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امللخص التنفيذي
تعنى هذه املراجعة باستشراف التغيرات يف أولويات ملف البيئة على املدى البعيد يف
سياق جائحة "كوفيد ،"19-وخصوص ًا يف ظل عزم وزارة البيئة على إعداد استراتيجية

مغزى
وطنية حلماية البيئة بعنوان "بيئة األردن  ."2030ويحمل هذا االستشراف
ً
خاص ًا يف ضوء الفهم العلمي الدقيق للعالقة بني اجلائحة من جهة وملفات تلوث الهواء
وتغير املناخ وتدهور النظم الطبيعية من جهة أخرى .وقد وجدت هذه املراجعة أن أولويات
املرحلة املقبلة تتطابق مع التحديات االستراتيجية البيئية التي استثارتها مراجعة ملف

املستجد فهو أن جائحة "كوفيد "19-جاءت
البيئة يف تقرير حالة البالد لعام ّ .2019أما
ّ

لتضيف بعد ًا جديد ًا إلى الوعي بسبب العالقة بني اجلائحة وهذه امللفات ،مما يتطلب
استحداث استراتيجيات إضافية للتعامل مع هذه التفاعالت باإلضافة إلى تكثيف العمل
على األولويات الراهنة.
املستجدات األكثر إحلاح ًا إيالء استراتيجيات حماية النظم الطبيعية يف األردن
من
ّ
ً
أهمية وطنية يف ضوء توثيق ارتباط ظهور األمراض حيوانية املنشأ ،مثل "كوفيد،"19-

ارتباط ًا وثيق ًا بالتغيرات واالضطرابات البيئية الناجمة عن توغل األنشطة البشرية
يف املوائل الطبيعية بقصد الزراعة أو الصيد أو التوسع احلضري أو التصنيع أو التعدين.
وتدعو املراجعة إلى إنشاء شبكة وطنية ملراقبة املضيفات والنواقل الطبيعية ملسببات
األمراض ،وتقييم حالة املوائل التي تؤوي هذه املضيفات ،ورصد حاالت اإلجهاد البيئي
التي تتعرض لها من ِقبل النشاطات البشرية املتوغلة.
يف ما يخص جهود إدارة ملف تغير املناخ يف وزارة البيئة ويف ضوء قرب إطالق خطة
التكيف الوطنية ،ترى املراجعة ضرورة تعزيز القدرات على إدراك أثر تغير املناخ يف
نشوء أو إعادة نشوء األمراض احليوانية من خالل التأثير على بقاء مسببات األمراض

والنواقل واملضيفات وتكاثرها وانتشارها وتوزيعها ،إذ تشير الدالئل بشكل متزايد إلى أن
األمراض الوبائية حيوانية املنشأ قد تصبح أكثر تواتر ًا مع استمرار تغير املناخ .وينطبق
تأثير تغير املناخ على احتمال ظهور آفات زراعية جديدة أو إعادة انتشار آفات معروفة.
وتوصي املراجعة بأن تأخذ خطط التكيف هذا املعطيات يف احلسبان ،والعمل على تقوية
منعة النظم الطبيعية والزراعية ،وبناء القدرات التكيفية للمجتمعات احمللية يف األردن.
وينبغي أن تستند خطط التكيف إلى الكشف الدقيق عن أخطار تفشي األمراض البشرية
املعدية حيوانية املنشأ واآلفات الزراعية احملتملة ،وتقدير قابلية التعرض لهذه األمراض
واآلفات ،ورسم خارطة الطريق املستقبلية بشأن كيفية جتنب هذه املخاطر.
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يف ضوء األدلّة العلمية األولية حول ارتباط املستويات العالية من تلوث الهواء باالرتفاع

املعزوة إلى مرض "كوفيد ،"19-توصي املراجعة
يف معدالت العدوى ويف معدالت الوفاة
ّ

بتأسيس جهود وطنية لتحسني نوعية الهواء بشكل منهجي تقودها مديرية الرصد

والتقييم البيئي يف وزارة البيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية .ويجب ّأل ينحصر االهتمام
على دور األوبئة يف استفحال األمراض التنفسية ،إذ ينبغي تبني الشمولية يف أخذ
احليطة من مخاطر األزمات احملتملة األخرى (مثل تغير املناخ) ،التي تفاقم األمراض
التنفسية من خالل اآلثار املترتبة عن موجات احلرارة وحرائق الغابات البرية واسعة
تصر املراجعة على حتديث املواصفات التي حتكم
النطاق .ومن اخلطوات الالزم اتخاذها،
ّ

تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع القطاعات .يشمل ذلك حتديث املواصفة األردنية
املتعلقة بانبعاث العوادم من محركات الديزل ومراجعة املواصفات األردنية املتعلقة
بنوعية الهواء وحتديثها مبا يتوافق مع معايير منظمة الصحة العاملية وإنفاذ املواصفة
القياسية األردنية بشأن محتوى الكبريت يف وقود الديزل إلى حد أقصى ال يتجاوز 10
أجزاء من املليون.
ويف معرض تقييم املواءمة بني اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة ()2019-2017
ووثائق الرؤى الوطنية وأولويات عمل احلكومة للعامني ( ،)2021-2020وجدت املراجعة
أن هناك توجه ًا للتعاطي مع امللف البيئي من منظور أمني بحت سعي ًا إلى تعزيز سبل
التزود مبوارد الطاقة واملياه والغذاء .وإذا كانت هذه املقاربة األمنية تبدو وكأنها تعالج

قضية أمن التزود باملواردّ ،إل أنها شديدة االنتقائية واختزالية وتستبعد حساب مخاطر
عدم التقيد باحلدود البيئية ،مما قد يسفر عنه انهيار يف استقرار وأداء النظم الطبيعية
يف حال جتاوز هذه احلدود على املدى الطويل .وتدعو املراجعة إلى استبدال اإلطار
األمني البحت مبقاربة جامعة أكثر شمولية تراعي ،إلى جانب توفير أمن التزود باملوارد،
مقومات بناء املنعة ومركزية احترام احلدود التجديدية للنظم الطبيعية.
وقد وجدت املراجعة غياب التواؤم جزئي ًا بني اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة
حتتو
املقدرة لألعوام ( .)2022-2020فلم
( )2022-2020واملشاريع املدرجة يف املوازنة
َّ
ِ
املوازنة على مخصصات مالية لبرامج احملافظة على التنوع احليوي ومكافحة التصحر
وتأهيل املواقع املتضررة بيئي ًا على الرغم من األولوية االستراتيجية واملؤسسية املوثقة
يف استراتيجية الوزارة لهذه البرامج ،بينما ُرصدت موازنات باهظة ملشاريع إنشاء حدائق
ومنتزهات بيئية .ومن أجل تصويب هذا اخللل ،توصي املراجعة بإدراج مشاريع تعنى
بحماية التنوع احليوي ،واستدامة خدمات النظم البيئية يف املوازنة ،ورصد مخصصات

مالية لها .ونظر ًا للمستوى املتواضع مليزانية وزارة البيئة ،فإن املراجعة تدعو إلى تكريس
موازنة خاصة من رئاسة الوزراء لتمويل مشاريع إعادة تأهيل واستعادة األحواض املائية
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واألراضي الرعوية واحلرجية والبؤر البيئية الساخنة.
وقد الحظت املراجعة يف تقييمها ملدى تنفيذ التوصيات املدرجة يف فصل البيئة من
تقرير حالة البالد لعام  2019أنه يغلب على تطبيق الكثير من التوصيات االلتجاء إلى
املعنية
إعداد استراتيجيات وخطط عمل وتقارير لتكون مبثابة خارطة طريق للجهات
ّ

بتنفيذ ما تتضمنه من إجراءات وسياسات ونشاطات .ومع اإلميان بأهمية توثيق معالم

الطريق بصورة منطقية وواضحة قبل العملّ ،إل أن التجارب السابقة يف تعثر التنفيذ يف
بعضها حتتم البحث عن الدوافع ومعاجلتها .وميكن عزو التعثر إلى عدم توفر التمويل أو
إلى عدم قدرة (أو عدم رغبة) املؤسسات القطاعية الوطنية املعنية بتنفيذ السياسات
واخلطط والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة البيئة .ولتعزيز التنسيق املؤسسي
بني وزارة البيئة واملؤسسات القطاعية ،تدعو املراجعة إلى 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.
وترى املراجعة أن التعثر يف التنفيذ مرتبط بضعف الوزن السياسي لوزارة البيئة .فمن
الواضح أن الشأن البيئي ما يزال ال يحظى بنصيبه املشروع من الفكر االستراتيجي
الوطني .وإذا كان هناك من يرى بأن إعداد وثيقة "بيئة األردن  "2030سيؤدي إلى إنهاء

حالة التهميش السياسي للبيئة ،فإن هذه املراجعة ال تستطيع اجلزم بذلك .يف املقابل،

ترى هذه املراجعة أن تعزيز الثقل السياسي لوزارة البيئة يقتضي ببساطة ترسيخ فكرة
أهمية صون البيئة يف الفكر االستراتيجي احلكومي .ميكن ترجمة هذه الفكرة من خالل
رفع مستوى املخصصات املالية لوزارة البيئة ورفدها باملوارد البشرية والفنية وتعزيز
دورها التنظيمي والرقابي ودعم استقالليتها .كما يجب تعزيز مفهوم أن حماية البيئة
ال تتم بشكل منفصل وإمنا يف إطار التنمية املستدامة ومع األخذ باحلسبان احلد من
ظاهرتي الفقر والبطالة.
صواب مقاربات وأطروحات يف
إن فهم مدلوالت جائحة "كوفيد "19-تؤكد بال أدنى شك
ّ
َ
وهمشت منذ عقود يف سبيل تعظيم الناجت احمللي اإلجمالي .بات
اخلطاب البيئي ُأهملت ُ
واضح ًا أن البالد بدأت تدفع ثمن ذلك التهميش .فاإلنسان دخل يف مواجهة ال طوعية

مع تأثيرات تغير املناخ وتلوث احمليط احليوي ونضوب املوارد املتجددة وانتشار األمراض
املعدية حيوانية املصدر .ورمبا يوفر الوباء احلالي حملة مسبقة ملا ميكن أن تستتبعه ٌ
أزمة
مناخية كاملة من صدمات للبنى التحتية البشرية والطبيعية يف األردن والعالم .وإذا كان
هناك استعداد للتعلم ،فإن ذلك يجب أن يدفع إلى التفكير يف كيفية تغيير املسار ووضع
أسس فكرية مغايرة لنظريات التنمية االقتصادية التقليدية السائدة .يف ظل غياب
هذه النقلة الفكرية ،ستكون هناك عواقب من شقني :يتمثل األول يف مزيد من التدهور
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تعد من
يف صحة اإلنسان؛ ويتمثل الثاني يف خسارة األصول الرأسمالية الطبيعية التي ّ

أهم أركان االعتماد على الذات.

أو ً
ال :المقدمة
املستجدات يف ملف البيئة الوطني من منطلق فهم
ُتعنى هذه املراجعة بعرض وحتليل
ّ

املستجد ( )SARS-CoV-2الذي يسبب مرض
التاجي
السياق الذي أنتجه الفيروس
ّ
ّ
"كوفيد "19-الذي صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه "جائحة" يف  11آذار .2020
ً
حتليال للعالقة بني جائحة "كوفيد "19-والتحديات البيئية يف األردن،
وتقدم املراجعة

لالسترشاد به يف استشراف تغيرات يف أولويات ملف البيئة ،وانعكاس ذلك على األهداف
االستراتيجية املؤسسية لوزارة البيئة .وتطرح املراجعة على صانعي االستراتيجيات
ً
التاجي
سؤاال مركزي ًا :ما املداخالت التي يذكيها تفشي الفيروس
يف دوائر صنع القرار
ّ
املستجد وينبغي استحداثها يف ملف البيئة الوطني يف األردن؟
ّ

وإذ تكرس املراجعة اهتمامها على االنعكاسات التي فرضتها اجلائحة يف الظرف الراهن،
مدعو إلى الرجوع إلى مراجعة البيئة يف تقرير حالة البالد لعام  2019لالطالع
فإن القارئ
ّ
ً
ً
وشموال للخطة االستراتيجية لوزارة البيئة (.)2019-2017
تفصيال
على مراجعة أكثر
ثانيًا :آثار جائحة "كوفيد "19-على ملف البيئة في المدى القصير

كثرت التغطية يف وسائل اإلعالم الدولية عن التحسن امللحوظ يف نوعية الهواء يف عدد

من املدن حول العالم ،وعن االنخفاض يف مستويات انبعاثات غازات الدفيئة املسببة
ً
نتيجة للتدابير الوقائية الحتواء جائحة "كوفيد .1"19-ويف األردن،
لتغير املناخ

رصدت الشبكة الوطنية ملراقبة نوعية الهواء احمليط انخفاض ًا يف نسب تلوث الهواء يف
عمان وإربد والزرقاء خالل الفترة من  15آذار  2020حتى  15نيسان  2020املتزامنة
ّ
ً
مقارنة مع
مع إجراءات احلظر احلكومية التي طالت نشاطات النقل والتصنيع ،وذلك
الفترة نفسها من عام  .2019ووفق ًا لبيانات وزارة البيئة ،بلغ متوسط نسبة االنخفاض

يف املعدالت اليومية لتراكيز اجلسيمات العالقة ( ،)PM10باستثناء اجلسيمات العالقة

عمان و %39يف الزرقاء و %37يف إربد ،كما
الناجمة عن العواصف الرملية %46 ،يف ّ

ُرصد انخفاض يف املعدالت اليومية لتراكيز مجموعة من ملوثات الهواء األخرى مثل ثاني

Climate Action (2020). Coronavirus: Scientists reveal reduction in global air pollution and nitrogen dioxide
levels.
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أكسيد النيتروجني وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون واألوزون األرضي.2
ويف ما يخص األحياء الطبيعية ،وردت تقارير لشهود عيان عن جتدد مظاهر احلياة
البرية واملائية والنباتية يف مناطق عدة يف األردن خالل فترة احلظر ،وعودة مظاهر
النشاط احليوي التي ُفقدت يف هذه املناطق لسنوات .ففي مناطق غابات اليوبيل ووادي
جتدد األشجار والغطاء النباتي ،وعودة
بن حماد ووادي الكرك يف محافظة الكركُ ،رصد
ُّ
شاهد منذ سنوات
ظهور أنواع من احليوانات البرية والطيور وأسماك املياه العذبة لم ُت َ

بسبب ممارسات الرعي اجلائر ،والصيد غير القانوني ،وجمع النباتات البرية ،والتحطيب،
ونشاطات التنزه غير احملدودة .3ولكن من املستبعد أن يستمر االنتعاش يف التنوع احليوي
بعد رفع إجراءات تقييد احلركة ومعاودة نشاطات التنزه الكثيفة وممارسات الرعي
املرجح أن ترتفع انبعاثات ملوثات الهواء وغازات الدفيئة
والصيد غير املنضبطة .ومن
َّ

الناجمة عن وسائل النقل ونشاطات التصنيع عندما يسترد االقتصاد تعافيه إلى
املستويات التي كانت سائدة قبل األزمة كما حدث يف أعقاب الركود االقتصادي الكبير
عد اجلائحة ً
ً
ففضال
بأي شكل من األشكال.
لعام  .2008وال ميكن ّ
هبة أو متنفس ًا للبيئة ّ

عن كون التحسن يف حالة البيئة مؤقت ،ال ميكن النظر إلى اآلالم االجتماعية والصحية
واالقتصادية املصاحبة للجائحة على أنها مخرجات مقبولة.
ٌ
َ
تبعات بيئية
جائحة "كوفيد"19-
ويف مقابل استرداد البيئة حيويتها مؤقت ًا ،صاحبت

سلبية على األردن .فقد ّأدت تدابير احلجر املنزلي إلى وقف نشاطات السياحة البيئية يف

احملميات الطبيعية يف اململكة ،وبالتالي إلى تراجع يف اإليرادات قد تبلغ قيمته  3ماليني
دينار لعام  2020فقط وفق ًا للجمعية امللكية حلماية الطبيعة ،4اجلهة املناط بها إدارة
احملميات .ولطاملا شكلت هذه اإليرادات دعامة اقتصادية رئيسة إلدارة هذه احملميات،
وصون التنوع احليوي فيها ،وتوفير فرص عمل ألفراد املجتمع احمللي احمليط بها.
كما تسبب الوباء يف ازدياد كمية النفايات الطبية الناجمة عن االستهالك املتزايد
للكمامات والقفازات والبدالت الطبية الواقية والتي ستتطلب إجراءات خاصة عند
ً
فضال عن اجلوانب ذات الصلة،
جمعها وفصلها ونقلها وتخزينها ومعاجلتها والتخلص منها
مبا يف ذلك التطهير وحماية الكوادر البشرية وتدريبها .5وقد ارتفع معدل إنتاج النفايات
ً
مقارنة مع الكميات
الطبية اليومية لكل سرير يف بعض املستشفيات من  3إلى  10أضعاف

2

وزارة البيئة  .2020تقرير إجراءات وزارة البيئة خالل جائحة كورونا .اململكة األردنية الهاشمية.

