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المملكة األردنية الهاشمية

وزارة الزراعة

مدير الدراسات وتنمية سالسل االنتاج

رامي الهباهبة. م
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ة على 2025االردن  ل ال اخ، وتع غ ال علقة ب ًا ال دة و ات ال اه قةال ان  ووث ض

امة ض ة ال اف ال اءمة مع أه ي  ال ات ار االس اعي، ح س العاال خالل ل الق
اعات ع في الق ار امج وال د م ال ي ع حلة القادمة على ت ا ال لفة  اءة ف التال

اء، إلى جان اقة والغ اه وال اعات ال فاءة في ق ل أك  ارد  ام ال اقة، واس ة  ال أه
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ف  .ال

بحيث تشكل  2025-2021تبنت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية وطنية للنمو االخضر لالعوام 
لك عبر االطارالمرجعي االساسي في الجهود والمساعي الرامية للتحول التدريجي نحو االقتصاد االخضر، وذ

تنسيق الجهود الوطنية المختلفة لتعظيم الفرص واالمكانيات في
.القطاعات ذات االولويه

-2021التحول الى االقتصاد االخضر احد محاور البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 
2024

التحديات

.مخاطر التغير المناخي وتأثيرها على مصادر المياه والثروة الحيوانية والزراعة والصحة

وضع إجراءات استباقية بهدف الحد من المخاطر المناخية والوصول إلى اقتصاد منخفض 
.االنبعاثات يضمن موارد مائية وزراعية مستدامة وأنظمة أيكولوجية مزدهرة ومنتِجة

التوجه االستراتيجي للمحور



اخي األردن غ ال ال

ار أه ع االع ة  ة أخ ف رؤ ت مة ب ال ًال  م االردن م ات ق غ ة ال
ف  مة الى ت اعات، وم اجل ذل سع ال افة الق ها على  ة وأث اخ ال

ة وا اخ ات ال غ ف مع ال ل على ال ورها تع ي ب ادرات وال وال ف ال ف ل
ة ف عاثات الغازات ال .م ان

ات  تها ع س ة م راع ة ال ة لل ة و ات مة اس ).2025-2016(وضع ال  

النباتي في التنمية المستدامة للموارد الزراعية التي ستحافظ على التنوع البيولوجي الحيواني و
رة من البالد ، وتهيئة بيئة استثمارية في القطاع سيساعد هذا الهدف على تقليل معدل الهج

المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وضمان قدر أكبر من األمن الغذائي للبلد بأكمله



االهداف الوطنية التي تسهم الوزارة في تحقيقها الحفاظ على البيئة

االهداف االستراتيجية لوزارة الزراعة

ي ا ال ج ل ام ال ة تع اس
راعة في ال

ع ال وت  ة على ال اف ال
ة  ج ل ال اال

من خالل برامج ومشاريع وزارة 
الزراعة الممولة حكوميا

برامج ومشاريع ممولة من المنظمات والجهات 
بالتعاون مع القطاع الخاص ) منح(الدولية 

ومنظمات االهلية ووزارت المختلفة  



وزارة الزراعة بتنفيذ العديد من المشاريع والتي بدورها تعمل على التكيف مع تقوم 
المناخيةالتغيرات 

مشاريع التحريج  مشاريع استصالح األراضي 

مشاريع الحصاد المائي في اراضي 
المراعي وداخل المزارع والعديد من 

.  المشاريع األخرى 
مشاريع تطوير أراضي المراعي 



)NDC(المحددة وطنيا المساهمات 

 19د تهدف هذه المساهمات المحددة وطنيا المحدثة إلى دفع عملية التعافي في األردن بعد كوفي
النمو  إلى مسار تنموي منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف مع المناخ مدفوًعا بأولويات
ناخ األخضر الوطنية مع االلتزام الكامل بأحكام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير الم

.واتفاقية باريس

Nationally Determined Contributions



)NDC(المساهمة المحددة وطنيا 

من قبل وزارة البيئة ) 2021نسخة محدثة (تم تطوير المساهمة المحددة وطنياً في األردن 
بالتعاون مع كافة  (GIZ(والجمعية العلمية الملكية بدعم من وكالة التنمية الدولية األلمانية 

.الوزارات المعنية ومنها وزارة الزرعة

جهدا وطنيا بمشاركة مختلف  2021يعتبر إعداد نسخة المساهمات المحددة وطنيا المحدث 
.مناخيالمؤسسات الوطنية والذي سيكون له دور كبير بالتكيف والتخفيف من ظاهرة التغير ال

التي تم تحديثها في األردن التزامها بالنظام ) NDC(تعزز وثيقة المساهمات المحددة وطنياً 
 الدولي إلدارة تغير المناخ من خالل زيادة هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى

٪ في المساهمة المحددة وطنياً 31٪ في المساهمات المحددة وطنياً إلى 14االقتصاد الكلي من 
 .(BAUسيناريو. الحالية ، وكالهما مقارنة باألعمال المعتادة

 يعتمد الهدف الجديد لخفض انبعاثات غازات الدفيئة على مجموعة من السياسات والبرامج
المساهمة  ترتبط رؤية التكيف وهدف. واإلجراءات الوطنية باإلضافة إلى الدعم والتمويل الدوليين

.المحددة وطنيا المحدثة بشكل مباشر بخطة التكيف الوطنية التي تم إطالقها مؤخًرا
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NDCدعم الشراكة بين 

رت لتحفيز التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ، طو
الحكومة األردنية خطة عمل المساهمات المحددة وطنيا 

(NDC)  2019وصادقت عليها في عام  .

إجراًء  35عملت الحكومة بشكل أكبر على تحديد أولويات 
من إجمالي اإلجراءات المدرجة في خطة عمل المساهمات 

افة المحددة وطنيًا وإعداد تحليل التكلفة والعائد لها باإلض
ول إلى إلى تطوير استراتيجية تمويل المناخ لتسهيل الوص

.مصادر التمويل

ي تعمل الحكومة حاليًا على دمج اإلجراءات القطاعية المدرجة ف
خطة عمل المساهمات المحددة وطنيًا مع برنامج التطوير 

 والذي سيعمل على تحسين مستويات (EDP(التنفيذي للحكومة 
لتنفيذ األولويات الوطنية لتخصيص الموارد المالية واالستعداد ل

ارة في السنوات الثالث المقبلة من خطة الحكومة، وقد عملت وز
 الزراعة بإعداد مصفوفة تربط ما بين المشاريع الواردة في

المساهمات المحددة وطنيًا مع برنامج التطوير التنفيذي 
(EDP(للحكومة 
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قل اه و . األولى ، وهي ال ة وال راعة وال اقة وال دارة وال
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NDC ف ولي لل ع ال ل على ال  .لل
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التوصيات


