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اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن

مقدمة
يف خضم حتديات إقتصادية وبيئية غري مسبوقة تواجه عاملنا حاليا ،فإن النمو األخضر مل يعد خيارا فقط بل السبيل الوحيد
للمضي قدما يف األردن وكافة الدول األخرى حول العامل .ومع إنضمام األردن لبقية دول العامل يف هذا التحول اجلماعي فإن
حكومة اململكة األردنية الهاشمية قامت بإطالق اخلطة الوطنية للنمو األخضر لتشكل خارطة طريق تتضمن قواعد أساسية
تضع الدولة على مسار النمو األخضر املستدام.
مت تطوير اخلطة الوطنية للنمو األخضر بالتوافق مع الوثائق واخلطط التنموية الوطنية ،مثل رؤية األردن  2025ووثيقة املساهمات
احملددة وطنيا املتعلقة بتغري املناخ ،حيث سيتم إستخدام اخلطة كمرجع لتوجيه مشاريع النمو األخضر وتنظيم السياسات
واإلستثمارات اخلضراء لتحقيق أهداف التنمية الوطنية .تقدم اخلطة أيضا نتائج دراسات حتليل التكلفة واملنفعة التي متت
ملا جمموعه  24مشروعا للنمو األخضر يف األردن تهدف إىل حتديد توصيات مبنية على الدالئل العلمية لتحقيق خيارات التمويل.
مت اعداد اخلطة الوطنية للنمو األخضر من خالل عملية تشاورية واسعة .ضمت ممثلني عن الوزارات املعنية واملؤسسات
العامة والقطاع اخلاص وعلى مدار عامني ،مما ساهم كذلك يف تأهيل وتدريب جمموعة من املهتمني بقضايا النمو األخضر
وداعميه على مستوى اململكة .لقد عملت وزارة البيئة مع هؤالء الشركاء ما بني  2014-2016لتطوير إرشادات إسرتاتيجية حول
تخطيط وتنفيذ النمو األخضر .يف اجململ ،قدم أكرث من  100خبري وطني ودويل من عدة قطاعات ومؤسسات وطنية تعليقاتهم
وتوصياتهم يف كافة مراحل تطوير خطة النمو األخضر حتى مت إقرارها من قبل جملس الوزراء.
أظهرت احلكومة األردنية خالل العقد املاضي إلتزامها بالتحول نحو األقتصاد األخضر .و يبدو ذلك واضحا من خالل تزايد
املبادرات احلكومية والصناديق التمويلية اخملصصة للطاقة املتجددة ،حفظ مصادر املياه ،املنازل اخلضراء ،إعادة تدوير
النفايات والنقل النظيف .كما تبدي احلكومة أيضا تشجيعها لتوجه العديد من املؤسسات التعليمية والبحثية يف قطاع البيئة
ملنح شهادات بيئية جديدة وكذلك مساقات تعليمية ومناهج دراسية .كل ذلك يؤكد على اإلمكانيات الالحمدودة يف األردن
نحو تنفيذ النمو األخضر ويعزز من منسوب الثقة يف مستقبله.
تتطلع وزارة البيئة قدمًا خالل السنوات القادمة إىل التعاون مع الشركاء الوطنيني والدوليني ،واىل دعم املؤسسات احلكومية
ً
وخاصة القطاع اخلاص لتنفيذ التوصيات الرئيسية يف هذه الوثيقة .يف اجململ ،فإن جناح اخلطة الوطنية
وجميع الشركاء
للنمو األخضر .يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والتنسيق املشرتك ما بني القطاعني العام واخلاص من خالل تعزيز الدعم
احلكومي من جهة وزيادة وتسهيل اإلستثمارات املطلوبة من اجلهة األخرى.
أود يف النهاية أن أعرب عن شكري وتقديري لكل من ساهم يف دعم إعداد اخلطة الوطنية للنمو األخضر وخاصة الوزارة
الفيدرالية األملانية للبيئة ،واملعهد العاملي للنمو األخضر إضافة إىل جميع شركائنا على املستوى الوطني.

د .ياسني مهيب اخلياط
وزير البيئة

شكر وتقدير

شكر وتقدير
تطلّب إعداد اخلطة الوطنية للنمو األخضر مشاركة فعالة وملتزمة من عدد كبري من اخلرباء والباحثني .وما كان للخطة الوطنية
للنمو األخضر أن تظهر إىل حيز الوجود دون دعم كافة األفراد واملؤسسات الذين عملوا معا كفريق واحد طوال فرتة إعداد
الوثيقة .يف هذا الصدد نود اإلعراب عن شكرنا وتقديرنا العميقني لهؤالء الذين عملوا على دعم واعداد اخلطة الوطنية للنمو
األخضر على مدار العامني املاضيني.
لقد مت إعداد اخلطة الوطنية للنمو األخضر باشراف مباشر من معايل وزير البيئة د .ياسني اخلياط ،وإستفادت بشكل كبري من
مساهمة عطوفة املهندس أحمد القطارنة أمني عام وزارة البيئة .كما حظيت اخلطة بدعم كبري من الدكتور جهاد السواعري
مستشار معايل الوزير للشؤون الفنية /مدير وحدة اإلقتصاد األخضر .الشكر املوصول لعطوفة املهندس رؤوف الدباس
جلهوده الكبرية خالل عملية إعداد اخلطة.
اننا نعرب عن تقديرنا العظيم لكافة املؤسسات من القطاعني العام واخلاص التي كانت جهودها رئيسية لنجاح هذه الوثيقة
ً
وخاصة :رئاسة الوزراء ،وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،وزارة
من خالل مساهماتهم يف تقدمي معارفهم وخرباتهم الثمينة
املياه والري ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وزارة الزراعة ،وزارة البلديات ،وزارة النقل ،وزارة السياحة واآلثار ،وزارة األشغال
العامة واإلسكان ،وزارة الصناعة والتجارة ،وزارة املالية ،أمانة عمان الكربى ،سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة ،غرفة
صناعة األردن ،غرفة جتارة األردن ،غرفة جتارة عمان ،جمعية البنوك يف األردن ،مؤسسة املناطق التنموية اخلاصة ،هيئة
اإلستثمار ،اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،اجلمعية العلمية امللكية ،دائرة اإلحصاءات العامة ،سلطة املياه ،سلطة وادي
األردن ،املؤسسة العاملية للتمويل ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،الوكالة األملانية للتعاون الدويل ،جمعية إدامة والصندوق
األردين للطاقة املتجددة وترشيد الطاقة.
باإلضافة إىل ذلك ،الشكر اخلاص يتجه إىل الوزارة الفيدرالية األملانية للبيئة لدعمهم املستمر لتطوير اخلطة الوطنية للنمو
األخضر إضافة إىل املعهد العاملي للنمو األخضر بسبب مساهماتهم الفنية املهمة خالل فرتة تنفيذ املشروع.
أخريا وليس آخرا ،نتوجه بالشكر اخلاص لكافة املؤسسات واألفراد الذين شاركوا يف االجتماعات وورش العمل واملسوحات
وغريها من النشاطات التي وفرت لنا معلومات ومالحظات ق ّيمة خالل إعداد مسودة اخلطة ،حيث أدت مساهماتهم إىل إثراء
حمتوى الوثيقة بشكل كبري.
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اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن

امللخص التنفيذي
تهدف هذه اخلطة الوطنية للنمو األخضر لتقدمي تصور واضح حول ما يعيق األردن عن تطبيق األهداف املوضوعة يف
إسرتاتيجيات وخطط األردن احلالية فيما يتعلق بالنمو األخضر ،كما تقدم إقرتاحات لطموحات و لتطلعات أخرى يف سياق النمو
األخضر والتي ستساهم يف حتقيق رؤية األردن املستقبلية.
تطبق هذه اخلطة النمو األخضر لألردن كمنهج عملي يستند
اىل إسرتاتيجيات حكومية قائمة وبشكل خاص وثيقة رؤية األردن
لعام  ،2025كما تقدم مسارات واضحة لتحقيقها بطريقة
مستدامة .وينعكس ذلك عرب إحداث حتول يف املبادرات
القائمة نحو املزيد من التنفيذ ،وذلك ليس بتحديد “ما يجب
فعله فقط” بل و “ كيف سيتم تنفيذه” وهذا سيتجلى يف
إستخدام حتليل كمي دقيق للفرص يف قطاعات خمتارة و
توفري خط زمني واضح للتنفيذ.
مع أخذ ذلك بعني اإلعتبار ،فإن الفصل األول ،فرصة النمو
األخضر يف األردن ،يبدأ بتقدمي مفهوم النمو األخضر مبا يتوافق
مع اإلطار الوطني األردين القائم ،ومالحظة التوجهات احلالية
وبعض التكاليف احملتملة للرتاخي .الفصل الثاين ،فرص النمو
األخضر القطاعية ،قائم على أسس الدليل والتحليل .وهو إثبات
ملفهوم إستخدام منهجيات ثابتة والتي تعتمد اآلثار اإلقتصادية
اخلارجية وتتجاوز اإلعتبارات املالية يف اإلستثمار وسياسات
إتخاذ القرارات .ومتاشيا مع هذا الرتكيز على التنفيذ فإن الفصل
الثالث ،يركز على تصاعد فرص النمو األخضر هذه وحتديد
العوائق األساسية والسياسات التمكينية لتنفيذ رؤية األردن
فيما يتعلق بالنمو األخضر .الفصل الرابع ،السياسات متعددة
األبعاد و حوكمة النمو األخضر ،يقدم حتليل واضح ألهم املعيقات
التي تقف يف طريق تنفيذ مشاريع النمو األخضر يف األردن ،كما
يقدم جمموعة من آليات حتفيز النمو األخضر يف األردن.
الفصل اخلامس ،اآلليات التمويلية للنمو األخضر ،يوضح اآلليات
التمويلية الالزمة لتطبيق مشاريع و مبادرات النمو األخضر يف
األردن .الفصل السادس ،األجندة التنفيذية للنمو األخضر يف
األردن يجمع هذه العناصر معا يف أجندة تنفيذية حمكمة للبدء
يف رحلة األردن نحو النمو األخضر.

التعريف بالنمو األخضر
يعرف النمو األخضر بأنه خمس نتائج مرتابطة وكلها تؤثر يف
ّ
بعضها البعض بطرق إيجابية وسلبية:
منو اقتصادي مستدام يوضح أهمية أن يكون النمو
اإلقتصادي لألردن ،متني بدرجة كافية ومتنوع ليدعم تنمية
واسعة النطاق تتمركز حول الناس.
تنمية إجتماعية تلقي الضوء على النمو ملصلحة كل شرائح
اجملتمع وحتسني الرفاهية يف األردن.
خدمات أنظمة بيئية تفعل النمو الذي يحفظ إستمراريةرأس
املال الطبيعي والذي ميكن أن يوفر تدفق مستمر من
املنافع.
منعة تسلط الضوء على النمو الذي يبني القدرات للحفاظ
على أو إستعادة اإلستقرار اإلقتصادي ،املايل ،اإلجتماعي
والبيئي يف وجه الصدمات.
جتنب وتخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة الذي يلقي الضوء
على أهمية مساهمة النمو األخضر املستدام يف اجلهود
احمللية والدولية للحد من تغري املناخ.
إن فرصة النمو األخضر يف األردن واضحة .كما أن فوائد املتابعة
يف النمو األخضر تفوق كلف التنفيذ بكثري ،مع الظروف الوطنية
األردنية ( مثل غياب الوقود األحفوري واملصادر املائية) األمر
الذي يهيئها بشكل غري إعتيادي إلستثمار الفرص املتعلقة
بالنمو األخضر .باإلضافة اىل وجود دعم سياسي واضح ألنواع
الطاقة املتجددة  -مفتاح رئيسي لتخضري عدة قطاعات -
وحماور أخرى للنمو األخضر يف رؤية االردن .2025

امللخص التنفيذي

رؤية النمو األخضر لألردن
تكمن خلف اخلطة الوطنية للنمو األخضر ،رؤية واضحة
لألردن كدولة ذات إقتصاد مستدام ومتوسع يوفر
الوظائف والدخل للمواطنني ،وهي مرنة جتاه الصدمات
اخلارجية وعدم اإلستقرار يف املنطقة .وهي دولة متنح
الفرص اإلقتصادية لكل من يوفر عمال متقنا وظروف
معيشية تعتمد على منوذج منو إقتصادي مستدام بيئيا.

مسار النمو األردين
هنالك عدد من التوجهات الرئيسية يف األردن ،والتي تتمحور
أساسًا حول إعتماد األردن على مصادر خارجية وسط أحداث
اقليمية عاصفة ،و تفاقم العقبات االجتماعية املستمرة،
وتاريخ من اخلطط واإلسرتاتيجيات التي تعاين يف مرحلة التنفيذ،
والتحدي املعقد والغري قابل للتنبؤ ألزمة الالجئني ،والتحويالت من
األردنيني العاملني باخلارج والتي تشكل  %20من الناجت اإلجمايل
احمللي .باإلضافة اىل ذلك فإن االستمرار يف نفس التوجه
يف إنتاج الكثافة الكربونية بالنسبة للناجت اإلجمايل احمللي يف
هذا القرن وحتى عام  2030سيعني أن إنبعاثات األردن ستزداد
بنسبة  %2يف السنة تقريبا .هناك فرصة واضحة لألردن لفصل
النمو اإلقتصادي عن اإلنبعاثات ،حيث مت حتقيق ذلك من قبل دول
بذات احلجم ،مثل كرواتيا وإيرلندا -حيث أن كال الدولتان تعتربان
نظريا مرجعيا يف الرؤية اإلسرتاتيجية لألردن  .2025متهيدا
للنمو األخضر ،مت حتديد عدد من التكاليف احملتملة املرتبطة
مع مسار النمو األردين احلايل:
 1أدى اإلعتماد املتواصل على مصادر خارجية اىل إنعدام األمان
يف جمال الطاقة ،واىل إضطراب وحتديات يف ميزانية الطاقة.
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إقتصار النمو غري املتكايفء على املناطق احلضرية بسبب
عدم كفاية التواصل اجلغرايف عرب األردن.
إرتفاع إنبعاثات غازات الدفيئة بسبب اإلستخدام املكثف
للوقود األحفوري.
نقص حاد يف مصادر املياه العذبة بسبب الضخ اجلائر
ومتلح املياه.
إضاعة الفرصة يف إظهار دور قيادي للمنطقة من خالل
حمرك النمو األخضر اجلديد ،مبا يف ذلك كفاءة الطاقة.
فقدان الكفاءات إلقتصاديات أخرى ( وبخاصة الكفاءات
النسوية) بسبب عدم توفر فرص العمل.

فرص النمو األخضر القطاعية
لقد مت تطوير عدد من اإلسرتاتيجيات األساسية يف األردن والتي
تتضمن طيفا من الفرص يف كل من القطاعات الستة ذات
األولوية للنمو األخضر و هي الطاقة و املياه و الزراعة و النفايات
و النقل و السياحة .حيث يعترب التقدم نحو التنفيذ يف هذه
القطاعات ضروريا لتجنب التكاليف املذكورة أعاله ،ال سيما أن
العديد من الفرص قابلة للتوسع عرب األردن .و قد مت إجراء حتليل
للتكلفة واملنفعة على  4مشاريع ذات أولوية يف كل قطاع
متهيدا للتوجه نحو تنفيذ النمو األخضر .من بعد عملية مكثفة
إلشراك اجلهات املعنية قادتها وزارة البيئة األردنية ،مت حتديد
أكرث من  20مشروع إلجراء حتليل للتكلفة واملنفعة عليها.
حيث مت اإلتفاق مع الوزارات املسؤولة واجلهات املعنية يف
القطاعات الرئيسية حول هذه املشاريع .و تقدر حتاليل التكلفة
واملنفعة اآلثار كميا عرب اخملرجات اخلمس للنمو األخضر مثل
تلوث الهواء حمليا ،تلوث املاء الناجم عن النشاط اإلقتصادي
أو التوفري بالوقت .و ال تشكل هذه املشاريع األربع والعشرون
قائمة شاملة بالفرص بل تعطي مؤشرا ألنواع الفرص التي
ميكن أن حتفز التغيري اذا مت تنفيذها على نطاق واسع يف األردن.
ونتيجة للمشاورات مع احلكومة حول هذه املشاريع بعد امتام
حتاليل التكلفة و املنفعة فقد مت إختيار ثمانية مشاريع خضراء
ممثلة للمشاريع ذات األولوية التي تتطلب إستثمارات أعلى من
قريناتها.
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لقد مت إختيار عدد من املشاريع ذات األهمية لتقييم النمو
األخضر باإلتفاق مع الوزارات الرئيسية ،وقد مت هذا اإلختيار عرب
حوار مكثف ما بني اجلهات املعنية مع الوزارات .ليس الهدف هو
تطوير قائمة كاملة من املشاريع اخلضراء يف األردن ،بل لعرض
كل من التكاليف العالية و الفرص التي تنشأ من اإلستثمارات،
كما تهدف اىل عرض مساهمات املشاريع ( أوإنعدامها) يف
حتقيق النمو األخضر .يف البداية ،مت وضع الئحة طويلة من
خيارات املشاريع لكل قطاع ،وقد مت وضعها بناء على وثائق
أساسية مثل رؤية  2025األردن ووثيقة املساهمات احملددة
وطنيا يف إتفاقية تغري املناخ كما مت إستخدام إسرتاتيجيات
خاصة بكل من القطاعات ذات األولوية .وقد مت غربلة هذه
املشاريع من قبل خمتصني يف كل قطاع بناء على جدواها
اإلقتصادية والسياسية وإمكانات النمو األخضر فيها .وبناء
على ذلك ،مت حتديد  24فرصة خاصة عرب القطاعات الست ومت
تقييمها من خالل حتليل املنفعة والتكلفة .ونتيجة للمشاورات
الالحقة مع احلكومة مت اختيار ثمان مشاريع خضراء  ،حيث تعترب
هذه املشاريع أمثلة ملشاريع متثل أولويات التنمية واإلستثمار
الوطنية وهي موصوفة بالتفصيل الحقا يف امللحق رقم 1

يوضح الدليل يف الرسم البياين أدناه أن اإلستثمارات يف اإلجراءات
عرب القطاعات الست ،سوف جتني منافع بيئية وإجتماعية
وإقتصادية تتجاوز اإلستثمار املبدئي بكثري .إن حتاليل التكلفة
واملنفعة املستخدمة لتطوير نسب التكلفة واملنفعة هذه
ميكن تطبيقها لتحليل اخليارات املستقبلية وتقدمي املعلومات
حول القرارات املتعلقة بالنمو األخضر على مستوى الدولة.
تصاعد فرصة النمو األخضر
إن الفرص متاحة لتجميع مشاريع النمو األخضر املذكورة
أعاله معا لتعظيم تأثريها وحتسني فرصها بحيث يتم ربطها
معا .وهذا يعود اىل أن املبادرات واملشاريع القطاعية غالبا ما
يكون لها آثار إيجابية وسلبية خارج ذلك القطاع احملدد ،على
سبيل املثال ،ميكن أن تؤدي اإلدارة الضعيفة للنفايات اىل التلوث
بالعصارة الراشحة ،مما يؤدي اىل تأثريات سلبية ضخمة على
الزراعة ومصادر املياه .لهذه الغاية فقد مت اقرتاح ثالث عناقيد
تنموية إليضاح كيف ميكن مضاعفة املبادرات يف إنسجام تام.

)نتائج حتاليل التكلفة واملنفعة ملبادرات /مشاريع النمو األخضر الثمانية ( كلما زادت النسبة إزدادت التأثريات املفيدة للمشروع
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من اجلدير بالذكر أن هذه العناقيد ال تشتمل على قوائم شاملة
من املشاريع إلدراجها ،بل مت توظيف هذه املشاريع يف هذه
الوثيقة لتشكل دليال ملفهوم املنافع احملتملة التي ميكن
أن تنتج عن تطبيق مشاريع و مبادرات النمو األخضر بطريقة
منظمة.
إن جتميع (عنقدة) املشاريع عرب القطاعات معا يوفر رؤية
واضحة لآلثار الرتاكمية للنمو األخضر والتي ميكن حتقيقها اذا مت
تطبيق املشاريع يف إنسجام تام .على أي حال ،و على الرغم من
أن العديد من هذه املشاريع قد مت تداولها لعدد من السنوات
 ،إال أنها مل تثمر عن شيء ملموس على نطاق واسع حتى اآلن.
و لذلك فقد مت حتديد سلسلة من املعيقات الشديدة من
خالل التشاور الوثيق مع اجلهات املعنية ومن خالل عمل مسح
لتوضيح الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشاريع على مستوى
القطاعات:
 1النقص يف البنية التحتية للكهرباء/النقل
 2عدم كفاية التشريعات واإلنفاذ التي متكن النمو األخضر
 3التخطيط قصري املدى
		
 4التداخل بني مسؤوليات الوزارات وضعف التنسيق بني
الوزارات نحو األهداف املشرتكة
		
 5الضغط الفعلي واملتوقع الذي يضعه الالجئون على
اإلقتصاد لتخطيط وتنفيذ مشاريع النمو األخضر
 6نقص القدرة واخلربات التقنية والبيانات الالزمة لتخطيط 		
وتنفيذ مشاريع النمو األخضر
		
 7نقص آليات التمويل الكافية لتحفيز القطاع اخلاص
لتشجيع النمو األخضر
 8يعترب إنعدام التمويل عائقا رئيسيا للوزارات
 9إنخفاض ثقة الرأي العام باإللتزام احلكومي باإلسرتاتيجيات
 10الضعف يف نقل املعرفة والتواصل بني القطاعني العام
واخلاص

حلول السياسات ملعيقات النمو األخضر
لقد مت تطوير أربعة « مباديء حمفزة » للنمو األخضر وذلك
ملعاجلة معيقات النمو األخضر ،وميكن إعتبار أنها إلزامية للنمو
األخضر:
 1عملية حوكمة شفافة وإنفاذ للتشريعات
 2آليات لتحفيز النمو األخضر مثل التمويل للمشاريع اخلضراء
 3عمليات التخطيط املتكاملة التي تقدر اآلثار اجملتمعية
 4تعديل السلوك وبناء القدرات
لقد مت إختيار هذه املباديء رفيعة املستوى للتأكد من أنها
مرنة وميكن تبنيها لتناسب القضايا واملعيقات املستقبلية،
ومع ذلك يجب أن يكون كل من هذه املباديء احملفزة مدعوما
باملزيد من اإلجراءات احملددة .و سيتم تقدمي أمثلة على هذه
السياسات واإلجراءات على املدى القصري واملتوسط يف اجلزء
التايل ،أجندة تنفيذ النمو األخضر يف األردن.
آليات التمويل للنمو األخضر
إن توفر التمويل للمشاريع هو مكون أساسي من إسرتاتيجية
األردن للنمو األخضر ،حيث يتم تقدمي معظم التمويل حاليا عرب
اإلقراض امليسر من البنوك التنموية ،كما يتم تقدميه كمعونات
من اجلهات املانحة .لقد تغريت اقتصاديات العديد من مشاريع
و مبادرات النمو األخضر ألن كلف التقنيات اخلضراء أصبحت
أرخص ،وتوجد اآلن فرص هامة لألردن جلذب املزيد من متويل
القطاع اخلاص ليساعد يف جتسري الفجوة بني أهداف اململكة
للنمو األخضر وبني توفر التمويل القائم.
لقد مت تقييم أكرث من عشرين فئة ملشاريع النمو األخضر
مبستوى عايل الدقة ،مبا يف ذلك أكرث أنواع التمويل املتوفر
ألخذها بعني اإلعتبار .باإلضافة اىل أنه مت تقييم بعض مؤسسات
التمويل الوطنية القائمة يف األردن (صندوق الطاقة املتجددة
وترشيد استهالك الطاقة األردين وصندوق حماية البيئة األردين)
و الدولية (لبعض جهات التمويل التجاري والتمويل امليسر) و
عليه فقد مت وضع  12توصية رئيسية:

امللخص التنفيذي

 1انشاء فريق مكرس للتمويل األخضر.
 2السعي للوصول املباشر لصناديق املناخ الدولية ،وخاصة
صندوق املناخ األخضر ،من خالل اإلعتمادية و التي ستتبع
عملية تقييم اجلاهزية للمؤسسات األردنية.
 3مواصلة تطوير صندوق حماية البيئة األردين مع الرتكيز على
متويل إنشاء املشاريع  ،دراسات اجلدوى وتطوير مقرتحات
أفضل للمشاريع.
 4اإلستمرار يف تطوير صندوق الطاقة املتجددة وترشيد
استهالك الطاقة األردين مع األخذ باإلعتبار توسيع النطاق
لرتشيد استهالك الطاقة ،والنقل (مثل السيارات الكهربائية)،
و دعم شركات خدمات الطاقة ومتويل الدعم الفني.
 5النظر يف إنشاء صندوق جديد للنمو األخضر يف األردن
لتسهيل قروض القطاع اخلاص على أساس الدين و القيمة
املالية للمشاريع املتوسطة (  250-50مليون) واملشاريع
الكبرية ( أكرث من  250مليون).
 6إنشاء هيئة إستشارية لالستثمار احلضري والبنى التحتية.
 7إجراء حتليل خماطر منظم ودراسة إزالة خماطر متويل
القطاع اخلاص ملشاريع النمو األخضر يف األردن (لكل نوع
من املشاريع).
 8إطالق برنامج إلستمرارية التمويل األخضر للقطاع اخلاص و
تشكيل جمموعات عمل لتطوير املعرفة القطاعية وتوفري
منتدى لعرض املشاريع والتوفيق بينها و بني املستثمرين.
 9حتسني برامج القروض لشركات خدمات الطاقة.
 10تأسيس برنامج إدارة على مستوى الدولة إلنشاء املباين
احلكومية اخلضراء ومتويلها.
 11تطوير بوابة الكرتونية مركزية ومتاحة للعامة لتمويل
املشاريع اخلضراء يف األردن.
 12النظر يف التخلص التدريجي من الضرائب اإلستقطاعية على
فائدة الدين اخلارجي أو تخصيص ( إعادة تدوير) مثل هذه
اإليرادات الضريبية اىل املزيد من املشاريع اخلضراء.
أجندة رفيعة املستوى لتنفيذ النمو األخضر
يعتمد الرسم يف الصفحة التالية على الفصل الثاين فرص النمو
األخضر القطاعية والفصل الرابع السياسات متعددة القطاعات
واحلوكمة للنمو األخضر ،لوضع جدول أعمال رفيع املستوى
لتنفيذ النمو األخضر .وهو يعرض الطريقة التي ميكن فيها
توسيع الفرص القطاعية وميكن حتديث األطر السياسية مبا
يتسق مع املباديء احملفزة واملؤشرات الرئيسية التي ميكن
إستخدامها ملتابعة التقدم الذي مت إحرازه.

إن تخطيط املسؤوليات املؤسسية للنمو األخضر االن ،مثل
تفعيل دور اللجنة التوجيهية العليا لإلقتصاد األخضر ميكن
أن يضمن إتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية على أسس متعددة
القطاعات خارج الوزارات الفردية .إن هيكل احلوكمة املقرتح
يضع االقتصاد األخضر يف قلب منوذج اإلجناز ،بحيث تكون وحدة
االقتصاد األخضر مسؤولة عن جمع املدخالت من عدد من
اجلهات املعنية .وتغذي وحدة اإلقتصاد األخضرهذه املدخالت
عرب حلقة تغذية راجعة مع جمموعة خرباء إستشاريني تقنيني
اىل اللجنة التوجيهية العليا لإلقتصاد األخضر والتي تتصل بعالقة
مع جملس الوزراء .حيث يهدف هيكل احلوكمة هذا لتسريع
مسار تنفيذ املشاريع واملبادرات.
وهناك حاجة اىل التواصل الهادف للمساعدة يف تعميم النمو
األخضر يف التخطيط الوطني واحمللي يف االردن ،والتحضري
لتنفيذ اإلجراءات والتوجهات احملددة يف هذه اخلطة الوطنية
للنمو األخضر .يجب أن تتمحور إسرتاتيجية اإلتصال مبدئيا على
توصيات السياسات حتى عام  2025مبا يتسق مع رؤية االردن
 .2025ميكن مراجعة اإلسرتاتيجية دوريا لتظهر الدروس
املستفادة والتغريات املمكنة مستقبال يف أولويات اخلطة
الوطنية للنمو األخضر.
ترسم هذه اخلطة الوطنية للنمو األخضراخلطوات األوىل على
املسار نحو إنفاذ النمو األخضر :وعلى األردن اآلن األخذ بهذه
اخلطوات.
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أجندة تنفيذية عالية املستوى لتحقيق النمو األخضر .جدول األعمال التنفيذي هذا هو عبارة عن قائمة غري شاملة من السياسات التي ميكن أخذها
باإلعتبار لتسريع مسار األردن نحو النمو األخضر خالل السنوات العشر القادمة .وتركز التوصيات على موضوع اإلقتصاد بشكل موسع ،وميكن إيجاد
.املزيد من التفاصيل حول اإلعتبارات اإلقتصادية يف الفصل الرابع ،السياسات متعددة القطاعات واحلوكمة للنمو األخضر

أولويات التخطيط للنمو األخضر

 .1عملية
احلوكمة
الشفافة
وتطبيق
التشريعات

.2
آليات لتحفيز
النمو األخضر

2015

التوصيات قصرية املدى

 1.1املراقبة
وضمان اإلمتثال

1.1ق تصاعد العقوبات لعدم
اإلمتثال

 1.2املراجعة
وتقدمي تشريعات
جديدة

1.2ق إجراء مراجعة للتشريعات
وتقدمي التوصيات

 1.3حتسني
شفافية فعاليات
الوزارات

1.3ق إعداد منصة مفتوحة
للمراجعة يف الوزارات
1.3ق مراجعة وتدقيق لنفقات
الوزارات

 2.1حوافز مبنية
على اإلجناز

2.1ق تصميم أطر لقياس
املشاريع

 2.2التحول نحو
االستثمار اخلارجي
املباشر

2.2ق مراجعة قانون الشراكة
بني القطاع العام واخلاص وعمل
التعديالت املطلوبة

 2.3حتفيز القطاع 2.3ق إعفاءات ضريبية حمدد
2.3ق تطوير معايري واضحة
اخلاص لتطوير
أعمال مع الالجئني لإلعفاءات الضريبية

2020

التوصيات متوسطة املدى

2025

1.1م تأسيس جلان إمتثال قطاعية
1.1م إطالق حملة توعية لإلمتثال
1.1م تأييد ملكي للتشريعات

1.2م أنظمة خصم ضريبية لإللتزام
1.2م تأسيس جمموعة للعفو عن
غري امللتزمني
1.2م تبسيط التشريعات املثبطة
1.3م إستجابات حمددة للقضايا
حتديد
التي يتم حتديدها من قبل منصة
العوائق
املراجعة
اجلديدة
1.3م برامج تدقيق ملصاريف الوزارات وتطوير
1.3م مواصفات دولية للمشرتيات حلول
سياسات
2.1م الربط ما بني التطور املهني مبنية على
املبادئ
وخمرجات املشاريع
الدافعة
للنمو
2.2م تطوير مشاركة إبتكارية
يف الشراكة بني القطاعني العام األخضر
واخلاص
2.3م حتديث اإلعفاءات الضريبية
إستجابة ألزمة الالجئني

 2.4إنشاء قاعدة
بيانات لتمويل
القطاع اخلاص

2.4ق إنشاء موقع إلكرتوين للتمويل 2.4م حتديث موقع التمويل األخضر
اإللكرتوين
األخضر
2.4م موائمة موقع التمويل األخضر مع
قاعدة بيانات حتليل التكلفة واملنفعة

 2.5حتفيز التنمية
ذات املنعة لتغري
املناخ

2.5ق هيئة لإلستشارات
االستثمارية للبنية التحتية
واملشاريع احلضرية

2.5م متطلبات اإلفصاح عن املنعة
جتاه اخملاطر املناخية

 2.6إنشاء
مؤسسات لتحفيز
النمو األخضر

2.6ق إنشاء صندوق جتريبي متعدد
القطاعات لإلستثمارات النظيفة

2.6م إنشاء صندوق اإلستثمارات
النظيفة
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امللخص التنفيذي

أولويات التخطيط للنمو األخضر

 3.1إدماج حتليل
التكلفة واملنفعةيف
عملية إتخاذ القرار يف
 .3عمليات
الوزارات اخملتلفة
تخطيط
تكاملية
 3.2دمج مفهوم
تقدر
العناقيد
التأثريات
اإلجتماعية  3.3موائمة تخطيط
املشاريع مع دورات
املوازنات واإللتزام
بهذه اخلطط

2015

التوصيات قصرية املدى

2020

التوصيات متوسطة املدى

3.1ق تأسيس قاعدة بيانات متعددة
القطاعات
 3.1ق تأسيس حتليل التكلفة
واملنفعة

3.1م التدريب على حتليل التكلفة
واملنفعة
3.1م تنسيق اإلجراءات املطلوبة
لبيانات حتليل التكلفة واملنفعة

3.2ق تطوير خطط إستثمار مكانية
للنمو األخضر

3.2م العمل على إلزام املشاريع
بخطط اإلستثمار املكانية

3.3ق تغيري دورات املوازنة من  3إىل
 5سنوات
3.3ق موائمة املشاريع املقرتحة
مع دورات املوازنة

3.3م مراجعة مدى اإللتزام
باملوازنات
3.3م برامج لضمان اإللتزام
باملوازنات

3.4ق إصالح عمليات إدارة املشاريع

3.4م التدريب على أفضل
ممارسات إدارة املشاريع
3.4م برامج لتحفيز مدراء
املشاريع

 3.5تطوير البنية
التحتية والوظائف
لالجئني

3.5ق إعادة توجيه الدعم اإلنساين
نحو النمو األخضر

3.5م إعادة تقييم إحتياجات
البنية التحتية

 4.1تغيري تركيز
التخطيط بعيدا عن
األفراد

4.1ق وضع متطلبات القطاع اخلاص
يف عمليات تغيري السياسات
واملشاريع

4.1م برامج للقيادة يف
التخطيط طويل األمد

 3.4حتديد
مسؤوليات الوزارات
اخملتلفة

4تغيري
السلوكيات  4.2بناء القدرات
2.4ق ورش عمل تدريبية حول حتليل
للوصول إىل التمويل
وبناء
التكلفة واملنفعة
اخلارجي وإستخدامه
القدرات
بفاعلية

2.4م تدريب على حتليل التكلفة
واملنفعة للمسؤولني عن جذب
التمويل من املانحني

 4.3تطوير ثقافة
4.3ق تنظيم مبادرات عالية املستوى
املسؤولية اإلجتماعية يف املسؤولية اإلجتماعية لقطاع
لقطاع األعمال
األعمال

4.3م توسعة نطاق حتليل
التكلفة واملنفعة ليشمل
القطاع اخلاص

 4.4املشاركة العامة 4.4ق إسرتاتيجية جتريبية لإلتصال
حول النمو األخضر

4.4م إطالق اسرتاتيجية إتصال
عامة للنمو األخضر

 4.5التوعية حول
الفساد

4.5ق حملة حكومية للتوعية ضد
الفساد

 4.6البحث والتطوير
اإلسرتاتيجي

4.6ق تأسيس صندوق للبحث والتطوير
4.6ق بناء العالقات بشكل مربمج مع
4.7م إطالق منح دراسية ومراكز
اجلامعات التقنية

4.5م حملة للتوعية ضد الفساد
تشمل القطاع العام واخلاص
4.6م تشكيل جلنة لتحديد العرض

والطلب يف املهارات للقطاع اخلاص
لإلبتكار

4.6م إطالق برامج إيراسموس للتبادل
الطالبي

2025

حتديد
العوائق
اجلديدة
وتطوير
حلول
سياسات
مبنية على
املبادئ
الدافعة
للنمو
األخضر
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اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن
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فرصة النمو األخضر
يف األردن

سياق النمو األخضر يف األردن

حتكي األردن قصة مثرية ومعقدة بالنسبة لدولة يف مثل
حجمها ،تؤثر فيها منظومة من الفرص والتحديات اإلقتصادية
واإلمكانيات الواسعة غري املستغلة التي ميكن أن تدعم تاريخها
الرثي .لقد حققت الدولة منوا مطردا للناجت احمللي اإلجمايل
مبعدل  %5.4خالل العقد املاضي 1.يعترب هذا اإلجناز مثريا
لإلعجاب إذا أخذنا بعني اإلعتبار حالة عدم اإلستقرار اإلقتصادي
واإلجتماعي السائدة يف املناطق احمليطة باألردن خالل نفس
الفرتة .باإلضافة إىل ذلك فإن حوايل  %50من سكان األردن هم
حتت  24عاما مما يوفر فرصة سكانية فريدة تخطط احلكومة
للبناء عليها كجزء من إسرتاتيجيتها اإلقتصادية الواسعة 2.يف
هذه الظروف فإن األردن يعترب يف موقع مناسب لإلستفادة
من كونه أحد الدول األكرث إستقرارا من الناحيتني السياسية
واإلقتصادية يف املنطقة.

وبالرغم من ذلك يواجه األردن حتديات تنموية راسخة ،حيث
تتتوزع مكاسب النمو بشكل غري متساو ،مما يؤدي إىل خلل يف
تطابق املهارات مع الفرص الوظيفية مما يجعل عددا كبريا من
األردنيني عاطلني عن العمل ويبحثون عن فرص العمل خارج
البالد أو يف اإلقتصاد املوازي غري الرسمي ،حيث تصل نسبة
العمل غري الرسمي لدى قطاع الشباب يف األردن  3 .%50بالرغم
من وجود إشارات للتغيري يبقى األردن معتمدا على الوقود
األحفوري كثيف الكربون كمصدر للطاقة كما أنه يزداد شحا
باملياه .واجهت السياسات السابقة التي كانت تهدف للتصدي
لهذه التحديات املعقدة صعوبات كثرية أثناء التنفيذ لكن العوائد
الناجتة عن حتقيق النجاح يف مسار النمو يف األردن تعترب حيوية
لإلقتصاد والسكان والبيئة.

1 International Monetary Fund. ‘Country GDP data and forecasts’, 2016
2 Government of Jordan. ‘Jordan 2025: A National Vision and Strategy’, 2015 p.22
3 International Labour Organisation. World Employment Social Outlook, 2015. Accessed 30th March 2016 http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_337069.pdf p.52

فرصة النمو األخضر يف األردن

ملاذا النمو األخضر؟
يعترب النمو األخضر توجها لتحقيق عدد من األهداف املتزامنة
التي تقود األردن بشكل أقرب نحو حتقيق طموحات التنمية
املستدامة.

و يساهم النمو األخضر يف تعظيم التأثريات على اخلطط احلالية
يف األردن ويبني عليها كما يوفر حلوال لتجاوز عقبات التنفيذ.

رؤية األردن  2025واخلطة الوطنية للنمو األخضر:
أطلقت احلكومة األردنية يف العام  2015إسرتاتيجية رؤية األردن  .2025وتعد هذه الوثيقة رؤية شمولية مت تطويرها من قبل
وزارة التخطيط والتعاون الدويل بطريقة تشاركية مع عدد كبري من املؤسسات الشريكة يف احلكومة .توفر الوثيقة نقطة
اإلنطالق للخطة الوطنية للنمو األخضر بإعتبارها وثيقة تقدمية وطموحة حتظى بالدعم السياسي عايل املستوى .من أجل
تقوية تضمني النمو األخضر يف إسرتاتيجيات احلكومة قامت اخلطة الوطنية للنمو األخضر مبواءمة أولوياتها وأهدافها مع
األهداف التنموية التي مت التوصل اليها من قبل احلكومة عن طريق وثيقة رؤية األردن .2025
تسعى اخلطة الوطنية للنمو األخضر إىل فهم ما الذي يعيق األردن عن تنفيذ هذه األهداف وتقدم مقرتحات لطموحات أخرى من
شأنها حماية رؤية األردن للمستقبل .تتضمن اخلطة الوطنية للنمو األخضر تركيزا حموريا يعكس اإلسرتاتيجيات السابقة التي
قامت بتحديد أولويات التنمية اإلقتصادية واإلستدامة البيئية يف األردن .ومع ذلك فإن اخلطة الوطنية للنمو األخضر مبنية على
األبحاث القائمة حاليا حول الفرص الكامنة لإلقتصاد األخضر يف األردن وهي متثل وسيلة خالقة لتحقيق أهداف النمو يف األردن
بطريقة تأخذ بعني اإلعتبار العوامل التي تؤثر على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية على املدى األبعد.
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اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن

يقدم النمو األخضر توجها نحو حتقيق منو مستدام وموزع
بشكل متساو وحتسني مواصفات احلياة .يف نفس الوقت
يهدف النمو األخضر إىل تقليص التلوث ومواجهة حتديات أمن
الطاقة وحتسني البنية التحتية بإستخدام أكرث كفاءة للموارد.
باإلضافة إىل ذلك يوفر النمو األخضر تقديرا أكرب لألصول الطبيعية
التي ميكن أن يتم جتاهلها من قبل عملية إتخاذ القرار يف
اإلقتصاد ولكنها تعترب جوهرية لتحقيق النمو طويل األمد.
يدرك النمو األخضر أيضا أهمية عملية التحول اإلقتصادي
العاملي التي جتري حاليا .لقد مت تقدير أسواق الكربون يف قمة
املناخ احلادية والعشرين بكونها أداة مهمة للقطاع العام
واخلاص يف حتقيق أهداف تخفيف إنبعاثات غازات الدفيئة كما
جتاوزت اإلستثمارات اجلديدة يف الطاقة املتجددة مثيلتها من
الوقود األحفوري عامليا بحلول العام  2010كما مت التوصل اىل هدف
عاملي جديد إلدارة املناخ يف باريس يف العام  2015يتطلب
عمال على املستوى الوطني .وأخريا كان هنالك منوا يف عدد
واملشرعني الذين يهدفون إىل تقدير التأثريات
املستتثمرين
ّ
البيئية واإلجتماعية وحمايتها جتاه التعرض للمخاطر املناخية.
تقوم هذه اخلطة الوطنية بتطبيق مبادئ اإلقتصاد األخضر
بإعتبارها منهجا عمليا مبني على اإلسرتاتيجيات احلكومية
القائمة حاليا ويوضح املسارات املطلوبة لتحقيقها بطريقة
مستدامة .ينعكس ذلك من خالل الرتكيز على حتويل املقرتحات
القائمة نحو التنفيذ ال من خالل حتديد «ما الذي يجب عمله
فقط؟» بل و «كيف ميكن تنفيذه بطريقة صحيحة»؟ .مع أخذ
ذلك بعني اإلعتبار يقدم اجلزء الثاين من اخلطة توجها حتليليا
ومبنيا على احلقائق حيث يشكل دليال على مفهوم يعتمد
على إستخدام منهجية ثابتة حتسب اخملرجات اإلقتصادية
التي ال تدخل ضمن احلسابات املالية يف قرارات اإلستثمار
والسياسات اإلقتصادية ومنها اإلعتبارات املأخوذة يف
السياسات القطاعية .بشكل يتماشى مع الرتكيز على التنفيذ
يركز اجلزء الثالث من اخلطة على فرص تساعد النمو األخضر
بينما يحدد اجلزء الرابع املعيقات الرئيسية والعوامل املساندة
يف تنفيذ رؤية األردن .يقدم اجلزء اخلامس اآلليات التمويلية
املطلوبة لتحقيق النمو األخضر بينما يربط اجلزء السادس كل
هذه العوامل معا يف أجندة تنفيذية متكاملة لتبدأ رحلة األردن
نحو النمو األخضر.

حتدي النمو األخضر:
تتضمن معيقات اإلقتصاد األخضر جمموعة من املصاعب
املرتبطة بتغري السلوك جتاه إستغالل املوارد الطبيعية
باإلضافة إىل إستمرار أمناط اإلستثمار التقليدية واملصالح
التجارية التي تخلقها .يف األردن على سبيل املثال ،قد يظهر
ذلك من خالل اإلستثمار يف مناذج من السياحة أو النقل مضرة
بالبيئة والبعد اإلجتماعي وذلك بحجة أنها األكرث أمانا لتحقيق
العوائد السريعة واملضمونة .وبشكل أوسع نطاقا هنالك
معيقات مؤسسية تواجه القدرة على حتديد النماذج اإلقتصادية
اجلديدة واحلاجة إىل اإلدارة الواعية لتحقيق التحول نحو النماذج
اجلديدة من النمو واملفاضلة بني النتائج الناجمة عنها على
املدى القصري .هذا يشكل حتديا رئيسيا ألن صناعة القرار يف
األردن تتجه عادة نحو النتائج الفورية أكرث من اإلستثمارات طويلة
األمد.
أحد األسباب وراء تفضيل القرارات قصرية األمد هو حالة عدم
اإلستقرار اإلقليمية التي حتيط باألردن وتؤثر على إقتصاده
بطريقة ال ميكن تفاديها .إن جغرافية األردن وتاريخه احلديث
يؤثران على إقتصاده أكرث من معظم الدول األخرى ،حيث تسبب
حالة عدم اإلستقرار اإلقليمية نتائج مؤثرة على طريقة رؤية
األردن عامليا وكذلك على مسار النمو للدولة .لقد تأثرت األردن
بشكل وخيم بأزمة الالجئني السوريني .على سبيل املثال ،تقدر
السلطات األردنية أن هنالك  1.3مليون الجئ سوري مقيمني يف
األردن أي حوايل  %20من عدد السكان نتيجة للصراعات املسلحة
يف املنطقة وخاصة يف سوريا والعراق .يعترب العراق الشريك
التجاري األول لألردن ومقصد حوايل  %20من الصادرات .لقد
حدثت إختالالت كبرية لهذه الصادرات وكذلك لقطاع السياحة
يف األردن ،ولهذا فإن حالة عدم االستقرار اإلقليمي جتعل من
عملية صناعة القرار طويل األمد الذي يفضله املستثمرون يف
القطاعات اخلضراء أكرث صعوبة يف إتخاذه.

4 Ramachandran, S. ‘JORDAN: Economic Development in the 1990s and World Bank Assistance’, World Bank
Operations Evaluation Department, 2004. Accessed 30th March 2016 Chttp://www.oecd.org/countries/
jordan/36488608.pdf p.1
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فرصة النمو األخضر يف األردن:

بالرغم من التحديات الواضحة ،فإن املنافع التي ميكن أن
تتحقق من متابعة مسار النمو األخضر ميكن أن تتجاوز التكاليف
الناجمة عن تعديل اإلقتصاد .
توفر النماذج اجلديدة من النمو فرصا متعددة للحكومات
وقطاعات األعمال واجملتمع بشكل عام .ويف حالة األردن
فإن ظروفه الوطنية الفريدة من نوعها جتعله مهيئا بشكل
إستثنائي لقطف ثمار هذه الفرص وحتقيق التحول املنشود.
هنالك فرص كبرية للنمو األخضر يف القطاعات ذات األولوية.
يف سياق مناذج اإلقتصاد التقليدي يتم إعتبار عدم توفر موارد
الطاقة األحفورية يف األردن سببا رئيسيا إلعاقة النمو 2.ولكن
الهيئة الدولية للطاقة تنبأت يف العام  2015أن موارد الطاقة
املتجددة سوف تصبح املصدر األكرب إلنتاج الطاقة يف العامل
بحلول بداية الثالثينات من هذا القرن وسوف تشكل أكرث من
نصف النمو العاملي يف الطاقة 3.ومع خلو األردن من موارد
الطاقة األحفورية واإلعتماد على تلك املوارد هنالك فرصة
جوهرية لألردن لتصبح دولة رائدة إقليميا يف إنتاج الطاقة
املتجددة .أحد الفوائد املرافقة لهذا التحول سيكون املزيد
من أمن الطاقة واإلقتصاد ويرتافق ذلك أيضا مع مدى واسع
من الفوائد اإلجتماعية والبيئية .على املدى البعيد فإن تواجد
قاعدة راسخة لصناعة الطاقة املتجددة ميكن أن يقود إىل
خدمة أسواق التصدير مع حاجة الدول األخرى ملوارد طاقة
نظيفة ملواجهة التزامات تخفيض إنبعاثات الكربون ضمن
إتفاقيات املناخ العاملية .إذا ما نظرنا عرب عدسة النمو األخضر
فإن مساحات األراضي األردنية املتميزة باإلشعاع الشمسي
وتواجد الرياح لديها إمكانيات كبرية ألن تصبح ثرية مبوارد الطاقة
يف حال أصبحت الطاقة املتجددة منافسة من حيث السعر.
لقد ترسخ الدعم السياسي للتحول نحو الطاقة املتجددة يف
عدة وثائق سياسات رئيسية يف األردن مثل رؤية األردن ،2025
وعلى هذا األساس فإن فرص النمو األخضر يف األردن حتتوي
حاليا بالفعل على تواجد متني يف قطاع الطاقة .ومع ذلك
يجب أن يتوسع الطموح يف كافة اإلجتاهات .تكشف الطاقة
املتجددة النقاب عن فرص عديدة وتكافلية حيث يفتح تخضري
قطاع تزويد الطاقة الباب أمام خيارات النقل منخفض الكربون
مثل املركبات الكهربائية التي ميكن أن تدعم النمو يف عدة
قطاعات رئيسية.

الغاية من اخلطة الوطنية للنمو األخضر:
ميكن لكل من التحديات والفرص املتاحة أن جتد طريقها
بوضوح يف إجراءات النمو األخضر املرتبطة بسياسات
القطاعات اخملتلفة وذلك عن طريق منظومة واسعة
من الفوائد اإلضافية وجتنب التكاليف الزائدة .يجب أن
تصل هذه الرسالة جملموعة متنوعة من الشركاء من
القطاعني العام واخلاص الذين يعتربون يف عدة حاالت
منعزلني عن بعضهم البعض يف عملية صناعة القرار.
هذه هي الغاية التي تهدف إليها اخلطة الوطنية للنمو
األخضر.
تهدف هذه اخلطة إىل تيسري التحول نحو مسار النمو
األخضر عن طريق حتديد الفرص متعددة القطاعات
واحملاور .يتطلب ذلك عمل حتليل كمي لنماذج املشاريع
التي ميكن أن متهد السبيل نحو قرارات أكرث جرأة يف
النمو األخضر يف املستقبل .ليست الغاية من اخلطة
الوطنية للنمو األخضر تقدمي وصفة جاهزة خطوة بخطوة
كما أن املشاريع والسياسات املقرتحة فيها ال متثل
الئحة نهائية وقطعية من اإلجراءات التي يجب تنفيذها.
على العكس من ذلك ،فإن هذه الوثيقة تتوائم مع رؤية
األردن  2025التي تتضمن الرتكيز على أهمية حتقيق
متطلبات التنفيذ الفعال واملنظم مع أهمية تطوير احللول
املطلوبة للتصدي للعوائق املوجودة عرب امتدادها.
مع وضع ذلك بعني اإلعتبار ،فإن اخلطة الوطنية للنمو
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األخضر التي ترتبط مبستوى عال من صناعة القرار تهدف
إىل دعم منهجية عامة للنمو األخضر تركز على حتديد
وحتليل املشاريع التي من شأنها العمل على إستدامة
التنفيذ يف القطاعات اخملتلفة .ميكن حتقيق ذلك من
خالل تطبيق معايري حمددة لضمان أن تكون اآلثار غري
احملسوسة -ولكن ذات األهمية العالية مثل إنبعاثات
غازات الدفيئة  -مأخوذة بعني اإلعتبار .بعد ذلك يتم
جعل هذه املعايري والقضايا جوهرية يف حتليل الفرص
اإلستثمارية للقطاعني العام واخلاص .لقد مت توضيح
الطرق التي من شأنها خلق الظروف التمكينية لتسريع
النمو األخضر عرب القطاعات اخملتلفة بإستخدام أمثلة
خمتارة من اإلقتصاد األردين.

وبشكل مشابه ميكن للطاقة الناجتة عن الشبكات الصغرية
توفري الطاقة لعمليات ضخ املياه ومرافق التحلية وكذلك توفري
مصادر دخل جديدة للمجتمعات املتواجدة على الهامش .قد
يبدو أن تشجيع اإلستثمار يف هذه املشاريع بشكل منفرد
حتديا حقيقيا ولكن جتميعها يف منظومات من الفرص املتاحة
ميكن أن يجعل قدرة األردن على اإلزدهار ضمن خيار النمو
األخضر أكرث وضوحا.
ميكن أن يساهم دمج إعتبارات النمو األخضر يف مشاريع
اإلستثمار يف األردن يف ضمان أن ال تؤدي القرارات التي يتم
إتخاذها إىل التأثري سلبيا على األردن على املدى البعيد .ميكن
للتفكري يف النمو األخضر من منظار احلوكمة أن يوفر منربا
للنقاش بني القطاعات والوزارات اخملتلفة .هنالك تشابك
واضح بني القطاعات اخملتلفة يف األردن ويعتمد بعضها على
بعض يف مدخالت جوهرية ،وعلى الرغم من ذلك فإنه من النادر
أن يتم التفكري بشكل جماعي يف أولوياتها اخملتلفة ألن عملية
إتخاذ القرار يف العادة تكون مبنية على التكلفة وتتم بشكل
منعزل.