3

"الغد" .2020 ،الكرك :احلظر يعيد األلق للحياة البرية ومواقع التنزه الطبيعية.

4

"الغد" 3 .2020 ،ماليني دينار خسائر متوقعة يف قطاع السياحة البيئية.

5

حبر  .2020كيف يتخلص األردن من النفايات الطبية اخلطرة الناجتة عن فيروس كورونا؟.
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ً
دليال إرشادي ًا بشأن التخلص من
املتولدة يف الظروف العادية .6وأصدرت وزارة البيئة
النفايات املتولدة من أماكن احلجر االحترازي ،إذ يجري التعامل معها كنفايات بلدية
عن طريق التعقيم ثم الطمر مع األخذ بإجراءات سالمة إضافية للعاملني يف جمع
هذه النفايات ونقلها وتعقيمها وطمرها .7كما أصدرت وزارة الصحة إرشادات عن كيفية
التخلص من النفايات الطبية املتولدة عن املرضى املصابني يف املستشفيات ويف أماكن
العزل الصحي للمصابني ،إذ يتم حرقها يف املرافق املخصصة لذلك أو تعقيمها باحلرارة.
ً
ً
مجتمعة إلى ازدياد ملحوظ يف
متزامنة مع عوامل أخرى أدت
وقد جاءت إجراءات احلظر
عدد احلرائق احلرجية ويف مساحات الغابات املتأثرة .فقد ساعد املوسم املطري الغزير
على منو وافر يف األعشاب التي تراكمت بعد جفافها لتصبح مبثابة "وقود" للحرائق

بانتظار شرارة توقدها 8ورياح مواتية تنشرها بسرعة يصعب السيطرة عليها .وقد أدت
إجراءات احلظر وقلة عدد العمال وتقلص املخصصات املالية إلى إعاقة عمليات إزالة
األعشاب مبكراً ،والتأخير يف تفعيل خطط مكافحة احلرائق .9ووفق ًا لوزارة الزراعة،

بلغ عدد حرائق الغابات يف األردن  499حريق ًا 10لغاية  26تشرين األول  ،2020طالت
ً
مقارنة مع  78حريق ًا شهدها عام
أشجار ًا حرجية ومثمرة ومحاصيل يف أرجاء اململكة
 ،2019بينما بلغ عدد احلرائق  26حريق ًا يف عام .11 2018

ولكن ،ماذا عن انعكاسات جائحة "كوفيد "19-على ملف البيئة على املدى البعيد؟ هل

سيدفع الوباء نحو بذل جهود لفهم مصدر األمراض البشرية املعدية حيوانية املنشأ
والوقاية منها؟ هل ستتجذر التغيرات التي فرضتها اجلائحة يف أمناط العمل والتنقل
على املدى البعيد يف مرحلة ما بعد "كورونا"؟ وهل سيتم ضبط ممارسات التنزه الكثيفة

والرعي اجلائر والصيد غير القانوني ،بعد اختبار تأثير هذه املمارسات على التنوع

احليوي؟ وما الدروس التي ميكن لصانعي السياسات استقاؤها للحفاظ على بعض املكاسب
يف حالة البيئة بعد تعايف االقتصاد؟ وهل سيتم إعادة النظر يف اخلطط التنموية
ً
استجابة لدعوات "إعادة البناء بشكل أفضل" ( )Building back betterلتأخذ يف

احلسبان أهمية رعاية النظم الطبيعية يف احلفاظ على رفاهية اإلنسان والوقاية من

6

املصدر نفسه.

7

وزارة البيئة  .2020تقرير إجراءات وزارة البيئة خالل جائحة كورونا.

8

"الغد"" .2020 ،احلر" يف جرش ..حرائق يومية بالغابات.

9

"الغد" .2020 ،غابات جرش :صيف  2020األكثر باحلرائق منذ عشرات السنني.

" 10الغد" .2020 ،الزراعة :تسجيل  499حزيقا خالل العام احلالي.
 11إدارة الغابات  .2020التقرير السنوي .وزارة الزراعة.
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األمراض؟ اإلجابة عن هذه التساؤالت تستلزم االنتظار .فمن الصعب التنبؤ بثقة مبدى

التغير يف سلوك اإلنسان بعد انتهاء األزمة واستئناف النشاطات "االعتيادية اجلديدة"،

فمن املمكن أن تساق حجج يف كال االجتاهني .فاالنخفاض يف انبعاثات ملوثات الهواء

وغازات الدفيئة الناجم عن تدني نشاطات التنقل سيصحبه ارتفاع يف استهالك الطاقة،
وبالتالي يف االنبعاثات ،لتلبية تزايد الطلب على خدمات الرقمنة ()Digitization
واحلوسبة السحابية ( )Cloud computingومراكز البيانات ( .)Data centersولكن
واألشد إحلاح ًا يرتبط بأولويات ملف البيئة على املدى البعيد يف
األكثر مغزى
السؤال
َّ
َ

ظل السياقات املؤثرة والقاهرة التي استثارتها جائحة "كوفيد "19-بغتة .وهذا هو محل
اهتمام هذه املراجعة.

ثالثًا :أولويات ملف البيئة على المدى الطويل في عصر ما
بعد كورونا

يتناول هذا الفصل الدالالت التي ميكن استخالصها من سياق أزمة وباء "كوفيد"19-

يف ما يخص اجلهود التي تقوم بها وزارة البيئة يف ثالثة ميادين :صون النظم الطبيعية،

ومواجهة تغير املناخ ،وحتسني نوعية الهواء.
املستجد
التاجي ()Coronavirus
صون النظم الطبيعية يف سياق الفيروس
ّ
ّ
التاجي ( )2-SARS-CoVعن األهمية القصوى
تنم األبحاث املكثفة عن مصدر الفيروس
ّ

املستجد وسبل انتقاله من
التاجي
التي يوليها العلماء للتعرف على منشأ هذا الفيروس
ّ
ّ

األحياء البرية عبر حيوان وسيط إلى اإلنسان .وعلى الرغم من استحالة إثبات أو دحض
املستجد( 12حتى وقت إعداد هذه
التاجي
النظريات الرائجة عن أصول هذا الفيروس
ّ
ّ
ً
أصال من اخلفافيش 13عبر مضيف وسيط
قد َم
يرجح كثير من العلماء أن الفيروس ِ
املراجعة)ّ ،

التاجي ( )MERS-CoVمن اخلفافيش إلى
آخر بالطريقة نفسها التي انتقل بها الفيروس
ّ

اجلمال العربية قبل إصابة اإلنسان مبتالزمة الشرق األوسط التنفسية ( )MERSيف عام
ِ

التاجي ( )SARS-CoVاملسبب
 .14 2012وقبل ذلك بعقد من الزمن ،انتقل الفيروس
ّ
للمتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة ( )SARSمن خفافيش حدوة احلصان إلى قطط
الزباد قبل إصابة البشر .15ولقد أصبح االزدياد يف نشوء األمراض حيوانية املنشأ وانتقالها
Andersen et al (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine.

12

?The Guardian (2020). How did coronavirus start and where did it come from

13

Hu et al (2015). Bat origin of human coronaviruses. Virology Journal 12:221.

14

 15نفس املصدر.
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يقدرون بأن األمراض حيوانية املنشأ أصبحت متثل
إلى اإلنسان يثير قلق العلماء الذين ّ
َ
عدد من
أحدث
 %75من األمراض املعدية الناشئة لدى اإلنسان .16ويف السنوات األخيرة،
ٌ

األمراض حيوانية املنشأ (مثل إنفلونزا الطيور ،وحمى غرب النيل ،وحمى الوادي املتصدع،
وعدوى فيروسات نيباه وإيبوال وزيكا) هلع ًا عاملي ًا بسبب التهديد بوقوع أوبئة رئيسة .فما
السبب يف االزدياد املتسارع يف نشوء األمراض البشرية املعدية حيوانية املصدر؟

يوضح تقرير لبرنامج األمم املتحدة للبيئة (ُ )UNEPنشر يف عام  2016كيفية ارتباط
ظهور األمراض حيوانية املنشأ بالتغيرات واالضطرابات البيئية الناجمة عن توغل
األنشطة البشرية يف املوائل الطبيعية 17بقصد الزراعة أو الصيد أو التوسع احلضري أو
التصنيع أو التعدين .فمع ازدياد حدة توغل اإلنسان داخل األنظمة البيئية الطبيعية،
تتكرر فرص "احتكاك" األحياء البرية أو وسطاء آخرين مع املستوطنات البشرية

ومواشيها ،مما قد يسمح بانتقال مسببات األمراض ( )Pathogensمن أجسام املضيفات
الطبيعية البرية أو الوسطاء إلى اإلنسان .وهذا ما أشارت إليه دراسة علمية محكّ مة
املرجح أن تصبح الفيروسات التي
لباحثني من جامعة ستانفورد ،استنتجوا فيها أنه "من
ّ
تقفز من احليوانات إلى البشر ،مثل تلك املسؤولة عن كوفيد ،19-أكثر شيوع ًا مع استمرار

الناس يف حتويل املوائل الطبيعية إلى أراض زراعية" .18

تعد مضيفات طبيعية
ويعتقد أن هناك أنواع ًا عديدة من احليوانات البرية يف األردن ّ
ُ
ً
إضافة إلى ذلك ،نبهت منظمة
طويلة األمد وناقالت ( )Vectorsملسببات األمراض.19
دولية ُتعنى بحماية اإلنسان من األمراض الناشئة أنه على الرغم من أن منطقة غرب

تعد نقطة ساخنة إقليمية لألمراض املعدية الناشئةّ ،إل أن أنواع احلياة البرية
آسيا ّ

ال سيما اخلفافيش -التي ُيحتمل أن تؤوي مسببات األمراض ،ما تزال غير مدروسة.20تقود هذه املعطيات إلى التساؤل عن احتماالت تفشي أو إعادة تفشي أمراض حيوانية

املنشأ يف األردن يف ظل التدمير املستمر للموائل الطبيعية الذي ُوثّ ق ارتباطه مبمارسات
الزراعة املكثفة والرعي اجلائر واستهداف احلياة البرية وإزالة الغابات وعمليات التعدين

UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations

16

Environment Program.
Ibid.

17

18 Bloomfield et al. Habitat fragmentation, livelihood behaviors, and contact between people and nonhuman
primates in Africa. Landscape Ecology 35, 985-1000 (2020).
Ministry of Environment (2014). The National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020.

19

20 Ecohealth Alliance. Establishing Bio-surveillance Networks in Western Asia.
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واستقدام األحياء البرية الدخيلة .23 ،22 ،21من الصعب اإلجابة عن هذا السؤال يف ظل
غياب دراسات بحثية ميدانية ونظم مراقبة .ولكن باإلمكان رصد تغيرات بيئية يف األردن
ملي ًا ،ألنها قد تهيئ الظروف املناسبة لتفشي أمراض
ينبغي لصانعي القرار التمعن فيها ّ

حيوانية املنشأ .ومن هذه التغيرات:

ويوجد يف األردن ستة وعشرين نوع ًا من اخلفافيش ،ولكنها عانت خالل العقدين املاضيني
من انخفاض شديد يف أعدادها  FSFFاالستخدام املكثف للمبيدات احلشرية وممارسات
حرق الكهوف والتوسع يف النشاطات احلضرية والزراعية يف موائلها .24وقد يدفع تدمير
َ
اخلفافيش إلى االقتراب من املناطق املأهولة بالسكان .ومن شأن ذلك أن يزيد من
املوائل
التاجية) التي تعيش يف أجسامها ،عبر
فرص انتقال مسببات األمراض (مثل الفيروسات
ّ

مضيف وسيط أو عبر املواشي إلى اإلنسان أو عبر مصادر الغذاـء أو عبر مخلفاتها.25

ووثّ ق تقرير حالة البالد لعام  2019التحديات والضغوط العديدة التي يجابهها التنوع
احليوي يف األردن .26وقد ّأدت هذه الضغوط إلى تدمير املوائل الطبيعية ،ما تسبب يف

انخفاض حاد يف التعداد املجتمعي للكثير من األنواع النباتية واحليوانية التي أصبح
كثير منها يواجه خطر االنقراض ،وفق ًا للتقرير الوطني السادس التفاقية التنوع

الثدية
توصل تقرير إلى أن ما مجموعه  33نوع ًا من احليوانات
البيولوجي .27وقد
ّ
ّ
( )%39من أصل  85نوع ًا أصبحت مهددة ،منها عشرة أنواع مهددة باالنقراض بشدة،
إن َفقْ َد التنوع احليوي
وعشرون نوع ًا مهددة باالنقراض ،وثالثة أنواع معرضة للخطرّ 28.

ّ
ويخل بترابط العالقات التنافسية والتعاونية بني األحياء
يزعزع منعة النظم الطبيعية

يحد من قدرة هذه النظم على احلفاظ على حالة االتزان التي تكفل السيطرة
وبالتالي
ّ
على أعداد األنواع وانتشارها وتوزيعها وسيادتها وتفاعلها يف ما بينها ،وتضمن فاعلية

تلك األنظمة يف أداء وظائفها وبالتالي متنع مسببات األمراض من االنتشار بسرعة

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

21

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

22

2020.
UN Environment (2019). 6th National Report for the Convention on Biological Diversity.

23

24 Eid, E. et al (2020). National Red data book of mammals in Jordan. Amman, Jordan.
Sonia Shah (2020). Think Exotic Animals are to blame for the Coronavirus? Think Again. The Nation. February

25

18, 2020.

