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مقدمة

 أوالً التح���ول نح���و االقتص���اد األخض���ر وأنم���اط انت���اج
واستهالك مستدامين

ثانياً التغير المناخي
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مقدمة

االنتاج واالستهالك المستدامين واالقتصاد االخضر، والتغير المناخي: قطاع البيئة

ي الت���زم االردن بتق���ديم تقري���ر وطن���ي ط���وع•
مي��ة خ��الل المنت��دى رفي��ع المس��توى ح��ول التن

 المس���تدامة وال���ذي س���يعقد بنيوي���ورك خ���الل
.19/7/2017-11الفترة 

تفاق من قبل فيما يتعلق بقطاع البيئة فقد تم اال•
ة عل��ى أعض��اء اللجن��ة العلي��ا للتنمي��ة المس��تدام

نت�اج عرض االلتزامات الطوعية المتعلقة باال
ضر، واالستهالك المستدامين واالقتصاد االخ

.  وكذلك التغير المناخي
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مستدامينالتحول نحو االقتصاد األخضر وأنماط انتاج واستهالك أوالً 

الوضع الحالي

: يوزارة البيئة بالعديد من الخطوات النوعية الهامة في هذا المجال والتي تتلخص بما يلقامت 

م�ع برن�امج االم�م المتح�دة للبيئ�ة م�ن أج��ل وبالتع�اون  2011بدراس�ة استكش�افية ش�املة ف�ي الع�ام القي�ام •
ض��افة ال��ى باال, تحدي��د القطاع��ات الت��ي ينبغ��ي اس��تهدافها خ��الل عملي��ة التح��ول نح��و االقتص��اد األخض��ر

.يالحصول على بعض المؤشرات الرقمية لألثر المترتب على التحول نحو هذا التوجه العالم

وتأس++يس ، 2014لس++نة ) 31(ت+م المص++ادقة عل++ى ق+انون الش++راكة ب++ين القط+اعين الع++ام والخ++اص رق+م •
.والخاصوحدة الشراكة بين القطاعين العام 

كم+ا  ,اللجنة العليا لالقتصاد األخض+ربتشكيل  2014تم إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء في عام •
.البيئةتم أيضاً الموافقة على تأسيس وحدة االقتصاد األخضر في وزارة 

ادة قام++ت الحكوم++ة وع++ن طري++ق جه++ات عالمي++ة متخصص++ة بدراس++ة آلي++ات تحفي++ز القط++اع الم++الي لزي++•
.االستثمار في المشاريع الخضراء

.2013عام  تم اعتماد األردن كعضو في المعهد العالمي للنمو االخضر•



2017نيسان  27 5

مستدامينالتحول نحو االقتصاد األخضر وأنماط انتاج واستهالك أوالً 

الوضع الحالي

ف+ي ين+اير  ت+م توقي+ع م+ذكرة تف+اهم ب+ين الحكوم+ة ممثل+ة ب+وزارة البيئ+ة والمعه+د الع+المي للنم+و االخض+ر•
2015.

قب+ل م+ن   2017والت+ي ت+م اعتماده+ا ف+ي ين+اير  اع�داد الخط�ة الوطني�ة للنم�و األخض�رتم االنتهاء م+ن •
.مجلس الوزراء كوثيقة وطنية

ن اس�تراتيجية وخط�ة عم�ل وطني�ة لالنت�اج واالس�تهالك المس�تداميمن اع+داد االنتهاء  2015تم بعام •
.األغذية/في قطاعات النقل، النفايات، والزراعة، 2025-2016لألعوام 

 مش++روع الق++انون االط++اري الدارة النفاي++ات ورفع++ه لمجل++س ال++وزراء الم++وقر بت++اريخاع++داد مس++ودة •
.اقرارهللسير باجراءات  28/8/2016

ض+ير لط+رح عط+اء تنفيذ أعمال البنية التحتية في موقع مكب النفايات الخطرة في سواقة، والب+دء بالتح•
لع++ام االقط++اعين دول++ي النش++اء وح++دات متكامل++ة لمعالج++ة النفاي++ات الخط++رة وعل++ى مب++دأ الش++راكة ب++ين 

).PPP(والخاص 
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مستدامينالتحول نحو االقتصاد األخضر وأنماط انتاج واستهالك أوالً 

أهم التحديات

.النقص في آليات التمويل المناسبة•

.عدم وجود التشريعات المالئمة التي تدعم النمو األخضر•

.الفجوة وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص•

.ضعف البنية التحتية للقطاعات الرئيسية مثل النقل والطاقة•

.العوامل السياسية واألمنية المحيطة•
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مستدامينالتحول نحو االقتصاد األخضر وأنماط انتاج واستهالك أوالً 

2030م األهداف المرجو تحقيقها بحلول عا

 التح++ول نح++و االقتص++اد االخض++ر ف++ي القطاع++ات•
تج++ددة الطاق++ة بش++قيها الطاق++ة الم: الس++تة المس++تهدفة