 3-1القطاعات الرئيسية يف اإلقتصاد األردين
تركز اخلطة الوطنية للنمو األخضر على ستة قطاعات ذات
أولوية تغطي القضايا الرئيسية يف النمو األخضر وفرصها يف
األردن .تضم هذه الالئحة قطاعات معروفة بأنها متتلك قدرة
عالية لتحقيق النمو مثل

السياحة ،وقطاعات تهدد بإحباط مسار التنمية يف األردن اذا
مل يتم إدارتها بالشكل السليم مثل قطاع املياه

الطاقة:
يتميز قطاع الطاقة تقليديا بإعتماده على خليط مرتفع من
طاقة الوقود األحفوري مقارنة ببعض الدول اجملاورة .مع أن
األردن يحتوي على كميات من الغاز الطبيعي مثل حقل الريشة
لكنه إعتمد تقليديا على وقود أحفوري مستورد عايل الكثافة يف
إنبعاثات غازات الدفيئة .يصل جمموع إنبعاثات غازات الدفيئة من
قطاع الطاقة لوحده  20.94مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد
الكربون ( 20.938جيجا جرام من مكايف ثاين أكسيد الكربون) الذي
ميثل  %72.9من جممل إنبعاثات األردن من غازات الدفيئة 5.لقد
مت حتديد الطاقة املتجددة كأحد احللول اجلوهرية التي ميكن
أن تناسب السياق اإلقتصادي األردين وهنالك عدد من املشاريع
قيد التشغيل والتطوير حاليا .حسب إسرتاتيجية الطاقة األردنية
احملدثة ،يصل هدف الطاقة املتجددة من مزيج الطاقة
الكلي إىل  %10بحلول العام  .2020أما وثيقة رؤية األردن 2025
فهي تتضمن الوصول إىل  %11يف العام  .2025بالرغم من ذلك
يبدو أن الوقود األحفوري سيبقى هو املصدر الرئيسي للطاقة
يف املستقبل املنظور 6.على املستوى اإلسرتاتيجي ،تبقى
التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الطاقة ناجمة عن مدى
مرونة هذا القطاع خالل تعرضه لتغريات األسعار العاملية
والنتائج اإلقتصادية الناجمة عن ذلك والتي مت حتديدها يف
رؤية األردن  2025إضافة إىل كثافة إنتاج غازات الدفيئة من هذه
املصادر.
النقل:
يعترب النقل قطاعا حيويا لإلقتصاد األردين لكنه أيضا ثاين
القطاعات مساهمة يف إنبعاثات غازات الدفيئة مبا جمموعه
 4.706مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون .لقد حدثت
إستثمارات هامة يف قطاع النقل يف السنوات القليلة املاضية
وخاصة يف شبكات الطرق التي توفر الوسيلة الرئيسية للنقل
يف اإلقتصاد .لقد شهد قطاع النقل حتوال متدرجا يف التحرير
عن طريق فتح السوق إلستثمارات القطاع اخلاص .ويف هذا
السياق متتعت مراكز النقل الرئيسية يف األردن وخاصة مطار
امللكة علياء الدويل وميناء العقبة البحري

5 UNFCCC. ‘Jordan’s Third National Communication’, 2014
6 International Energy Agency. World Energy Outlook, 2015
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بنمو كبري مؤخرا حيث شهد مطار امللكة علياء إستقبال 7
ماليني مسافر يف العام  2015وهو رقم قياسي 7.ومع ذلك
تبقى هنالك العديد من التحديات اجلوهرية التي تواجه اإلستثمار
يف قطاع النقل وخاصة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق
التي تتضمن إنفاقا رأسماليا عاليا .أكرث القضايا أهمية حاليا هو
مشروع شبكة السكة احلديدية التي تربط ما بني شمال األردن
وجنوبه والذي يبقى معلقا منذ سنوات طويلة بالرغم من القيمة
اإلقتصادية والبيئية العالية املرافقة له مقارنة باإلعتماد على
النقل عرب الطرقات .حتدد رؤية األردن  2025أهدافا تتعلق بزيادة
توسعة البنية التحتية للنقل العام باإلضافة إىل حتسني نوعيتها
عن طريق زيادة نسبة الباصات لكل ألف مواطن من  1.15يف
العام  2017إىل  1.25يف العام 8 2025

املياه:
يشكل قطاع املياه حتديا جوهريا يف األردن حيث تشهد البالد
إحدى أقل نسب التزود باملياه للفرد يف العامل حيث تصل إىل
أقل  145مرت مكعب لكل شخص يف السنة .تؤكد رؤية األردن
 2025على حالة عدم التوازن ما بني العرض والطلب على موارد
املياه املتاحة .يعود ذلك لعدد من األسباب مثل قلة املوارد
املائية طبيعيا واجلفاف املستمر واإلستهالك الزائد والضخ
اجلائر وفقدان موارد املياه أثناء التوزيع .تعرضت جهود مواجهة
هذه املشاكل إىل عدد من التحديات املعقدة ومنها امللكية
احمللية للموارد املائية وصعوبة توضيح النتائج املرتتبة على
شح املياه لألشخاص الذين تعترب آبار املياه بالنسبة لهم موردا
جمانيا ال ينضب .ومع ذلك فقد إستثمرت احلكومة يف مشاريع
متعددة يف هذا القطاع ومنها مرافق معاجلة املياه العادمة
والسدود إضافة إىل خطة بقيمة  800مليون دوالر إلنشاء ناقل ما
بني البحرين األحمر وامليت لتزويد مياه الشرب9.

الزراعة:
كما يف قطاع الطاقة يعتمد األردن بشكل كبري على
املستوردات يف قطاع الزراعة والغذاء .أحد القضايا الرئيسية
يف قطاع الزراعة تتمثل يف أنه يوفر فقط  %19من حاجات
األردن الغذائية ،10ويوظف فقط  %1.8من القوى العاملة يف البالد11
ولكنه يستهلك  %65من موارد املياه الثمينة 12.وألن الصناعة
الغذائية تعترب كثرية اإلستخدام للمياه فإن ذلك يشكل حتديا
رئيسيا آخذين بعني اإلعتبار خماوف األردن املتعلقة بأمن املياه.
تركز سياسة التوظيف التي أطلقت يف العام  2012على هذا
األمر وتعرتف باحلاجة إىل أن يصبح قطاع الزراعة أكرث كفاءة يف
إستخدام املوارد لكن مل يتم ترسيخ هذا التوجه بعد  13.وبعيدا
عن هذه التحديات الداخلية فإن الصراع املسلح يف سوريا
والعراق ساهم يف التأثري السلبي على التجارة األردنية عرب
احلدود يف املنتجات الزراعية .يشكل تدفق الالجئني السوريني
ضغطا إضافيا وجوهريا على املوارد الغذائية من الصعب توقع
مدى تأثرياته .يعترب قطاع الزراعة أيضا موقعا لعمالة غري موثقة
للعمال األجانب .ومع ذلك يبقى هذا القطاع جزءا رئيسيا من
خطط األردن املستقبلية مع وجود أهداف حمددة يف وثيقة
رؤية األردن  2025تتضمن زيادة معدل الصادرات الزراعية من
 %18يف العام  2014إىل  %24يف العام .2025

7 Bates, J. ‘Exceptional second half to the year leads to 2015 traffic rise at Queen Alia’, Airport World, January
2016. Accessed 30th March 2016 http://www.airport-world.com/news/general-news/5420-jordan-s-queen-aliainternational-airport-reports.html
’8 Government of Jordan. ‘Jordan 2025
9 Suleiman, A. ‘Jordan, Israel agree $900 million Red Sea-Dead Sea Project’, Reuters, February 2015. Accessed 30th
March 2016 http://www.reuters.com/article/us-mideast-economy-water-idUSKBN0LU23Z20150226
’Ministry of Planning and International Cooperation. ‘Jordan 2025
10World Bank. ‘World Bank Open Data’ accessed 30th March 2016 http://data.worldbank.org/
11World Bank. ‘World Bank Open Data’ accessed 30th March 2016 http://data.worldbank.org/
12Government of Jordan. ‘Jordan’s National Employment Strategy 2011-2020’. Accessed 30th March 2016
13http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/meetingdocument/wcms_313611.pdf
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النفايات:
يف العام  2014تخلص األردن من حوايل  2.1مليون طن من النفايات
املنزلية يف  20مكبا للنفايات موزعة عرب اململكة 14.ومع توقع
زيادة بنسبة  %2.2يف النمو السكاين وتدفق الالجئني السوريني
والسياح فإن اإلدارة غري الفعالة للنفايات سوف تبقى مشكلة
مزمنة ورمبا خطرا جديا على البيئة 15.ومما يزيد من إحتمالية
هذا التأثري أن مكب الغباوي يف عمان هو الوحيد املزود ببطانة
ملنع إرتشاح العصارة ،بينما كافة املكاب األخرى تشكل خطرا
داهما على البيئة والصحة العامة وكذلك فرصة ضائعة لتحقيق
مكاسب إقتصادية من خالل عوائد اإلدارة الناجحة أو خلق فرص
العمل عن طريق إستغالل الطاقة الكامنة يف النفايات .حددت
وثيقة األردن  2025هدفا وطنيا يتمثل يف تقليل التخلص من
النفايات يف املكاب من نسبة متوقعة تصل إىل  %80يف العام
 2017إىل  %60يف العام .2025

السياحة:
مت حتديد السياحة كواحد من أهم قطاعات النمو يف األردن
حيث وضعت وثيقة األردن  2025هدفا يتمثل يف زيادة نسبة
مساهمة السياحة يف التوظيف من  %8إىل  .%16متثل موارد
األردن الطبيعية والثقافية موارد سياحية هامة قد تعوضها عن
قلة املوارد املعدنية .ومع ذلك فإن االستثمارات يف هذا القطاع
يجب أن تكون مدروسة بعناية خاصة إن أداء هذا القطاع مرتبط
بعدم اإلستقرار السياسي يف املنطقة واملنظور العاملي
حلالة عدم اإلستقرار هذه والتي ال تشجع على السياحة .لقد
تراجع عدد السياح من  8.2مليون يف العام  2010قبل ثورات الربيع
العربي إىل  5.3مليون يف  16 .2014تشري األرقام احلديثة إىل أن هذا
التوجه مستمر بالرغم من جهود احلكومة واجلمعيات السياحية
لعكس هذا التوجه.

أعلنت جمعية فنادق البرتا مؤخرا أن  10من أصل  38فندقا
يف وادي موسى وهي البلدة القريبة جدا من موقع السياحة
العاملية املتميز يف البرتاء قد أغلقت مما أدى إىل املساهمة
يف خسارة  1500وظيفة يف قطاع السياحة17.
4-1

أبعاد النمو األخضر:

توضح وثيقة رؤية األردن  2025كيف ركز األردن دائما على
اإلدارة املسؤولة للموارد نظرا لوجود قاعدة حمدودة من
املوارد الطبيعية .أقرت الوثيقة أنه ضمن املناخ اإلقتصادي
والسياسي احلاليني من املهم جدا أن يتم مراقبة جمموعة من
املعايري املرتبطة ببعضها البعض وتوضيح ذلك يف امللحق
الذي تضمنته الوثيقة .هذا الرتكيز على اإلعتمادية املتبادلة ما
بني املوارد يتناغم بشكل مناسب مع مبادئ النمو األخضر التي
تشري بأن القطاعات واألولويات اخملتلفة ستحظى بتأثريات
إيجابية تتجاوز اخملرجات املتوقعة يف األصل .يهتم النمو
األخضر ليس فقط مبعدل النمو اإلقتصادي بل أيضا بقدرة هذا
النمو على توفري عدة فوائد إقتصادية وإجتماعية وبيئية تساهم
يف حتسني نوعية حياة الناس لكافة شرائح اجملتمع.
هنالك خمسة أبعاد للنمو األخضر مت حتديدها بحيث تساهم يف
بلورة مفهوم اإلعتمادية املتبادلة بني أولويات اإلقتصاد األردين.
هذه األبعاد اخلمسة تقدم التعريف األشمل للنمو األخضر يف
هذه الوثيقة وميكن إيجاد كل هذه املبادئ يف أجزاء خمتلفة
من وثيقة رؤية األردن  2025لكن خطة النمو األخضر تهدف
لعرض هذه املبادئ على شكل الئحة واضحة من األولويات،
والتي سيتم عرضها يف الشكل 1.1

14 Sweepnet. ‘Country Report on the Solid Waste Management in Jordan, April 2014. Accessed 30th March 2016http://
www.moenv.gov.jo/AR/EnvImpactAssessmentStudies/Documents
15 International Monetary Fund. ‘Country GDP data and forecasts’, 2016
16 Porter, L. ‘‘No business’ for Petra stallholders as Jordan suffers tourism drought’, Telegraph, 29th April 2015. Accessed
30th March, 2016
http://www.telegraph.co.uk/travel/des4na4ons/middleeast/jordan/11570484/No-business-for-Petra-stallholders-as-
Jordan-suffers-tourism-drought.html
17 Porter, L. ‘Petra: ‘nobody in sight’ as visitor numbers halve’, Telegraph, 30th March 2015. Accessed 30th March, 2016
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/middle-east/jordan/articles/Petra-nobody-in-sight-as-visitor-numbers-halve/
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1

النمو اإلقتصادي املستمر يوضح أهمية النمو اإلقتصادي
يف األردن بحيث يكون قويا إىل درجة كافية ومتنوعا ليدعم
تنمية واسعة القطاعات تركز على املواطنني األردنيني.
يركز هذا البعد على أهمية القدرة على توفري هذه النتائج
اليوم وعلى املدى البعيد .ومع وجود السياسات املالئمة
والظروف التمكينية ميكن لهذا النمو أن يقفز عن النموذج
احلايل الذي يتميز بكثافة إستخدام املوارد وعدم اإلستدامة
البيئية يف التنمية الصناعية واملطبق من قبل معظم
اإلقتصادات املتقدمة يف العامل.

2

التنمية اإلجتماعية التي تركز على أهمية النمو ملصلحة
كافة شرائح اجملتمع وكل األطفال والنساء والرجال يف
مناطق متثل كافة اإلقتصادات احمللية متضمنا ليس فقط
الشرائح الرثية واملرتبطة بشكل حديث لكن أيضا الفقراء
واجملموعات املتواجدة على الهامش .تلعب املؤسسات
املدارة جيدا واخلاضعة للمساءلة والتي تركز على مصالح
الناس دورا رئيسيا يف حتقيق ذلك الهدف .يرتبط هذا
البعد اإلجتماعي مع نوعية النمو اإلقتصادي والبيئي .من
املتوقع أن تستفيد الدول ذات املستويات العالية من عدم
املساواة من نتائج النمو األخضر ألن الفقراء هم أكرث من
يتعرض خملاطر التدهور البيئي.

 3املنعة تركز على النمو الذي يبني قدرات إستدامة أو إعادة
تأهيل اإلستقرار اإلقتصادي واملايل واإلجتماعي والبيئي
يف مواجهة الصدمات .من األمثلة على ذلك التكيف مع
التأثريات املادية لتغريات املناخ من خالل تطوير البنية
التحتية اجلديدة املضادة لتأثريات تغري املناخ وتنويع
القطاعات اإلقتصادية وحتسني أمن الطاقة والغذاء وإدارة
العمالت واإلستقرار التجاري .تعترب الدول ذات التعرض األكرب
لتأثريات تغري املناخ هي األكرث استفادة من إجراءات النمو
األخضر.
4

 5تخفيف وجتنب إنبعاثات غازات الدفيئة يركز على أهمية
النمو منخفض الكربون للمساهمة يف اجلهود العاملية
والوطنية للتخفيف من إنبعاثات غازات الدفيئة وتقليص
التأثريات املستقبلية على اجملتمعات احمللية والعاملية.
متتلك الدول ذات الكثافة العالية من اإلنبعاثات فرصا أفضل
لتحقيق تخفيف يف إنبعاثات غازات الدفيئة بطريقة كفؤة
إقتصاديا كما حتظى بحاجة أكرث أهمية للدعم .يساهم
التقليل يف إنبعاثات غازات الدفيئة عادة يف إحداث حتسني
يف نوعية الهواء احمليط على املستوى احمللي من خالل
التخفيف من تراكيز ملوثات الهواء .يساهم حتسني األداء
فيما يتعلق بامللوثات األخرى التي تؤثر على املياه والرتبة
يف تطوير نتائج أفضل للصحة العامة ونوعية احلياة يف
األردن.

الشكل 1-1

النتائج اخلمس املرتابطة للنمو األخضر

اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي
وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ

إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻤﻮ
اﻹﻗﺘﺼﺎدي

التنوع احليوي وخدمات النظام البيئي يركزان على النمو
الذي يؤدي اىل إستدامة رأس املال الطبيعي والذي ميثل
األصول واملوارد الطبيعية التي ميكن أن توفر سلسلة
متواصلة من الفوائد التي تسمى خدمات النظام البيئي.
اﻟﻤﻨﻌﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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لقد قامت جمموعة من املؤسسات الدولية مثل البنك
الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمن والتعاون
اإلقتصادي يف أوروبا بتعريف النمو األخضر .تاليا منوذجني من
هذه التعريفات:

النمو األخضر هو النمو املستدام بيئيا .يتميز بالكفاءة
يف إستخدام املوارد الطبيعية والنظافة لكونه يؤدي إىل
تخفيض التلوث والتأثريات البيئية إىل احلد األدنى ويتميز
باملنعة لكونه يأخذ بعني اإلعتبار اخملاطر الطبيعية ودور
اإلدارة البيئية يف منع اخملاطر الطبيعية والتقلب الشديد
ألسعار السلع
 البنك الدويلالنمو األخضر يعني تعزيز النمو اإلقتصادي والتنمية
مع ضمان قدرة األصول الطبيعية على توفري املوارد
واخلدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهية اإلنسان.
لتحقيق ذلك يجب أن يحفز هذا النمو اإلستثمارات
واإلبتكارات التي من شأنها حتقيق النمو املستدام وخلق
فرص جديدة للنمو اإلقتصادي
 -منظمة األمن والتعاون األوروبي.

دوافع النمو األخضر يف كوريا
كانت جمهورية كوريا اجلنوبية من أوائل الدول التي تبنت
بوضوح النمو منخفض الكربون بإعتباره الرؤية اإلقتصادية
اجلديدة للدولة .مت ترسيخ ذلك التوجه يف اإلسرتاتيجية
الوطنية للنمو األخضر واخلطة اخلمسية للنمو األخضر
 2013-2009حيث كانت تهدف اإلسرتاتيجية إىل حتويل
الدولة إىل مسار من النمو املعتمد على النوعية واملبني
على مصادر الطاقة املتجددة .لقد مت وضع دوافع النمو
األخضر يف قلب رؤية كوريا التنموية للسنوات الستني
القادمة مع الرتكيز على دعم حمركات النمو الرفيقة
بالبيئة وحتسني نوعية احلياة للمواطنني واملساهمة يف
اجلهود الدولية ملواجهة تغري املناخ.

٥-1

النتائج املرجوة من النمو األخضر يف األردن:

ميكن مالحظة اإلهتمام احلايل بنتائج النمو األخضر يف العديد
من الوثائق اإلسرتاتيجية األردنية .ومع ذلك فإن تنظيم األولويات
واالهتمامات التنموية يف األردن ضمن احملاور اخلمسة
السابقة يوضح الفوائد املرافقة واإلعتمادية املتبادلة عرب
مكونات اإلقتصاد األردين باإلضافة إىل سلسلة النتائج املتبادلة
التي ميكن أن تنجم عن النشاطات اخلضراء
النمو املستدام لإلقتصاد األردين:
يقع النمو اإلقتصادي يف قلب اخلطط اإلقتصادية األردنية وقد
مت بالفعل حتديد بعض األهداف الطموحة .ومع ذلك ،وبسبب
األهمية املركزية للنمو فهنالك خطورة يف وضع ذلك يف قمة
الئحة األولويات على حساب األولويات األربعة األخرى الالحقة.
هنالك مالحظة جوهرية تضمنتها وثيقة رؤية األردن 2025
مفادها أنه بالرغم من حتقيق األردن لنمو إقتصادي مرتفع ما
بني  2008-2002مل يتم حدوث أي تخفيض يف مستويات الفقر
والبطالة 18.وبشكل مشابه فإن النمو اإلقتصادي األردين كان
مسؤوال بشكل جزئي عن بعض التحديات التي يواجهها اآلن
مثل شح املياه واملبالغة يف اإلعتماد على املوارد اخلارجية.
يحتوي األردن حاليا على اإلمكانيات التقنية الكامنة ورأس املال
البشري لنقل األردن بعيدا عن دوافع النمو التقليدية التي تشكل
خماطر كبرية نحو مسار للنمو اإلقتصادي األخضر.
إستدامة وحتسني حالة التنوع احليوي وخدمات األنظمة
البيئية:
هنالك عدد من الفرص اجلوهرية التي مل يتم إستثمارها بعد
لالستفادة من مواردها الطبيعية .على سبيل املثال فإن 19
من مكاب النفايات العشرين يف األردن مل يتم استغاللها بعد
إلستخدام غاز امليثان الناجت عن هذه املكاب كمصدر للطاقة
الكهربائية وبالتايل يتسرب هذا الغاز إىل الغالف اجلوي مساهما
يف ظاهرة الدفيئة وتغري املناخ .هذه املكاب أيضا ليست
مبطنة مما يسمح للعصارة امللوثة أن تتسرب إىل طبقات الرتبة
وبالتايل تلوث املياه اجلوفية مما قد يشكل ضررا على التنوع
احليوي  .ويف نفس الوقت فإن حماية التنوع احليوي عن طريق
املتنزهات البحرية يف العقبة سوف يساهم يف زيادة جاذبيتها
كوجهة للسياحة وهذا ما يجب أن يؤخذ بعني اإلعتبار يف قرارات
اإلستثمارات املستقبلية على ضوء السعي لتشجيع التوسع
اإلقتصادي.
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منو عادل وتشاركي يخدم سكان األردن:
القضية اإلجتماعية األساسية التي تواجه األردن حاليا هي
التدفق الكبري لالجئني من الدول اجملاورة إىل اململكة .هنالك
أيضا قضايا تتعلق برتكز النمو على مناطق جغرافية حمددة
وخاصة املناطق احلضرية يف الشمال ،حول العاصمة عمان
ويف العقبة يف اجلنوب .ولكن الفرص تبقى قليلة ومتفرقة
بالنسبة لألردنيني الذين يعيشون خارج هذه املناطق التي
حتظى برتكيز ملكتسبات النمو .تشكل النساء املتعلمات نسبة
كبرية من السكان وميتلكن قدرات عالية للمشاركة الفعالة
يف النمو اإلقتصادي يف حال مت إحداث تغري كاف يف التقاليد
اإلجتماعية.
تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة يف األردن:
يتماشى هدف تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة يف األردن جنبا
إىل جنب مع األولويات الوطنية يف تقليل اإلعتماد على مصادر
الطاقة األحفورية اخلارجية وبالتايل ميكن أن يعترب ذلك أحد الفوائد
املرافقة للنمو األخضر يف سياق املنعة البيئية .وكذلك ميكن
لتحقيق هدف تقليل اإلنبعاثات ،كما حددتها وثيقة املساهمات
احملددة وطنيا بنسبة  %14من مستوى اإلنبعاثات يف املسار
احلايل بحلول العام  2030أن يشكل بحد ذاته إجناز لألردن19.
يحظى األردن بفرصة لكي يصبح موقعا لإلبتكارات اإلقليمية يف
هذه التقنيات مع نتائج جوهرية على سمعة األردن اإلقليمية
والدولية .لقد أظهر مؤشر الطاقة املستقبلية العربي للعام
 2013أن األردن حقق الكثري من التقدم يف هذا اجملال ومت
تصنيفه يف املركز الثاين بني الدول العربية يف التحول نحو
الطاقة املتجددة مع أن نسبة مساهمة الطاقة املتجددة
مل تتجاوز  %2من خليط الطاقة الكلي بحلول العام  20 .2015حتت
النظام العاملي اجلديد إلدارة تغري املناخ والذي يتضمن بعض
األهداف امللزمة ميكن للدول أن تشرتي اإلئتمانات الكربونية
لتحقيق مساهماتها الوطنية احملددة.

وميكن لألردن أن يستثمر يف هذا التوجه من خالل التنمية
منخفضة الكربون حيث أشار األردن إىل طموحاته يف زيادة
نسبة املشاركة الفعالة يف أسواق الكربون العاملية 4يف وثيقة
املساهمات احملددة وطنيا .لكن صندوق النقد الدويل يحذر بأن
سياسات تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة يجب صياغتها بشكل
حذر ألن النتائج املرتبطة باإلقتصاد الكلي لتلك السياسات ميكن
أن تكون لها تأثريات واسعة النطاق يف قطاعات خمتلفة .وعلى
سبيل املثال فإن اإلستثمار املكثف يف الوقود احليوي على
حساب املنتجات الزراعية األخرى أدى إىل حدوث إرتفاع كبري يف
أسعار الغذاء عامليا 21.وهذا ما يزيد من أهمية دراسة تأثريات
تلك السياسات املتعلقة بكل أبعاد النمو األخضر ضمن السياق
األردين قبيل تطبيقها.
ضمان املنعة البيئية واإلقتصادية لألردن يف املستقبل:
أشارت وثيقة املساهمات احملددة وطنيا إىل أنه من املتوقع
أن يؤثر تغري املناخ على التنمية املستدامة والنمو االقتصادي
واجملتمع من خالل تراجع كميات السقوط املطري باإلضافة
إىل زيادة معدل درجات احلرارة والرطوبة والظواهر املناخية
شديدة التأثري 22.سوف يظهر ذلك على األغلب من خالل تراجع
كميات املياه املتاحة والذي يعترب حاليا قضية ذات أولوية كربى.
وكما مت توضيحه أعاله فإن أمن الطاقة يعترب أيضا أولوية
رئيسية لنتائج النمو األخضر .ميكن التأكيد على أهمية املنعة
يف عدة قطاعات .على سبيل املثال أدركت وزارة السياحة أن
تعزيز السياحة الداخلية هو وسيلة أساسية لضمان أن النمو
يف هذا القطاع يتميز باملنعة اإلقتصادية وأقل تعرضا لعدم
اإلستقرار اإلقليمي الذي يؤثر على اإلقبال على السياحة األردنية
(وكذلك اإلعتماد على الطاقة).

’18 Government of Jordan. ‘Jordan 2025
19 Hashemite Kingdom of Jordan. ‘Intended Nationally Determined Contribution’, UNFCCC, 2015. Accessed 30th March
2016
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Jordan/1/Jordan%20INDCs%20Final.pdf p.3
20 Information provided by Mr. Wijdan Rabbadi, Commissioner and Secretary General at the Energy & Minerals
Regulatory Commission
21 International Monetary Fund. ‘Climate Change and the Global Economy’, 2008. Accessed 30th March 2016 https://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/pdf/c4.pdf p.1
22 Hashemite Kingdom of Jordan. ‘INDC’ p.3
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املنعة يف خطة اإلستجابة األردنية:
تعترب املنعة إحدى احملاور األساسية يف خطة اإلستجابة
األردنية لألزمة السورية مع الرتكيز على أهمية السعي
لتحسني مرونة وكفاءة أنظمة اخلدمات العامة يف األردن
يف قطاعات التعليم والطاقة والصحة والعدل واخلدمات
البلدية واحلماية اإلجتماعية واملياه والصرف الصحي.
تشري وثيقة خطة اإلستجابة األردنية إىل تأثريات تدفق
الالجئني على قطاعات النمو األخضر ذات األولوية .على
سبيل املثال فإن  %19من جممل النفايات املتولدة يف
األردن ال ينتهي بها األمر يف مكاب النفايات نتيجة نقص يف
قدرات اجلمع والنقل ،بحيث يعزى  %91من هذا النقص إىل
تأثري الكميات اإلضافية من النفايات التي تنتج عن نشاطات
الالجئني السوريني .ويف نفس السياق مت اإلشارة بأن
أزمة الالجئني ساهمت يف زيادة كبرية يف حتديات أمن
املياه القائمة حاليا .ومع أن إجراءات اإلستجابة الفورية
تلعب دورا كبريا يف التصدي لألزمة فإن الكثري من توصيات
خطة اإلستجابة لألزمة السورية تتوائم بشكل مناسب مع
اخلطة الوطنية للنمو األخضر مثل تنويع نشاطات زراعة
احملاصيل والرثوة احليوانية وتعزيز وتشجيع الزراعة
املالئمة مناخيا كأحد اإلستجابات لقضايا األمن الغذائي.
ميكن للنمو األخضر أن يساهم يف تنفيذ وتطوير خطة
اإلستجابة لتتعامل مع مستقبل غري متوقع.
6-1

دوافع النمو األخضر:

الرتكيز على رأس املال البشري وتوفري قوى عاملة متعلمة
وماهرة و التي يحتاجها اإلقتصاد األقل إعتمادا على إستخراج
املوارد وتعزيز نتائج إجتماعية أفضل يف املستقبل.
التصدي ملظاهر اخللل احلالية يف إقتصاد السوق سعيا
نحو حتقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية وبيئية ألن النمو
اإلقتصادي يستفيد من التحفيز نحو املزيد من توزيع املوارد
بشكل سليم
تشري األهداف املوضوعة يف رؤية األردن  2025ويف
املساهمات احملددة وطنيا إىل قيمة هذه الدوافع للنمو
األخضر والتي ميكن تلخيصها أدناه
أمثلة من دوافع النمو األخضر يف أهداف وثيقة رؤية
األردن :2025
متابعة مناطق التشجري ووجود أهداف لزيادة مساحات
الغابات
تخفيض كمية الطاقة املطلوبة إلنتاج مرت مكعب من
املياه "املفوترة"
زيادة نسبة الربط على شبكة الصرف الصحي
حماولة زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي والطاقة
املتجددة يف خليط الطاقة الكلي وإنتاج املزيد من
الطاقة من مصادر حملية

هنالك الكثري من العوامل الالزمةلتحقيق النجاح يف النمو األخضر
والتي تتشاركها العديد من الدول املتقدمة و النامية و منها-:

تخفيض كمية الطاقة املطلوبة إلنتاج كل دوالر من
الناجت احمللي اإلجمايل

اإلستخدام الفعال للمعرفة احمللية يف إدارة املوارد
الطبيعية وخدمات األنظمة البيئية ألن إستمرارية هذه
اخلدمات يعترب أمرا جوهريا يف الرفاهية اإلقتصادية طويلة
األمد وحتسني نوعية احلياة.

حتسني معاجلة النفايات وزيادة الكميات التي يتم إعادة
تدويرها

اإلستثمار من قبل القطاع العام والقطاع اخلاص يف البنية
التحتية منخفضة الكربون وذات املنعة جتاه تغري املناخ
وهذا ما يعترب أساسا للنمو اإلقتصادي احلديث
مزيج من السياسات واحلوافز التي حتقق نقلة نوعية يف
أمناط اإلنتاج واإلستهالك
حتفيز اإلبداع والريادة وإستثمار القطاع اخلاص يف التقنيات
اجلديدة واملتكيفة وكذلك مناذج قطاع األعمال احلديثة
والتي من شأنها حتسني اإلنتاجية الذي يلعب دورا جوهريا
يف النمو اإلقتصادي املستدام.

تقليل نسبة الفقر وفقر الغذاء وحتسني مؤشر *GINI
اخلاص باملساواة يف توزيع الدخل ومؤشر التنمية
البشرية وإجراءات التقدم اإلجتماعي يف التصدي لعدم
املساواة وتعزيز الرفاهية اإلجتماعية مع اإلستمرار يف
تزويد اخلدمات لالجئني.
حتسني فرص التوظيف وخاصة بني النساء.
** مقياس اإلنحراف يف توزيع الدخل بني األفراد أو األسر داخل دولة إنطالقا
من التوزيع املتساوي متاما ،حيث قيمة الصفر تعادل املساواة التامة ،
وقيمة املائة تعادل عدم املساواة املطلقة.

فرصة النمو األخضر يف األردن

أمثلة من دوافع النمو األخضر يف أهداف وثيقة املساهمات
احملددة وطنيا جتاه تغري املناخ
االلتزام بالبنية التحتية منخفضة الكربون من خالل هدف
تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %14مقارنة
بسيناريو الوضع الراهن بحلول العام  2030على أن يكون
 %1.5من هذا التخفيض غري مشروط ومن مساهمات
وطنية و  %12.5من مساهمات خارجية.
زيادة نسبة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي
إىل  %10وحتسني كفاءة الطاقة مبعدل  %20يف العام
2020
حماربة التصحر لتحسني حالة التنوع احليوي وخدمات
األنظمة البيئية يف األردن.
التكيف اإلسرتاتيجي مع تغري املناخ عن طريق تعزيز
دوافع النمو األخضر يف قطاع املياه والصحة العامة
وحماية التنوع احليوي والقطاع الزراعي
اإلسرتاتيجيات اإلجتماعية لتوفري اخلدمات لالجئني
وحماربة الفقر
برامج التعليم وتنمية املهارات لتحسني فرص وانتاجية
القوى العاملة.
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رؤﻳﺔ اردن  :2 02 5اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
اﳌﻮاﻃﻦ

اﺘﻤﻊ
اﻟﻔﻘﺮ واﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﳊﻜﻮﻣﺔ

اﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎرة وااﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ادارة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

رأس اﳌﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻨﻤﻮ

أﻣﻦ اﳌﻮارد
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ 
اﻟﻨﻤﻮ

ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ  10ﻣﻦ أﺻﻞ  20ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺟﻮة ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ رؤﻳﺔ اﻷردن 202 5

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﺷﻔﺎﻓﺔ وإﻧﻔﺎذ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺗﻘﺪر ا²ﺛﺎر
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻐﻴ  اﻟﺴﻠﻮك
وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدرات ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺘﺔ ذات اوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﳌﻴﺎه

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

فرصة النمو األخضر يف األردن

7-1

رؤية األردن من خالل عدسة النمو األخضر:

يوضح الشكل  2.1مناذج من بعض الروابط املتبادلة ما بني
خمرجات النمو األخضر يف األردن .ال تعترب هذه الالئحة شاملة
لكل العالقات بني النتائج ولكنها توضح بعضا من الروابط ذات
األهمية .بعض من هذه الروابط متثل فرصا إيجابية ال بد من
إستثمارها مثل دور السياحة البيئية كفرصة لتحقيق عوائد
مالية جديدة ووظائف جديدة ويف نفس الوقت حماية التنوع
احليوي .ومع ذلك فإن رؤية األردن من خالل هذا اإلطار ميكن
أن تكشف خماطر مهمة مثل اخملاوف من أن ال تكون قرارات
اإلستثمار احلكومية منيعة يف ضوء التغري املناخي واألفق
السياسي اإلقليمي غري الواضح.
لهذه العوامل آثار مهمة على صنع السياسات حيث أنها توضح
مدى التأثري الذي ميكن حدوثه يف قضايا قد ال تؤخذ تقليديا بعني
اإلعتبار .ميكن لتقييم القرارات من خالل عدسة النمو األخضر أن
يضمن أن أولويات رؤية األردن  2025إضافة إىل وثائق سياسات
مهمة أخرى مثل املساهمات احملددة وطنيا ميكن أن تطبق
بشكل متناسق يف كل القطاعات .يقع النمو اإلقتصادي يف
قلب هذه السلسلة من العالقات املرتابطة وهو مطلوب
لتعزيز اإلهتمام املعطى لألولويات األربعة األخرى لكن من املهم
أن نأخذ األولويات األربعة األخرى بعني اإلعتبار لتحقيق إستدامة
النمو اإلقتصادي.
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الشكل 2-1

أمثلة على العالقات والروابط املتبادلة ما بني نتائج النمو األخضر اخلمسة

اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي,
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
اﳌﻮارد

زراﻋﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ،وﻫﻲ ﻣﺒﺎدرة
ذات أوﻟﻮﻳﺔ  ا°ردن ﺗﺴﺎﻫﻢ
 ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن
وﻓﻮاﺋﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي

ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮص إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 ا°ردن ﻟﺘﺴﺨ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳋﺪﻣﺎت ا°ﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ

أوﻟﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟردﻧﻴﲔ ﲢﻤﻞ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛ
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع
اﳊﻴﻮي وﻫﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻘﻬﺎ

اﳌﻨﻌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﳌﺴﺘﺪام

ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ اﳌﻮاﻗﻒ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲡﺎه اﳊﺮﻛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺗﺜﺒﻴﻂ ﻗﺪرة
اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي  ا°ردن.

ﺗﺨﻔﻴﺾ وﲡﻨﺐ
إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

ﻳﺘﻮاﺋﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ
إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻣﻊ ا°وﻟﻮﻳﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد
اﻟﻄﺎﻗﺔ ا°ﺣﻔﻮرﻳﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻗﺮارات
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﳌﻨﺎﻋﺔ ﲡﺎه
اﻟﺘﺄﺛات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺳﻮف ﺗﺆدي زﻳﺎدة ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻧﻘﺺ اﳌﻴﺎه  ا°ردن
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻐ
اﳌﻨﺎخ إ ¹ﺣﺪوث ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

فرصة النمو األخضر يف األردن

يقود إستخدام النمو األخضر كعدسة يف صياغة السياسات
ومقرتحات املشاريع إىل ظهور أسئلة يف غاية األهمية يجب
أن تطرح ولكنها قد ال تكون يف أولويات أذهان صناع القرار.
يتوضح هذا يف الشكل  3.1الذي يظهر جمموعة من األسئلة
التي تنتج عن إعتبار السياسات احملددة التي تهدف للتصدي
ألزمة الالجئني من خالل عدسة النمو األخضر.

الشكل 3-1

ليس الهدف من طرح هذه األسئلة بالضرورة هو مناقشة
فيما اذا كان يجب أن يتم تنفيذها بل من أجل ضمان أن يساهم
تنفيذ تلك املبادرات يف خطط النمو األخضر يف األردن.

مسح خطة اإلستجابة لألزمة السورية من خالل النتائخ اخلمسة للنمو االخضر

RES 1.3 To expand higher educa on opportuni es
for vulnerable Jordanian and Syrian youth

اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻫﻞ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻌﺮﺿﲔ
ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻓﺮﺻﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؟

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن أن اﻓﺮاد
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻦ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬه
اﳌﺒﺎدرات؟

اﳌﻨﻌﺔ

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺆﺛﺮ اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﳌﻴﺎه  اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؟

اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

أﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺗﻮﻓ ¥ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺮص وﻛﻴﻒ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ
إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اراﺿﻲ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻨﻬﺎ؟

إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻓ¥
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓ¥
ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ µﻓﻴﻬﺎ؟

25

26

اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن

8-1

التوجهات الرئيسية يف اإلقتصاد األردين:

اإلعتماد على املوارد اخلارجية خالل اإلضطرابات اإلقليمية
احلالية
مر تاريخ اإلقتصاد األردين بعدة مراحل وأظهر قدرا مدهشا من
املنعة يف مواجهة العديد من التحديات حتى يومنا الراهن.
لقد شهد األردن نسبة ضئيلة من النمو يف عقد التسعينات
نتيجة التعرض الشديد لتقلبات أسعار النفط التي سببتها
حرب اخلليج األوىل ( 23.)1991-1990لقد كان خليط الطاقة األردين
معتمدا بشكل مستمر على النفط املستورد ومع أن هذا
التوجه شهد بعض الرتاجع يف السنوات العشر األوىل من األلفية
اجلديدة فإن اإلضطرابات اإلقليمية والهجمات على خط الغاز
الناقل من مصر أدت إىل إستعادة املساهمة العالية للنفط
وزيادة إرتفاع هذه النسبة مؤخرا .أعلن وزير الطاقة األردين يف
منتصف العام  2014أن احلكومة تتوقع متويل حوايل  1800ميغاواط
من طاقة الرياح والشمس يف العام  .2018يف هذا السياق مت
توقيع إتفاقيات شراء الكهرباء حلوايل  300ميغاواط من مشاريع
الطاقة الشمسية و  200ميغاواط من مشاريع طاقة الرياح24.
تتوقع الهيئة الدولية للطاقة أن الطاقة املتجددة سوف تشكل
 %7من جممل خليط الطاقة يف العام  2030مع إستمرار
سيطرة النفط والغاز الطبيعي مع خطط احلكومة أيضا لدعم
الصخر الزيتي 25.رمبا تبدو نسبة  %7متواضعة لكنها مقاسة
بناء على سيناريو الوضع الراهن .يف الواقع فإن الفرصة
الكامنة يف األردن أكرب من ذلك بكثري وميكن لألردن أن يصبح
رائدا إقليميا يف تطوير تقنيات الطاقة املتجددة يف السنوات
القادمة اذا مت إتخاذ القرارات السليمة املتعلقة بذلك .توضح
اخلطوات األخرية من قبل احلكومة إلتزامها إلستثمار الفرصة.
تضمنت إسرتاتيجية الطاقة احلكومية اجلديدة حتديثا ألهداف
الطاقة املتجددة بحيث تصل إىل  %10من خليط الطاقة الكلي
بحلول العام  2020كما أن الدولة ماضية قدما يف جتاوز التوقعات
املبنية على سيناريو الوضع الراهن.

تقدم إجتماعي مع بقاء عوائق مزمنة
حقق األردن تقدما ملموسا يف العديد من اجملاالت الرئيسية
املتعلقة بالتنمية اإلجتماعية خالل السنوات الثالثني املاضية
مثل خفض نسبة املواطنني الذين يحصلون على أقل من 3.1
دوالر يوميا من  %19يف  1992إىل  %2فقط يف  26 .2010كما زادت
نسبة توقع عمر احلياة من  66سنة يف  1980إىل  74.4يف
 .2014يوضح الشكل  4.1أيضا تراجع مؤشر  GINIاملرتبط بعدم
املساواة يف الدخل ما بني  36.42يف العام  1997إىل  33.66يف
 2010مما يشري اىل أنه بالرغم من كل التحسني يف برامج التنمية
فإن بنية اجملتمع األردين ومنط عدم املساواة املرافق لها مل
يتحسنا إال بشكل طفيف .وهذا ما يؤكده الرتكيز املوضوع من
قبل رؤية األردن  2025على تقليل تأثري الواسطة وهو التقليد
اإلجتماعي الذي يرسخ دور الشبكات اإلجتماعية وميكن أن يلعب
دورا حمبطا للتقدم ضمن اجملتمع27.
تقدم إجتماعي مع بقاء عوائق مزمنة
خالل القرن العشرين شهد األردن عددا من الربامج التنفيذية
التي كانت تهدف إىل إعادة هيكلة اإلقتصاد وحتفيز النمو
وخصوصا الربامج التي إقرتحها صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل يف بداية التسعينات 28.لقد إعتربت تلك اإلصالحات مبثابة
دافع رئيسي للنمو الذي شهده األردن يف نهاية التسعينات
وبداية األلفية اجلديدة .منذ ذلك الوقت حاولت جمموعة أخرى
من املؤسسات التنموية تطوير خطط وحلول تتناسب مع
السياق األردين الفريد من نوعه وترسيخ موقعه كواحد من
أكرث اإلقتصادات ثباتا يف منطقة مضطربة .لقد نتج عن ذلك
حجم كبري من اخلطط واالسرتاتيجيات وجمموعة من املشاريع
واملبادرات قيد التطوير.

’23 Ramachandran, S. ‘JORDAN: Economic Development in the 1990s and World Bank Assistance
24 PwC, Eversheds. ‘Developing renewable energy projects: A guide to achieving success in the Middle East’, January
2016. Accessed 30th March 2016 https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/eversheds-pwc-developingrenewable-energy-projects.pdf
25 International Energy Agency. World Energy Outlook, 2015
’26 World Bank. ‘World Bank Open Data
’27 Government of Jordan. ‘Jordan 2025
’28 Ramachandran, S. ‘JORDAN: Economic Development in the 1990s and World Bank Assistance
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هنالك أمثلة من النجاح يف هذا اجملال مثل إجراءات وزارة
الزراعة يف الثمانينات لدعم اإلنتاجية واخملرجات الزراعية .ومع
ذلك من النادر ما مت حتويل هذا النجاح إىل تقدم ملموس على
أرض الواقع .على سبيل املثال مت إطالق العديد من املشاريع
يف العقود القليلة املاضية إلعادة تأهيل املراعي يف البادية
األردنية يف شمال شرق األردن 29.ومع أن بعض مشاريع إعادة
التأهيل كانت ناجحة فإن معظمها فشل يف حتقيق املستويات
املنشودة من إعادة التأهيل .ونتيجة لذلك فإن األشخاص الذين
كان يفرتض أن يستفيدوا من تلك اإلجراءات فقدوا الثقة يف
قدرة هذه املشاريع على النجاح.

التوجه إىل اخلارج للحصول على الدخل
تشكل التحويالت املالية من العمالة األردنية يف اخلارج نسبة
مهمة من اإلقتصاد وصلت إىل  %10من الناجت احمللي اإلجمايل يف
العام  30 .2014ومع أن التحويالت التي تساهم مباشرة يف الناجت
احمللي اإلجمايل تدعم القدرة الشرائية يف األردن فإن اخليار
األفضل هو احلصول على الدخل داخل األردن كقاعدة للنمو
اإلقتصادي .إن التوجهات احلالية املتعلقة باإلنفاق املعتمد على
التحويالت املالية يساهم يف اإلنفاق بدون حتسني االستثمار،
وهذا ليس مستداما على املدى الطويل.

التوجهات الرئيسية لإلقتصاد األردين

الشكل 4-1

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اردن 1992-2010
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اﻟﺴﻨﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  3.1دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن(
ﻣﺆﺷﺮ ) GINIﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪو(.

Source: World Bank, 2015

29 USAID. Water reuse and environmental conservation project. CONTRACT NO. EDH–I–00–08–00024–00 ORDER
NO. 04
ZARQA IWTP - Assessment of treatment alternatives/feasibility study, January 2013
30 World Bank. ‘Migration and Remittances Factbook 2016’ accessed 22nd September 2016 http://go.worldbank.org/
QGUCPJTOR0
31 Carrion, D. ‘Syrian Refugees in Jordan: Confronting Difficult Truths’. Chatham House, September 2015. Accessed 30th
March 2016
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150921SyrianRefugeesCarrion.pdf
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الالجئون يف األردن
لقد إزداد تعداد السكان يف األردن بالفعل مع تدفق الالجئني السوريني بنسبة  31.%8يعترب ذلك عامال مؤثرا معقدا وغري متوقع
للسياق األردين ويزيد من صعوبة رسم التوقعات املتعلقة باإلقتصاد .يشكل تدفق الالجئني إستنزافا مؤثرا على قطاعي
الصحة والتعليم باإلضافة إىل تفاقم ظاهرة العمل املوازي غري الرسمي .ومع التوقعات بإستمرار حالة اإلضطراب اإلقليمي
يف املستقبل املنظور من املهم أن يتجاوز األردن حالة عدم الوضوح من خالل بناء القدرة التكيفية واملنعة يف القطاعات
اخملتلفة للتعامل مع التغريات غري املتوقعة .يحتاج األردن أيضا لتطوير خطط تأخذ بعني اإلعتبار التغريات السكانية األخرية
والتعامل معها كفرصة إقتصادية بدال من أن تكون عبئا أمام النمو كلما كان ذلك ممكنا .يعترب هذا التوجه حمورا متكررا يف
التحليل اخلاص بالنمو األخضر.
9-1

املسارات املستقبلية يف اإلقتصاد األردين:

يتمتع األردن بالقدرة على حتقيق اإلختيار ما بني عدد من مسارات
النمو اخملتلفة خالل املستقبل ،وهذا ما سيتم حتديده عن
طريق قرارات اإلستثمار والسياسات التي يتم إتخاذها حاليا .بناء
على حتليالت صندوق النقد الدويل كان الناجت احمللي اإلجمايل
للفرد يف العام  2014هو  5,543دوالر سنويا ومن املتوقع أن
يزداد إىل  7,779دوالر يف العام  2030وهي زيادة ملموسة وإذا
متت إدارتها بالطريقة السليمة سوف تتيح اجملال للمزيد من
التنمية اإلجتماعية
اجلدول 1

من املتوقع أن يعتمد النمو على زيادة ملحوظة يف إستهالك
الطاقة وبالتايل إنبعاثات غازات الدفيئة خالل تلك الفرتة (الشكل
 .)6.1يف هذا السياق ميكن إجراء مقارنات مع دول مثل ايرلندا
وسويسرا وكرواتيا والتي مت إستخدامها كمرجعيات مقارنة
يف وثيقة رؤية األردن  2025بسبب جمموعة من الظروف
املتشابهة مع األردن مثل حجم السكان وبيئة قطاع األعمال
وقاعدة املوارد الطبيعية.

مقارنة إقتصادات بعض الدول يف رؤية األردن 2025

الدولة

حجم السكان
( 2013مليون)

الناجت احمللي
اإلجمايل 2012
(مليار دوالر)

الناجت احمللي
اإلجمايل للفرد
(دوالر)

الناجت احمللي
اإلجمايل لفرد
(معدل القوة
الشرائية)

إجمايل رسوم تعدين
املوارد الطبيعية
(نسبة مئوية من
الناجت احمللي
اإلجمايل)

املساحة
اجلغرافية
(الف كم مربع)

جورجيا

4.5

15.7

3.489

6.808

0.9

69

تونس

10.8

45.7

4.231

10.797

7.4

155

األردن

6.3

31.0

4.921

11.539

2.8

89

بلغاريا

7.3

51

6.986

16.041

2.8

109

أورجواي

3.4

49.9

14.676

18.280

2.5

175

كرواتيا

4.3

59.2

13.767

20.961

1.6

56

اجملر

9.9

124.6

12.586

22.635

0.9

91

لتوانيا

3

42.3

14.100

24.356

1.0

63

فنلندا

5.4

247.4

45.815

39.199

1.4

304

ايرلندا

4.6

210.6

45.783

43.834

0.1

69

سويسرا

8

631.2

78.900

53.191

0

40

سنغافورة

5.3

267.5

52.170

72.724

0

0.7

املصدر :رؤية األردن  ، 2025صفحة 21
 6.53مليون يف عام 2015؛ التعداد العام للسكان ،ويقدر ب  9.53مليون عندما يشمل الالجئني ،تبعا لتعداد السكان واملساكن يف  11كانون اول  .2015دائرة اإلحصاءات .مت الوصول يف *18
كانون أول 2016
http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Demograghy/Methodology.pdf
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ومع أن إقتصادات تلك الدول أكرث تقدما والسياق اخلاص
لكل دولة ليس مطابقا لألخرى ،ميكن إعتبار ايرلندا وسويسرا
دوال ذات مناذج من النمو ميكن لألردن أن يطمح بتكرارها .كال
الدولتني تتوقعان زيادة يف النمو اإلقتصادي مصاحبة إلنخفاض
يف إنبعاثات غازات الدفيئة.
يرتبط الرتاجع األخري يف إنبعاثات غازات الدفيئة يف كرواتيا مع
األزمة اإلقتصادية العاملية ومن املتوقع أن تزداد اإلنبعاثات يف
الفرتة  2030-2015ولكن مبعدل ال يتجاوز  %0.3سنويا .وبالتايل
ميكن إعتبار كرواتيا منوذجا متوسطا ما بني األردن من جهة
وايرلندا وسويسرا من جهة فيما يتعلق باملسار الذي يفصل ما
بني زيادة النمو اإلقتصادي وما بني تراجع إنبعاثات غازات الدفيئة.
إن النمو املتوقع لهذه الدول ليس بالضرورة عاليا نسبيا كما
يف األردن لكن هذه التوجهات تعني أنه ميكن لألردن أن يحقق
نتيجة مماثلة ويفصل ما بني التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية
املطلوبة من قبل شعبه ومستوى إنبعاثات غازات الدفيئة التي
ميكن أن تسبب الضرر املؤدي لتغري املناخ ،اذا مت إتخاذ قرارات
اإلستثمار الصحيحة حاليا.

