى عن قرارها باملوافقة على إنشاء مرفق حلرق ما نسبته 

وثيقة "اإلسهامات احملّددة وطنيا" ومع عن الفرز يتعارض مع تقرير  االستغناء غري اإلقدام على فرز النفايات. غري أنّ 
غازات ثاين أكسيد الكربون مما يثري تساؤال عن  انبعاثاتتكنولوجيا احلرق سيزيد من فاختيار  ؛"2025"األردن 

التعارض الذي نشهده يف قطاع فمدى التنسيق املؤسسي بني أمانة عّمان الكربى ومديرية تغري املناخ يف وزارة البيئة. 
النفايات بني إدارة تغري املناخ من جهة وإدارة النفايات من جهة أخرى ميكن تفاديه يف املستقبل إذا ما مت دمج 

 اسرتاتيجيات التخفيف والتكيف يف عمليات التخطيط البلدية. 
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، مثل بعضا على بعضها سياسات لقطاعات تعتمد مفهوم الترابط القطاعي عند تصميميجب تعميم تطبيق 
قامت وزارة  سياسية.قطاعات المياه والطاقة والغذاء، مما يعطي حافزا إضافيا إليالء التنسيق المؤسسي أولوية 

( تسعى مبوجبها إىل 2016املياه والري بتطوير "سياسة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف قطاع املياه" يف األردن )
وإىل زيادة نصيب الطاقة املتجددة إىل  2025٪ حبلول عام 15حتقيق ختفيض استهالك الطاقة يف مرافق املياه بنسبة 

مثاال حيتذى به يف تبين  االسرتاتيجية. وتعترب هذه 2025اع املياه حبلول عام ٪ من إمدادات الطاقة الكلية يف قط10
. وكما تسعى اسرتاتيجية وزارة املياه بعضا مفهوم الرتابط القطاعي عند تصميم سياسات لقطاعات تعتمد على بعضها

يف قطاع املياه، من اجملدي كذلك الكشف عن وسائل لتقليل   وكلفتها والري إىل خفض مستوى استهالك والطاقة
. كما نوصي بأن يشمل وكيفية تطبيق تلك الوسائل كميات مياه التربيد الصناعي يف حمطات توليد الكهرباء احلرارية

 ؤسسي.طاعي إىل تعميق التنسيق املترابط قطاعي املياه والطاقة القطاع الزراعي/الغذائي. وسيؤدي هذا الرتابط الق
 

اقتصرت إجراءات  .استعادة الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المراعي الطبيعيةيجب تقديم الدعم المالي لجهود 
إعادة تشجري الغابات الواقعة يف سلسلة "اإلسهامات احملّددة وطنيا" على التخفيف للقطاع الزراعي املدرجة يف تقرير 

التقرير من إدراج جهود استعادة الغطاء خال ملم سنوياا. وقد  300على األراضي املطرية واليت تزيد نسبة األمطار هبا 
أمهية هذه رغم  احمللية يف احلفاظ على استدامتهاالنبايت وإعادة تأهيل املراعي الطبيعية وتفعيل دور اجملتمعات 

 األمهية البالغة ملشاريع إعادة تأهيل األراضي الرعوية وإعادة التشجري، إال أنّ ورغم  رسات يف حتقيق منافع مشرتكة.ملماا
 جهود التوسع يف هذه املشاريع مقيدة مبستويات الدعم التمويلية اخلارجية.

 
 إجراءات التكيف 

 إلدخال إجراءات التكيف املدرجة يف تقرير 2017شرع األردن يف إعداد "اخلطة الوطنية للتكيف" منذ أوائل عام 
سابق ألوانه. ولكن التكيف ومشاريعه تقييم أداء تطبيق خطط  "اإلسهامات احملّددة وطنيا" حيز التنفيذ. ولذلك فإنّ 

 العوامل التمكينية. نشري فيما يلي إىل أمهها: بعض جيب اإلشارة إىل عدم إغفال
 

النطاق العاملي لظاهرة تغري املناخ  إنّ  الوطنية له مردود ينبغي استغالله.دمج أهداف التكيف في خطط التنمية 
( 2006)استنادا إىل السنة املرجعية  أّن نسبة انبعاثات األردنرغم على األردن ستكون غري حمدودة  ايعين أّن تأثرياهت

وميكن اآلن قياس تعرض  .ضئيلة تعترب من إمجايل االنبعاثات العاملية ٪0.06من غازات االحتباس احلراري البالغة 
مع تغري  التأقلمإيالء  حاليا على األردن تعين أنّ  القطاعات األكثر هشاشة يف األردن هلذه التأثريات. هذه املعطيات
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 تتناسب مع جسامة لتكيفل متعددة القطاعات تطوير خطة يفتقاعس  بدونواملضي قدما  أولوية وطنية املناخ
يف  ةسامهالقطاعية والوطنية للمتنموية ال ططاخليف  دمج أهداف التكيففرص األردن  غتنمي . ومن املفيد أنخاطرامل

