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تقــديــــــم
               

 بكل االعتزاز يسعدني أن أضع بين أيديكم عمال وطنياً ناجزاً يتمثل بالتقرير الثاني عن حالة البيئة في األردن 
للفترة )2007-2014(. إذ يأتي هذا اإلنجاز تتويجاً لثمرة جهود وطنية مشتركة قدمها وساهم فيها نخبة من الخبراء 

والمختصين الممثلين لكافة الجهات واألطياف ذات العالقة بالبيئة والتنمية المستدامة. 

وشرح  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  البيئة  لوضع  الدقيق  العلمي  بعرضه  الوطني  التقرير  هذا  أهمية  وتكمن 
التحديات التي تعاني منها، وتقديم الحلول المناسبة لها. لقد استند هذا التقرير على جهد مؤسسي متراكم، وخبرة وطنية 

مكتسبة، وقاعدة بيانات متينة راسخة، ساهمت في إخراج التقرير الثاني عن حالة البيئة في األردن.

ويشكل التقرير كذلك إضافة نوعية تضاف إلى سجل اإلنجازات التي حققها األردن في مختلف القطاعات البيئية، 
حيث جرى وضع وتطويراالستراتيجيات الوطنية وتنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات التي ساهمت إلى حد كبير في 
تكريس النهج المؤسسي التشاركي بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. فأفاد مما أنجز، وراكم 
المنشودة، حسب  المستدامة  التنمية  تحقيق  على طريق  نوعية  وقفزة  الفتا،  تقدما  وأحرز  المدربة،  الوطنية  الخبرة 
مقتضيات اإلطار التنموي العالمي الجديد وأهداف التنمية المستدامة ذات العالقة التي أقرتها الجمعية العامة لالمم 

المتحدة في عام 2015.

ولقد اتبع التقرير المنهجية ذاتها التي وظفها التقرير السابق والتي ركنت إلى المنهجية المعتمدة عالميا من قبل برنامج 
 .) DPSIR: Driving Forces-Pressures-State-Impacts-Responses ( األمم المتحدة للبيئة والمعروفة ب
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا األسلوب يعتمد على تحليل الواقع البيئي من خالل جمع المعلومات والمؤشرات البيئية 
وتحديد القوى الدافعة والضغوط المباشرة وغير المباشرة المؤثرة على القطاعات البيئية المختلفة واآلثار المتوقعة 
وتقييم االستجابة المؤسسية والفنية وصوالً إلى بناء السيناريوهات المستقبلية مع متطلبات ومبادئ التنمية المستدامة 
الوطنية والعالمية.  كما أنه انطلق من االحتياجات الفعلية والتطلعات المشروعة لألردن فى مجال الحفاظ على بيئته، 
مشيراً إلى التحديات البيئية التى يواجهها والمرتبطة بمؤشرات ذات مرجعية وطنية ومبنية على أساس راسخ متين من 
البيانات الدقيقة.  بهدف تمكين متخذي القرار والمختصين ورفدهم بما يلزم التخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التنمية 
والبيئة كي تكون مرتكزة على المعلومات الصحيحة ومدعومة بالبرهان، لضمان الوصول إلى تحقيق  توازن وتناغم 
بين الخطط والسياسات االقتصادية واالجتماعية واستغالل المصادر الطبيعية والنظم االيكولوجية والبيئية، والتصدي 
واالنسانية،  الطبيعية  الكوارث  البيئي،  التدهور  التصحر،  المياه،  بالغة كشح  أهمية  ذات  استراتيجية  لقضايا وطنية 

التلوث، النفايات، زيادة النمو السكاني، وتحقيق نمو اقتصادي دون إضرار بالبيئة. 

ومن جهة أخرى، فإن التقرير يوفر معلومات ورسائل هامة يفيد منها أصحاب القرار واإلعالم والرأي العام على 
حد سواء، حيث يؤكد على أهمية المبادرات اإليجابية وقصص النجاج التي تشكل نقاطاً مضيئة وقوة دفع ديناميكية 
التراثي،  الطبيعي،  المال  رأس  وتنمية  على  للحفاظ  اإلنجاز  من  مزيداً  لتحقيق  المنتج  التشاركي  العمل  في  للتقدم 

والبشري بانسجام يفضي لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.

وفي هذا اإلطار فان وزارة البيئة تبذل قصارى جهدها  إليالء البعدين التشريعي والمؤسسي االهتمام المستحق، 
فتحرص على بناء القيادات المؤهلة وتبنى النظم البيئية الحديثة، والتشريعات المناسبة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات 

والقطاعات الوطنية المعنية، ضمن معايير االلتزام الكامل بالمرجعيات التى أقرها المجتمع الدولي. 
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وفي الختام وأنا أضع هذا التقرير بين أيديكم  فإنه ليطيب لي أن أزجي الشكر والعرفان لكل الجهات والمؤسسات 
الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والجمعيات األهلية ومندوبيهم، كذلك فالشكر مستحق وموصول لكل األفراد 
والمؤسسات الذين ساهموا في توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد وإخراج هذا التقرير الوطني الهام إلى حيز 
الوجود. وهنا ال يفوتني أن استذكر معكم جهود أخوة أعزاء غيبهم الموت وحال دون وجودهم بيننا فنسأل هللا أن 

يتغمدهم برحمته.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ومن هللا التوفيق

وزيــــــــر البيئـــــــــــــــة
د. ياسين مهيب الخيـــــــاط
تشرين أول 2016
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الملخص التنفيذي 
1.  خصائص الحياه االجتماعية واالقتصادية

الخصائص الديموغرافية 

شهدت المملكة األردنية الهاشمية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السكان، حيث قفز من  5.6 إلى  6.675 مليون نسمة  
أخرى. ويعزى  نسمة من جنسيات  مليون  إلى 2.5  بين 2006 و2014، إضافة  الواقعة  الفترة  في  األردنيين  من 
السبب الرئيس في ذلك  إلى األسباب اآلتية؛ ارتفاع معدالت اإلنجاب من )3.1( إلى )3.5( في الفترة المذكورة آنفا، 
وانخفاض معدل الوفيات، والهجرات المتتالية، وموجات العمالة الوافدة. مما رفع معدل النمو السكاني ليصبح من 

أعلى المعدالت في العالم، إال أنه بقي ثابتا عند 2.2%  في الفترة بين 2004 و 2014.

لقد أثرت الهجرات المتالحقة كثيرا على الجوانب الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، حيث أدت 
إلى ضغوطات كبيرة على البنية التحتية وخدمات التعليم والصحة واإلسكان، والموارد الطبيعية )المياه، واألراضي 
الوافدة وهجرة  العمالة  هما؛ هجرة  نوعين  إلى  الهجرات  هذه  وتقسم  المتوفرة.  العمل  والبيئة(، وفرص  الزراعية، 

اللجوء/ النزوح اإلنساني. 

يتميز النمو السكاني في األردن بتفوق نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية )األفراد في األعمار 64-15 
سنة( بشكٍل كبيٍر على نمو فئة المعالين )األعمار دون الخامسة عشرة وفوق ال64 سنة( مما يؤهله للوقوف على 
أعتاب »فرصة سكانية« تصاحبها آثارا في الحالة االقتصادية واالجتماعية، قد ينتج عن ذلك تحديات إذا لم تستغل 

بشكٍل مالئم، تأتي بفرصا نافعةً إذاجرى رصدها والتخطيط واإلعداد المسبق لها. 

ويشهد األردن توزيعا سكانيا غير متوازن، حيث ارتفع سكان الحضر في األردن من )78.7%( عام 1995 إلى 
)82.6%( عام 2014، مما أدى الى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والقدرة على توفير المسكن المالئم لذوي الدخل 
المتدني، وخدمات البنية التحتية، والخدمات االجتماعية. فبينما تشكل مساحة محافظة العاصمة عمان واربد والزرقاء 
ما نسبته 15.67% من إجمالي مساحة المملكة؛ إال أنها تضم 71.4% من سكان المملكة. ومن هنا برزت الحاجة إلى 
عمليات اإلدارة الحضرية بهدف إيجاد السياسات والبرامج المالئمة لتطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان 

المدن وإيجاد الحلول المناسبة لمشكالتهم. 

البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي

ومن أجل تحسين مبدأ االعتماد على الذات تبنت الحكومة عام 2012 مجموعة تدابير في ثالثة محاور رئيسة. 
ففي محور اإليرادات قامت بإلغاء بعض اإلعفاءات الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، والحد من التهرب الضريبي. 
وفي محور النفقات خفضت النفقات التشغيلية والدعم المقدم للوحدات الحكومية بنسبة 15%، وإصدار مشروع قانون 
لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة. أما في محور تخفيض الدعم الحكومي، فد قامت بإعادة توجيه دعم المحروقات 

إلى مستحقيه، والتدرج بزيادة تعرفة استهالك الكهرباء، وزيادتها على بعض القطاعات.

وبغرض الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي في الفترة 2012-2015. أعدت الحكومة برنامجا وطنيا لإلصالح 
الجاذبة لالستثمار  البيئة  لتعزيز  الحكومة تشريعات  الدولي، وتبنت  النقد  بالتعاون مع صندوق  المالي واالقتصادي 
وتحفيز النمو االقتصادي. حيث بدأت المالية العامة العودة إلى التوازن، إذ تراجع العجز في الميزان التجاري، وارتفع 
الناتج المحلي االجمالي بنسبة 3.1% خالل عام 2014، كما انخفض العجز المالي بمقدار3.2 %، وتحسن مؤشر 

االعتماد على الذات ليصل إلى 89.8%، وانتقل تصنيف االردن من سالب الى مستقر 

االنتاجية والبطالة والفقر

باالستناد إلى نتائج التقرير التحليلي لحالة العمالة والبطالة في األردن، والمستند إلى بيانات المسح الذي أعدته 
دائرة االحصاءات العامة عام 2014، إن نسبة النشيطين اقتصاديا من العدد اإلجمالي للسكان في المملكة وصل إلى 
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36.4%، شكلت نسبة الذكور منه 59.7%، ونسبة اإلناث وصلت إلى 12.7%، فيما شكلت نسبة الذكور ما نسبته 
50.5% واإلناث 49.5% من إجمالي السكان في سن العمل، وقد بلغت نسبة المشتغلين األردنيين 88.1% من إجمالي 
النشيطين اقتصاديا. كما أظهرت نتائج المسح أن حملة المؤهل التعليمي اقل من ثانوي شكلوا حوالي نصف العاملين 
في عام 2014، تاله المؤهالت التعليمية بكالوريوس فأعلى، حيث بلغوا أكثر من ربع العاملين، أما حملة المؤهالت 
التعليمية ثانوي ودبلوم متوسط فقد مثلوا ما نسبته 12% و10% على االترتيب من إجمالي العاملين األردنيين. وقد 
توزع المشتغلون حسب قطاع العمل بما نسبته 36.6% للذكور، و52.4% لإلناث في القطاع العام، في حين يعمل 
ما نسبته 62.8% للذكور و 45.9% لالناث في القطاع الخاص ويعمل ما نسبته 0.5% للذكور و 1.7% لالناث لدى 

المنظمات الدولية.

وأظهرت النتائج أيضا أن معدل البطالة بلغ 10.1% للذكور مقابل 20.7% لإلناث، و11.9% للجنسين معا، حيث 
بلغ معدل البطالة 9.9% بين الذكور مقابل 20.4% بين اإلناث في الحضر، بينما بلغ في الريف 10.8% للذكور مقابل 
22.1 لإلناث، وسجلت محافظة البلقاء أعلى معدل بين الذكور)15.0%( ومحافظة العاصمة أدنى معدل) %8.5(، 
وكان أعلى معدل لإلناث في محافظة المفرق) 26.2% (، وادنى معدل في محافظة العقبة )12.6%(. وقد بلغ معدل 
البطالة للشباب في األعمار )15-24( سنة 26.3% للذكور مقابل 53.3% لإلناث. ومن المتوقع دخول 16% من سّكان 
المملكة الحاليين سّن العمل خالل السنوات العشر المقبلة، والتي سترفع حجم قوة العمل من 1.4 الى 2.4 مليون عام 
2020، مما يتطلب توفير)100( ألف فرصة عمل سنوياً خالل الفترة )2011-2020( للمحافظة على المعدالت 

الحالية. 