 26تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
UN Environment (2019). 6 National Report for the Convention on Biological Diversity.
th

27

28 Eid, E. et al (2020). National Red data book of mammals in Jordan. Amman, Jordan.
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أو الهيمنة .ويف إشارة واضحة إلى أهمية هذه العالقات املتبادلة ،أشارت ورقة علمية
محكّ مة إلى أهمية صون اخلفافيش يف األردن بسبب دورها يف افتراس ناقالت األمراض
من احلشرات التي تسببت يف تفشي املالريا وداء الليشمانيات ( )Leishmaniasisيف
املرجح
األردن .29ويف ضوء وجود  644من األنواع ( )Speciesاحليوانية يف األردن ،من
َّ
وجود عالقات تبادلية متردية بني األنواع األحيائية قد تفضي أو تساهم يوم ًا ما يف ظل
ظروف مواتية إلى تفشي أو إعادة تفشي أمراض حيوانية املنشأ.
ووفق ًا لوثائق الرؤى واالستراتيجيات للمملكة األردنية الهاشمية ،فإن األردن عازم على تنفيذ
مشاريع تنموية يف مناطق عدة بقصد توفير فرص عمل وإنعاش االقتصاد .إن اخلطورة يف
استغالل النظم الطبيعية الهشة بقصد إقامة مشاريع حضرية أو زراعية أو تعدينية تكمن
يف التوغل اجلغرايف داخل حدودها ،مما يؤدي إلى إزالة أو تقليص أو جتزئة املناطق العازلة
( )Buffer zonesالتي طاملا فصلت اإلنسان عن مضيفات مسببات األمراض الطبيعية التي
أعدت وزارة الطاقة والثروة املعدنية يف آب
مأوى لها .30وقد ّ
تتخذ من النظم الطبيعية املنعزلة ً
 2020وثيقة تتضمن استعراض ًا للخامات املعدنية املتاحة لالستغالل يف مسعى الستقطاب
االستثمار يف التنقيب عنها 31بالتعاون مع هيئة االستثمار .وتشمل النشاطات التعدينية،
على سبيل املثال ال احلصر ،مشاريع التنقيب عن النحاس يف ضانا ،وعن الذهب يف وادي أبو
خشيبة ،وعن الليثيوم يف الدبيديب ،وعن الصخر الزيتي يف اليرموك.
وتثير معدالت سحب املياه اجلوفية التي تغذي واحة األزرق تساؤالت عن تداعيات السحب
تعد مستودع ًا طبيعي ًا للفيروسات ،مما
اجلائر على تغيير أمناط هجرة الطيور املائية التي ّ

قد يزيد من فرص اقتراب الطيور املهاجرة من الطيور احمللية املستأ َنسة ،وهو ما يخلق

بدوره الظروف املناسبة النتقال مسببات األمراض .ينطبق ذلك على جفاف املسطحات
سواء تلك املياه اجلارية يف األودية أو الراكدة يف املناطق املنخفضة.
املائية يف أنحاء اململكة،
ً
يف ضوء املعطيات السابقة ،لعل من األولويات التي ينبغي استحداثها يف استراتيجية
وزارة البيئة  2022-2020ضمن برامج الوزارة املعنية باحلفاظ على النظم الطبيعية،
إنشاء شبكة وطنية ملراقبة املضيفات والنواقل الطبيعية ملسببات األمراض ،وتقييم
حالة املوائل التي تؤوي هذه املضيفات ،ورصد حاالت اإلجهاد البيئي التي تتعرض لها من
ِقبل النشاطات البشرية املتوغلة .ومن املفيد أن تكون الشبكة الوطنية جزء ًا من شبكة

Amr, Z. S. et al. Bat Diversity and Conservation in Jordan. Turkish Journal of Zoology 30 (2006) 235-244.

29

UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations Envi-

30

ronment Program.
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إقليمية ُتنشأ بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية مبكافحة األمراض البشرية املعدية

حيوانية املنشأ ،مثل مؤسسة "حتالف الصحة اإليكولوجية" (.)Ecohealth Alliance
وتكشف احلقائق السابقة أن صون النظم الطبيعية ميثل خط الدفاع األكثر تأثير ًا
ً
كلفة حلمايتها من اإلجهاد البيئي ولتفادي األمراض البشرية املعدية حيوانية
واألقل
املصدر .وقد أسهبت مراجعة البيئة يف تقرير حالة البالد لعام  2019يف وصف حالة
التدهور التي تعاني منها النظم واملوائل الطبيعية يف األردن ومظاهرها ومحركاتها
ّ
وحث التقرير احلكومة على جتنيد اإلرادة السياسية إلكمال تنفيذ
ومسبباتها اجلذرية.

االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي ( )2020-2015التي "تزود صانعي

القرار مبصفوفة متكاملة من األهداف االستراتيجية والبرامج التنفيذية ومؤشرات

قياس األداء"

32

بهدف تقليل أثر الضغوط البشرية على املوائل ،والتعريف بوظائف

النظم البيئية ،وحماية األنواع احلية ،وصون املوارد اجلينية ،وتعزيز احلكامة الوطنية

للتنوع احليوي ،ودعم صناعة القرارات.33
ويف إشارة إلى آثار االستثمارات يف نشاطات التعدين على النظم الطبيعية ،طرحت
االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي ( )2020-2015وصف ًا وافي ًا
ملجموعة من التدابير الكفيلة بصون التنوع احليوي يف مناطق التنقيب ،تنطوي حتديد ًا
على أربعة إجراءات )1( :إجراء مراجعة استراتيجية لنشاطات التعدين املقترحة وإعداد
بناء على املراجعة عن التأثيرات املتعلقة بالتنوع احليوي؛ ( )2إعداد
تقرير استراتيجي ً

بناء على أفضل املمارسات واملبادئ
ونشر بروتوكول التنوع احليوي ألنشطة التعدين
ً
اإلرشادية الدولية؛ ( )3تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي والتدريب بشأن ضمان حماية
التنوع احليوي خالل عمليات التنقيب واالستخراج؛ ( )4تنفيذ مجموعة من املبادرات
التجريبية حول إعادة تـأهيل النظم الطبيعية يف مناطق التعدين.34
ولوضع هذه اإلجراءات األربع موضع التنفيذ القانوني ،ميكن الرجوع إلى نظام التصنيف
والترخيص البيئي رقم ( )69لسنة  ،2020ونظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم ()65
لسنة  ،2009ونظام إجراءات الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية رقم ()110

لسنة  .2018وقد تعهدت وزارة الطاقة والثروة املعدنية بأن "تسير يف تنفيذ املشاريع

االستثمارية بحسب األصول املتبعة والتشريعات النافذة".35

 32تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
Ministry of Environment (2014). The National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020.

33

 34املصدر نفسه.
 35وزارة الطاقة والثروة املعدنية .الفرص االستثمارية للثروات املعدنية يف األردن (.)2020
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املستجد
التاجي ()Coronavirus
مواجهة تغير املناخ يف سياق الفيروس
ّ
ّ

ُعني كثير من املفكرين والباحثني بالكشف عن (وحتليل) العالقة بني جائحة

"كوفيد "19-وتغير املناخ على الرغم من أن تغير املناخ لم يتسبب يف ظهور اجلائحة .فما
الذي جعل تغير املناخ يبدو ،من وجهة نظر هؤالء املراقبني ،أكثر أهمية خالل جائحة
أي وقت مضى؟ تكمن اإلجابة يف القدرة على إدراك وتفسير أثر تغير
"كوفيد "19-من ّ

املناخ يف نشوء أو إعادة نشوء األمراض احليوانية وانتقالها إلى اإلنسان بشكل عام .إن
تعاظم اآلثار السلبية الناجمة عن تغير املناخ يؤدي إلى ازدياد مستوى هشاشة األنظمة
البيئية الذي يوفر بدوره البيئة اخلصبة النتقال مسببات األمراض من مستودعاتها
الطبيعية إلى اإلنسان .وقد أشار تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة املشار إليه سابق ًا،
إلى تأثير تغير املناخ على الظروف البيئية (درجات احلرارة ،ومعدالت سقوط األمطار،
وموجات احلرارة ،والفيضانات ،واجلفاف ،واحلرائق) التي ميكن أن متكّ ن -أو ُتضعف -بقاء
وتكاثر وانتشار وتوزيع مسببات األمراض والنواقل واملضيفات .36وتشير الدالئل بشكل

متزايد إلى أن األمراض الوبائية حيوانية املنشأ قد تصبح أكثر تواتر ًا مع استمرار تغير
املناخ .37ووجد باحثون من جامعة ستانفورد أن درجات احلرارة األكثر دفئ ًا تتيح للبعوض
يغير عبء األمراض املنقولة مثل املالريا وحمى الضنك
الترحل خارج موائله احلالية مما ّ
وشيكونغونيا وفيروس غرب النيل .38وهذا ما ّ
حذر منه التقرير اخلامس للهيئة احلكومية

الدولية املعنية بتغير املناخ ()IPCC؛ فثمة قلق من حدوث حتوالت يف أمناط ناقالت
األمراض بسبب التغيرات احمللية يف درجة احلرارة وكميات األمطار .39ويف تقرير صادر
عن مجلة (ُ ،)Lancetوجد أن الظروف املناخية املالئمة النتقال املالريا وحمى الضنك

والكوليرا يف عام  2019قد ازدادت.40

ال يقتصر تأثير تغير املناخ على األمراض البشرية حيوانية املنشأ ،فهو يؤثر أيض ًا
على بقاء وتكاثر وانتشار وتوزيع احلشرات ومسببات األمراض املسؤولة عن عدد كبير
من اآلفات الزراعية .فقد وجد باحثون من جامعة والية كانساس ( )KSUيف ربيع عام
لنوع من الذباب
 2016أن تأخر قدوم الشتاء يف ذلك املوسم أتاح الظروف البيئية املالئمة ٍ
UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations Envi-

36

ronment Program.

 37املصدر نفسه.
Rob Jordan (2019). How does climate change affect disease? Stanford University.

38

 39الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( .)2014تغير املناخ  :2014آثاره ،والتكيف معه ،ومدى التأثر
به.
The Lancet (2019). The 2019 rep ort of the Lancet Countdown on health and climate change. Review 394:
1836-1878.
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ً
شماال من مستوطناته يف املكسيك وجنوب الواليات املتحدة
( )Hessian flyأن ينتقل
األميركية ليهاجم حقول القمح يف منطقة منتصف الغرب ( )Mid-westيف الواليات
اإلنتاجية بنسبة  %10سنوي ًا .41ويف بحث آخر ،أشار العلماء
املتحدة ،مما أدى إلى تدني
ّ

إنتاجية محاصيل األرز والذرة
إلى أن اآلفات احلشرية من املتوقع أن تتسبب بتدنّي
ّ
والقمح عاملي ًا بنسبة  %25-10لكل ارتفاع يف متوسط درجة حرارة األرض مبقدار درجة
ً
مدفوعة باالزدياد الذي يوفره االحترار يف معدالت منو التعداد السكاني
مئوية واحدة،
للحشرات ومعدالت متثيلها الغذائي.42
تتطلب هذه املعطيات من صانعي القرار تعميم مفهوم املنعة يف جميع منهجيات التخطيط
احلكومية وغير احلكومية على كل املستويات ،وتطوير طرق فعالة لبناء وقياس وإدارة
مقومات املنعة يف جميع القطاعات ،ومعاجلة مواطن الهشاشة االجتماعية واالقتصادية
والبيئية بواسطة بناء القدرات التكيفية للمجتمعات احمللية يف األردن .ويجب أن تستند
خطط التكيف مع تغير املناخ إلى الكشف الدقيق عن أخطار تفشي األمراض البشرية
املعدية حيوانية املنشأ واآلفات الزراعية احملتملة ،وإلى تقدير قابلية التعرض لهذه
األمراض واآلفات ،وإلى رسم خارطة الطريق املستقبلية بشأن كيفية جتنب هذه املخاطر.

املستجد
التاجي ()Coronavirus
حتسني نوعية الهواء يف سياق الفيروس
ّ
ّ

يف إشارة إلى جتاوز املعدالت السنوية املرصودة لتراكيز ملوثات اجلسيمات الدقيقة

( )PM2.5يف عدد من املدن األردنية احلد األقصى املسموح به وفق القاعدة الفنية

األردنيةّ ،
حذر تقرير حالة البالد لعام  2019من العواقب الوخيمة لهذا التجاوز

ّ
وحث املؤسسات احلكومية بإيالء جهود تخفيض
على صحة اإلنسان وعلى االقتصاد،

انبعاثات ملوثات الهواء أولوية قصوى .43وتأخذ هذه التوصية ُبعد ًا جديد ًا يف سياق

جائحة "كوفيد "19-يف ضوء األدلّة العلمية األولية حول ارتباط تلوث الهواء بارتفاع

املعزوة إلى مرض "كوفيد ."19-فقد وجدت دراسة
يف معدالت العدوى ويف معدالت الوفاة
َّ

حديثة شملت  3,080وحدة إدارية ( )Countyيف الواليات املتحدة أن االرتفاع الطفيف
مبقدار  1ميكروغرام/م 3يف التعرض طويل األمد للجسيمات الدقيقة ( )PM2.5أدى إلى

Mark Schapiro (2018). How seeds from warn-torn Syria could help save American wheat. Yale School of

41

Forestry & Environmental Studies.
Deutsch et al. (2018). Increase in crop losses to insect pests in a warming climate. Science 361, 916-919.

42

 43تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
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ازدياد كبير بنسبة  %8يف معدل الوفيات مبرض "كوفيد .44"19-وعزا الباحثون ذلك
إلى االرتفاع يف مخاطر اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي والقلبي املتوقعة يف املناطق
التي تعاني من تلوث الهواء طويل األمد وإلى ضعف جهاز املناعة الناجم كذلك عن تلوث
الهواء ،مما يؤدي إلى تدني القدرة على مقاومة العدوى .45ووجدت دراسة أخرى أن %78
من الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد "19-يف  66منطقة إدارية يف إيطاليا وإسبانيا
وفرنسا وأملانيا وقعت يف خمس مناطق منها فقط ،وكانت هي األكثر تلوث ًا بغاز ثاني
أكسيد النيتروجني ( .46)NO2ويف دراسة أخرى شملت  324مدينة يف الصني ،ارتفع عدد

اإلصابات مبرض "كوفيد "19-بنسبة  %22يف املناطق التي ارتفعت فيها تراكيز ثاني
أكسيد النيتروجني مبقدار  10ميكروغرام/م 3يف السنوات اخلمس التي سبقت الوباء،
بينما أدى ارتفاع تراكيز اجلسيمات الدقيقة إلى ازدياد عدد اإلصابات بنسبة .47%15
ويف أثناء التقصي عن قابلية اجلسيمات الدقيقة ( )PM2.5العالقة يف الهواء على نقل

املستجد ملسافات طويلة ،اكتشف الباحثون يف إيطاليا وجود هذه
التاجي
الفيروس
ّ
ّ
الفيروسات على هذه اجلسيمات وارتباط املستويات العالية من تلوث الهواء باجلسيمات
باالرتفاع يف معدالت العدوى .48وعلى الرغم من أن بعض هذه التقارير العلمية لم ُتكَّ م

بعد وبالتالي فإن االرتباط ال يرقى إلى وجود عالقة سببية مؤكدةّ ،إل أن الشواهد
تؤيد هذه االستنتاجات األولية .ففي خالل تفشي املتالزمة التنفسية احلادة
األخرى ّ

الوخيمة ( )SARSيف عام  ،2003وجد باحثون من الصني أن ارتفاع مستويات اجلسيمات
الدقيقة يف الهواء زاد من مخاطر الوفاة ،49بينما وجد باحثون يف الواليات املتحدة أن

اجلسيمات الدقيقة ساهمت على األرجح يف تفشي إنفلونزا الطيور يف مزارع الدواجن يف
عام .502015

44 Wu et al. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. medRxiv 2020.
Conticini et al. Can atmospheric pollution be considered a co-factor in extremely high level of SARS-CoV-2

45

lethality in Northern Italy? Environmental Pollution 261 (2020).
Ogen, Y. Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality.