 معاجلة مشاكل اجتماعية واقتصادية قائمة أصال مثل الفقر وانعدام املساواة بني اجلنسني وسوء التخطيط احلضري
 .وهشاشة البىن التحتية

 
المنعة في القضايا التي تتداخل فيها المصالح ينبغي أن تتشارك القطاعات في التخطيط لبناء قدرات 

بدأت بعض القطاعات يف األردن بإعداد سياسات واسرتاتيجيات لبناء قدرات املنعة وتعزيز  .واألهداف القطاعية
سبل الصمود يف مواجهة خماطر املناخ والكوارث وذلك مبشاركة فئات واسعة من املعنيني. وتعترب جهود بناء املنعة 

عاجلة اهلشاشة ورفع قدرة القطاع على التكيف مع خمتلف أمناط املخاطر. ولكن بناء خطط املنعة القطاعية ضرورية مل
سامهت يف إعدادها أطراف قطاعية أخرى، تثري تساؤالت حول منطق العمل األحادي يف سياق ترتابط  فرادى، وإن  

فيه القضايا وتتداخل فيه األهداف واملصاحل القطاعية. وبوسع عدد من املؤسسات احلكومية واملنظمات املعنية أن 
أن  يأ التنسيق املؤسسي املذكور أعاله، من اجملدتقوم جمتمعة بإعداد خطة متعددة القطاعات لبناء املنعة. وتطبيقا ملبد

دفع القطاعات املختلفة الستغالل أوجه الرتابط والتآزر القطاعية ري املناخ مهمة تتوىل اللجنة الوطنية األردنية لتغ
ف" منذ إعداد "اخلطة الوطنية للتكيلتفادي العمل الفردي التكراري، وال سيما يف ضوء جهود وزارة البيئة احلالية يف 

 . 2017أوائل عام 
 

من خالل تعزيز الربط بين كال  بين جهود التكيف وبرامج الحد من مخاطر الكوارث يجب اغتنام أوجه التآزر
هو احلد من العوامل  هدف مشرتك الكوارث يفخماطر من احلد يتقارب هنجي التكيف مع تغري املناخ و  .المنهجين

اليت تساهم يف املخاطر املتعلقة باملناخ. ويتوخى كال النهجني اختاذ إجراءات استباقية للحد من املخاطر املناخية يف 
وميكن أن ينطوي احتمال ظهور خماطر مناخية غري مشهودة تارخييا بسبب تغري املناخ على نطاقات زمنية خمتلفة. 

ويشرتك احلد من خماطر الكوارث أمناط جديدة من املخاطر عند إدارة خماطر الكوارث.  التعامل مع عدم اليقني ومع
ب تنفيذها من خالل سياسات والتكيف مع تغري املناخ يف مسة مشرتكة. فهي ليست قطاعات يف حد ذاهتا، بل جي

ضي والبيئة واملالية قطاعات األخرى، وال سيما قطاعات الزراعة واملوارد املائية والصحة واستخدامات األراال
ولذلك يعترب تعزيز الربط بني الفقر.  تلك املتعلقة مبكافحة أيضا روابط مع السياسات األخرى، أبرزهاومثة والتخطيط. 

النظم الطبيعية  حصانة األوليات الوطنية لتعزيز التكيف مع تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث يف األردن من بني
       يف األردن.ة على املستويني الوطين واحمللي والبشري
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يف دراسة ميدانية أعدت . دمج النوع االجتماعي في جهود تغير المناخ يشكل ضمانا لنجاح إجراءات التكيف

عن الدور الريادي للمرأة الريفية وقدرهتا على التأثري يف  لالستقصاءومشلت ثالث حمافظات يف األردن  2017يف عام 
عملية صنع القرارات املناخية يف ضوء املسؤوليات اليت تتضلع هبا يف الفالحة والرعي واستعماالت املياه والتخلص من 

 واالعرتافالريفية  النفايات وبالتايل املسامهة يف التكيف على املستوى احمللي، وجد غياب مبادرات مدروسة لدعم املرأة
من جتارهبا وخرباهتا ومعارفها التقليدية يف التكيف مع خماطر تغري املناخ. ولذلك نوصي  واالستفادةبدورها الريادي 

وخاصة بالتواؤم مع تطبيق احلكم  وتنفيذها بضرورة وضع آليات للمشاركة اجملتمعية يف صنع إجراءات التكيف
عات احمللية يتطلب التخطيط التشاركي والعمل اجلماعي وخاصة مع اجلمعيات خطط تكيف اجملتمالالمركزي. فنجاح 

وبوسع اجملالس البلدية واحمللية أن تتبىن مشاريع للتكيف مع تغري املناخ من  النسائية والشبابية ومع الفئات قليلة املوارد.
 تنفيذ إجراءات التكيف يتطلب وجود أّن النجاح يفإىل  االنتباهوجيب لفت  خالل إدراجها يف خطط التنمية احمللية.

