
استراتيجية األردن لتنفيذ األهداف البيئية وغاياتها 

 2030 - 2015ضمن اجندة التنمية المستدامة 



 البيئي في االردن الوضع الحالي للقطاع

ن الواقع البيئي لألردنن وألو يأل ين يألن ال ألندا يألن اليألوادن الوبيثيألة وال ألدوا يألن إ•

يثا ي ين ووأا ال ندا في اليوادن وخاصة في قواعات ، فاألدنن اليوادن البشدية

 .الوبيثةاليياه والواقة والغذاء وع اصد 

يهألد يعثألف فألي السأل ة،  150إن يثنل اسألهالك  الييألاه لردألدن الواهألن وألو نقألل يألن •

 .ويثن واهنا ين نن ى يسهويات االسهالك  الددني عرى  واق الثالم

اليصاند الدئيسية ال ابهة لهروث الالواء في األدنن وي يجيوعة الص اعات ال قيرألة •

نيألألا اليصألألاند ، واليهوسألألوة ي ألألل يصألألداا البهألألدول  والدوسألألدات واالسألألي ت و يدوألألا

 .اليههدعة لهروث الالواء فههي ل بقواع ال قل بشعل نساسي

ويثهبألألد األدنن يألألن الألألنول الهألألي ههيهألألع به ألألوع هيألألوي   ألألي بسألألبف يوقثألأل  اليهييألأل  •

اليهوسألألو  بألألين القألألادات، ووجألألون هدألألدا اال الألألنام والهألألي هشألألعل هداوهألألا عبيألألدا بألألين 

 .الي اوق اليدهدثة والي اوق الي خدضة

األيألد الألذي ننإ إلألى هداجألع ع افألة  ويواج   األدنن ادهداعا في يثألنالت الهصألهد•

 .الغواء ال باهي وهسادع ا جداف األداضي ال داعية

 



 يتبع -البيئي في االردن  الوضع الحالي للقطاع

وقن شألالن األدنن ههسأل ام يريوسألام فألي يجألال جيألع ال دايألات الصألربة هيألث هداوهألت •

ويجألألدي ، فألألي الي ألألاوق الديديألألة والهضألألدية% 90 – 70 سألألبت جيثالألألا يألألا بألألين 

الثيل هاليا عرى إ شألاء وهألنات يدع يألة ليثالجألة ال دايألات الوبيألة والصأل اعية فألي 

 .إقريم الوسو بيشادعة القواع الخاص

وفييألألا يهثرألألق بةألألاودا الهغيألألد الي ألألاخي يثهبألألد األدنن يألألن الألألنول اليهألألأ دا وليسألألت •

اليؤ دا في وذه الةاودا وال يخدى عرى الجييع اآل اد السألربية لالألذه الةألاودا عرألى 

 .األدنن والهي هؤني الى ةواود سربية ي الا قرة األيواد والهصهد والجداف

يريألألون سألألودي الألألى اداضألألي الييرعألألة االدن يألألة الالاشألأليية ( 1.4) ألأل وم يألألا يقألألادف •

االيألألد الألألذي شألألعل عبئألألام عبيألألدام ويه ايألألنام عرألألى الب ألألى الهههيألألة لرييرعألألة واسألأله  افام 

 .ليوادنوا الوبيثية اليهنونا اصكم 



 عالقة البيئة بالسياسات والقطاعات الوطنية األخرى

يثهبد قواع البيئة ين نع د القواعات الهي يهناخل يجال عيرالا يع القواعات األخألدإ 

هيث يشيل يجال قواع البيئة هياية األ ةية البيئية ويا ههوي  ين يألاء ووألواء وهدبألة 

وعائ ات هية بيا في ذل  اإل سان وبالهالي فإن يجألال عيألل قوألاع البيئألة يألدهبو بشألعل 

 :عضوي يع قواعات واية نخدإ في كم 

ين خكل إنادا ييألاه الصألدف الصألهي وإعألانا اسألهخنام  بالمياهيدهبو قواع البيئة •

 .اليياه اليثالجة الثانية الص اعية وهياية يصاند اليياه الوبيثية

يألألن خألألكل األداضألألي الصألألالهة لر داعألألة، والغوألألاء ال بألألاهي يألألن هألألدا   الزراعةةة•

 .ويداعي و وعّية اليياه اليثالجة اليسهخنية لردّي والهي هؤّ د عرى ال داعة

اليهيّيألألات )يألألن خألألكل اليهافةألألة عرألألى اليألألوادن الوبيثيألألة وال قافيألألة  السةةياحةقوألألاع •

  (.الوبيثية، اليواقع األ دية والهاديخية، الخ

 



 يتبع - عالقة البيئة بالسياسات والقطاعات الوطنية األخرى

ةقوألألاع • يألألن خألألكل اال ألألد السألألربي لرهرألألّوث عرألألى صألألهة اليألألواو ين، وإنادا  الصةةح 

 .ال دايات و هأ يد اليوان العيياوية اليسهخنية في الي ا ل عرى صّهة اليواو ين

الوقألألون /الب ألأل ين/الألألني ل)يألألن خألألكل   ألألاد  وعيألألة اليشألألهقات ال دويألألة  الطاقةةةقوألألاع •