ويبن تحليل تقرير حالة الفقر في األردن أن نسبة الفقر بلغت )14.4%( عام 2010 باعتماد السلة االستهالكية 
لألسر، بينما بلغ خط الفقر المطلق )الغذائي وغير الغذائي( 813.7 ديناراً للفرد سنوياً. وبلغ 4394 ديناراً سنويا على 
مستوى األسرة المعيارية )5.4 فرد(. وسجل خط الفقر المدقع لألسرة 151.2 ديناراً شهرياً، علماً أن خط فقر الغذاء 
قد بلغ )336( ديناراً للفرد سنوياً. وتشير النتائج إلى تفاوت في نسب الفقر بين أقضية المملكة ال 89 الموزعة على 
12 محافظة. إذ بلغت في حدها األقصى في كل من قضاء وادي عربه في محافظة العقبة )71.5%( وقضاء الرويشد 

في محافظة المفرق )%69.6(.

الوطنية 2006  األجندة  أهمها؛  عديدة  باجراءات  الحكومة  قامت  والبطالة  الفقر  لمشكلتي  االستجابة  سبيل  وفي 
والبرامج التنفيذية التي تلتها والتي اشتملت على محور الرفاه االجتماعي، برنامج عمل الحكومة للتشغيل ومكافحة 
الفقر) 2006-2007(، برنامج تعزيز الحماية االجتماعية )2008( من خالل تطوير عمل صندوق المعونة الوطنية، 
االجتماعية  البيئة  في  المساواة  وعدم  الفقر  وخفض  الحتواء  الفقر 2013-2020؛  من  للحد  الوطنية  االستراتيجية 
االقتصادية الحالية في األردن. أما في مجال خفض معدالت البطالة فقد قامت الحكومة بسياسات وإجراءات هادفة 
لتسريع وتيرة النمو االقتصادي، والتوسع بمبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المحافظات، باإلضافة 
لبعض المشاريع والبرامج الموجهة لتشغيل األردنيين. كذلك نفذت دائرة الشؤون الفلسطينية عددا من البرامج للتخفيف 
التدريب  وتوفير  المخيمات،  داخل  والبطالة  االجتماعي  النوع  موضوع  حول  والتثقيف  النسائي  للقطاع  الفقر  من 
المباشر،  التشغيل  النسائي من خالل مشروعين هما مشروع  القطاع  المخيم والتركيز على  لكافة شرائح  والتشغيل 

ومشروع التشغيل الذاتي. 

التربية والتعليم

التعليم للجميع فقد بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي )%99.1(  يحتل االردن مرتبة عالية عالميا في توفير 
وانخفضت نسبة األمية بين السكان من )8.9%( لعام 2006 حتى أصبحت في عام )2014(  )6.7%(. إال أن هذا 
القطاع واجه كثيرا من التحديات مثل: انخفاض نسبة االلتحاق في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في المناطق الريفية 
والفقيرة، وتحقيق التعليم للجميع من خالل التوسع في المدارس الحكومية. كذلك فإن نوعية التعليم شكلت تحديا كبيرا 
يجب التصدي له، حيث برزت الحاجة إلى تطوير المعايير المهنية للبرامج والمناهج الدراسية والموارد البشرية لرفع 
كفاءات الطلبة بالمهارات الحياتية. ومع ان االردن يحتل مركزا متقدما في مجال محو األمية، إال أن الحاجة تستدعي 
تطوير البرامج والمناهج الدراسية والموارد البشرية، وتقليل التفاوت في التحصيل األكاديمي بين الذكور واإلناث. 
ولضمان توزيع الخدمات التربوية لمناطق المملكة جميعها برز التوجه نحو الالمركزية بمنح مزيد من الصالحيات 

لمواجهة التحديات والمشاكل. 
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الصحة العامة  

فقد شهد الوعي الصحي لدى األردنيين تطورا واضحا وانتشرت المستشفيات والمراكز الصحية، علما بأن األردن 
يخصص 9% من الناتج المحلي االجمالي للصحة سنويا، وهي من بين النسب العالية عالميا. إال أن القطاع الصحي 
الدول  من  القسرية  والهجرات  الكفاءات،  أصحاب  وهجرة  الطبية،  الكوادر  نقص  منها:  التحديات  من  عديدا  واجه 
المجاورة التي فاقت قدرة األردن على االستيعاب وتقديم الخدمات العالجية. وتشكل مشكلة الديون المتراكمة على 

الحكومة للمستشفيات في القطاع الخاص والمستشفيات التعليمية أكبر التحديات حاليا.

2.  السكان والتجمعات الحضرية

التنمية الحضرية  

إن إدارة المناطق الحضرية وضمان مستوى معيشة كريمة للمواطنين األردنيين تقع على عاتق الحكومات المحلية 
ولدعم  مناطقها.  ضمن  اإلنمائية  والمشاريع  والبرامج  الخطط  تنفيذ  عن  مسؤولة  اإلدارات  هذه  أن  حيث  والبلدية. 
الالمركزية وضع عام 2014 تشريع لشكل اإلدارة المحلية والالمركزية بادارة وزارة الداخلية بهدف تقديم خدمة 
التنمية،  عوائد  توزيع  عدالة  لضمان  التنموي،  القرار  على  والتركيز  الشعبية،  المشاركة  وزيادة  للمواطنين  فضلى 
لها. كذلك أعدت مسودة  المالئمة وتحديد الصالحيات  المحلية  التشريعات بطريقة تضمن تطبيق اإلدارة  ومراجعة 
مشروع قانون البلديات لعام 2014، وقانون مجالس المحافظات لعام 2014 حيث خول المحافظ بصالحيات تنموية، 
أهم  من  المركزية  وتعتبر  التنفيذي.  المجلس  رئيس  نائب  ليكون  التنمية  لشؤون  المحافظ  مساعد  موقع  واستحدث 
التحديات التي تحول دون قيام البلديات بمهامها، إضافة الى غياب مهمة التخطيط لديها، واعتمادها على المعالجة 

اآلنية لقضايا الخدمات، وما تعانيه من القصور المالي وعدم التوازن بين النفقات واإليرادات. 

وتشير الدراسات الوطنية إلى اتساع المساحات المنظمة على حساب االراضي الزراعية، ونقص في قطع األراضي 
السكنية المنظمة باستعمال سكن )د( وفائض في قطع األراضي السكنية كبيرة المساحة من الفئتين )أ،ب(، كما بينت 
أنه ال تكاد توجد مساحات منظمة باستعمال سكن )هـ( والسكن الشعبي. لذلك فإن إعداد مخططات عمرانية تنموية 
شامله للبلديات بما تحتويه من إستراتيجيات ومفاهيم يمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم المدن، حيث أدى غيابها إلى عدم 
التوازن في توزيع مكتسبات التنمية، وقلل فرصة ذوي الدخل المحدود في الحصول على أراضي داخل المدن. لذلك  
فإن التخطيط الحضري المستدام يؤدي الى استعادة التنوع الحيوي والطبيعي نحو تخطيط أخضر للبيئات العمرانية، 

وحماية البيئة من الملوثات القائمة والمستقبلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدامتها. 

تطوير السياسات اإلسكانية لتحسين فرص الحصول على السكن المالئم

جرى تنظيم عمل قطاع اإلسكان ضمن بيئة تشريعية مناسبة تضمن حماية كافة األطراف في العملية اإلسكانية. 
وشملت القضايا التشريعية التي جرى العمل عليها؛ إقرار قانون المالكين والمستأجرين رقم )30 ( لسنة 2000 بهدف 
تحقيق التوازن في العالقة بين المالكين والمستأجرين وتحفيز المستثمرين لإلنتاج السكني بغرض التأجير. وتطبيق 
بمساحة  السكنية  الوحدات  لجميع  وتوابعها  التسجيل  من رسوم  واإلعفاء  بتاريخ 2006/8/5،   )1932( رقم  قرار 
أقصاها )120(م2 غير شاملة الخدمات. وأعيد عام 1996 هيكلة قطاع اإلسكان بحيث تقوم الحكومة بدور الُممكن 
للقطاع الخاص المنظم ليصبح المنتج المباشر للسكن، وإعطاء المجتمعات المحلية دورها في المشاركة وتمكينها من 

إدارة محلياتها وإعداد خطط التنمية.

اإلنتاج السكني

وتشير التقديرات إلى أن الحاجة السنوية لتملك الوحدات السكنية تبلغ حوالي33 الف وحدة قبل اللجوء السوري 
ارتفعت بعده إلى 60 ألف مسكن، وتتفاقم مشكلة اإلنتاج السكني بارتفاع األسعار. وفي هذا الصدد فقد صدر قانون 
تنظيم قطاع اإلسكان بمشاركة القطاع العام والخاص وموافقة كافة الجهات المعنية، وحدثت االستراتيجيه الوطنية 
لإلسكان التي أقرت عام 1989، واالستمرار في توفير برامج اإلسكان الموجه لفئات الدخول المتدني. وعلى الرغم 
من إنخفاض المعدل العام لالكتظاظ في المساكن للفترة 1994-2004 إال أّن )25.1%( من األسر ما زالت تعيش في 
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مساكن يزيد فيها اإلشغال عن فردين للغرفة. وقد كان للمسهامات الممثلة بالمكارم الملكية لألسر األشد فقراً، وإعادة 
تأهيل مساكن األسر الفقيرة في المخيمات، وقيام القطاع الخاص باإلنتاج السكني إما منفصال أو بالشراكة مع القطاع 

العام، أو من خالل المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، دورا مهما في االنتاج السكني.

3.  الطاقة

واقع قطاع الطاقة في االردن

يتأثر االردن بارتفاع األسعار والنقص في عمليات اإلنتاج فيما يتعلق بالنفط الخام ومكونات الطاقة األخرى، مما 
يؤثر سلبا على االقتصاد ويزيد نسب الفقر والبطالة ويؤدي إلى تدني معدالت النمو وتراجعها. حيث تعاني بعض 
القطاعات االقتصادية كثيرا جراء أعباء كلفة الطاقة، إذ تصل نسبته 30 % من كلف اإلنتاج في بعض الصناعات 

الكبيرة و18 % في المتوسطة، مما يؤدي إلى تراجع تنافسيتها.

استيراد نحو 97% من  التجارية واالعتماد على  الطاقة  قلة مصادر  أهمها؛  التحديات  القطاع جملة من  وتواجه 
المنطقة، وضعف  تشهدها  التي  األوضاع  بسبب  الكهرباء  لمشاريع  المطلوبة  الطبيعي  الغاز  كميات  وشح  الطاقة، 
مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تبلغ )2%( من خليط الطاقة الكلي، وارتفاع معدالت نمو الطلب على الطاقة 
األولية والكهربائية، والقدرة على تأمين االستثمار الالزم في القطاع بما يقارب 1.3 مليار دوالر سنويا حتى عام 
ودعم  الكلي،  الطاقة  خليط  في  بأنواعها  المتجددة  الطاقة  مساهمة  نسبة  زيادة  على  التأكيد  يستدعي  وهذا    .2020
كافة االجراءات والقرارات التي ترفع مستوى حفظ وترشيد الطاقة، وتحديث الشبكة الكهربائية الستيعاب القدرات 
التوليدية المستجدة من المشاريع الجديدة بخاصة من الطاقة المتجددة، وإصدار تشريعات تنظم عمل مشروعات الطاقة 
المتجددة، ورفع القدرات الوطنية في مجاالت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدخال مناهج متخصصة في الكليات 

الجامعية المعنية تعنى باستغالل الطاقة من الثروات الطبيعية المتاحة مثل الصخر الزيتي. 

 وكذلك فمن الضرورة العمل على تشجيع ودعم الصناعات المحلية من خالل تفعيل برامج عالمية او محلية لتنفيذ 
مشاريع حفظ الطاقة، وتفعيل كودات البناء المتعلقة بحفظ الطاقة، وتقديم اعفاءات جمركية واسعة لألجهزة الموفرة 

للطاقة بحيث يجري إستيفاء هذه االعفاءات من زيادة الرسوم على األجهزة التقليدية.

4.  الصناعة والتعدين

قطاع الصناعة

وتقسم الصناعة في األردن إلى ما يلي: الصناعة التحويلية ،والصناعة االستخراجية، والكهرباء والمياه. ويساهم 
القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي ب 25% تقريبا، وتساهم الصادرات الصناعية بنسبة تصل أحياناً إلى 

85% تقريبا من مجمل الصادرات في المملكة.