الشكل 5-1

لقد أظهر األردن بالفعل إدراكا ملموسا خملاطر أن يبقى
أسريا ملسار إقتصادي مكثف الكربون من خالل تقدمي وثيقة
املساهمات احملددة وطنيا لسكرتارية اإلتفاقية اإلطارية
الدولية حول تغري املناخ يف العام  2015واملصادقة على
إتفاقية باريس يف العام  .2016ذلك يظهر إلتزاما وطنيا لتخفيض
إنبعاثات غازات الدفيئة وهذا ما يجعل األردن مهيأ لإلستجابة
لتحديات النمو األخضر .مت حتليل الكثري من املبادرات املذكورة
يف وثيقة املساهمات احملددة وطنيا مثل إنتاج الغاز احليوي
من مكاب النفايات والباص السريع والتشجري كميا يف اخلطة
الوطنية للنمو األخضر للمساهمة يف التحول نحو التنفيذ .ومع
ذلك وبالرغم من أهمية التنفيذ يجب ان يستكشف األردن ايضا
وسائل لزيادة طموحاته يف التصدي لتغري املناخ وذلك لتحقيق
املزيد من التخفيض يف إنبعاثات غازات الدفيئة .عن طريق
حتفيز تلك اخلطوات األوىل نحو التنفيذ وإظهار أن هذه اإلجراءات
تعترب متالئمة مع النمو اإلقتصادي املنشود ،تأمل اخلطة
الوطنية للنمو األخضر يف بناء احلجة السليمة التي تدعم العمل
على النمو اإلقتصادي مع تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة يف
القرن احلادي والعشرين.

طموحات وثيقة املساهمات الوطنية األردنية مقارنة مبثيالتها يف بعض الدول .مت التنبؤ مبعدالت منو الناجت احمللي اإلجمايل ما بعد 2015
بإستخدام بيانات من صندوق النقد الدويل
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الشكل 6-1

مقارنة العالقة ما بني منو الناجت احمللي اإلجمايل واإلنبعاثات ضمن سيناريو إستمرار الوضع الراهن يف األردن وبعض الدول املنتقاة
للمقارنة يف وثيقة رؤية األردن 2025

إﻳﺮﻟﻨﺪا

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ 2,8% :ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت 1,7% - :ﺳﻨﻮﻳﺎ

300
250
200
1 50
100
50

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

2 03 0

2 02 5

2 02 0

20 1 5

20 1 0

2 00 5

-

2 000

اردن

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ 1,7% :ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت 2% :ﺳﻨﻮﻳﺎ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

2 03 0

2 02 5

2 02 0

20 1 5

20 1 0

2 00 5

2 000

400
350
300
250
200
1 50
100

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ 4,3% :ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت 0,3 :ﺳﻨﻮﻳﺎ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

2 03 0

2 02 5

2 02 0

20 1 5

20 1 0

2 00 5

2 000

180
1 60
1 40
1 20
1 00
80
60

فرصة النمو األخضر يف األردن

10-1

كلفة عدم إتخاذ اإلجراءات املطلوبة يف األردن

يحتاج النمو األخضر إىل اإلستثمارات ويجب أن تدرك هذه
اإلستثمارات أن القيمة التي يتم إنتاجها من بعض اإلجراءات
املطلوبة ميكن أن ال تتحقق بشكل مباشر .وبالتايل يعتمد رسم
حجة مقنعة للنمو األخضر جزئيا على معرفة التكاليف الناجمة
عن إبقاء الوضع على ما هو عليه .يوفر النمو األخضر فرصا
بديلة لإلزدهار بدون إحداث التأثريات السلبية املرافقة لفتح
اجملال أمام الفرص اجلديدة .مع وجود ذلك بعني اإلعتبار ميكن
تطوير جمموعة من سيناريوهات التكاليف التي تظهر اخملاطر
املرافقة إلستمرارية الوضع الراهن.
اإلستمرار يف اإلعتماد على املوارد اخلارجية والذي يقود إىل
ضعف أمن الطاقة وإنقطاعها وحتديات املوازنة العامة
لقد أصبح إسترياد  %97من إحتياجات األردن للطاقة على
شكل مشتقات الوقود األحفوري بكلفة  %18من الناجت احمللي
اإلجمايل أمرا مكلفا جدا وغري مستدام وخاصة مع اإلضطرابات
اإلقليمية ومن املتوقع إستمرار هذا النمط يف حال عدم حدوث
تغيري جذري .تشكل الزيادة يف الطلب على الكهرباء والطاقة
األولية (مبعدل  %7-5سنويا) حتديا إضافيا .لقد خسر األردن
ما قيمته  5-4مليار دوالر نتيجة توقف إمدادات الطاقة بسبب
الهجمات املتكررة على أنبوب الغاز الطبيعي من مصر يف
 2013والذي أدى إىل أن تضطر احلكومة لتقدمي إعانات مالية لعدة
مرافق 32.سيبقى األمر مبثابة حتد كبري أمام األردن للتقدم نحو
مناذج أكرث إستقاللية من النمو وجذب اإلستثمارات يف قطاع
الصناعة مع بقاء التعرض لهذه الصدمات اخلارجية .سيظهر
هذا أيضا على شكل تكلفة إجتماعية يواجهها األردنيون خاصة
مع تقلب أسعار الطاقة الذي يضرب جيوب الفقراء يف األردن
بشكل رئيسي.
النمو غري املتكافئ واملرتكز يف مناطق حضرية منتقاة
نتيجة ضعف الرتابط عرب مناطق األردن
إعتربت وثيقة رؤية األردن  2025أن الفجوة يف التنمية بني
احملافظات هي واحدة من أهم التحديات 33.هنالك زيادة كبرية
يف الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع نتيجة زيادة عدد
السكان والتنمية اإلقتصادية يف الدولة واملنطقة بشكل عام.
يرتكز هذا النمو يف أجزاء معينة من شبكة النقل خاصة قرب
املناطق احلضرية الرئيسية من عمان والزرقاء وإربد والعقبة
وعرب املمرات الرئيسية.

نتيجة لذلك فإن أجزاء معينة من هذه الشبكة تعاين من الضغط
الشديد وتراجع إمدادات النقل مقابل زيادة الطلب .اذا مل
حتدث تدخالت جوهرية من املتوقع أن يستمر الوضع على ما
هو عليه ،ومع نهاية العقد القادم من املتوقع أن يزداد األمر
سوءا ولن يكون مبقدور نظام النقل أن يقدم األداء املطلوب
لدعم اإلقتصاد األردين .وباإلضافة إىل ذلك فإن قلة اإلستثمارات
يف البنية التحتية لقطاعي الطاقة والنقل ستقود إىل أن يصبح
النشاط اإلقتصادي مركزا فقط على املناطق احلضرية القليلة
التي تتمتع بوجود بنية حتتية قادرة على دعم النمو .وهذا ما
سيؤدي بدوره إىل حاالت من احلرمان اإلجتماعي يف الكثري من
املناطق يف األردن.
إرتفاع إنبعاثات غازات الدفيئة نتيجة مسار النمو املعتمد
على الوقود األحفوري
تصل كمية إنبعاثات غازات الدفيئة من إستهالك الوقود
األحفوري يف األردن إىل حوايل  21مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد
الكربون 34.تشكل هذه اإلنبعاثات كلفة إقتصادية على األجيال
املستقبلية يف األردن والعامل .ميكن تقدير الكلفة العاملية
املستقبلية الناجمة عن املستويات احلالية من إنبعاثات غازات
الدفيئة والتي تظهر من خالل اآلثار السلبية لتغري املناخ على
النشاط اإلقتصادي يف املستقبل بإستخدام قياس "الكلفة
اإلجتماعية للكربون" .تشري التقديرات إىل كلفة إقتصادية
مستقبلية نتيجة إنبعاثات غازات الدفيئة سنويا تصل إىل 2.3
مليار دوالر أي حوايل  %6من الناجت احمللي اإلجمايل يف األردن34.
ومع ذلك فإن إستخدام هذا القياس للكلفة ملستقبلية لتغري
املناخ يخفي بدوره حقيقة تعرض األردن الكبري للضرر الناجم
عن تغري املناخ على املستوى احمللي .ويف الوقت الذي يصادق
فيه األردن على اإلتفاقية العاملية اجلديدة حول تغري املناخ فإن
عليه إلتزاما قانونيا لإلبالغ عن اإلنبعاثات والعمل على تخفيضها
وهذا ما يعترب حتديا صعبا يف إقتصاد يعتمد على الوقود
األحفوري.
نقص واسع النطاق يف املياه العذبة نتيجة الضخ اجلائر
ومتلح املياه
تتوقع وزارة املياه والري أن الطلب على املياه يف األردن سوف
يزيد عن املوارد املتاحة بنسبة تصل إىل  %26يف العام .2025
وحتى مع إكتمال تنفيذ مشروع قناة البحرين األحمر وامليت فإن
العجز سوف يرتاجع إىل  35 .%6ويف نفس السياق ،تشري منظمة
األغذية والزراعة الدولية أن املوارد املائية املتاحة لن تكون
كافية أبدا لتلبية الطلب املتزايد على املياه حيث من املتوقع
أن يزداد العجز املائي لكافة اإلستخدامات من  224مليون مرت
مكعب يف العام  1995إىل  437مليون مرت مكعب يف العام 2020
ولن يكون األردن قادرا على مواجهة هذا العجز إال بالضخ من
املياه اجلوفية36.
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لقد تراجع منسوب املياه اجلوفية بشكل مستمر منذ
الثمانينات وهذا ما تسبب يف جفاف معظم الينابيع التي تغذي
واحة األزرق يف التسعينات 37.من املمكن أن تتعرض لإلختفاء
بعض األنظمة البيئية الفريدة التي شكلت عامل جذب سياحي
وتشجع على إقامة سياحية تستمر لعدة أيام ومنها البرتا
والبحر امليت وذلك بسب تزايد نقص املياه .تهدف رؤية األردن
 2025إىل التصدي لهذا التوجه من خالل مبادرات مثل تقليل
الضخ اجلائر يف اآلبار غري املرخصة لكن العوائق أمام تغيري
السلوك تبقى راسخة ومن الصعب التصدي لها38.

السياسي بالطاقة املتجددة توفر فرصة ذهبية لتطوير
صناعات تتمحور حول الطاقة النظيفة .ومع ذلك فإن األردن
ليس الدولة الوحيدة يف املنطقة الذي يتمتع بهذه اخلصائص
حيث تتشارك اإلمارات العربية املتحدة مع األردن يف وفرة
موارد الطاقة املتجددة وقد أعلنت يف العام  2015عن إلتزامها
بإستثمار  35مليار دوالر يف الطاقة النظيفة بحلول العام .2021
 40إذا مل ميتلك األردن الشجاعة واحلكمة يف سياساته احلالية
فسوف يتعرض للرتاجع الفوري يف سباق ريادة صناعة الطاقة
النظيفة إقليميا وعامليا.

فقدان الفرصة لقيادة ثورة يف الطاقة النظيفة يف
املنطقة من خالل حمركات النمو األخضر
يتميز األردن بواحدة من أعلى نسب اإلشعاع الشمسي عامليا
وبحوايل  7-4كيلو واط يف الساعة لكل مرت مربع خالل  330يوما
من السنة تتميز بسطوع الشمس .يوفر هذا إمكانية كبرية
لتطوير الطاقة الشمسية يف األردن والذي يتمتع أيضا بوفرة
عالية من طاقة الرياح مبعدل سنوي من سرعة الرياح يتجاوز
 7مرت يف الثانية (على إرتفاع  10مرت) يف بعض املناطق من
الدولة 39.هذه املزايا مضافا إليها النقص يف موارد الطاقة
األحفورية التقليدية واإللتزام

فقدان املواهب البشرية إلقتصادات أخرى (خاصة الكفاءات
النسائية) بسبب غياب آفاق التوظيف
بالرغم من معدالت النمو العالية ،فإن اإلقتصاد األردين مل يخلق إال
القليل من الوظائف اجلديدة عالية املهارات مما يعني أن العديد
من السكان يف سن العمل ال يزالون غري ناشطني إقتصاديا
أو هاجروا إىل دول أخرى .إن غالبية الوظائف التي خلقها النمو
اإلقتصادي حتى اآلن كانت قليلة املهارات وذات دخل متدين ومت
احلصول عليها غالبا من قبل العمالة الوافدة نتيجة أن غالبية
األردنيني الباحثني عن عمل هم من ذوي املهارات العالية.
حوايل  %70من النساء غري املوظفات يف األردن هن من حملة
البكالوريوس وهذا ما يشكل موردا اقتصاديا كبريا غري مستثمر41.
ويف نفس السياق كان حوايل  %9من حملة الشهادات األردنية
يعملون يف اخلارج يف العام  2011وتصل نسبة النساء منهم إىل
42 .%47

32 Government of Jordan. ‘Jordan’s National Employment Strategy 2011-2020’. Accessed 30th March 2016
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/meetingdocument/wcms_313611.pdf p.33
33 Government of Jordan. ‘Jordan 2025’ p.13
34 International Energy Agency. World Energy Outlook, 2015. International Monetary Fund. ‘Country GDP data and
forecasts’, 2016
35 World Resources Institute, ‘Ranking the World’s Most Water-Stressed Countries in 2040’, 26th August 2015.
Accessed 30th March 2016
http://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world%E2%80%99s-most-water-stressed-countries-2040
36 Food and Agriculture Organisation of the United Nations, ‘Aquastat: Jordan’ 2008. Accessed 30th March 2016
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/jor/index.stm
37 GIZ, ‘The Azraq Dilemma: Past, Present and Future Groundwater Management’, German-Jordanian Programme
“Management of Water Resources”, 2012. Accessed 30th March 2016 https://highlandwaterforum.files.wordpress.
com/2012/08/2-1-azraq-dilemma.pdf
38 Government of Jordan. ‘Jordan 2025’ p.82
39 PwC, Eversheds. ‘Developing renewable energy projects: A guide to achieving success in the Middle East’,
40 Chemnick, J. ‘Oil-rich UAE aims to stay an energy leader in post-Paris world’, E&E Publishing, 17th February 2016.
Accessed 30th March 2016 http://www.eenews.net/stories/1060032485
41 Albawaba News. ‘Women in Jordan are more educated than ever — but they still aren’t working’, 8th March 2015.
Accessed 30th March 2016 http://www.albawaba.com/news/women-jordan-are-more-educated-ever-%E2%80%94they-still-arent-working-666136
42 Figures calculated from Migration Policy Centre, ‘Migration Jordan Facts’, April 2013. Accessed 30th March 2016
http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/fact_sheets/Factsheet%20Jordan.pdf
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هذا قد يعكس مدى غياب الفرص الوظيفية للنساء يف األردن
مقارنة بسوق العمل الدويل .اذا مل يتم اطالق صناعات جديدة
وإصالح أنظمة التعليم لضمان أن مهارات اخلريجني تتوائم مع
آفاق التوظيف فإن هذا الفقدان للمواهب سيصبح أمرا راسخا.
يسوق األردن نفسه
هذا سيجعل من الصعوبة مبكان أن
ّ
للمستثمرين بإعتباره مركزا لقطاع األعمال املبني على القوى
العاملة األردنية املاهرة.
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فرص النمو األخضر
القطاعية

رؤية للنمو األخضر يف األردن

هنالك رؤية واضحة خلف اخلطة الوطنية للنمو األخضر بحيث
تكون األردن دولة تتميز بإقتصاد متصاعد ومستدام يخلق
فرص العمل ويحقق الدخل للمواطنني ويكون مرنا جتاه
الصدمات اخلارجية واإلضطرابات يف املنطقة .يسعى األردن
ليكون دولة توفر الفرص اإلقتصادية للجميع وظروف معيشية
ومهنية كرمية تعتمد على منوذج للنمو مستدام بيئيا.
بشكل متوائم مع رؤية األردن  2025سوف تساهم رؤية النمو
األخضر يف تقوية اإلطار اإلسرتاتيجي الذي يركز على خلق
الوظائف والفرص للمواطنني وتعزيز النمو اإلقتصادي وحماية
البيئة األردنية واملوارد الطبيعية احملدودة ومنها املياه والوقود
األحفوري .تعترب رؤية النمو األخضر فريدة من نوعها يف توجهها
الذي يتضمن النمو اإلقتصادي واإلدماج اإلجتماعي واإلستدامة
البيئية ليس كأهداف متناقضة مع بعضها ولكن مرتبطة معا
بشكل جوهري مع إمكانية تقوية بعضها البعض.

تركز رؤية النمو األحضر على أن هذا النمو هو منط تنموي بديل
ومستقل يشكل قاعدة رئيسية لتسهيل حتقيق أهداف
التنمية املوضوعة يف وثيقة رؤية األردن .2025
فرصة النمو األخضر :رؤية طويلة األمد لألردن
يف احملصلة ،تهدف اخلطة الوطنية للنمو األخضر إضافة إىل
رؤية النمو األخضر إىل دعم تنفيذ رؤية األردن  .2025لتوجيه هذا
التحول التنموي يف األردن ،تتضمن رؤية األردن  2025جمموعة
من أهداف األداء القطاعية ومتعددة القطاعات .أحد أهم
األهداف هو منو اإلقتصاد مبعدل  %5.7سنويا ما بني  2015و
 2025مع وجود هدف حمدد للعام  2025يصل إىل  %7.5من منو
الناجت احمللي اإلجمايل .يظهر الشكل  1.2أدناه مقارنة ما بني
النمو املتوقع للناجت احمللي اإلجمايل احلقيقي لألردن حتى العام
 2025بناء على توقعات صندوق النقد الدويل وما بني أهداف
رؤية األردن  .2025توضح املقارنة حجم التحدي املوجود إلغالق
الفجوة يف النمو ما بني النمو املتوقع واألهداف الوطنية.
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الشكل 1-2

منو الناجت احمللي اإلجمايل املتوقع مع األهداف
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يتطلب حتقيق الهدف الطموح لوثيقة رؤية األردن  2025املزيد
من املوارد وكميات الطاقة املطلوبة ،وهذا ما سوف يساهم
يف زيادة إنبعاثات األردن من غازات الدفيئة وتراجع يف نوعية
الهواء وتهديد إستدامة املوارد الطبيعية .تشري النتائج من
بعض الدراسات السابقة أن إتباع سيناريو من النمو التقليدي
يتجاهل بدوره مبادئ اإلستدامة البيئية سوف يشكل تهديدا
شديدا ألمن الطاقة واملياه بشكل خاص ويضاعف من إنبعاثات
غازات الدفيئة ما بني  2016و .2030

لقد مت تصميم التقييم اإلقتصادي الذي مت إستخدامه لكل
املشاريع األربعة والعشرين (أنظر امللحق لألربع وعشرون
مشروع) للنمو األخضر بحيث يأخذ بعني اإلعتبار الرؤية األوسع
نطاقا للمنافع والكلف التي ترتبط بكافة املؤسسات الشريكة
سواء كانت إجتماعية أو إقتصادية أو مالية أو بيئية .يعترب هذا
أمرا جوهريا لفهم العوائق التي تواجه التنفيذ واخللل يف
منهجية السوق وبالتايل تصميم حوافز إقتصادية وحلول مبنية
على إقتصاد السوق لدعم اإلستثمارات اخلضراء.

تؤدي سيناريوهات النمو التقليدية أيضا إىل العديد من التحديات
البيئية واإلجتماعية األخرى منها فقدان التنوع احليوي وزيادة
التلوث احلضري وتدهور األراضي .هنالك أيضا آثار على مستوى
اإلقتصاد الكلي تتمثل يف إجبار الدول النامية على إنفاق ثروتها
على كميات متصاعدة من مستوردات الغاز والنفط وبالتايل
التأثري سلبيا على ميزان املدفوعات .وبالرغم من ذلك ميتلك
األردن فرصة ألن يكون إحدى أوىل الدول يف الشرق األوسط التي
تتبنى منط النمو األخضر والذي يستفيد من املوارد الطبيعية
بدون إستنزافها ويتفادى كلفة عدم إتخاذ القرارات املطلوبة
ملواجهة التحديات الرئيسية وكذلك يستثمر الفرصة لتحفيز
النمو األخضر بالرغم من اإلضطرابات اإلقليمية.

بسبب أهميتها للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف األردن
هنالك ستة قطاعات ستحظى باألولوية لتنفيذ منظومة
متكاملة من اإلجراءات وهي قطاعات الطاقة واملياه والنفايات
والنقل والزراعة والسياحة .سوف يساهم جدول األعمال
التنفيذي املوضح يف اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف املضي
قدما نحو حتقيق األهداف الوطنية األردنية ويف خط مواز سيتم
حتقيق منافع بيئية وصحية وإقتصادية للنمو األخضر .سوف
يؤدي ذلك أيضا إىل وضع األردن يف مسار صحيح لتنفيذ أهداف
التنمية املستدامة العاملية املقرة من قبل األمم املتحدة
وكذلك تنفيذ املساهمات احملددة وطنيا جتاه تغري املناخ
والتي مت تضمينها يف الئحة املشاريع التي مت تقييمها وفق
حتليل الكلفة واملنفعة.

إستثمار فرصة النمو األخضر
أدركت احلكومة األردنية أهمية النمو األخضر ولعبت دورا رياديا
يف تطوير اخلطة الوطنية للنمو األخضر .آخذين بعني اإلعتبار
تسارع مسار النمو يف اإلقتصاد األردين من املهم حتديد وتقييم
وتنفيذ فرص النمو األخضر كما هي موضحة يف اخلطة الوطنية
للنمو األخضر.
أحد اخلطوات املهمة لضمان اإلستدامة اإلجتماعية والبيئية
يتمثل يف األخذ بعني اإلعتبار التكاليف واملنافع واسعة النطاق
للمشاريع واملبادرات اخلضراء وكذلك دجمها يف عملية
صناعة القرار .كما هو موضح يف اخلطة الوطنية للنمو األخضر
فإن تقييم مشاريع النمو األخضر واملبادرات اإلسرتاتيجية
مقارنة ببعض املعايري املتوافقة مع أولويات األردن التنموية
يساعد بشكل كبري على فهم التكاليف والفرص واسعة النطاق
التي تنتج عن هذه اإلستثمارات.

2-2

الفرص املتاحة لدفع اإلقتصاد األخضر

يقدم هذا اجلزء حتليال قطاعيا لكل من القطاعات الستة التي
مت إختيارها يف هذه اخلطة حيث يتم مناقشة الوضع احلايل
واخلطط املتعلقة بالنمو األخضر ومواطن القوة والفرص
والعوائق التي مت حتديدها .يقدم هذا اجلزء أيضا خالصة
لتحليل املشاريع وكيف ميكن ربطها معها .لقد مت إختيار هذه
القطاعات الست لتغطي اخملاطر والفرص الرئيسية املرتبطة
بالنمو األخضر يف األردن .على سبيل املثال فإن األمن املائي
وإدارة النفايات يعتربان مصدر إهتمام رئيسي يف األردن حاليا
بينما تعترب السياحة قطاعا ميتلك إمكانية عالية للنمو يف حال
مت تطويره بالشكل الصحيح .آخذين هذا بعني اإلعتبار ،فإن
حتديد وتنفيذ مشاريع واقعية حتقق أعلى تأثريات ممكنة يف
النمو األخضر هو أفضل الطرق املمكنة إلطالق الفرص الكامنة.
أن النتائج امللموسة على أرض الواقع والتي تتحقق عن طريق

فرص النمو األخضر القطاعية

تنفيذ املشاريع هو ما سوف يسمح للحكومة يف أن تستمر
بتوفري اخلدمات العامة لألردنيني والالجئني معا.
اإلسرتاتيجيات احلالية للنمو األخضر
مت تطوير العديد من اإلسرتاتيجيات احلكومية املتقدمة
والشاملة يف السنوات املاضية والتي توفر قاعدة ممتازة لبناء
مسار النمو األخضر .تعترب وثيقة رؤية األردن  2025هي اخلطة
املركزية وهي تقدم جمموعة من األهداف الوطنية املتوافقة
مع النمو األخضر .تركز هذه الوثيقة على ترتيبات احلوكمة
املطلوبة لتنفيذها إضافة إىل سياسات مقرتحة ومؤشرات
لقياس مستوى التقدم .إنها وثيقة طموحة للغاية وحتتاج إىل
جهد جماعي عرب القطاعات والوزارات لتحقيقها.

ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺮأﺳﻤﺎ

اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺘﻨﻤﻮي
2018 - 2016

اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت
اﶈﺪدة وﻃﻨﻴﺎ
ﲡﺎه ﺗﻐ اﳌﻨﺎخ

إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
رؤﻳﺔ اردن  202 5اﳌﻼﺋﻤﺔ وﻃﻨﻴﺎ
ﻟﺘﻐ اﳌﻨﺎخ 
اردن

ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اردﻧﻴﺔ

توفر وثائق مثل الربنامج التنفيذي التنموي  2018-2016أول
مرحلة يف تطبيق وثيقة األردن  2025حيث تتضمن حوايل 25
قطاعا تنمويا و  1826مشروعا رأسماليا .يشكل ذلك القاعدة
األساسية لتحديد املشاريع ذات األولوية وحتضري موازنة
الدولة 1.تهدف املساهمات احملددة وطنيا جتاه تغري املناخ
وإجراءات التخفيف املالئمة وطنيا لتغري املناخ يف األردن إىل
حتقيق النمو منخفض الكربون وتتضمن الئحة من املشاريع
املقرتحة للتنفيذ ومنها بعض املشاريع املدروسة يف تقييم
اخلطة الوطنية للنمو األخضر مثل إنتاج الغاز احليوي ومشروع
الباص السريع .وهكذا هنالك جمموعة من املبادرات التي
ميكن لها أن تساهم مباشرة يف حتقيق النمو األخضر والتي
هي مقرتحة أصال.

ومع ذلك فإن األردن ليس بغريب عن اخلطط واالسرتاتيجيات
التي مت تقدميها يف سياق آمال عريضة ولكنها مل حتقق النجاح
يف مرحلة التنفيذ .ستكون هنالك حاجة لتوجهات إبداعية لدعم
اإلستثمارات اخلضراء والتأكد من فعالية تنفيذ املشاريع.
ومع أن وثائق مثل املساهمات احملددة وطنيا تقدم توصيات
حول نوعية املشاريع التي ميكن أن تساعد األردن يف حتقيق
التزاماته يف العمل املناخي ضمن إطار اتفاقية باريس ولكن
ال توجد خطط واضحة حول التنفيذ العملي .وبشكل معاكس ،ال
بد أيضا من التأكد أن التنفيذ ال يؤثر على قاعدة األصول الطبيعية
لألردن والتي يبدو أنها تزداد يف قيمتها مع مرور الزمن.
عملية إختيار املشاريع
لتحقيق هذه الغاية ،مت إختيار جمموعة من املشاريع ذات
األولوية للنمو األخضر باإلتفاق مع الوزارات الرئيسية .متت عملية
اإلختيار هذه بناء على مشاورات مكثفة ما بني اجلهات الشريكة
وأصحاب الشأن .ال تهدف هذه املشاريع إىل أن تشكل الئحة
نهائية ملشاريع النمو األخضر ولكن تهدف إللقاء الضوء على
الكلف واملنافع والفرص املرتبطة بهذه اإلستثمارات اخلضراء
وتوثيق مساهمتها يف النمو األخضر .يف البداية كانت هنالك
الئحة طويلة من املشاريع التي قدمت يف كل قطاع بناء على
وثائق مهمة مثل رؤية األردن  2025واملساهمات احملددة
وطنيا إضافة إىل اإلسرتاتيجيات القطاعية .مت مراجعة تلك
املشاريع من قبل خرباء قطاعيني ملعرفة جدواها اإلقتصادية
والسياسية وإمكانياتها لتحقيق النمو األخضر .بعد ذلك مت
حتديد  24مشروعا على إمتداد القطاعات اخملتلفة وإخضاعها
لتحليل التكلفة واملنفعة .وبناء على مشاورات حكومية مكثفة
مت إختيار ثمانية مشاريع ممثلة لكافة القطاعات وتشكل
أولويات تنموية وطنية وتتطلب إستثمارات كبرية نسبيًا وهي
موصوفة بشكل مفصل أدناه .نتائج املشاريع  24تظهر يف
امللحق.

1 The Jordan Times. ‘Cabinet endorses 2016-2018 development programme’, 1st November 2015. Accessed 30th
March 2016
http://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-endorses-2016-2018-development-programme#sthash.MI19Ag74.dpuf
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 1 82 6ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻦ:
ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺪدة
وﻃﻨﻴﺎ ﲡﺎه ﺗﻐ اﳌﻨﺎخ
اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺘﻨﻤﻮي
2018 - 2016
ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اردﻧﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌﻼﺋﻤﺔ
وﻃﻨﻴﺎ ﻟﺘﻐ اﳌﻨﺎخ 
اردن

 8ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻦ 60
ﻣﺸﺮوﻋﺎ

ﻻﺋﺤﺔ
ﺘﺼﺮة
ﻣﻦ 24
ﻣﺸﺮوﻋﺎ

يظهر اجلدول أدناه املشاريع األربع والعشرين التي مت تقييمها
ملعرفة مساهمتها يف دعم حتول األردن نحو النمو األخضر.
ليست هذه الالئحة بالطبع شمولية ونهائية ،وهنالك مشاريع
ذات تأثريات واسعة النطاق على النمو األخضر وأخرى أضيق
نطاقا .مت تقييم كل فرصة بشكل كمي ،مع ملخص للتأثريات
لكل هذه املشاريع على اخملرجات اخلمسة للنمو األخضر.
ثمانية من هذه املشاريع مشروحة بالتفاصيل أدناه ،وهي
تساهم يف توضيح كيف أن حتليل الفوائد اإلقتصادية واسعة
النطاق ميكن أن يساعد يف اإلجابة على أسئلة منها:
هل يوفر املشروع فوائد إيجابية إجمالية وهل يجب
تنفيذه؟
هل هنالك فرص إلعادة تصميم هذا املشروع لتحسني
األداء املتعلق بالنمو األخضر؟
هل هنالك سياسات ميكن أن تدفع نحو حتقيق خمرجات
أفضل لهذا املشروع وغريه؟
ميكن أن يندمج حتليل التكلفة واملنفعة يف عمليات التقييم
املعتمدة حاليا .يف حال تنفيذ هذا التحليل قبل إتخاذ قرار
املضي قدما باملشروع

ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﲔ
ﻋﻤﺎن واﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺧﻂ اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﲔ ﻋﻤﺎن
واﻟﺰرﻗﺎء
ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻌﺎن اﻟي
أﻧﺒﻮب اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ) ﻣﻊ ﻣﻜﻮن إﺿﺎ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ(
وﺣﺪة إﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻮاد ووﺣﺪة
اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﺎﻟﺞ  ﻣﻜﺐ
اﻛﻴﺪر
اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ ¸ﻄﺔ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ 
وادي اﻟﻌﺮب
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺷﺤﻨﻬﺎ

(إضافة إىل تقييمات أخرى مثل التقييم البيئي اإلسرتاتيجي
أو التحليل متعدد املعايري) من املمكن تقييم فيما إذا كان
املشروع يساهم يف حتقيق نتائج بيئية وإقتصادية وإىل أي مدى.
من املهم اإلشارة إىل أن املشاريع املدرجة يف اجلدول أدناه ال
تشكل الئحة نهائية وكاملة ملشاريع النمو األخضر يف األردن.
تهدف هذه الالئحة إىل تسليط الضوء على التكاليف واملنافع
واسعة النطاق املرتتبة على اإلستثمار فيها ومساهمتها يف
النمو األخضر.
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الئحة متثيلية مبشاريع النمو األخضر التي مت تقييمها من خالل حتليل التكلفة واملنفعة

اﻟﻘﻄﺎع

اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻘﻄﺎع

اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻨﻘﻞ

ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﲔ ﻋﻤﺎن
واﻟﻌﻘﺒﺔ
اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺧﻂ اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﲔ ﻋﻤﺎن واﻟﺰرﻗﺎء
ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻌﺎن اﻟي

اﳌﻴﺎه

اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ ﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه
اﻟﻌﺎدﻣﺔ  وادي اﻟﻌﺮب
ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻀﺨﺎت اﳌﻴﺎه
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ا¯ﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
إﻧﺸﺎء ﺳﺪ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻼل اﻟﺬﻫﺐ

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ
أﻧﺒﻮب اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻔﺠﻴﺞ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة  اﳌﺒﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻜﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  اµﻛﻴﺪر
ﲡﻤﻴﻊ وإﻋﺎدة إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ
ﻣﻜﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  اﻟﻌﻘﺒﺔ
وﺣﺪة إﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻮاد ووﺣﺪة اﻟﻮﻗﻮد
اﳌﻌﺎﻟﺞ  ﻣﻜﺐ اµﻛﻴﺪر ﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ
اﳌﻴﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  اﳊﻼﺑﺎت

اﻟﺰراﻋﺔ

ﺗﺸﺠ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺮﻗﺎت
إدﺧﺎل أﺻﻨﺎف ﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠ¤وة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ا¯ﻛﻮاخ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﺘﻨﺰه اﻟﻌﺎم  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ  اﻟﺰارة )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﳌﻴﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ(
ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﻌﻘﺒﺔ ذات اﻟﻌﻠﻢ ا¯زرق

إستخدام حتليل التكلفة واملنفعة لتحديد الفرص
 3-2وتوفري املعلومات لصنع القرار يف القطاعات ذات
األولوية يف األردن
من أجل تقييم الفرص القطاعية التي مت حتديدها يف
الفقرات السابقة واحلصول على تأثريات ذات قيمة متواصلة
مت إستخدام منهجية متسقة لتحليل التكلفة واملنفعة.
مت إستخدام تلك املنهجة لتحديد قيمة التأثريات اإليجابية
والسلبية إلجراءات النمو األخضر املقرتحة .يعترب حتليل التكلفة
واملنفعة أداة لتحليل السياسات تركز على حتقيق نتائج النمو
األخضر .تقوم هذه املنهجية بتقييم أداء مشروع حمدد أو
خيارات من السياسات املقرتحة ضمن سياق مدى حتقيقها
لنتائج النمو األخضر .يوفر ذلك منهجية عملية لتقييم املشاريع
والسياسات على املستوى اجلزئي والتكامل مع أدوات حتليل
اإلقتصاد الكلي.

يقوم حتليل التكلفة واملنفعة بقياس كمي للكلف واملنافع
املرتتبة على مشروع أو قرار مقرتح مما يساعد على معرفة
التأثري الكلي للسياسات واإلستثمارات التي تخفق النماذج
اإلقتصادية والسياسية التقليدية يف حسابها ومنها فوائد
تفادي األضرار .تستخدم هذه املنهجيات من قبل حكومات
الدول املتقدمة واملؤسسات الدولية لهذا الغرض بالتحديد
وهي مناسبة جدا إلتخاذ القرار يف األردن .ال يحتاج األردن حاليا
التنفيذ املستمر ألدوات حتليل التكلفة واملنفعة ولكن إجراء
هذا التحليل لكافة اإلستثمارات اخلاصة بالشراكة بني القطاع
العام واخلاص سيضمن توجيه اإلهتمام نحو تلك الكلف واملنافع
املرتبطة باجملتمع.
تعتمد طبيعة القيمة املضافة املتأتية من إجراء حتليل التكلفة
واملنفعة على املرحلة التي مير بها املشروع يف تطويره.
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ميكن لهذا التحليل أن يساهم يف تقوية اجلدوى املرتبطة بتنفيذ
املشروع بوجود بيانات شمولية متاحة .ويف نفس الوقت إذا
كان املشروع يف املراحل املبكرة من التطوير فإن جمرد تقدير
التكلفة واملنفعة الناجتة عن املشروع على املستوى العايل
ميكن أن يساهم يف تصميم املشروع بالطريقة الصحيحة.
توضح األمثلة يف الفقرات التالية من هذا الفصل مدى تنوع
حتليل التكلفة واملنفعة على مستوى املشاريع .ميكن لهذه
التحليالت أن تكون أدوات مؤثرة يف تطوير خيارات بديلة مثل
سيناريوهات النمو األخضر مقارنة بخيارات النمو التقليدي .ميكن
أن يظهر هذا التحليل الفرص القائمة التي ميكن من خاللها
حتسني تصميم املشروع بحيث يتم تخفيض التكاليف املرتبطة
بالنمو األخضر إىل احلد األدنى وزيادة املنافع إىل احلد األقصى.
الهدف الرئيسي لتحليل التكلفة واملنفعة هو مساعدة
مطوري املشروع على إعادة تصميمه لتحقيق أهداف النمو
األخضر املنشودة .على سبيل املثال يتضمن ذلك املنافع
املرتتبة على التحول نحو الطاقة املتجددة أو تأثري حدوث تغيري
يف مسار سكة احلديد.
ميكن لهذه النتائج الواقعية لتحليل التكلفة واملنفعة أن تقدم
دالئل متينة لدعم اخليار املتعلق بالنمو األخضر أمام صانعي
القرار .ميكن لهذا التحليل أيضا أن يحدد حجم اإلستثمار
املطلوب لضمان الفوائد املتحققة مع الزمن .تكمن ميزة
هذا التحليل يف حتديد القيمة املالية للسلع العامة واآلثار
البيئية اخلارجية والعوائد اإلجتماعية املرتبطة باملشاريع.
وبالتايل فإن القيمة املضافة إلستخدام هذه املنهجية تكمن
يف أنها تسمح بإتخاذ أهم القرارات قبل تنفيذ املشروع ويف
مرحلة التخطيط وهذا ما يؤدي إىل لعب دور رئيسي يف التصدي
للمخاطر يف مرحلة تطوير املشروع وجتنب األخطاء املكلفة
يف حال توقعها مبكرا .وباإلضافة إىل ذلك ميكن لهذه املنهجية
أن تستخدم لتطوير سياسات عرب اخملرجات اخلمسة للنمو
األخضر .وبشكل تفصيلي ميكن ملنهجية حتليل التكلفة
واملنفعة أن تستخدم بأربعة طرق خمتلفة وواسعة النطاق
لدفع النمو األخضر قدما:
 1كمربر إلحداث تغيريات يف السياسة العامة مثل تغيري
تعرفة إمدادات الطاقة املتجددة.
 2كوسيلة للحساب الكمي لإلجراءات التحفيزية احلالية أو
املقرتحة على مستوى السياسات على سبيل املثال كيف
ميكن مقارنة اآلثار البيئية باآلثار اإلقتصادية؟
 3كوسيلة لتحديد أولويات سياسات النمو األخضر .على سبيل
املثال هل يجب أن نستثمر أوال يف حتسني البنية التحتية
لقطاع النقل أو املياه؟

 4كوسيلة للتأكد قبل تفعيل السياسات ،على سبيل املثال
هل ميكن قياس املنافع الناجتة عن السياسة ؟
وبشكل أكرث تفصيال ميكن إستخدامها من قبل احلكومات
والقطاع اخلاص من أجل:
تخصيص املوارد املطلوبة للمشاريع أو السياسات ذات
النتائج األفضل يف النمو األخضر.
إعادة تصميم وحتسني املشاريع املمولة من املوارد
العامة.
إعالم صناع القرار عن أهم املعيقات والعوامل التمكينية
للنمو األخضر.
تطوير مقرتحات األعمال للمشاريع ذات املنافع األعلى
للنمو األخضر بهدف إجتذاب التمويل اخلارجي
إعادة تصميم وحتسني اإلستثمارات والعمليات اإلدارية
لتعظيم قيمة املشاريع للمجتمعات التي تعمل املشاريع
من خاللها
لتحديد وسائل توفري التكاليف لتنفيذ األعمال
يف سياق الفرص املتاحة يف هذا القسم ،مت إستخدام
منهجية حتليل التكلفة واملنافع لتحديد القيمة املالية للفوائد
الناجمة عن اإلجراءات املقرتحة للنمو األخضر يف األردن مع
األخذ بعني اإلعتبار اإلنفاق الرأسمايل والتنفيذي .هذا ما سيدعم
احلجة لتنفيذ هذه املشاريع أو إعادة تصميمها بلغة مالية
ميكن لعدة شركاء مهتمني أن يفهموها بسهولة.
سيتم مناقشة اآلليات التمويلية لدعم تنفيذ هذه املشاريع يف
القسم اخلامس اخملتص بتمويل النمو األخضر يف األردن.
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حتليل التكلفة واملنفعة كوسيلة حلساب املساهمات احملددة وطنيا يف التخطيط ملستقبل أهداف العمل املناخي
توفر منهجية حتليل التكلفة واملنفعة طريقة ثابتة لتقييم املشاريع حسب مساهمتها يف تنفيذ املساهمات احملددة
وطنيا .سوف يساهم ذلك يف التوجه املستقبلي لزيادة طموحات األردن يف تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة كما يتوقع
خالل السنوات اخلمس القادمة ضمن إتفاقية باريس .على سبيل املثال ميكن ملشروع كبري يف جمال البنية التحتية أن
يتم املوافقة عليه على إعتبار أنه سيحقق تخفيضا ملموسا يف إنبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تغيري جوهري يف أمناط
التنفيذ .ميكن حلدوث تخفيضات كبرية يف إنبعاثات غازات الدفيئة أن يساعد األردن على الظهور بدور قيادي إقليمي يف
ساحة الدبلوماسية املناخية وبالتايل تعزيز العالقات الدولية اإلقتصادية لألردن .إن إستخدام حتليل التكلفة واملنفعة حلساب
مساهمات املشاريع اخملتلفة يف حتقيق أهداف تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة ميكن أن يطبق أيضا على أهداف وطنية
أخرى ومنها أهداف التنمية املستدامة.
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أﻧﺒﻮب ﻧﻔﻂ
اﻟﻌﻘﺒﺔ
اﻟﺰرﻗﺎء

ﺧﻂ اﻟﺒﺎص
اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺰرﻗﺎء

الفرص يف قطاع النقل

وضع األردن إستثمارات جوهرية يف أهم معربين للنقل يف البالد
وهما مطار امللكة علياء الدويل وميناء العقبة .من املفرتض أن
يتم إستكمال املرحلة الثانية من توسعة مطار امللكة علياء
وبقيمة  100مليون دوالر يف العام  2017حيث سيتم زيادة سعة
املطار إىل  12مليون مسافر سنويا مما يعزز قطاعات السياحة
واألعمال.

وﺣﺪة
إﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﻮاد
و وﺣﺪة اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ
ﻣﻜﺐ اﻹﻛﻴﺪر

ﻣﻴﻨﺎء
ﻣﻌﺎن
اﻟﺒﺮي

اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﺎن

١

ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ

٣٫٥

نتائج حتليل التكلفة واملنفعة لثمانية مشاريع مقرتحة (كلما كان املعدل أعلى كلما كانت جدوى املشروع أفضل(

٠

مت يف العام  2015افتتاح مرفأ الغاز الطبيعي املسال يف ميناء
العقبة وبكلفة  73مليون دوالر لتغذية احملطة احلرارية كما يتم
بشكل مستمر تطوير قرية العقبة اللوجستية لتحسني مناوالت
الشحن والبضائع .يحتاج األردن اآلن إىل حتسني شبكة النقل
الداخلية لتتماشي مع تطور معابر النقل اخلارجية عن طريق
مشاريع مثل سكة احلديد الوطنية للشحن ،وميناء معان الربي
ومشروع الباص السريع بني عمان والزرقاء وحمطات شحن
املركبات الكهربائية.

الوضع احلايل للقطاع واخلطط
املتعلقة به

مزايا وفرص النمو األخضر

املعيقات أمام النمو األخضر

فرصة تصاعد املبادرات يف
القطاع

قام األردن بتحديث
إسرتاتيجيته للبنية التحتية
الوطنية.

أحد مصادر متيز األردن
قصرية األمد

أهم املعيقات أمام النمو
األخضر هي اإلعتماد الكبري
على

رمبا تكون هنالك حاجة إىل
تقسيم مشاريع امليناء
الربي وسكة حديد الشحن
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الوضع احلايل للقطاع واخلطط
املتعلقة به

مزايا وفرص النمو األخضر

املعيقات أمام النمو األخضر

فرصة تصاعد املبادرات يف
القطاع

تضع اإلسرتاتيجية التي
مت إطالقها يف العام 2014
األولوية ملطار امللكة
علياء ،وميناء العقبة ،وتنفيذ
اخملطط الشمويل للطرق
اخلارجية السريعة وبعض
املشاريع احملددة ومنها
ما هو مذكور هنا.
يف العام  2015زاد الديوان
امللكي من الرتكيز على
املشاريع اإلسرتاتيجية
ومنها تطوير البنية التحتية
وقدرة وحدة الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص
على جذب التمويل ملشاريع
النقل العام .تضمنت وثيقة
املساهمات احملددة
وطنيا بعض املبادرات
الرئيسية مثل الباص السريع
واملركبات الكهربائية.

هي اإلستقرار السياسي
النسبي مقارنة بالدول
اجملاورة يف سياق مراكز
النقل والشبكة الكاملة
للنقل الربي واملعابر الدولية.
كما تساهم األسعار احلالية
املنخفضة للنفط يف
تعزيز قطاع أعمال النقل
والذي يعترب حيويا للنمو
اإلقتصادي ولكنه يزيد من
إنبعاثات غازات الدفيئة .توفر
املشاريع املقرتحة أدناه
خيارات خضراء بديلة لتطوير
قطاع أعمال النقل.

النقل الربي والنقل اخلاص.
هنالك مشاريع إسرتاتيجية
مقرتحة متعددة النماذج
ومشاريع للنقل يف القطاع
العام ولكنها حتتاج للتمويل و
اخلربة التنفيذية.

إىل مراحل لتقليل الكلف
الرأسمالية األولية .على
سبيل املثال إستخدام
سكة حديد الشحن للربط
ما بني مناجم الفوسفات يف
الشيدية وميناء معان الربي
والربط مع طريق النقل نحو
العراق وميناء العقبة.
ميكن أن تساهم فرص
التمويل األخضر يف تأمني
األموال املطلوبة للمشاريع
ذات الكلفة الرأسمالية
العالية (أنظر الفصل
اخلامس :آليات متويل النمو
األخضر).
على املدى الطويل فإن
الربط مع شبكة جملس
التعاون اخلليجي ميكن أن
تفتح أسواقا مثل اإلمارات
العربية املتحدة والسعودية.
ميكن تكرار منوذج الباص
السريع بني عمان والزرقاء
( 35كم) كما ميكن إدخال
املركبات الكهربائية يف
الزرقاء وإربد وجزء من
منطقة العقبة اإلقتصادية
اخلاصة مع توسعة شبكة
حمطات الشحن.

الرؤية متوسطة األمد
املنشودة لوجود وزارة
فعالة مع موارد بشرية
كفؤة ومنظومة تشريعية
وتنظيمية واضحة وبنية
حتتية تقنية يجب أن
تساهم جميعًا يف تشجيع
اإلستثمار.

السياسات املقرتحة:

سياسات مرتبطة
باملشاريع

.1أ :إعفاءات ضريبية على املركبات الكهربائية:
ميكن إدخال اإلعفاءات الضريبية على ضرائب السيارات الكهربائية أو السيارات منخفضة اإلنبعاثات وميكن
أيضا تقدمي اإلعانات والدعم للطاقة الكهربائية املستمدة من حمطات شحن املركبات الكهربائية.

.1ب :إتفاقيات جتارية:
ميكن منح ترتيبات جتارية تفضيلية للمعدات التي لن يقوم األردن بصنعها ذاتيا مثل بطاريات السيارات الكهربائية.
.1ج :إعانات ملستخدمي الباص السريع:
ميكن أن تكون تذاكر الباص السريع بسعر منخفض وأكرث تنافسية مع تكلفة قيادة املركبات اخلاصة
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السياسات املقرتحة (تكملة):

سياسات مرتبطة
باملشاريع

.1د :التخطيط متعدد النماذج:
ميكن وضع املتطلبات الكفيلة لفرض النماذج املتعددة اإلعتبارات خالل التخطيط لنظم النقل الكبرية.
.1ه :مبادرات تغيري السلوك:
يجب تشجيع مستخدمي السيارات اخلاصة للتحول نحو إستخدام النقل العام
.1و :معايري ومساءلة النقل العام:
معايري ومساءلة النقل العام :يجب ضمان جودة وإعتمادية النقل العام من خالل معايري واضحة.

أمثلة من اخليارات الدولية
التي ميكن أن تؤخذ بعني
اإلعتبار يف األردن

خطط للتخلص من املركبات القدمية لتحسني كفاءة أسطول النقل
برامج لتدريب السائقني على السالمة العامة وكفاءة إستخدام الوقود
معايري جديدة لزيادة الكفاءة اإلقتصادية للمركبات
معايري لإلنبعاثات واجلسيمات من مركبات البضائع الثقيلة
مناطق خمصصة للمشاة وحمظورة على املركبات لتقليل اإلنبعاثات
معايري لإلنبعاثات واجلسيمات من النقل العام
أنظمة ذكية إلدارة النقل

مشروع ميناء معان الربي
نسبة املنفعة للكلفة
اإلستثمار الرأسمايل
معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية
فرتة اإلسرتداد اإلقتصادية

1.8
 50مليون دوالر
21.6%
 104مليون دوالر
 9،5سنة

نسبة املنفعة للكلفة
اإلستثمار الرأسمايل
معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية
فرتة اإلسرتداد اإلقتصادية

 14مليون دوالر 113مليون دوالر
 6مليون دوالر
غري مقاس
غري مقاس

يهدف املشروع إىل زيادة جاذبية األردن اإلقتصادية كموقع إقليمي لنقل الرتانزيت عن طريق حتسني قدرة التواصل بني املناطق ،وتوفري
طرق جتارية تنافسية من جنوب شرق آسيا نحو العراق وتقليل التأثريات البيئية الناجمة عن نقل البضائع .يوفر امليناء الربي واملنطقة
اإلقتصادية اخلاصة يف العقبة خيارات للنشاط اإلقتصادي خارج العاصمة عمان وبالتايل حتسني التوازن اجلغرايف يف النشاط اإلقتصادي
للدولة .يجب تطوير مرافق ذات قدرة تنافسية عالية وخطط ملشاريع مساندة كجزء من برنامج موحد .يعتمد جناح سكة حديد شحن
البضائع وامليناء الربي على سياسة للتطوير املستمر مليناء العقبة للحصول على نسبة من السوق اإلقليمي مقارنة مبوانئ أخرى يف
املنطقة إضافة إىل الطلب على خدمات حمل الركاب يف العراق.

مشروع سكة حديد شحن البضائع
نسبة املنفعة للكلفة
اإلستثمار الرأسمايل
معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية
فرتة االسرتداد اإلقتصادية

3.5
 4.2مليار دوالر خالل  5سنوات
27.2%
 17.6مليار
 9،9سنة
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مشروع سكة حديد شحن البضائع (تكملة):
إنبعاثات غازات الدفيئة
النمو اإلقتصادي
التنمية اإلجتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية
املنعة

 1.187مليار دوالر
 14.850مليار دوالر
 1.572مليار
غري مقاس
غري مقاس

ميتلك هذا املشروع القدرة الكامنة على حتسني الربط اجلغرايف وتقليل الكلفة وحتسني اآلثار البيئية لنقل البضائع .سوف تساهم
سكة احلديد يف تعزيز املزيد من نقل البضائع مما سيدعم النمو اإلقتصادي والنشاط اإلقتصادي املرافق .سوف تؤدي تلك النشاطات
اإلقتصادية إىل زيادة يف إنبعاثات غازات الدفيئة ولكن ميكن تعويض ذلك عن طريق اإلنبعاثات التي سيتم تفاديها من خالل التحول بعيدا
عن أمناط النقل الربي للبضائع كثيف اإلستخدام للكربون .متتلك سكة احلديد القدرة على حتسني إنتاجية قطاع النقل بشكل كبري
وخاصة ميناء العقبة عن طريق توفري تكاليف نقل أرخص .سوف تساهم زيادة التجارة الناجمة عن هذا املشروع يف توفري فرصة
لتحسني ميزان املدفوعات احلايل يف األردن والرتابط اإلقليمي والدويل

مشروع البنية التحتية لشحن املركبات الكهربائية يف عمان
نسبة املنفعة للكلفة
اإلستثمار الرأسمايل
معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية
فرتة اإلسرتداد اإلقتصادية

1.2
 120مليون دوالر
10.4%
 24.4مليون دوالر
 19،3سنة

إنبعاثات غازات الدفيئة
النمو اإلقتصادي
التنمية اإلجتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية
املنعة

 49.2مليون دوالر
  26.2مليون 1.4مليون دوالر
غري مقاس
غري مقاس

هدف املشروع إىل تقليل إعتماد األردن على الطاقة املستوردة والبنزين يف النقل وكذلك زيادة نسبة الطاقة الكهربائية الناجتة عن
عمان ومدن أردنية أخرى عن طريق دعم إدخال املركبات الكهربائية وجعل األردن
املوارد املتجددة وحتسني نوعية الهواء يف مدينة ّ

رائدا إقليميا يف جمال دمج املركبات الكهربائية يف قطاع النقل يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا .من املهم حتديد تعرفة شحن
كهربائي مناسبة للمستهلكني لضمان جناح املشروع .سيكون مطلوبا من احلكومة تطوير إتفاقية إمتياز أو فرتة سماح ملنح القطاع
اخلاص الثقة املطلوبة لإلستثمار يف الشبكة .يجب طرح عطاءات توسعة الشبكة يف املدن األخرى بشكل تنافسي للحصول على
القيمة األفضل من األموال العامة.