46

Science of the Total Environment 726 (2020).
Tian et al. Risk of COVID-19 is associated with long-term exposure to air pollution. medRxiv 2020.
Setti et al. The potential role of particulate matter in the spreading of COVID-19 in Northern Italy: First Evi-

47
48

dence-based Research Hypotheses. medRxiv 2020.
49 Kan et al. Relationship Between Ambient Air Pollution and Daily Mortality of SARS in Beijing[J]. Biomedical and
Environmental Sciences, 2005, 18(1): 1-4.
Zhao et al. Airborne transmission may have played a role in the spread of 2015 highly pathogenic avian influenza outbreaks in the United States. Sci Rep 9, 11755 (2019).
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وينبغي على صانعي القرار دراسة انعكاسات هذه املعطيات على جهود التصدي جلائحة
"كوفيد ."19-فمن منظور حتديد أولويات مكافحة اجلائحة على املدى القصير ،ال بد
من أخذ مستويات تلوث الهواء باالعتبار عند التخطيط للعودة التدريجية للنشاطات
االقتصادية والسماح بحركة السيارات .وباإلمكان االستعانة بتقارير رصد نوعية الهواء
التي تنشرها وزارة البيئة سنوي ًا لتسليط الضوء على بؤر تلوث الهواء واتخاذ إجراءات
وقائية واحترازية إضافية فيها للتقليل من ازدياد وطأة مخاطر العدوىّ .أما على املدى

الطويل ،ففي ضوء فهم العالقة الطردية بني تلوث الهواء من جهة ومدى انتشار العدوى
ومعدالت الوفاة من جهة أخرى ،تصبح التوصية التي عرضها تقرير حالة البالد لعام
 2019بضرورة "إعداد استراتيجية وطنية طويلة األمد لتحسني نوعية الهواء احمليط
من خالل التخفيض املنهجي النبعاثات ملوثات الهواء" 51أكثر إحلاح ًا ،نظر ًا ألهمية

نوعية الهواء يف احلد من وطأة أضرار األمراض التنفسية بشكل عام والوبائية منها على
وجه اخلصوص .ويجب ّأل يقتصر االهتمام على دور األوبئة أو اجلوائح يف استفحال

األمراض التنفسية ،بل ينبغي تبني الشمولية يف أخذ احليطة من مخاطر األزمات
احملتملة األخرى (مثل تغير املناخ) التي تفاقم األمراض التنفسية من خالل اآلثار
املترتبة عن موجات احلرارة وحرائق الغابات البرية واسعة النطاق.
من ناحية أخرى ،أدت إجراءات اإلغالق إلى فتح الباب أمام جتربة بيئية عاملية
"حقيقية" مت من خالها مراقبة التغيرات يف مستويات تلوث الهواء ودراسة مدى ارتباطها
بالتحوالت املرصودة يف صحة اإلنسان .ففي ورقة بحثية صادرة عن املكتب الوطني
للبحوث االقتصادية ( )National Bureau of Economic Researchيف الواليات
املتحدة يف أيار ُ ،2020حسبت اآلثار الصحية املتوقعة من جراء انخفاض مستوى تلوث

الهواء احمليط بعد شهر من فرض إجراءات التباعد االجتماعي وسياسات البقاء يف
وقدرت الدراسة االنخفاض يف عدد الوفيات املبكرة
املنازل يف أنحاء الواليات املتحدةّ .
املتوقعة بنحو  360حالة شهري ًا ،أو حوالي  %25من خط األساس الشهري ،معلّلة ذلك
بتدن مرصود يف استعمال املركبات الشخصية بنسبة  %40ويف معدل استهالك الكهرباء
ٍّ

معنية بأبحاث الطاقة ونوعية
بنسبة  .52%6ويف دراسة أخرى ،وجدت منظمة فكرية
ّ
الهواء ( )Center for Research on Energy and Clean Airأن التحسن املرصود يف

نوعية الهواء منذ  1كانون الثاني إلى  25آب  2020قد أدى إلى تفادي  15ألف حالة وفاة
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يف اثنتي عشر مدينة كبرى يف أنحاء العالم .53ويجب أن حتظى هذه البيانات واملعلومات
باهتمام صانعي القرار يف األردن ،إذ تزودهم مبعلومات عن كيفية ترجمة التغييرات
السلوكية يف استخدام النقل واستهالك الكهرباء إلى مكاسب كبيرة يف الصحة العامة
وتوفير يف النفقات العالجية يف سياق اقتصاد ما بعد "كوفيد ."19-وكما سلف سابق ًا،
من الصعب التكهن مبدى التغير يف مستويات االستهالك التي كانت سائدة يف عصر ما
قبل اجلائحة .يف هذا السياق ،على صانعي القرار دراسة اإلجراءات الكفيلة بتحفيز
االستخدام السليم لوسائل النقل العام يف ظل التردد الذي قد يطرأ على سلوك العموم
يف استعمال احلافالت يف التنقل يف مرحلة ما بعد "كوفيد."19-
إن ترابط التعرض لتلوث الهواء مبجموعة من املخرجات الصحية شديدة السلبية،
ّ
مبا يف ذلك تأزمي مخاطر األمراض التنفسية الوبائية ،ميلي على صانعي القرار يف
املؤسسات احلكومية السعي احلثيث نحو تأسيس جهود وطنية لتحسني نوعية الهواء
بشكل منهجي .فعلى الرغم من قيام مديرية الرصد والتقييم البيئي يف وزارة البيئة
مبراقبة نوعية الهواء ونشر تقارير حتليلية دوري ًا بشأن بيانات الرصدّ ،إل أن احلكومة
ال متتلك آليات رسمية خلفض انبعاثات ملوثات الهواء إذا ما جتاوزت تراكيزها يف الهواء
احمليط احلدود املنصوص عليها يف القاعدة الفنية األردنية ،علم ًا بأن هذه احلدود أقل
رصد نوعية الهواء
صرامة من معايير منظمة الصحة العاملية .لذلك يجب أن تصحب
َ

جهود مؤسسية متعددة القطاعات للتخفيض املنهجي النبعاثات ملوثات الهواء على
ٌ
املدى الطويل .وينبغي على مديرية الرصد والتقييم البيئي يف وزارة البيئة أن تكون
اجلهة املسؤولة عن قيادة هذه اجلهود بالتعاون مع مديرية صحة البيئة يف وزارة الصحة
ومؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية ومديرية السالمة العامة واملرورية وشؤون البيئة
يف وزارة الداخلية واجلهات احلكومية األخرى املعنية.
عد حتديث املواصفات
وملزيد من التحديد بشأن التوجه نحو حتسني نوعية الهواء ،ميكن ّ

امللحة ذات
التي حتكم تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع القطاعات ،من اخلطوات ّ
العواقب اجلديرة باالهتمام .يعني ذلك ً
أوال االمتثال القانوني للمواصفة القياسية
حد أقصى ال يتجاوز
األردنية ملادة الديزل التي تضبط محتوى الكبريت يف الوقود إلى ّ
 10أجزاء من املليون مما يستدعي إلغاء االستثناء الذي منحته رئاسة الوزراء إلعفاء
شركة مصفاة البترول األردنية من التقيد بهذه املواصفة .كما ينبغي منع استيراد الديزل
املخالف لهذه املواصفة .ثاني ًا ،يجب على مؤسسة املواصفات واملقاييس القيام بتحديث
املواصفة األردنية املتعلقة بانبعاث العوادم من محركات الديزل ()1998/1054

53 The Economist. Air pollution is returning to pre-covid levels. September 2020.
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واملواصفة املتعلقة باملواد املنبعثة من العادم ( ،)1998/1052لتكون مماثلة للمعايير
العاملية .ثالث ًا ،حتث املراجعة على حتديث املواصفات األردنية املتعلقة باحلدود القصوى
املسموح بها لتراكيز امللوثات يف الهواء احمليط مبا يتوافق مع معايير منظمة الصحة
العاملية .إن تطبيق هذه اإلجراءات يتطلب درجة عالية من التنسيق املؤسسي بني اجلهات
املعنية وتدرج ًا زمني ًا مدروس ًا يف إنفاذ املواصفات وشن حمالت توعوية موجهة للقطاعات

ذات العالقة وذلك من أجل تفادي الوقوع يف فخ االستثناءات ومن أجل التأكّ د من قدرة
احلكومة على إجبار جميع اجلهات على االمتثال قانوني ًا للمواصفات القياسية.
إن هذه اخلطوات ،إذا ما ُأخذ بها ،ستكون كفيلة باحلفاظ على األرواح وحتقيق حتوالت
إيجابية مهمة يف الصحة العامة .من الناحية االقتصادية ،تشير الدراسات العلمية
احملكَّ مة واحلكومية عاملي ًا إلى أن املنافع الصحية والبيئية االقتصادية املرتبطة بتفادي
اإلنتاجية والتغيب عن أماكن العمل
املوت املبكر ونفقات الرعاية الصحية وانخفاض
ّ
والدراسة تفوق تكاليف تنفيذ التعليمات املتعلقة بخفض انبعاثات العوادم الناجمة عن
حرق وقود الديزل.

رابعًا :متابعة العمل الحكومي  -المواءمة بين الخطة
االستراتيجية لوزارة البيئة ( )2019-2017وما تضمنته وثائق
أولويات عمل الحكومة
تفحص وثائق الرؤى الوطنية واالستراتيجيات وأولويات عمل احلكومة ،ميكن
عند
ُّ
مالحظة غياب الفكر املعريف الوطني حول األهمية النظرية والعملية لألنظمة البيئية

(يستثنى من هذه االستراتيجيات ،الوثائق الصادرة من املؤسسات
يف دعم مقومات احلياة ُ
املختصة حصري ًا بشؤون االستدامة البيئية) .ففي وثيقة أولويات عمل احلكومة للعامني
 2020-2019توجد إشارة واضحة إلى التحديات البيئية التي تواجهها اململكة ،واجلهود
ً
ساعية "وبالتعاون مع جميع الشركاء يف القطاع اخلاص
التي ستقوم بها احلكومة
واملجتمع املدني ومجالس احملافظات ،إلى حتقيق الهدف الوطني املتعلق بحماية البيئة
واستدامتها ،يف ظل التحديات واملتغيرات املتسارعة والتي من أهمها :التغير املناخي،
وضعف الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى املجتمعات احمللية والقطاعات االقتصادية،
وزيادة نسب التلوث نتيجة النمو املتزايد يف القطاعات التنموية املختلفة ،وضعف التقيد
بالشروط البيئية ،وتدهور النظم احليوية ،وزيادة التصحر نتيجة التوسع العمراني على
حساب األراضي الزراعية ،واالعتداءات على أراضي الغابات واحملميات واملراعي" .54ورغم

 54أولويات عمل احلكومة للعامني  .2020-2019اململكة األردنية الهاشمية (.)2019
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التشخيص الدقيق للتحديات البيئية يف الوثيقة ،لم َ
ترق اإلجراءات املقترحة فيها إلى
املستوى االستراتيجي الذي يستوعب حجم هذه التهديدات وخطورتها .فمفهوم التعاون
مع املعنيني حلماية البيئة أداةُ عمل واحدة ضمن مصفوفة من األدوات ،وكان األجدر أن

تشدد الوثيقة على تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة
ّ
رقم ( )6لسنة  ،2017خصوص ًا يف ظل "ضعف التقيد بالشروط البيئية ...واالعتداءات
التعرف إلى وسائل مواجهة تغير
على أراضي الغابات واحملميات واملراعي" .كان األولى
ُّ

املناخ ،وكيفية وقف تدهور النظم البيئية ،وحتديد السياسات املناسبة حلماية األراضي
الزراعية من التوسع العمراني ،واعتماد مصفوفة للتنظيمات والتعليمات التي ستعالج
االزدياد يف نسبة التلوث الناجت عن النمو يف القطاعات التنموية املختلفة.
اإلعالن عن إنشاء ثالث محميات طبيعية ومناطق
وقد تضمنت اإلجراءات املقترحة
َ
جديدة مهمة بيئي ًا .وال بد من حتليل جدوى مثل هذه اخلطوات .تبلغ مساحة احملميات
الطبيعية يف األردن  %3.2من مساحة اململكة .ونظر ًا ألهمية هذه احملميات يف صون
التنوع احليوي ودعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املجتمعات احمللية
احمليطة بها ،فإنه من املتوقع أن تصل هذه النسبة إلى  %4من مساحة اململكة بحلول
نهاية  .2020وبصرف النظر عن نسبة مساحة احملميات الطبيعية يف األردن ،لم يعد
من اإلمكان التعويل على التصنيف القانوني الذي يكفل حماية احملميات من النشاطات
البشرية .55وميكن اإلشارة إلى قرار احلكومة باستثناء عمليات التنقيب عن خامات
النحاس يف محمية ضانا الغنية بالتنوع البيولوجي من احلظر القانوني ،بوصفها سابقة
من املمكن أن تتكرر يف محميات أخرى ،مما يجرد مفهوم "احملمية" من مضامينه التشريعية
والقانونية واإلدارية .بل إنها جترد املفهوم من دواعي وجوده .ويجب اإلشارة هنا إلى
سابقة خطيرة حينما قامت القوات املسلحة األردنية قبل نهاية عام  2019بتجريف
 1600دومن يف محمية فيفا ،مما تسبب يف اقتالع  40ألف شجرة ،وفق ًا لتقرير رسمي.56

ُ
وتعرف محمية فيفا باحتضانها أنواع ًا مهددة ونادرة من الطيور والزواحف والبرمائيات

ووثقت من ِقبل اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة .57إن
واألسماك والنباتات ُرصدت ُ
الفشل يف حماية "فيفا" من التعديات يثير أسئلة حاسمة ومخاوف حول تخلي وزارة
الزراعة واإلدارة امل َلكية حلماية البيئة والسياحة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعية
معنية بتكريس مبدأ "دولة
عن مسؤولياتها القانونية املناطة بها .وإذا كانت احلكومة
ّ

 55تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
" 56الغد" .2020 ،محمية فيفا ..جلنة حلصر األضرار بعد عمليات التجريف.
" 57الغد"" .2020 ،فيفا" :محمية مبساحة  26كم 2حتتضن طيورا ونباتات نادرة.
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فإن صمت
القانون" كما جاء يف وثيقة أولويات عمل احلكومة للعامنيّ ،58 2020-2019
مدوي ًا وذا داللة على غياب الوعي واإلرادة السياسية لدى
احلكومة جتاه هذا التعدي كان ّ

صانعي القرار بشأن إنفاذ القوانني املعنية بحماية األصول الطبيعية.