وهأ يدوا عرى  وعية البيئة وصهة اإل سان، جونا البهدول والهرألّوث ال ألاجم ( ال قيل

 . عن يهوة يصداا البهدول، الواقة اليهجننا

يألألن خألألكل اليبألألاندات اليخهردألألة فألألي الي ألألاوق الصألأل اعية اليؤّورألألة  الصةةناعةقوألألاع •

ن ألاد السياسألات )والي اوق الص اعية االخدإ ين نجألل هخدأليم يسألهويات الهرألّوث 

 .، إ شاء يهوات اله قية، الهصول عرى شالانات الجونا(والهعاليف

يألألن خألألكل هخدألأليم الهرألألّوث الألألذي هسألألّبب  اليدعبألألات اليألأل ّونا بيهألألّد   النقةة قوألألاع •

إضافةم إلى اليهافةة عرى الهياا البهدّية في خرين الثقبة ( هرّوث الالواء والضجين)

 .ضن الهروث عهسّدف ال دو ين السدن



 أهم التحديات التي تواجه القطاع البيئي

وعرى الد م ين اال جا ات الثنينا اليههققة في قواع البيئة إال ان وذا القواع يا  ال 

 :يواج  الثنين ين الههنيات ي الا عرى سبيل الي ال
 

ضثف اله سيق بين بثم الجالات فييا يهثرق بدسم السياسات واصناد الهشديثات •

ذات الهأ يد البيئي، ييا يألؤني الألى هألناخل الصألكهيات يألا بألين و ادا البيئألة ووألذه 

 .الجالات، وعذل  صثوبة هوبيق الهشديثات القائية

 .ضثف اندا  اليداويم واالعهبادات البيئية ضين السياسات القواعية االخدإ•

ال ه ال يشادعة القواع الخاص في عيري  اله يية اليسهناية هشعل ههنيام عبيدام في •

 .الي وقةاألدنن عيا في نول 

 .عنم نخذ نبثان اله يية اليسهناية بشعل يهعايل في صيا ة الهشديثات البيئّية•

 .ضثف عيريات الهدهيش والدقابة البيئية وا داذ القا ون•

 .هنوود بيئة البهد الييت، وبيئة البهد األهيد•



يتبع - أهم التحديات التي تواجه القطاع البيئي  

 يانا  سف الهروث  هيجة ال يو اليه اين في قواعي ال قل والواقة ع هيجة لثنم هقيألن •

 .الي شآت اله يوية بالشدوو البيئية

ادهداع يثنالت الهصهد  هيجة  لهنوود الهدبة ال اجم عألن الهوسألع الهضألدي عرألى •

 .هساف األداضي ال داعية ين جالة، وشح اليوادن اليائية ين جالة اخدإ

 .االعهناءات عرى نداضي الغابات واليهييات الوبيثية•

ضثف الوعي البيئي واليداويم البيئية ناخل اليؤسسات والقواعات اليخهردة بشألعل •

عألألألام، واآل ألألألاد السألألألربية لةألألألاودا الهغيألألألد الي ألألألاخي خصوصألألألام عرألألألى قوألألألاعي الييألألألاه 

 .وال داعة

قرة اليؤشدات اليث يألة بالبثألن البيئألي لره ييألة اليسألهناية وعألنم نقهالألا، والهألي هههألا  •

 .الى وقت وويل وجالن لهوويدوا وقياسالا

 (.الص اعية والوبية)عنم وجون  ةام يهعايل إلنادا ال دايات الصربة والخودا •

ال يألألأل ال يدالألألألوم االقهصألألألان األخضألألألد قيألألألن الهوألألألويد والهجدبألألألة، وا يألألألاو اال هألألألا  •

 .واالسهالك   يد اليسهناية



 الوضع الهالي لكسهداهيجية القواعية
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 «2025االدنن »: ال ةدا اليسهقبرية

هجاوبألألام يألألع هوجيالألألات سألأليني صألألاهف الجكلألألة اليرألأل  عبألألنح ال ألألا ي اليثةألألم هدةألأل  ح 

عألألنان دؤيألألة وخوألألة ه يويألألة شألألايرة يسألألهناية لكقهصألألان بإلهعويألألة فقألألن قايألألت اودعألألاه 

 :هالنف إلى« 2025االردن »االدن ي لرعوام الثشدا القانية 

 

 ،وفعاليةحكومة ذات كفاءة ايجاد •

 ،عالميا  خاص ديناميكي ومنافس قطاع •

 ،ومستقرآمن مجتمع •

 .منتمون ومشاركونومواطنون •

 



 «نج نا اله يية اليسهناية»: ال ةدا اليسهقبرية

 "2025رؤيةة " وفقام لرهصألود اليسألهقبري لتقهصألان األدن ألي لرسأل وات الثشألد القانيألة

فألألإن و ادا ، 2030-2015اجنةةدة التنميةةة المسةةتدامة العالميةةة وفألألي ضألألوء اعهيألألان 