مشروع الباص السريع بني عمان والزرقاء
نسبة املنفعة للكلفة
اإلستثمار الرأسمايل
معدل العائد اإلقتصادي
صايف القيمة احلالية
فرتة االسرتداد اإلقتصادية

2.6
 176مليون دوالر خالل  3سنوات
20.0%
 437مليون دوالر
 12.4سنة
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مشروع الباص السريع بني عمان والزرقاء
إنبعاثات غازات الدفيئة
النمو اإلقتصادي
التنمية اإلجتماعية ومكافحة الفقر
التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية
املنعة

 25مليون دوالر
 186مليون دوالر
 5 9 8مليون دوالر
غري مقاس
غري مقاس

يهدف املشروع اىل حتسني التواصل اجلغرايف ومعدالت إستخدام النقل العام ورضا املستهلكني وتقليل تلوث الهواء وإنبعاثات غازات
الدفيئة .نتيجة لذلك ،ميكن حتقيق نتائج إيجابية على إنتاجية العمال ومستوى معيشة املوظفني عن طريق تخفيض الوقت املستخدم
يف التنقل وزيادة خيارات النقل العام وحتسني نوعية البيئة .عن طريق حتسني قدرتها اإلتصالية ميكن للجامعة الهاشمية أن تزيد من
عمان وميكن لهذا الطريق أن يوفر أيضا تدفقا للسياح إىل الزرقاء نظرا لسهولة وكفاءة خدمة النقل.
تنافسيتها مع اجلامعات األخرى يف ّ

من املمكن خسارة الفوائد التجارية واإلقتصادية والبيئية يف حال كانت معدالت إستخدام الباص منخفضة وإستمرت السيارات بالتدفق
على الطريق وخلق األزمات املرورية وهذا ما يتطلب ضمان جودة وإعتمادية خدمة نقل الباص السريع لدفع التغريات السلوكية قدما.

5-2

الفرص يف قطاع النفايات

مع معدل كثافة سكانية ال يتجاوز  74شخصا لكل كيلومرت مربع
فإن تطوير وتنفيذ تشريعات إدارة النفايات يف األردن كان دائما
حتديا فعليا .يتم التخلص من النفايات املنزلية يف مكاب للنفايات
غري مبطنة منتشرة عرب مساحة األردن مما يجعل هذه النفايات
معرضة للهواء املفتوح .وبنفس الوقت فإن املياه العادمة
واملواد التالفة األخرى يتم إلقاؤها بشكل مباشر يف األودية
وجماري األنهار .ولكن خالل السنوات العشر املاضية كان
هنالك تزايد يف اإلهتمام املوجه نحو الكلف البيئية واإلجتماعية
للتوجه األردين احلايل يف إدارة النفايات .على سبيل املثال ،يعترب
الزيبار وهو نوع اخمللفات السائل عن عمليات إنتاج زيت الزيتون
من أهم مسببات التدهور البيئي وتقليص إنتاجية الرتبة اذا مت
التخلص منه يف األودية أو القائه على األراضي الزراعية حيث
يحتوي على عدد من املواد الكيماوية الضارة2.

ومع ذلك فإن دور انتشار املعرفة حول التأثريات الضارة إلحداث
حتول يف سلوكيات األفراد وقطاع األعمال ال يزال ميثل حتديا.
وتساهم النفقات الرأسمالية العالية املرافقة مع عمليات
إصالح قطاع النفايات والصعوبات يف إستقطاب القطاع اخلاص
والزيادة يف حجم إنتاج النفايات الناجم عن إستهالك الالجئني
يف زيادة حجم هذا التحدي .ومع ذلك فإن هنالك منظومة من
الفرص املتاحة يف هذا الفصل و التي من شأئنها املساهمة
يف تخضري قطاع النفايات إذا مت تنفيذها بالشكل األمثل .من
املهم التذكري بأن هنالك جمموعة من املشاريع مثل إنتاج
الغاز احليوي من املكبات وإستعادة املواد تتمتع بامكانية
دعم النشاط اإلقتصادي من خالل تدفقات جديدة من العوائد
باإلضافة إىل الفوائد األكرث وضوحا مثل كميات إنبعاثات غازات
الدفيئة التي يتم تفاديها وحتسني حماية املوارد املائية.

2 The Jordan Times. ‘Jordan lacks proper facilities for olive waste treatment — study’, 24th February, 2014. Accessed
30th March 2016
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-lacks-proper-facilities-olive-waste-treatment-%E2%80%94study#sthash.R0NxBJoG.dpuf

٤٦

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع
واﳋﻄﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ

ﻣﺰاﻳﺎ وﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﻌﻴﻘﺎت أﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﳌﺒﺎدرات
 اﻟﻘﻄﺎع

ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن إﻃﺎري دارة

ﲤﺘﻠﻚ اﺟﺮاءات اﳌﻘ½ﺣﺔ 

ﻣﻊ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻨﻤﻮ

ﲟﺎ أن  ١٩ﻣﻦ أﺻﻞ  ٢٠ﻣﻜﺒﺎ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺰال

ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ

اﺧﻀﺮ اﳌﺆﺛﺮة ﰎ إﻗ½اﺣﻬﺎ

ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت  اردن ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲢﺪﻳﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ

ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات

ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ  Ñﺗﺼﻞ إ¯

ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﺒﻄﲔ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺎوﻻت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد

اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ

اﻟﻜﺎﻓﻴﲔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺸﺎء

اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻜﺎب

إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻴﺜﺎن ﻣﻦ ﻣﻜﺎب

ن ﻋﺪدا ﻛﺒ¼ا ﻣﻦ ﻫﺬه

ﻣﻜﺎب ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت وإﻧﺘﺎج

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﲡﻤﻴﻊ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ وﻏ¼

اﺟﺮاءات  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﻐﺎز  ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻜﺎب،

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .ﻳﻌﺘ ﻣﻜﺐ اﻟﻐﺒﺎوي

اﳌﺒﻄﻨﺔ .ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ إﻧﺘﺎج

ﺗﻌﺘ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻣﻦ

وأﻳﻀﺎ  ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪة

ﻫﻮ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ  اردن

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﺼﻌﺐ إﻗﻨﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﻣﻊ

اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺘﺒﻄﲔ

 دﻋﻢ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻫﻨﺎﻟﻚ

اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻮزارات

اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ .ﺗﻌﺘ

اﻟﻜﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج

أﻳﻀﺎ ﻓﺮص ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛ¼ات

اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺜﻞ

ﻄﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي.

اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻫﺬه اﺟﺮاءات .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن

اﻟﻌﺎدﻣﺔ وﻄﺎت اﺳﺘﻌﺎدة

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ

اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻤﻊ وﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻋﺎﻧﺎت

اﳌﻮاد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺒ¼ة ﻣﻊ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ

ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاد .أﺣﺪ

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع

ﻗﺪرة أﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮار

ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺠﻤﻊ وﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻫﻮ وﺟﻮد

اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر 

واﻟﺘﺼﺎﻋﺪ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺣﺎل

ﺑﺎﻟﻴﺪ  اﳌﻜﺎب اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ

إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ

ﰎ إﺛﺒﺎت اﳉﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ

اﺧﻀﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ 

ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل  Ñﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ

ﳌﺮاﻓﻖ إﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻮاد ﳝﻜﻦ

اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ إﺻﻼح

ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮص

ﺑﻌﺪ .وﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¯ ذﻟﻚ ﻓﺈن

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﳑﺎﺛﻠﺔ 

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إ¯ اﳌﻮاﻗﻊ

ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﺿﻴﻬﺎ ﻻ

ﺟﻨﻮب اردن وﺧﺎﺻﺔ 

اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

 ﺣﺎل وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة إﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻦ

اﻟﻌﻘﺒﺔ.

ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺪودا

ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﺟﺪﻳﺪ  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع.

ﺣﺘﻰ ا´ن .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﻳﻌﺘ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي أوﻟﻮﻳﺔ
 وﺛﻴﻘﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت
اﶈﺪدة وﻃﻨﻴﺎ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻣ¼ﻛﻴﺔ ﻟ»ﳕﺎء اﻟﺪو¹
ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺻﻼح اﳌﻜﺎب 
اﻟﻌﻘﺒﺔ واﻛﻴﺪر.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻘﺣﺔ:
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ

 .٢أ :إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت:
• اﻟﻔﻬﻢ اﻓﻀﻞ ﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻛﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮاﻓﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ إدارة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 .٢ب :ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ:
• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳﺮاﺳﻤﻮس ﻣﻊ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻟâردﻧﻴﲔ
.٢ج :ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:
• إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﳋات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ

٤٧

ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

.٢د :ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ:
• ﳝﻜــﻦ إﺳــﺘﻬﺪاف ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﻧﺘــﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﻐــﺎز اﳊﻴــﻮي ﺑﺘﻌﺮﻓــﺔ إﻣــﺪادات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري
 .٢ه :ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
• إﻋﻼم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اäﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎب وﻓﻮاﺋﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ا¡ﻋﺘﺒﺎر  اردن

• ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
• ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ
• ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻘﺎط وﲡﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ واﺳﺘﺨﺪام

ﻣﺸﺮوع ﻣﺮاﻓﻖ إﺳﺟﺎع اﳌﻮاد واﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﺎﻟﺞ  ﻣﻜﺐ ا¡ﻛﻴﺪر
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎ¹
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻓ½ة اﺳ½داد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

٢٫١
 ١٤٧ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
٪١٩٫١
 ١٩٤٫٢ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٩ﺳﻨﻮات

إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﻨﻌﺔ

 ٨٩٫٩ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ١٠٤٫٤ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس

ﻳﻬــﺪف اﳌﺸــﺮوع اﳌﻘــ½ح  ﻣﻜــﺐ اﻛﻴــﺪر إ¯ ﲢﺴــﲔ ﳑﺎرﺳــﺎت إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ  اﳌﻮﻗــﻊ ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻄــﺔ ﺳــ½ﺟﺎع اﳌــﻮاد
وﺗﻘﻠﻴــﺺ ﺣﺠــﻢ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت  اﳌﻮﻗــﻊ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ إﻧﺘــﺎج اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗــﻮد اﳌﻌﺎﻟــﺞ .ﺳــﻴﺆدي ذﻟــﻚ إ¯ ﻓﻮاﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ إﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻏــﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌــﺔ واﻟﻔﻮاﺋــﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺄﺳﺴــﺔ ﻗﻄــﺎع إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ واﻟــﺬي ﻳﺸــﻜﻞ ﺣﺎﻟﻴــﺎ ëﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اäﺎﻃــﺮ
اﻟﺼﺤﻴــﺔ وìﺎﻃــﺮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ .ﺳــﻴﺤﺪث ذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓــﺮز اﳌــﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻋــﻦ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺼﻠﺒــﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﻞ إ¯ اﳌــﻜﺎب وﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﳌــﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻄــﺔ إﺳــ½ﺟﺎع اﳌــﻮاد وﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺣــﺮق اﳌــﻮاد
اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟ»ﺷــﺘﻌﺎل وﻏــ¼ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ وﻗــﻮدا ﻣﻌﺎﳉــﺎ .ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺘــﻢ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺟﻨﺒــﺎ إ¯ ﺟﻨــﺐ ﻣــﻊ ﻄــﺔ
ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﳌﻴــﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﻤﺎل إ¯ ﺣﺎﺿﻨــﺔ ﻟ»ﺳــﺘﺜﻤﺎرات  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔــﺔ .ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺧﻠــﻖ ﻧﺸــﺎﻃﺎت
إﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣﺮاﻓﻘــﺔ ﺣــﻮل اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﳌﻌــﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫــﺎ ﳝﻜــﻦ ﻟﻬــﺬا اﺟــﺮاء أن ﻳﻜــﻮن وﺳــﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻼﺟﺌﲔ  اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  اردن ﺑﻨﻤﻂ ﳕﻮ أﺧﻀﺮ.

٤٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٦٫٢

اﻟﻔﺮص  ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه

ﻳﻌﺘــ اردن واﺣــﺪا ﻣــﻦ أﻛــ ïدول اﻟﻌــﺎ Ñﺷــﺤﺎ ﲟﺼــﺎدر اﳌﻴــﺎه ﺣﻴــﺚ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه اﳉﻮﻓﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ  ٪٢٥ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏ¼ ﻣﺘﺠﺪدة.
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ اردن ﻣــﻦ ﻗﺪرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ إﻧﺘــﺎج اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ ﻻ ﻳــﺰال
اﻟﻄﻠــﺐ ﻳﺘﺰاﻳــﺪ ﲟﻌــﺪل أﻋﻠــﻰ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘــﻢ ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﺗﻘﻨــﲔ اﻣــﺪادات
اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت.

ﻫﻨﺎﻟــﻚ أرﺑــﻊ ëﻤﻮﻋــﺎت رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻴــﺎه  اردن وﻫــﻲ
اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ واﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻨــﺰ ¹واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ .ﺗﺘﺤﻤــﻞ
وزارة اﳌﻴــﺎه واﻟــﺮي ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﺳــ½اﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌــﺎم  إدارة
ﻗﻄــﺎع اﳌﻴــﺎه ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ ﺳــﻠﻄﺔ اﳌﻴــﺎه  اردن وﺳــﻠﻄﺔ وادي
اردن.

اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع
واﳋﻄﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ

ﻣﺰاﻳﺎ وﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﳌﺒﺎدرات
 اﻟﻘﻄﺎع

ﲢﺪد اﳋﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻴﺎه
 ٢٠٢٥-٢٠١٦أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام وادارة
اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻮرﻳﻦ ﻳ½ﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻻﻫﺘﻤﺎم  اﳋﻄﺔ وﻫﻤﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﺗﻮﺳﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ .ﺗﻌﺘ ﻫﺬه
اﶈﺎور ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﺢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ 
ﻣﻮارد اﳌﻴﺎه  اردن واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘ ﻣﻦ اﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺎ.Ñ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه اﳋﻄﺔ ﻣﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟ½ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﳝﺘﻠﻚ اردن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ  Ñﻳﺘﻢ
إﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﲢﻠﻴﺔ
ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﺣﻤﺮ .ﻳﻌﺘ ﻣﺪى
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﶈﻄﺎت
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه ﺪودا وﳝﻜﻦ
زﻳﺎدﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼ ﺑﻬﺪف
إﻋﺎدة إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد اﳌﻴﺎه
اﳊﺎﻟﻴﺔ وﲡﻨﺐ ا´ﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎه.
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¯ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ دارة اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه
وﲢﺴﲔ ﻗﻴﺎس ﻛﻤﻴﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼك.

ﳝﺘﻠﻚ اردن ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ
ﺪودة وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﲟﻌﺪل ﻳﻔﻮق ﲡﺪدﻫﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻀﻌﻒ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺼ¼ة
اﻣﺪ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه
اﳉﻮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ .ﺗﻌﺘ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎ ¹ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺧﺬ
ﺑﻌﲔ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺮ ﺗﻘﺪم ﺳ¼ اﻟﻌﻤﻞ 
اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

ﺗﻌﺘ ﻛﺎﻓﺔ اﺟﺮاءات اﳌﻘ½ﺣﺔ
 ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺎﻋﺪ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ
ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرات ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت
أﺧﺮى .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن
زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻣﻀﺨﺎت اﳌﻴﺎه
وإﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ
ﻄﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه
اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛ¼ات
ﻣﺮاﻓﻘﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه ﻛﺜﻴﻒ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘ
ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺣﻮا ٪١٥ ¹ﻣﻦ
ëﻤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
 اردن .ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﺟﺮاءات ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ 
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻘﻄﺎع.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻘﺣﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ

 .٣أ :إﺷﺮاك اóﺘﻤﻌﺎت  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻴﺎه وﺷﺤﻬﺎ:
• ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ وﺷﺢ اﳌﻴﺎه وﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﲢﻘﻖ ﺗﺮﺷﻴﺪ إﺳﺘﺨﺪام
اﳌﻴﺎه  اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ
 .٣ب :ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ:
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺰارع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺰراﻋﻲ واﺟﻬﺎد
اﳌﺎﺋﻲ وإﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻄﺎﻗﺔ.
.٣ج :اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ  ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه:
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ  ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه

٤٩

ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ا¡ﻋﺘﺒﺎر  اردن

• إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ ذات اﺳﺘﺨﺪام اﻗﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺦ ﻣﻦ ا´ﺑﺎر وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اراﺿﻲ
• ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺮﻳﻒ اﳌﻴﺎه ﻟﻘﻄﺎع اﻧﺸﺎءات

ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎ¹
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻓ½ة اﺳ½داد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﻨﻌﺔ

٢٫٣
 ٣٦٤ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
٪٢٠٫٢
 ٥١٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ١٠٫٢ﺳﻨﻮات
٢٥٤
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٢٥٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس

ﻳﻮﻓــﺮ ﻣﺸــﺮوع زﻳــﺎدة اﻣــﺪاد اﳌﺎﺋــﻲ ﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﻴﺪﻳﺔ  -اﳊﺴــﺎ ﻓﺮﺻــﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳــﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة ﺿــﺦ اﳌﻴــﺎه ﻣــﻦ ﻣــﻮارد ﻣﺎﺋﻴــﺔ ﻏــ¼ ﻣﺘﺠــﺪدة
واﻟﺘﺼــﺪي ﻟﻠﺤﺎﺟــﺔ اﳌﺎﺳــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻧﺴــﺒﺔ أﻣــﻦ اﳌﻴــﺎه .ﺳــﻮف ﻳﺴــﺎﻫﻢ اﳌﺸــﺮوع  ﺗﻮﻓــ¼  ٥٠ﻣﻠﻴــﻮن ﻣــ½ ﻣﻜﻌــﺐ إﺿــﺎ ﻣــﻦ اﳌﻴــﺎه
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ  اردن .ﻳﺘﻤﺘــﻊ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎدة اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ëــﺎل اﻟﻄﺎﻗــﺔ وﺗﺨﻔﻴــﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻏــﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌــﺔ
اﳌﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎﳌﺸــﺮوع ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﺮﻛﻴــﺐ  ٢١٤ﻣﻴﻐــﺎ واط ﻣــﻦ ﻗــﺪرة اﻟــﻮاح اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻀــﺦ واﻟﺘﺤﻠﻴــﺔ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ  إﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ .ﻻ ﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ اﳊــﺎ ¹ﻟﻠﻤﺸــﺮوع إﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ وﺳــﻮف ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻮارد اﻟﻄﺎﻗــﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻗ½اح إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

٥٠

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٧،٢

ﻮر آﺧﺮ ﻟﻠ½ﻛﻴﺰ ﻫﻮ رﺑﻂ اóﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻐ¼ة  اردن ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ

اﻟﻔﺮص  ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ ارد öاﳊﺎ ¹ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري،
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﳌﺴﺘﻮردان ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ìﺰون
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﲔ داﺧﻞ اردن .ﻳﻌﺘ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ  ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎ ¹ﻫﺪﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ دارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺪول اóﺎورة .ﻫﻨﺎﻟﻚ زﻳﺎدة  اﻟ½ﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﺸﻤﺲ .ﻳﻘﺪم ﻫﺬا
اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻣﻨﻬﺎ اﻧﺘﺎج اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮى وﻋﻠﻰ
اﳌﺒﺎ öاﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع
واﳋﻄﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ

ﻣﺰاﻳﺎ وﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﻌﻴﻘﺎت أﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﳌﺒﺎدرات
 اﻟﻘﻄﺎع

ﺿﻤﻦ اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  ٢٠٢٠-٢٠٠٧ﻣﻦ
اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ 
ﲢﻮﻳﻞ اردن إ¯ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  اﻟﻌﺎم .٢٠٣٠
اﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ 
اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إ¯ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٧ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ëﻤﻞ ﺧﻠﻴﻂ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم
 ٢٠١٥وزﻳﺎدﺗﻬﺎ إ¯   ٪١٠اﻟﻌﺎم
 ٢٠٢٠وﻫﻲ زﻳﺎدة ﻣﺆﺛﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ٪١اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ 
اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﺘﺠﺴﺪ ذﻟﻚ
 وﺟﻮد  ٦٠٠ﻣﻴﻐﺎواط 
اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥وﺿﻌﻒ ﻫﺬه
اﻟﻜﻤﻴﺔ  اﻟﻌﺎم  .٢٠٢٠وﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري 
ﻟﻌﺐ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ﺧﻄﻂ
اردن  ëﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ 
اﻟﺘﻄﻮر  .ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﰎ
وﺿﻊ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد إ¯
إﻧﺸﺎء أﻧﺒﻮب ﻟﻠﻨﻔﻂ ﳝﺘﺪ ﻋ
اﻟﺒﻼد ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺸﻜﻞ داﻓﻌﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻗﺘﺼﺎدي.

ﻳﻌﺘ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﻮﻳﺎ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﺘ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
إﻧﺨﻔﺎض  إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﺮ .وﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻜﺒ¼ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻓﺈن ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة ﺳﻮف ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ
إﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﺒﺎدرات ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻋﻈﻴﻤﺔ اذا ﲤﻜﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬة
اﳌﺒﺎدرات.

ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻮﺳﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ
ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻠﻲ .ﻟﻘﺪ ﰎ
ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻒ  وﺟﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮارد
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
واﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¯ ذﻟﻚ ﻓﺈن
اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻘﺘﺼﺮة
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻓﺈن اردن ﻣﺆﻫﻞ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة
اﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.

ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﰎ
ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ  ﻫﺬه اﳋﻄﺔ
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء أﻧﺒﻮب اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻌﺘ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻋﺪ .ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎëﻲ اﳌﺒﺎ öاﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺮى
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻌﺘﻪ ﻟﻴﻐﻄﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺘﻬﻼك
اردن ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ .ﻧﻔﺲ اﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺰارع
اﻟﺮﻳﺎح اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻘﺣﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ

 .٤أ :اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري:
• اﺳﺘﻤﺮار  اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري ﻟﺘﻮﻓ¼ إﺷﺎرات ﺗﺴﻌ¼ﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﺗﺸﺠﻊ

ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
.٤ب :ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺗﺰوﻳﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟﺬاﺑﺔ:
• ﺗﻮﻓ¼ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة
 .٤ج :ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺪرة ﻟ»ﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻐ¼:
• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺪرة اﳌﻤﻜﻨﺔ.
أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ا¡ﻋﺘﺒﺎر  اردن

• ﺣﻮاﻓﺰ ﲡﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
• ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
• اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ دراﺳﺎت اﳉﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

ﻣﺸﺮوع أﻧﺒﻮب اﻟﻨﻔﻂ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺒﺔ واﻟﺰرﻗﺎء
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎ¹
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻓ½ة اﺳ½داد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﻨﻌﺔ

٣٫١
ﻣﻘﺪر ﺑﺤﻮا ٤٨٠ ¹ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
٪٢٦٫٢
 ١٫٢٦٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
 ٧ﺳﻨﻮات
٢٣٨
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٨١٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٢١٩ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس

ﻳﺘــﻢ ﻧﻘــﻞ اﻟﻨﻔــﻂ اﳌﺴــﺘﻮرد إ¯ اردن ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻌﻘﺒﺔ إ¯ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺒ½ول اردﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻮا ١٧٠٠ ¹ﺷــﺎﺣﻨﺔ
ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴــﺎ  ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻧﻘــﻞ اﻟﻮﻗــﻮد اﻟﺜﻘﻴــﻞ واﳌﻌﺎﻟــﺞ ﻋــ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اäﺘﻠﻔــﺔ  اردن .ﻟﻘــﺪ ﰎ إﻗــ½اح ﻓﻜــﺮة ﺑﻨــﺎء أﻧﺒــﻮب ﻧﻔــﻂ ﻟﺘﻐﻴــ¼
ﳕــﻂ ﻧﻘــﻞ اﻟﻨﻔــﻂ ﺑﺤﻴــﺚ ﳝﺘﻠــﻚ ﻫــﺬا اﳌﺸــﺮوع إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻛﻤﺤﻔــﺰ ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﻗﺘﺼــﺎدي وﳝﻜــﻦ ﻟــﻪ أﻳﻀــﺎ أن ﻳﺸــﻜﻞ ﻗﺎﻋــﺪة ﳌﺒــﺎدرات
أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع
• اﳋﻴــﺎر اول :اﻟﺮﺑــﻂ ﺑــﲔ اﻟﻌﻘﺒــﺔ وﻣﻌــﺎن ﻋــ أﻧﺒــﻮب اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺑﻨﺎء ﻄﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺴــﻌﺔ  ١٠٠,٠٠٠إ¯  ١٥٠,٠٠٠ﻣــ½ ﻣﻜﻌﺐ وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت  ﻣﻌﺎن ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺜﻘﻴﻞ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
• اﳋﻴــﺎر اﻟﺜــﺎ :öﺑﻨــﺎء أﻧﺒــﻮب ﻧﻔــﻂ ﻳﻐﻄــﻲ ﻛﻞ اﳌﺴــﺎﻓﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻌﻘﺒــﺔ إ¯ اﻟﺰرﻗــﺎء واﻟــﺬي ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺼــﻞ ﻃﻮﻟــﻪ إ¯  ٣٦٠ﻛــﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ
وﻫﻮ أﻃﻮل ب  ٢١٥ﻛﻢ ﻣﻦ اﳋﻴﺎر اول.

٥١

٥٢

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﻔﺮص  ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ

٨،٢
أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﳌﺎﺋﻲ واﻣﻦ
ﻳﻌﺘ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﺳ½اﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟâراﺿﻲ واﻟﺘﻲ Ñ
اﳌﺎﺋﻲ واﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ودﻋﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺒﺎدرات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺪ ﻟâﻏﺮاض اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اردن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﻣﺒﺎدرات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ وﻟﻜﻦ
ﻓﻘﻂ ﺿﻤﻦ اﶈﺎور اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻫﺎ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﲡﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ.
اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع
واﳋﻄﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ

ﻣﺰاﻳﺎ وﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﻌﻴﻘﺎت أﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﳌﺒﺎدرات
 اﻟﻘﻄﺎع

ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ اردن  ٢٠٢٥ﰎ

ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺛﻖ  وﺛﻴﻘﺔ اردن

ﲢﺪﻳﺪ أﻣﻦ اﳌﻴﺎه واﻣﻦ

 ٢٠٢٥ﻓﺈن ﺣﻮا ٪٨١ ¹ﻣﻦ

اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ أوﻟﻮﻳﺘﲔ

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟâردن ﻳﺘﻢ

رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻟâردن ﺑﺸﻜﻞ

إﺳﺘ¼ادﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ .ﳝﺘﻠﻚ

إﺟﻤﺎ ¹وﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒ¼ة

ﺧﺎص .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻧﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﻠﻴﺎ

ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات  ﻫﺬﻳﻦ

وﺑﺎﻟﺘﺎ ¹اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة

اﶈﻮرﻳﻦ ﻟ»ﺳﺘﻤﺮار 

اäﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺳﺘ¼اد

ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎم .ﻫﻨﺎﻟﻚ

ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء

ﺧﻄﻂ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ

ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﲤﻜﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺧﺎﺻﺔ

وﻛﻔﺎءة إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه 

 ﺎور اﳌﻨﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ

اﳌﺰارع اﳊﺎﻟﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻧﺘﺎج

اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮع

اﶈﻠﻲ واﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ

واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ واﳊﻔﺎظ

ﻟﻠﺠﻔﺎف وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.

ﻳﻌﺘ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﻖ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻣﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ
اﳌﺒﺎدرات اﳌﻘ½ﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إ¯ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أوﻟﻴﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ )إدﺧﺎل
اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ،
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠïوة
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ( .ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻐﺮات
 اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات
اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ .ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺰارﻋﲔ وإﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻳﻌﺘ
ﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح 
ﻣﺒﺎدرات اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  ﻫﺬا
اﻟﻘﻄﺎع وﻫﻨﺎﻟﻚ ﲢﺪﻳﺎت
ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴ¼
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن
إﻗﻨﺎع اﳌﺰارﻋﲔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﳌﻨﺎﻓﻊ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق
ﻟ»ﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻃﺮق اﻟﺮي
اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺼﻐ¼ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻛﻞ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻬﺎ  ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻌﺘ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻋﺪ  ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻊ
ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﻳ½ﻛﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﺎص ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .وﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺣﺎل ﻓﺈن ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻌﺎ
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ زﻳﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﻫﺬه
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إ¯ ﺗﺴﺎرع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻌﻒ  اﻟﻘﻮة
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات.
ﻟﻘﺪ ﰎ أﻳﻀﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﻮد
اﻟﺘﺸﺠ¼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟ»ﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻮﺳﻌﺔ وﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﺧﺮى ﻣﺜﻞ
إﺣﺎﻃﺔ ﻣﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﺑﺎﺷﺠﺎر أو ﺗﻘﻮم اﺷﺠﺎر ﺑﺪور
ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺮﻳﺎح  ﻣﺰارع اﳋﻼﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ 
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺒﺎدرات ﲢﻘﻖ ìﺮﺟﺎت
ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺸﺠ¼
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻘﺣﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ

 .٥أ :ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮاع وﺗﻘﻨﻴﺎت اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪة:
• اﺳﺘﻤﺮار  ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻮاع اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ  اردن

٥٣

ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ:
• إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﳋات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺎﺻﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
.٥ج :ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟïوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 .٥د :اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺰارع اﻟﺼﻐ¼ة واﻟﻜﺒ¼ة ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟïوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
• زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺰارع اﻟﺼﻐ¼ة واﻟﻜﺒ¼ة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠïوة
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
 .٥ه :أﻫﺪاف اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ
• اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ
أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ا¡ﻋﺘﺒﺎر  اردن

• ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪات وﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ

ﻣﺸﺮوع إدﺧﺎل أﻧﻮاع اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪة
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎ¹
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻓ½ة اﺳ½داد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﻨﻌﺔ

٨٫١
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٠٠أﻟﻒ دوﻻر
٪٤٢٫٧
 ١٫٩٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٤٫٦ﺳﻨﻮات
 ٠٫٠٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ١٫٩٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس

ﻳﻬــﺪف اﳌﺸــﺮوع إ¯ ﲢﺴــﲔ اﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋــﻲ وﺗﻘﻠﻴــﻞ إﺳــﺘﻬﻼك اﳌﻴــﺎه ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳــﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وإدﺧــﺎل أﻧــﻮاع ﻣــﻦ اﶈﺎﺻﻴــﻞ
اﳌﻘﺎوﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻔــﺎف .وﻣــﻊ أن ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻨﻤــﻮ اﻗﺘﺼــﺎدي ﳑﻴــﺰة  ﻫــﺬا اﳌﺸــﺮوع ﻓــﺈن إﻧﺘــﺎج اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاء ﻠﻴــﺎ ﻳﻘﻠــﻞ ﻣــﻦ اﻋﺘﻤــﺎد
ﻋﻠــﻰ إﺳــﺘ¼اد اﻟﻐــﺬاء وﺑﺎﻟﺘــﺎ ¹ﻳﺤﻘــﻖ اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴــﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻏــﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌــﺔ وﲢﻘﻴــﻖ ﻓﻮاﺋــﺪ اﳌﻨﻌــﺔ .ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬا اﳌﺸــﺮوع ﻣــﻊ
إدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ  اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﳌﺸﺮوع أﻛ ïإﺧﻀﺮارا.

٥٤

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٩،٢

اﻟﻔﺮص  ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻳﺘﻤﻴﺰ اردن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺮاﻓﻖ ﺟﺬب ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟ½اث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ واﻟﺒ½ا وﺟﺮش .وﺟﻮد ﻫﺬه
اﳌﻮارد إﺿﺎﻓﺔ إ¯ ﺷﺢ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ رﻛﻨﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﳕﻮا
ﻣﺘﻮاﺻﻼ  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﺪث ﲢﻮل ﺳﻠﺒﻲ ﺣﺎد

ﻣﺎ ﺑﲔ  ٢٠١٠و  ٢٠١٥ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺪوﻟﻴﲔ  اردن ﻣﻦ ٨٫٢
ﻣﻠﻴﻮن إ¯  ٤٫٨ﻣﻠﻴﻮن .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ واﺻﻠﺖ اﻟ½ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  اردن وﺗﺒﻨﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻓﻴﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎدرات اﳌﻮﺟﻮدة  ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ
وﺗﻈﻬﺮ ﻛﻴﻒ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻮاﺋﺪ
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع
واﳋﻄﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ

ﻣﺰاﻳﺎ وﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﻌﻴﻘﺎت أﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﳌﺒﺎدرات
 اﻟﻘﻄﺎع

ﺗﻐﻄﻲ اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺣﺪث

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ

ﻳﻌﺘ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اردö

ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻔ½ة

ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ وإﻧﺘﺎج اﻟﺪﺧﻞ ﳝﺘﻠﻚ

ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮارد

 ٢٠١٥-٢٠١١وﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ.

أرﺑﻌﺔ ﺎور :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺣﺪاث ﺗﺄﺛ¼ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت

وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ

اﳌﻨﺘﺠﺎت ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ

واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﰎ

واﳌﻮردﻳﻦ واóﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت

ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻋﺎم .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن

ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠ½وﻳﺞ

ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﻨﺪﻣﺞ

اﳌﺘﺠﺪدة.

ﻟâردن ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ وﻟﺘﻨﻮﻳﻊ

 ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ادﻻء

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.

اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ

ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¯ ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﺰ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﳌﻮاﻗﻊ

ﻣﻊ أن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات
اﳌﺬﻛﻮرة  ﻫﺬه اﳋﻄﺔ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﶈﺪدة
ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ
وإدﺧﺎﻟﻬﺎ إ¯ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ
اﳌﻤﻠﻜﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎء اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  أي
ﻣﻜﺎن ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻮاﻗﻊ ذات
اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة.

اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰات

اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺮﻓﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ.

اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﺗﻘﻮم

ﳝﺘﻠﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻳﻀﺎ

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﺘﺄﺛ¼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ذات

وﺣﺪة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 

أﻫﻤﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ

اﻟﻮزارة ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﱈ

 ادارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ

اﳌﺘﺤﺪة اﳕﺎﺋﻲ.

ﻟﻬﺎ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻘﺣﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ

 .٦أ :ﺣﻤﻠﺔ ﻠﻴﺔ:
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت ﻋ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﳉﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻋﻼم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻀﺎء اﺟﺎزات ﺧﺎرج
ﻋﻤﺎن
 .٦ب :ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ:
• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟ½ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
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ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
.٦ج :ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ ازرق ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ:
• ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ëﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﻮل ﻓﻮاﺋﺪ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﻌﻠﻢ ازرق
 .٦د :ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ادﻻء اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﲔ
• ﺳﻴﺎﺣﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﻐﺎﻣﺮات ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ  اردن
 .٦ه :ﲤﻮﻳﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﺴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﶈﺪدة
• اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴــﻬﻞ ﳌﻌﻈﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  اردن وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴــﺎرات
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ذات إدارة وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ا¡ﻋﺘﺒﺎر  اردن

• ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
• ﺗﻮﻓ¼ ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷ¼ة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﺧﻴﺼﺔ

ﻣﺸﺮوع ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺳﻤﻮ و اﻟﻌﻬﺪ اﻣ¿ اﳊﺴﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎ¹
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻓ½ة اﺳ½داد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﻨﻌﺔ

١٫٣
 ١٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)ﻣﻘﺪر(
٪١٣٫٩
 ١١٫١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ١٥ﺳﻨﺔ
 ٨٫٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ١٩٫٢ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس
ﻏ¼ ﻣﻘﺎس

ﺗﻌﺘــ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺒﺤــﺮ اﳌﻴــﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ  اردن ﺣﻴــﺚ ﲤﺘــﺪ ﳌﺴــﺎﻓﺔ  ٤٠ﻛــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺎﻃﺊ
اﻟﺸــﻤﺎ ¹اﻟﺸــﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﺤــﺮ اﳌﻴــﺖ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﺑﻠﺪﻳــﺔ ﺳــﻮﳝﺔ ﺟﻨﻮﺑــﺎ إ¯ ﻤﻴــﺔ اﳌﻮﺟــﺐ .ﺗﻮﻓــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺒﺤــﺮ اﳌﻴــﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﻣﺰﻳﺠــﺎ ﻣــﻦ
اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ واﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨــﺎدق ﻣــﻦ ﺿﻤــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت أﺧــﺮى .ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﺷــﺒﻜﺔ ﻣﻜﺜﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻢ ﻫــﺬه اﳌﻨﻄﻘــﺔ وﺗﺮﺑﻄﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻋﻤــﺎن وﻋــﺪة ﻣﻨﺎﻃــﻖ أﺧــﺮى ﻣــﻦ اردن وﻣﻨﻬــﺎ ﻣﺎدﺑــﺎ وﻣﻨﺎﻃــﻖ أﺧــﺮى ﻣــﻦ وادي اردن
واﳉﻨــﻮب .أﺣــﺪ ﻣﻌــﺎ Ñﻫــﺬه اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻫــﻲ ﺣﺪﻳﻘــﺔ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﳌﻠﻜــﻲ اﻣــ¼ اﳊﺴــﲔ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ ا| و ¹اﻟﻌﻬــﺪ واﻟﺘــﻲ
ﲤﺘــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﺣﺔ  ١,٢٩٠دوﱎ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ ﻛﺠــﺰء ﻣــﻦ اﳌﺮﺣﻠــﺔ او¯ .ﻳﻌﺘــ ﻗﻀــﺎء اﻟﻮﻗــﺖ ﺧﺎرﺟــﺎ  اﳊﺪاﺋــﻖ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻣــﻦ أﻛــ ïاﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟ½ﻓﻴﻬﻴــﺔ إﻧﺘﺸــﺎرا  اردن وﺳــﻮف ﺗﻮﻓــﺮ اﳊﺪﻳﻘــﺔ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻟﻠــﺰوار ﻣــﻊ ﻣﺮاﻓــﻖ إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺎت أﻟﻌﺎب اﻃﻔﺎل وﻣﻨﺎﻃﻖ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﳌﻘﺎﻫﻲ وﻋﺪة ﻣﺴﺎرات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺰوار.
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

 ١٠،٢ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ  ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛ¼ات
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اäﺘﻠﻔﺔ ﻋ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ﳕﻮذج ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ أدﻧﺎه ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺄﺛ¼
اﳌﻨﺘﻘﺎة  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛ¿ات ا¡ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﺮواﺑﻂ رؤﻳﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ا´ﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋ Êاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اÉﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ
 دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اردن ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﻨﺠﺎح  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ¼ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ا¡ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋ Êاﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻘﺮة
ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إ¯ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛ¼ات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﳌﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻜﻞ اäﻄﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ ٣٫٢

ﻣﺜﺎﻻن ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وÏﺮﺟﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ

اﳊﻴﺎة  اﻟ

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اراﺿﻲ

ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﳊﻴﺎة ﲢﺖ
اﳌﺎء

اﳌﻔﺘﺎح

أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺄﺛ¼  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺄﺛ¼
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ

ﳝﻜﻦ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ

اﳊﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف
"اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻨﻤﻮ
اﻗﺘﺼﺎدي" ﻣﻦ أﻫﺪاف

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أن
ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺘﺄﺛ¼ اﳌﻀﺎﻋﻒ
ﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻫﺪاف
اﺧﺮى .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن

اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮع

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻮازن 

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ

اﺟﻮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺿﻤﻦ

ﺗﻮﻓ¼ اﻟﻮﻗﺖ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻮع

ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺄﺛ¼ات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق وﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻟâﻧﻮاع اäﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛ¼ات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  اردن .ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻋﺪة
ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ìﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺪﻓﺎن ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  Ñﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮاردة وﻫﻤﺎ "ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف" و "اﻟﺴﻼم
واﻟﻌﺪل واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ" ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻫﺪاف اﺧﺮى
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻳﻊ. ٣

ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻔﺌﺎت اﻟﺘﺄﺛ¼ ﳝﻜﻦ ﻟâردن أن ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺣﺮازه ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ١٥
ﻣﻦ أﺻﻞ  ١٧ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺈن
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺪد أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أي ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ
وﻧﻄﺎق ﻛﻞ ﺗﺄﺛ¼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ
 إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺄﺛ¼ اﻟﻮاردة  ﳕﻮذج ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻒ واﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﺜﻞ
اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ واﻟﺮواﺋﺢ واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺼﺮي ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﺄﺛ¼ﻫﺎ ﻳﻌﺘ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﺛ¼ات اﺧﺮى .وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺈن "ﻛﻠﻒ اﻟ½وﻳﺞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ" ﻻ
ﺗﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻴﺴﺖ
ﺗﺄﺛ¼ا ﻋﺎﻣﺎ.

٥٧

٥٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

١١.٢

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ

ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺜﺎﻻن ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺑﻂ

إﻧﺘﺎج وأﻣﻦ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﳉﻮع

آﺛﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ وأﻫﺪاف

ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ
اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ
اﳌﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ وﳕﻮ ا¡ﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا¡ﺑﺘﻜﺎر واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳊﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
ﻣﺪن وÙﺘﻤﻌﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

.
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺄﺛ¿
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎه
ﺗﻐ¼ اﳌﻨﺎخ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻴﺪ
ﺗﺄﺛ¼ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻔﺎق اﳌﻮﻇﻔﲔ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻴﺎه

ا¡ﺳﺘﻬﻼك وا¡ﻧﺘﺎج اﳌﺴﺆوﻻن

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ

اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺧﻲ

اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ

اﳊﻴﺎة  اﻟÊ
اﳊﻴﺎة ﲢﺖ اﳌﺎء
اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اراﺿﻲ
إﺳﺘﻘﺮار اóﺘﻤﻊ
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

 ١٢.٢ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﺎذج اﻋﻤﺎل ﻟﻔﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع ﻄﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﳌﻴﺎه
واﻟﺮي وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﳌﻴﺎه
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻮﻗﻊ اﳌﺸﺮوع ﳝﻜﻦ ﳌﻄﻮري اﳌﺸﺮوع

ﻳﻌﺘ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛ¼ات اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﻤﻜﻨﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺒﺪأ دراﺳﺎت ﻣﺎ

اäﺘﻠﻔﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ أﺟﻞ أن

ﻗﺒﻞ اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودراﺳﺎت اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻫﺬه

ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ إ¯ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻤﺎذج

واﻟﻔﺮص اﳌﻘ½ﺣﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ

اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد

ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﺎذج ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻟﺘﺸﻜﻞ اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺗﻨﻔﻴﺬ

اﺧﺮى.

اﳌﺸﺮوع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﲟﻨﻬﺠﻴﺎت اﳌﺸ½ﻳﺎت وﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻀﺦ واﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮم

وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﰎ إﺧﺘﻴﺎر

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﻋﻄﺎء ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﳌﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺸﺮوﻋﲔ ﻟﻄﺮح ﺣﻠﻮل ﻟﺒﻌﺾ اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اردﻧﻴﺔ

اﳌﻄﻮر اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺑﻌﺪ إﺧﺘﻴﺎر
ّ

ﻋﻤﺎن واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ(
)اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ّ

ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ وإﻋﺪاد إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ وإﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳕﺎذج اﻋﻤﺎل .ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺑﻌﺎد اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﳌﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﺳﺘﻘﻄﺎب

واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أدﻧﺎه:

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺷﺮاء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﳌﺸ½ﻳﺎت واﻟﺒﻨﺎء

ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺸﻳﺎت اﶈﺘﻤﻞ  ﲢﻠﻴﺔ وﺿﺦ اﳌﻴﺎه
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺗﺨﻄﻂ وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﲢﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻮارد
ﻋﻤﺎن
اﳌﻴﺎه اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻏ¼ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ّ
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪي زﻣﺔ ﺷﺢ اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اردن .ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ

وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘﺎ ¹ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﻀﻲ
ﻗﺪﻣﺎ  ﺑﻨﺎء وإﻃﻼق وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت.

ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺸﻳﺎت اﶈﺘﻤﻞ  ﻣﺸﺮوع
ﻋﻤﺎن
اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ّ

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺦ  إﺳﺘﺒﺪال اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﻘ½ح وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻋ اﻟﺸﺒﻜﺔ

ﻋﻤﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﻣﺸﺮوع اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ّ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺦ واﻟﺘﺤﻠﻴﺔ.

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺸﺤﻦ

ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒ¼ة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻜى اراﺿﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻧﺸﺎء

ﻟﺸﺮاء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﻧﻘﺎط اﻟﺸﺤﻦ وﺗﺴﺎﻋﺪ اﺋﺘﻼف اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺪ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ

اﳌﻄﻮرة ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳉﻬﺔ
ّ

اراﺿﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻮﺻﻮل إ¯ إﻧﺘﺎج ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ .ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ووزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫﻴﺌﺔ

واﳌﺸ½ﻳﺎت واﻟﺒﻨﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ .ﲤﺘﻠﻚ وزارة

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻌﺎدن ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟïوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺧة ﺣﺪﻳﺜﺔ  ﻃﺮح ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﻟ½ﺧﻴﺺ ﻧﻘﺎط اﻟﺸﺤﻦ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺪرت وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت

ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻄﺎءات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﳉﻬﺔ

ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺤﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ

اäﻮﻟﺔ ﺑﺈﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ

ﻫﺬه اﻟ½ﺗﻴﺒﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ.

ﻣﻮﺿﺢ  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺎ ¹أدﻧﺎه ﲤﻜﻨﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ  اﻟﻌﺎم ٢٠١٥
ﻣﻦ ﺷﺮاء  ٢٠٠ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ

وﻗﺪ ﻃﻠﺐ اﺋﺘﻼف اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻗﺮار ﻓ½ة

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘ½ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺳﻤﺎح ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم إﻧﺸﺎء وﲤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ

ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج

ﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ وﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  Ñﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ.

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ  اﳌﺮﺣﻠﺔ
او¯.

٥٩

٦٠

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

 ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺋﺘﻼﻓﺎت أﺧﺮى ﺗﺒﺪي إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺒﻨﺎء

وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ  ﺟﻌﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺧﺘﺒﺎر

وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﶈﻄﺎت .وﻟﻜﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻔﺘﺢ اóﺎل أﻣﺎم

ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎ ¹اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺳﻴﻜﻮن  اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح ﻋﻄﺎءات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﻣﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓ½ة

ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  ٤٫٢اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ

اﻟﺴﻤﺎح اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺋﺘﻼف اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﺬي ﺳﻴﺆدي إ¯ ﺿﻤﺎن

ﻫﺬه اﻟ½ﺗﻴﺒﺎت.

أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ  اﳊﺎﻟﺔ
اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪات ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻴﺔ وﺳﻮف ﲡﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳌﺪة  ١٢-٦ﺷﻬﺮا

ﺷﺤﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﻜﻠﻒ

ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﺄﺛ¼ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﳉﺪوى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح

واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق .ﺳﻴﻘﺪم ذﻟﻚ دﻋﻤﺎ ﺧﺘﺒﺎرات اﳉﺪوى اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ

اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﺢ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻣﺘﻴﺎز ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ

ﺑﺪأﺗﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ .ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺌﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﻄﺎق ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟ½ﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ا´ن.

اﻟﺸﻜﻞ ٤٫٢

ﻋﻤﺎن
ﲢﻠﻴﻞ دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻋﻤﺎل ﶈﻄﺎت ﺷﺤﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ّ

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ول  ٢٥٠ﻄﺔ ﺷﺤﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ﻋﻤﺎن
٥ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $
٤ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $
٣٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $
٢٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $
١ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ $
-$
١ ٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ - $

١

٢

٣

٤

٥
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٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

اﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎ¹

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻌﻮاﺋﺪ

١٤

١٥

١٦

ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

٦١

٦٢

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٣
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ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﻋﻨﻘﺪة ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﳌﺎذا ﻋﻨﻘﺪة اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺒﺎدرات؟
ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺮص اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﶈﺪدة ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﻢ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¿ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ا¡ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ.
ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮص اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﶈﺪدة  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ) öﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ( إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺪى
ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳋﺎص أو ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐ¼ة
ﻧﺴﺒﻴﺎ وذات ﺗﺄﺛ¼ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺞ .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﳝﻜﻦ
ادﻋﺎء ﺑﺄن اﺳﺘﺜﻤﺎر  اﳌﺒﺎدرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻔﺎﻗﻢ
ìﺎوف اﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﻟâردن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ إزدﻳﺎد  اﻟﻄﻠﺐ ،اذا ﰎ
إﻋﺘﺒﺎره ﻛﻤﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ.
وﺑﺎﻟﺘﺎ ¹ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﺟﺪا ﲡﻤﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎ ﻟﻔﻬﻢ"
اﳌﻜﺴﺐ" اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.

ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ وإدﺧﺎل إﺟﺮاءات ﻣﻜﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ .ﺳﻮف ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ )اﻟﻌﻨﻘﺪة( ëﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ:
• ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻠﻤﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒ¼ة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ اﺛﺮ
اﺳ½اﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﳌﻨﻔﺮدة.
• ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ داﺧﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ،
ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴ¼ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ  اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟ½ﺧﻴﺺ ﻄﺎت ﺷﺤﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت.
• ﲢﺴﲔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘ ﺿﺮورﻳﺔ
ﻟ»ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺸ½ﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ /اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﲤﻨﻊ اﻟﺘﺄﺛ¼ات ﻏ¼ اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻬﺎ.
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ ذﻟﻚ ،ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻘﺪة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ.

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اذا ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺑﺈﻧﺴﺠﺎم ﺗﺎم وﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺰز ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ .وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺳﺘﺜﻤﺎرا
ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص .اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﻔﺮدة
ﻗﺼ¼ة اﳌﺪى ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺼﻐ¼ ﻟﻦ ﲢﻔﺰ اﻟﺘﻐﻴ¼ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ
اﳌﻄﻠﻮب.

اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻨﻮاة
ﻟﻌﻨﻘﻮد ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
إﻗ½ﺣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "ﳑﺮا أﺧﻀﺮا" ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎ  ¹اردن ،وﻫﺬا
ﺳﻴﺴﻬﻞ دﻣﺞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
وﻳﺤﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺪ .ﻳﺒﺪأ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﻤﺎن
وﻳﺼﻞ ا¯ اﻟﻌﻘﺒﺔ  اﳉﻨﻮب وﻫﺬا ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﳑﺮا
ﻣﺘﺼﻼ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑ½اﺑﻂ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ .ﻳﻌﺘ ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع أﺧﻀﺮا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا
اﻟ½اﺑﻂ اﶈﺴﻦ ﻛﻤﺤﻔﺰ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻟﺪﻳﻪ
اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻤﺮ ا¯ داﻓﻊ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 اردن.
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻘﻮم  ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺼﻼت

ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻏ¼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ا¯ ﻣﻨﺼﺔ

اﶈﺘﻤﻠﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ،ﰎ إﻗ½اح "اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي اﻟﺬﻛﻲ" واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﶈﺪدة  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ،öﻓﺮص

اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺒﺎدرات اﳊﻀﺮﻳﺔ .واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ إﻇﻬﺎر ﻛﻴﻒ أن

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﳌﺒﺎدرات اﳌﺸ½ﻛﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎر

أﺧﺮى ذات أوﻟﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻏ¼ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ 

اﳊﻀﺮي ﻛﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ .ﻛﻤﺎ ﰎ إﻗ½اح ﻋﻨﻘﻮد اﳌﻨﻌﺔ

اردن .ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎون ﺧاء ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة  اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ادارة اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد واﳌﻴﺎه 

واﳋﺎص ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮواﺑﻂ ذات اﻫﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.و ﻳﺸﻜﻞ اﳌﻤﺮ

اردن ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺤﻔﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 

اﺧﻀﺮ اﳌﻘ½ح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) أﻧﻈﺮ اﳌﺮﺑﻊ 

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( اﺳﺎس ﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ واﻟﺬي ﺳﻴﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ
دﻣﺞ اﳋﻄﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  اردن  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﻳﻮﻓﺮ
اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻨﻘﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ورﺑﻂ ﻋﻤﺎن واﻟﻌﻘﺒﺔ ﺑﺨﻄﻮط ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﺔ.