باعتماد  وذلك  الكلي،  الصناعية  المنشآت  عدد  من  والمتوسطة %98.7  الصغيرة  الصناعية  المنشآت  نسبة  تبلغ 
معيار عدد العمال ورأس المال المسجل لتصنيف المنشآت الصناعية وكتعريف رسمي وموحد من قبل الوزارات 
العشوائي لبعضها،  للبيئة، ونتيجة لالنتشار  المصانع من تلوث  تنتجه  لما  الحكومية والخاصة. ونظراً  والمؤسسات 
وصعوبة مراقبة ما تطرحه هذه المصانع من فضالت، تبذل الحكومة جهودا كبيرة للمحافظة على البيئة ، حيث قامت 
بتشكيل لجان للمحافظة على البيئة كلجنة الوقاية من األخطار الصناعية، ولجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع 

الصناعي، وإنشاء المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة، وإنشاء محطات التنقية في المدن الصناعية.
كذلك تدعو الجاجة إلى توحيد التصنيفات الصناعية واعتماد تصنيف صناعي موحد، ومعالجة وضع المصانع القائمة 
بشكل عشوائي في مختلف المحافظات، والعمل على تخفيض كلف اإلنتاج على القطاع الصناعي، وتطوير الصناعة 
ومنتجاتها لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وربط التعليم والتدريب المهني بمتطلبات القطاع لتوفير العمالة المدربة بما 
بتناسب مع الحاجات الفعلية للصناعة المحلية لتعزيز جودة المنتج األردني، وزيادة المصادر والمخصصات المالية 

لدعم القطاع الصناعي.
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قطاع التعدين 

في  الستغاللها  الدراسة  طور  في  ومنها  مستغل  منها  الطبيعية  والثروات  المعادن  من  العديد  المملكة  في  يوجد 
المستقبل، مثل والصخر الزيتي والنحاس. وتبلغ احتياطات الصخر الزيتي بين 50-70 مليار طن ويمكن أن ينتج 4 
مليار طن بترول. ويعتبر قطاع التعدين بشقية؛ الصناعات االستخراجية والتحويلية، من الروافد األساسية لالقتصاد 

األردني، حيث أن هذا القطاع يشمل المحاجر والمقالع والشركات التعدينية.

عمليات  من  كان  سواء  والغازات  بالغبار  الهواء  تلوث  تشمل؛  البيئة  على  سلبية  آثارا  القطاع  هذا  عن  وينجم 
وإزالة  األرض،  معالم  وتغيير  والطحن،  والتكسير  التفجير  عن  الناتجة  واالهتزازات  والضجيج  النقل،  أو  التعدين 
الغطاء الترابي وتدهور إنتاجية التربة وخصوبتها، وتلوث المياه الجوفية والسطحية، وتراكم مخلفات التعدين الصلبة 
والسائلة. ومن أجل استجابة مجدية للتحديات المذكورة آنفا، ال بد من القيام بتحديث األنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع 
لتتناسب مع متطلبات البيئة والسالمة العامة، ووضع إستراتيجيات واضحة لقطاع التعدين للمحافظة على الخامات 
واستغاللها االستغالل األمثل، واالهتمام باألبحاث والمشاريع وتطوير القطاع، وتخصيص مناطق للمقالع لمنع العمل 

العشوائي وتقليل المخاطر البيئية، وتسهيل المتابعة واإلشراف. 

5.  السياحه والموروث الثقافي

تعتبر السياحه من أهم الصناعات التنمويه في األردن نظراً للدور الذي تلعبه في دفع عجلة التنميه االقتصادية، 
                                                                                                       .) GDP( ومساهمتها بنسبة تزيد عن 13% في الناتج المحلي اإلجمالي

 وتتنوع الموارد السياحيه والثقافيه في األردن لتشمل السياحه الثقافيه، والتاريخيه، الدينيه، والطبيعيه والبيئيه، 
االفالم  وتصوير  والتأمل،  والتعليميه،  والعالجيه،  والمعارض،  والمؤتمرات  والحوافز  واالجتماعات  والمغامره، 

والتصوير الفوتوغرافي، والترانزيت.

 إال أن القطاع السياحي يواجه تحديات من أبرزها؛ المتغيرات السياسيه التي تشهدها المنطقه، وضعف التسويق 
السياحي، وعدم وجود طيران مباشر، وعدم تسويق األردن االردن كوجهه سياحيه منفرده من قبل مكاتب السياحه 
الخارجية. كما أن نسب اإلشغال ال تعبر عن العدد الحقيقي للسياح، إذ أن الخليجيين يشغلون شقق فندقيه، وبيوت 

مستأجره أومملوكه، أويقيمون عند األقارب.

بناء على ما تقدم فال بد أن تقوم الجهات المعنية بتطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته، والترويج والتسويق 
النقل  خدمة  وتحسين  للمواقع  التحتيه  البنيه  وتطوير  البشريه،  الموارد  وتطوير  التشغيل  وزيادة  الفعال،  السياحي 

السياحي، وتعديل التشريعات الداعمه والناظمه للقطاع السياحي.

6.  الموارد المائية

وتعد األردن دولة فقيرة مائيا، حيث بلغت حصة الـفرد من المـياه 130 متر مكعب في السنة عام 2014، وهي 
أقل بكثير من مستوى خط الفقر المائي العالمي )1000م3 /فرد/سنة(. وتبلغ النسبة المئوية للسكان المخدومين بالشبكة 
العامة للمياه 97%، وبشبكة الصرف الصحي 67%. وتعزى مشكلة شح المياه في األردن لمحدودية الموارد المائية 
المتجددة وغير المتجددة. إذ أن %94 من مساحة األردن صحراء وجافة يصل معدل سقوط األمطار طويل المدى 
فيها إلى 100 مم تقريبا، وتصل نسبة التبخر إلى 93%. كما أن الضخ الجائر، والزيادة السكانية الطبيعية والهجرات 
نوعيتها  وتراجع  المياه  من  المزيد  استهالك  إلى  تؤدي  عوامل  المعيشة  مستوى  وتحسن  الوافدة،  والعمالة  القسرية 

واستنزافها.

متجددة وغير  إلى  أيضا  الجوفية  المياه  وتتفرع  قسمين: جوفية وسطحية.  إلى  األردن  في  المياه  وتقسم مصادر 
متجددة. وقدرت كمية المياه الجوفية المتجددة المتاحة من كافة األحواض ب )275( مليون متر مكعب سنوياً، بينما 
قدرت كمية المياه المتاحة من المياه الجوفية غير المتجددة ب )143( مليون متر مكعب سنوياً على مدى 50 عام في 
منطقة الديسي المدورة ومنطقة الشيدية في حوض الجفر. والمياه الجوفية هي المصدر الرئيس لتزويد المياه ويخاصةً 

ألغراض الشرب إذ تشكل 85% من مصادر مياه الشرب. 
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أما المياه السطحية فتأتي من األنهار وتصريف الينابيع واألودية الجارية باإلضافة إلى مياه الفيضانات في فصل 
الشتاء، وتقدر كميتها ب )713( مليون متر مكعب حيث يحتوي األردن على 15 حوض مائي سطحي. 

وبلغت نسبة مطابقة نوعية المياه لمواصفات مياه الشرب 99.1% لعام 2014. ووفقاً إلستراتيجية وزارة المياه 
والري ، فقد أقرت استخدام المياه العادمة المعالجة والتي بلغت 143 مليون م3 عام 2014.  كما أقرت اإلسترتيجية 
تنفيذ العديد من المشروعات لتوفير كميات من المياه لسد العجز المائي، مثل مشروع جر مياه الديسي كأحد مصادر 
لفترة 50 سنة. العذبة بشكل مباشر  المياه  مليون متر مكعب من  المملكة ب 100  تزود  التي  المتجددة  المياه غير 
ومشروع ناقل البحرين الذي من المتوقع أن يضيف )570( مليون مترمكعب سنويا من المياه الصالحة لالستخدامات 
المنزلية وذلك بحلول عام 2022، ينتج عنها 400-450 مليون متر مكعب من المياه المعالجة حيث يمكن استخدامها 

في عمليات الري بعد خلطها بمياه الجريان السطحي ومياه الفيضان.

7.  الغالف الجوي

المناخي  والتغير  المغلقة  المباني واألماكن  داخل  الهواء  وتلوث  المحيط  الهواء  تلوث  الفصل  هذا  ويندرج تحت 
العامة والبيئة والتنمية.  وتآكل طبقة األوزون والتلوث بمستويات االشعاع والضجيج وتأثير كل منها على الصحة 
وبالنسبة لنوعية الهواء المحيط فقد بينت نتائج الدراسات الوطنية أن نوعية الهواء المحيط في المناطق الحضرية في 
المملكة جيدة نسبياً وضمن المواصفات الوطنية. إال أن بعض المناطق القريبة من النشاطات الصناعية وحركة السير 
الكثيف تتعرض لمستويات مرتفعة من الملوثات. فمثال تعرضت منطقة الرصد في البقعة لمستويات مرتفعة من غاز 
ثاني أكسيد الكبريت فيما تعرضت منطقة الهاشمية لمستويات مرتفعة جداً من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد 
الهيدروجين. وبينت القياسات التي أجريت في مواقع مختلفة في المملكة أن مستويات الجسيمات العالقة بالهواء كانت 

مرتفعة وقد تجاوزت الحدود المسموح بها في المواصفات الوطنية.

أما بالنسبة لنوعية الهواء الداخلي، فإن تلوث الهواء الداخلي يعتبر من أكثر المشاكل البيئية التي تؤثر على صحة 
اإلنسان، حيث يقضي معظم وقته داخل المباني واألماكن المغلقة. وتختلف األعراض المصاحبة لسوء نوعية الهواء 
داخل المباني واألماكن المغلقة بين الحادة إلى المزمنة بناًء على عمر اإلنسان وزمن التعرض ومعدل الجرعة وكذلك 
حساسية الجسم. ونظرا لآلثار الصحية الناتجة عن التعرض لملوثات الهواء الداخلي، تبرز أهمية والحاجة إلى مراقبة 

نوعية الهواء داخل المباني واألماكن المغلقة.

التغير المناخي

وقد قام األردن بالمصادقة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ عام 1993 والمصادقة على بروتوكول 
كيوتو عام 2003. بينت الدراسات المرتبطة بتحليل البيانات التاريخية لحالة المناخ في األردن والمنشورة في تقرير 
البالغات الوطنية الثالث أن هنالك تراجعاً بمعدل 1.2 مم سنوياً في الهطول المطري إضافةً إلى زيادة في درجات 
الحرارة بمعدل 0.02 درجة مئوية، وجرى إصدار أول سياسة وطنية للتعامل مع تغير المناخ تهدف إلى تعزيز قدرة 

األردن على مواجهته. 

تآكل طبقة األوزون

ومركبات  الكلوروفلوروكربون  )مركبات  الكيميائية  المركبات  بعض  استخدام  نتيجة  األوزون  طبقة  تتآكل 
الهيدروكلوروفلوروكربون ومركب رابع كلوريد الكربون ومركب ميثيل الكلوروفورم ومركب بروميد الميثل( في 
قطاعات مختلفة؛ كقطاع صناعة التكييف والتبريد وصناعة اإليروسوالت وصناعة اإلسفنج والمواد العازلة وقطاع 
الهالونات. لقد وقع األردن على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة األوزون عام 1989. وبلغ استهالكه 
القطاعات  في مختلف  المستخدمة  الكيماوية  المواد  األوزون حوالي )1400( طن من  لطبقة  المستنزفة  المواد  من 

الصناعية و)385( طن من مادة بروميد الميثيل المستخدمة في قطاع الزراعة.

إن من أهم اإلنجازات التي حققها األردن في مجال التخلص من المواد المستنزفة لطبقة األوزون هو التخلص 
من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون والهالونات ومركب رابع كلوريد الكربون ومركب ميثيل الكلوروفورم قبل 
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الموعد الذي حدده بروتوكول مونتريال بثالث سنوات حيث حدد البروتوكول التخلص من هذه المواد بحلول عام 
2010. كما تخلص األردن من مادة بروميد الميثيل بحلول عام 2015 وفقاً لمتطلبات بروتوكول مونتريال. 