يالحظ وجود توجه يف ّ
كل من وثيقة "رؤية
وبالرجوع إلى الوثائق احلكومية اجلامعة،
َ

األردن  59"2025ووثيقة أولويات عمل احلكومة للعامني  ،2021-2020للتعاطي مع
امللف البيئي من منظور أمني بحت بحث ًا عن تعزيز سبل التزود مبوارد الطاقة واملياه
والغذاء .60وإذا كانت هذه املقاربة األمنية تبدو وكأنها تعالج قضية أمن التزود باملوارد،
ّإل أنها شديدة االنتقائية واختزالية وتستبعد حساب مخاطر عدم التقيد باحلدود
اإليكولوجية ( )Ecological boundariesالتي تساهم يف استقرار النظم البيئية

ومنعتها .وتكمن اخلطورة يف أن يؤدي السعي االنفرادي نحو ضمان أمن التزود بالطاقة أو
املياه أو الغذاء من دون حساب تبعاته إلى جتاوز هذه احلدود البيئية ،مما قد يسفر عن
انهيار استقرار النظم الطبيعية وأدائها على املدى الطويل .وقد حذر تقرير حالة البالد
لعام  2019من أن جتاهل هذه احلدود سيكثف من "مظاهر التلوث واستنزاف املوارد
املتجددة التي تتسبب بها النشاطات املتعلقة باستخراج وحرق الوقود األحفوري وسحب
املياه اجلوفية والزراعة املكثفة والرعي اجلائر ،مما يوطد من عوامل اإلجهاد على النظم
الطبيعية ويحد من قدرتها على تقدمي اخلدمات البيئية" .61يف احملصلة ،أدت املقاربة
األمنية يف التعامل مع املوارد الطبيعية إلى استقدام مشاكل التلوث والنضوب وتدهور
النظم البيئية ،بل وصرفت النظر عن ضرورة التحسب من هذه التداعيات مما يهدد
القدرة على تأمني اإلمدادات ،وهي الهدف املنشود يف املقام األول.
إن اخلطوة األولى جتاه تصويب هذا اخللل تكمن يف إعادة النظر يف الفكر االستراتيجي
ّ
عد جائحة
الوطني الذي يعتمد على مناذج تنموية تفرز عواقب بيئية وخيمة .ميكن ّ
"كوفيد "19-الناجمة عن تدمير املوائل الطبيعية نتاج ًا لهذه العواقب ،وهي على األرجح
لن تكون األخيرة .ورمبا يوفر لنا الوباء حملة مسبقة ملا ميكن أن تستتبعه ٌ
أزمة مناخية

كاملة من صدمات للبنى التحتية البشرية والطبيعية يف األردن والعالم ،أي املزيد من
اإلخفاقات الناجمة عن خيارات التنمية وسوء اإلدارة .أما اخلطوة التالية جتاه تقومي
هذا اخللل من زاوية فكرية فيكمن يف التخلي عن احتضان اإلطار األمني مبفرده وتبني
مقاربة جامعة أكثر شمولية تراعي ،إلى جانب توفير أمن التزود باملوارد ،مقومات بناء

 58أولويات عمل احلكومة للعامني  .2020-2019اململكة األردنية الهاشمية (.)2019
" 59األردن  :2025رؤية وإستراتيجية وطنية" .اململكة األردنية الهاشمية (.)2015
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املنعة ومركزية احترام احلدود التجديدية للنظم الطبيعية.
قترح أن يكون
وحني التحدث عن مركزية النظم الطبيعية يف توفير مقومات احلياةُ ،ي َ

متأن ملفهوم اخلدمات التموينية والتنظيمية والثقافية واملساندة التي
هناك استيعاب
ٍّ

تقدمها النظم البيئية لإلنسان من دون مقابل .ميكن التعرف على تفاصيل هذه اخلدمات
املعمق لهذه اخلدمات سرعان
من خالل الوصف التوضيحي يف اجلدول رقم ( .)1إن الفهم ّ

ما يكشف عن سر اعتماد احلياة على األرض على الوظائف الداعمة التي تقدمها النظم
الطبيعية أو البيئية .وميكن تعميم مفهوم "خدمات النظم البيئية يف عمليات التخطيط
التنموية" عن طريق تقييم أو تثمني املنافع التي تسديها هذه اخلدمات اقتصادي ًا .كما
يوحي مفهوم مركزية النظم الطبيعية بأن حتقيق أمن التزود بالطاقة واملياه والغذاء ال
يتأتى يف املقام األول ّإل بحساب القواعد التي حتفظ استقرار واتزان هذه النظم وتصونها

من التلوث والنضوب.
اجلدول رقم (:)1
خدمات النظم البيئية
اخلدمات
التموينية
الغذاء
املياه
األلياف للكساء
األخشاب
األدوية
مواد كيميائية

اخلدمات التنظيمية
تنقية الهواء من امللوثات
ترشيح املياه من امللوثات
تطهير التربة من السموم
تنظيم املناخ
والكمي للكائنات
تنظيم التوزيع اجلغرايف
ّ
احلية
السيطرة على األمراض حيوانية املنشأ
واآلفات
احلفاظ على التنوع احليوي
احلماية من الكوارث الطبيعية (الفيضانات؛
االنزالقات الطينية؛ األعاصير الساحلية)

اخلدمات الثقافية
دينية /روحية
جمالية /ملهمة
االنتماء إلى املكان
تعلمية (التصميم األحيائي)
ترفيهية
قيمة ذاتية

اخلدمات املساندة
التمثيل الضوئي
التلقيح
تنظيم دورات العناصر اجليوكيميائية (الهيدرولوجية؛ الكربونية؛ النيتروجينية؛ الفوسفورية)
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وإذا ُتركت جانب ًا القيمة املضافة التي حتققها هذه اخلدمات اقتصادي ًا واجتماعي ًا،
فإن باإلمكان يف سياق جتربة جائحة "كوفيد "19-استيعاب أهمية تفادي اخلسائر
االقتصادية واملعاناة االجتماعية والتراجع يف املكتسبات التنموية التي ستنجم عن
االختالالت البيئية بشرية املنشأ .هذا اإلدراك يلقي على صانعي القرار مسؤولية فهم
الطرق العديدة التي تؤثر بها النماذج احلالية غير املستدامة للنشاطات االقتصادية على
وظائف النظم البيئية والتفكير يف التحوالت التي يجب صنعها يف املمارسات الزراعية
ووسائط التنقل ووسائل إنتاج الكهرباء ونهج التخطيط احلضري وطرق التصنيع وأمناط
االستهالك.
ّ
احلث على
وقبل احلديث عن التحوالت الضرورية يف نشاطات القطاعات ،من املجدي
صنع حتوالت فكرية بشأن منظور اإلنسان إلى البيئة واملجتمع واالقتصاد .يفتح هذا
التحول الفكري آفاق ًا إلثارة أسئلة حول إمكانية النمو الالمحدود يف نظام حيوي ال ميكن
استغالله بال حدود ،وكذلك حول صواب النظرة إلى البيئة كمصدر ال ينضب .بينما
يوضح النموذج املستدام بيئي ًا أنه بقدر صون النظم البيئية وإدامة رعايتها واحملافظة
على اتزانها اإليكولوجي ،تتوفر الشروط الالزمة الستدامة قدرة هذه النظم على أداء
وظائفها وتقدمي خدماتها مبا فيها ضمان أمن التزود باملوارد والوقاية من األمراض البشرية
إن تدمير املوائل الطبيعية هو
املعدية حيوانية املنشأ .والشواهد على ذلك ال حتصىّ .
قوضت صحة اإلنسان وأدت بشكل غير مباشر إلى
الذي أفرز جائحة "كوفيد "19-التي ّ

ارتفاع مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي وانكماش االقتصاد .ويف هذا داللة على
أن املزاعم بأن التشريعات والقوانني والتعليمات البيئية تكبل النمو االقتصادي وتزيد
ُ
ضيقة األفق ويف غير محلّها .ولوضع األمور يف
األعباء املالية على النشاطات االقتصادية

نصابها ،فإن التشريعات البيئية ،حينما يتم االلتزام بها حكومي ًا ومؤسسي ًا ومجتمعي ًا،

كفيلة بحماية االقتصاد واملجتمع على املدى الطويل ،فهي تشكل الدرع الواقي من
االختالالت البيئية التي يصنعها اإلنسان .وإذا كان هناك استعداد للتعلم ،فإن أزمة تغير
املناخ التي ستكون أسوأ بكثير من اجلائحة يجب أن تدفع إلى التفكير يف كيفية تغيير
املسار ووضع أسس فكرية مغايرة لنظريات التنمية االقتصادية التقليدية السائدة .ويف
ظل غياب هذه النقلة الفكرية ،فإن املكتسبات االقتصادية واالجتماعية ستكون عرضة
ً
مستقبال.
ملزيد من الصدمات والتراجع
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خامسًا :متابعة العمل الحكومي  -المواءمة بين الخطة
االستراتيجية لوزارة البيئة ( )2022-2020والمشاريع المدرجة
في الموازنة

املقدرة والفعلية لألعوام -2017
يبني اجلدول رقم ( )2نسب التغير يف نفقات وزارة البيئة َّ
َ
ضعف التقديرات والتخطيط يف إعداد موازنات
 .2019وتعكس نسب التغير العالية

تقدره الوزارة من مبالغ يف موازنتها املقدمة للحكومة يف مطلع كل
الوزارة ،إذ يختلف ما ّ
عما تنفقه بشكل فعلي.
عام ّ

اجلدول رقم (:)2
التغير يف النفقات (دينار) اجلارية والرأسمالية لوزارة البيئة لألعوام 2019-2017
السنة

املقدر

الفعلي

2017
2018
2019

5,591,118
6,498,000
6,992,000

5,163,466
5,081,981
6,502,000

نسبة التغير ()%
7.6521.797.01-

ُتعزى نسبة التغير املرتفعة لعام  2018إلى اقتراح مشاريع تنفيذية يف موازنة وزارة البيئة
تتطلب التنسيق مع وزارات أخرى ذات صالحيات لطرح عطاءات وإرسائها ،وهي صالحيات
ال متتلكها وزارة البيئة قانوني ًا .وإذا ُأخذ يف االعتبار اإلجراءات الواجب اتخاذها عند
تشكيل جلان فنية مشتركة وإعداد العطاء وطرحه واختيار املنفذ ثم االنتظار ملدة
التنفيذ ،فإنه يصعب إمتام تلك اإلجراءات وإنفاق املوازنة املرصودة خالل عام واحد مما
يتسبب يف ترحيل املشروع إلى العام الالحق .كما تقتضي بعض هذه املشاريع دراسات أولية
قبل الشروع يف تنفيذها مما يؤدي إلى مزيد من التأخير .وتشمل هذه املقترحات وفق ًا
مليزانية الوزارة لعام  2018مشاريع لم تنفَّ ذ إلنشاء حدائق ومنتزهات بيئية يف عدد من
ً
مجتمعة  860ألف دينار.
املقدرة
احملافظات بلغت موازناتها
َّ
يوضح اجلدول رقم ( )3موازنة املشاريع الرأسمالية ونفقاتها الفعلية لوزارة البيئة لعام
 2019إلى جانب املوازنة املقدرة لعام  .2020وترتبط موازنة الوزارة باألهداف املعلنة يف
برامج تنفيذية حتتوي بدورها
اخلطة االستراتيجية للوزارة ،إذ يندرج حتت كل هدف
ُ

مبي يف اجلدول.
على مشاريع لها مخصصات مالية من اخلزينة ،كما هو ّ

إن القراءة املتأنية لطبيعة املشاريع املنتمية لبرنامج "احملافظة على التنوع احليوي
ومكافحة التصحر وتأهيل املواقع" يف اجلدول ،تشير إلى وجود خمسة مشاريع إلنشاء
حدائق أو منتزهات بيئية يف عدد من احملافظات من أجل جذب السائحني إليها .وقد بلغت
املوازنة املقدرة لعام  2019لهذه املشاريع  175ألف دينار .وتتبادر إلى الذهن تساؤالت
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عن اجلدوى البيئية املرتقبة من جراء إنشاء هذه احلدائق أو املنتزهات ومدى ارتباطها
عد هذا االرتباط
بأهداف احملافظة على التنوع احليوي ومكافحة التصحر .وميكن ّ
ضعيف ًا يف أحسن األحوال .ومن املعروف أن هذه احلدائق ُتعد من مشاريع الالمركزية ،إذ
ُأوعز بها من ِقبل املجالس التنفيذية ومجالس احملافظات من دون استشارة وزارة البيئة.

يفسر ذلك عدم وجود دراسات مسبقة لتحليل آثار املنافع البيئية وتقييمها.
ورمبا ّ

وما يزيد من وقع سوء التخطيط نقل املخصصات املالية التي ُرصدت ملشروع إكمال الشبكة
الوطنية للمناطق احملمية ومشروع اإلدارة املتكاملة إلعادة تأهيل املناطق املتدهورة منذ
عام  2018إلى مشاريع أخرى ،إذ تالشت نهائي ًا املخصصات لهذين املشروعني اللذين

يعدان من األولويات املهمة .وبذلك مت انتزاع املخصصات املكرسة لبرنامج "احملافظة على
ّ

التنوع احليوي ومكافحة التصحر وتأهيل املواقع" ،واختزال هذا البرنامج يف مشاريع
للتنزه ذات أغراض "شعبوية" .وتشير املوازنة املقدرة لعام  2020إلى تخصيص 370

ألف دينار ملشاريع إنشاء احلدائق واملنتزهات البيئية ،بينما ُرصدت موازنة تأشيرية
قدرها  1.4مليون دينار لعام  2021وأخرى قدرها  1.15مليون دينار لعام  .2022ومتثل
مخصصات مشاريع احلدائق البيئية لعام  2021ما نسبته  %26من مجموع مخصصات
املشاريع الرأسمالية .وترى املراجعة أن هذه املوازنات العالية تشكل استنزاف ًا شديد ًا
توجه إلى دعم نشاطات الرصد والرقابة والتنظيم،
ملخصصات مالية كان األجدر أن
َّ
وإعداد الدراسات املتعلقة بإنشاء محميات طبيعية ،وإعادة التأهيل ،وتخفيف وطأة
التلوث والتدهور البيئي يف البؤر الساخنة.
جدية الوزارة يف تنفيذ بعض املشاريع بسبب القفزات
كما تثير املوزانة التساؤل حول ّ
العالية يف تقدير مخصصاتها يف األعوام الالحقة .ففي ما يخص إنشاء املنتزه البيئي يف
محافظة الكرك كان املخصص لهذه الغاية يف عام  2019هو  50ألف دينار لتقفز القيمة
املقدرة للمشروع يف تقدير عام  2020الى  195ألف دينار ،أي بزيادة نسبتها .%290
ووفق ًا لوزارة البيئة ،يعزى هذا االرتفاع إلى ازدياد عدد املتنزهات البيئية املعزم تشييدها
يف احملافظة .كما تشير املوازنات التأشيرية لألعوام  2022-2020إلى عدم قدرة وزارة
البيئة على احلصول على مخصصات مالية للمشاريع املتعلقة بتعزيز شبكة احملميات
الطبيعية وإعادة تأهيل املناطق املتدهورة بيئي ًا وحماية التنوع احليوي بشكل عام.
يعد إنشاء احلدائق البيئية نشاط ًا عبثي ًا أو أنه بال منافع
وتفادي ًا لسوء الفهم ،ال
ّ
اجتماعية واقتصادية مهمة ،فهذه املنتزهات تبقى متنفس ًا ومالذ ًا ترفيهي ًا إذا ما ُأحسنت

َ
اجلهة املسؤولة عن
إدارتها وصيانتها .ولكن املراجعة ترى أن وزارة البيئة ال ينبغي أن تكون

متويل هذه احلدائق من مخصصاتها املالية .ميكن االستدالل على ذلك من البند ( )2من
الفقرة (ب) من املادة ( )3يف قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة  2017الذي جاء فيه:
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"على املؤسسات الرسمية العامة واملؤسسات العامة واملؤسسات اخلاصة واألهلية تنفيذ
السياسات واخلطط والتعليمات والقرارات التي تصدر مبوجب أحكام القانون واألنظمة
الصادرة مبقتضاه" ،بينما تنص املادة ( )4يف القانون نفسه على أن تتولى وزارة البيئة
وضع "السياسة العامة حلماية البيئة" و"إعداد اخلطط والبرامج الالزمة وتطويرها
ومتابعة تنفيذها" .62وعليه ،ترى املراجعة أن "تنفيذ" القرارات الصادرة مبوجب أحكام
قانون حماية البيئة تقتضي أن توفر اجلهة املنفذة التمويل من مخصصات موازناتها،
بينما تلتزم وزارة البيئة بإصدار الرخص ومتابعة التنفيذ للتأكد من التقيد بالشروط
تأكيد واضح على أن تقتصر النفقات الرأسمالية لوزارة البيئة على
البيئية .ويف هذا
ٌ
وسن التشريعات ووضع السياسات حلماية
الرصد والرقابة والتنظيم وإعداد الدراسات
ّ

البيئة .وترى املراجعة أن مخصصات املوازنة إلنشاء احلدائق واملتنزهات البيئية ينبغي
أن تكون من مسؤولية وزارة األشغال العامة واإلسكان أو وزارة اإلدارة احمللية بالتعاون مع
مجالس احملافظات واملجالس البلدية.