ﺷﻜﻞ ١٫٣

ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اوﻟﻮﻳﺔ .اﻣﺜﻠﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ إﺳﺷﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻃﻴﻔﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا¡ﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اردﻧﻴﺔ ﺳﺘﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻌﺎ.

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﺰراﻋﺔ
،اذا  Ñﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺬر
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﺪادات
اردن ﻣﻦ...

ral relationships

اﳌﻴﺎه
ﲢﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ...

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اذا ﰎ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ا¯ ﻣﻜﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎدة
راﺷﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ...

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

،ﻳﺘﺄﻣﻞ أن ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼ ﻛﻘﻄﺎع
واﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدات
ﺿﺨﻤﺔ  ﺣﺠﻢ...

ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ...

اﻟﻨﻘﻞ

ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ا¯ ﲢﺴﻴﻨﺎت
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ل...

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 ٢.٣ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ  ﻫﺬه اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮﻳﻀﺎح اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ اﳌﻌﺰزة ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
واﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ؛ ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ،اﻟﺬﻛﺎء اﳊﻀﺮي واﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .ﻟﺪى ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻐﺮا ﺧﺎص ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳝﺘﺪ ﻋ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻤﺎل-اﳉﻨﻮب اﳌﻬﻢ
ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺒﺔ وﻋﻤﺎن .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﺬﻛﺎء اﳊﻀﺮي واﳌﻨﻌﺔ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻌﺘ ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  اردن .ﻋﻨﻘﻮد اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﳝﻜﻦ رؤﻳﺘﻪ ﻛﺄﺣﺪ اﻻﺷﻜﺎل اﳌﻬﻤﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ
ﳌﺒﺎدرة "اﳌﺴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ" اﳌﺬﻛﻮرة  رؤﻳﺔ اردن ﻟﻌﺎم
 .٢٠ ٢٥ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺤﻮ ìﺮﺟﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺞ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﺼﺪات رﻳﺎح ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺰارع اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ.
ﺗﻌﺘاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻳﺮادات ،ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮى
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﻄﺮة اردن .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  اردن ﻗﺪ ﻻ ﺗﺆدي ﻟﺰﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﺰوار ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ  اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻬﻲء
اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓ¼ ﻣﺼﺎدر
ﻋﺎﺋﺪات ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻤﺮار  اﺳﺘﺜﻤﺎر 
دواﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ .إن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﳌﻜﺎ öاﳌﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎديء ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ
أﻳﻀﺎ  ﺿﻤﺎن أن ﻳﻨﻈﺮاﻟﺴﻴﺎح ﻟâردن ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن ﻟﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎ.

٦٥

٦٦

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺸﻜﻞ٢.٣

ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﻟﻌﻨﻘﻮد اول:
ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﻳﺘﻤﺤــﻮر ﳑــﺮ اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ ﺣــﻮل ﻣﺸــﺮوع اﳌﻤــﺮ اﺧﻀــﺮ ﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻟــﺬي ﳝﺘــﺪ ﻋــ Êﻫﻴــﻜﻞ اردن اﳌﻤﺘــﺪ
ﺑــﲔ اﻟﻌﻘﺒــﺔ وﻋﻤــﺎن ،وﻫــﺬا ﻳﻮﻓــﺮ ا¡ﻃــﺎر اﻟﻌﻤﻠــﻲ ﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺘﺸــﺎﺑﻜﺔ .وﺳــﻴﺘﻢ اﻟﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ ﲢﺴــﲔ ﻣﺮوﻧــﺔ
اﻟﻄﺎﻗــﺔ  اردن ﻛﻤــﺎ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓــ¿ ﻓــﺮص ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻨﻤــﻮ ا¡ﻗﺘﺼــﺎدي ﻋﻠــﻰ إﻣﺘــﺪاد اﻟﻄﺮﻳــﻖ .و ﺑﺎﺧــﺬ ﺑﻌــﲔ ا¡ﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻔــة
اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠــﻲ ﻋــﻦ اﻟﻮﻗــﻮد اﺣﻔــﻮري ﻟﺘﻮﻓــ¿ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻳﻨﺼــﺢ ﺑﺈﺳــﺘﻐﻼل ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﻣﺜــﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﻟﻄﺮﻳﻖ.

اﻟﻌﻨﻘﻮد اﻟﺜﺎ:ì
اﻟﺬﻛﺎء اﳊﻀﺮي

اﻟﻌﻨﻘﻮد اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻳﻬﺪف اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اردن
اﳊﻀﺮﻳﺔ ا éﻣﺪن ﺧﻀﺮاء
ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻨﻘﻮد ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر
Ùﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن
ﺗﺴﺘﺨﺪم ¡ﻋﻼن اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳊﻀﺮﻳﺔ )ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺧﻀﺮاء( ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﶈﺘﻤﻠﲔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﻠﻖ
أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ
ëﺴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻳﻬﺪفﻋﻨﻘﻮداﳌﻨﻌﺔ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔﻟﺘﻘﻮﻳﺔاíﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔواﻧﻈﻤﺔاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮع
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺼﺎدر واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اîﺛﺎراﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.ﻳﻌﺘÊ
ﺗﻮﻓ¿اﻟﻮﻇﺎﺋﻒﻋﻨﺼﺮاﻣﻬﻤﺎ
اﻟﻌﻨﻘﻮداﻟﺮﻳﻔﻲﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺘﻮزﻳﻊاﳌﺘﺴﺎويﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋ Êاﳌﻤﻠﻜﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس أن اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن
ﺗﺴﺎﻫﻢ  دﻋﻢ ا¡ﺳﺘﻘﺮار
اﳌﺘﻮﻗﻊﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ-وﻟﺬﻟﻚ
أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  -ﻇﻞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎتاﳊﺎﻟﻴﺔﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﺑﺴﺒﺐاﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟòﻣﺎن  اردن
واﳌﻨﻄﻘﺔﻛﻜﻞ.

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﻟﻌﻨﻘﺪة ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻔﺮص اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﶈﺪدة ،ﻻ ﻳﺠﺐ إﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ .ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﻫﺬه
اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏ¼ واردة ﺣﺎﻟﻴﺎ  ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،وﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ دﻣﺞ ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ .إن اﻟﻌﻨﻘﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻜﺎﺳﺐ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﻢ.

ﻫﻨﺎك ëﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﺜﻼث

ﻗﺪرة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺮﻧﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا´ن

اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﳝﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﳝﻜﻦ

ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﻮج ،واﻟﻌﻤﻞ  ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ

ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع آﺧﺮ ﻟﻜﻲ

اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮﻣﻊ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ  ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻘﻮد .و ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﻳﺘﻢ إﻋﺘﺒﺎره ﻣﺸﺮوع ﻟﻨﻤﻮ أﺧﻀﺮ ﻣﻊ إﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ

اﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﲔ ﳋﻂ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﺆدي ا¯ ﺗﺨﻠﺺ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ

داﺋﻢ .وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﳝﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت أن ﺗﻜﻮن داﻋﻤﺔ

اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري  ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻮﻗﻮد ارد.ö

ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
إﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﻟﻘﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ دﻓﻊ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺣﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.

٣٫٣

ﻋﻨﻘﺪة اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ :ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﻋﻨﻘﻮد ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻜﺮة ﻋﻨﻘﻮد ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪأي ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻛﺎن ﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺒﺎدرات أﺧﺮى
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳕﻮ أﺧﻀﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﲢﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰎ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ
ا¯ اﻟﻌﻨﻘﻮد ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺗﻔﻊ ﳉﺪواﻫﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰎ إﻗ½اح اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة
ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري ١.ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح واﳋﻼﻳﺎ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ،ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺪﱘ

٦٧

٦٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺸﻜﻞ ٣٫٣

ﻋﻨﻘﻮد ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.

ﻋﻨﻘﻮد ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﻳﺮﻛﺰ ﳑﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺘ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 

ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ
اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﻌﻨﻘﻮد ﻣﺎﻋﺪا ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ
ﻣﻴﺎه ﻋﺎدﻣﺔ

اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع .ﻫﻨﺎك ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﺪد
ﻛﺒ¼ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ  ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻘﻮد ﺗﻌﻮد ا¯ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﺴﺎﺋﺪة  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳉﻐﺮا ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﻛﻤﺤﻔﺰ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺧﻀﺮ .وزارة اﻟﻨﻘﻞ ووزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟïوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ اóﻤﻮﻋﺎت

اﳌﺰارع
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

اﳌﻔﺘﺎح

اﳌﺸﺮوع

اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ

ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻌﺎن
اﻟي

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.

ﺻﻼت أﺳﺎﺳﻴﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

ﺻﻼت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻳﻮﻓﺮ ﺣﺠﺮ أﺳﺎس ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﻣﺪادات

أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻘﺮار

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ

ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ

إﻣﺪادات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا ﻋﻨﺼﺮا إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ .وﻣﻊ

ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

ﻣﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ

ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ وزارات

اﻟﻨﺎﲡﺔ ،اﻟﻨﻤﻮ

ﻋﻜﺲ اﻟﻈﺮوف اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺮاﻛﺰ

أﺧﺮى واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص أن

اﻗﺘﺼﺎدي،اﳌﻨﻌﺔ وﻓﻮاﺋﺪ

اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻃﺎﻗﺔ أﻛ ïﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ .إن ﻣﺒﺎدرات

ﺗﻮﻓﺮﻣﺪﺧﻼت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻤﺎ

إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺰارع اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻣﺰارع

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ

اﻟﺮﻳﺎح ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛ¼ﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼  .وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻓﺈن
اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ ﺳﻮف ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮل
اﳌﻴﻨﺎء اﻟي ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ.

اﳌﺰارع اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
وﻣﺰارع اﻟﺮﻳﺎح

ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓ¼ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﶈﺎﻳﺪة
اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اردن اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻟﻨﻔﻂ ،ﲡﻌﻞ اردن رﻫﻴﻨﺎ ﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ
.ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻫﺬا

وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ،وزارة اﻟﺰراﻋﺔ،
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﺸﺮوع

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ
اﻟﺸﺤﻦ

ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺳﻴﻤﻨﻊ اردن ﻣﻦ اﻟﻨﺰع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن وﲢﻘﻴﻖ
اﻣﺎن  اﻟﻄﺎﻗﺔ . ٢ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء
اﳌﺰارع اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒ¼ة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎرات
ﻃﺎﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻣﺪاد اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ
 ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع  ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،اﳌﻴﻨﺎء اﻟي،
وﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻳﺠﺐ
إﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﺮﺑﻮن ﺎﻳﺪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ
ﻧﻘﻞ اﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺷﺮاﻛﻬﺎ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع.

ﺳﻴﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎر ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒ¼ا 
اﻟﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻓ¼  وﻗﺖ
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ .وﻫﺬا ﺳﻴﺸﺠﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺒﺔ وﻣﻌﺎن
وﻋﻤﺎن ﳑﺎ ﺳﻴﺆدي ا¯ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺄﺛ¼
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ إﻧﻔﺎق اﳌﻮﻇﻔﲔ .واذا وﻓﺮت
ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  زﻳﺎدة ﺗﻨﻘﻞ اﻓﺮاد اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ 
.اﳌﺮاﻛﺰ اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

وزارة اﻟﻨﻘﻞ ،وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟïوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﻫﻲ اﳉﻬﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ
اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﺈن
ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻮ
ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع.

ëﻄﺔ إﻋﺎدة
إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه
اﻟﻌﺎدﻣﺔ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟòﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻮﻳﺚ
ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎه ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ
زﻳﺎدة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻴﺎه

ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﳌﺎء واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳌﻤﺮ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺨﻔﺾ ﻣﻦ ا´ﺛﺎر
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﲡﻨﺐ ﺧﻄﺮ إﻟﻘﺎء
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ  اﻟﻘﻨﻮات اﳌﺎﺋﻴﺔ
وﺗﺪﻣ¼ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻤﻴﺔ ﺿﺎﻧﺎ
ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﳊﻴﻮي .أﻣﺎ آﺛﺎره اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻋ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
واﳌﻤﺮ اﺧﻀﺮ.

وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي ﻫﻲ
اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن
اﻟﻮزارات اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
اﳌﺒﺎدرات اﺧﺮى ﻣﺜﻞ
وزارات اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻨﻘﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ
إﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه
ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳌﻤﺮ.

ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻌﺎن اﻟÊي

ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓــﻊ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
إزدﻳﺎد ﻋﺪد ﻓﺮص
اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ وزﻳﺎدة 

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺎﺛ¼ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻌﺎن اﻟي ﻋﻠﻰ وﺻﻠﺔ ﺳﻜﺔ
ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻌﻘﺒﺔ .ﺳﻴﺨﻠﻖ اﳌﻴﻨﺎء
اﻟي ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻃﻠﺐ
ﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺮى ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ووزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳉﻤﺎرك ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯

وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻦ ﲢﺴﲔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳉﻐﺮا
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﺸﺮوع

٤٫٣

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي

ﺳﻜﺎن اﳌﻮﻇﻔﲔ .وﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺬﻳﻦ رﲟﺎ ﻗﺪ
ﻳﺨﺴﺮوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ 
اﻟﺸﺤﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ .ﺳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ وﻣﺰارع
اﻟﺸﻤﺲ/اﻟﺮﻳﺎح أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء اﻟي آﺛﺎر
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ واﻣﻦ
اﳌﺎﺋﻲ

ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎن .ﻛﻤﺎ
ﳝﻜﻦ ﺟﺬب اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﻋ ﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
وﻋ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳉﻐﺮا
اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻘﻮد
ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ.

ﻋﻨﻘﺪة اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ :اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي اﻟﺬﻛﻲ

ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ëﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء اﺧﺮى ﻟﺒﻨﺎء ﺻﻮرة
ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﺮﻛــﺰ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔــﺔ .وﻫــﻲ
ﻟﻴﺴــﺖ ــﺪدة ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎ وإﳕــﺎ إﺳ½ﺷــﺎدﻳﺔ وﺗﺸــ¼ ا¯ ﻣﻨﻄﻘــﺔ

اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي اﻟﺬﻛﻲ

ﺣﻀﺮﻳﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ  اردن

ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي اﻟﺬﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ٤.٣

اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي اﻟﺬﻛﻲ

اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي اﻟﺬﻛﻲ
ﺳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي
اﻟﺬﻛﻲ ،وذﻟﻚ ﻧﻪ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼ ﻋﻠﻰ

ﻣﻜﺐ ﻧﻔﺎﻳﺎت
ﺻﺤﻲ

اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺛ¼ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ .إن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي

ﺧﻂ ﺑﺎص
ﺳﺮﻳﻊ

ﺳﻴﺎرات
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻦ ﻣﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ ﻄﺎت ﺗﻨﻘﻴﺔ اﳌﻴﺎه
اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺤﺴﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼ ﻣﻦ ﺗﺄﺛ¼اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺸﺮوع ﺣﻀﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓ¼ ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت .اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ،

ﺣﺪاﺋﻖ
ﻋﺎﻣﺔ

اﳌﻔﺘﺎح

ﻏﺎز ﺣﻴﻮي
ﻣﻦ ﻄﺎت
اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ وﻣﻜﺎب
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﺻﻼت أﺳﺎﺳﻴﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

وزارة اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺑﲔ ëﻤﻮﻋﺔ اﳉﻬﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﺻﻼت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﺸﺮوع

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓ¼ ﻣﺸﺮوع رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻌﺮوف ﳉﺬب
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﻀﺮاء،
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ )اذا ﰎ
ﺗﺨﻀ¼ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ(

ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺳﻠﺐ ﻟﺐ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻮر
إﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﳊﻀﺮي
ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳕﻮ أﺧﻀﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ .وذﻟﻚ ن ادﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻀﺮاء ﻳﺼﻠﺢ
ﻓﻘﻂ اذا ﻛﺎﻧﺖ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن.
وﺑﺎﻟﺘﺎ ¹ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ
ﻣﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،واﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ
واﳋﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻛﻤﺒﺎدرة رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى واﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻗﺒﻮل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺒ¼  اردن.

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ وزارة
اﻟﻨﻘﻞ ﻫﻲ أﻓﻀﻞ إﺧﺘﻴﺎر
ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻫﺬه
اﳌﺒﺎدرة ،وﳝﻜﻦ وﺿﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻛﺈﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
وﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ
إﺳﺘﻘﻄﺎب وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟïوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع
ﻟﺘﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ إﻣﺪادات
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.

ﻣﻜﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ
ﺑﻴﺌﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ أﻛ ïﺻﺤﻴﺔ
وﲤﻜﲔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي
ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﳋﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻋ ﲡﻨﺐ اﻟﻌﺼﺎرات
اﻟﺮاﺷﺤﺔ وﻣﻠﻮﺛﺎت اﻟﻬﻮاء.

ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ اردﻧﻴﺔ ﻣﻜﺎب
ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻃﺮاﻓﻬﺎ .وﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ رﺷﺢ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮة  اﻟﻘﻨﻮات اﳌﺎﺋﻴﺔ وإﻧﺒﻌﺎث
أﺑﺨﺮة ﺿﺎرة ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎﻧﻊ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻤﺪد
اﳊﻀﺮي .وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺰداد ﻫﺬا اﻟﺘﺎﺛ¼ ﻣﻊ
اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  اﳌﻜﺐ ﺑﻬﺬا
اﺳﻠﻮب ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي ﻧﺤﻮﻫﺎ .إن
ﺗﺒﻄﲔ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ  ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ.
وﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ
ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏ¼ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﺜﻞ إﺳﺘﻌﺎدة
اﳌﻮاد .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﺣﺪاﺋﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻜﺎب اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻮاﻗﻊ
اﳌﻜﺎب اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ إﻏﻼﻗﻬﺎ وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ا¯
ﺣﺪاﺋﻖ.

وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻨﺴﻖ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
وﺗﺒﻄﲔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻜﺎب
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  اﻣﺎﻛﻦ
اﳊﻀﺮﻳﺔ .اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ¼
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻧﺤﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﺮط
 ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.

إﻋﺎدة إﺳﺘﺨﺪام
اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ
واﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي ﻣﻦ
إﻋﺎدة إﺳﺘﺨﺪام

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻣﻦ
إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﺳﺘﻬﻼك ﺣﻀﺮي أوﺳﻊ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﻓ¼
اﳌﺎء واﻟﺴﻤﺎد ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻌﺔ 
ﺳﻴﺎق ﺗﻮﻓ¼ اﳌﺎء 
.ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺪرة اﳌﻴﺎه

ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎ ¹ﺟﻌﻞ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰي أﻛï
إﺧﻀﺮارا.وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ راﺑﻂ إﺳ½اﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﺗﺪﺧﻞ
اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﲟﺎ أن ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻤﺎن 
ﺗﺨﻀ¼ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﳝﻜﻦ ﳌﻨﺸﺄة إﻋﺎدة
إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺎء
واﻟﺴﻤﺎد ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ  داﺧﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮد.
وﳝﻜﻦ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻣﺪاد ﻣﻦ اﳌﺎء أن ﻳﺠﻌﻞ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟïوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،وزارة
اﻟﺒﻴﺌﺔ ووزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺴﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ إﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت 
اﻟﺴﻴﺎق اﳊﻀﺮي .ﻳﺠﺐ
أﻳﻀﺎ إﺳﺘﺸﺎرة ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﻴﺎه اردن  إﻋﺎدة
إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ،
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت أن ﺗﻘﻮد
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﺸﺮوع

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻗﺮارات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﻞ اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻗﻌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ رﻓﻀﻬﺎ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس أﻧﻬﺎ  ،ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﺟﻬﺎد اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛ¼ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻠﺒﻲ  ﺣﺮﻣﺎن اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ
اﶈﺘﻤﻠﺔ.

اﳌﺘﻨﺰﻫﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﰎ ﲢﺮﻳﺠﻬﺎ.

ﺧﻂ اﻟﺒﺎص
اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﳌﺸﺎرﻳﻊ
 اﻟﻌﻨﻘﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎب
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ رﺑﻂ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟ½ﻓﻴﻬﻴﺔ 
اﻟﻌﻨﻘﻮد ﻣﺜﻞ اﳊﺪاﺋﻖ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﳝﻜﻦ ﳋﻂ اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ أن ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ أﺧﻀﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ  اﳌﺮاﻛﺰ اﳊﻀﺮﻳﺔ .وﻋ ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻄﺮق ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻋ إﺣﺪاث ﺗﻮﻓ¼  اﻟﻮﻗﺖ اذا
أﺿﻴﻔﺖ ا¯ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﺑﺄن ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻨﻔﺴﻪ دورا ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎص
واﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اذا ﰎ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻌﻨﻘﻮد اﳊﻀﺮي ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ،ﺑﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺎص ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳉﻐﺮا
ﻏ¼ اﳌﻜﻠﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳋﻂ اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ أن
ﻳﺼﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﻨﻘﻮد
.اﳊﻀﺮي ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ

وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
ﺳﺘﻜﻮﻧﺎن ﻣﺴﺆوﻟﺘﺎن ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ – ورﲟﺎ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺳﺘﻘﻄﺎب ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص.

اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳋﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت
اﳋﻀﺮاء  اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳊﻀﺮﻳﺔ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟ½ﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ  اﳌﻨﺎﻃﻖ
.اﳊﻀﺮﻳﺔ

ﺿﻤﺎن أن ﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻀﺮي ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳋﻀﺮاء ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺎﻣﺎ ﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ
اﳊﻀﺮﻧﺔ اﺧﺮى اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ  ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻘﻮد
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮان واﻟﺘﻐﻴ¼  إﺳﺘﺨﺪام
اراﺿﻲ .ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ أراﺿﻲ اﳌﺘﻨﺰﻫﺎت ﺧﺪﻣﺎت
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﳊﺪاﺋﻖ ﻟﻠ½ﻓﻴﻪ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺎﻛﻲ اراﺿﻲ
اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ اردﻧﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳊﻴﻮاﻧﺎت
اﶈﻠﻴﺔ .إن ﺗﻮﻓ¼ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﻀﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ¼ ﻟﻠاﻣﺞ اﺧﺮى  ﺑﻨﺎء
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳊﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة " اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳋﻀﺮاء"
وﲡﻌﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬاﺑﺔ
ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ
.ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺘﻤﻠﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻤﺎ
اﳌﺴﺆوﻟﺘﺎن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¯ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ
وﻣﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

٥.٣

ﻋﻨﻘﺪة اﳌﺒﺎدرات و اﳌﺸﺎرﻳﻊ :ﻋﻨﻘﻮد اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻋﻨﻘﻮد اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

وﻟﻜﻨــﻪ ﻳﻘــﺪم ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﺧــﺮى ﻟﺘﺪﻋــﻢ اﻟﻨﻤــﻮ ﺣــﻮل اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ
وﻛﻤــﺎ ﻳﻮﻓــﺮ ﻣﺼــﺎدر ﻟﺘﺴــﻬﻴﻠﻬﺎ واﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ أﺛﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ،وﻫــﻮ
ﻟﻴــﺲ ــﺪدا ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﻐــﺮا ﺑــﻞ ﻫــﻮ دﻻ ¹ﻟﻴﻌﻜــﺲ ﻣﻨﺎﻃــﻖ رﻳﻔﻴــﺔ
.ﳕﻮذﺟﻴﺔ  اردن

ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻋﻨﻘﻮد اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ٥.٣

ﻋﻨﻘﻮد اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻋﻨﻘﻮد اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻳﺘﻤﺤــﻮر ﻋﻨﻘــﻮد اﳌﻨﻌــﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ ﺣــﻮل ﺗﻮﻓــ¼ ﻣﺼــﺪر ﻣﻴــﺎه

اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻛﺤﺎﻓــﺰ ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﳌﺴــﺘﺪام ﺣﻮﻟــﻪ .ﻛﻤــﺎ أن ﻟﻬــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ أﻛــ ïاﻟﺼــﻼت أﻫﻤﻴــﺔ ﻣــﻊ اﳌﺒــﺎدرات واﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﺧــﺮى  اﻟﻌﻨﻘــﻮد  -اﳌﻨﺘﺠﻌــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ واﻟﻘــﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺰارع
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺰوﻳﺪ
اﳌﻴﺎه

وﺗﻘــﺪﱘ ﺗﻨــﻮع  اﶈﺎﺻﻴــﻞ اﳉﺪﻳــﺪة ﺳــﺘﻜﻮن ﻛﻠﻬــﺎ
ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ¼ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻓــ¼ اﳌﻴــﺎه .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻳﻮﺟــﺪ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺒــﺎدرات واﳌﺸــﺎرﻳﻊ
ﺗﺘﻤﺤــﻮر ﻋﻠــﻰ ﲢﻔﻴــﺰ اﻟﻨﺸــﺎط اﻗﺘﺼــﺎدي ﺣــﻮل اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ.
وزارة اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ،وزارة اﳌﻴــﺎه واﻟــﺮي ،اﳌﻨﻈﻤــﺎت ﻏــ¼
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺑــﲔ اóﻤﻮﻋــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬــﺎت

ﺗﻨﻮع اﶈﺎﺻﻴﻞ
اﳉﺪﻳﺪة

اﳌﻔﺘﺎح

اﳌﻌﻨﻴﺔ.

ﺻﻼت أﺳﺎﺳﻴﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

ﺻﻼت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳌﺸﺮوع

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺰوﻳﺪ
اﳌﻴﺎه

ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﺿﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻟ»ﺳﺘﻬﻼك واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺒﺸﺮي ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﺾ إﺳﺘﻨﺰاف ﻣﺼﺎدر
اﳌﻴﺎه اﳊﺎﻟﻴﺔ 
اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻌﺔ
ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ،
ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة

إن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻴﺎه ﺳﻮف ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا
ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻛﻤﺤﻔﺰ
رﺋﻴﺴﻲ óﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻘﻮد.
ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺪدة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺮﻳﻔﻲ ،وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻄﺔ ﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه ،ﺳﺪ أو ﳕﻮذج ﻟﻠﺤﺼﺎد
اﳌﺎﺋﻲ .ﻳﻌﺘ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ  ﻏﺎﻳﺔ اﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻘﻮد
ﺣﻴﺚ أن اﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺿﺎﻏﻄﺎ 
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .اذا ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى دون زﻳﺎدة  اﻟﺘﺰوﻳﺪ
اﳌﺎﺋﻲ ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺔ
وادي اردن ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻖ ﻣﻊ
وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
 اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﺸﺮوع

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﻨﻌﺔ اردن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ
إزدﻳﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه .ﳝﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎدرات
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻴﺎه أن ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳕﻮ أﺧﻀﺮ
أﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻘﻮد .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن ﺧﺰان
اﻟﺴﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻇﻒ ﻛﺤﺎﺿﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟ½ﻓﻴﻬﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺪ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ أن ﻳﻮﻟﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ¡ﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ،ﻓﻮاﺋﺪ
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳊﻮاﺿﻦ
اóﺘﻤﻌﺎت اﳋﻀﺮاء

ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺣﻮاﺿﻦ ëﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻌﻨﻘﻮد
اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﳌﻘﻴﻤﻮن
وﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ
أن ﻳﺘﺪرﺑﻮا ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا أدﻻء ﺳﻴﺎﺣﻴﲔ .اóﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ  اردن اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻄﺢ ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﲢﺴﲔ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد ﻋ اﻟﺘﺰوﻳﺪ
اﳌﻮﺿﻌﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وأﻳﻀﺎ ﻳﺘﻢ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳋﺴﺎﺋﺮ  ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ وإﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري .ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻧﺎﻣﺞ أن ﻳﺒﻨﻲ
اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ،اذا ﰎ رﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺴﻌﺮ
اﳌﻨﺎﺳﺐ :ﻣﻌﻴﻖ رﺋﻴﺴﻲ ) أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ،
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳊﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ( .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ
ﻓﺮﺻﺔ دراك اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻛﻮدات
اﻟﺒﻨﺎء اﺧﻀﺮ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﶈﻠﻴﺔ أن ﺗﻘﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
ﺑﺈﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ وزارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟïوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺸﺄن
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

ﻣﺰارع اﳋﻼﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻧﻈﻤﺔ

ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻘﻮد ،ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺰارﻋﲔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدردﺧﻮﻟﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺰراﻋﺔ .ﺑﻌﺾ اراﺿﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻧﺘﺎج
اﶈﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻼﻳﺎ
ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارض .وﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳑﻜﻨﺔ

ﻳﻌﺘ إﺷﺮاك اﳌﺰارﻋﲔ
ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ  ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻧﺎﻣﺞ .وﻋﻠﻰ ﻏﺮار
اﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳝﻜﻦ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﺸﺮوع

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﻟﺘﺄﺛ¿ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى 
اﻟﻌﻨﻘﻮد

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام اراﺿﻲ

ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﺑﻴﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪر ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺪﺧﻞ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ
اﺳﺘﻤﺮار  زراﻋﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ ا¯ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﺟﺮاء ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﺳﺘﻬﻼك اﳌﻴﺎه  اﻟﺰراﻋﺔ .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻀﺦ اﳌﻴﺎه وﺗﺨﻔﻴﺾ إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري  اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﻲ .ﳝﻜﻦ دﻣﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺳﺒﻞ
اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،وﺗﻮﻓ¼
ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣﻮل
اﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﺧﻮل  ﺷﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳉﻌﻞ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ ،ﻣﺜﻞ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
وارﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ،وزارة
اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ا¯ وزارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟïوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ .وﻣﻦ
اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻮزارات واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﺠﻨﺐ إزدواﺟﻴﺔ
اﳉﻬﻮد.

أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻌﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
ﺎﺻﻴﻞ أﻛïﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ اﻧﻮاع اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ 
ﲢﺴﲔ اﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ
أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ  ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮص
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎح 
اﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻠﻴﺎ  إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم ﳑﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ
اﻟﺼﻮرة " اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ" ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺨﻔﺾ إﻧﺒﻌﺎث
ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻏﺬﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ
أن ﻳﻨﺘﺞ أﻳﻀﺎ ﻓﺮص ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ óﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  اﳌﺰارع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .اﺟﺮاء ا´ﺧﺮ ﺣﻮل ﲢﺴﲔ اﳌﻨﻌﺔ
وﺧﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  اﻟﻌﻨﻘﻮد ﺳﻴﻀﻤﻦ أن
ëﺘﻤﻌﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ا¯ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اóﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺒﻘﺎ.ﻛﻤﺎ أن إدﺧﺎل
اﻧﻮاع اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اóﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛ ïﻣﻨﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛ¼ات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐ¼
اﳌﻨﺎﺧﻲ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث
وارﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ أن ﻳﻘﻮد
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻧﻮاع اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﶈﺎﺻﻴﻞ ،ﻣﻊ ﲤﻬﻴﺪ
وزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺪﺧﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ
إﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺰارﻋﲔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟ½ﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳋات ﺑﲔ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اäﺘﻠﻔﺔ 
اردن.
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٤

١.٤

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد
وﺣﻮﻛﻤﺔاﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 .١ﻧﻘــﺺ آﻟﻴــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻋﻠــﻰ
ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

"إن اﻟﺘﺤﺪي اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي واﺟﻬﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﻛﺎن  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر ﻣﻊ
ا¡ﺳاﺗﻴﺠﻴﺎت واﳋﻄﻂ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ" – رؤﻳﺔ اردن ،٢٠ ٢٥
ﺻﻔﺤﺔ ٤٨
ﺗﻮﻓــﺮ ﻋﻨﻘــﺪة اﳌﺒــﺎدرات واﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻋــ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻣﻌــﺎ رؤﻳــﺔ ﻟﺘﺄﺛــ¼
اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ اﻟ½اﻛﻤــﻲ واﻟــﺬي ﳝﻜــﻦ إﺣــﺮازه  ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﺘــﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ  إﻧﺴــﺠﺎم ﺗــﺎم .ورﻏــﻢ ذﻟــﻚ ،اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺬه
اﻓــﻜﺎر ﰎ ﺗﺪاوﻟﻬــﺎ ﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﻮات ا´ن ،وﰎ إﻇﻬﺎرﻫــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻣﺘﻜــﺮر  ﺧﻄــﻂ ووﺛﺎﺋــﻖ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة .ورﻏــﻢ ﻋﺮﺿﻬــﺎ ﻛﻤﺒــﺎدرات
وﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳــﺮة ﺑﺎﻫﺘﻤــﺎم ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ
اﳌﻌﻨﻴــﺔ إﻻ أﻧﻬــﺎ  Ñﺗــﺆت ﺛﻤﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ ﺑﻌــﺪ .إن ﲢﺪﻳــﺪ
ﻫــﺬه اﳌﻌﻴﻘــﺎت وﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺣﻠــﻮل ﻣﺼﻤﻤــﺔ ﺧﺼﻴﺼــﺎ ﻟﻠﺴــﻴﺎق اردö
ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﻬﻤــﺎ ﳉﻬــﻮد ﺟﻌــﻞ وﺛﻴﻘــﺔ رؤﻳــﺔ اردن ٢٠٢٥
ﺣﻘﻴﻘــﺔ .وﺑﺎﻟﺘــﺎ ¹ﻫــﺬا ﻳﺪﻋــﻮ ا¯ اﻟﺘﺴــﺎؤل؛ ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﳌﻌﻴﻘــﺎت اﻟﺘــﻲ
ﲤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن؟

إن اﻟﻔﺸــﻞ  ﺟﻠــﺐ ﺗﺪﻓــﻖ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ ﻫــﻮ ﻣﻌﻴــﻖ
أﺳﺎﺳــﻲ  ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ .ﻋــ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ،ﰎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺘﻜــﺮر
ﺗﻘﻴﻴــﺪ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ  ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إرﺗﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ
اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳــﻤﺎ ¹وﻧﻘــﺺ اﻟﻘﻨﺎﻋــﺔ ﺑــﺄن اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺳــﺘﺠﻠﺐ
ﻣﻌــﺪل ﻋﻮاﺋــﺪ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﺳــﺘﺜﻤﺎر او .¹ﻟﻘــﺪ ﺑــﺪأت ﺗﻌﺮﻓــﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻣﺆﺧــﺮا ﺑﺠــﺬب ﻋــﺪد ــﺪود ﻣــﻦ اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ 
اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻟ»ﺳــﺘﺜﻤﺎر  ﻗﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ،وﻣــﺎ زاﻟــﺖ
اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺸــﺄن إﺑﻘــﺎء اﻟﺘﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ  ﻇــﻞ إﻧﺨﻔــﺎض
أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ .ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﲢﺪﻳــﺎت ــﺪدة ﺣــﻮل إﻗﻨــﺎع اﻟﺒﻨــﻮك
ﻟ»ﺳــﺘﺜﻤﺎر  ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ ﺣﻴــﺚ أن اﳋﺼﺎﺋــﺺ
"اﳋﻀــﺮاء" -واﳌﻨﺎﻓــﻊ اﶈﺘﻤﻠــﺔ -ﻟﻬــﺬه اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ
ﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟ»ﻗﺘﺼــﺎد ارد .öﻛﻤــﺎ ﻳﻮﺟــﺪ ﻋــﺎدة ﺻﻌﻮﺑــﺎت
ﺣــﻮل ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﳌﻨﺎﻗﺼــﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺸــﺮوع .ﻟﻘــﺪ ﻗــﺎم ﻗﺎﻧــﻮن
اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌــﺎم واﳋــﺎص ﺑﺘﻘﻨــﲔ ﻃــﺮق ﺷــﺮاء
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص،

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺼﺪر ﺑﻬــﺎ اﻟﻌﻄــﺎءات ،ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻘــﺪﱘ وﻗﺒــﻮل

ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،ﻣــﻦ اﳌﻌــﺮوف أن اﳌــﺰارع ارد öﳝﺘﻨــﻊ

ﻋــﺮوض اﺳــﻌﺎر واﻟﻘﻮاﻋــﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت ﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ

ﻋــﻦ اﻟﺘﺤــﻮل ﻧﺤــﻮ اﻟﺰراﻋــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴــﻂ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌــﺎم واﳋــﺎص .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ اﻟﺮاﺟﻌــﺔ ﻣــﻦ

اﳌ½اﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤــﻮل ،وﲟﻌﺮﻓــﺔ أن اﻟــﺮي اﻟﺴــﻄﺤﻲ ﻳﺒــﺪو أﻧــﻪ

ورﺷــﺎت ﻋﻤــﻞ ﻣﺸــﺮوع اﳋﻄــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ أﻓــﺎدت أن

ﻳﺨــﺪم اﳊﺎﺟــﺎت اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺰرﻋــﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻌﺘــ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ ،وﻟﺬﻟــﻚ

ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻗــﺪ ﻋﻤــﻞ ﻛﻨﻤــﻮذج ﺣﺘــﻰ اﻟﻠﺤﻈــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﰎ ﺗﻘــﺪﱘ

ﻓــﺈن دﻋــﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻗﺼــ¼ اﳌــﺪى اﳌﺘﻌــﺪد اﺑﻌــﺎد ﻫــﻮ ﻓﺸــﻞ ذرﻳــﻊ

إﻗ½اﺣــﺎت ﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌــﺎم

ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ اﻟﺼﺤﻴــﺢ ﻟﻠﻌﻮاﻣــﻞ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﳌﺆﺛــﺮة 

واﳋــﺎص ﻟﻠﺠﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﻋﻮﺿــﺎ ﻋــﻦ ﺗﻮﺳــﻌﺔ اﺳــﺘﺨﺪام

ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻘــﺮار واﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻬــﺎ أﺛــﺮ ﺑﺎﻟــﻎ  ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﳌﻄــﺎف ﻋﻠــﻰ

اﳌﺘﺴــﻖ ﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌــﺎم واﳋــﺎص ﻋــ

إزدﻫــﺎر اردن ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﻳــﻞ ،ﻣﺜــﻞ ﻣﺼــﺎدر اﳌﻴــﺎه ،ﻏــﺎزات

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

 .٢اﻟﻨﻈﺮة ﻗﺼ¿ة اﻣﺪ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

 .٣ﻧﻘﺺ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص

إن وﺿــﻊ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻗﺘﺼــﺎدي ﻏــ¼ ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻮﻗــﻊ.

إن اﻟﻨﻘــﺺ اﳌﻘــﺎرن ﳌﺪﺧــﻼت اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮﻳــﺮ

وﻫــﺬا ﻳﺨﻠــﻖ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻔﻬــﻮم إﻧﺤﻴــﺎزا ﻧﺤــﻮ إﺗﺨــﺎذ اﻟﻘــﺮارات ﻗﺼــ¼ة

اﺳــ½اﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه ﻫــﻮ ﻋﺎﺋــﻖ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻨﻤــﻮ

اﳌــﺪى واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺼــﺪى ﻟﻠﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺘــﻲ ﺗﺒــﺪو ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ وأﻛــ ïأﻫﻤﻴــﺔ،

اﺧﻀــﺮ .اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ،واﻟــﺬي ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ ﻟــﻪ  ﲤﻮﻳــﻞ وﺗﻨﻔﻴــﺬ

واﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻣﻨﻬــﺎ ﻫــﻮ ﺗﻮﻓــ¼ اﳌــﺎل ،ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ

ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات.

ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﳌــﺪى " واﻟﺘــﻲ ﺗﺨﻄــﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻫﺎدﺋــﺔ" .وﻛﺠــﺰء ﻣــﻦ

وﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ ،ﻻ ﺗﻨﺨــﺮط داﺋﻤــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ  ﺗﻄﻮﻳــﺮ

أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﻔﻜــ¼ ﻫــﺬا ،ﳝﻜــﻦ ﺗﻔﻀﻴــﻞ اﳋﻴــﺎرات اﻗــﻞ ﻛﻠﻔــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ

اﺳ½اﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.

اﳊﻠﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎدة أﻛ ïﻛﻠﻔﺔ.
ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻼﺣــﻆ أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﻔﻜــ¼ ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺻﻨﺎﻋــﺔ
اﻟﻘﺮار وﻃﻨﻴﺎ وﻧﺰوﻻ ا¯ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار.

٧٧

٧٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

 .٤إﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻮزارات
اﻟﻌﺎﺋــﻖ اول اﳌﻮﺿــﺢ  اﻟﻔﺼــﻞ ﻳﺸــ¼ ا¯ ﻧﻘــﺺ ا´ﻟﻴــﺎت اﻟﺘــﻲ

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﲤﻮﻳﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ  اردن

ﺗﺴــﻬﻞ ﺗﺪﻓــﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻧﺤــﻮ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ .ﻳﻮﺟــﺪ ﻋﺎﺋــﻖ
إﺿــﺎ ìﺘﻠــﻒ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻜﺮة أن ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ – وﻟﻴﺲ ﻧﻘﺺ
ا´ﻟﻴــﺎت -ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ  .ﺑﻌــﺾ اﳊــﺎﻻت -ﺧﺼﻮﺻــﺎ
ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع أن ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﻘــﻂ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
ﲤﻮﻳــﻞ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم ،وﻋﻨﺪﻫــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻧﻘــﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ
ﻋﺎﺋﻘــﺎ أﺳﺎﺳــﻴﺎ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻨﻘــﺺ  اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ
وﻟﻴــﺲ  ا´ﻟﻴــﺎت ﺑﺈﻋﺘﺒــﺎره اﻟﻌﺎﺋــﻖ أﻣــﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﳝﻜــﻦ أن
ﻳﺸــﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘــﺎ أﻣــﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺤــﺪ ذاﺗــﻪ  ﺑﻌــﺾ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت.
وﻫــﺬا ﺑﺴــﺒﺐ أﻧــﻪ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻘــﻮد ﻣﻄــﻮري اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻮﻗــﻮف
واﻧﺘﻈــﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ -وﻋــﺪم إﺗﺨــﺎذ أي إﺟــﺮاء ﺣﺘــﻰ ﻳﺼﺒــﺢ اﳌــﺎل
ﻣﺘﺎﺣــﺎ -ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﺚ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺣﻠــﻮل ﻋــ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.
 .٥ﻧﻘــﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ،اﻟﻘــﺪرة ،اﳌﻬــﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ
وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﻟﻴﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ ،ﻳﻠــﺰم ﻗــﻮة ﻋﺎﻣﻠــﺔ
ﻣــﺰودة ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت رﺻﻴﻨــﺔ وëﻬــﺰة ﲟﻬــﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ .
اﳌﺴــﺢ اﻟــﺬي أﺟــﺮي ،ﰎ ﺗﻮﺛﻴــﻖ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت
ﻣﻮﺛﻮﻗــﺔ وﺪﺛــﺔ ﻛﺘﺤــﺪي رﺋﻴﺴــﻲ ﺗﺨــﺎذ ﻗــﺮارات ﻣﺴــﺘﻨ¼ة
ﺣــﻮل ﺗﺼﻤﻴــﻢ وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ .ﻫﻨــﺎك ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت
وﺗﺸــﻤﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ،اﻟﺰراﻋــﺔ واﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘــﻲ ﺣــﺪدت أﻳﻀــﺎ
إﻧﻌــﺪام اﳌﻬــﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ واﳌــﻮارد ﻛﻌﺎﺋــﻖ إﺿــﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،ﺟﻤــﻊ ﻏــﺎز ﻣﻜــﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﻣﻬــﺎرات
ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘﺨﺼــﺺ واﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﺟــﺪ ﺣﺎﻟﻴــﺎ  اردن .وﺑﺸــﻜﻞ ﳑﺎﺛــﻞ،
اﳌﻬــﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﺒﻨﺎءاﳌﻨﺘﺠﻌــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ  ﻗﻄــﺎع اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ و
أﺧــﺬ اﻟﻌﻴﻨــﺎت ﻣــﻦ اﻟ½ﺑــﺔ واﶈﺎﺻﻴــﻞ  ﻗﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﺔ ﻫــﻲ أﻳﻀــﺎ
ﻣﻔﻘــﻮدة .إن ﺟــﺬب اäﺘﺼــﲔ اﺟﺎﻧــﺐ ﻫــﻮ ﺣــﻞ ﺘﻤــﻞ ،ﻣــﻦ
اﳌﺮﺟــﺢ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻜﻠــﻒ وﻗــﺪ ﻳﺘﺤــﺪى اﻟﻨﻤــﺎذج اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻨــﺎء
اﻟﻘــﺪرات اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘــﻲ ﺗﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ  ﻋــﺪد اردﻧﻴــﲔ
 اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ .وﻫــﺬا اﻟﻌﺎﺋــﻖ ﻣﻮﺟــﻮد ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺣﻘﻴﻘــﺔ أن
 ٪٧٠ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﻌﺎﻃــﻼت ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﻳﺤﻤﻠــﻦ درﺟــﺔ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ،ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻬﺎرات. ١

رﻏــﻢ ﻛــﻮن اﳌﻨﺎﻓــﻊ اﶈﺘﻤﻠــﺔ ﺷــﺪﻳﺪة اﻟﻮﺿــﻮح ،ﻓــﺈن إرﺗﻔــﺎع
ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮة ،اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻧﻘــﺺ
آﻟﻴــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ واﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت ﺣــﻮل اﻟﻨﻤﺬﺟــﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗــﺔ ﻣﻜﺎﻧــﺎت
اﻟﻨﻤــﻮ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻗــﺪ وﺿﻌــﺖ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺳــﻜﺔ ﺣﺪﻳــﺪ اﻟﺸــﺤﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  وﺿﻊ ﺣﺮج ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر.
ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم  ،٢٠٠٠ﰎ إﻗــ½اح ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺷــﺒﻜﺔ ﺳــﻜﺔ ﺣﺪﻳــﺪ وﻃﻨﻴــﺔ
ﺟﺪﻳــﺪة  ،ﻋــﺎم  ٢٠١٢ﰎ إﳒــﺎز دراﺳــﺎت اﳉــﺪوى وإﺳــﺘﻄﻼع
اراﺿــﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠــﺔ او¯ .وﰎ إﻗــ½اح ﺧﻄــﻂ ﺟﺪﻳــﺪة  ﻋﺎم ٢٠١٥
ﻣﻘﺎﺑــﻞ  ٢٫٨ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻟﻠﺸــﺒﻜﺔ .اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت  ﻋــﺎم  ٢٠١٠ﺑــﺄن ﻳﺘــﻢ
إﻓﺘﺘﺎح اﳋﻄﻮط او¯   Ñ ٢٠١٥-٢٠١٤ﺗﺘﺤﻘﻖ.٢

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 .٦اﻟﻀﻐﻮﻃــﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ واﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻋﻠــﻰ
ا¡ﻗﺘﺼﺎد
إن اﻟﺘﺪﻓــﻖ اﳊــﺎ ¹ﻟﻼﺟﺌــﲔ إ¯ اردن ﻳﺸــﻜﻞ ﺿﻐﻄــﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮا ﻻ
ﳝﻜــﻦ إﻧــﻜﺎره ﻋﻠــﻰ اﻗﺘﺼــﺎد ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺐء دﻣــﺞ ﻫــﺬا اﳊﺠــﻢ
اﻟﻀﺨــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎس  اóﺘﻤــﻊ وأﻳﻀــﺎ إدارة ﺷــﺆون اäﻴﻤــﺎت
ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳊﺪودﻳــﺔ .وﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺘﻄــﻮر ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻐــ¼ ﻗﺎﺑــﻞ
ﻟﻠﺘﻮﻗــﻊ  ،ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﺧﻄــﺮ ﺑﺄﻧــﻪ ﺳــﻴﻜﻮن ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ ﻣــرة ﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ
اﳌــﻮارد ﺑﺤﺼــﺺ أﻛــ ﻧﺤــﻮ أوﺿــﺎع اﻟﻼﺟﺌــﲔ ،ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﻓــﺮص
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ – ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻗــﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗــﺪ أﻋﻠﻨﻮا
أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺠــﺐ إﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻛﺘﻬﺪﻳــﺪ ﻟ»ﻗﺘﺼــﺎد .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن
اﻟﻨﻈــﺮ ﻟﻼﺟﺌــﲔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﻢ إﺳــﺘﻨﺰاف ﻟ»ﻗﺘﺼــﺎد وﺑﺄﻧﻬــﻢ
ﺳﻴﺸــﻜﻠﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻮﺿــﺎ ﻋــﻦ ﻓــﺮص إﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﻗــﻮى ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ  ،ﻗــﺪ ﻳﺸــﻜﻞ ﺑﺬاﺗــﻪ ﻋﺎﺋﻘــﺎ ﻟﻠﻨﻤــﻮ
اﺧﻀــﺮ ،وﻫــﺬا ﻟﻴــﺲ ﺑﻘﻠﻴــﻞ ن اﻟﻌــﺪاء  اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت
واﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت ﻧﺤــﻮ ﺗﺪﻓــﻖ اﻟﻼﺟﺌــﲔ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟــﻪ ﺗﺪاﻋﻴــﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
ﻛﺒ¼ة.
 .٧ﺗﺪاﺧــﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﻟــﻮزارات وﻧﻘــﺺ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑــﲔ اﻟــﻮزارات ﻧﺤــﻮ
اﻫﺪاف اﳌﺸﻛﺔ
ﻛﻤــﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺿﻴــﺢ  اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،ﺗﺼﺎﻋــﺪ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮ
اﺧﻀــﺮ ،ﻛﻞ ﻗﻄــﺎع ﻟــﻪ ﺗﺄﺛــ¼ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﺧــﺮى،
وﻳﺘﺄﺛــﺮ ﺑــﺪوره ﺑﺎﻋﻤــﺎل  اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﺧــﺮى .وﺑﺎﻟﺘــﺎ ¹ﻳﺒــﺪو ﻣــﻦ
اﳌﻨﻄﻘــﻲ أن ﺗﻮاﺋــﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت إﺟﺮاءاﺗﻬــﺎ ﻣﻌــﺎ و أن ﺗﺴــﻌﻰ ﻧﺤــﻮ
أﻫــﺪاف ﻣﺸــ½ﻛﺔ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،ﻣــﻦ اﻟﺼﻌــﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ
اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑــﲔ اﻟــﻮزارات واﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﻳﺒــﺪو  ﺑﻌــﺾ اﳊــﺎﻻت أن
ﻟﺪﻳﻬــﺎ أﻫــﺪاف ﻣﺘﻀﺎرﺑــﺔ واﻟﺘــﻲ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺘﻨﺎﻓــﺲ أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ .ﻫــﺬا ﻳﺘﺠﻠــﻰ  ﻏﻴــﺎب اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑــﲔ اﻟــﻮزارات
ﺣﻴــﺚ أن ﺑﻌــﺾ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻗﻄــﺎع ﻣﻌــﲔ ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ أن ﻳﺘــﻢ ﻣﻨــﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻗﻄــﺎع آﺧــﺮ واﻟــﺬي ﻳﺪﻓــﻊ ﻧﺤــﻮ إﲡــﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗــﺾ.
وﺑﺸــﻜﻞ ﳑﺎﺛــﻞ  ،ﺿــﻮء وﺟــﻮد ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳉﻬــﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ ﻧﻔــﺲ اﻫــﺪاف داﺧــﻞ وﺧــﺎرج اﳊﻜﻮﻣــﺔ ،ﻓــﺈن
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤــﺎن أن ﺗﺆﺗــﻲ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺛﻤﺎرﻫــﺎ  اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻏ¼ واﺿﺤﺔ  ﺑﻌﺾ اﺣﻴﺎن.
 .٨إﻧﺨﻔﺎض ﺛﻘﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺎ¡ﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎ¡ﺳاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻛﻤــﺎ  اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪول ،اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ  اردن ﳝﻜــﻦ أن
ﺗﺘﺄﺛــﺮ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺑﺄﻓــﺮاد ﻟﻬــﻢ أﺟﻨﺪاﺗﻬــﻢ اﳋﺎﺻــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺪﻓﻌــﻮن
ﻧﺤﻮﻫــﺎ .ﻳﻮاﺟــﻪ اردن ﲢــﺪي  إﻳﺠــﺎد ﺗــﻮازن ﺑــﲔ اﳉﻤﺎﻋــﺎت
اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻮ ا¯ أوﻟﻮﻳــﺎت ìﺘﻠﻔــﺔ  ﺑﻴﺌــﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
وﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ .وﻳﺘﺒــﻊ ﳑﺜﻠــﻮ ﺟﻤﺎﻋــﺎت اﳌﺼﺎﻟــﺢ

ﺑﻌــﺾ ﺟــﺪاول اﻋﻤــﺎل ذات اوﻟﻮﻳــﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﻨﻤــﻮ اﻗﺘﺼــﺎدي ،اﻣــﻦ
اﻟﻮﻃﻨــﻲ أو ﺗﻮﻓــ¼ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﺘــﻲ ﻳﻨﻈــﺮ اﻟﻴﻬــﺎ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻛﻤﺼــﺪر
ﻟ»ﺧﺘــﻼف .وﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﺎﻗــﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑــﲔ اﻓــﺮاد وﺟﻤﺎﻋــﺎت
اﳌﺼﺎﻟــﺢ ﻓــﺈن اﳋﻄــﻂ اﻟﻘﺪﳝــﺔ  ﻛﺜــ¼ ﻣــﻦ اﺣﻴــﺎن إﻣــﺎ أن ﻻ
ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ أو أن ﻳﺘــﻢ إﻟﻐﺎؤﻫــﺎ ﲤﺎﻣــﺎ ،ﺣﻴــﺚ أن اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ اﻟﺬﻳــﻦ
ﻋﻠــﻰ رأس ﻋﻤﻠﻬــﻢ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻘﺪﻣــﻮن ﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻬﻢ
وإﺳــ½اﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﻢ اﳋﺎﺻــﺔ .وﻫــﺬا ﻳــﺆدي ا¯ ﻋــﺪم إﳝــﺎن اﳉﻬــﺎت
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﳌﻌﻨﻴــﺔ أن اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺳــﺘﻠﺘﺰم ﺑﺎﻃــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ .ﳑــﺎ
ﻳﺠﻌــﻞ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻏــ¼ راﻏــﺐ  أﺧــﺬ ﻗــﺮارات إﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﳌــﺪى .وﻗــﺪ أﺷــ¼ ا¯ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﺈﻋﺘﺒــﺎره ﻣﺴــﺎﻫﻢ ﺘﻤــﻞ
 ﺗﻐﻴــ¼ ﺳــﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺮ –  ﻋــﺎم
 ٢٠١٥أﻋﻄــﻲ اردن ﺗﺼﻨﻴــﻒ  ٥٣ﲟﺆﺷــﺮ اﻟﻔﺴــﺎد ،ﺻﻔــﺮ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺎ¹
اﻟﻔﺴﺎد و  ١٠٠ﺗﻌﻨﻲ ﻧﻈﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.٤
 .٩اﻟﻨﻘﺺ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء/اﻟﻨﻘﻞ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت إن إرﺗﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻫــﻲ
ﻋﺎﺋﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل إن اﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﺒــ¼ة  اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ
ﺳــﺘﺘﻜﺒﺪ ﺣﺘﻤــﺎ ﻓﻮاﺗــ¼ ﻃﺎﻗــﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ .ﻋﻠــﻰ أي ﺣــﺎل ،إذا ﻛﺎﻧــﺖ
ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ أو ﺻﻌــﺐ اﻟﺘﻨﺒــﻮء ﺑﻬــﺎ ﺑﺴــﺒﺐ
اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﺣــﻮل اﻣــﺪاد واﻟﺘﻮزﻳــﻊ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﳊــﺎل  اردن ﻋــﺎدة،
ﻓــﺈن ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗــﺔ ﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﺒــ¼ة
ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺼﺒــﺢ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻋﺎﺋﻘــﺎ أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ .إن إﻋﺘﻤــﺎد
ﻗﻄــﺎع اﻟﻨﻘــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ذات اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ اﻟﺘــﻲ ﲡــﻮب
ﻃﺮﻗــﺎت اﻟﺸــﺒﻜﺔ ﺳــﻴﺼﺒﺢ أﻳﻀــﺎ ﻣﺎﻧﻌــﺎ رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤــﻮ ﻛﻠﻤــﺎ زاد
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎ öواﳌﺮوري.
 .١٠ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وا¡ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﳝﺘﻠــﻚ اردن إﻃــﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ ﻣﺘﻄــﻮرا ،ﺗﻼﺣــﻆ رؤﻳــﺔ اردن
ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٥أن اﻟﺜﻘﺔ  ﻫﺬا اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ öﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ) رؤﻳﺔ
اردن  ٢٠٢٥ﺻﻔﺤــﺔ  .(٥٨وﻫــﺬا أﻣــﺮ ذو ﺻﻠــﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
ﺑﺎﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ  إﻃــﺎر اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت واﻧﻔــﺎذ واﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻈــﻢ
اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺴــﺖ ﻟ»ﻗﺘﺼــﺎد اﺧﻀــﺮ .ﺑﻴﻨﻤــﺎ  ﺑﻌــﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت
ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﺑﺎﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠــﺐ إﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏــﺔ ،
ﻗﻄﺎﻋــﺎت أﺧــﺮى اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﻫــﻲ اﻟﻔﺸــﻞ  ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف.
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﻌﻮاﺋﻖ  اﻟﻌﻤﻞ  :اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت  ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻌﻮاﺋﻖ  اﻟﻌﻤﻞ :إدارة ﻣﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  اردن

إن اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺟــﺪة  ìﺘﻠــﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ،ﻛﻤــﺎ
 ﻗﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺣﻴــﺚ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﺗﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴــﻮد ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻟﻴــﺪ
اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ،وﻗــﺪ أو ¹إﻫﺘﻤــﺎم ﻛﺒــ¼ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻫــﺬا
اﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻣﺜــﻞ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة وﻛﻔــﺎءة اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻣﻨــﺬ
ﻧﻴﺴــﺎن ﻋــﺎم  . ٢٠١٢وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﻫــﺬا ﺑﺤﺎﺟــﺔ ا¯ اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اذا ﻛﺎﻧــﺖ اردن ﺳــﺘﺼﺒﺢ ﺑــﺆرة ﻟ»ﺳــﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻋــ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﻄــﻮرو اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ﺑﺤﺎﺟــﺔ ﺑــﺮام ﻋــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻌﻘــﻮد ﻣــﻊ ﻋــﺪة ﺟﻬــﺎت ﺑﻬــﺪف ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺸــﺮوع ﻣﺘﻀﻤﻨــﺔ
ﻋﻘــﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺎﻟــﻚ ارض ،ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ،
ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء وﻋﻘــﻮد اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ .ﻳﻌﺘــ
اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﻮد ﻣــﻊ ﻣﺎﻟــﻚ ارض وﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﲢﺪﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﳋﺼــﻮص إﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ إﺳــﺘﺨﺪام
ارض اﳊــﺎ  ¹اﳌﻮﻗــﻊ ،وﻫــﺬا ﻗــﺪ ﻳﺜﻨــﻲ ﻣﻄــﻮري اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﶈﺘﻤﻠــﲔ .وﺑﺸــﻜﻞ ﳑﺎﺛــﻞ ،ﻋﻠــﻰ اﳌﻄــﻮر أن ﻳﺘﻘــﺪم ﻟﻠﺤﺼــﻮل
ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﺧــﺺ واﳌﻮاﻓﻘــﺎت اﻟﻀﺮورﻳــﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﻳﺘــﻢ ﻗﺒــﻮل ﻋﺮﺿــﻪ
أو إﻗ½اﺣــﻪ ،ﺣﺘــﻰ ﻟــﻮ ﰎ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌﻮﻗــﻊ ﻣﺴــﺒﻘﺎ .ﺑﻴﻨﻤــﺎ
ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ ﺑﺸــﻜﻞ أﺳﺎﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﻄــﺎع
اﻟﻄﺎﻗــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺠــﺐ إﻋﺘﺒــﺎره ﻋﺎﺋــﻖ أﻣــﺎم ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﺣﻴــﺚ
أن اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺔ ﻛﺒــ¼ة ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜــﻮن ﻔــﺰ
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﺧﺮى.