مستويات االشعاع

القياسات أن أعلى  الطاقة والمعادن. وبينت  البيئي بمحطات تديرها هيئة تنظيم قطاع  يجرى الرصد االشعاعي 
القادسية. ومع ذلك فإن  الطفيلة في منطقة  الجرعة االشعاعية ألشعة جاما قد ُسجلت في محافظة  معدل لمستويات 
مستويات الجرعة االشعاعية ألشعة جاما في الهواء المحيط في المملكة كانت منخفضة جداً وضمن الحدود العالمية. 
المشعة بطريقة غير  المواد  نتيجة إلنتقال  اإلنسان  لها  يتعرض  أن  يمكن  التي  الصحية  الرغم من األضرار  وعلى 
مباشرة إلى الجسم عن طريق تناول الغذاء والماء المحتوي على المواد المشعة، إال أنه ال تجرى حاليا رقابة اشعاعية 

على قطاع الصناعات الغذائية المحلية والمستوردة وقطاع مياه الشرب للتأكد من خلوها من االشعاع.

الضجيج

تسعى وزارة البيئة لبذل الجهود الجادة للحد من الضجيج من خالل قيامها بخطط التفتيش وإلزام المنشآت الصناعية 
في كافة محافظات المملكة بإجراء قياسات الضجيج الصادرة عن نشاطاتها الصناعية. إذ تعتبر مخاطر الضجيج قاتلة 
وقد تؤدى إلى اإلضرار بالحالة النفسية واالجتماعية، حيث تبين أن مستويات الضجيج العالية تؤدي إلى اضطرابات 

النوم، وعدم القدرة على العمل، وفقدان التركيز، باإلضافة إلى مشاكل سمعية.

8.  األراضي

كانحباس األمطار،  الضغوط على موارده األرضية  للعديد من  نتيجة  تدهور األراضي  تفاقم  يعاني األردن من 
وتكرار فترات الجفاف، وموجات اللجوء، وضغوط بشرية تنشأ من التعامل غير السليم مع هذه الموارد. فقد قدرت 
األراضي التي تعرضت للحراثة بنسبة 90% من مساحة المراعي القابلة للحراثة والواقعة بين خطي األمطار 100-
200 ملم ، مما أدى إلى تدمير الغطاء النباتي الطبيعي وإلى تعريض التربة للتعرية واالنجراف المائي والهوائي. 
وقدر المعدل السنوي لعدد حرائق الغابات واالعتداءات عليها بين عام 2011و 2014  ب 53 حريقاً أدت إلى القضاء 
على أكثر من 13 ألف شجرة وأتت على أكثر من 6 آالف دونم، وتراوح عدد األشجار التي تقطع سنويا بين 20-10 

ألف شجرة. ويصل عدد األشجار التي جرى القضاء عليها عن طريق اعتداءات الرعي بين 5-10 آالف شجرة. 

وفيما يتعلق بالرعي الجائر فقد كان هناك إنخفاضاً في مستوى إنتاجية أراضي الرعي. وساهم تملح التربة بتفاقم 
مشكلة تدهور االراضي، إضافة إلى ضعف اإللتزام بتنفيذ مخططات استعماالت االراضي والتهاون من قبل الجهات 
التنظيمية، مما أدى في النهاية الى تقلص األراضـــي الزراعية وعدم استدامة استغاللها، وساهمت عمليات التعدين 
السطحي بشكل رئيس في تجريد األراضي من التربة والنباتات مما يؤثر سلبا على الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

والحيوية للتربة.

المترتبة على ظاهرة التصحر وتدهور األراضي من خالل وضع  المشاكل  الدولة لحل  لقد استجابت مؤسسات 
السياسات واإلستراتيجيات والتشريعات والبرامج والمشاريع وخطط الستعماالت األراضي والمخططات الشمولية. 
إال أن الحاجة قائمة لوضع برنامج وطني لمراقبة مستويات تردي األراضي في المملكة وتحديد مؤشرات وطنية آخذاً 

باإلعتبار المؤشرات المعتمدة من قبل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

9.  التنوع الحيوي

تتميز المملكة األردنية الهاشمية بتنوع الخصائص المناخية التي ساهمت بدورها في توفير موائل ممختلفة لعدد 
متنوع من األنواع النباتية والحيوانية. ومن خالل دراسات التنوع الحيوي فقد سجل ما يزيد عن 1143 نوع فقاري 
في األردن تنتمي إلى ست مجموعات هي مجموعة الثدييات التي تتضمن 83 نوع باإلضافة إلى الطيور، حيث سجل 
436 نوع، والزواحف التي تتضمن 106 أنواع، وثالثة أنواع من البرمائيات، و 15 نوع من أسماك المياه العذبة، 

وما يزيد عن 500 نوع من أنواع األسماك البحرية.



XII

أما فيما يتعلق بالمجموعه النباتية فقد سجيل أكثر من 2622 نوع تنتمي إلى 113 عائلة حيث يعتبر 100 نوع منها 
على األقل من األنواع المتوطنة أو شبه المتوطنة أي ما يوازي 4% من إجمالي األنواع المسجلة. أما فيما يتعلق بالبيئة 
البحرية فقد جرى توضيح التنوع الحيوي التي يتميز به خليج العقبة وهوالمنفذ البحري الوحيد في المملكة ويمتد فيه 
الحيد المرجاني على طول 13كم من أصل 27 كم تمثل المساحة الكلية للشاطئ األردني، وهذه الحيود المرجانية هي 
اإلمتداد الشمالي األخير للحيود المرجانية المتصلة في العالم. وجرى تسجيل 151 نوع من المرجان الصلب باإلضافة 

إلى 120 نوع من المرجان الطري، كما وثق وجود ثالثة أنواع من األعشاب البحرية.

تقسم التحديات والضغوط التي تهدد التنوع الحيوي إلى قسمين هما؛ الكوارث الطبيعية وبالتحديد العواصف الثلجية 
والفياضانات، والعوامل البشرية حيث أنها متعددة وتضم التغيير في استخدامات األراضي والرعي الجائر والصيد 
الكسارات  وانتشار  والتعدين  الموانئ  في  واالستثمار  البرية  باألنواع  والتجارة  والحرائق  الجائر  والبحري  البري 
واألنواع الغريبة الغازية والسياحة والتطور في المشاريع المرتبطة بالسياحة مثل تحديث الطرق أو تأسيس طرق 
جديدة وما يصاحبها من خدمات. إال أنه في هذا الصدد، هنالك ارتفاع في نسب السياحة البيئية في المملكة بسبب وجود 

المحميات الطبيعية والمبادرات األخرى البيئية مثل تطبيق برامج الشهادات البيئية.

10.  النفايات

تنتج المملكة سنوياً 2.5 مليون طن من النفايات الصلبة )البلدية( و45 ألف طن من النفايات الصناعية الخطرة 
المستهلكة(  الحامضية  الرصاص  بطاريات  المستهلكة،  المعدنية  منها)الزيوت  كبير  تدوير جزء  يعاد  حيث  تقريبا، 
وينقل الى مركز معالجة النفايات الخطرة /السواقة ما يعادل 2000 طن سنويا كما ويتولد ما يعادل 2745 طنا من 
المواد البالستيكية  الكلية تقريبا، و16% من  النفايات  النفايات العضوية 50% من حجم  النفايات الطبية. وتبلغ نسبة 
المعدة للتغليف والقابلة إلعادة التدوير، و15% من النفايات الورقية، و2% من النفايات المعدنية. وتصنف النفايات 
إلى صلبة غير خطرة وصلبة خطرة، وسائلة وشبه سائلة. حيث يندرج تحت النفايات الصلبة غير الخطرة؛ النفايات 
البلدية المنزلية والتجارية والزراعية غير الخطرة والبالستيكية والصناعية غير الخطرة واإلنشائية ونفايات الموانئ 
غير الخطرة. أما بالنسبة للنفايات الخطرة فيندرج تحتها النفايات الصناعية الخطرة واإللكترونية والطبية والزراعية 
الخطرة واالشعاعية ونفايات الموانئ الخطرة. وتشمل النفايات السائلة وشبه السائلة على نفايات المسالخ والنفايات 

الصناعية السائلة والجفت والزيبار والكمخة.

النفايات  من  التخلص  يجري  بينما  النفايات،  مكاب  في  والتجارية  البلدية  الصلبة  النفايات  من  التخلص  يجري 
النفايات  للتخلص من  الزراعي )سماد(. وخصصت خلية في مكب سواقة  باستخدامها كمدخالت لإلنتاج  الزراعية 
اإللكترونية بطريقة آمنة. أما بالنسبة للنفايات الخطرة الصناعية والطبية فيحصل التخلص منها عن طريق إرسالها 

إلى مكب سواقة والتبليغ عنها أوعن طريق وزارة الصحة لوجود قوانين صارمة بهذا الخصوص.
وفي مجال إدارة النفايات، تهدف السياسات البيئية إلى الحد والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة 

وتعظيم االستفادة منها ضمن إطار قانوني واضح ومسؤوليات محددة للجهات ذات العالقة.

11.  اإلطار التشريعي

 األردن من أوائل الدول في المنطقة التي إتخذت إجراءات فاعلة فيما يتعلق بتطوير التشريعات الهادفة لحماية 
البيئة بهدف اعتماد إجراءات ومعايير وادارة مناسبة لحماية البيئة وعناصرها من أخطار التلوث الناجم عن ازدياد 
حجم الملوثات في شتى المجاالت االقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية بما ينسجم مع األهداف اإلستراتجية 
الوطنية ومتطلبات االتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقد تميزت هذه المنظومة بصدور قانون حماية البيئة الحالي رقم 
)52( لسنة 2006 وقوانين أخرى ذات صلة وثيقة بالبيئة. وأسند القانون إلى وزارة البيئة المهام الرئيسة لحماية البيئة 
وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام عن طريق؛ وضع سياسة عامة للبيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع 
الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها مع 
الجهات المعنية، ومراقبة وقياس عناصر البيئة، والمراقبة واالشراف على المؤسسات والجهات العامة، لضمان التقيد 
بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة 
وحمايتها، ووضع أسس تداول وتنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع إستراتيجية وطنية 

للوعي والتعليم واالتصال البيئي.
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القانون المفتش المختص الذي يسمية الوزير صفة الضابطة العدلية للدخول إلى أي محل صناعي أو  وقد منح 
للتأكد من مطابقتها  البيئة،  أنشطتها على عناصر  تأثير  يحتمل  أي جهة  أو  أو مؤسسة  منشأة  او  أو حرفي  تجاري 

ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة بهدف مساعدة المنشآت التنموية على االمتثال لتشريعات الحماية.

وفرض القانون عقوبات مشددة أيضا على من يقوم بقطف المرجان واألصداف وإخراجها من البحر والمتاجرة 
بها أو تسبب باإلضرار بها بأي صورة من الصور. وجرى إصدار العديد من األنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون 
حماية البيئة لتعالج القضايا البيئية واإلدارية والقانونية والفنية وتحقق اإلمتثال ألحكام االتفاقيات البيئية التي صادق 
عليها األردن وتحافظ على القطاعات البيئية ذات األولوية. كذلك فقد صادق على أغلب المعاهدات واالتفاقيات الدولية 

المتعلقة بالبيئة. 

12.  السياسات واإلطار المؤسسي

ويعتبر قطاع البيئة من أكثر القطاعات التي يتداخل مجال عملها مع القطاعات األخرى، حيث يشمل مجال قطاع 
البيئة حماية األنظمة البيئية وما تحويه من ماء وهواء وتربة وكائنات حية بما في ذلك اإلنسان، وعليه فإن مجال عمل 
قطاع البيئة يرتبط بشكل عضوي مع قطاعات هامة أخرى مثل؛ المياه، والزراعة، والسياحة، والصحة، والطاقة، 

والصناعة، والنقل وغيرها من القطاعات التنموية.

العام 1995  العام 1980 واستمرت حتى  البلدية والقروية والبيئية في  الشؤون  البيئة في وزارة  تأسست دائرة 
وإدارياً  مالياً  البيئة كمؤسسة مستقلة  لحماية  العامة  المؤسسة  أسست  العام 1996  وفي  البيئة،  مسؤولة عن شؤون 
وكانت الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية البيئة في األردن، وتزايد االهتمام بقضايا البيئة مع تزايد الضغوط على 
عناصر البيئة مما استوجب التفكير بانشاء وزارة مستقلة لشؤون البيئة حيث تأسست وزارة البيئة عام 2003 بموجب 
قانون حماية البيئة المؤقت رقم )1( لعام 2003 والذي أقر من قبل مجلس األمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم )52( 
لعام 2006، فبموجب قانون حماية البيئة فإن الوزارة هي الجهة المختصة بحماية البيئة على مستوى المملكة، وعلى 
الجهات الرسمية واألهلية تنفيذ التشريعات والتعليمات والقرارات الصادرة عنها، كما وأنها هي المرجع المختص 
على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي والتعامل مع الجهات المانحة فيما يتعلق بجميع القضايا البيئية وذلك بالتعاون 

والتنسيق مع الجهات ذات االختصاص. وتعكف الوزارة على:

تعزيز عمليات التفتيش والرقابة البيئية وإنفاذ القانون.	 

إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بيئياً مثل سيل الزرقاء وتالل الفوسفات، ومناطق الضليل والحالبات وغيرها.	 

إعادة تأهيل األنظمة البيئية في البادية األردنية، وإكمال الشبكة الوطنية للمناطق المحمية.	 

التخلص من النفايات الصلبة في مكاب مؤهلة، وإيجاد منظومة خاصة بالفرز وإعادة االستخدام والتدوير.	 

تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الخطرة )الصناعية والطبية( وفقاً للمعايير الدولية.	 

التخلص من المواد المستنزفة لطبقة األوزون وفقاً لمتطلبات بروتوكول مونتيريال.	 

وضع إطار تشريعي لتنظيم عمل التغير المناخي لتعظيم الفوائد وتقليل اآلثار السلبية وبناء القدرات الوطنية.	 

االستثمار وخلق فرص عمل جديدة في مجال االقتصاد األخضر.	 
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  االختصارات    
Abbreviation Name 

Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds  AEWA  
French Agency for Development  AFD 
Best Available Technology BAT 
Best Environmental Practice  BEP  
Biodiversity Conservation in Tourism Sector Development BITS 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development-Germany BMZ 
Biochemical Oxygen Demand BOD 
Build-Own- Operate BOO 
Build-Operate-Transfer  BOT  
Convention on Biological Diversity  CBD 
Clean Development Mechanism CDM 
City Development Strategy CDS 
Compact Fluorescent Light  CFL 
Chlorofluorocarbons CFCs 
Methane  CH4 

Convention on International Trade in EndangeredSpecies of Wild Fauna and Flora CITES 
Carbon Monoxide CO 
Chemical Oxygen Demand  COD 
Designated National Authorities DNA 
Driving Forces-Pressures-State-Impacts-Responses  DPSIR 
Demand Side Management DSM  
Energy and Climate Fund-Sustainable Use of Ecosystem Services EKF-ESS 
Engineering, Procurement, Construction EPC 
Energy Sector Capacity Building ESCB 
Floating Storage Regasification Unit FSRU  
Fluorine F2 
Geo Clay Liner GCL  
Gross Domestic Product  GDP 
Global Environment Facility GEF 
Global Green Growth Institute GGGI 
Geographic Information system GIS  
German Company for International Development GIZ 
Global Positioning System GPS  
Korea Electric Power Corporation KEPCO  
High Density Poly Ethylene HDPE 
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Hydro Fluorocarbons HFCS  
Hydro chlorofluorocarbon (HCFC) commonly used in air conditioning, process chiller and 
industrial refrigeration plant applications. 

HCFC R22 

High Performance Liquid Chromatography HPLC 
Intended Nationally Determined Contributions INDC 
Information and Communication Technology ICT  
Integrated Funding Strategy  IFS 
Initial National Communication INC 
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC 
International Union for the Conservation of Nature IUCN 
Japan International Cooperation Agency JICA  
The Royal Marine Conservation Society of Jordan JREDS 
Jordan Wind Power Company JWPC 
Nationally Appropriate Mitigation Actions NAMA  
National Center for Agricultural Research and Extension  NCARE  
National Capacity Self-Assessment NCSA 
National Energy Efficiency Action Plan NEEAP 
Nitrous Oxide N2O 
Non-Governmental Organizations NGOS  

Ammonia NH3 
Nitrogen dioxide NO2  
Nitrogen Oxides NOX 

Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions MICE 
Monitoring, Reporting, and Verification MRV  
Nephelometric Turbidity Units NTU 
Ozone  O3 
Ozone Depletion Potential ODP 
Partnership for Market Readiness PMR 
Lead Pb  
Polychlorinated Biphenyls PCPs 
Public Private Partnership-Build, Own, Operate and Transfer PPP-BOOT 
Practical Salinity Unit  PSU  
Partnership for Action on Computing Equipment PACE 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture  PGRFA 
Perfluorocarbons PFCS 
Prior Informed Consent  PIC 
Promoting Local Economic Development in Jordan PLEDJ  
Preliminary Land Use Master Plan PLUMP 
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Particulate Matter with Diameter of Less than 2.5 micrometer PM2.5 
Particulate Matter with Diameter of Less than 10 micrometer PM10 
Persistent Organic Pollutants POPs 
PricewaterhouseCoopers PWC 
The Ramsar Convention on Wetlands Ramsar  
Royal Botanic Garden of Jordan RBG  
Representative Concentration Pathways RCP 
Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership   REEEP 
Sustainable Development Goals SDGs 
Small Grants Project SGP  
Sulfur Hexafluoride SF6 
Sulfur Dioxide SO2 
Sulfur Oxides SOx 
Total Suspended Particulates TSP 
United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD 
United Nations Development Program UNDP 
United Nations Environmental Program UNEP 
United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization UNESCO 
The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation  UNSCEAR 
United States Agency for International Development USAID 
Volatile Organic Compounds VOCs 
World Health Organization WHO 
World Reference Base WRB 
World Tourism & Travel Council WTTC  
The 10 Years Framework Program on Sustainable Consumption and Production for 
Southern Mediterranean Region 

10YFP SWITCH 
MED 
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المقدمة
البيئية،  القطاعات  ثم  والبيئة،  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  هي:  رئيسة  أبواب  ثالثة  الى  التقرير  هذا  يقسم   
االجتماعية  الحياة  )خصائص  فصول؛  خمسة  األول  الباب  ويضم  والتشريعي.  المؤسسي  واإلطار  والسياسات 
واالقتصادية، والسكان والتجمعات الحضرية، والطاقة، والصناعة والتعدين، والسياحة والموروث الثقافي(، ويضم 
الثاني خمسة فصول كذلك؛ )الموارد المائية، والغالف الجوي، واألرض، والتنوع الحيوي، والنفايات(، أما  الباب 
التقرير المنهجية التي  الثالث فيضم فصلين هما؛ )اإلطار التشريعي، والسياسات واإلطار المؤسسي(. واتبع  الباب 
وظفها في التقرير السابق والتي استخدمت المنهجية المعتمدة عالميا من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة والمعروفة ب 
) DPSIR: Drivers, Pressure, State, Impact, Response (. ويعتمد هذا األسلوب على تحليل الواقع البيئي 
من خالل جمع المعلومات البيئية، وتحديد القوى الدافعة والضغوط المباشرة وغير المباشرة المؤثرة على القطاعات 
السيناريوهات  بناء  إلى  الوصول  أجل  من  والفنية،  المؤسسية  اإلستجابة  وتقييم  المتوقعة،  وآثارها  المختلفة  البيئية 

المستقبلية المتماهية مع متطلبات التنمية المستدامة الوطنية والعالمية.

ويبدأ فصل خصائص الحياة االجتماعية واالقتصادية بتسليط الضوء على الخصائص الديموغرافية والنمو السكاني 
االجتماعية  واألوضاع  والحضرنة  للسكان  العمري  التركيب  ويناقش  األردن،  إلى  والطوعية  القسرية  والهجرات 
واالقتصادية، واتجاهات النمو االقتصادي والتضخم والمديونية ونصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي، واإلجراءات 
التي جرى تبنيها في مواضيع اإلصالح االقتصادي واالنتاجية والبطالة والفقر والقوى البشرية. كذلك يناقش موضوع 

التربية والتعليم ، ويتطرق إلى التحديات واإلنجازات في مجال التربية والتعليم والصحة العامة. 

أما فصل السكان والتجمعات الحضرية فقد تطرق إلى موضوع التنمية الحضرية من حيث التغيرات الديموغرافية 
وأثرها وإدارتها المتسارعة والالمركزية وتعزيز السلطات المحلية. وتطرق الى ظاهرة االستقطاب السكاني وعدم 
التوازن التنموي والتحديات في إدارة التجمعات الحضرية واإلنجازات، ومعالجة محددات إدارة التجمعات الحضرية 
والتصدي ألثر الهجرات القسرية عليها، وناقش موضوع االنتشار الحضري في غياب المخططات الوطنية الشمولية 
واستنزاف األراضي الزراعية. كما بين أهمية التخطيط والتصميم الحضري المستدام والحاجة إلى التوسع في تنظيم 
األراضي السكنية وعالقتها باستنزاف األراضي الزراعية، وتناول موضوع عجز شريحة ذوي الدخل المتدني عن 
تلبية الحاجة السكنية. كذلك أشار إلى اإلنجازات من حيث تحسين إدارة األراضي في المناطق الحضرية بما في ذلك 
معالجة الزحف العمراني وتطوير وتحسين مواقع السكن العشوائي والمخيمات والحد من انتشارها والتحديات الناتجة 
المالئم من حيث تطوير وتحسين  السكن  الحصول على  لتحسين فرص  السياسات اإلسكانية  عنها.  وبحث تطوير 

التشريعات في مجال التخطيط الحضري وسياسات تمكين وصول المواطنين إلى السكن.

وخصص فصل لقطاع الطاقة ومصادرها المحلية، ووضح ميزان الطاقة للقطاعات المختلفة، حيث تناول استيراد 
إلى  وتطرق  الكهربائية.  والطاقة  النفطية  المشتقات  واستهالك  والنهائية  األولية  الطاقة  واستهالك  وكلفتها  الطاقة 
موضوع الطاقة المتجددة و كلفة الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة بخاصة الطاقة الشمسية. كما وأشار إلى 
كميات الصخر الزيتي الموجودة في األردن، وكميات الغاز الطبيعي، وناقش مشروعات الطاقة الحالية والمستقبلية 
، وموضوع كفاءة وترشيد الطاقة واإلجراءات والسياسات التي أتخذت في مجال كفاءة الطاقة والتحديات األساسية 

الحالية والمستقبلية في القطاع، ثم ناقش عالقة الطاقة بالبيئة، والسياسات العامة والقضايا الناشئة.

وفي فصل الصناعة والتعدين، جرى الحديث عن تصنيف الصناعات وتطور القطاع ومساهمتة في الناتج المحلي 
كلف  وارتفاع  والتنافسية  القطاع،  تنمية  تواجه  التي  والتحديات  والعوامل  الصناعية  المواقع  إلى  وأشار  االجمالي. 
والجهود  الناجمة عنه  والملوثات  البيئي  تأثيره  االقتصادية، ووضح  والتكتالت  واإلتفاقيات  العاملة  االنتاج واأليدي 

المبذولة في مجال دعمه وتشجيع االستثمار فيه وتحسين إدارته.

 إضافة الى ذلك فقد ناقش أهمية قطاع التعدين والصناعات االستخراجية والتحويلية والمعادن والصخورالصناعية 
وانتشارها في المملكة، كما شرح بعض المؤشرات االقتصادية للقطاع والتحديات والمشاكل التي يعاني منها. 

والطبيعة  والدينية،  والتاريخية،  )الثقافية  المتعددة  السياحة  أنواع  إلى  الثقافي  والموروث  السياحة  وتطرق فصل 
والبيئية والمغامرة، واالجتماعات والحوافز والمؤتمرات، واالستجمام والرفاهية، والعائلية، والعالجية، والرياضية، 
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والشتوية، والتعليمية، والتأمل، وتصوير األفالم والتصوير الفوتوغرافي، والترانزيت( وتناول تنوع الموارد السياحية 
والثقافية ومقومات السياحة والمنشآت السياحية في األردن، كما ناقش موضوع السياحة والبيئة باإلشارة الى النشاطات 
السياحية والمشروعات السياحية البيئية، وبحث واقع القطاع من خالل المؤشرات اإلحصائية واإلنجازات في مجال 
الدولية  واإلتفاقيات  والسياسات  والقوانين  التشريعات  خالل  من  وتطويره  القطاع  تواجه  التي  والتحديات  السياحة، 

وحمالت التوعية.