نق++ل، وكف++اءة اس++تخدام الطاق++ة، المي++اه، النفاي++ات، ال
.الزراعة، والسياحة

ي التحول نح+و انم+اط انت+اج واس+تهالك مس+تدامة ف+•
ق+++ل، النفاي+++ات، الن: القطاع+++ات الثالث+++ة المس+++تهدفة

.االغذية/والزراعة
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مستدامينالتحول نحو االقتصاد األخضر وأنماط انتاج واستهالك أوالً 

السياسات واالجراءات لتحقيق االهداف

.تحسين البيئة االستثمارية لمشاريع النمو االخضر•

.مشاريعتنمية ورفع قدرات الصناديق الوطنية التي تحفز استقطاب الدعم الخارجي لتنفيذ ال•

.شاريعالعمل على تطوير منظومة التشريعات الحالية لتسهيل االجراءات المتعلقة بتنفيذ الم•

.زيادة فعالية مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتنفيذ المشاريع•

.دعم تطبيق التكنولوجيات الخضراء•

.التخلص من النفايات الصلبة بصورة آمنة وفي مكبات مؤهلة•

.ايجاد منظومة خاصة بالفرز واعادة االستخدام والتدوير•

.تطوير نظام متكامل الدارة النفايات الخطرة وفقاً للمعايير الدولية•
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ثانياً التغير المناخي

الوضع الحالي

: يوزارة البيئة بالعديد من الخطوات النوعية الهامة في هذا المجال والتي تتلخص بما يلقامت 

خي الى سكرتارية االتفاقي+ة االطاري+ة لتغي+ر المن+ا) NDCs(وثيقة المساهمات المحددة وطنياً تم تقديم •
.2015في ايلول 

.2020-2013سياسة التغير المناخي للمملكة االردنية الهاشمية لألعوام تم اصدار •

م+وقر برئاس++ة الوطني+ة للتغي++ر المن+اخي والت++ي ت+م تش++كيلها بق+رار م++ن مجل+س ال++وزراء التش+كيل اللجن++ة •
.البيئةمعالي وزير 

.المناخياعداد تقرير البالغات الوطنية األول والثاني والثالث بموجب اتفاقية التغير •

الخ++اص باإلس++تعداد إلقتص++اديات (PMR)انض++مام األردن ال++ى الش++راكة م++ن أج++ل جاهزي++ة الس++وق •
.المناخيالسوق في التغير 

).BUR(العمل حالياً على اعداد تقرير انبعاثات غازات الدفيئة في االردن كل عامين يتم •
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ثانياً التغير المناخي

أهم التحديات

.النقص في آليات التمويل المناسبة•

.اهرة التغير المناخيتوفير التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع المتعلقة بقضايا التخفيف والتكيف مع ظ•

.توطين التكنولوجيات الخضراء الرفيقة بالبيئة•

.المانحة بناء القدرات الوطنية في مجال اعداد مقترحات المشاريع بما يتوافق مع متطلبات الجهات•
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ثانياً التغير المناخي

2030م األهداف المرجو تحقيقها بحلول عا

غير المناخي بالت ةتنفيذ متطلبات اتفاقية باريس الخاص
حتى عام  %14وذلك بتقليل االنبعاثات بنسبة 

:، كما يلي2030

غير مشروطة بتوفر التمويل مساهمات % �1.5
.مليار دوالر أمريكي) 0.5(بكلفة 

رب تقابكلفة مشروطة بتوفر التمويل % �12.5
.دوالر أمريكي مليار) 5.2(
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التغير المناخيثانياً 

السياسات واالجراءات لتحقيق االهداف

.2018خطة وطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي مع نهاية عام اعداد •

مات الوطني++ة اع++داد اس++تراتيجية تمويلي++ة  لج++ذب التموي++ل لتنفي++ذ المش++اريع ال++واردة ف++ي وثيق++ة المس++اه•
.2018للتكيف والتخفيف من ظاهرة التغير المناخي مع نهاية عام 

ي+ف م+ن ظ+اهرة جذب التمويل لتنفيذ المش+اريع ال+واردة ف+ي وثيق+ة المس+اهمات الوطني+ة للتكي+ف والتخف•
ً  )73(من خالل تنفيذ التغير المناخي  ، في القطاعات ذات االولوي+ة مث+ل قط+اع الطاق+ة، النق+ل مشروعا

.2030ة مع نهاية والزراعه، ادارة النفايات، الصناعة، الميا

انبعاث++ات لحص++ر  2018م++ع نهاي++ة ع++ام ) MRV System(تط++وير نظ++ام مراقب++ة واب++الغ وتحق++ق •
.غازات الدفيئة ومدى التقدم المحرز في التخفيف منها

.2018تطوير التشريعات الالزمة ومنها اعداد نظام التغير المناخي مع نهاية عام •