 ههنينالبيئة وبالهثاون يع شدعائالا قايت بوضع هصود يسهقبري لقواع البيئة هيث هم 

البيئة في  وادبثة نوناف لقواع، «حماية عناصر البيئة واستدامتها»ونف وو ي وو 

 :وي الييرعة

 

 المحافظة على النظم البيئية،•

 التخفيف من آثار التغيرات البيئية السلبية على اإلنسان،•

 رفع مستوى الوعي العام في مجا  حماية البيئة،•

 .الكفاءة المؤسسية للمؤسسات العاملة في قطاع البيئةرفع و•

 



 نوم اليباندات: ال ةدا اليسهقبرية

وبالنف ههقيألق وألذه األوألناف القواعيألة سأليهم الثيألل عرألى ه ديألذ سرسألرة يألن اليبألاندات 

 :وين نويالا 2025بهرول الثام 

 

 .عيريات الهدهيش والدقابة البيئية وا داذ القا ونهث ي  •

اسهعيال اصناد السياسألات والهشألديثات واليواصألدات البيئيألة الك يألة، والهألن يألن •

 .اال نواجية وهناخل االنواد

اعانا هأويل الي اوق اليهنوودا بيئيام ي ل سيل ال دقاء وهألكل الدوسألدات، وي ألاوق •

 .الضريل والهكبات و يدوا

 .اعانا هأويل اال ةية البيئية في البانية االدن ية•

 .اعيال الشبعة الوو ية لري اوق اليهيية•

 .الهخرص ين ال دايات الصربة بصودا  ي ة وفي يعبات يؤورة•



 يهبع -نوم اليباندات : ال ةدا اليسهقبرية

 .ايجان ي ةوية خاصة بالدد  واعانا االسهخنام والهنويد•

 .هوويد  ةام يهعايل النادا ال دايات الص اعية الخودا وفقام لريثاييد النولية•

 .هوويد  ةام يهعايل النادا ال دايات الوبية الخودا وفقام لريثاييد النولية•

 يانا دقثة اليداقبة عرى الالواء اليهيو واسهعيال شبعة الدصألن فألي جييألع اليألنن •

 .االدن ية

 .دفع الوعي الثام في يجال هياية البيئة و شد ال قافة البيئية•

 .الهخرص ين اليوان اليسه  فة لوبقة االو ون وفقام ليهوربات بدوهوعول يو هيلاير•

وضألألع اوألألاد هشألألديثي له ةألأليم عيألألل الهغيألألد الي ألألاخي لهثةألأليم الدوائألألن وهقريألألل اآل ألألاد •

 .السربية وب اء القندات الوو ية



 يهبع -نوم اليباندات : ال ةدا اليسهقبرية

اإلسه ياد وخرق فألدص عيألل جنيألنا فألي القواعألات السألهة اليسألهالنفة فألي النداسألة •

قوألألاع الواقألألة بشألألقي  الواقألألة اليهجألألننا وعدألألاءا : االسهعشألألافية لكقهصألألان االخضألألد

اسهخنام الواقة، قوألاع ال قألل، قوألاع الييألاه، قوألاع انادا ال دايألات، قوألاع ال داعألة 

الثضوية واليسهناية، قواع السياهة اليسهناية والبيئيألة، هيألث يبألين الجألنول نن ألاه 

وفألألدص الثيألألل ني ألألاد يريألألاد ( 1.3)هجألألم االسألأله ياد الألألذي سألأليهم جذبألأل  الألألى االدنن 

 :عيلفدصة نلف ( 51)الخضداء الجنينا 

 

 

 الفترة الزمنية
الوظةةةةةةةةائف الخضةةةةةةةةراء 

 الجديدة

مليةةةةةةون )االسةةةةةةتثمارات 

 (دينار
 القطاع

 الواقة اليهجننا 620 3,000 2015-2025

 ال قل 130 9,500 2015-2025

 اليياه 330 31,000  

 انادا ال دايات 41 3,000  

 ال داعة الثضوية 111 1,700 2015-2019

 السياهة اليسهناية 89 3,900 سنويا  

 --- 1,321 51,100 المجموع



 الخووات الكهقة 
سهقوم الهعوية االدن ية بهضيين يا لم يهم هضيي   ين اج نا اله يية اليسألهناية ضألين 

، وبشعل عألام فألإن و ادا البيئألة قألن هألننت يبألنئيام اوألناف اله ييألة 2025و يقة االدنن 

 :اليسهناية الهالية لرثيل عريالا يع الشدعاء بشعل يباشد نو يد يباشد

 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي،: 6الهدف •

 الحصو  على خدمات الطاقة النظيفة،ضمان : 7الهدف •

 ،والعمالة الكاملةتعزيز النمو االقتصادي : 8الهدف •

 ،وتشجيع االبتكار ،التصنيع الشام و تحتيةإقامة بنى : 9الهدف •

 مدن ومستوطنات مستدامة،: 11الهدف •

 االنتاج واالستهالك المستداميين،: 12الهدف •

 تغير المناخ،: 13الهدف •

 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية،: 14الهدف •

 .حماية النظم االيكولوجية البرية: 15الهدف •



 

 

 شكرا  لحسن استماعكم
 