كما تضمن فصل الموارد المائية مقدمة عن وضع القطاع وأسباب مشكلة شح المياه، وتناول مصادر المياه التقليدية 
من المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة والمياه السطحية من مياه األنهار وتصريف الينابيع واألودية الجارية ومياه 
الفيضانات التي تخزن في مجموعة من السدود والحفائر والسدود الصحراوية الموزعة على مساحة المملكة. وشرح 
مصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المنزلية والصناعية المستصلحة واستعماالتها، ونسب استهالك المياه في 
جميع القطاعات. وأشار إلى الطلب المتوقع على المياه لألعوام 2020-2025، وارتفاع نسبة فاقد المياه اإلداري 
العادمة  المياه  ونوعية  والتحلية  المعالجة  ومحطات  الشرب،  ومياه  والسطحية  الجوفية  المياه  ونوعية  والفيزيائي، 
المنزلية الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ونوعية المياه العادمة الصناعية الرابطة وغيرالرابطة 
على شبكات الصرف الصحي، ودور الجهات المعنية في مراقبة النوعية، وتطرق أيضا إلى نوعية المياه الساحلية في 
العقبة وبرنامج الرقابة الوطني لنوعية بيئة خليج العقبة وتحليل نوعية المياه على طول الساحل األردني، واستخدامات 
مياه البحر األحمر والضغوط على ساحل خليج العقبة ومصادر التلوث، كذلك تناول البحر الميت والروافد المغذية له. 
وعرض بعض تحديات القطاع كالتغير المناخي وواقع ونسبة المفقود من شبكات المياه، والحمأة الناتجة عن محطات 
المعالجة والتخلص منها، وتضمن بعض  الحمأة  المنزلي، وبرامج مراقبة نوعيتها، واستعماالت  الصرف الصحي 
الجهود المبذولة في مواجهة التحديات كمشروع جر مياه الديسي والمشروعات المستقبلية كناقل البحرين وتحسين 

طرق معالجة الحمأة.

وعرض فصل الغالف الجوي حالة ونوعية الهواء المحيط والداخلي ومسببات التلوث، وتناول موضوع التغير 
المناخي حالة المناخ في األردن وغازات اإلحتباس الحراري والضغوط وقائمة حصر غازات الدفيئة التي قدمها تقرير 
البالغات الوطنية الثالث، وتأثير تغير المناخ في مجاالت شتى، والتكيف معه والجهود المبذولة لمواجهته. وتضمن 
موضوع األوزون، حيث أشار إلى تأثيرات األشعة فوق البنفسجية والمركبات الكيميائية التي تدمر طبقة األوزون، 
والمواد الصديقة للبيئة والبديلة للمواد المستنزفة لطبقة األوزون، والجهود الدولية والوطنية لمكافحة استنزافها، ومهام 
وزارة البيئة في المحافظة عليها، ووضح إنجازاتها من خالل مشروع األوزون. كما أشار إلى اإلشعاع و مصادره؛ 
)طبيعي، صناعي(، وطرق التعرض له وتأثيره على اإلنسان، ووبين محطات الرصد االشعاعي في المملكة، كما 
من  الوطنية  االستجابات  أهم  والفسيولوجية. وعرض  الصحية  النواحي  على  وتأثيره  ومسبباته  الضجيج  إلى  أشار 

سياسات وتشريعات وخطط عمل ومشروعات لتحسين الوضع الحالي، والتوصيات.

وتطرق فصل األرض إلى الضغوط على الموارد األرضية من خالل )النمو السكاني الطبيعي، والنمو الناتج عن 
الهجرات القسرية واللجوء، والتقلبات المناخية/الجفاف، وانجراف التربة في مناطق اإلنهدام القاري، وانجراف التربة 
في المرتفعات، وضعف االلتزام بتنفيذ مخططات استعماالت األراضي، والممارسات غير المستدامة، وحراثة أراضي 
المبيدات واألسمدة، وتملح  الغابات واالعتداءات عليها، والرعي الجائر، واستعماالت  المراعي الطبيعية، وحرائق 
التربة، والزحف العمراني على األراضي الزراعية، والتعدين، وتفتت الملكية(، وعالج أيضا حالة التصحر وتدهور 
األراضي مشيرا إلى )مؤشر الغطاء النباتي، والمعدل السنوي العام، واالنحراف المعياري للغطاء النباتي، وتطور 
الغطاء النباتي خالل الموسم المطري، وحالة المراعي في األردن، ومستوى التدهور في الموارد األرضية(، كما 
تطرق إلى اإلتجاهات المستقبلية والنتائج والتأثيرات البيئية، وإدارة األراضي من خالل اإلطار المؤسسي والتشريعي 

والسياسات واالستراتيجيات.

النباتية  الحيوي في األردن، واألنماط  التنوع  الحيوية ومكونات  الجغرافية  الحيوي األقاليم  التنوع  وتناول فصل 
والنباتات الوعائية، والتحديات والضغوط الناجمة عن الكوارث الطبيعية والعواصف الثلجية والفيضانات، إضافة الى 
العوامل الناتجة عن النشاطات البشرية كتغيير صفة استخدامات األراضي، والرعي الجائر والحرائق وإزالة الغابات 
والكسارات والتعدين والتجارة باألنواع البرية والصيد، والسياحة، وما يترتب عليها من نشاطات بشرية  تؤدي إلى 
وسلط  البحري.  والصيد  الساحلية  البيئة  على  الضغوط  إلى  كذلك  وتطرق  واألنواع،  الموائل  على  متعددة  ضغوط 
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الضوء على إدارة التنوع الحيوي، واإلتفاقيات والتشريعات واالستراتيجيات وخطط العمل والسياسات المعتمدة في 
مجال المحافظة على التنوع الحيوي لتعزيز مساهمتة فى تحقيق رفاهية اإلنسان وسالمتة الصحيه. وفي هذا المجال 
العقبة  ومتنزه  والرعوية،  الطبيعية،  المحميات  من  كال  ووضح  له.  الداعمة  والدولية  العاملة  المؤسسات  إلى  أشار 

البحري، والمناطق الهامة بيئياً، والمناطق الهامة للطيور.

وعالج الفصل الخاص بالنفايات عدد من المواضيع المهمة ، إذ بين كمياتها وأنواعها وتصنيفها، وتناول مع بعض 
التفصيل، النفايات الصلبة غير الخطرة، والبلدية، ووضح مكوناتها، وكذلك الزراعية غير الخطرة، ونفايات األبقار، 
والدواجن، والمواشي، والملش الزراعي، والبالستيكية، والزراعية الخطرة، والمبيدات، واألسمدة، ونفايات األدوية 
البيطرية، والسائلة وشبه السائلة الناتجة عن المسالخ، والصناعية الخطرة وغير الخطرة، واإلنشائية، ونفايات الموانئ 

غير الخطرة، والخطرة، واإللكترونية، والطبية، واالشعاعية، والصناعية السائلة، والجفت، والزيبار، والكمخة.

وسلط الضوء على اإلطار القانوني والسياسات واإلتفاقيات الدولية والتشريعات في مجال إدارة كل من النفايات 
والنقل،  التحتية  والبنى  المنظم،  غير  القطاع  وتخطيط  واالستراتيجيات،  المؤسسي  واإلطار  الكيميائية،  والمواد 

والمحطات التحويلية، ومكاب النفايات، ومركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة.

الدولية  واإلتفاقيات  البيئة  حماية  قانون  بموجب  الصادرة  والتعليمات  األنظمة  التشريعي  اإلطار  فصل  وأظهر   
إلى تشريعات  البيئة، وأشار  اليها األردن، وشرح أدوار جهات أخرى ذات عالقة تقوم بحماية  التي انضم  البيئية، 

أخرى مساندة في مجال حماية البيئة. 

وقدم فصل السياسات واإلطار المؤسسي، توضيحا لدور وزارة البيئة كمرجع مختص بحماية البيئة على المستوى 
الوطني واإلقليمي والدولي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات اإلختصاص. كما تطرق إلى عالقة البيئة بالسياسات 
والقطاعات الوطنية األخرى، والواقع البيئي في األردن، وعرض أهم اإلنجازات التي حصلت في عدد من المجاالت؛ 
)اإلطار المؤسسي، والتنظيمي، والتشريعي، وحماية الطبيعة، والمحافظة على التنوع الحيوي، والتفتيش، والرقابة 
البيئية، وإنفاذ القانون، والتراخيص البيئية، والتغير المناخي، والحد من التلوث، واإلدارة المتكاملة للنفايات، واالقتصاد 
الضريبية،  والسياسة  لمعالجتها،  المستقبلية  والنظرة  البيئي،  القطاع  تواجه  التي  التحديات  أهم  وتناول  األخضر(، 
والتنمية المستدامة، ومفهوم االقتصاد األخضر وعالقته بخلق فرص عمل وجذب فرص التمويل الدولية، ثم الدعم 
المالي، وإدارة الطوارئ والكوارث البيئية، باإلضافة إلى الشراكة مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتوعية 

واإلعالم البيئي.
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الفصل األول: خصائص الحياة االجتماعية واالقتصادية
أهم العناصر المؤثرة في التغير السكاني: المواليد، الوفيات، صافي الهجرة،ولالنجاب ثبت معدل االنجاب 	 

عند 3.5  طفل للمرأة من 2014-2012.
يبلغ النمو السكاني الحالي  2.2 % وهو مرتفع نسبيا، وسيؤدي إلى تضاعف السكان بعد 31 عاما عند ثبوته.	 
بقيت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 والذين في أعمار القوى البشرية )15-64( ثابتة.	 
تظهر الفرصة السكانية عندما يتفوق نمو الفئة )15-64( غلى نمو فئة المعالين أقل من 15 و أكثر من 64.	 
الفرصة السكانية تؤدي إلى زيادة االنتاجية ونمو االقتصاد وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.	 
الحاجة ملحة إلدارة عمليات الحضرنة لتؤدي بالوظائف المطلوبة منها بوجه صحيح. 	 
الحضرنة والنمو السريع والتوزيع غير المتوازن للسكان تفضي إلى نتائج سلبية مثل: ارتفاع نسب الفقر، 	 

والبطالة، وتآكل خدمات البنية التحتية، وصعوبة إيجاد سكن مالئم، ومشكالت البيئة االقتصادية واالجتماعية، 
وظهور السكن العشوائي.

خالل السنوات العشر المقبلة، يتوقع دخول 16% من السكان سوق العمل مما يقتضي توفير 100 ألف فرصة 	 
عمل سنويا للمحافظة على معدالت البطالة الحالية بدون زيادة

تتبع المملكة سياسات ناجحة لمكافحة الفقر وخفض معدالت البطالة.	 
تولي الحكومة التربية والتعليم أهمية قصوى، إذ أنها مصنع العقول، ومختبر االبداعات، وحاضنة المواهب.	 
 تخصص الحكومة 9% من الناتج المحلي على الصحة وهي قيمة مرتفعة عالميا وتشير إلى االهتمام بصحة 	 

المواطن.

1.1 الخصائص الديموغرافية 
1.1.1 النمو السكاني

ارتفع عدد سكان األردن متأثرا بعدد من العوامل منها؛ الديموغرافية والسياسية واالقتصادية، والهجرات القسرية 
من الدول المجاورة. ولعل أهم العناصر المؤثرة بالتغير السكاني هي: المواليد، والوفيات، وصافي الهجرة. فقد زاد 
عدد السكان في المملكة من 5.6 إلى 6.675 مليون نسمة من األردنيين في الفترة من 2006 إلى 2014، )1( إضافة 
إلى 2.5 مليون نسمة من الجنسيات األخرى، ليصبح عدد سكان المملكة ما يزيد على تسعة ماليين نسمة )2(. إذ أدى 
اتساع الفجوة بين معدالت المواليد والوفيات من جهة، وتعرض األردن إلى تيارات الهجرة القسرية الداخلة، وموجات 
العمالة الوافدة من الدول العربية المجاورة ودول شرق آسيا إلى ارتفاع معدالت النمو السكاني. وتجدر اإلشارة هنا أن 
اإلنجاب بقي يحتل الدور األكبر في التغير السكاني كما هو مبين في الشكل رقم )1-1( وأن معدل اإلنجاب الكلي بلغ 
)3.1( طفل للمرأة في عام 2006، ارتفع إلى )3.6( طفل للمرأة في األعوام 2007، 2008، ثم ارتفع إلى )3.8( 
طفل للمرأة في األعوام 2009، 2010، 2011. ثم انخفض إلى )3.5( طفل للمرأة في األعوام 2012، 2013، 

.)3( 2014
شكل )1-1( معدل االنجاب الكلي )للنساء في االعمار 15-49( لسنوات مختارة

                           المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األسرية 2012، األردن باألرقام 2013، 2014.