إن إﻧﻌــﺪام وﺟــﻮد ﺗﺒﻄــﲔ وﺗﻐﻄﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﻜﺎب ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ
 اردن  ،ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫــﺎ  ﻋــﺪد ﻣــﻦ
اﺳــ½اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻫــﻮ أﻣــﺮ ﺗﺸــﺨﻴﺼﻲ óﻤﻮﻋــﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳊﻮاﺟــﺰ  اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻗﺘﺼــﺎد .إن
اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺄن ا´ﺛــﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻣﺜــﻞ ﻏــﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌــﺔ وإﻓــﺮاز
اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺷــﺤﺔ ،واﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻔﻜــ¼ ﻗﺼــ¼ اﳌــﺪى ،ﲤﻨــﻊ
ﻣﺒــﺎدرات وﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ  اﻟﻘﻄــﺎع ﻣــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ
اﻟﻘﺒــﻮل .ﺑﺸــﻜﻞ ﳑﺎﺛــﻞ ،إن اﻟﻔﺸــﻞ  ﻓــﺮض اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﲡﻌــﻞ ﻣــﻦ ﻏــ¼ اﳌﺮﺟــﺢ أن ﻳﻘــﻮم ﻣﺎﻟﻜــﻲ ﻣــﻜﺎب اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت
ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﲢﺴــﻴﻨﺎت ﻋﻠــﻰ اﳌﻮﻗــﻊ ﺣﻴــﺚ ﻳــ½ك اﳋﻴــﺎر اﻗــﻞ ﺗﻜﻠﻔــﺔ
ﻣﻜــﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت دون ﻣﻌﺎﳉــﺔ .إن ﺣﺼــﺎد اﻟﻐــﺎز اﻟﻨــﺎﰋ ﻋــﻦ ﻣــﻜﺎب
اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻮﻓــﺮ ﻋﺎﺋــﺪ ﻣــﺎ ¹ﻟﺘﺪﺧــﻞ اﻟﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ ﻫــﺬا.
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻏــ¼ اﳌﺮﺟــﺢ أن ﻳﺼﺒــﺢ ﻫــﺬا واﻗﻌــﺎ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ  اردن  ﻇــﻞ اﻟﻈــﺮوف اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ
إﻧﻌــﺪام اﳋــات اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،اﻟﻘــﺪرة واﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ
ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳــﻦ ﻟﻠﻌﻤــﻞ .إن ﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﺘﻐﻴــ¼ ﻫــﻲ أﻳﻀــﺎ ﻗــﻮة ﻣﺆﺛــﺮة
ﻋــ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت  اردن .ﻫﻨــﺎك ﺻﻌﻮﺑــﺎت ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﺗﺮﺗﺒــﻂ ﻣــﻊ
ﺗﻐﻴ¼ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﻔ½ة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

٢.٤

اﳌﺒﺎديء اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

"إن ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﺸــﺎﻛﻞ وﻟﻴــﺲ اﳊﻠــﻮل ﻳﻌﻨــﻲ أن
ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻮﻳﺖ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ"
ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪا ûاﻟﺜﺎ ìﺑﻦ اﳊﺴﲔ
اﳌﻨﺘﺪى ا¡ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ٢٠١٥
إن اﻟﻌﺸــﺮة ﻋﻮاﺋــﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ واﻟﺘــﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫــﺎ ﻋــ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت
ﺗﺘﺎﺑــﲔ  ﻃﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ .ﻓﺒﻌﻀﻬــﺎ ﻳﺸــ¼ ا¯ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت  ﺟــﺬب
اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﺧــﺮى ﺗﺪﻋــﻮ ا¯ إﺻــﻼح
اﺟــﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اردﻧﻴــﺔ .وﺑﻌﻀﻬــﺎ ا´ﺧــﺮ ﻻ ﻳﺘﻄﻠــﺐ
إﺻــﻼح ﺑــﻞ ﻳﺪﻋــﻮ ا¯ إﻧﻔــﺎذ أﻛــ ïﺻﺮاﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ .ﳌﻌﺎﳉــﺔ
ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ ،ﰎ ﺗﻄﻮﻳــﺮ أرﺑﻌــﺔ " ﻣﺒــﺎديء ﻗﻴﺎدﻳــﺔ" ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ
ﳌﻌﺎﳉــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌــﺎت اäﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﺋــﻖ ﺑﺈﻧﺴــﺠﺎم ﻋــ وﺿــﻊ
ﻋﻼﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ "اﻣــﻮر اﻟﻮاﺟــﺐ ﺗﻮاﺟﺪﻫــﺎ" ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﺧﻀــﺮ .ﻟﻘــﺪ ﰎ إﺧﺘﻴــﺎر
ﻫــﺬه اﳌﺒــﺎديء رﻓﻴﻌــﺔ اﳌﺴــﺘﻮى ﻟﻀﻤــﺎن أن ﺗﻜــﻮن ﻣﺮﻧــﺔ وأن ﻳﺘــﻢ
ﺗﺒﻨﻴﻬــﺎ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻌﻮاﺋــﻖ واﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﻫــﻲ ﻣﺪﻋﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ
ﻗﺒــﻞ ﺳﻴﺎﺳــﺎت وﺧﻄــﻮات ﻋﻤﻠﻴــﺔ أﻛــ ïﲢﺪﻳــﺪا ،وﻫﻨــﺎك أﻣﺜﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ
ذﻟﻚ  اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

٨١

٨٢

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺸﻜﻞ ١،٤

اﳌﺒﺎديء اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 ١ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ و إﻧﻔﺎذ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

 ٢آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﻧﻘﺺ آﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻗﺼ¿
اﳌﺪى

١

٩
اﻟﻌﻮاﺋﻖ وﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

٤

إﻧﺨﻔﺎض ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ٨ﺑﺎ¡ﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﺑﺎ¡ﺳاﺗﻴﺠﻴﺎت
٧

٥
ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
و اﻟﻘﺪرة
واﳋÊات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

 ٤اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

اﻟﻨﻘﺺ 
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء/اﻟﻨﻘﻞ

١٠

٢

ﻧﻘﺺ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ٣
واﳋﺎص

ﻳﻌﺘ Êﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﺎﺋﻘﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
وا¡ﻧﻔﺎذ

٦

اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮزارات

اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻔﻌﻠﻲ
واﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟﺬي
ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻟﻼﺟﺌﻮن

 ٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪر اﻟﺘﺄﺛ¿ات اíﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 ١ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وإﻧﻔﺎذ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

 ٢آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

إن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺬﻛﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮ

إن ﺗﻄﻮﻳﺮ ëﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا´ﻟﻴﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة

اﺧﻀﺮ ﻫﻮ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ اäﺮﺟﺎت

ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم

اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﺟﺮاءات

واﳋﺎص ﳝﻜﻦ أن ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﻋﻠﻰ

وﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دون اﳌﺴﺘﻮى اﻣﺜﻞ.

ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟ»ﺳﺘﺜﻤﺎر

وﻳﻌﺘ إﻧﻔﺎذ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ذي أوﻟﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ 

اﻟﻨﻈﻴﻒ وﻫﻴﺌﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟ»ﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﻫﺬا اﻟﺼﺪد .إن إﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺞ ذي ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ

اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪﻋﻢ

ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﻮف ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺑﻨﻰ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وإﻋﺪاد

وذات ﻣﻨﻌﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.

اﻟﻘﺮارات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى.

 ٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪر اﻟﺘﺄﺛ¿ات اíﺘﻤﻌﻴﺔ

 ٤اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ

إن اﻟﺘﺤﻮﻻت  ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜ¼ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻟﻜﻞ

ﻧﻔﺲ اﻫﺪاف  اردن .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ

ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار واﻟﺸﻌﺐ ارد öﺳﺘﻌﺰز

ﻫﻨﺎك ﻃﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ  اوﻟﻮﻳﺎت،

ﳒﺎح ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ

وﻳﺼﻌﺐ

اﺧﻀﺮ وﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ادﻣﺎج اﻟﻨﻤﻮ

وﻳﺸﻤﻞ

ﻣﺘﻐ¼ات

ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل  وﺿﻊ
اﻟﻼﺟﺌﲔ .إن إﺟﺮاءات ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ
ﻣﺸ½ﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻮزارات ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ
ﻟﻀﻤﺎن

اﻧﺘﻈﺎم،

اﳌﺸ½ﻛﺔ
واﳌﺴﺎءﻟﺔ.

اﻟﺘﻌﺎون،

واﳌﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
ﻟﻠﺘﻘﺪم

اﺧﻀﺮ.

٨٣

٨٤

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ إ ﺳﻴﺎﺳﺎت
٣-٤
وﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺔ
ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ارﺑﻌﺔ 
ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻟﺳﺘﻤﺮار  ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن
اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ ان .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ
ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى إ¡ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ .وﻣﻊ إﺑﻘﺎء ذﻟﻚ
ﺑﻌﲔ اﻋﺘﺒﺎر ﰎ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ¬ﺘﻠﻔﺔ وﺗﻀﻤﻦ ذﻟﻚ
إﺟﺮاء إﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﺮأي وﻣﻘﺎﺑﻼت وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ وﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورﺷﺎت
اﻟﻌﻤﻞ .ﺧﻼل إﺛﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﺷﺎت رﻛﺰت اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟ¸ردن  ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ 
إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋ» اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .ﺗﺘﻮاﺋﻢ اﳊﻠﻮل
اﳌﻘ¿ﺣﺔ ﻣﻊ ﻫﺪف اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ رؤﻳﺔ اردن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إدﺧﺎل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة و¬ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
أﻫﺪاف وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ارﺑﻌﺔ ﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار )ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ( .ﺳﻴﺘﻢ  اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﳋﺎص ﺑﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﰎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ أدﻧﺎه ﺿﻤﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ارﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﻫﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺘﺼﺪي إ¡ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻣﻦ اﳌﺘﺄﻣﻞ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺧﻴﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ارﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻘ¿ﺣﺔ  ﻫﺬه
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ أن
ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬه ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  اردن وﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺪﻗﻴﻖ.

ﻫﻨﺎﻟﻚ Ìﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ إﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ إﻗ¿اﺣﻬﺎ

ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻋﻤﺎل إ¡
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات .ﻻ ﳝﺜﻞ
ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻟﻜﻦ ﲤﺜﻴﻼ ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲢﺖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ارﺑﻌﺔ وﺑﺪء اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺜﻞ رؤﻳﺔ اردن  ٢٠ ٢٥واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻟﺘﻐ Õاﳌﻨﺎخ .ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه اﻗ¿اﺣﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت  ﺟﺪول
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺑﻌﻨﻮان أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
 -١ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ

 - ٢آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ

وإﻧﻔﺎذ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

اﺧﻀﺮ

 - ٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر اﻟﺘﺄﺛ¬ات
ا°ﺘﻤﻌﻴﺔ

وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

 ١٫١اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺿﻤﺎن
اﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

 ١٫٢ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﳒﺎز  اﻟﻮزارات ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻮﻳﻞ وﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ Ìﺮد ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ

 ١٫٣دﻣﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ  آﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار اﻟﻮزارات اÝﺘﻠﻔﺔ

 ١٫٤ﺗﻐﻴ Õﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻓﺮاد ﻧﺤﻮ
اوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻣﺪ

 ٢٫٣دﻣﺞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﻘﺪة
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﻜﺎ Þﻋ»
اﻟﻮزارات

 ٢٫٤ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻮﺻﻮل إ¡
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ
وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ

 ٢٫٢اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻢ اﳋﺎرﺟﻲ
 ٢٫١اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة

 ٣٫٢ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ

 ٤٫٢إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت

 ٣٫٣ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ دورات
اﳌﻮازﻧﺎت واﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه
اﳋﻄﻂ

ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

 ٣٫١ﲢﺴﲔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻮزارة

 ٥.٢ﲢﻔﻴﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ذات

 ٤٫٣ﲢﺪﻳﺪ واﺿﺢ
ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وواﺟﺒﺎت
اﻟﻮزارات اÝﺘﻠﻔﺔ

اﳌﻨﻌﺔ ﲡﺎه ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ

 ٦.٢إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 ٥٫٣ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺒﺎدىء اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 - ٤اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

 ٣٫٤ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻋﻤﺎل

 ٤٫٤ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﳌﺒﺎدرات
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 ٥٫٤ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻟﺮأي
اﻟﻌﺎم دراك اﻟﻔﺴﺎد

 ٦٫٤إرﺗﻘﺎء اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﺳ¿اﺗﻴﺠﻲ ﺧﺼﻮﺻã
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وذات
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ

ﺑﻴﺌﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﲤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎرات ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺛﻘﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺘﻨﺎﺳﻖ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اردن

٨٥

٨٦

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

 ٤-٤إﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اµﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

٤-٣

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وإﻧﻔﺎذ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

 ١٫١اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺿﻤﺎن

١٫١ق ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻟﻌﺪم اµﻣﺘﺜﺎل :ﻋﻤﻞ
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم
اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﳌﺆﺛﺮة )ﻣﺜﻞ إدارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت( ﺑﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

١٫١م ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳉﺎن إﻣﺘﺜﺎل ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ:
ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﺟﻌﺔ وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
و إﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

اﳌﺆﺳﺴﺔ اردﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

١٫١م إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻣﺘﺜﺎل
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

اﳌﺆﺳﺴﺔ اردﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
إﺳﺘﺨﺪام اﻳﺮادات
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة
اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻌﺪم
اﻟﺘﺰام ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اÝﺘﻠﻔﺔ

١٫١م ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت:
إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻧﻈﻤﺔ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات
اوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل

اﳌﺆﺳﺴﺔ اردﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ

 ٢٫١م أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟÁﻟﺘﺰام:
إدﺧﺎل أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اوﻟﻮﻳﺔ )ﻣﻊ وﺟﻮد
ﻏﺮاﻣﺎت ﻛﺒÕة  ﺣﺎﻻت اﺣﺘﻴﺎل
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻮري(

وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد ﺑﲔ
اﻟﻮزارات اÝﺘﻠﻔﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
واﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﺧﺮى

اﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

 ٢٫٢اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة

 ٢٫١ق إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت :إﺟﺮاء دراﺳﺔ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﻣﺪى
اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋ»
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
اÝﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ دواﻓﻊ
ﻋﺪم اﻟﺘﺰام .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺄﺛ Õاﻟﻜﺒ Õاﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

 ٢٫١م ﺗﺄﺳﻴﺲ Æﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻋﻦ
ﻏ¬ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ :ﺗﻨﺎﻗﺶ اåﻤﻮﻋﺔ
أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ اﳉﻬﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ  اﳌﺸﺎرﻛﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة

 ٢٫١م ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺜﺒﻄﺔ:
ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

 ٣٫١ﲢﺴﲔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ

 ٣٫١ق إﻋﺪاد ﻣﻨﺼﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ 
اﻟﻮزارات :إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج
اﻟﻜ¿و Þﻳﺤﺎﻛﻲ ﳕﺎذج
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻣﺜﻞ )(Tripadvisor
ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ
أداء اﻟﻮزارات وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
اﺟﺮاﺋﻴﺔ

 ٣٫١م إﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺪدة ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺼﺔ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ :ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺼﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارات وﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺜÕﻫﺎ
اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وإدارة اﳌﻮﻗﻊ
اﻟﻜ¿وÞ

 ٣٫١م ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﳌﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﻮزارات :وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ رﺳﻤﻴﺔ
وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮزارات
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم

دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻮزارات

 ٣٫١ق ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ
ﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮزارات :ﻋﻤﻞ
دراﺳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮزارات

 ٣٫١م ﻣﻮاﺻﻔﺎت دوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸÎﻳﺎت :اﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﳌﺸ¿ﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ

آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

 ١٫٢ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳒﺎز  اﻟﻮزارات
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
وﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
Ìﺮد ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ

 ١٫٢ق ﺗﺼﻤﻴﻢ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ
ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪﺧﻼت
وÑﺮﺟﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ:
ﺗﺼﻤﻴﻢ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﻘﻴﺎس
واﺑﻼغ ﻋﻦ اÝﺮﺟﺎت
اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋ» اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اÝﺘﻠﻔﺔ

 ١٫٢م رﺑﻂ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻬﻨﻲ
ﲟﺨﺮﺟﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ :إﻃﻼق إﻃﺎر
ﻋﻤﻞ ﻟﻘﻴﺎس ¬ﺮﺟﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ورﺑﻂ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻬﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ وادﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺄﺛÕات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﻣﺪ

اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

 ٢٫٢اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻢ اﳋﺎرﺟﻲ

 ٢٫٢ق ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﳋﺎص واﳋﺮوج ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ وإﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺪور
اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻨﻤﺎذج إﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ

 ٢٫٢م ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮاﻛﺔ
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص:
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﺎذج إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اوﻟﻮﻳﺔ

وﺣﺪة اﺻﻼح
اﳊﻜﻮﻣﻲ

وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

٨٧

٨٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺿﻤﺎن
اﻟﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
)ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘ¿ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﺒﺎﺷﺮة(
 ٣٫٢ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

 ٣٫٢ﺗﺨﻔﻀﻴﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺨﻔﻀﻴﺎت
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻊ اﻟ¿ﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﺴﺎرع ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ

 ٣٫٢م  :ﲢﺪﻳﺚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ :ﻣﺮاﺟﻌﺔ
وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
وﻣﻌﺎﻳ Õاﺧﺘﻴﺎر إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻐÕ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي  اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت  اﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ وﺟﻮدا
ﻛﺒÕا åﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

 ٣٫٢ق :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳ¬
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻀﻴﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳÕ
ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺎس ﺗﺄﺛ Õﺗﻠﻚ اﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻰ ¬ﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 ٤٫٢إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

 ٤٫٢ق :إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ
إﻟﻜÎو× ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ:
إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜ¿وÞ
ﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻘﻄﺎع
اﻋﻤﺎل ارد Þﲟﻌﺮﻓﺔ
ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻌﺎﻳ Õﻣﻌﺘﻤﺪة ﺣﻮل
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻄﻠﻮب
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﻏﺮﺑﻠﺔ ﺧﻴﺎرات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ

 ٥٫٢ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔذات
اﳌﻨﻌﺔ ﲡﺎه ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ

 ٥٫٢ق ﻫﻴﺌﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻟÁﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ :إﻧﺸﺎء
ﻫﻴﺌﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

 ٤٫٢م :ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
 ٤٫٢م :ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ ﻣﻊ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ

أﻧﻈﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ٢
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜ¿وﻧﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء
 اردن

 ٥٫٢ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اµﻓﺼﺎح ﻋﻦ اÙﺎﻃﺮ
اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﳌﻨﻌﺔ :إﻋﺪاد Ìﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻓﺼﺎح ﺣﻮل ¬ﺮﺟﺎت
اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻨﻬﺎ اÝﺎﻃﺮ

أﻧﻈﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ ١٢
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ:
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔإﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻟﺳﺘﺜﻤﺎراﳊﻀﺮي

 ٤٫٢م :ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ
ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

 ٦٫٢إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳊﻀﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن وذات اﳌﻨﻌﺔ ﲡﺎه
ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ

اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﳌﻨﻌﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ

واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

 ٦٫٢ق :إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق
ﲡﺮﻳﺒﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻟÁﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻣﻊ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻗﻄﺎﻋﻲ

 ٦٫٢إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اµﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺢ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
وﲤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن واﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋ»
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

أﻧﻈﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ ٥
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ:
اﻟﻨﻈﺮ  إﻧﺸﺎء
ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ  اردن
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﺮوض
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
وﲤﻮﻳﻞ اﺳﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

٨٩

٩٠

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺪر اﻟﺘﺄﺛ¬ات ا°ﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﲢﺪﻳﺚ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ

 ١٫٣ادﻣﺎج ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار  اﻟﻮزارات
اÝﺘﻠﻔﺔ

 ١٫٣ق:
إﻧﺸﺎء
ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﻊ
ﺑﺮÌﻴﺎت
ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻀﻤﺎن
ﺳﺮﻋﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
وﺳﻬﻮﻟﺔ
اﺳﺘﺨﺪام.

 ٢٫٣دﻣﺞ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﳌﻜﺎ Þﻋ» اﻟﻮزارات

 ٢٫٣ق ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﺧﻀﺮ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ Ìﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻣﺪ وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ اﳌﻮﺿﺤﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ٢٫٣م  :ﻓﺮض ﻣﻮاﺋﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻊ اﳋﻄﻂ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮض ﻣﻮاﺋﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘ¿ﺣﺔ،
وﺿﻤﺎن ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ  ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

 ٣٫٣ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ

 ٣٫٣ق :ﺗﻐﻴ¬ دورات
اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ  ٣إ ٥
ﺳﻨﻮات  ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮزارات
دﻣﺎج اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻃﻮﻳﻞ
اﻣﺪ

 ٣٫٣م :ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺪى اµﻟﺘﺰام
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻋﺪد اﻟﺘﺰاﻣﺎت
 اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺪأ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ دورة
ﳌﺪة  ٥ﺳﻨﻮات
وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﰎ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ
اﻟﺪورة ﻣﻦ
اﳌﻮازﻧﺔ

اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ دورات
اﳌﻮازﻧﺎت واﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه
اﳋﻄﻂ

 ١٫٣ق
إﻧﺸﺎء
ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

 ٣٫٣ق :ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻘÎﺣﺎت
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ دورات
اﳌﻮازﻧــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ
ﻣﻘ¿ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ
اﻋﺪاد

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

 ١٫٣م ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺴ Õﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ ﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

 ١٫٣م ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜ¿و Þاﳋﺎص ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )اﳌﺬﻛﻮر  ٤،٢ق(

 ٣٫٣م :ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ
وإﻧﻔﺎذ اﻟ»اﻣﺞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻲ  õﻳﺘﻢ
إﺳﺘﻜﻤﺎل
إﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ

وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوó
وﻣﺪراء اﳌﺸﺎرﻳﻊ

وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

ﻣﻊ دورات ﻣﻮازﻧﺔ أﻃﻮل
زﻣﻨﻴﺎ

 ٤٫٣ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
اﻟﻮزارات اÝﺘﻠﻔﺔ

 ٤٫٣إﺻﻼح ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة
اﳌﺸﺎرﻳﻊ :ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات
إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋ»
اﻟﻮزارات ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ
ﻣﺸﺮوع ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮزارة
اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺘﻤﺎع
إﻃﻼق اﳌﺸﺮوع ﻣﻊ
اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
دﻋﻮﺗﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮزارات
اﳌﻌﻨﻴﺔ اﺧﺮى ﻣﻊ وﺟﻮد
ﻧﻄﺎق زﻣﻨﻲ öﺪد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺮوع

 ٥٫٣ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

 ٥٫٣إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﳌﺴﺎﻋﺪات اµﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻨﻌﺔ
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
åﺘﻤﻌﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺜﻞ
إدﺧﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﺼﻐÕة وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳊﺼﺎد
اﳌﺎﺋﻲ

واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻼﺟﺌﲔ

 ٤٫٣م :اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ
اﳌﻤﺎرﺳﺎت  إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪراء اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳒﺎح ﻓﻌﻠﻲ 
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

 ٤٫٣ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻮاﻓﺰ ﳌﺪراء اﳌﺸﺎرﻳﻊ:
ﻣﻨﺢ ﻣﺴﺎرات واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر
اﳌﻬﻨﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﺪراء اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﻟﻴﺘﺼﺪوا ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

 ٥٫٣إﻋــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف
اﳌﺘﻐÕة

وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوó

٩١

٩٢

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

 ١٫٤ﺗﻐﻴ Õﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻓﺮاد
ﻧﺤﻮ اوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ

 ١٫٤ق :إدﺧﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﺪوى اﻋﻤﺎل
µﺣﺪاث ﺗﻐ¬ات ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﳌﺸﺎرﻳﻊ :إدﺧﺎل
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ
اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳉﺪوى
ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع ﻟﻴﺘﻢ
ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إ¡ وﺣﺪة اﳒﺎز
 ﺣﺎل ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ إﻗ¿اح
ﻟﺘﻐﻴ Õاﳌﺸﺮوع أو
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

 ١٫٤م :ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ:
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ
اﳌﺬﻛﻮرة  ١٫٢

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء،
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻗﺘﺼﺎد
اﺧﻀﺮ

 ٢٫٤ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻮﺻﻮل
إ¡ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ
وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

 ٢٫٤ق :ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ:
ﺗﻨﻈﻴﻢ ورش ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺣﻮل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

 ٢٫٤م :ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ ﳌﺴﺘﻘﻄﺒﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ وذﻟﻚ
ﻟﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام
¬ﺮﺟﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘ¿ﺣﺔ وذﻟﻚ
ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ  ﻣﻘ¿ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ

وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﺪرﻳﺐ وزارة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ

 ٣٫٤ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻋﻤﺎل

 ٣٫٤ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻮى  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اµﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻋﻤﺎل
وإﺟﺘﺬاب أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻀﻮر
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ 
Ìﺎل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻄﺎء öﺎﺿﺮات ﻋﺎﻣﺔ 
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻬﻤﺔ  ﻗﻄﺎع
اﻋﻤﺎل  اردن إﺿﺎﻓﺔ إ¡
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف رواد
اﻋﻤﺎل  اردن

 ٣٫٤ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﺗﺪرﻳﺐ ﲢﻠﻴﻞ

ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة

 ٤٫٤ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻋﻢ
ﳌﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ

 ٤٫٤ق إﻃﻼق ﲡﺮﻳﺒﻲ
µﺳÎاﺗﻴﺠﻴﺔ اµﺗﺼﺎل ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ
ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ 
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻟﺘ»ﻳﺮ اﳌﺼﺎرﻳﻒ )ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص :ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻔﺘﺢ ﺣﻮار ﺣﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻗﻴﺎس ﻧﻄﺎق
أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛÕات

 ٤٫٤م :إﻃﻼق إﺳÎاﺗﻴﺠﻴﺔ اµﺗﺼﺎل
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻊ
اﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺧﻀﺮ ﻣﺜﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﺑﻌﺎد وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ¬

اµﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ

ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺧﻤﺴﺔ
دﻧﺎﻧ Õﻣﻦ أﻣﻮال داﻓﻌﻲ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وإﻋﺎدة
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ
إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ

 ٥٫٤ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻟﺮأي
اﻟﻌﺎم دراك اﻟﻔﺴﺎد

 ٥٫٤ق :ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺣﻮل اﻟﻔﺴﺎد  اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ  ¬ﺘﻠﻒ
اﻟﻮزارات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ اﻟﺬي
ﻳﻌﺘ» ﻓﺴﺎدا 
اﳌﻤﺎرﺳﺎت وﻣﺎ اﻟﺬي ﻻ
ﻳﻌﺘ» ﻓﺴﺎدا.

 ٥٫٤م ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺸÎﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻔﺴﺎد :اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارات
اﳌﺸﺎرﻛﺔ  اﳊﻤﻠﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻊ اﳉﻬﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻐÕات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋ» ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻗﺘﺼﺎد

وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوó

 ٦٫٤إرﺗﻘﺎء اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﺳ¿اﺗﻴﺠﻲ ﺧﺼﻮﺻã
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وذات
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ

 ٦٫٤ق :إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق
ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺿﻤﺎن وﺟﻮد
ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﻬﻮد
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﺧ¿اع
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة

@ ٦٫٤م إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺗﻮﻓ¬ اﳌﻬﺎرات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص وذﻟﻚ
ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﻊ اﻣﺪاد
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

وزارة اﻟ¿ﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وإﺳﺘﺨﻼص
اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
واﻟﻮزارات اﺧﺮى
اﳌﻌﻨﻴﺔ

 ٦٫٤ق :ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻊ اﳉﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺧﺎرج اردن اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺴﺎﻗﺎت واﳋ»ات
 أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﻣﺜﻞ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻐﺎز
اﳊﻴﻮي وإﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﶈﺎﺻﻴﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
وﺟﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎت اﻟ¿ﺑﺔ

 ٦٫٤م إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟÁﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎر أﻓﻀﻞ
اﳌﻌﺎرف واﳋ»ات ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اردن

 ٦٫٤م :إﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ إﻳﺮاﺳﻤﻮس
ﻣﻊ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎرج اردن ﻟﻨﻘﻞ
اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳉﻨﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﻄﺔ @٦٫٤

٩٣

٩٤

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٥
١-٥

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
 اردن

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻤﻴﺘﻪ؟

أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ان إﻃﺎرا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  اردن،

اﳌﻨﺸﻮدة ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﲤﻜﻴﻨﻲ رﺋﻴﺴﻲ وﻫﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﲔ اﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 

إن اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ

اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳉﺪﻳﺪة ﲢﺘﺎج إ¡ ﺟﻬﺪ

ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ .ﺗﺘﺼﺪى ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ

ﻣﻜﺜﻒ ﳊﺸﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬه اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﺎﻣﺔ

ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ارد Þاﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺷﺢ اﳌﻴﺎه

وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ أو اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

واﻟﻄﺎﻗﺔ وﺻﻮﻻ إ¡ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اوﺟﻪ ﻋ»

واﳌﻴﺴﺮ.
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ّ

اﶈﺎﻓﻈﺎت.

وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈن ﲤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ

إن ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ وﲢﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ

ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ Õﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ واﻟﻘﺮوض اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ن

اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎ óزﻳﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﳉﻮﻫﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻄﻤﻮح اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻨﻰ

ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛÕات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وإﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ وﺟﻮد إﻗﺘﺼﺎد أﺧﻀﺮ ﻣﺴﺘﺪام .وﻣﻊ

ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ دراﺳﺘﻪ

أن دور اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ واﻟﻘﺮوض ﻳﻌﺘ»

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اردﻧﻴﺔ  اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻛﺄداة ﲤﻜﻴﻨﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﺣﻮاﺿﻦ وﻣﺮاﻓﻖ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ¬ﺎﻃﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺈن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺜﻞ  زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ

وﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص  ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳋﻀﺮاء ذات اﳉﺎذﺑﻴﺔ

ﻓﻘﻂ ،وﻟﻦ ﲢﺪث ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺠﺎح

اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  اردن.

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

SKNAB

اﻟﺒـﻨـﻮك

ﺗﻈﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜ Õﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ

اﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ووﺟﻮد

اﺧﻀﺮ ﻓﺮﺻﺎ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن اوﻗﺎت

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ﺗﻮاﺟﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﻌﺘ» "ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ"

واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪو.ó

أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﻫﻨﺎﻟﻚ أدﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻮاﺋﺪ

ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼه ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺢ أﻋﺪه اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓ Õاﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺣﻮل أﻫﻢ اﳌﻌﻴﻘﺎت ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ذات

ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻔﺎءة.

أوﻟﻮﻳﺔ  اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻮارﻳﺔ

و اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ،أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻣﻜﺎن

اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﳌﻌﻬﺪ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺸﺮوع ،واﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت أن

ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻄﻠﻮب  ﺗﺨﻔﻴﺾ إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎن ﻋﻘﺒﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  وﺟﻪ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘ» أﻳﻀﺎ

واﳌﻴﺎه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻮاﺗ Õواﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑﺎﻟﺘﺎ óﲤﺜﻞ ﻫﺬه

ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒÕة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.

اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ .وﺑﻨﻔﺲ اﳌﻨﻄﻖ ﳝﻜﻦ

ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ

إﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺒﻨﺎء öﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ أو ﻃﺎﻗﺔ رﻳﺎح

اﻟﺮاﻫﻨﺔ  اردن وﻳﻠﺨﺺ Ìﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﻘﺎت واﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓ  Õﻛﻤﻴﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري اﻟﺬي  õﻳﻌﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ

ﺗﻮاﺟﻬﻪ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ أﻳﻀﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘ¿ﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

ﻟﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﺳﺎﻃﻌﺔ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ.

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم وﺗﺴﺮﻳﻊ وﲢﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ

وﻟﻜﻦ ﻛﻮن اﳌﺸﺮوع "ﻣﺜﺒﺘﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻧﻪ

اﺧﻀﺮ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﲤﻜﻴﻨﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ

"ﺟﺬاب إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ" ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

اﺧﻀﺮ.

وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻮاﺋﻖ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﺳﺘﻤﺮار ﻏﻴﺎب ادراك ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳋﻀﺮاء وöﺪودﻳﺔ وﺟﻮد ¬ﻄﻄﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺘﻄﻮر ﺳﻮق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.

٩٥

٩٦

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ؟
ﻫﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إ¡ ﺗﻮﻓ Õاﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟ»اﻣﺞ اﳋﻀﺮاء واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳋﻀﺮاء ﻣﺜﻞ öﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ أو اﳌﺒﺎÞ
اﳋﻀﺮاء إ¡ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ إ¡ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺪرﻳﺐ
اﺷﺨﺎص.
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ﺧﻠﻖ أﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ إ¡
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺻﻮل ﻏ Õاﳌﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات وﻗﺪرات ﺟﺪﻳﺪة ،أو رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ اåﺘﻤﻌﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إ¡ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺛﺎر اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻮث.
ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺜﺎق اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟ¸ﺳﻮاق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات اﳋﻀﺮاء ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
اﺳﺘﺜﻤﺎرات  اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
• ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
• ادارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت
• ادارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟ¸راﺿﻲ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺰراﻋﺔ(
• ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي
• اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻈﻴﻒ
• ادارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ
• اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ
ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺜﺎق اﱈ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺆول ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﻛ ýﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﺪاﻓﺎ
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺮﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻤﻜﲔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﲟﺒﻠﻎ  ١٠٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر إﺿﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ  أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ١٠ﺑﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﺧﻼل  ١٠ﺳﻨﻮات.
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻨﻮك ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺧﻀﺮ اﻟ»ﻳﻄﺎÞ
ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺧﺮا ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜ»ى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ
اﺧﻀﺮ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟýﻳﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﳊﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﺧﻀﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻋﻤﺎر اوروﺑﻲ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوó
اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة.
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ﻋﺎﳌﻴﺎ وﺑﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
وﻣﻨﻬﺎ اردن.

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ:
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺒﺎدرات اﳋﻀﺮاء 
اردن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ،وﳝﻜﻦ
أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﳒﺎح ﺣﺎﺳﻤﺔ:
 -١إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﺖ اµﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻃﻮﻳﻞ
اﻣﺪ.
 -٢ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺆﺛﺮة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اµﺳﺘﺜﻤﺎر  اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء.

ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ إزدﻫﺎر  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ .ﺟﺪوى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ
ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗ¿اوح ﻣﺎ ﺑﲔ ﺑﻨﻮك

 -٣ﻣﻮارد ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﺛﺎﺑﺖ "أﻣﻮال ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎر إ¡ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺰاﻳﺪا 

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ".

öﺎﻓﻈﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳋﻀﺮاء ،و ﻣﻠﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاء
ﻟﻮﺣﺪه ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ  اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﻣﺎ Ìﻤﻮﻋﻪ

 -٤ﻣﺆﺳﺴﺎت راﺳﺨﺔ :ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إ¡ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﺮاﻓﻖ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ

 ٣٢٩ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة  اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ وذات ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ

 ﺳﻴﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻲ ﻧﻄﺎق اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻼ

واﻟﺘﺠﺎري ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻏ Õﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .ﺣﻴﺚ وﺳﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ  ٤٠ﺑﻠﻴﻮن
دوﻻر إ¡  ١٥٠ﺑﻠﻴﻮن  اﻟﻌﺎم  .٢٠ ٢١أﻣﺎ ﺳﺘﻲ ﺟﺮوب ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ إ¡
ﻫﺪف  ٥٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻠﻮل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع
ﻣﻦ اÝﻄﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

 -٥ﻣﺰﻳﺞ ﺻﺤﻲ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات وادوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳋﻀﺮاء اﳌﺘﺎﺣﺔ

وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺪم ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟ¸ردن ﻟﻀﻤﺎن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ

ﳌﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﲢﺎﻛﻲ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ "ﻃﺮق ﻛﻔﺆة وﻣﺘﺎﺣﺔ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ذﻟﻚ ﻓﺈن اردن وﻟﻜﻮﻧﻪ ﳝﺜﻞ

ﳊﺸﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ".

إﻗﺘﺼﺎدا ﻧﺎﻣﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺪو óﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ أﺻﺒﺢ أﻛ ýﻗﻮة .

 -٦ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ :ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺛﻘﺔ
 دراﺳﺎت ﺟﺪوى öﻜﻤﺔ وﻃﻠﺒﺎت ﲤﻮﻳﻞ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻓﺈن ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻌﺘ» اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻫﻢ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة ﻓﺈن
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﻌﺘ» اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﺎﺳﻢ.
 -٧اµﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اµﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اµﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ.

ﺿﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اردن
ﻛﺪوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ذات ﻣﻌﺪل دﺧﻞ ﻋﺎ óاﳌﺘﻮﺳﻂ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟ¸ردن
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺟﺘﺬاب اﻟﺪﻋﻢ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ﻓﺈن اردن ﻳﻌﺘ» دوﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻻﻳﻒ" اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﲢﺎد اوروﺑﻲ وﻫﻮ أداة اﲢﺎد اوروﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم  ٢٠١٢ﺣﺼﻞ اردن ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺴﻌﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﳝﺜﻞ اﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﻫﺪاف اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف
öﺪدة ﻟﻠﻮﺻﻮل إ¡ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﺷﺎرات ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .ﻗﺪ
ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت أو ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

 ٢-٥أﻳﻦ ﻳﻘﻒ اردن؟
ﺗﻘﺪم اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
اردن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه
ﺗﻘﺪم اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ
 اردن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه
إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت:
إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ.
اردن ﻫﻮ ﻋﻀﻮ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﻣﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻃﺎرﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ ،وﻛﺎن ﻋﻀﻮا  Ìﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ "اﻟﺪول ﻏ Õاﳌﺪرﺟﺔ  اﳌﻠﺤﻖ اول" .وﻗﻊ اردن
 اﻟﻌﺎم  ١٩٩٣ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻃﺎرﻳﺔ ﺣﻮل ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ وﺻﺎدق
ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻛﻴﻮﺗﻮ  اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٣ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﱘ وﺛﻴﻘﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺪدة وﻃﻨﻴﺎ  اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﻗﺒﻞ إﻧﻌﻘﺎد ﻗﻤﺔ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻮل ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ ﳑﺎ ﻗﺪم إﺷﺎرة أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوó
وﻣﻨﻬﺎ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ.
ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ اﻃﺮاف  ٢١وﻗﻊ اردن ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﻲ أﻛﺪت
ﻋﻠﻰ أن "ﻣﻌﻈﻢ اﻃﺮاف ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﺠﻬﻮد ﻃﻤﻮﺣﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ واﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ" وذﻟﻚ ﺑﺪون وﺟﻮد ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﲔ
دول اﳌﻠﺤﻖ اول )اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( واﻟﺪول ﺧﺎرج اﳌﻠﺤﻖ اول
)اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ(.
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات ﻻ ﻳﻌﻜﺲ
ﻓﻘﻂ دﻋﻢ اردن ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮارد ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ  رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺛﻘﺔ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﻣﻨﻬﺎ:
• اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔاﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ :ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ودﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
• وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻐ Õاﳌﻨﺎخ ) ،(٢٠ ٢٠-٢٠١٣اﺟﻨﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ) ،(٢٠١٥-٢٠٠٦ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اردÞ
اﳉﺪﻳﺪ ).(٢٠١٧
• وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟíوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ ) ،(٢٠١٢اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ) ،(٢٠ ٢٠-٢٠٠٧ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ) (٢٠١٣واﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺪاﻋﻢ.
• وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي :اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ٢٥ ٢٠-٢٠١٦

٩٧

٩٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

• وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت :اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ٢٠١٥

اﻟﺮﺷﻴﺪﻳﻦ وﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وارﺷﺎدات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

• وزارة اﻟﻨﻘﻞ :اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ )(٢٠١٤

ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﶈﺪدة.

• أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻜïى :اÝﻄﻂ اﻟﺸﻤﻮ óﻟﻌﻤﺎن  ،٢٠٠٨ﺧﻄﺔ

• زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﻤﺎن ).(٢٠١٢
ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﳌﺘﻌﺪدة
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬه اﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ
إﻃﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻘﺪم إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﺪو óﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ:

ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اµﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﻀﺮاء:
ﺗﻌﺘ» اﳊﻮاﻓﺰ أﻣﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳋﻀﺮاء.

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ:
• ﺗﻌﺘ» اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص اﻟﺪو óوﺑﺎﻟﺘﺎ óﻳﺠﺐ

• اﻟﻀﺮاﺋﺐ :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة  ١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ اﺟﻬﺰة واﳌﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺪﺧﻼت
اﻧﺘﺎج ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺘ» ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎرك

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت .أﻛ ýاﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻋﻔﺎءات ﻫﻢ

• ﻳﺠﺐ ﺗﻴﺴ Õاﻧﻈﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﻣﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﺟﻬﺰة وأدوات ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

• ﺳﻮق öﺪودة ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ :ﻻ ﳝﺘﻠﻚ اردن ﺣﺎﻟﻴﺎ

واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة  ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ .ﻳﻌﺘ» اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺻﻨﺎﻋﺔ

ﺳﻮﻗﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﳌﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻌﻔﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ  أول ﻋﺸﺮ

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻫﺬا ﺑﺪوره ﺳﻮف ﻳﺸﺠﻊ إﺳﺘﺜﻤﺎرات

وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮاﺻﻔﺎت öﺪودة ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻤﺎل ﻫﺬه

إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰام ﲟﻮاﺻﻔﺎت اداء واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
• ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .ﺗﺘﺤﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜ»ى وﻣﺜﻞ ﻫﺬه

واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ذﻟﻚ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺷﺮاء
اﳌﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻜﻔﺎءة  إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﻣﻦ  ٪٥٥إ¡  ٪٢٥وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻋﻔﺎءات
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ  اﻟﻌﺎم  . ٢٠١٢ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻋﻔﺎءات

اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ وﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻬﺬه

واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻲ  اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﳌﺮﻛﺒﺎت.

اﳌﻨﺸﻮدة.
• ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  اﻟ»اﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء 

• إﺻﻼح اﻟﺪﻋﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاء:

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﳌﺎﻧﺤﲔ

• اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:

وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اÝﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ

 ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ

اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻫﺬه
اﻟ»اﻣﺞ ﻳﺆدي إ¡ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪم ﺳ Õاﻟﻌﻤﻞ 
ﻫﺬه اﻟ»اﻣﺞ وﺗﺄﺛÕﻫﺎ وﺟﺪواﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻻ ﻳﺆدي ﻫﺬا ﻓﻘﻂ إ¡

ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
 ٢٠٠٨و  ٢٠١٠وﻫﺬا ﺟﻌﻞ اﺳﻌﺎر ﲤﺎﺛﻞ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة او¡
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ  .ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﺣﺪث ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒ  Õدﻋﻢ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ  ٪٢٫٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ

إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻔﺆة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة إزوداﺟﻴﺔ

اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ  óاﻟﻌﺎم  ٢٠٠٧إ¡   ٪٠٫٣اﻟﻌﺎم   .٢٠٠٩ﻧﻔﺲ

اﳉﻬﻮد.

اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﺳﺮ  اåﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ

• اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ  õﺗﺼﻞ ﺑﻌﺾ

زﻳﺎدات  اﺟﻮر ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إ¡ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺮﺟﻮة ،وإﺣﺪى اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .و ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٠ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ

ﻫﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أن ﺗﻜﻮن

ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌ Õاﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن

ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ  ﺣﺎل ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﳊﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

وﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ إ¡  ٩٠دوﻻر وأﻋﺎدت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي
ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ،٢٠١٢

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

وﺻﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إ¡  ٪٢٫٨ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ

ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺮﻓﺔ

اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ óأو ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ  ٪٩ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .و ﻣﻮاﺟﻬﺔ

ﺻﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺼﻐﺎر واﳌﻨﺎزل واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻲ

ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى زادت اﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺣﺰﻳﺮان ٢٠١٢

ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻌﻨﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﲟﻮاﺻﻔﺎت اوﻛﺘﺎن  ٩٥ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٣وﻟﻜﻦ ﻣﻊ
وﺻﻮل ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع إ¡  ٪١٠ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ:

اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ  اردن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬذه اﳋﻄﻮة ﻏ Õﻓﻌﺎﻟﺔ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ:

 ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إ¡

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت :وﺟﺪت دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻣÕﻛﻴﺔ ﻟﳕﺎء اﻟﺪوó

اﺻﻼﺣﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ  ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ ٢٠١٢ Þﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ

ﺣﻮل ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺧﻀﺮ  اردن أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘ»ون

ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ Õوﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ

اردن وﺟﻬﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول

ﻟﻠﺪﻋﻢ اﳌﺎ óﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻀﺮرة.

أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟ¿وﻳﺞ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻻ ﺗﻌﺘ» اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ 
اردن ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .ﳝﻜﻦ

• اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء:

ﳊﻮاﻓﺰ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓ Õارض اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻼﺋﻤﺔ أن

ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪي و õﻳﺘﻢ ﲤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻔﺔ

ﺗﺴﺎﻫﻢ  إﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻗﺎﻣﺖ

اﻟﻔﺮص :إدﺧﺎل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻔﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ
 اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺳﺘﻤﺮار اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌ¿اﻛﻤﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﻌﺮﻓﺔ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة:

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰎ زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﺳﺮ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت:

ذات اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٥ﻣﻨﺬ أﻳﺎر  .٢٠١٢وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ

ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐÕات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ  إزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع

اﳌﺘﺠﺪدة ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ وﲢﺘﺎج إ¡

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  اﻟﻌﺎم .٢٠١٧

ادﺧﺎل ﺣﻮاﻓﺰ ﳉﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ذات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﻣﻊ أن اردن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ أواﺋﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ

• إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ:

ﳒﺤﺖ  إدﺧﺎل ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء

ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ او¡ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة  .اﳌﺮاﺣﻞ

اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠١٠ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﺨﻠﻰ اردن ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻓﺔ

ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

اﻣﺪادات وﺗﺒﻨﻰ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺴﻘﻒ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺔ.

وﺗﺪﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة  اردن ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻻر وان 
اﳌﻔﺮق وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎح  ﻣﻌﺎن ووادي ﻋﺮﺑﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﻟﺸﺮاء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻄﻮرﻳﻦ وﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﺗﻌﺘ» ﻫﺬه اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ  ﻗﺪرة
اﳌﻄﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
• ﺗﻌﺮﻓﺔ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة) :ﺻﺎ اﻟﻘﻴﺎس(
ﻃﻮرت ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻌﺎدن ﺗﻌﺮﻓﺔ إﻣﺪادات
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘ» او¡
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ  اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إ¡ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﺻﺎ

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﳒﺎح اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزﻣﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺒﺎدرات اﳌﻘ¿ﺣﺔ .ﺳﻮف ﺗﻘﺪم
اﻟﺼﻔﺤﺘﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻋﻦ:
• ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
• ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ  اردن ﺳﻮاء ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ:

اﻟﻘﻴﺎس .٠وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺻﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻫﺬه  ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ

أدوات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص أن ﻳﻄﻮر ﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﺧﻀﺮ  اردن ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪو óواﻟﺒﻨﻮك

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﺼﺎدر أﺧﺮى.
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ:

ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮص ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﺑﻨﻮك وﺟﻬﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟ¸ردن ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات

اﳉﺪﻳﺪة واﳌﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺧﻀﺮ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﻨﻚ اﳕﺎء اﳌﺎÞ
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻋﻤﺎر

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﳋﺎص:

وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﲢﺎد اوروﺑﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﺗﻠﻘﻰ اردن أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﲤﻮﻳﻞ

ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻏÕﻫﺎ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد ﻫﺬه

اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ

اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ 

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ öﻄﺔ أدﻳﻨﻴﻮم ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ  اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  ﻣﻌﺎن وﻣﺸﺮوع ﺻﻘﺮ ﻣﻌﺎن ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﲤﻮﻳﻼ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إﺋﺘﻼف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ:
ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪو óاﳌﺒﺎﺷﺮ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ 

ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة  اردن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻠﻘﺖ

اردن وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﲤﻮﻳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ Õاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪو óﻋﻦ

واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﺧﺮى .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ أﻛ ýﺗﻮﻓﺮ

ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة واﳌﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎر 

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟ¸ردن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎ óﻣﻦ

اﺳﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .وﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ذﻟﻚ ﰎ إﻧﺸﺎء

اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ارد Þدارة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ

• اﻟﺪﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻣÕﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪو óوﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إ¡ ﻣﺸﺎرﻳﻊ

)ﺣﻮا ١ óﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ( واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻴﺎه
• اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق ﲢﺪي اﻟﻔﻴﺔ )ﺣﻮا ٢٧٥ óﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻴﺎه وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه
• ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 اردن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة أدوات ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻗﺮاض
ارد Þزاﻟﺔ اÝﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻗﺮوض اﻋﻤﺎل واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻴﺔ:

ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺎخ اﳌﺘﺨﺼﺺ:

اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم:

ﻳﺘﻠﻘﻰ اردن أﻳﻀﺎ دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

ﳝﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺪر اﻛ» ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﺪام ارد) Þﺟﻮرﺳﻴﻒ( اﻟﺬي ﰎ إﻧﺸﺎﺋﻪ

اﳋﻀﺮاء  اردن .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة اﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اوروﺑﻲ وﺻﻨﺪوق

اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﲔ

اﺳﺘﺜﻤﺎر اوروﺑﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺎ Þﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﲢﺎد

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اوروﺑﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ دﻋﻢ أوﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ٣٤٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ اﶈﻠﻴﺔ:
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اردن  õﻳﻜﻦ ﻧﺸﻄﺎ ﺑﻘﺪر دول ﻧﺎﻣﻴﺔ أﺧﺮى 

• ﺻﻨﺪوق اµﻗﺮاض اﻟﺰراﻋﻲ :ﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﻪ

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺎخ اﻟﺬي ﺗﺰداد أﻫﻤﻴﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ  دﻋﻢ

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ¬ﺘﺼﺔ ﲟﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﲢﺖ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاء .أﺣﺪ اﻣﺜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ

ﻣﻈﻠﺔ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ .ﻛﺎن أﺧﺮ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ  ﻫﺬا

ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ واﻟﺬي ﺣﺘﻰ ان  õﺗﺴﺘﻄﻊ ﺟﻬﺔ أردﻧﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺪوق  اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٨وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪأ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ

اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻦ

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوار .ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺮوض ﻛﻤﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻮارئ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰي.

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

أﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا  ﲤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق:

اﺧﻀﺮ  اردن ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ:

ﰎ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ارد Þﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ 

• اﻟﺸﺮﻛﺔ اردﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض :ﲢﻈﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻋﻢ

ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  ٢٠١٢ﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟýوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء

ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص وﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺪوق

ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ارد Þوذﻟﻚ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻫﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ

ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ

اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

• اﳌﺆﺳﺴﺔ اردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اµﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ.

اﳌﻨﺢ

ﻳﺘﻢ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ارد Þﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ

• ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن :ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺢ

ﻃﺮﻳﻖ ﳉﻨﺔ إدارﻳﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء

• اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ارد× :اﻟﻘﺮوض

ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.

• ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺎت :اﻟﻘﺮوض

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﶈﺎور اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻄﺎع اﺳﻜﺎ،Þ
واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻴﺔ :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري واﳋﺎص:
 õﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اردﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ان دورا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ  ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب وﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺎب

اردن .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻫﺪاف اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﺎﻳﻠﻲ:
• ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺐء اﳌﺎ óﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ إﺳﺘÕاد اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻟﻬﺎ

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻗﺮاض وﻋﺪم اﻟﺪراﻳﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﺷﺮوط

• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻗﺮاض اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘ» ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟ¿دد  إﻗﺮاض

• ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة

اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒ Õﻋﻠﻰ اﻗﺮاض
اﳌﻀﻤﻮن.

اﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﳋﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ:
• اﻟﺼﻨﺪوق ارد× ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد×

• ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
• اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺼﻨﺪوق ارد× ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮل ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ :ﺗﺸﺮﻳﻦ اول ٢٠١٢
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﳊﺎ ٢٥ :òﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :اﳊﻜﻮﻣﺔ اردﻧﻴﺔ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﺢ
رؤﻳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق :ﺟﻌﻞ اردن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪور رﻳﺎدي إﻗﻠﻴﻤﻲ 
Ìﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق :ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ وﳕﻮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  اردن ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اردﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺣﻮا ٢-١ óﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺳﻨﻮﻳ .ãﻳﻨﺸﻂ اﻟﺼﻨﺪوق
أﻳﻀﺎ  إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت
أﺧﺮى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪو óواﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸ¿ك ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة.
وﻗﺪ أﻧﺸﺄ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ Ìﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻖ

١٠١

١ ٠٢

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻣÕﻛﻴﺔ ﻟﳕﺎء اﻟﺪو óواﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

• ﺗﻮزﻳﻊ ﳌﺒﺎت ﺗﻮﻓ Õاﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  ¬ﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻊ وزارة

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﲢﺎد اوروﺑﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎ Þواﻟﺒﻨﻚ

ا ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺪو óواﻟﺒﻨﻚ اوروﺑﻲ ﻋﺎدة اﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ

• ﻣﺸﺮوع اﻧﺎرة ذات اﻟﻜﻔﺎءة  إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬه

ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ذﻟﻚ

ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء إرﺑﺪ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،

اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اردﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ واﲢﺎد اوروﺑﻲ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﻏÕﻫﺎ .
اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻳﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ öﺎور
 اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ  اردن وﻫﻲ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اردﻧﻴﺔ(.
• ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳋﻼﻳﺎ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ  اﳌﻨﺎزل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺸ¿ك ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ )ﻛﻨﺪا ،اﲢﺎد اوروﺑﻲ(
• ﻣﺸﺮوع دﻋﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض
• ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
• دﻋﻢ اﺑﺘﻜﺎر واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

• ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اµﻗﺮاض اﻟﺪوار :ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﻤﻨﺎزل وﲟﺎ
أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻋ» اﻟﺘﻮﻓ  Õاﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺈن ﺻﻨﺪوق

ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد×:

اﻟﻘﺮوض ﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ.

اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮل ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد×

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻌﺎد ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻨﺢ
• اﳌﻨﺢ اﳌﺒﺎﺷﺮة :ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ Õﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
• ﲤﻮﻳﻞ اﺳﻬﻢ :ﻣﻊ ﺗﻮﻓ Õرأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اÝﺎﻃﺮ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺮﻳﺎدﻳﲔ اﻓﺮاد ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ٢٠٠٦ :
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﳊﺎ :òﺣﻮا ٧ óﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :اﳊﻜﻮﻣﺔ اردﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪو،ó
اﳌﻨﺢ ،آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

اﳌﺒﺘﻜﺮة
• اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت :ﺗﻐﻄﻴﺔ اÝﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
• اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وإﻧﺸﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﲢﻀ Õﻣﻘ¿ﺣﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد×
ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد Þﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٦ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ ﺗﻮﻓ Õاﻟﺪﻋﻢ
اﳌﺎ óﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﻔﺬة ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف

اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
أﻫﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺣﺘﻰ ان ﻫﻢ اﳌﻨﺎزل واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﳌﻨﻈﻤﺎت اåﺘﻤﻌﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ اﻟ»اﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاء

اﻟﺼﻨﺪوق إ¡ دﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﲢﺴﲔ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدرات اﺧﺮى و ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  اردن .ﻳﺘﻢ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ
إدارة ﻳﺮأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم وﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد×

ﺗﺎﻟﻴﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد Þﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٥٫٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺣﺘﻰ ان:

 اﻟﻌﺎم  ٢٠١١وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺻﻐ Õﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺑﺤﻴﺚ  õﻳﺘﻢ

• ﻣﺸﺮوع اﳋﻼﻳﺎ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل  ﺷﻤﺎل اردن ﻣﻊ

ﺗﺨﺼﻴﺺ أﻛ ýﻣﻦ  ١٫٤ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﳌﺸﺎرﻳﻊ ¬ﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم .٢٠١٥

ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد Þاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر وﻣﻨﻬﺎ:

ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻣÕﺳﻲ

ﻛﻮرﺑﺲ

واﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

وﻣﺆﺳﺴﺎت اåﺘﻤﻊ اﳌﺪ Þاﶈﻠﻴﺔ.
• ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﺨﺎﻧﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻬﺮ اردن.

• اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﶈﺪدة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
• اﻟﺪﻋﻢ واﳌﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻫﻠﻴﺔ
واﳋﺎﺻﺔ  اﻟﻌﺎ õاﻟﻌﺮﺑﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ:
• اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻣÕﻛﻴﺔ ﻟﳕﺎء اﻟﺪو óواﻟﺘﻲ وﻓﺮت ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

• ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪو óواﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ دﻋﻢ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
• ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻊ ﺷﻬﺎدات اﻟﻜﺮﺑﻮن وأﻳﺔ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ.
• ﺗﻌﻔﻰ اﳌﻨﺢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ واﳌﺒﻴﻌﺎت 
اردن.
• ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٠٫٧إ¡  ١٫٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد Þﺳﻨﻮﻳﺎ.
اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
رﻛﺰ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ارد Þﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة öﺎور ﺑﻴﺌﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ )اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ إﺳﺘﻬﻼك اﳌﻴﺎه( وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮذج ﻟﻠﻤﻨﺢ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻜﻦ ﻫﺪف وزارة
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺤﻮ ﺧﻴﺎر اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة
وﳕﻮذج اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوار ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘ¿ﺣﺎت
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ:
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻨﻬﻢ:
• اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐÕة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع
اﻟﺒﻴﺌﺔ
• اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ Õاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﺣﻤﻼت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
• اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﳋﺪﻣﺎت اﺧﺮى.
• ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻘﺪم ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ:
ﺗﻬﺪف وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ إ¡ ﺗﻮزﻳﻊ دﻋﻢ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮا ٢٫٥ óﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﺗﻜﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺼﻨﺪوق  ١٠٠دﻳﻨﺎر
وﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ إ¡  ٥٠٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم إﻟﻜ¿و Þﻟﺘﻮﻓ Õاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر
اﳉﻬﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إ¡ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
٣-٥
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن؟
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﲢﺎﻟﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ واﻟﻔﺮص اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﺘﺎﺣﺔ  اردن وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻻﺣﻘﺎ  ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻫﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ  اﳌﻠﺤﻖ.
ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول أدﻧﺎه اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل اﻟﺜﻐﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ  ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳊﺎ óﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﻘﺮﺿﲔ.
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  ﲢﻘﻴﻖ Ìﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒÕة ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺗﺘﺠﺎوز  ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ "ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺈن
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﰎ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﳌﺴﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﺣﺎل
ﺣﺪث ﺗﻐﻴ Õﺟﺬري  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن ﻛﻤﻴﺎت
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎ Þأﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ õ
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  اردن،
وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺑﻮن وﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ  ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
أﺧÕا ﰎ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﺪة إﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻣﺮ
اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﳌﻘ¿ﺣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ.

١ ٠٣

١ ٠٤

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﺎدة
ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع؟

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب
)اﻟﺪﻳﻮن ،اﺳﻬﻢ ،اﳌﻨﺢ ،ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض(
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻮاﺋﺪ اﳌﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن
ﲢﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ µﻋﺎدة اﻟﺴﺪاد وﻋﻮاﺋﺪ اﺳﻬﻢ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اµﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل إ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أﺧﺬه ﺑﻌﲔ اµﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﺪﻣﺎ.

أﺣﺠﺎم ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ
ﺻﻔﺮ  ١٠ -ﻣﻼﻳﲔ
 ١٠ﻣﻼﻳﲔ  ٥٠ -ﻣﻠﻴﻮن
 ٥٠ﻣﻠﻴﻮن  ٢٥٠ -ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر <  ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﻐ¬ ﺟﺪõ
ﺻﻐ¬
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻛﺒ¬

"ﻳﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ﻫﺬا اﳉﺰء
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ
ﻗﺪ ﰎ ً
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ.

١ ٠٥

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺜﻐﺮات

ﻣﺼﺎدراﻟﻌﺎﺋﺪات

ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻤﻮ

اµﻋﺘﺒﺎرات

اﺧﻀﺮ ﻏ¬

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﺧﻀﺮ )أﺳﺲ

اﶈﺪدة ﻣﺎﻟﻴﺎ

إﻋﺎدة ﺳﺪاد

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﻘﺮوضواﺳﻬﻢ(

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻴﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ.
• ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻠﻒ
اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮ ﻟﻮ ﺟﻴﺎ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﺈن
ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳋﻀﺮاء ﲤﺜﻞ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وÆﺪﻳﺔ
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ .ﺗﺼﻞ
ﻗﻴﻤﺔ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺷﺮاء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح إ¡ ٠٫٠٨
دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ
واط -ﺳﺎﻋﺔ
وﺗ¿اوح إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
 ٠٫٠٨-٠٫٠٦دوﻻر
ﻧﺰو ًﻻ

• ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

 .١زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ

ﺛﺎ Þأﻛﺴﻴﺪ

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 

اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ

ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

ا ﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

 .٢اﻟﺘﻔﻜ Õﺑﺈﻧﺸﺎء

وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح

ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ

ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع
اﳌﺘﻮﻗﻊ٢٠٠-٨٠ :
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎح ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺮاﻓﻖ
أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ:
ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻔﺠﻴﺞ

• ﲤﻮﻳﻞ
دﻳﻮن/ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻜﺒÕة ﻣﻊ ﻣﺪة
ﺗﺘﺠﺎوز  ٢٠ﺳﻨﺔ
•ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻘﺮوض

ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ:
ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

•ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺸ¿ك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮك
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ اÝﺎﻃﺮ
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل
وﻣﻌﺎدل ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺜﻐﺮات:
• ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص
• ﺿﻌﻒ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪو óﻟﻠﻤﻨﺎخ
ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة  اردن )ﻣﺜﻞ
ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎﳌﻲ(
• ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع
وﲤﻮﻳﻠﻪ ﻛﻤﺸﺮوع
ﻣﻨﻔﺼﻞ واﻟ¿اﺟﻊ 
ﺳﺮﻋﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف
اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة واﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳊﺠﻢ :ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ١٣٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﲟﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

• ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻣﻨﺘﺞ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﺮوض دوﻟﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
وإﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاء ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع
اﳌﺘﻮﻗﻊ :أﻛ ýﻣﻦ
 ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﳕﻮذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص واﻟﻌﺎم

اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

واﻟﻔﺤﻢ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

• ﺗ¿اوح اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﳌﻨﺸﺂت )ﺻﻨﺪوق

ﻣﻦ  ٣٨٠إ¡  ١٠٠٠ﺟﻢ

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اردÞ

ﻣﻦ ﺛﺎ Þأﻛﺴﻴﺪ

اﳌﻘ¿ح(

اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ
واط  اﻟﺴﺎﻋﺔ

• ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

• رﺳﻮم ﺷﺤﻦ

• ﺗﺨﻔﻴﺾ 

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺎدرات

وﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﳕﻮذج

اﳌﺮﻛﺒﺎت

ﻛﻤﻴﺔ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎÞ

ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ

أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إ¡

اﻟﻌﺎم واﳋﺎص وﻣﻊ

واﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻳﻌﺘ»

öﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﻐﻼف اﳉﻮي

ﻣﻄﻮري اﻟﺒﻨﻴﺔ

ﻣﻨﺎﺳﺒ ãﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ

• ﺑﻴﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ

• اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث

اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻊ دﻋﻢ

اﳌﺸﺎرﻳﻊ .ﳝﻜﻦ أن

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

اﻟﻬﻮاء 

ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم

إ¡ اﻟﺸﺒﻜﺔ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ

ﺗﻮﻓ Õارض اﻟﻼزﻣﺔ

ﺗﻮﻓ Õارض ورﺧﺺ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

واﳊﻮاﻓﺰ
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺜﻐﺮات

ﻣﺼﺎدراﻟﻌﺎﺋﺪات

ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻤﻮ

اµﻋﺘﺒﺎرات

اﺧﻀﺮ ﻏ¬

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﺧﻀﺮ )أﺳﺲ

اﶈﺪدة ﻣﺎﻟﻴﺎ

إﻋﺎدة ﺳﺪاد

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﻘﺮوضواﺳﻬﻢ(

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:

ﶈﻄﺎت ﺷﺤﻦ

اﻋﻼﻧﺎت  ﻣﻮاﻗﻊ

• ﻋﻮاﺋﺪ اﻋﻼﻧﺎت

 اردن

اﳌﺮﺣﻠﺔ

اﳌﺮﻛﺒﺎت

اﻟﺸﺤﻦ ﳉﺬب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 

ﻣﺜﻞ ﻓﺮص اﻋﻼﻧﺎت

اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﳋﺎص

öﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  اﳌﻮاﻗﻊ

• إﻧﺸﺎء öﻄﺎت

وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﺧﺮى ﻏ Õاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

• ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ

اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺤﺠﻢ

اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

اﻟﺜﻐﺮات:

إﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ ١٢٠

•اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم

• ﻣﻊ إﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻊ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ:

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﳝﻜﻦ أن

 -١إﻋﻔﺎء ﺗﺎم

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض

ﻳﻜﻮن إﻧﺘﺸﺎر اﳌﺮﻛﺒﺎت

ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

أو اﺳﻬﻢ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ öﺪود@ ﺑﺪون

ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﳉﻤﺎرك

أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ورﺳﻮم اﻟ¿ﺧﻴﺺ

ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت

اﳊﻜﻮﻣﺔ  .اﻟﺪول اﻟﺘﻲ

ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻛﺎن إﻧﺘﺸﺎر اﳌﺮﻛﺒﺎت

 -٢اﻟﺘﻔﻜ Õﺑﺘﻮﺳﻌﺔ

• ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻞ

ﻧﻄﺎق ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وﺟﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟ?وﻳﺞ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻮاﻓﺰ

ورأس ﻣﺎل ﺻﻨﺪوق

ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ

ﻣﻬﻤﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﺘﻨﻲ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮاء اﳌﺮﻛﺒﺎت

اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة
ﻣﺜﺎلö :ﻄﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﻋﺎدة

• ﻗﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ

ﺳﺪاد رﺳﻮم

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺸﺮاء

اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺮﻛﺒﺎت

وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﺮوض

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع:

• ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل

• اﻟﻄﺎﻗﺔ

• ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

• ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﺮوع

ﻧﻄﺎق ﻛﺒ .Õأﻛý

ﻣﻘ¿ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺛﺎ Þأﻛﺴﻴﺪ

ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره ﻣﺸﺮوﻋﺎ

ﻣﻦ  ٣٥٠ﻣﻠﻴﻮن

اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ وزارة

اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ

اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ

ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮا

دوﻻر

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺰودي اﻟﻄﺎﻗﺔ

إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ا ﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺴﺮ

• ﲤﻮﻳﻞ دﻳﻮن/

وإﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل

وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح

)ﻣﻨﺢ وﻗﺮوض(

ﻣﻠﻜﻴﺔﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎح

إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاء

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻜﺒÕة وﻣﻊ ﻣﺪة

واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﺧﺮى

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ.

اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳉﻬﺎت

ﺗﺘﺠﺎوز  ٢٠ﺳﻨﺔ

• ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

• ﻣﻴﺎه öﻼه

واﻟﻔﺤﻢ

اﳌﺎﻧﺤﺔ

• ﺿﻤﺎﻧﺎت

اﳌﺸ¿ك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮك

ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻌﺎدة

• ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺿﻐﻂ

• إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع

ﺷﺢ اﳌﻴﺎه

اﳋﺎص وﺷﺮﻛﺔ

اﻟﻘﺮوض
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ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺜﻐﺮات

ﻣﺼﺎدراﻟﻌﺎﺋﺪات

ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻤﻮ

اµﻋﺘﺒﺎرات

اﺧﻀﺮ ﻏ¬

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﺧﻀﺮ )أﺳﺲ

اﶈﺪدة ﻣﺎﻟﻴﺎ

إﻋﺎدة ﺳﺪاد

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﻘﺮوضواﺳﻬﻢ(

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ اÝﺎﻃﺮ
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل
وﻣﻌﺎدل ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ
اﻟﻌﻜﺴﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎó
ﺑﻜﻠﻔﺔ ٣٦٤
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻛﺒ¬ وﻳﺘﺠﺎوز ٤
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

اﻟﺸﺤﻦ 
اردن
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﳌﺸﺮوع ﻛﺒÕ
)ﺣﻮا ٤٫٢ óﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد
 ٥ﺳﻨﻮات(

إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ

 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻴﺎه

اﳌﺸ¿ك ﻣﻦ ﺧﻼل

اردﻧﻴﺔ

آﻟﻴﺎتاﻟﺪﻳﻮن/اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
اﺳﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺜﻐﺮات:
öﺪودﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋ»ة
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸ¿ﻛﺔ ﻣﺎ
ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺒﺎ اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ

ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع.

ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ

ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻴﺎر
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﳋﺎص ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳋﺎص )دﻳﻮن
وﻣﻠﻜﻴﺔ(
وﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ¬ﺎﻃﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎر

• ﻳﻌﺘ» ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻛﺒÕا ﺣﻴﺚ
ﺗﻄﻠﺐ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ
دﻋﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص او ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻘﺮوض ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘ» ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪ
أﻣﺮا ﺷﺎﺋﻌﺎ  اﻟﻌﺎõ
اﻟﺜﻐﺮات:
• ﻳﻌﺘ» اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬا
اﳌﺸﺮوع اﻟﻀﺨﻢ ﲢﺪﻳﺎ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
• ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إ¡ وﺟﻮد
ﲢﻠﻴﻞ ﲡﺎري دﻗﻴﻖ ﻇﻬﺎر
وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻬﺬا
اﳌﺸﺮوع ﻟﺘ»ﻳﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺣﻴﺚ أن أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﲡﺎري
ﳝﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ذاﺗﻲ

إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

• ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻦ

• ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

• ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﺮوع

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ

ﺛﺎ Þأﻛﺴﻴﺪ

ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره ﻣﺸﺮوﻋﺎ

واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻊ وﺟﻮد

ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮا

ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع

ﻛﻔﺎءة أﻛ ý

ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﻮاﺋﺪ

اﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻧﻘﻞ ﻛﻞ ﻃﻦ 

ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺴﺮ

رﺳﻮم ﻧﻘﻞ

ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣ¿ ﻋﻦ

)ﻣﻨﺢ وﻗﺮوض( ﻣﻦ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻜﺔ

ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

واﳊﺎوﻳﺎت

اﳊﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳉﻬﺎت

ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت

اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ

• ﺗﺨﻔﻴﺾ ازﻣﺎت

إ¡ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم

اﳌﺮورﻳﺔ

واﳋﺎص

• ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻠﻮث

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻬﻮاء

إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ

• ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮر

واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻄﺮﻗﺎت
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﺧﻀﺮ )أﺳﺲ

اﶈﺪدة ﻣﺎﻟﻴﺎ

إﻋﺎدة ﺳﺪاد

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﻘﺮوضواﺳﻬﻢ(

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

أﻛ ýأﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

• اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ

• ﻓﻮاﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺻﻐ¬ )أﻛ ïﻣﻦ

اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ اﻧﻔﺎق

اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ

 ١٥ﻣﻠﻴﻮن( دﻋﻢ

اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

ﺗﻮﻓ Õﻣﺴﺘﺤﻘﺎت

ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ

ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺢ

إﺳﺘﺌﺠﺎر ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ

أو اﳉﻬﺎت

ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻛﻠﻤﺎ

ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﺘﻲ

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻤﻮي 

اﳌﺎﻧﺤﺔ

ﺗﻮﻓﺮ ذﻟﻚ

ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ

ﺣﺎل اﳊﺎﺟﺔ

اﳌﻮﻗﻊ

• إﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻨﺢ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

• ﻣﻊ وﺟﻮد ﻛﻠﻔﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ وöﺪودﻳﺔ اﳉﺪوى
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن
ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ
ﲤﻮﻳﻞ ﲡﺎري .اﳋﻴﺎر
اﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﲤﻮﻳﻞ
اﳌﺸﺮوع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ
• ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ إ¡ ﻓﺮص
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﻧﺤﲔ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺛﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع

اﳌﺴﺎﺣﺎت
اﳋﻀﺮاء
اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺤﺠﻢ ﲤﻮﻳﻞ
ﺻﻐ ١٦) Õﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر(

اﺧﻀﺮ ﻏ¬

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ

• ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﺣﺎل õ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ Õاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﺎم

ﻣﺘﻮﺳﻂ :أﻛ» ﻣﻦ
 ١٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
إ ﻃﺎﻗﺔ
وﺣﺪة إﺳﺘﻌﺎدة
اﳌﻮاد ووﺣﺪة
اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﺎﻟﺞ
 ﻣﻜﺐ اﻛﻴﺪر
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ :ﰎ
إﺳﺘﻜﻤﺎل
دراﺳﺎت اﳉﺪوى
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳊﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ١٤٧ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:
ﻣﺮﺣﻠﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺜﻐﺮات

ﻣﺼﺎدراﻟﻌﺎﺋﺪات

ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻤﻮ

اµﻋﺘﺒﺎرات

• ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر

• ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

• اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺛﺎ Þأﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ

• اﻟﻔﻮاﺋﺪ

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي

ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﻮﻗﻮد

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﳌﻌﺎﻟﺞ واﳌﻮاد

واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﳌﻨﺢ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت

اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ

وﺧﺎﺻﺔ ﲢﺴﲔ

اﳋﺎرﺟﻴﺔ

إﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ

ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ
 اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻜﺐ
وﺻﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺷﲔ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

• ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

• ﻋﻮاﺋﺪ رﺳﻮم

• ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻛ ïﻣﻦ

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ

اﻟﺘﺬاﻛﺮ

ﺛﺎ Þأﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

 ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻗﺒﻞ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ أو

ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻋﺘﻤﺎد

• اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ

اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

• رﺳﻮم اﻋﻼن

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻘﻄﺎب ﲤﻮﻳﻞ

ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺻﺎت

• ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻠﻮث

واﳋﺎص

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻊ وﺟﻮد

وöﻄﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ

اﻟﻬﻮاء وﺗﻘﻠﻴﻞ

• اﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم

ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻘﺮوض ﻣﻦ

وﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر

ازدﺣﺎﻣﺎت

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ

اﳌﺮورﻳﺔ

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم
واﳋﺎص ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﻳﻮن و اﳌﻠﻜﻴﺔ
• ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ
ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ.
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ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺜﻐﺮات

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﺧﻀﺮ )أﺳﺲ

اﶈﺪدة ﻣﺎﻟﻴﺎ

إﻋﺎدة ﺳﺪاد

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﻘﺮوضواﺳﻬﻢ(

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

اﳊﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع

) ١٧٦ﻣﻠﻴﻮن

اﳋﺎص )اﻟﺪﻳﻮن و

دوﻻر(

اﳌﻠﻜﻴﺔ(
• ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ¬ﺎﻃﺮ

اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﻓÕ
ﺧﻴﺎرات ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻋﻼﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد ﻣﺴﺎر
اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ وﻣﻨﺢ ﺣﻘﻮق
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻮل
öﻄﺎت اﻟﻨﺰول واﻟﺮﻛﻮب

اﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺜﻐﺮات:
رﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
رﺳﻮم اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ
اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع:

• ﳝﻜﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع
إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض
اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ )اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ أو
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ(
• ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮوض
ﻏ Õاﳌﺴ¿دة ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻘﺮوض ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺻﻮل
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ
اﳌﻘﺮﺿﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص .ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ﻫﻮ
ﳕﻮذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓÕ
ارض واﻟﻮﺻﻮل إ¡ اﳌﻴﻨﺎء
وﺣﻮاﻓﺰ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر و/أو
اﻟﻘﺮوض اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﺻﻐ¬ ) ٥٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر(
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

• اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ

ﳊﻮاﺿﻦ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﳌﻴﻨﺎء اﻟïي 

واﳋﺎص

اﻟﻌﻘﺒﺔ

• اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

)اﻟﺪﻳﻮن واﳌﻠﻜﻴﺔ(

اﳊﺠﻢ ﺻﻐ٥٠) Õ

• ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
¬ﺎﻃﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ ﻣﻮاءﻣﺔ
اﳌﺸﺮوع ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻜﺔ
اﳊﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺤﻦ ورﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ
ﺑﻨﺎء اﳌﻴﻨﺎء  ﺣﺎل ﰎ
اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﻴﺎر ﺳﻜﺔ
اﳊﺪﻳﺪ

ﻣﺼﺎدراﻟﻌﺎﺋﺪات

ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻤﻮ

اµﻋﺘﺒﺎرات

اﺧﻀﺮ ﻏ¬

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ

öﻄﺎت اﻟﻨﺰول
واﻟﺮﻛﻮب

• ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻦ

ﲢﺴﲔ ﻧﻘﻞ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﳑﺎ

ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ

اﻟﺒﺤﺮي ﺳﻮاء

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم

اﳌﺼﺪرﻳﻦ أو

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

واﳋﺎص ﻟﻠﺤﺼﻮل

اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ

ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻦ

• ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ

ﺧﻼل

زﻳﺎدة اﻟﺘﺠﺎرة 
دﻋﻢ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺳﻮم
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺪﻳﻮن/اﳌﻠﻜﻴﺔ
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺜﻐﺮات

ﻣﺼﺎدراﻟﻌﺎﺋﺪات

ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻤﻮ

اµﻋﺘﺒﺎرات

اﺧﻀﺮ ﻏ¬

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﺧﻀﺮ )أﺳﺲ

اﶈﺪدة ﻣﺎﻟﻴﺎ

إﻋﺎدة ﺳﺪاد

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﻘﺮوضواﺳﻬﻢ(

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إ¡ ﻧﻔﻘﺎت

إﻳﺮادات ﺑﻴﻊ

ﺻﻐ¬ :أﻛ ïﻣﻦ

رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ

ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

 ٢٨ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓÕﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل

إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻟ»ﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻋﺪة

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن و/أو اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﺣﺮق ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن

öﻄﺎت

ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل

إ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻨﺢ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻃﺮﻳﻖ

ﺧﺎرﺟﻴﺔ .إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع

واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ

•اﻟﺪﻳﻮن/اﳌﻠﻜﻴﺔ

Ìﺪﻳﺎ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﳝﻜﻦ

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع

• ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻦ

إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص

اﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ

ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﺢ

واذا  õﻳﻜﻦ اﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت

ﻳﺠﺐ إﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻨﺢ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻔﺮدﻳﺔ

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ

• اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ

• ﻣﻨﺢ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم

وﻗﺮوض ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ

ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
إ ﻃﺎﻗﺔ أو ﻣﻴﺎه
ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ
اﳌﻴﺎه  وادي
اﻟﻌﺮب وإﻧﺘﺎج
اﻟﻐﺎز اﳊﻴﻮي
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع
ﺻﻐ ١٫٥) Õﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻦ اﺻﻞ ٢٨
ﻣﻠﻴﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ(

اﳌﻴﺜﺎن وﻫﻲ
ﻣﺴﺎﻫﻢ رﺋﻴﺴﻲ
 ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ.

• اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم
ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺑﺈﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة،

¬ﺎﻃﺮ

• ﲡﻤﻴﻊاﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﳌﻨﻔﺮدة  ﺑﺮاﻣﺞ

اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل

أﻛ» واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ

ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠ»اﻣﺞ

أو دﻋﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﳌﻮﺣﺪة

ﻣﺒﺎدرات أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﳝﻜﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اµﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺰراﻋﺔ:

• اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم أو

• اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ

• إﻳﺮادات ﻣﻦ زﻳﺎدة

إدﺧﺎل أﻧﻮاع

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻬﺎت

اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻋ» اﳌﻨﺢ

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ

öﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة

اﳌﺎﻧﺤﺔ

اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻳﻌﺘ» اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

• إﺳﺘﺨﺪام أﻛý
ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻤﻴﺎه
واراﺿﻲ ﻧﺘﺎج

• ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺪﻋﻮﻣﺎ

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ:

اﻛ ýﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا

ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﳌﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻓﻮر إﺟﺮاء

اﳊﺠﻢ :ﻏÕ

اﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻧﻮاع

ﺣﺎل اﳊﺎﺟﺔ

öﺪد ﺑﻌﺪ

اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺬور .ﺑﺪون

• اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ

وﺟﻮد أدﻟﺔ واﺿﺤﺔ

ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺬور

 ﺣﺎل  õﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓÕ

اﳉﺪﻳﺪة ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم

ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن
ﻳﺮﺿﻰ اﳌﺰارﻋﻮن ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻐﺬاء

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻤﻮي 

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٤-٥

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ و اﳋﻄﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ

ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ إﺿﺎﻓﺔ إ¡ ﻋﺪد ﻣﻦ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﻳﻮﺟﺪ وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﺗﻮﺻﻴﺔ أدﻧﺎه،

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﲤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.

ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ١٢ﺗﻮﺻﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  اﳌﺮﺣﻠﺔ

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﺗﻌﺘ» ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛ Õوﺗﺴﺎﻫﻢ 
ﲢﺴﲔ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺨﻄﺔ

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ

ﳌﺎذا؟

اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ :١
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ
ﻣﻜﺮس ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
اﺧﻀﺮ
)ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ(

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ :٢
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺻﻮل
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﳌﻨﺎخ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ
اﺧﻀﺮ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اµﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اردﻧﻴﺔ

• اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ  ﲡﺴ Õﻓﺠﻮات ﻛﺜÕة 
ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
• ﺗﻮﻓ Õﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻄﻮري
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘ¿ﺣﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ
öﺴﻨﺔ
ّ
• دﻋﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
أﻓﻀﻞ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ
• اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ öﻔﻈﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ
• ﺗﻮﻓ Õاﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻨﺎء
ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس
• ﺗﻮﻓ Õﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ ﻟ¸ردن وﻣﻨﻬﺎ
دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
• اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
• اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ أﻛ ýاﳋﻴﺎرات
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ
ووﺿﻊ اوﻟﻮﻳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت
اﺳﺘﻌﺪاد واﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
"اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"

ﻓﻮرا:
• اﻟﺘﻔﻜ Õﺑﺨﻴﺎرات ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ ﺣﻴﺚ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  دﻋﻢ إﻧﺸﺎء
ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ.
• ﺗﻌﻴﲔ إﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺧ»اء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳋﻄﻮات اوﻟﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
• ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧ»اء دوﻟﻴﲔ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺧﻀﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
• إﺷﺮاك ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﻮﻓ Õاﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧ»اء
ﻓﻮر إﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻻﺣﻘﺎ:
• ﺑﺪء اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ  إﻃﻼق اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻮاﻓﻖ
• ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
ﺣﺎﻟﻴﺎ:
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻋﻠﻰ

إﻣﺘﺪاد

اﻟﺪوﻟﺔ

ﻟﻄﺮح

اﻟﻌﺮوض

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ...اﻟﺦ
• وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﻜﻞ اﳋﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﺻﻨﺪوق
اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اردﻧﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳉﺪﻳﺪة
• ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﳉﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ
 ﻛﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وادﻟﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ

ﳌﺎذا؟

اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﺧﻀﺮ  اردن

• وﺿﻊ اوﻟﻮﻳﺎت
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
• وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى ﻟﺘﺠﺴ Õاﻟﻔﺠﻮة
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺤﺪي ﻟﻴﺲ  ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط
ﺑﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﺰام .ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
وإﻧﺸﺎء Ìﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ
ﻻﺣﻘﺎ:
• دﻋﻢ اﳋﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ  اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ :٣

• ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﺣﺎﻟﻴﺎ:

اµﺳﺘﻤﺮار  ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة وﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺠﻢ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻮل دﻋﻢ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﳌﻘ¿ح

ﻣﻊ اﻟÎﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ

• ﲢﺴﲔ اﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮل إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻓﻜﺎر

اﺟﺰاء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ

اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﳌﻘ¿ح

اﳌﺸﺎرﻳﻊ ودراﺳﺎت

اﻓﻜﺎر ودراﺳﺎت اﳉﺪوى وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ

• ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻜ¿وÞ

اﳉﺪوى وﲢﺴﲔ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘ¿ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮﻳﻖ

ﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻘÎﺣﺎت

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
• ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻜ¿و Þﳝﻨﺢ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻻﺣﻘﺎ:

اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

• ﺗﻮﻓ Õاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ

وﺑﺎﻟﺘﺎ óإﻋﺎدة ﺿﺦ رأس اﳌﺎل  اﻟﺼﻨﺪوق

اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘ¿ﺣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى وﺗﻘﺪﱘ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎدر دوﻟﻴﺔ وöﻠﻴﺔ.

ﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
• اﺳﺘﻤﺮار  دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺢ اÝﺘﻠﻔﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺟﻬﻮد ﺣﺸﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ :٤
اµﺳﺘﻤﺮار  ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻔﻜ¬
ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻨﻘﻞ )اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ(
واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﲤﻮﻳﻞ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

• ﺿﻤﺎن إﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﻧﻄﺎق وﺣﺠﻢ
وﻗﺪرة ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ  Ìﺎل دﻋﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض
وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
• ﺗﻮﻓ Õاﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ  اردن ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
• إﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻨﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز
ﻛﻔﺎءة

ﺣﺎﻟﻴﺎ:
• ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻮل دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
اﳌﻘ¿ح
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮل إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﳌﻘ¿ح
• ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻜ¿وÞ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق
• إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻻﺣﻘﺎ:
• ﺗﻮﻓ Õاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ

١١٣

١١٤

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ

ﳌﺎذا؟

اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
• ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻜ¿و Þﳝﻨﺢ اﻟﺼﻨﺪوق
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎ óإﻋﺎدة ﺿﺦ رأس اﳌﺎل  اﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎدر دوﻟﻴﺔ وöﻠﻴﺔ.
• ﺗﻮﺳﻌﺔ دور اﻟﺼﻨﺪوق  دﻋﻢ ﺳﻮق
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘ¿ﺣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى وﻃﻠﺒﺎت
اﻗﺮاض ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق واﻟﺸﺮﻛﺎء اﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺜﻞ ﳑﻮ óاﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻣﻄﻮرﻳﻬﺎ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﺧﺮى.
• اﺳﺘﻤﺮار  دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
• اﺳﺘﻤﺮار  ﺟﻬﻮد ﺣﺸﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
• ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻗﺮاض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :٥اﻟﺘﻔﻜ¬

• إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز

ﺣﺎﻟﻴﺎ:

ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﻄﺎﻗﻬﺎوﺣﺠﻤﻬﺎﻗﺪرةاﳌﺆﺳﺴﺎتاﳊﺎﻟﻴﺔ

إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺟﺪوى إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺸﺎء "اﻟﺼﻨﺪوق اردÞ

ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

• ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ

اﺧﻀﺮ" ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺳﺘﻜﺸﺎف اﳋﻴﺎرات واﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺒﻨﻴﺔ

ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ

اﻟﻘﻄﺎعاﳋﺎصﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊاﳋﻀﺮاء

اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﳊﻮﻛﻤﺔ واﺑﻌﺎد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

اµﻗﺮاض واﳌﺸﺎرﻛﺔ 

• ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ¬ﺎﻃﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر

اﳌﺘﻮﻗﻌﲔ  اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وآﻟﻴﺎت

اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪاﻧﺔ و اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ

ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ودراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ

وﺳﺮﻋﺔ أﻛ»

اﺧﺮى.

) ٢٥٠-٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

• ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸ¿ك

وﻛﺒ¬ة اﳊﺠﻢ )أﻛ ïﻣﻦ

ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

 ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :٦إﻧﺸﺎء
ﻫﻴﺌﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻟÁﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻀﺮﻳﺔ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

• دﻋﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺣﺎﻟﻴﺎ:

اﻟﻜﺮﺑﻮن وذات اﳌﻨﻌﺔ ﲡﺎه ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ

• ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

• ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﳊﻜﻮﻣﺔاﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ¬ﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

• إﺷﺮاك أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ  إﺳﺘﻜﺸﺎف ﻧﻄﺎق

وﻣﻨﻬﺎاÝﺎﻃﺮاﳌﻨﺎﺧﻴﺔ

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى دون اﻟﻮﻃﻨﻲ )أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن

• اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ووزارة

اﻟﻜ»ى،ﺳﻠﻄﺔﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﻌﻘﺒﺔاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳋﺎﺻﺔ(

اﳌﺎﻟﻴﺔﻟﺘﻨﺴﻴﻖاﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :٧إﻋﺪاد
دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اÙﺎﻃﺮ وإزاﻟﺔ اÙﺎﻃﺮ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص
ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
 اردن وﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ

• ﺗﻮﻓ Õﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ اÝﺎﻃﺮ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 
ﻣﺸﺎرﻳﻊاﻟﻄﺎﻗﺔاﳌﺘﺠﺪدةوﺗﺮﺷﻴﺪاﻟﻄﺎﻗﺔ.
• إﺷﺮاك اﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن  ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل
¬ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺣﻠﻮل إزاﻟﺔ اÝﺎﻃﺮ.
• ﺗﻮﻓ Õأدوات ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ.

ﺣﺎﻟﻴﺎ:
• ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
• إﺷﺮاك ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪراﺳﺔ
• ﻧﺸﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﻟﻀﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﺴﻮﺣﺎت و ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻻﺣﻘﺎ:
• ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻮات اåﺪﻳﺔ
زاﻟﺔ اÝﺎﻃﺮ.

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ

ﳌﺎذا؟

اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :٨إﻃﻼق

• ﺗﻮﻓ Õﻣﻨﺘﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﻨﻬﺠﻲ ﳌﺸﺎرﻛﺔ

ﺣﺎﻟﻴﺎ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ µﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

• إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ دﻋﻢ ﻓﻨﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع

اﺧﻀﺮ.

• ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﳊﻮﻛﻤﺔ وادارة واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا

اﳋﺎص وÆﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ

• ﺗﺄﺳﻴﺲ Ìﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ذات

اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ ﺳﻮاء رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮزارات وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت

ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓ¬ ﻣﻨﺘﺪى

واﳋﺎص ﻟﻠﺤﻮار وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

وﻏÕﻫﺎ.

ﻟﻌﺮض اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﺧﻀﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻨﻮﻳﺔ

واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

• اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار داﺋﻤﺔ

• ﺗﻨﻈﻴﻢ  ٤ورش ﻋﻤﻞ دورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﲟﺸﺎرﻛﺔ

وﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻊ

ﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﺒﻨﻮك وﻣﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺧ»اء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

• ﻣﻦ اﳌﻘ¿ح أن ﻳﺘﻢ إدارة ﻫﺬا اﳊﻮار ﻣﻦ

• إﻧﺸﺎء Ìﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ

ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ.

• إﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﻮك  اردن ﺣﻮل آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﺧﻀﺮ
ﻻﺣﻘﺎ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ Ìﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
وﻓﻬﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
• ﺗﺄﺳﻴﺲ Ìﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ  اﳉﻬﻮد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳊﻮار
وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :٩ﲢﺴﲔ

• ﲢﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﺑﺮاﻣﺞ اµﻗﺮاض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ

اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﻌﺘ» ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﺣﺎﻟﻴﺎ:
• دﻋﻢ ﻣﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻨﺎء
• ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ وﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻨﺎء
• ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ  دﻋﻢ ﳕﻮ وﻗﺪرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ  اردن
• اﻟﺘﻔﻜ Õﲟﻨﺢ ﺷﻬﺎدات إﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ إ¡ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﺤﻮاﻓﺰ ﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واداء

• اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟ»اﻣﺞ اÝﺘﻠﻔﺔ  اردن

• إﻧﺸﺎءﻓﺮﻳﻖ¬ﺘﺺﺧﺎﺿﻊﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ،وﲢﺪﻳﺪاﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮ ¬ﺘﺺ وﻣﺴﺎﻋﺪ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻃﻨﻲ
ﻳﻌﻤﻞﻛﻤﻈﻠﺔﻟﻄﺮحاﻟﻌﻄﺎءاتواﻟﺘﻤﻮﻳﻞواﻟﺘﻮﻋﻴﺔواﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
• اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن

• ﺗﻮﻓ Õﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اداء واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻮى öﺪود ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ :١٠
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ
µﻧﺸﺎء اﳌﺒﺎ× اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳋﻀﺮاء وﲤﻮﻳﻠﻬﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻟدارة
• ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮ وﻓﺮﻳﻖ ﻓﻨﻲ ﺧﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ Ìﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻫﺪاف اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد اﳌﺒﺎ Þاﳋﻀﺮاء

١١٥

١١٦

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ

ﳌﺎذا؟

اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﺧﻀﺮ  اردن

ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳋﻀﺮاء.
• اﳌﺴﺎﻋﺪة  وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﲤﻮﻳﻞ
اﳌﻨﺎخ
• ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮوض ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى وﻃﻨﻲ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺰم
ﻣﻦ اﳌﺒﺎ Þاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻃﺮح ﻋﻄﺎءاﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :١١ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜÎوﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء 
اردن

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :١٢اﻟﻨﻈﺮ
 اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اµﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ أو
ﺗﺨﺼﻴﺺ ) إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ(
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اµﻳﺮادات
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء.

• اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم واﳋﺎص
• زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  اردن
• ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﻘ¿ﺣﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﳉﻬﺎت
اﳌﺎﻧﺤﺔ
• ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ )وﻏÕﻫﺎ(
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
• ﲤﻜﲔ اﻟﻄﺮح اﳌﺸ¿ك ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋ»
ﻣﻨﺼﺎت ﲤﻮﻳﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺳﻮق ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة )أﻳﺮﻳﻨﺎ(
• اﻟﺘﺼﺪي ﻟ¸ﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﺣﺎﻟﻴﺎ:
• إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻟﻨﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻜ¿وﻧﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ
وﻛﻠﻔﺘﻬﺎ
• ﺣﺸﺪ اﳌﻮارد اوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
• ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻜ¿وﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳ Õاﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻻﺣﻘﺎ:
• ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳊﺎﻟﻴﺔ  اردن ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻨﺪوق
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ)وﻏÕﻫﺎ( واﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﻨﻔﺮدة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﻟﻴﺔ ﻃﺮح ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋ» ﻣﻨﺼﺔ ﺳﻮق
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة )أﻳﺮﻳﻨﺎ(
ﺣﺎﻟﻴﺎ:
• دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛÕات اﳌﻔﺼﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳊﻮار ﻣﻊ اﳌﺎﻧﺤﲔ
اﳊﺎﻟﻴﲔ
• دراﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﻴ Õاﻧﻈﻤﺔ )ﻓﻘﺪان
اﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﺴﺮ (
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﻗﺼÕة ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺘﺄﺛ ÕاﻟﻜﺒÕ

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺘﻘﺎة:
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :١ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وإﻧﺸﺎء وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﳌﻜﺮس ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو
ّ
ﲢﺖ إدارة اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ أو ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮزارة ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو óأو وزارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟýوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ أو رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء أو اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
ارد.Þ
ﺳﻴﻜﻮن دور ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ:
• ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ودﻋﻢ ﺗﻘﺪم ﺳ¬ اﻟﻌﻤﻞ  ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن وﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻪ
ﻟﻴﻨﺴﻖ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
• ﺑﻨﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﳊﻜﻮﻣﺔ
و اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.
• اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﺗﻴﺴ¬ي  ﺟﻬﻮد ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض .ﻋﺪد ﻛﺒ Õﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﻮاﻋﺪة ﻻ ﲢﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ  اﻟﺘﺤﻮل إ¡
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إ¡
اﳋ»ة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  إﻋﺪاد اﳌﻘ¿ﺣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ .ﳝﻜﻦ
أن ﻳﻌﺘ» ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬه اﳋ»ة ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺧﺪﻣﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻮق ارد Þﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻣﻴﺴﺮﻳﻦ.
• اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اµﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﺎﻧﺤﲔ ﻟﻠﻘﺮوض
وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  اﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺿﺎﻣﻨﻲ اﻟﻘﺮوض
• ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص داﺧﻞ وﺧﺎرج اردن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻫﺘﻤﺎم  ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ 
اردن.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  :١١ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜÎوﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء  اردن
• اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﳋﺎص
• زﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻘ¿ﺣﺔ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
• ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ/اﳌﻤﻮﻟﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ
• ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟ¿وﻳﺞ ﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏÕﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﲢﺘﺎج ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ
• اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻃﺮح ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ﺳﻮق ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
)أﻳﺮﻳﻨﺎ(
أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ :ﻣﻘ¿ح ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺴﻮق  اردن"،

١ ١٧

١ ١٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﻮن
)اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﳌﻴﺴﺮ(

ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ -ﺳﻮق ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة )أﻳﺮﻳﻨﺎ(

دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﻄﻮري اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء

http://irena.org/marketplace/
ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺢ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة
وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 اردن

ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ  رﺑﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲟﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﶈﺘﻤﻠﺔ

دﻋﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ وإﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ

اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳋïاء )ﺧïاء
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
دوﻟﻴﺔ(

ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﻢ
)ﺧﺒ¬  اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳋﻀﺮاء واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ(
ﻠﻞ داﺋﻢ )ﺧﺒ¬
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳋﻀﺮاء واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ(

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺘﻘﺎة:
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ :٣

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ :٤

اﺳﺘﻤﺮار  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ

اﺳﺘﻤﺮار  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ

دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ ودراﺳﺎت اﳉﺪوى

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻔﻜ Õﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وﲢﺴﲔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻘ¿ﺣﺎت

واﻟﻨﻘﻞ )اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ( واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

ﺗﻘ¿ح اﻟﺘﻮﺻﻴﺘﺎن  ٣و  ٤اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻜ¿وÞ
ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ووﺻﻮل اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟﻬﻤﺎ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺼﻨﺪوﻗﲔ
واﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ  ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﺿﺎ ﻋﺎدة ﺿﺦ رأس
اﳌﺎل ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎدر دوﻟﻴﺔ وöﻠﻴﺔ.
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﻤﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ وﻫﻤﺎ اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺮي
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻣﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٥٠
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ رﻗﻢ ١
اﻟïﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺮي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
http://www.egyptseff.org/en

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ رﻗﻢ ٢
ﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
http://adfd.irena.org/

١١٩

١ ٢٠

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺘﻘﺎة:
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ :٥
اﻟﺘﻔﻜ Õﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻗﺮاض واﳌﺸﺎرﻛﺔ  اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ) ٢٥٠-٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وﻛﺒÕة اﳊﺠﻢ )أﻛ» ﻣﻦ
 ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
• اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﲢﻘﻴﻖ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎÞ
• اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ  إﺟﺘﺬاب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
• إﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺧﻀﺮ اﻟ»ﻳﻄﺎ Þﳕﻮذﺟﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻨﺪوق
دﺑﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاء ) ٣٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﳕﻮذﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ”
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ”
ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺪوق

"أﻣﺜﻠﺔ"اﺧﻀﺮ "أﻣﺜﻠﺔ"
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﻣﺒﺎدرات
ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ:
ﺷﻤﺴﻴﺔ:
اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ
اﳋﻀﺮاء :ﺷﻤﺴﻴﺔ:
ﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺑﻨﻴﺔ
ﲢﺪﻳﺚ اﺑﻨﻴﺔ اﳋﻀﺮاء :
ﲤﻮﻳﻞﲤﻮﻳﻞ
دﻋﻢ دﻋﻢ

دﻋﻢ ﲤﻮﻳﻞ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﲤﻮﻳﻞ

دﻋﻢ ﲤﻮﻳﻞ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﲤﻮﻳﻞ

اﺑﻨﻴﺔ اﳋﻀﺮاء

اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
اﳌﺘﺠﺪدة
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ
اﺑﻨﻴﺔ اﳋﻀﺮاء

اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻴﻜﻮن دور ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق أو اﳌﺆﺳﺴﺔ:
• أن ﻳﻜﻮن ﺻﻨﺪوﻗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻗﺎدرا
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺬاﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪو óوﻣﻘ¿ﺣﺎت
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

ﻣﻨﺢ ﺧﺼﻢ

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  ٢٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨ
ﺳﺪاد
إﻋﺎدة ١٢٠
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  ١٢٠ﻣﻠﻴﻮن٢٠دﻳﻨﺎر

• إﺟﺘﺬاب اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﲢﺖ آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻳﻦ واﳌﻠﻜﻴﺔ

 ٢٥٠٠دﻳﻨﺎر ﻋﻨﺪ

إﺳﺘﺜﻤﺎر أﺳﻬﻢ إﺳﺘﺜﻤﺎر أﺳﻬ
 ٢٥٠٠دﻳﻨﺎر
إﺳﺘﺜﻤﺎر أﺳﻬﻢ إﺳﺘﺜﻤﺎر أﺳﻬﻢ

• إﺟﺘﺬاب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪرة

إﻧﺘﻬﺎء اﳌﺸﺮوع ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻋﻨﺪ

اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض
• اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻈﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓ Õاﻟﻘﺮوض ذات اﳊﺠﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻜﺒÕ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء  اردن
• اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اÝﺎﻃﺮ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ  اردن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓ Õﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﲔ
اﺧﺮﻳﻦ

إﻧﺘﻬﺎء اﳌﺸﺮوع

 ﻄﺎت

 ﻄﺎت

ﺷﺤﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺷﺤﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة ٪٢ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة ٪٢

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  ٪٣٠ﻣﻦﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  ٪٣٠ﻣﻦ
ﺧﺼﻢ  ٤٠٠٠دﻳﻨﺎر ﺧﺼﻢ  ٤٠٠٠ﻋﻠ
ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة ٪٢ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻜﻠﻔﺔ
 ٪٢اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺳﻌﺮ اﳌﺮﻛﺒﺔ
ﳌﺎﻟﻜﻲ اﺑﻨﻴﺔ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﺑﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺘﻲ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٢٥أﻟﻒ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٢٥أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر
دﻳﻨﺎر

ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة ٪٢ﻗﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة ٢
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮوض ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮوض
ﻟﺸﺮاء اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﺸﺮاء اﳌﺮﻛﺒﺎ
ﻟﻨﺴﺒﺔ  ٪٧٠ﻣﻦ ﻟﻨﺴﺒﺔ  ٪٧٠ﻣﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺑﻨﻚ أو ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ارد× )رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ(

اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ)e
اﻟﺼﻨﺪوقvitartsu
ﻣﻨﺘﺠﺎتlli( knaB
ro dnuF htworG neerG nadroJ

gnisiardnuF
إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
dn u F
“”sredivorP

اﻟﺼﻨﺪوق$
ﳑﻮﻟﻮ $$

 tnemyolpeDﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

dnuF
tnemeganaM

$$$

اﻟﻌﻮاﺋﺪ
dna snruteR
stnemyapeRوﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺎت

$$$

$$$

dnuFﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺼﻨﺪوق

“”sresU

اﻟﻌﻮاﺋﺪ
dna snruteR
stnemyapeRوﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺎت

 nadroJاﻟﺼﻨﺪوق اأﻟﺮد×
htworG neerGﻟﻠﻨﻤﻮ اأﳋﻀﺮ
d nu F
latipaC ytiuqE
()tnemtsevni
 srotsevnIاﳌﺴﺘﺜﻤﺮون
dna stnediviD
ارﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ytiuqE
sniaG latipaC

اﺻﻮل:
latipaC ytiuqE
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔstes
sA
إﺳﺘﺜﻤﺎرات
öﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
()tnemtsevni
rewoP raloS .g.E
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،اﳌﻴﻨﺎء ،اﻟﺒﻨﻴﺔ
liaR ,troP ,tnalP
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔerutcurts
dna stnediviDارﺑﺎح arfnI

إﺳﺘﺜﻤﺎرات رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺢ

stnarG
s r o no D

stnarG

اﳌﺎﻧﺤﻮن

 snaoL tfoSاﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة

 stnemyapeRإﻋﺎدة اﻟﺴﺪاد

tbeD

 latipaC tbeDرأس اﳌﺎل
laicremmoC
)اﻟﻘﺮوض(
اﳌﻘﺮﺿﻮن)snaoL
(

sredneL

أﺳﻬﻢ
 -ﻣﻠﻜﻴﺔ sniaG latipaC

اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن:

 stnemyapeRإﻋﺎدة اﻟﺴﺪاد
ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض
seetnarauG naoL

erutcurtS dnuF :eto
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻌﺘ» ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
era serugﬁ lla d

واﺷﻜﺎل اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ
evitartsulli ylerit

اﻟﺪﻳﻮن

ﻣﻨﺢ seiraicﬁeneBاﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:
ﻣﻼك اﳌﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
laitnediseR .g.E
renwO emoHﺑ¿ﻛﻴﺐ اﻟﺴﺨﺎﻧﺎت
 HWS gnillatsniاﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

 sreworroBاﳌﻘÎﺿﻮن:
ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺪﻣﺎت
 latipaC tbeDرأس اﳌﺎل
ro OCSE .g.E
()snaoL
)اﻟﻘﺮوض(
اﻟﻄﺎﻗﺔ أو ﻣﻄﻮري
mraF dniW
öﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
fo repoleveD
أو ﻣﻄﻮري اﳌﻨﺘﺠﻌﺎت
اﻟﺴﺪادegdoL O
 stnemyapeRإﻋﺎدة CE
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
repoleveD

اﳌﺎﻧﺤﻮن اüﺧﺮون
sredneL rehtO

١٢ ١

١٢٢

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺑﻨﻚ اµﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺧﻀﺮ
ﺻﻨﺪوق ﻟﻨﺪن اﺧﻀﺮ ﺻﻨﺪوق ﻟﻨﺪن اﺧﻀﺮ
)٥٫٣
) ١٤٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
) ١٤٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
) ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﻟﺼﻨﺪوق اوروﺑﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اوروﺑﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺻﻨﺪوق
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدةاﻟﺪوò
واﻟﻄﺎﻗﺔاﳌﻨﺎخ
دوﻻر(
) ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن
) ١٣٫٥ﻣﻠﻴﺎر(

ﺻﻨﺪوق
اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎﳌﻲ
) ١٣٫٥ﻣﻠﻴﺎر(

اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ) ٣ ٦ ٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ) ٣ ٦ ٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ
اﺧﻀﺮ
اﺧﻀﺮ
) ١٠٫٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ) ١٠٫٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﺻﻨﺪوق دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ ﺻﻨﺪوق دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ
وﻣﺼﺪرﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
وﻣﺼﺪرﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
) ٢٩٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
) ٢٩٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﳌﺘﺠﺪدةارد Þﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
اﻟﺼﻨﺪوق ارد Þﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
وﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اردÞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﻚ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﻚ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ) ١٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
ﻟ¸ﻋﻤﺎلدوﻻر(
ﻟ¸ﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ) ١٠ﻣﻠﻴﺎر

ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ) ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ) ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
) ١٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﻣﻼﺣﻈﺔ:

ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
) ١٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
) ٥٫٣ﻣﻠﻴﺎردوﻻر(

ﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
) ٥٫٣ﻣﻠﻴﺎردوﻻر(

ﻣﻼﺣﻈﺔ:

اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺼﻨﺪوق
ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ
ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﺠﻢ
واﺣﺪةﻟﺪوﻟﺔ أو ﺳﻮق واﺣﺪة
öﺪدة
ﺳﻮق
اﳋﻀﺮاء
ﻟﺪوﻟﺔ أو
اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻀﺮاء öﺪدة
.
.
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻏÕ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪوﻟﺔ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﲤﺜﻞﻏÕ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﲤﺜﻞ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .
.
 اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة
اﻟﺼﻔﺤﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣﻦﻣﻮﺟﻮدة
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
اﳌﺰﻳﺪ

ﺑﻨﻚ اµﺳﺘﺜ
اﺧﻀﺮ
)٥٫٣
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻ

ﲢﺎﻟﻒ ﺗﻘﺪم
اﻟﻄﺎﻗﺔ
) ٢٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﲢﺎﻟﻒ إﺧÎاق
اﻟﻄﺎﻗﺔ
) ٢٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﳊﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻀﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻘﺎة:
ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻀﺮاء ﻋﺎﳌﻴﺎ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻨﻮع ﻛﺒ  Õاﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳋﻀﺮاء 
اﻟﻌﺎ õواﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﺳﺘﺜﻤﺎر اﺧﻀﺮ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﶈﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺘﻲ ﺟﺮوب
ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺘﻲ ﺟﺮوب

ﻮﻧﻜﺘﻜﺖ

ﻛﻮﻧﻜﺘﻜﺖ
دوﻻراﳌﻨﺎخ  ١٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
اﳌﻨﺎخ  ١٠٠ﻣﻠﻴﺎرﻟﺘﻐ¬
ﺻﻨﺪوق ﻟﺘﻐ¬

ﻨﻈﻴﻔﺔ

ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

ن دوﻻر(

) ١٥١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﳋﻀﺮاء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص وﺷﺮح ﻗﺼ Õﻣﻔﻴﺪ ﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ
 اردن ﺣﻮل واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﺎ.õ
• اﻟÎﻛﻴﺰ :ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر ﺗﺘﻀﻤﻦ "اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻀﺮاء" ﻧﻄﺎﻗﺎ واﺳﻌﺎ
ﻣﻦ ادوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر  اﳌﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة  اﻟ¿وﻳﺞ

اﻟﻄﺎﻗﺔ ) ٤٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
دوﻻر(
ﻟ¿ﺷﻴﺪ
ﻧﻴﻮﻳﻮركﻣﻠﻴﻮن
اﻟﻄﺎﻗﺔ )٤٥
ﻟ¿ﺷﻴﺪﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻗﺮوض ﻛﻴﺴﺘﻮن

ﻗﺮوض ﻛﻴﺴﺘﻮن

ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ) ٤٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ) ٤٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاءﻟﺴﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاء
) ١٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
) ١٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ و/أو إدارة
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر.
•اﻟﻨﻮاﻳﺎ :ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺜ Õﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق
ﲡﺮﻳﺐ وﻧﺸﺮ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻊ وﺟﻮد
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒÕة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت  إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ

ﺧﻄﺔ ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ
ﺧﻄﺔ ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ
ﻟÁﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻟÁﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
) ٤٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ) ٤٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻀﺮاء  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟﺔ اÝﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
•اﻟﺸﺮﻛﺎء  :اﻟﻌﺎدة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻀﺮاء ﻣﻊ
اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ  ﻣﻌﻈﻢ اﳊﺎﻻت
ﻛﺈﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اÝﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋ» اﳌﺆﺳﺴﺎت اÝﺘﻠﻔﺔ وÌﻤﻮﻋﺎت اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.
ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺴﺮ أو اﺑﺘﺪاﺋﻲ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﳌﺆﺳﺴﺎت  رﻓﻊ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺠﺘﺬب ﲤﻮﻳﻞ
ﻣﺸ¿ك وﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀ  ãﺗﻘﻠﻴﺺ ¬ﺎﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
•اﻟﻌﻮاﺋﺪ  :اﻟﻌﺎدة ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻀﺮاء ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻜﻨﻬﺎ  اﳌﻘﺎﺑﻞ ﲢﻘﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ودﻋﻢ اﻋﻤﺎل
اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ وﲡﺴﺮ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻧﻮاع öﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﺗﺨﻠﻖ أﺳﻮاﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﳋﻀﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اåﺪﻳﺔ

اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ ارﺑﺎح وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏ Õاﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.

١ ٢٣

١٢٤

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اµﺳﻢ

ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺘﻲ

ﻧﻮع

اﻟﺪوﻟﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺣﺠﻢ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم

اﳌﺆﺳﺴﺔ

/اµﻗﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﺼﻨﺪوق

ﺣﺘﻰ اüن

ﺻﻨﺪوق

ﻋﺎﳌﻲ

٢٠١ ٥

 ١٠٠ﻣﻠﻴﺎر

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٠٠
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .اﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ودﻋﻢ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة
اåﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺰﻳﺎدة إرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﺳﻄﺢ
اﻟﺒﺤﺮ واﺣﺪاث اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﳊﺎدة
واﻟﺘﺄﺛÕات اﺧﺮى ﻟﺘﻐ Õاﳌﻨﺎخ

 ٤٠ﻣﻠﻴﺎر

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إ¡
 ٤٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻘﺎدم ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة

 ٢٠ﻣﻠﻴﺎر

Ìﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ٢٨
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ
ﻋﺸﺮة دول ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺪﻋﻢ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرات "ﻣﻬﻤﺔ
اﺑﺘﻜﺎر" اﻟﺘﻲ ﰎ إﻋﻼﻧﻬﺎ 
اﻟﻌﺎم   ٢٠١٥ﻣﺆﲤﺮ اﱈ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻐ Õاﳌﻨﺎخ .ﺗﻬﺪف
اåﻤﻮﻋﺔ إ¡ دﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﺎت
 اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﺜﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎح
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

 ١٣٫٥ﻣﻠﻴﺎر

ﳝﺜﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟ»ﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  .اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﰎ
ﲤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺘﻰ
آذار  ٢٠ ٢١ﺑﺪﻋﻢ إﺿﺎ ﻳﺼﻞ إ¡ ٨
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ
 ٢٫٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  اﻟﻌﺎم ٢٠ ٢٠

ﺟﺮوب ﻟﺘﻐ¬
اﳌﻨﺎخ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن

ﺑﻨﻚ

ﻋﺎﳌﻲ

٢٠١٢

ﺳﺎﻛﺲ
ﻟÁﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ﲢﺎﻟﻒ ﺗﻘﺪم

ﺻﻨﺪوق

ﻋﺎﳌﻲ

٢٠١ ٥

اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ

دوﻻر

ﺻﻨﺪوق

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

٢٠١ ١

اﻟﺪوò

ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ
اﺧﻀﺮ

ﺻﻨﺪوق

ﻋﺎﳌﻲ

٢٠١٠

 ١٠٫٣ﻣﻠﻴﺎر

 ١ ٦ ٨ﻣﻠﻴﻮن

دوﻻر ﰎ

دوﻻر ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

ا ﻟﺘﻌﻬﺪ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲤﺖ

وﺻﻒ ﻣﻠﺨﺺ

ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻴﻤﺜﻞ
اﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻃﺎرﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐ Õاﳌﻨﺎخ ﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اµﺳﻢ

ﻧﻮع

اﻟﺪوﻟﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺣﺠﻢ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم

اﳌﺆﺳﺴﺔ

/اµﻗﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﺼﻨﺪوق

ﺣﺘﻰ اüن

ﺑﻬﺎ ﻣﻦ

اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺑﻨﻚ

اﻣﺎرات

٢٠١ ٦

ﻗﺒﻞ ٤٢
دوﻟﺔ
ﺑﺤﻠﻮ ل
اﻟﻌﺎم ٢٠١٦
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﻚ أﺑﻮ
ﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟýﻋﻤﺎل

اﳌﺘﺤﺪة

 ١٠ﻣﻠﻴﺎر

اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻞ

ﻣﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﺑﻨﻚ اµﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺑﻨﻚ

أﺳ¿اﻟﻴﺎ

 ١٫٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳ¿اﻟﻴﺔ ﰎ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة  ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

 ٣٫٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻳﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺧﻀﺮ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٣
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻳﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟ»ﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  .٢٠ ٢٠ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺈﻋﺎدة ﲤﻮﻳﻞ  ٣١٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛ»
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح  اﻟﻌﺎõ
وﻫﻲ ﻣﺰرﻋﺔ واﻟﻨﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ

 ٥٫٣ﻣﻠﻴﺎر

ﰎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ

دوﻻر

ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
وﻧﺎﻣﻴﺔ وﻳﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻃﺮاف ﻟﺘﺠﺴÕ
اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ
إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻨﺎخ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﻠﻚ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ:
ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
وﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻲ

 ١٠ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر رأس
ﻣﺎل أوó

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

٢٠١ ١

اﺧﻀﺮ

ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اµﺳﺘﺜﻤﺎر

 ٥٫٣ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر

ﺻﻨﺪوق

ﻋﺎﳌﻲ

٢٠٠٨

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺘﻐ Õاﳌﻨﺎخ .ﺳﻴﺘﻢ دﻋﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ وﺳﻴﺎﺳﺎت
وﻧﺸﺎﻃﺎت ¬ﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮاﻓﺬ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻗﺮاض
واﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻣﺎ Ìﻤﻮﻋﻪ ١٠
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ

دوﻻر

٢٠١ ٣

وﺻﻒ ﻣﻠﺨﺺ

اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ

 ٣٫٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

وﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ

وﻫﻲ ﻗﻴﺪ

اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

١٢٥

١٢٦

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اµﺳﻢ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻧﻮع

اﻟﺪوﻟﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺣﺠﻢ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم

اﳌﺆﺳﺴﺔ

/اµﻗﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﺼﻨﺪوق

ﺣﺘﻰ اüن

ﺻﻨﺪوق

أوروﺑﺎ

٢٠٠٧

٣٦٠
ﻣﻠﻴﻮ ن
دوﻻر

ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺼﻨﺪوق رأس ﻣﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ 
أوروﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﺪ ﺟﺬاﺑﺔ.

٢٠١٠

 ٢٩ ٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر

ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق  ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
واﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﳌﻮاد .ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ ﻣﺪﺧﻮﻻت
ﺗﺼﻞ  ﺣﺪﻫﺎ ادﻧﻰ  ١٠ﻣﻼﻳﲔ
دوﻻر ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﺘﺎج إ¡ رأس اﳌﺎل
ﻟﻠﻨﻤﻮ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اوروﺑﻲ

ﺻﻨﺪوق دوﻳﺘﺸﻪ

ﺻﻨﺪوق

ﺑﻨﻚ وﻣﺼﺪر
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺪر

ﺻﻨﺪوق

اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

ﺻﻨﺪوق

أوروﺑﺎ

ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

اﻟﺼﻨﺪوق

٢٠١٠

٢٠٠٦

اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻜﻔﺎءة

 ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر

 ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ

 ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق  ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﲢﺴﲔ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ وإدارة وﺗﺴﻌ Õاﻟﻜﺮﺑﻮن
وإﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه واﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

ﰎ اﻟﺘﻌﻬﺪ
ﺑﺤﻮا ٩٠ óﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر

ﳝﺜﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺬي
ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﲢﺎد
اوروﺑﻲ وﻳﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اوروﺑﻲ

 ١٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﻄﻮر
وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ  ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻻﻳﺔ ﻛﻮﻧﻜﺘﻜﺖ

اﳌﺘﺠﺪدة

ﺻﻨﺪوق ﻛﻮﻧﻜﺘﻜﺖ

ﺻﻨﺪوق

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻣÕﻛﻴﺔ

ﺳﻨﺪات

ﻫﺎواي،
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻣÕﻛﻴﺔ

ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اوراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻮق
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﻀﺮاء

٢٠٠٠

 ٢٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﲟﺠﻤﻮع
 ١٥١ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﺎ ﺑﲔ
٢٠١٠-٢٠٠٠

٢٠١٤

 ١٥٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺪات

وﺻﻒ ﻣﻠﺨﺺ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳋﻀﺮاء ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﳉﻌﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﺘﺎﺣﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  وﻻﻳﺔ ﻫﺎواي

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اµﺳﻢ

وﺻﻒ ﻣﻠﺨﺺ

ﻧﻮع

اﻟﺪوﻟﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺣﺠﻢ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم

اﳌﺆﺳﺴﺔ

/اµﻗﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﺼﻨﺪوق

ﺣﺘﻰ اüن

ﺻﻨﺪوق ﻟﻨﺪن
اﺧﻀﺮ

ﺻﻨﺪوق

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

٢٠٠٩

 ١٤٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﲢﺎد اوروﺑﻲ
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﻳﻖ
ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐÕة  ﻗﻄﺎع ﲢﻮﻳﻞ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إ¡ ﻃﺎﻗﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻟﻨﺪن

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟÎﺷﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ

وﻻﻳﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك،
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻣÕﻛﻴﺔ

٢٠١ ١

 ٤٥ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﻦ
اﻣﻮال
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
وأﻣﻮال
اﳌﺪﻳﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إ¡
اﻟﺘ»ﻋﺎت
اﳋﺎﺻﺔ

 ٥٠ﻣﻠﻴﻮن

ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﺸ¿ك
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﲢﻮﻳﻞ
اﻟﻮﻗﻮد واﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﻠﻄﻠﺐ 
ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳌﺒﺎ Þواﺣﻴﺎء

ﻗﺮوض ﻛﻴﺴﺘﻮن
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﻗﺮوض

ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ،
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻣÕﻛﻴﺔ

٢٠٠٦

 ٢٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر رأس
ﻣﺎل أوó

ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮوض ذات ﻧﺴﺐ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة 
ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎزل ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺘﻘﺎة:
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ :٢

واﻟﻮزارات وﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ اﻟﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻨﺎخ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺪوق.

وﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ

• ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻮﺻﻮل إ¡ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اردﻧﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪو òواµﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻃﺮاف
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﱈ اﳌﺘﺤﺪة وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎرات اﺗﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
• ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص أﻳﻀﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ

• اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻋﻀﺎء  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐ Õاﳌﻨﺎخ ﻣﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ.
• ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إ¡ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﶈﻠﻲ واµﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ Õاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻔﺬة.
• ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏ Õاﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم أﻳﻀﺎ ﻣﻘ¿ﺣﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

١ ٢٧

١٢٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ إ¡ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

وﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع أو اﻟﻨﺸﺎط ﺿﻤﻦ اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﳋﻄﻮرة

اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ.

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ

• ﻫﻨﺎﻟﻚ أرﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت  اردن ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻜﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .ﻳﺘﻢ

اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

إﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ Ìﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق 

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻃﻨﻴﺎ وﻫﻲ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت

إﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ .ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﻮق اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻫﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ،óوﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اردÞ

اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﻴﻒ ،وادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪو óواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

وﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻬﺮ

 اﲢﺎد اوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ أن

اردن.

ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻋ» اﳌﺴﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ )ﻣﺮاﺟﻌﺔ وإﺗﺨﺎذ

• ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒÕة ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻮﺿﻮح  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﲔ إﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ

ﻗﺮارات اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ٦أﺷﻬﺮ( ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ

اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻛﺠﻬﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺟﻬﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺳﺘﻜﻤﺎل وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت

وﺳﻴﻄﺔ.

اÝﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ  õﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 

• ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ

ﻣﺴﺎرات اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى.

اﺧﻀﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اµﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

• ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة أن

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واµﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻮع اµﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺗﻘﺪم ﻣﻘ¿ﺣﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟ»اﻣﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل

• ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎر

ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﳑﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﶈﺪدة وﻳﺘﻢ

وﻃﻨﻲ öﺪد .ﺗﻘﻮم اﳉﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﶈﺪدة أو اﳉﻬﺔ اﶈﻮرﻳﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘ¿ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﻳ Õاﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

 اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪي

ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺪوق .

• ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ

وﳝﺘﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﳉﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﶈﺪدة إ¡ اﻟﺘﻮﺻﻞ إ¡ إﺗﻔﺎﻗﺎت

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ وﻛﺬﻟﻚ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻋﺪاد رﺳﺎﺋﻞ

ورﺻﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اµﳒﺎزات وﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟ»اﻣﺞ

اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ورﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪم اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ

وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة

ﳌﻘ¿ﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺎ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ

ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ

اﳋﺎص ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ

اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﳊﺠﻢ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ

اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

إدارة اÝﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ

• ﳝﻜﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ

اﳌﺸﺮوع .ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ

ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺪى وﺳﻴﻠﺘﲔ:

ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

واﶈﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ

• وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﺤﺼﻮل

ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﶈﺪدة وﻃﻨﻴﺎ وﻫﻲ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻳﺠﺐ أن

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص.

ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص

ﻳﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ذات

ﺑﺎﳉﺎﻫﺰﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﻀÕي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وذﻟﻚ

اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق.

ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺒﺎ إ¡ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ وﺷﺮﻛﺎت

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺪو :òﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت

اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت

اﱈ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻃﺮاف واﳌﺆﺳﺴﺎت

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ .ﻳﻮﻓﺮ اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

• ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اµﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﻮاﺻﻔﺎت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ إ¡ إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺄﺛ Õواﻟﺒﻨﻮك ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻌﻨﻘﺪة آﺧﺬة ﺑﻌﲔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ ﻋﺪة أدوات ﻟﺘﻮﻓ Õاﻻﻣﻮال وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﰎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ.
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﺳﻬﻢ واﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﳌﻨﺢ .ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إل ﲤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ
اﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻜﺒÕة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺼﻐÕة واﻟﺼﻐÕة ﺟﺪ@ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ  Ìﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
اﻟﻨﻘﻞ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﳌﻘﺎوﻻت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﻐﺎﺑﺎت واﳌﻴﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻄﺎء ﻣﺎﻟﻴﲔ öﻠﻴﲔ.
اﳌﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ :ﻣﻌﺎﻳ¬ اµﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى

ﻣﻌﺎﻳ¬ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟÁﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:

 -١إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣﺪاث اﻟﺘﺄﺛ¬ :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﺸﺮوع أو اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ

اﳌﻮاﺻﻔﺎت اµﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ:
 -١اﳌﻮاﺻﻔﺎت اµﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ:
• اﻟﻘﺪرات ادارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
• اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ
 -٢اﳌﻮاﺻﻔﺎت اµﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ:
• إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ
• آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ
• اﻗﺮاض

اوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻮع اµﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
• اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات واﻟﻜﻔﺎءات

ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺼﻨﺪوق وöﺎور اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﻨﺸﻮدة.
 -٢إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ :اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻟﻠﻨﺸﺎط اﳌﻘ¿ح أن ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺄﺛÕا ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺄﺛ Õﻣﺸﺮوع ﻣﻨﻔﺮد.
 -٣إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ :اﻟﻔﻮاﺋﺪ واوﻟﻮﻳﺎت
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ اﻟﺘﺄﺛÕات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻮع
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -٤اµﺳﺘﺠﺎﺑﺔ µﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻠﻘﲔ :إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ
 اﻟﺪوﻟﺔ واåﺘﻤﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
 -٦ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ :ﺿﻤﺎن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
اﳌﺸﺮوع وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع أو اﻟ»ﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘ¿ح
)اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ(.
 -٧اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﳌﺘﺎﻧﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠ»ﻧﺎﻣﺞ أو
اﳌﺸﺮوع وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺎﻟﺬات ﻳﺘﻢ اﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﳉﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸ¿ك .

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واµﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
 -١ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت :ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء )(١
ﺗﻘﻴﻴﻢ وإدارة ﻣﻮاﺻﻔﺎت اداء ﻣﻦ  ٨-١واÝﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛÕات ﻣﻦ ﺧﻼل ادارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 -٢ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻳﻊ
• ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء ) (٢ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
• ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء ) (٣ﻛﻔﺎءة اﳌﻮارد وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث
• ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء ) :(٤ﺻﺤﺔ اåﺘﻤﻊ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻣﻦ
• ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء ) (٥ﲤﻠﻚ اراﺿﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ اﻟﻘﺴﺮي
• ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء ) :(٦ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي وادارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﻴﺔ
• ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء ) :(٧اﻟﺴﻜﺎن اﺻﻠﻴﲔ أو اﶈﻠﻴﲔ
• ﻣﻮاﺻﻔﺔ اداء ) :(٨ارث اﻟﺜﻘﺎ

١٢٩

١ ٣٠

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

٦
١-٦

أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟýردن أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  اﳌﻤﺎرﺳﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ؟
ﲢﺘﺎج إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ إ¡ ﲢﺪﻳﺪ وإﺳﺘﻬﺪاف ﻧﻘﺎط
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﳌﻨﻬﺠﻴﺎت وأدوات اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﻜﺎÞ
وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات .ﲢﺘﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ أﻳﻀﺎ إ¡ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ اﻫﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ 
ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻗﻠﻴﻤﻲ .ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ إدﻣﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ Ìﺪﻳﺔ
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﲢﺴﲔ اﺟﺮاءات اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة.
ﻳﺘﻢ  ﻫﺬا اﳉﺰء إﻗ¿اح أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ارﺑﻌﺔ

اﻟﺘﻲ ﰎ ﺷﺮﺣﻬﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ إﺿﺎﻓﺔ إ¡ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وأﻧﻈﻤﺔ
ادارة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ.
ﻫﺬه اﶈﺎور واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اÝﺮﺟﺎت اﳋﻤﺴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
 اﻟﻔﺼﻞ اول وﻫﻲ:
 ١اﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻤﺮ
 ٢اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ٣اﳌﻨﻌﺔ
 ٤اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 ٥ﺗﺨﻔﻴﻒ وﲡﻨﺐ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻣﻨﺢ اﻫﻤﻴﺔ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﶈﺎور اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﻘ¿ﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ أدﻧﺎه وﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
اﳌﻮارد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻳﺮﻛﺰ اردن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼÕة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات

أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ  اﳌﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ اﶈﺪد ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ رؤﻳﺔ اردن .٢٠ ٢٥

ﻣﻊ اﻟﻔﺮص اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬه اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ

ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  ﺣﺎل ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻗﺪ

اﺟﺮاءات و اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه

ﺗﺘﻐ Õاﻟﻈﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎ óاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻔ¿ة .وﻣﻊ ذﻟﻚ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﳝﺘﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ

اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ .وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻮدة إ¡ اﳌﺒﺎدئ

إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار إ¡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم  .٢٠ ٣٠ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ و¬ﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وذﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ

واﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﺜﻞ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺸﺤﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ

اﺧﻀﺮ وذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐﻴ Õﺳﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﻴﻄﺔ.

ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟ¸ﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
و ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،وﻣﻊ أن اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻳﻠﻌﺐ دورا öﻮرﻳﺎ

ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ اﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة

 ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اردن  اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ

اﳌﻘ¿ﺣﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﺧﻀﺮ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻫﻲ:

 ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﺗﺼﺎﻋﺪ دور اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 

 ١ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻜﺮس ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ )ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ(.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺤﻮ اﳌﻮارد ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن  اﳊﻤﻞ

 ٢ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻨﺎخ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﺪوق
اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اردﻧﻴﺔ

وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ إ¡ اﻟﻌﺎم .٢٠ ٢٥

 ٣اﺳﺘﻤﺮار  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ ودراﺳﺎت اﳉﺪوى وﲢﺴﲔ ﺗﻄﻮﻳﺮ

اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ .إن اﳌﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼ Õإ¡ اﻟﻌﺎم ٢٠ ٢٠
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎﻟﻚ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﶈﺪدة
اﻟﺘﻲ ﰎ إﻗ¿اﺣﻬﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮﺟﻬﺎت اردن ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ

اﳌﻘ¿ﺣﺎت.

١٣١

١٣٢

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

 ٤اﺳﺘﻤﺮار  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺘﻔﻜ Õﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ
)اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ( واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﲤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ .

 ١٠ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺸﺎء اﳌﺒﺎ Þاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳋﻀﺮاء وﲤﻮﻳﻠﻬﺎ.
 ١١ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜ¿وﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳋﻀﺮاء  اردن.

 ٥اﻟﺘﻔﻜ Õﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻗﺮاض واﳌﺸﺎرﻛﺔ  اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳊﺠﻢ ) ٢٥٠-٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وﻛﺒÕة اﳊﺠﻢ )أﻛ» ﻣﻦ  ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

 ١٢اﻟﻨﻈﺮ  اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة
اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ أو ﺗﺨﺼﻴﺺ ) إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ( ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻧﺤﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء.

 ٦إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
 ٧إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اÝﺎﻃﺮ وإزاﻟﺔ اÝﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳋﺎص ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن وﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
 ٨إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺧﻀﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص وÌﻤﻮﻋﺎت
ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓ Õﻣﻨﺘﺪى ﻟﻌﺮض اﳌﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
 ٩ﲢﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻗﺮاض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﺈن اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎه ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﳋﻄﺔ .ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
اﳌﻘ¿ﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﻲ
ﺑﻬﺪف ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻮﺻﻮل إ¡ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﻮﻳﺾ رﺳﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﺗﻬﺪف اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻘ¿ﺣﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺘﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺒﺎدرات

اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ اﳌﻘÎﺣﺔ؟

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وأن إﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻤﻮ

ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺪر

اﺧﻀﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وﻣﺪÌﺔ  ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﺘﺄﺛÕ

اﻟﺘﺄﺛ¬ات ا°ﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﻼغ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار أﻳﻀﺎ ﺑﻘﻴﻢ
اﻟﺘﺄﺛÕات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺄﺛÕات ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ

آﻟﻴﺎت ﲢﻔﻴﺰ وﺗﺴﻌ Õﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﻔﺆ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ

اﺧﻀﺮ

ﻳ¿اﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﺣﻔﻮري.

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺬﻛﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إ¡ اﻟﻨﺠﺎح  ﲢﻘﻴﻖ اÝﺮﺟﺎت اﳌﻨﺸﻮدة

ﺷﻔﺎﻓﺔ وإﻧﻔﺎذ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﺟﺮاءات وﲡﻨﺐ اﳋﻴﺎرات ﻏ Õاﳌﺜﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

وﺟﻮد ﲢﻮﻻت  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻜﺲ ﳒﺎح ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﻣﺎج اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن:

ﳝﺜﻞ اﳉﺪول اﻟﺘﺎ òأﺟﻨﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻫﺪاف اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏ Õﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳌﻘ¿ﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻣﺴﺎر اردن ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻗﻄﺎﻋﻴﺎ
ذا أﺛﺮ إﻗﺘﺼﺎدي واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق وﳝﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ

١٣٣

أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻘ¿ﺣﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳊﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
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اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ:

ﺗﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟ¿اﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻣﻊ
أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ

ﳝﻜﻦ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

أن ﻳﻀﻤﻦ أن ﻳﺘﻢ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اµﺳÎاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

واﳋﺎص  وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون 

ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﳌﺴﺆوﻟﺔ.

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮدﻫﻤﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺑﻨﻴﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﻋﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ

ﺗﻀﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎه إ¡ وﺣﺪة ﻟﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ
 وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺆﺳﺴﻲ اﳌﻨﺸﻮد ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ  اردن .ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ ﺟﻤﻊ اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
وإﺑﻼغ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪور رﻳﺎدي  دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﻟﺘﻌﺎون
ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺣﻮل
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ Ìﻤﻮﻋﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ وﺣﺪة
اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧ»اء ﻓﻨﻴﲔ.

اﻟﺸﻜﻞ ١-٦

ﻳﺸﺎرﻛﻮن  ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ
واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﲔ 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺒﺎدرات اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ،وﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واåﻤﻮﻋﺔ
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﺗﻮﺿﻴﺢ ادوار ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻟﻮزارات.

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟÁﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ)ﻳÎأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ(

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
)ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺎخ اﺧﻀﺮ،
ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺦ(...

وﺣﺪة اµﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ
آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﺧﻀﺮ )ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ(

ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ دوﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﺎرون

ا°ﻤﻮﻋﺔ

ﺧﺎرﺟﻴﻮن ﻟﻮﺣﺪة

اµﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

اµﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ

اﻟﻔﻨﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم واﳋﺎص  وزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:

إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺒﺎدرات اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﳌﻴﺎه

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﻣﻄ
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اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
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ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻗﻴﺎس أداء اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ:

و ﻛﻞ اﳊﺎﻻت ﻳﺠﺐ إﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺷﺮات
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓ Õﺑﻴﺎﻧﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ.

ﳝﻜﻦ åﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ أن ﺗﺒﻘﻲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إﻃﻼع ﲟﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ

ﳝﻜﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت  اﻟﻘﻴﺎس او óﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺷﺮات

دورات اﳌﺮاﺟﻌﺔ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﺗﻮﻓ Õاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم

ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ

 ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﻃﻤﻮﺣﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ  .ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻣﺮ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎس او óدورا ﻛﻨﻘﻄﺔ إﻧﻄﻼق ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻘﺪم 

ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﺎ .ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﺎس او óﺑﻌﲔ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺟﻬﺎت

اﺑﻌﺎد اÝﺘﻠﻔﺔ ﺑﻮﺟﻮد أﻫﺪاف ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ

اردن اﳊﺎﻟﻴﺔ  اﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪون

ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ دﻋﻢ ﻛﻞ ﻫﺪف ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﲟﺒﺎدرات

ﺗﻀﻤﲔ اﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات

وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻫﺪاف .ﳝﻜﻦ

اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ  ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﶈﺪدة

ﻟﻠﻮزارات أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺸ¿ﻛﺔ Ýﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ

واﳌﻘﺪم ﻟﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻃﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ.

اﺧﻀﺮ وﺗﻘﻮد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ
اﻓﻜﺎر واﳋ»ات  اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ إ¡ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ

ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أوﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﺎء اﻟﺮأي
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إﻃﻼع ﲟﺪى اﻟﺘﻘﺪم اﳊﺎﺻﻞ وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻼغ ﻗﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻋﻤﺎل واåﺘﻤﻊ اﻟﺪو.ó
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎ Þاﻛ ýﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎدرات اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﻮى
اﻋﻠﻰ  اﻟﺸﻜﻞ  ٢٫٦ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ  دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اردن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ دورات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳌﺪى ﺳÕ
اﻟﺘﻘﺪم ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .ﻫﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﲢﻠﻴﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮ .ﻛﻠﻤﺎ ﰎ وﺿﻊ أﻫﺪاف
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻔﺠﻮة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
واﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻇﻬﺎر ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺗﻮﻓﺮ دورة اﳌﺮاﺟﻌﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ
اﳌﺆﺷﺮات .ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﺟﺪﻳﺪة ذات ﻋﻼﻗﺔ أﻛ ýﻗﺮﺑﺎ ﻣﻦ
¬ﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎت أﻛﺎدﳝﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ Ìﻤﻮﻋﺔ
اﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺘﻢ ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ اردﻧﻴﺔ .ﻳﺠﺐ
ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻋﻠﻰ ﻟﺘﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ

ﻗﻴﺎس ﳌﺪى اﻟﺘﻘﺪم  اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.
ﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء

أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اﻟﺸﻜﻞ :٢-٦

ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻗﻴﺎس اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
اﳌﻨﻌﺔ

اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

 ٪ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻤﻮاﳊﻘﻴﻘﻲ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺼﺎدر

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت )أﻟﻒ

رؤﻳﺔ اردن اﳌﺘﺠﺪدة 
ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ
٢٠ ٢٥

ﻟﻠﻨﺎﰋاﶈﻠﻲاﺟﻤﺎó

اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﶈﻠﻴﺔ  ﺧﻠﻴﻂ دوﱎ(

Ìﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اÝﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎó

 ٪اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ 
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻠﻲ ٪

زﻳﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮازي ٪

ﻣﺼﺎدر

إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات

اﻟﻨﻤﻮ اµﻗﺘﺼﺎدي

وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ

اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﻣﺆﺷﺮات

اﻟﻜﻠﻲ

ﻛﺜﺎﻓﺔإﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اµﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

 ٪اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ

اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻛﻐﻢ ﻣﻦ

ﻟﻜﻞ ﻣ¿ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ 

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻜﻞ ١٠٠٠

اﳌﻴﺎه اﳌﻔﻮﺗﺮة )ﻛﻴﻠﻮ

اﳌﻜﺒﺎت

دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ

واط ﻟﻜﻞ ﻣ¿ ﻣﻜﻌﺐ(

اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ(ó
ﻣﺆﺷﺮات

ﻛﻤﻴﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎó

 ٪اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن

 ٪اﻟﺘﻐ  Õﺗﻮﻓﺮ اﳌﻴﺎه

إﺿﺎﻓﻴﺔ

ﻣﻦ ﻏﺎزات

اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ

ﲢﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ

ﻟÁﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

اﺧﻀﺮ

ﺑﻜﻤﻴﺎت
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻋﺘﻴﺎدي

ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
 ٪إﻳﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺼﺤﺮ

ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﺒﺬوﻟﺔ

إﺳﺘﻬﻼك اﳌﻴﺎه ﻟﻜﻞ

ﻧﺴﺒﺔ Ìﻤﻮع اﳌﻴﺎه

 ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮع اﺟﺮ أو

وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺳﻨﻮﻳã

ﻏ Õﻣﺪﻓﻮع

اﺟﻤﺎó

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮارد
اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ

)Ìﻤﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ(

ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ

ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ

 ٪اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ادارﻳﺔ

ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ

ﺧﻠﻘﻬﺎ

ﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت

اﻟﻘﻄﺎع وﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق

إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

)ﻣﺆﺷﺮ ﻫÕﻓﻨﺪال
ﻫÕﺷﻤﺎن ﻟﻠﺘﻨﻮع
اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ(

١٣٧

١٣٨

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن
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اµﺗﺼﺎل وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات  اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ:

اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻀﻴﻖ واﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓ Õﻓﻮاﺗ Õاﳌﻴﺎه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪادات اﻟﺬﻛﻴﺔ.

ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻓﻘﻂ  ﺣﺎل إﻗﺘﻨﻊ ﺑﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن

ﻳﻌﺘ» اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ

 اردن ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻋﻢ.

اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اÝﺘﻠﻔﺔ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن
ﺗ¿اﻓﻖ

اﺷﺎرات

اﳋﺎﺻﺔ

ﺑﺎﺳﻌﺎر

اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إ¡ اﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ دﻣﺞ

اﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد ﺑﻼغ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﶈﻠﻲ 

واﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ 

اردن وﻟﻠﺘﺤﻀ Õﳌﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .و ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري زﻳﺎدة

ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ  اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻛﺰ

اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ

إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﺼﺎل أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ

ﻣﺜﻞ اﳌﺰارﻋﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ

اﳌﺪى اﻟﻘﺼ Õﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  ٢٠ ٢٥ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز ﻣﻊ رؤﻳﺔ اردن

ﳑﻜﻨﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻨﺪÌﺎ ﻓﻌﻼ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

 . ٢٠ ٢٥ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪروس

اÝﺘﻠﻔﺔ .ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت 

اﳋﻄﺔ

دﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره ﳑﺎرﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى

اﳌﺴﺘﻔﺎدة

واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

اﻟﻮاردة



اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ

ا ﻟﺒﻌﻴﺪ .

إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﻀﻤﲔ اﻟﺘﻐÕات اﻧﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺠﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺐ

اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﶈﺪدة  ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮارات واﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻛﻞ اﻟﻮزارات ﻣﺘﻌﺪدة

اردﻧﻴﺔ .و ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ

إﻃﺎر اﳌﺒﺎدئ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮاردة  ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﺼﺎل رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل

اﻟﻬﺎدﻓﺔ إ¡ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺪأ اﻟﻘﻴﺎدي "اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺑﻨﺎء

اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ واﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ

اﻟﻘﺪرات" اﳋﻄﻮات او¡ ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ .ﻫﺬا ﺳﻴﺆدي إ¡

أن ﲡﻨﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اåﺘﻤﻊ .اﻟﻬﺪف أﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺣﺸﺪ

ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻳﻮﻓﺮ

ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ إدﻣﺎج اﻟﻨﻤﻮ

اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻤﻮ

اﺧﻀﺮ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ.

اﺧﻀﺮ واﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل إ¡ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﺳﺎﺳﻴﲔ  إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﺼﺎل

اﻟﻮاﻗﻊ .ﻳﻌﺘ» ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﺑﻬﺬه اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ إذا ﻛﺎن

ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺧﻀﺮ ﻓﻌ ًﻼ .

اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻧﻔﻮذا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

وﻣﻨﻬﺎ

اﻟﻴﺎت

اﳌﺎﻟﻴﺔ

واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

وإﺟﺮاءات

اﺳﺘﺜﻤﺎر .ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﻨﺎء
اﻟﺪﻋﻢ ﻟ¸ﻓﻜﺎر اﳌﻄﺮوﺣﺔ  اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﺎ
ﺑﲔ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  ﺗﻮﻓ Õاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.
 اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻔﻜﺮة إﺳﺘﺨﺪام
ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳋﻀﺮاء ،ﻣﻊ اﻟ¿ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ﻣﻊ اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺣﻴﺎة اﻓﺮاد .ﳝﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ
ذﻟﻚ إ¡ اﻟﻌﻴﺎن أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴÕ

أﺟﻨﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

ﺗﻔﺴ¬ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲢﺪﻳﺎت ﺣﻮل ﺗﻔﺴ Õﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ¬ﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﺧﺮى ﺑﺪون
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻓﻨﻴﺎ وﻟﻐﻮﻳﺎ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ إﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻔﻬﻢ وادراك ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﻗﺘﻨﺎع ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم  ﺣﺎل ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﳑﻜﻨﺎ .ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﻛ ýﻣﻦ ﻏÕﻫﺎ وذﻟﻚ
إﺳﺘﻨﺎدا إ¡ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻨﻘﺪة ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﳌﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟ»اﻣﺞ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﺻﻮرة
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ¿اﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ .ﺗﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻘ¿ﺣﺎت ﺣﻮل
ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺔ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻬﺎ:
• ¬ﺮﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ اﳋﻤﺴﺔ )ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ(

ص ١٧ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

• اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻂ اردن اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ص ٢٥ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

)اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﲔ(
• اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ )ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت(

ص ٨٢ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

• وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ إ¡ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )اﻟﻘﻄﺎع

ص ١٦-١٠ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳋﺎص(
• ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ(

ص ١٣١-١١٢ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

• ﻋﻨﻘﺪة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻀﺮاء )اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم(

ص ٧٥-٦٥ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

١٣٩

١٤٠

اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن

اµﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت :اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ أﻫﺪاف اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ

اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ  .ﺣﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟýردن أن ﻳﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻃﻤﻮﺣﻪ  ﻫﺬا ا°ﺎل ﻟﻜﻦ ﻻ

ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ

زاﻟﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إ ﲢﺪﻳﺪ اوﻟﻮﻳﺎت واﻟÎﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﻐ Õﻣﻦ ﻣﺴﺎر اردن ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ.

أوﺿﺤﺖ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﺧﻀﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ 
اردن وﺗﻘ¿ح ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ إﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛ:ï

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺧﻀﺮ .ﺗﺒﺪأ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاردة 

ﻣﻦ اﳌﻔ¿ض أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ

ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻫﻲ ﲢﺘﺎج إ¡ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒÕة وﲤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺛﺮ

اﺧﻀﺮ اﻟﺘﻲ ﰎ دﻋﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ

ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺜÕة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ  ﲡﺎوز ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻨﺪ

واåﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ  اردن ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻃﺮح اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻋﺪت اﳌﺰادات اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺔ  ﺗﺰاﻳﺪ ﺛﻘﺔ

اﻟﺘﺄﺛ¬ أﻗﻮى ﻣﻦ اﳊﺠﻢ :ﻓﺮص اردن
 ﺧﻀﻢ اﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻣÕﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ اردن ﺑﺄﻧﻪ دوﻟﺔ "ﲢﻘﻖ ﺗﺄﺛÕا أﻛ»
ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ" .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟ¸ردن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛÕات أﻛ» ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻨﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي أﻇﻬﺮه 
اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﳝﻜﻦ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺣﻴﻮي ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
وﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻀﺮﻳﺔ ذﻛﻴﺔ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت رﻳﻔﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ أن ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻮل إ¡ واﻗﻊ ﻣﺴﺘﺪام وﲡﻌﻞ اردن رﻣﺰا  ﻣﺴﺎر
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي إﺗﺨﺬه.

إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اµﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ:
ﳝﻜﻦ ﳌﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ أن ﺗﻘﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل وﺗﻀﻤﻦ وﺟﻮد
إﻋ¿اف دو óﺑﺠﻬﻮد اردن  ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐ Õاﳌﻨﺎخ واﻟﺘﺪﻫﻮر
اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ¡ ﺟﻬﻮده اﳌﺴﺘﻤﺮة
 ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﲢﺘﺎج ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ إ¡ أن ﻳﺼﺒﺢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ
و¬ﺮﺟﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻀﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪوره ارادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ
 ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إ¡ ﻗﺮارات أﻛ ýوﺿﻮﺣﺎ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارات

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إ¡ أﻣﺜﻠﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋ» اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اÝﺘﻠﻔﺔ ﳋﻠﻖ اﻟﻨﻤﺎذج
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺿﻤﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم .إذا ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺳ¿اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ذاﺗﻴﺎ
وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ.ó

اوﻟﻮﻳﺎت:
ﺗﻌﺘ» ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟ¿ﺗﻴﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺣﺠﺮ اﺳﺎس 
اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﻟﻘﺼ .Õﺑﺪون وﺟﻮد إﻧﻔﺎذ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﺈن
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﳉﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮان 
اﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻗﺼÕة اﻣﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮد اﻟﻮزارات ﻧﺤﻮ
اﲡﺎﻫﺎت ¬ﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ إﻧﻔﺎذ اﳊﻮﻛﻤﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﻜﺮار وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﺎم ﳝﻜﻦ أن
ﻳﺤﻘﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﺧﻀﺮ  اردن .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺎﻏﻢ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮزارات اÝﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺗﺄﺛÕا أﻛ» ﻋﻠﻰ
اردن ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻟ¸ﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اµﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اردن ﻛﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺎم  ٢٠ ٢٥وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺗﺨﺎذﻫﺎ ان .ﲢﺪد ﻫﺬه اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﺧﻀﺮ اﻟﻔﺮص وﺗﻀﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .ﺗﻘﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ان ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋ» ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اåﺘﻤﻊ
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬه اﻟﻔﺮص واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﻤﺎن أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اردن
ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒÕة ﻧﺤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
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