كسب التأييد لدمج النوع االجتماعي يف   علىدعاة وناصرين يف الوزارات واملؤسسات احلكومية ممن ميلكون القدرة 
وجود دعم مرئي من القيادات السياسية واإلدارية العليا هلؤالء الدعاة  جهود التكيف مع تغري املناخ. وميكن القول بأنّ 

 يعّد أيضا من شروط النجاح.
 

جيب أال نغفل  المتأخرة. االستجابةالتعثر في تنفيذ خطط التكيف سيزيد من حدة المعاناة ومن تكاليف 
ل التنفيذ عّلة مزمنة يف األردن لطاملا احتماالت اإلخفاق إذا ما نشأت فجوة بني التخطيط وإجراءات التنفيذ. فإمها

تسببت يف فشل كثري من الربامج املميزة. ولذلك نوصي بقيام صانعي القرار بالكشف عن العقبات اليت حتول دون 
من مراحل التخطيط إىل مراحل التنفيذ وجتنيد ما يلزم تشريعيا وقانونيا وإداريا ملعاجلة ظاهرة التعثر يف تطبيق  االنتقال

ط. وميكن القول أّن إدراج إجراءات التخفيف والتكيف كبنود واضحة يف ميزانية الدولة قد تكون نقطة انطالق اخلط
 .كأعضاء يف اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ  االنضماممناسبة. ويعين ذلك دعوة ممثلني عن وزارة املالية إىل 

 
حاجة إىل املوارد البشرية والفنية املتخصصة لتعزيز مثة  التكيف.البحث العلمي المناخي يوفر أساسا لبناء سياسات 

بناء اخلربات األردنية يف جمال علم املناخ أمر بالغ  فهم تأثريات تغري املناخ وتطوير استجابات التكيف املالئمة. إنّ 
للباحثني واملعنيني األمهية. وجيب على أقل تقدير تأسيس مركز لتطوير مناذج حماكاة املناخ لتكون منصة مفتوحة 

لعمل مع املعاهد األكادميية والبحثية ا وميكنللكشف عن سيناريوهات التغري احملتملة وتبادل املعلومات بدون حتفظ. 
 يف اجملاالت ذات العالقة بتغري املناخداخل هذه املعاهد مراكز للتميز وإنشاء القائمة هبدف تعزيز البحوث اجلارية، 
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اللجنة الوطنية األردنية لتغري املناخ وخاصة يف ضوء احلاجة إىل مواكبة التغريات إىل  العلمية والفنيةتقدمي املشورة لتقوم ب
ومن الضروري مأسسة العالقة بني مراكز أحباث تغري املناخ ومراكز  الفيزيائية ورصد نشوء أمناط سلوكية جديدة.

يف عملية صنع سياسات ناخ من أجل تسخري املعرفة العلمية صانعي القرار وعلى رأسها اللجنة الوطنية األردنية لتغري امل
 .تغري املناخ

 
التخطيط الحضري المتكيف مناخيا يحصن المدن من أخطار ظواهر الطقس المتطرفة ويقلل من وطأة األضرار 

يف اختفاء األراضي الزراعية واملساحات تأثري قوي  لقد كان للتطور احلضري العشوائي وتكاليف إعادة البناء.
اخلضراء. ومن شأن ذلك أن يقلص من قدرة املدن على حصانة نفسها من أخطار األمطار الغزيرة والفيضانات 

تقرير "اإلسهامات احملّددة وطنيا" من إدراج إجراءات التكيف الالزمة لبناء منعة املدن يف خال واهنيار األراضي. وقد 
خطار. وباإلمكان دمج إجراءات التكيف يف عمليات ختطيط استعماالت األراضي والتطوير مواجهة هذه األ

 العقاري. ولكن قد يتطلب ذلك إصالح قوانني استعماالت األراضي لكبح سوء التخطيط احلضري والزحف العمراين
 .غري املنظم

 
لمحتملة وجسامة إجراءات المجتمعي بمخاطر تغير المناخ او  الحكومي من الضروري رفع مستوى اإلدراك

جيب أن نصبو إىل جهود توعوية تقود إىل إعادة النظر يف الفرضيات واملفاهيم وترتجم إىل أمناط  التكيف المطلوبة.
ستفادة قدر ب توظيف طرق تفاعلية وتشاركية لالخمتلفة من السلوكيات متوافقة مع النظرة الواعية اجلديدة. ولكن جي

أهم الشرائح اليت جيب  واملهارات الكامنة لألفراد اليت غالبا ال جتد منفذا للتفعيل. ومناإلمكان من القدرات 
 األقسام واملديريات يف مجيع الوزارات واهليئات احلكومية باإلضافة إىل الفئات الشبابية.مديرو  استهدافها

 
 
 
 
 
 
 

 