)1( األردن بالرقام، 2014 ، دائرة اإلحصاءات العامة ، العدد 17 لعام 2015 . 

)2( وثيقة سياسات الفرص السكانية ، املجلس األعىل للسكان ، اإلصدار الثاين ، 2014 .

)3( الكتاب اإلحصايئ السنوي األردين لألعوام 2006 - 2014 ، دائرة اإلحصاءات العامة .
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الثاني من القرن الماضي، من أعلى المعدالت  النمو السكاني في األردن، بخاصة خالل النصف  ويعتبر معدل 
المسجلة في العالم. إال أن هذا المعدل بقي ثابتا خالل الفترة )2004-2014( حيث وصل إلى 2.2 %. وعلى الرغم 
من االنخفاض الجوهري في معدل النمو السكاني، إال أن المعدل الحالي ال يزال مرتفعا وبخاصة في ضوء الموارد 

المحدودة، مما سيفضي إلى تضاعف عدد السكان بعد 31.5 عاماً، إذا ما استقر هذا المعدل على مستواه الحالي.

2.1.1 الهجرات الطوعية والقسرية

استقبل األردن موجات متالحقة من الهجرات الدولية الداخلة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، نجم عنها 
تأثيراً ملموساً على الجوانب الحياتية الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وزيادة سكانية، وضغوطات 
كبيرة على البنية التحتية والخدمات المقدمة؛ )التعليم، والصحة، واإلسكان(، والموارد الطبيعية؛ )المياه، واألراضي 
الزراعية، والبيئة(، وفرص العمل المتوفرة. ولم تقتصر موجات الهجرة على العمالة الوافدة، بل شملت أيضا موجاٍت 
من الهجرات القسرية نتيجةً للصراعات السياسية التي شهدتها المنطقة في القرن الماضي والحالي. فقد استقبل األردن 
أعداداً كبيرةً من الالجئين الفلسطينيين جراء الحرب اإلسرائيلية-العربية عام 1948، وأعدادا أخرى من النازحين من 
الضفة الغربية عام 1967، وهجراٍت من لبنان عام 1975 نتيجةً للحرب األهلية. كما تدفق المهاجرون العراقيون 
عام  1990بسبب نشوب أزمة الخليج الثانية والحرب التي تلتها عام 1991، وتجدد تدفقهم إثر حرب عام 2003، 
حيث أشارت البيانات أن عددهم فاق نصف مليون مهاجر. كما أدت األحداث التي شهدتها سوريا منذ عام 2011 إلى 
استقبال موجاٍت من الالجئين بلغ عددهم اإلجمالي نحو 1.4 مليون نسمة حتى 2014/7/1. لقد مثل الرعايا العرب 
الغالبية العظمى من غير األردنيين المقيمين في المملكة، أو ما نسبته 96 % منهم، بينما مثل الرعايا األجانب )غير 
العرب( النسبة المتبقية )4 %(، وبلغ السوريون أكثر من نصف عدد الرعايا العرب المقيمين في المملكة أو نسبة 

57.9 %، في حين احتل المصريون المرتبة الثانية بنسبة 22.7 %.

شكل )1-2(: األعداد المقدرة لغير األردنيين المقيمين في المملكة خالل عام 2014 والذي بلغ 2.52 مليون نسمة
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 مليون نسمة 7.27بلغ  والذي 7002األعداد المقدرة لغير األردنيين المقيمين في المملكة خالل عام (: 7-0)شكل 

 
     

 
 (7002)دائرة اإلحصاءات العامة ودائرة األحوال المدنية والجوازات، والمجلس األعلى للسكان : المصدر

 
هم المعيشية في ظل شح احتياجاتتوفير ب متعلقةوأدى تدفق المهاجرين إلى العديد من التحديات ال

تدفق اللجوء السوري بوجه خاص ضغوطًا كبيرًة على الموارد الطبيعية، والبني التحتية،  أنشأفقد . الموارد
وعجلون القريبة من  ،وجرش ،والمفرق ،ب الحياتية بخاصة في إقليم الشمال الذي يضم محافظات إربدانوالجو 

المسجلين كالجئين إلى  المقيمين غير أوتسرب أعداد كبيرة من الالجئين  إلىفضى كما أ. الحدود السورية
 . ية وخلق تحديًا جديدًا أمام األردنيين الباحثين عن عملقتصادضاع االو إلى تعقيد األ ،سوق العمل

  انالتركيب العمري للسك 1.0.0

 نأإال  4الصافيةي كالخصوبة والوفاة والهجرة انلتغيرات في عناصر النمو السكعلى الرغم من ا
حيث بقيت نسبة ، (7002-7002)في األردن لم يشهد تغيرات جوهرية خالل الفترة  انالتركيب العمري للسك

ثابتة، ( سنة 22-02)في أعمار القوى البشرية  انسنة، ونسبة السك 02األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
، (1-0)الفترة كما هو موضح في الشكل رقم  سنة فأكثر ثابتة طيلة 22في األعمار انكذلك بقيت نسبة السك

                                                           
 والوافدة النازحة الهجرة بين الفرق 4

الجئين )سوريين 
 (وغير الجئين

 الفلسطينيين الرعايا االجانب عرب آخرين عراقيين مصريين

دد 
الع

(
مة

نس
ن 

يو
مل

)
 

            المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة ودائرة األحوال المدنية والجوازات، والمجلس األعلى للسكان )2014(

وأدى تدفق المهاجرين إلى العديد من التحديات المتعلقة بتوفير احتياجاتهم المعيشية في ظل شح الموارد. فقد أنشأ 
تدفق اللجوء السوري بوجه خاص ضغوطاً كبيرةً على الموارد الطبيعية، والبني التحتية، والجوانب الحياتية بخاصة 
في إقليم الشمال الذي يضم محافظات إربد، والمفرق، وجرش، وعجلون القريبة من الحدود السورية. كما أفضى إلى 
تسرب أعداد كبيرة من الالجئين أو المقيمين غير المسجلين كالجئين إلى سوق العمل، إلى تعقيد األوضاع االقتصادية 

وخلق تحدياً جديداً أمام األردنيين الباحثين عن عمل. 
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3.1.1  التركيب العمري للسكان 

على الرغم من التغيرات في عناصر النمو السكاني كالخصوبة والوفاة والهجرة الصافية )4( إال أن التركيب العمري 

للسكان في األردن لم يشهد تغيرات جوهرية خالل الفترة )2006-2014(، حيث بقيت نسبة األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 15 سنة، ونسبة السكان في أعمار القوى البشرية )15-64 سنة( ثابتة، كذلك بقيت نسبة السكان في 
األعمار65 سنة فأكثر ثابتة طيلة الفترة كما هو موضح في الشكل رقم )1-3(، وتعتبر نسبة األطفال حالياً مرتفعة،  
إذ يعني توقع المزيد من النمو في عدد السكان، مما يؤدي إلى زيادة السكان في أعمار القوى البشرية العاملة مستقبالَ 

، إلى جانب إستمرار نسب اإلعالة المرتفعة)5(.

شكل )1-3(: التوزيع النسبي  للسكان لعام 2014 حسب الفئات العمرية العريضة 
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 مما يؤدي إلى زيادة، انتوقع المزيد من النمو في عدد السك إذ يعني ، وتعتبر نسبة األطفال حاليًا مرتفعة
 .5ستمرار نسب اإلعالة المرتفعةب إان، إلى جالعاملة مستقباَل  في أعمار القوى البشرية انالسك

  حسب الفئات العمرية العريضة 7002للسكان لعام التوزيع النسبي   (:1-0)شكل 

 
 .7002وثيقة سياسات الفرص السكانية، المجلس األعلى للسكان، اإلصدار الثاني، : المصدر

 
العالقة بين القوى غير العاملة والعاملة )حد محددات نسبة اإلعالة أ انويعتبر التوزيع العمري للسك

رتباطه القوي بتقييم القدرة على الدخل الأو ية االنتاجالقدرة  أووالتي تحدد حجم قوة العمل ، (انمن السك
 في طياته  األردن يقف على أعتاب تّحول ديموغرافي تاريخي يحمل نإلذلك ف .المشاركة في قوة العمل

إذا لم تستغل  ،تحدياتية، قد تكون على شكل جتماعية واالقتصادمختلفة في الحالة اال آثاراو " يةانفرصة سك"
ها استثمار حيث يتيح  .إذا تّم رصدها والتخطيط واإلعداد المسبق لها ،بشكٍل مالئم، وقد تكون فرصًا نافعةً 

حد اث نقلة نوعية مميزة تحسين نوعية حياة المواطنين بزيادة معدالت التشغيل، وخفض معدالت البطالة، وا 
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بما ينعكس على  ن ثمومي والتنمية المستدامة، قتصادفي النمو اال

 .فاق والتمتع بمستويات عالية نسبًيا من التنميةنالوضع التعليمي والصحي والسكني واإل
ية في أعمار القوى البشرية انعندما يبدأ نمو الفئة السك( الهبة الديمغرافية)ية انوتظهر الفرصة السك

األعمار دون الخامسة عشرة على نمو فئة المعالين في بالتفوق بشكٍل كبيرٍ ( ةسن 22-02 األفراد في األعمار)
 .سنة 22أل عمر وفوق 

                                                           
 .، دائرة اإلحصاءات العامة6002-6002األردني لألعوام الكتاب اإلحصائي السنوي  5

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

 سنة 15األطفال األقل من  15-64   65أكثر من 

      
      المصدر: وثيقة سياسات الفرص السكانية، المجلس األعلى للسكان، اإلصدار الثاني، 2014.

ويعتبر التوزيع العمري للسكان أحد محددات نسبة اإلعالة )العالقة بين القوى غير العاملة والعاملة من السكان(، 
والتي تحدد حجم قوة العمل أو القدرة االنتاجية أوالدخل الرتباطه القوي بتقييم القدرة على المشاركة في قوة العمل. 
لذلك فإن األردن يقف على أعتاب تّحول ديموغرافي تاريخي يحمل في طياته  »فرصة سكانية« وآثارا مختلفة في 
الحالة االقتصادية واالجتماعية، قد تكون على شكل تحديات، إذا لم تستغل بشكٍل مالئم، وقد تكون فرصاً نافعةً، إذا تّم 
رصدها والتخطيط واإلعداد المسبق لها. حيث يتيح استثمارها تحسين نوعية حياة المواطنين بزيادة معدالت التشغيل، 
وخفض معدالت البطالة، وإحداث نقلة نوعية مميزة في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة، ومن ثم تحسين المستوى 
المعيشي للمواطنين، بما ينعكس على الوضع التعليمي والصحي والسكني واإلنفاق والتمتع بمستويات عالية نسبيًا من 

التنمية.

وتظهر الفرصة السكانية )الهبة الديمغرافية( عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية )األفراد في 
األعمار 15-64 سنة( بالتفوق بشكٍل كبيٍرعلى نمو فئة المعالين في األعمار دون الخامسة عشرة وفوق عمر أل 64 

سنة.

إن التحول الديموغرافي بالمعنى الذي سبق توضيحه، ذو عالقة وثيقة بالتنمية الشاملة في المجتمع، إذ يفتح فرصاً 
أوسع للعمل واالنتاج واإلدخار واالستثمار والتنمية االقتصادية وزيادة معدالت التحضر، فضالً عن نمو الخصائص 
التنمية  في  الديموغرافي  التحول  ويؤثر  للمجتمع.  والثقافي  االجتماعي  المستوى  إيجابيا على  تنعكس  التي  السكانية 
الشاملة عن طريق ثالث عمليات مهمة هي: عرض العمل، واإلدخار، وتنمية رأس المال البشري. إذ يؤثر التحول 
الديموغرافي في حجم عرض العمل نتيجة تزايد أعمار األطفال الذين سيصلون إلى سن العمل )15-64( عاماً، حيث 
يكونوا أكثر تهيؤا للعمل نتيجة تمكينهم صحياً وتعليمياً ومعرفياً، ويؤثر ذلك إيجابياً في اإلعالة النخفاض معدالت 

)4( الفرق بني الهجرة النازحة والوافدة

)5( الكتاب اإلحصايئ السنوي األردين لألعوام 6002 - 2014 ، دائرة اإلحصاءات العامة
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المعالين مقارنة بالعائلين، ويؤدي إلى زيادة االنتاجية واالنتاج، وتمكين المرأة صحياً وتعليمياً، فيتناقص حجم أسرتها 
وتزيد قدراتها ورغبتها في المشاركة في سوق العمل، كما يشجع على النمو االقتصادي بواسطة تزايد فرص اإلدخار، 
وتزايد معدالت االستثمار نتيجة ذلك، وتزداد كذلك االحتياجات السكنية التي ستحفز بدورها الطلب على العقارات 

والجوانب األخرى المتعلقة بهذا القطاع.