 62قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة  .2017اجلريدة الرسمية (.)2703
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اجلدول رقم ( :)3األهداف االستراتيجية لوزارة البيئة والبرامج التنفيذية وميزانياتها
األهداف
االستراتيجية

البرامج
التنفيذية

إدارة املوارد
حماية النظم
البيئية واحليوية الطبيعية
(احملافظة على
وصونها
التنوع احليوي
ومكافحة
التصحر وتأهيل
املواقع)

املشاريع
مضخات الري العاملة بالطاقة
الشمسية
إعادة تأهيل ( )%30من مساحات
األراضي التي تعرضت للحرائق/جرش
إعادة تأهيل غابة عبني وإنشاء منتزه
بيئي/عجلون
تنفيذ املرحلة األولى من احلزمة
الثانية من مشروع احلديقة البيئية يف
لواء الرصيفة/محافظة الزرقاء
إعادة تأهيل سيل الزرقاء يف عدد من
املواقع /محافظة الزرقاء
إنشاء حديقة بيئية /محافظة الكرك
إنشاء الغابة البيئية يف منطقة
الصبيحي /محافظة البلقاء
شارع بيئي من مثلث أم النعاج باجتاه
عني األزرق /محافظة البلقاء
مضخات الري العاملة بالطاقة
الشمسية يف منطقة األزرق /محافظة
البلقاء
استبدال مضخات تعمل بالطاقة
الشمسية مبضخات املياه العاملة
بالوقود
إنشاء حدائق بيئية يف محافظة
الكرك
منتزه الطفيلة البيئي يف منطقة
عابل /محافظة الطفيلة
تأهيل وتنظيف مناطق التنزه
واملناطق األثرية واملناطق الساخنة
بيئي ًا /محافظة الزرقاء
دعم البرامج واألنشطة والتوعية
للحفاظ على البيئة عبر الهيئات
واجلهات املعنية باحلفاظ على البيئة/
محافظة معان
منتزه البرة البيئي يف منطقة ضانا/
محافظة الطفيلة

املوازنة -
2019

امليزانية -
2019

املوازنة -
2020

(دينار)
400,000

(دينار)
400,000

(دينار)
1,128,000

30,000

25,000

0

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000
10,000

0
0

0
75,000

35,000

0

غير مدرج

775,000

775,000

0

500,000

500,000

0

50,000

0

195,000

30,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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األهداف
االستراتيجية

البرامج
التنفيذية

املشاريع

مراقبة عناصر دراسة تراكيز امللوثات الناجمة عن
الوقاية واحلد
من اآلثار السلبية البيئة وحمايتها املصانع يف الهواء
على البيئة
دراسة نوعية املياه ومراقبتها
الناجمة عن
إنشاء نظام إلكتروني ملراقبة تراكيز
التلوث والتغيرات
امللوثات
املناخية
املشروع الوطني ملراقبة املياه عن بعد
إدارة املواد الكيميائية
إدارة املواد
الكيميائية
دراسة أثر املبيدات على البيئة
والنفايات
تطوير مكب النفايات يف األكيدر
مركز معاجلة النفايات اخلطرة/
سواقة
فرز النفايات الصلبة /محافظة إربد
إنشاء مشاتل مدرسية /محافظة إربد
التنظيم البيئي تطوير وتنفيذ برامج مراقبة وتفتيش
للنشاطات
خاصة باملواقع الساخنة والتدقيق
التنموية
البيئي
جلان التقييم والترخيص يف مجال
األثر البيئي
تفعيل التشريعات البيئية /الشرطة
البيئية
التغير املناخي
تطوير
تطوير قدرات
الوزارة املؤسسية التشريعات
والسياسات
وجتذير ثقافة
واالستراتيجيات
التميز
البيئية
اإلدارة والتطوير
املؤسسي
رفع الوعي العام التثقيف
وتعديل السلوك والتوعية
يف مجال حماية البيئية
البيئة
حماية طبقة
تعزيز الشراكة
األوزون
مع القطاع
اخلاص يف إدارة
التحول نحو
القطاعات ذات
االقتصاد
األولوية
األخضر

املوازنة -
2019
(دينار)
235,000

(دينار)
(دينار)
235,000 234,973

175,000
217,000

175,000 174,980
210,000 216,130

63,000
40,000
63,000
0
235,000

63,000
62,620
40,000
39,825
60,000
63,000
200,000
0
281,000 227,928

15,000
15,000
30,000

15,000
14,832
29,954

110,000

100,000 106,742

800,000

800,000 800,000

15,000

املصدر :دائرة املوازنة العامة .قانون املوازنة  .2020اململكة األردنية الهاشمية.
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امليزانية -
2019

املوازنة -
2020

9,974

0
0
40,000

10,000

تقرير حالة البالد لعام  :2020البيئة

وميكن مالحظة عدم رصد نفقات رأسمالية لبعض البرامج التنفيذية (مثل تغير املناخ،
والتحول نحو االقتصاد األخضر) ،وذلك لعدم وجود بنود لها ضمن موازنة الدولة .وتقوم
وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة املالية على إضافة بنود لهذه البرامج يف املوازنة العامة .ميكن
االستدالل من ذلك أن النفقات الرأسمالية ملشاريع تغير املناخ والتحول نحو االقتصاد
األخضر ُتغطى من خالل املنح اخلارجية .ويف حاالت أخرى ،ميكن عزو عدم رصد نفقات
أي مصادر أخرى .ينطبق
رأسمالية لبعض البرامج إلى عدم توفر التمويل من اخلزينة أو من ّ
ذلك على مشروع اإلدارة املتكاملة إلعادة تأهيل املناطق املتدهورة بيئي ًا مثل سيل الزرقاء.

وغالب ًا ما تكون مشاريع إعادة التأهيل ذات تكاليف باهظة وضمن برامج زمنية ممتدة.

ونظر ًا للمستوى املتواضع مليزانية وزارة البيئة وعدم قدرتها على توفير التمويل ملشاريع
إعادة التأهيل من دون أن تؤثر سلبي ًا على مسؤوليات الوزارة اجلوهرية ،فإن املراجعة
ترى أن احلل األمثل يتمثل يف تخصيص رئاسة الوزراء موازنة خاصة لبرامج إعادة تأهيل
النظم الطبيعية املتدهوررة بيئي ًا مثل األحواض املائية واألراضي احلرجية والرعوية االتي
تعاني من مظاهر االنتكاس من جراء التلوث واالستعمال املكثف والنضوب والتعديات غير
القانونية .كما يجب أن ينسحب ذلك على مشاريع إعادة تأهيل مكبات النفايات ومحيط
ّ
واحللبات واخلالدية.
مصفاة تكرير البترول ومناطق تربية املواشي والدواجن يف الظليل

ويجدر لفت النظر إلى مشروع تفعيل التشريعات البيئية /الشرطة البيئية يف اجلدول
رصد مخصصات مالية سنوي ًا من موازنة وزارة البيئة لتنفيذ خطط عمل
رقم ( ،)3إذ ُت َ
اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة ،وفق ًا ملا تنص عليه الفقرة (ج) من املادة ()4

يف نظام إدارة حماية البيئة رقم ( )37لسنة  .2018وتبلغ املخصصات املالية املرصودة
سنوي ًا لتمكني اإلدارة من القيام مبسؤولياتها  800ألف دينار .وال شك يف أن مساهمة وزارة
البيئة يف توفير املخصصات املالية من موازنتها لإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة قد
أدى إلى إضعاف أداء الوزارة بسبب تقلص مستويات اإلنفاق على تعزيز قدراتها البشرية
والفنية واإلدارية .لذلك توصي املراجعة بتخفيض مستوى املخصصات املالية السنوية
املرصودة من موازنة وزارة البيئة لإلدارة .ومع اإلدراك بأن اإلدارة امللكية حلماية البيئة
والسياحة تقوم بالتعامل مع القضايا البيئية املتعلقة باملصادر املائية والثروة احليوانية
دواعي منطقية مقنعة
والثروة النباتية والبيئة البحرية والتنقل باملركبات ،فإن هناك
َ

تستدعي النظر يف جلب مساهمات مالية من موازنات وزارة املياه والري ووزارة الزراعة
ووزارة الداخلية وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ،لدعم اإلدارة يف القيام
مبهامها وواجباتها متعددة القطاعات .ومبا أن اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة
فإن من املنطقي كذلك استجالب اجلزء األكبر من املخصصات
تابعة ملديرية األمن العامّ ،
املالية لإلدارة من موازنة املديرية.
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سادسًا :متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

يوضح اجلدول رقم ( )4تقييم ملدى تطبيق التوصيات التي اقتُ رحت يف تقرير حالة
البالد لعام .2019
اجلدول رقم (:)4
متابعة التوصيات املدرجة يف تقرير حالة البالد لعام 2019
التوصيات

مجلس الوزراء
إجراء عملية مراجعة وطنية تشمل جميع
األطياف تهدف إلى تأكيد والية وزارة البيئة
السيادية يف احلكومة وإرساء مرجعيات لتنظيم
عالقاتها مع جميع املؤسسات احلكومية ليتسنى
لها القيام باملسؤوليات املناطة بها وفق القانون.

إعداد سياسة بيئية وطنية عامة تتبناها رئاسة
الوزراء وتؤسس لوالية وزارة البيئة املنشودة.

إنشاء برنامج متويل مستدام للبرنامج الوطني
حلماية البيئة ليمثل جزء ًا ال ميكن التفاوض
عليه يف املوازنة العامة السنوية واخلطط املالية
املرحلية.

32

مدى التطبيق

تقوم وزارة البيئة بإعداد استراتيجية وطنية
حلماية البيئة بعنوان “بيئة األردن ،”2030
ُيؤمل أن تساهم يف إرساء مرجعيات لتنظيم
عالقة الوزارة مع جميع املؤسسات احلكومية.
ُ
وشكلت جلنة توجيهية يف رئاسة الوزراء
لإلشراف على إعداد االستراتيجية باإلضافة
إلى تشكيل فرق عمل فنية إلعدادها .كما
دمج املشاريع املدرجة يف خطة العمل
يؤمل أن ُت َ
التنفيذية لالقتصاد األخضر يف اخلطط
واالستراتيجيات الوطنية للمؤسسات احلكومية
وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون
الدولي عند إعداد البرنامج التنفيذي (-2021
.)2023
ستكون وثيقة “بيئة األردن  ”2030التي سيتم
املصادقة عليها من ِقبل رئاسة الوزراء ،إحدى
األدوات التي ّ
تعظم دور وزارة البيئة ،وتضمن
إدماج البيئة يف اخلطط الوطنية.
ستكون وثيقة "بيئة األردن  "2030املرجعية
األساسية حلماية البيئة ،وسيتم الترويج
للخطة التنفيذية للنمو األخضر جللب
التمويل ،وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط
والتعاون الدولي لضمان إدراج املشاريع الواردة
يف اخلطط التنفيذية يف البرنامج التنفيذي
التنموي ،كما يتم التحضير لعقد اجتماعات
مع املانحني وتعريفهم باخلطط واألولويات
الوطنية حلماية البيئة .ويجري العمل على
تشكيل جلنة فنية تعنى بتطوير استراتيجية
وطنية للعمل على تفعيل املادة ( )6من اتفاقية
باريس اخلاصة بتطوير استراتيجيات تنمية
مستقبلية منخفضة االنبعاثات من غازات
الدفيئة.

تقرير حالة البالد لعام  :2020البيئة
مدى التطبيق
التوصيات
مت إعداد دراسة لتقييم الوضع يف مديريات
االستثمار يف بناء قدرات هياكل الالمركزية
ومكاتب البيئة يف احملافظات ،والتي انبثق عنها
وتفعيل آليات صنع القرار فيها لتكون ذات والية
عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفني،
سياسية على اتخاذ قرارات بشأن اخلطط
التنموية على املستوى احمللي ودمج احملور البيئي يف وتزويد املديريات باألجهزة االلكترونية وأجهزة
التفتيش الضرورية للقيام مبهامهم.
عمليات صنع القرار.
مت تفعيل وتعزيز تفويض الصالحيات
للمديرين يف احملافظات.
يتم تدريب العاملني يف مديريات ومكاتب البيئة
يف عدد من احملافظات (إربد والزرقاء والطفيلة)
ومكتب البيئة يف الظليل ،على كيفية حتديد
األولويات البيئية احمللية ،كمرحلة أولى من
التدريب.
قامت مديريات ومكاتب البيئة بإعداد تقارير
أولية لالستدامة البيئية.
مت التعاون مع مديريات البيئة يف احملافظات
إلعداد خطط محلية للتغير املناخي يف ثالث
بلديات (العيون ،دير عال ،بصيرا).
 -مت تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي.

األخذ مببدأ الترابط متعدد القطاعات عند
صنع السياسات العامة ،وحساب املنافع التوفيقية
 ستتم االستعانة من ِقبل جميع املؤسساتللسياسات البيئية ،وعدم تغليب االعتبارات املالية
بالدليل اإلرشادي الذي صدر عن رئاسة الوزراء
البحتة قصيرة األمد.
بالتعاون مع االحتاد األوروبي ،الستخدامه
يف حتليل األبعاد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والبيئية للتشريعات والسياسات
العامة اجلديدة.
تطوير القدرات على تقدير التكاليف االقتصادية يحتاج تطوير هذه القدرات موارد مالية وفنية
غير متوفرة حالي ًا.
واالجتماعية واألمنية للتدهور البيئي ،وتعميم
هذا املفهوم يف دراسات اجلدوى ودراسات تقييم
األثر البيئي ونظم احملاسبة املالية.
إعادة النظر يف اإلعفاءات االستثنائية ،خصوص ًا اإلعفاءات االستثنائية من اختصاص رئاسة
الوزراء.
تلك املرتبطة بتراكيز نسبة الكبريت املسموح
بها يف وقود الديزل محلي الصنع وتلك املتعلقة
بالسماح يف أعمال التنقيب يف احملميات الطبيعية.
املواصفات املتعلقة بحرق وقود الديزل من
إصدار وإقرار األنظمة والتعليمات التي حتكم
تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع القطاعات اختصاص مؤسسة املواصفات واملقاييس.
وحتدد معايير النبعاثات عوادم الديزل مماثلة
للمواصفات العاملية ،بالتعاون مع مؤسسة
املواصفات واملقاييس األردنية واجلهات ذات
العالقة.
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التوصيات

وزارة البيئة
إعادة النظر يف مرجعيات التأسيس وهياكل اتخاذ
القرار يف املؤسسات أو اللجان التي تناط بها تفعيل
عمليات احلكامة يف قطاع البيئة ،للوقوف على
املعوقات وتبني اإلصالحات املناسبة لتصويب
أوجه اخللل.
إجراء مراجعة استراتيجية الستيضاح املوقع
االستراتيجي لوزارة البيئة يف البرنامج الوطني
قطبي
حلماية البيئة ووقف حالة التأرجح بني
َ
التنظيم والتنفيذ.

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع اجلهات
التنفيذية التي تتقاطع مع وزارة البيئة يف
األهداف والبرامج من أجل توضيح األدوار وتفادي
االزدواجية ومتكني هذه املؤسسات من توسيع
نشاطاتها.
التخطيط االستراتيجي لضمان التنسيق بني
املشاريع املنفذة من ِقبل املانحني والعمل على
تطبيع مخرجات هذه املشاريع يف استراتيجيات
الوزارة واحلكومة لتصبح جزء ًا من برنامج وطني
غير مرتبط أو محكوم بتوفر الدعم اخلارجي.

اختيار مؤشرات بيئية وطنية ذات دالالت
متعددة األبعاد لإلحاطة باملسببات واآلثار وسبل
االستجابة إلى جانب وصف حالة البيئة.

العمل على ترجمة التقارير التي تصدرها الوزارة
إلى اللغة العربية لتمكني اجلمهور العام من
التفاعل مع محتوياتها.
حماية النظم البيئية واحليوية وصونها
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تؤمن وزارة البيئة بأن اللجان املناط بها تفعيل
عمليات احلكامة يف قطاع البيئة تعمل على
أحسن وجه.

تقوم الوزارة بإعداد “وثيقة بيئة األردن ”2030
لتكون مبثابة مراجعة استراتيجية .على
املنوال نفسه ،أعدت الوزارة اخلطة التنفيذية
للنمو األخضر ( .)2025-2021ووفق ًا لقانون
حماية البيئة رقم ( )6لسنة  ،2017فإن املهمة
الرئيسة لوزارة البيئة هي اإلشراف والرقابة
بالتعاون مع اجلهات التنفيذية.
يتضح هذا من خالل اللجان الفنية التي تندرج
حتت وزارة البيئة ومن خالل إشراك هذه اجلهات
عند إعداد اخلطط واالستراتيجيات الوطنية.

تخطط وزارة البيئة إلى عقد اجتماع مع
املانحني لرفع مستوى التنسيق يف ما بينهم
وتفادي االزدواجية يف املشاريع .كما سيتم
اإلعالن عن استراتيجية إدارة املعرفة عند
إطالق اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة
( ،)2022-2020والتي ستوفر آلية مؤسسية
لتعميم نتائج املشاريع داخلي ًا .من املؤمل
أن تساهم إجراءات إدارة املعرفة يف تعزيز
نشر املعرفة .وقد ُشكل فريق لتنفيذ هذه
االستراتيجية.
يتم حالي ًا االنتهاء من إعداد اخلطة
االستراتيجية لوزارة البيئة
( )2022-2020التي ستتضمن توسع ًا وإسهاباً
ً
مقارنة مع اخلطة
يف اختيار املؤشرات البيئية
االستراتيجية ( .)2019-2017وسيتم إطالق
الالئحة الوطنية للمؤشرات التي مت إعدادها
بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
هناك عدد من التقارير باللغة العربية ،وسيتم
الطلب من املؤسسات الدولية املانحة إعداد
ألي تقارير تقوم بتمويلها.
ترجمة للّغة العربية ّ

تقرير حالة البالد لعام  :2020البيئة
مدى التطبيق
التوصيات
صياغة مجموعة السياسات والقواعد اإلرشادية ستشمل اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة
مستجد هو
( )2022-2020على هدف
خلدمات النظم البيئية بقانون وطني ،وتعميم
ّ
هذه املقاربة على املستوى الوطني لتكون جزء ًا من "احلماية واالستخدام املستدام خلدمات النظم
البيئية" .كما أعدت الوزارة مسودة نظام حلماية
برنامج إستراتيجي وطني غير مرتبط أو محكوم
الطبيعة ،ولكن لم َ
يوافق عليه حتى وقت إعداد
بتوفر الدعم اخلارجي.
هذه املراجعة.
دمج معارف االستخدام املستدام خلدمات األنظمة ال توجد آليات لدمج املعارف املنبثقة من مشاريع
البيئية يف منظومة التعليم الوطني ،وعلى املستوى الوزارة يف منظومة التعليم العالي ،رغم وجود
تنسيق لرفع مستوى الوعي البيئي يف املدارس.
اجلامعي على وجه اخلصوص.
العمل على تخفيف وطأة التلوث البيئي يف املناطق يحول عدم وجود التمويل الكايف دون إحراز
تقدم يف تخفيف وطأة التلوث البيئي يف البؤر
“الساخنة” املتدهورة بيئي ًا ،التي تشمل حوض
الساخنة.
(سيل) الزرقاء ومكب األكيدر ومنطقتي الظليل
ّ
واحللبات ومنطقة تالل الفوسفات ،ووضع اخلطط
تدرس وزارة البيئة متويل مشروع إعادة تأهيل
االستباقية حلماية مناطق ساخنة أخرى من
حوض (سيل) الزرقاء جزئي ًا من صندوق حماية
اإلخفاق البيئي.
البيئة.
متت إزالة  %60من تالل الفوسفات ضمن
مشروع إعادة تأهيل منطقة تالل الفوسفات.
وسيتم تشييد حديقة بيئية بعد إزالة التالل،
ولكن عدم توفر التمويل أدى إلى تقليص نطاق
احلديقة البيئية على أن يقوم صندوق البيئة
بتمويل املشروع.
ما زالت مناطق تربية املواشي والدواجن يف
ّ
واحللبات واخلالدية تعاني من تراكم
الظليل
الفضالت احليوانية غير املعاجلة ،إذ يتم نقلها
بطرق غير قانونية .كما تعاني منطقتا الظليل
واخلالدية من تراكم احليوانات النافقة.
إعداد مراجعة شاملة لدراسة حالة التنوع احليوي مت تقييم أداء االستراتيجية الوطنية وخطة
يف األردن ،وتقييم جهود جميع املؤسسات الوطنية العمل للتنوع احليوي ( )2020-2015من
العاملة يف هذا القطاع مبا يف ذلك اللجنة الوطنية خالل إصدار التقرير الوطني السادس التفاقية
التنوع البيولوجي يف نيسان  .2019وتعمل
للتنوع احليوي.
الوزارة على إعداد استراتيجية أخرى للمرحلة
املقبلة.
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التوصيات
العمل على إكمال الشبكة الوطنية للمناطق
احملمية ليصل متثيلها إلى ما نسبته  %17من
مناطق اليابسة وما نسبته  %10من املناطق
الساحلية والبحرية ،وتعزيز منظومة املناطق
احملمية ورفدها بأعلى إطار قانوني ممكن.

تطبيق مبادئ اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية
يف منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.
مراقبة عناصر البيئة وحمايتها
إعداد استراتيجية وطنية طويلة األمد لتحسني
نوعية الهواء احمليط من خالل التخفيض املنهجي
النبعاثات ملوثات الهواء ،خصوص ًا اجلسيمات
الدقيقة.

مدى التطبيق
النسب الواردة يف أهداف اتفاقية أيشي هي
على املستوى العاملي .أن تكون نسبة مساحات
احملميات األرضية  %17و احملميات البحرية
بناء على ذلك
 %10من كامل مساحة العالم و ً
تقوم الدول األعضاء بإعداد استراتيجياتها
الوطنية وحتديد نسب مساهمتها .وقد جاء
الهدف الوطني اخلاص باالستراتيجية الوطنية
وخطة العمل للتنوع احليوي ()2020-2015
بأن ترتفع نسبة املساحات احملمية يف األردن إلى
 %4بحلول عام  ،2020وهذا ما مت اإللتزام
به .كما مت اإلعالن عن إنشاء محمية بحرية يف
خليج العقبة.
هذه التوصية من اختصاص سلطة منطقة
العقبة االقتصادية اخلاصة (.)ASEZA

تقوم الوزارة بإعداد تقرير عن كيفية العمل
على تخفيف التلوث لتحسني صحة اإلنسان.
وسيشتمل هذا التقرير على حلول لتخفيض
االنبعاثات مما يؤدي إلى حتسني نوعية الهواء
احمليط.
رصد تراكيز اجلسيمات الدقيقة ( )PM2.5العالقة ستبدأ الوزارة برصد تراكيز اجلسيمات الدقيقة
يف جميع محطات مراقبة نوعية الهواء احمليط يف ( )PM2.5بدء ًا من  1كانون الثاني .2021
أنحاء اململكة واستخدامها كمؤشر عن تلوث الهواء
على نطاق واسع.
مت مخاطبة مؤسسة املواصفات واملقاييس
مراجعة وحتديث املواصفات األردنية املتعلقة
األردنية بشأن حتديث مواصفات نوعية الهواء
بنوعية الهواء مبا يتوافق مع معايير منظمة
يف األردن .وهذه التوصية يف قيد التنفيذ وفق ًا
الصحة العاملية.
ملؤسسة املواصفات.
قياس تراكيز أكاسيد الرصاص يف الهواء احمليط
حتديث قائمة ملوثات الهواء املرصودة لتشمل
ليست من أولويات الوزارة ،وذلك لعدم وجود
الرصاص وما ُيعرف مبلوثات الهواء السامة.
مصدر النبعاث أكاسيد الرصاص يف الهواء
احمليط ،علم ًا بأن البنزين املستخدم يف اململكة
خال من الرصاص.
ٍ

رصد املركبات العضوية املتطايرة (Volatile
 )organic compoundsيف محيط محطات

الوقود ومصفاة تكرير البترول يحتاج إلى متويل
لشراء معدات القياس.
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التوصيات

تغير املناخ
دمج جهود التخفيف والتكيف بسالسة يف
االستراتيجيات القطاعية.

مدى التطبيق
يجري العمل على إعداد خطة للزراعة الذكية
مناخي ًا ()climate-smart agriculture
بالتعاون مع وزارعة الزراعة ووزارة املياه والري
ومؤسسات بحثية ومتويلية دولية .د
مت اختيار خمسة مشاريع ذات أولوية من
قطاعات مختلفة من خطة عمل املساهمات
احملددة وطني ًا ( )NDCإلعداد دراسات جدوى
لها.
بدأ العمل على حتديث املساهمات احملددة
وطني ًا.

تشكيل وتنسيق وتيسير عمل الفرق الوطنية
التي ينص نظام تغير املناخ على تأسيسها ،إلتاحة
الفرصة ملؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص
ومراكز البحوث يف املساهمة يف عمل اللجنة
كشركاء فاعلني.

تطبيع قضية تغير املناخ يف الفكر االستراتيجي
الوطني.

أطلقت وزارة البيئة اخلطة التنفيذية لالقتصاد
األخضر ،والتي تتضمن إجراءات للتخفيف
والتكيف.
مت تشكيل فريق وطني التكيف .والعمل جار
على تشكيل فريق وطني لتطوير استراتيجية
األردن يف تطبيق املادة ( )6من اتفاق باريس
املعنية بتطبيق نهج تعاونية يف الوفاء
باملساهمات احملددة وطني ًا.
مت تدريب ضباط االرتباط من املؤسسات
املختلفة على إدخال البيانات املتعلقة مبشاريع
تغير املناخ يف سجل اجلرد الوطني النبعاثات
غازات الدفيئة.
يتم إعداد تقرير البالغات الوطنية الرابع الذي
سيتضمن مراجعة سياسة تغير املناخ وتقييم
الهشاشة الوطني واستراتيجيات دمج النوع
االجتماعي يف جهود التخفيف والتكيف مع
تغير املناخ.
مت إطالق خطة التكيف الوطنية (.)NAP
احملدث
بدأ العمل يف إعداد التقرير الثاني
ّ
لفترة سنتني ،والذي سيتضمن جرد ًا النبعاثات
غازات الدفيئة من القطاعات املختلفة وتقييم ًا
إلجراءات التخفيف وكلفها.

التنظيم البيئي للنشاطات التنموية
تعزيز قدرات جهاز التفتيش الرقابي بشري ًا ومالي ًا الوزارة من اجلهات الرقابية املشاركة يف برنامج
تطوير التفتيش على األعمال ،املنفذ يف وزارة
وفني ًا وتكنولوجي ًا.
الصناعة بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية،
والذي وفر أدوات تشريعية وفنية ال بأس بها يف
تطوير منظومة الرقابة.
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التوصيات
اعتماد التقييم البيئي االستراتيجي (Strategic
 )Environmental Assessmentلدراسة تأثير املشاريع
االستثمارية يف قطاعات الطاقة واملعادن واملياه
والزراعة والسياحة على البيئة.
تنظيم املواد الكيميائية
إنشاء وحدة تختص بإدارة ملف تعرض اإلنسان
للمواد الكيميائية بشكل عام واملواد املخلّة بعمل
الهرمونات بشكل خاص ،وذلك بالعمل مع منظمات
األمم املتحدة واملؤسسات العاملية الطبية ذات
العالقة ،لالطالع على ما يستجد علمي ًا ،واملشاركة
يف صياغة سبل حلماية املستهلكني ،وتطوير
حمالت للتوعية باآلثار الصحية لهذه املواد
الكيميائية والوسائل املتاحة لتجنبها وسبل تغيير
السلوك لدرء األضرار.

مدى التطبيق
توقف العمل يف اعتماد التقييم البيئي
االستراتيجي لعدم توفر التمويل.

ُشكل فريق يف وزارة البيئة للعمل على تخفيف
جميع أشكال التلوث من أجل حتسني الصحة
العامة لإلنسان.
يجري العمل مع منظمة الصحة العاملية
و(األسكوا) باإلضافة إلى اللجنة التوجيهية
التي تضم يف عضويتها األمناء العامني لعدد
من الوزارات ذات العالقة ،لتحديد األولويات
الوطنية للصحة والبيئة.

تنظيم إدارة املواد الكيميائية
رصد ومراقبة تراكيز املواد الكيميائية املخلّة بعمل دور الوزارة
ُ
والرقابة عليها ،أما تأثيرها على صحة اإلنسان
الهرمونات يف جسم اإلنسان دوري ًا.
فهو من اختصاص جهات رسمية أخرى.
صياغة تشريعات جديدة تستجيب بشكل مناسب مت إصدار دليل إرشادي لالستخدام يف بيئة
األعمال.
للتأثيرات الصحية والبيئية للمواد النانوية،
لتقييم املنافع واألضرار ،وإدارة املخاطر ،وحظر
الوزارة بحاجة إلى متويل إلصدار تشريع
إنتاج أو استقدام املنتجات احملتوية على مواد
متكامل يتعامل بشكل أفضل مع املواد النانوية.
نانوية ،إلى أن يتم إعداد هذه التشريعات املناسبة.
السلطة القضائية
هذه التوصية من اختصاص وزارة العدل /اجلهاز
تأسيس محكمة بيئية ورفدها بكادر من
القضائي .وقد اقترحت وزارة البيئة إنشاء غرف
امللمني بالعلوم الطبيعية
القضاة واحلقوقيني ّ
واالجتماعية ّ
قضائية يف احملاكم للتعامل مع القضايا البيئية.
واملطلعني على اخلطاب العام بشأن
التحديات البيئية.
هذه التوصية من اختصاص وزارة العدل /اجلهاز
رفع مستوى الوعي لدى اجلهاز القضائي بشأن
القضائي ،علم ًا بأنه مت تدريب عدد من القضاة
جسامة التعديات البيئية وآثارها على املوارد
يف السنوات السابقة.
الوطنية واملكتسبات االقتصادية واالجتماعية.

يغلب على تطبيق الكثير من التوصيات يف اجلدول رقم ( )4االلتجاء إلى إعداد
املعنية بتنفيذ
استراتيجيات وخطط عمل وتقارير لتكون مبثابة خارطة طريق للجهات
ّ
ما يجيء فيها من إجراءات وسياسات ونشاطات .ومع اإلدراك بأن قانون حماية البيئة
رقم ( )6لسنة  2017ينص على دور وزارة البيئة يف "إعداد اخلطط والبرامج الالزمة
وتطويرها ومتابعة تنفيذها" ،ومع اإلميان بأهمية توثيق معالم الطريق بصورة منطقية
وواضحة قبل العملّ ،إل أن بعض التجارب السابقة يف تعثر التنفيذ حتتم البحث عن
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الدوافع ومعاجلتها .واألمثلة على تعثّ ر التنفيذ عديدة .لهذا ال بد من التساؤل -على
سبيل املثال -عن مدى إجناز االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي
( )2020-2015وخطة العمل الوطنية ملكافحة التصحر ( )2020-2015اللتني
توشكان على االنتهاء .قد ترجع بعض الدوافع إلى عدم توفر التمويل لالستثمار يف
املوارد البشرية والفنية الالزمة .ينطبق ذلك على عدم توفر التمويل لتجهيز محطات
مراقبة نوعية الهواء احمليط يف أنحاء اململكة مبعدات قياس تراكيز اجلسيمات الدقيقة

( )PM2.5العالقة أو املركبات العضوية املتطايرة .كما أثّ ر عدم توفر التمويل على قدرة

مديرية التفتيش والرقابة البيئية على تعزيز قدرات جهازها الرقابي ،مما ُي ْضعف من

استطاعتها على تنفيذ دورها التنظيمي يف ضبط عدم التقيد بالشروط البيئية .وقد
ّ
توقف العمل يف اعتماد التقييم البيئي االستراتيجي وإصدار تشريع متكامل لتنظيم
املواد النانوية بسبب نقص يف التمويل .كما حال عدم وجود التمويل الكايف دون إحراز
تقدم يف تخفيف وطأة التلوث البيئي يف البؤر الساخنة مثل حوض "سيل" الزرقاء
ومحيط مصفاة تكرير البترول ومناطق تربية املواشي والدواجن يف الظليل واحلالبات
واخلالدية.
ولتعزيز قدرة وزارة البيئة على القيام مبسؤولياتها على أحسن وجه ،تدعو املراجعة
احلكومة إلى إيالء صون البيئة نصيب ًا أكبر من الفكر االستراتيجي الوطني ،من خالل
رفع مستوى املخصصات املالية لوزارة البيئة ،ورفدها باملوارد البشرية والفنية ،وتعزيز
دورها الرقابي والتنظيمي ،ودعم استقالليتها.
ويف حاالت أخرى ،يكمن اإلخفاق يف التنفيذ يف عدم قدرة أو عدم رغبة املؤسسات
القطاعية الوطنية املعنية على تنفيذ السياسات واخلطط والتعليمات والقرارات
الصادرة عن وزارة البيئة .وميكن عزو ذلك غالب ًا إلى غياب التنسيق املؤسسي الذي يؤدي
يف احملصلة إلى انعدام التوافق بني خطط وزارة البيئة من جهة واالستراتيجيات الصادرة
عن املؤسسات القطاعية من جهة أخرى .مثال ذلك غياب التناسق بني استراتيجية وزارة
البيئة يف إدارة ملف تغير املناخ ،واالستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لألعوام (-2020
 )2030التي أطلقتها وزارة الطاقة والثروة املعدنية يف متوز  .2020فعلى الرغم من أن
حصة قطاع الطاقة بلغت  %81من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة لعام  ،2012وفق ًا

ألحدث جرد وطنيّ ،63إل أن إعداد استراتيجية قطاع الطاقة مت من دون حتليل مدى
مساهمة القطاع يف تغير املناخ ومبعزل عن إدراك متطلبات برامج تغير املناخ .ويف داللة

63 Ministry of Environment (2017). First Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on
Climate Change. Jordan.
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واضحة على غياب التنسيق املؤسسي املثير للقلق ،جاء إطالق استراتيجية قطاع الطاقة
يف الوقت الذي تعكف فيه وزارة البيئة على إعداد وحتديث ثالثة تقارير وطنية مهمة،
كما هو موضح يف اجلدول رقم ( ،)4ذات عالقة مباشرة بإجراءات التخفيف من انبعاثات
غازات الدفيئة استعداد ًا لتقدميها إلى سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
وفاء بالتزاماتها الدولية .وبذلك ،ضاعت فرصة ثمينة
تغير املناخ قبل نهاية عام 2021
ً
لتحديد معالم الطريق بصورة مشتركة وتوافقية لقضية ستشكل مشكلة وجودية يف

املستقبل .وتثير القراءة املتأنية لالستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لألعوام (-2020
 )2030أسئلة محورية عن قدرة وزارة البيئة على تنفيذ التزامات األردن التي سيتم
إدراجها يف وثيقة املساهمات احملددة وطني ًا.
ومما ساهم يف عدم تدارك احتماالت عدم التوافق يف اخلطط تباطؤ وزارة البيئة يف
تشكيل الفرق الفنية التابعة للّجنة الوطنية لتغير املناخ التي كان يف مقدورها ،على أقل
تقدير ،لفت االنتباه إلى ضرورة تفعيل مشاورات ثنائية بني وزارة البيئة ووزارة الطاقة
والثروة املعدنية لرسم محاور التآزر والتناغم والتناسق بني استراتيجية الطاقة وإجراءات
مواجهة تغير املناخ.
ولتعزيز التنسيق املؤسسي بني وزارة البيئة واملؤسسات القطاعية ،تدعو املراجعة إلى
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 .وقد نادى تقرير حالة البالد  2019يف ملخصه عن أوجه التشابك بني القطاعات
األولية والبيئة إلى "نبذ القرارات القطاعية املتجزئة" ،ودعا صانعي القرار إلى "اتباع نهج
تخطيط متكامل سعي ًا إلى وضع استراتيجيات وسياسات قطاعية تتسم بالتناسق وتأخذ
باالعتبار التفاعالت التي تنجم عن أوجه االعتماد الوثيقة".64
إن التحديات التي تواجه وزارة البيئة من عدم توفر التمويل إلى الضعف يف تنفيذ بعض
ّ
ٌ
ُ
ضعف
أعم .إذ يكمن وراء هذه التحديات
االستراتيجيات البيئية،
أعراض إلشكالية ّ
الوزن السياسي لوزارة البيئة .فمن الواضح أن الشأن البيئي ما يزال ال يحظى بنصيبه

املشروع من الفكر االستراتيجي الوطني .وستكون العواقب من شقني :يتمثل األول يف
املزيد من التدهور يف صحة اإلنسان األردني؛ ويتمثل الثاني يف خسارة األصول الرأسمالية
تعد من أهم أركان االعتماد على الذات.
الطبيعية األردنية التي ّ

 64تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
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سابعًا :التوصيات

إن حتديد أولويات ملف البيئة يف مرحلة ما بعد "كورونا" ينبغي أن يبدأ من خالل الفهم
ّ

العلمي الدقيق للعالقة بني جائحة "كوفيد "19-من جهة وملفات تلوث الهواء وتغير
قدمت
املناخ وتدهور النظم الطبيعية من جهة أخرى .يف معرض توثيق هذه العالقةّ ،
املراجعة براهني علمية لتبيني أثر كل من تغير املناخ وتدمير املوائل الطبيعية يف نشوء
أو إعادة نشوء األمراض البشرية املعدية حيوانية املنشأ ،وعرضت دالئل تثبت ارتباط
املستويات العالية من تلوث الهواء باالرتفاع يف معدالت العدوى ومعدالت الوفاة املعزوة
إن إدراك هذه العالقات يتطلب استحداث استراتيجيات إضافية
إلى مرض "كوفيدّ ."19-

لتفادي التداعيات السلبية ورفع مستوى التأهب.

وإلى جانب صياغة توصيات تأخذ هذا اإلدراك يف احلسبان ،فإن املراجعة أخذت يف االعتبار
كذلك توفر اإلمكانيات البشرية والفنية واإلدارية واملالية لتطبيق هذه التوصيات .وترى
املراجعة أن الكوادر الفنية يف وزارة البيئة ويف املؤسسات احمللية الشريكة متتلك القدرة على
القيام مبعظم اإلجراءات املقترحة يف التوصيات .ويف ما يخص التوصيات التي ستتطلب
إمكانيات فنية ومالية غير متوفرة ،باستطاعة وزارة البيئة االستعانة بالشراكات الفاعلة
القائمة مع مجموعة من املؤسسات الدولية التنموية والهيئات األممية لتعزيز قدرات
الوزارة املؤسسية واستقطاب التمويل البيئي .وإلى جانب حشد وتوظيف اإلمكانيات
الفنية واملالية ،هناك حاجة إلى جتنيد اإلرادة السياسية على املستوى احلكومي لتفعيل
ً
ترجمة ملبدأ اتباع
وسائل التنسيق املؤسسي بني وزارة البيئة وجميع مؤسسات الدولة

ملحة ،ألن بعض التوصيات يف
ُن ُهج تخطيط متكاملة ومتناسقة .هذه احلاجة أصبحت ّ
هذه املراجعة ليست من اختصاص وزارة البيئة ،بل تقع مسؤولية تنفيذها على مؤسسات

وهيئات حكومية أخرى بالتشاور مع وزارة البيئة.
إن جائحة "كوفيد ،"19-مثلها مثل عدد من األوبئة التي سبقتها ،إمنا جنمت عن تراكمات
ّ
من املفاهيم واملمارسات املخفقة يف العمل التنموي عبر عقود .وقد حاولت هذه املراجعة

مقاربة هذه التراكمات لتعميق الفهم مباهياتها ومآالتها كمدخل يف تكوين إدراك جديد
وطرح مقاربات بديلة تقود إلى حتوالت جوهرية يف عمليات التخطيط.
ويف سبيل متهيد الطريق نحو حتقيق هذه التحوالت ،تالي ًا مجموعة من التوصيات:
 .1ترسيخ 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 استقالليتها.
 .2تقييم حالة املوائل واألنظمة البيئية ورصد حاالت اإلجهاد البيئي التي تتعرض لها
من ِقبل النشاطات البشرية املتوغلة.

41

Economic & Social Council of Jordan

 .3إنشاء 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.
 .4تقييم مواطن الهشاشة ( )Vulnerability assessmentبشأن تفشي األمراض
البشرية املعدية حيوانية املنشأ واآلفات الزراعية ،ورسم خارطة الطريق املستقبلية
بشأن كيفية جتنب مخاطر التفشي.
 .5جتنيد اإلرادة السياسية إلكمال تنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع
احليوي ( )2020-2015التي تزود صانعي القرار مبصفوفة متكاملة من األهداف
االستراتيجية والبرامج التنفيذية ومؤشرات قياس األداء.
 .6تعميم مفهوم املنعة يف جميع منهجيات التخطيط احلكومة وغير احلكومية على ّ
كل
املستويات.
 .7تطوير طرق فعالة لبناء وقياس وإدارة مقومات املنعة يف جميع القطاعات ،ومعاجلة
مواطن الهشاشة االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
 .8إخضاع املشاريع االستثمارية يف التنقيب عن اخلامات املعدنية واستخراجها إلى
اإلجراءات املدرجة يف االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي (-2015
 )2020الكفيلة بصون التنوع احليوي يف مناطق التنقيب وفق ًا لألنظمة والتعليمات
القانونية.
 .9الكشف عن بؤر تلوث الهواء يف األردن ،واتخاذ إجراءات وقائية واحترازية إضافية يف
هذه املناطق للتقليل من ازدياد وطأة مخاطر العدوى من "كوفيد."19-
 .10تأسيس جهود وطنية تقودها مديرية الرصد والتقييم البيئي يف وزارة البيئة
بالتعاون مع اجلهات املعنية لتحسني نوعية الهواء من خالل التخفيض املنهجي
النبعاثات ملوثات الهواء.
 .11مراجعة املواصفات األردنية املتعلقة بنوعية الهواء وحتديثها مبا يتوافق مع معايير
منظمة الصحة العاملية.
 .12حتديث املواصفة األردنية املتعلقة بانبعاث العوادم من محركات الديزل
( )1998/1054واملواصفة املتعلقة باملواد املنبعثة من العادم ( ،)1998/1052لتكون
مماثلة للمعايير العاملية.
 .13ضبط 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
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املواصفة القياسية األردنية ومن خالل منع استيراد الديزل املخالف لهذه املواصفة.
 .14دراسة 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-
 .15تبني مقاربة جامعة أكثر شمولية يف إدارة املوارد الطبيعية تراعي ،إلى جانب توفير
أمن التزود بها ،مقومات بناء املنعة ومركزية احترام احلدود التجديدية للنظم
الطبيعية.
 .16تعميم مفهوم حماية اخلدمات التموينية والتنظيمية والثقافية واملساندة التي
تقدمها النظم البيئية لإلنسان ،وتقدير قيمها االقتصادية يف عمليات التخطيط
االقتصادي.
 .17إعادة 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.
 .18اتباع نهج تخطيط متكامل يأخذ باالعتبار أوجه الترابط بني قطاعات الطاقة
والتنوع احليوي والبيئة وتغير املناخ وصحة اإلنسان ،سعي ًا إلى الوصول إلى
استراتيجيات توافقية تصنع منافع تنموية مشتركة لكل القطاعات.
 .19إعادة 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.
 .20تكريس موازنة خاصة من رئاسة الوزراء لتمويل مشاريع إعادة تأهيل األحواض
املائية واألراضي الرعوية واحلرجية والبؤر البيئية الساخنة.
 .21إحالة مسؤولية إنشاء ومتويل حدائق ومنتزهات خضراء إلى وزارة اإلدارة احمللية و/أو
وزارة األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق مع مجالس احملافظات واملجالس التنفيذية.
 .22استجالب 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.
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