4.1.1 الحضرنة

تعد عملية التحضر التي عرفها المجتمع األردني ركناً مهما من أركان عملية التغير والتحديث ومساهمة واضحة 
في التحوالت التي حصلت في المجتمع األردني ومواقف أفراده وتطلعاتهم، ومحركاً هاماً في خلق مؤسسات إضافية 
لمواجهة الحاجات المتزايدة لألفراد نتيجة تزايد النمو السكاني وكثرة الهجرات المذكورة آنفا، والتي تركز أغلبها في 

المناطق الحضرية.

ويشهد األردن أيضا ارتفاعا في نسبة سكان الحضر من )78.7%( عام 1995 إلى )82.6%( عام 2014. وقد 
أدت عمليات النمو السريع والتحضر في األردن خالل العقود الماضية إلى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والمشكالت 
المتعلقة بتوفير المسكن المالئم لذوي الدخل المتدني وخدمات البنية التحتية والخدمات االجتماعية، إضافة إلى المشكالت 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية. ويتوقع أن تستمر إتجاهات النمو المتزايد للسكان في المناطق الحضرية مستقبال، 
لقدرة المراكز الحضرية على استقطاب المزيد من سكان الريف. كما يتصف األردن بالتوزيع غير المتوازن للسكان، 
فبينما تبلغ مساحة محافظات العاصمة عمان وإربد والزرقاء ما نسبته 15.67 % من إجمالي مساحة المملكة، إال أنها 
تضم ما نسبته 71.4% من مجمل السكان، ومن هنا ظهرت عمليات اإلدارة الحضرية في المدن، والتي تهدف إلى 
العمل على إيجاد السياسات والبرامج المالئمة لعمليات التطويروالنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان 
بتأدية الوظائف  القيام  المناطق الحضرية لجعلها قادرة على  التي تواجه  المناسبة للمشكالت  الحلول  المدن، وإيجاد 
المنوطة بها. وقد عانت الحكومات المتعاقبة منذ عقود من تبعات وقيود إصطدمت مع تطلعاتها في رسم وتنفيذ معظم 
االستراتيجيات المعدة لتنميه المراكز الحضرية، وعلى الرغم من الوضع المهيمن لعقود خلت، والهجرات القسرية 
المتتالية وبخاصة خالل السنوات الثالث الماضية )الالجئين السوريين(، فقد استطاعت الحكومات تنفيذ الجزء األكبر 
من هذه التطلعات، إال أن تلك التبعات والقيود والعوائق نجحت أيضا في تأجيل أو تأخير أو إلغاء تنفيذ البعض اآلخر.

ومن اآلثار السلبية لعملية التحّضر السريع، تدهور المستوى العمراني للرصيد السكنّي في مراكز المدن الرئيسة 
والصناعي  التجاري  االستعمال  في  تداخل  من  المركز  في  يجري  بما  تتعلق  وألسباب  التجاري.  النشاط  وزحف 
األحياء  تلك  تسكن  التي  األسر  فإن  التحضر؛  لعملية  المرافقة  واالجتماعية  االقتصادية  للتغيرات  نتيجة  والترفيهي 
العمل.  مواقع  من  لقربها  فيها  لتسكن  المنخفضة  الدخول  ذات  لألسر  المجال  تاركة  األطراف،  نحو  وتتجه  تتركها 
وبمرور الزمن تؤدي عملية الترشيح تلك إلى اإلضرار بالمكونات العمرانية لألحياء السكنية، إما بسبب تغيّر وظيفتها 
أو بسبب االكتظاظ السكني، مما يؤدي إلى تدهور النسيج العمراني الحضري بشكل يصعب إعادته إلى مستواه السابق 

نتيجة الرتفاع القيمة العقارية لتلك الوحدات السكنية رغم تدهورها ألنها تقع في المركز التجاري للمدينة.

التي  العشوائي والمخيمات  السكن  الديموغرافية في ظهور مناطق  بالعوامل  السريع مدفوعاً  التحضر  كما أسهم 
أفرزت العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية امتدت اثارها إلى األحياء المجاورة، بسبب ارتفاع 
معدالت االكتظاظ فيها واالفتقار للساحات والحدائق العامة ومواقف السيارات. حيث توسعت بعض مباني هذه االحياء 
أفقياً وعمودياً بأسلوب غير منظم، مما أدى إلى اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع والطرق أحيانا، باإلضافة 
إلى تدني مستوى خدمات البنية التحتية، إذ يفتقر معظمها إلى الحد األدنى من شبكات الطرق والممرات والخدمات، 
كما أن عددا منها غير مربوط بشبكة الصرف الصحي، ويتم الصرف من خالل الخزانات األرضية، مما يؤدي إلى 
تشبّع التربة بالمياه العادمة، ويمثل خطرا على المياه الجوفية و مياه الشرب في شبكات المياه الرئيسة، ويؤثر على 

الصحة العامة. 

كما أن وقوع معظم هذه المناطق على المنحدرات ساهم في زيادة األخطار التي يواجهها السكان، باإلضافة إلى 
انتشار أنشطة صناعية في بعض المناطق العشوائية تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع مستويات الضجيج بشكل بالغ 
إدامة  على  الخدمية  والجهات  البلديات  قدرة  أضعفت  التجمعات  هذه  في  العالية  السكانية  الكثافة  أن  كما  الخطورة. 

خدمات النظافة وجمع النفايات مما  أدى إلى تراكمها بالقرب من المساكن.
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2.1 البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي

المتالحقة.  الدولية واإلقليمية  التحديات  لمجموعة من  الماضية  القليلة  السنوات  االقتصاد األردني خالل  تعرض 
األمر الذي أدى إلى تراجع معدالت النمو االقتصادي كما هو مبين في الشكل )1 - 4(. 

شكل )1 - 4(: معدالت النمو االقتصادي
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األردني خالل السنوات القليلة الماضية لمجموعة من التحديات الدولية واإلقليمية  قتصادتعرض اال
  (.1 -0)الشكل ي كما هو مبين في قتصاداألمر الذي أدى إلى تراجع معدالت النمو اال. المتالحقة

 يقتصادمعدالت النمو اال(: 2 -0)الشكل 

 
 .دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

 نسبة المديونية إلى الناتج المحلييبين ( 2-0)والشكل 

 نسبة المديونية من الناتج المحلي اإلجمالي(: 2-0)شكل 

 وزارة المالية/ نشرة مالية الحكومة: المصدر
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 :رئيسة هي محاوررتكزت على ثالثة مجموعة من اإلجراءات والتدابير إ
 وتضمن إلغاء بعض اإلعفاءات الضريبية على بعض السلع والخدمات، وتحسين : محور اإليرادات

 .كفاءة تحصيل اإليرادات، والحد من التهرب الضريبي
، وتخفيض الدعم %02تطرق إلى تخفيض النفقات الحكومية التشغيلية بأكثر من و : محور النفقات •

صدار مشروع ق%02حدات الحكومية بنسبة المقدم للو   .ون لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلةان، وا 
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     المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة.

والشكل )1-5( يبين نسبة المديونية إلى الناتج المحلي

شكل )1-5(: نسبة المديونية من الناتج المحلي اإلجمالي
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     المصدر: نشرة مالية الحكومة/ وزارة المالية 2013ع  2012ع 

وبهدف تحسين أوضاع المالية العامة وتعزيز مبدأ االعتماد على الذات تبنت الحكومة عام 2012 مجموعة من 
اإلجراءات والتدابير إرتكزت على ثالثة محاور رئيسة هي:

محور اإليرادات: وتضمن إلغاء بعض اإلعفاءات الضريبية على بعض السلع والخدمات، وتحسين كفاءة تحصيل 	 
اإليرادات، والحد من التهرب الضريبي.

محور النفقات: وتطرق إلى تخفيض النفقات الحكومية التشغيلية بأكثر من 15%، وتخفيض الدعم المقدم للوحدات 	 
الحكومية بنسبة 15%، وإصدار مشروع قانون لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة.

تخفيض الدعم الحكومي: حيث ورد فيه إعادة توجيه دعم المحروقات إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود 	 
لبعض  الكهرباء  استهالك  تعرفة  زيادة  إلى  إضافة  الكهرباء،  استهالك  تعرفة  زيادة  في  والتدرج  والمتوسط، 

القطاعات التي ال تحتاج إلى دعم كالبنوك وشركات االتصاالت والتعدين. 

لالصالح  وطني  برنامج  إلى  الحاجة  برزت  الحكومة،  اتخذتها  التي  المالية  اإلجراءات  كفاية  عدم  ظل  وفي   
االقتصادي. حيث تم إعداد برنامج وطني لالصالح المالي واالقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على 

االستقرار االقتصادي بشقيه المالي والنقدي للفترة 2015-2012. 

 وبعد تبني الحكومة هذا البرنامج بدأت المالية العامة العودة إلى التوازن، وتراجع العجز في الميزان التجاري. 
وفيما يلي أهم اإلنجازات التي تحققت خالل العام 2014: 
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سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل العام 2014 نمواً هو األعلى منذ عام 2010 وبنسبة بلغت %3.1.	 
سلبية 	  تداعيات  إستمرار  الرغم من  الملحوظ خالل عام 2014، على  تحسنه  العامة  المالية  قطاع  أداء  واصل 

عام  خالل  المساعدات  بعد  المالي  العجز  انخفض  فقد  المنطقة.  في  واالجتماعية  السياسية  التطورات  فرضتها 
الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة مع عجز نسبته 5.5% من  2014 بمقدار 3.2 نقطة مئوية مسجالً 2.3% من 

الناتج في العام السابق.
تحسن مؤشر االعتماد على الذات، والذي يقيس تغطية اإليرادات المحلية للنفقات الجارية، ليصل إلى ما نسبته 	 

89.8% )بارتفاع مقداره 5.3 نقطة مئوية( في عام 2014.
تعده 	  الذي  التصنيف  بحسب  وذلك  مستقر،  إلى  سالب  من  المستقبلية  النظرة  دولياً ضمن  األردن  تصنيف  رفع 

مؤسسة ستاندرد أند بورز، وانعكاس ذلك على أسعار الفوائد على القروض الخارجية، مما ساهم في زيادة ثقة 
الجهات الدولية والمستثمرين باالقتصاد األردني.

وعلى صعيد الجانب التشريعي، فقد قامت الحكومة خالل عام 2014 بتبني عدد من اإلجراءات والتشريعات 	 
المهمة التي ساهمت في تعزيز البيئة الجاذبة لالستثمار وتحفيز النمو االقتصادي، وأقرار عدد من القوانين منها؛ 

الضريبة، واالستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصكوك اإلسالمية كأداة للتمويل.

جدول )1-1( ابرز المؤشرات االقتصادية والمالية للفترة )2014-2007(

المصدر: نشرة مالية الحكومة / وزارة المالية.

* حيث تم تعديل سنة االساس من 2006 الي 2010

شكل )1-6(: أبرز المؤشرات االقتصادية والمالية للفترة )2014-2007(

     المصدر: نشرة مالية الحكومة واإلحصاءات العامة
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 للناتج المحلي اإلجمالي
 49.2 49.7 53 43.5 36.5 34.2 31.5 24.3 %داخلي  
 31.6 30.3 22.5 21.9 24.6 22.9 23.3 43.3 %خارجي 
 .وزارة المالية/الحكومةنشرة مالية : المصدر

 7000الي  7002تعديل سنة االساس من  حيث تم* 

 (7002-7002)ية والمالية للفترة قتصادبرز المؤشرات االأ(: 2-0)شكل 

 
 نشرة مالية الحكومة واإلحصاءات العامة: المصدر

 ية والبطالة والفقراالنتاج 1 .0

 6يةاالنتاجالقوى البشرية و  0.1.0

مسح ات الانلى بيالذي إعتمد عالتحليلي لحالة العمالة والبطالة في األردن  إلى نتائج التقرير ستنادباال   
 انيا من العدد اإلجمالي للسكاقتصادنسبة النشيطين  نإ، ف7002حصاءات العامة عام الذي أعدته دائرة اإل

، %07.2اث ننسبة اإلبلغت بينما ، %29.2نسبة الذكور منه  بلغتحيث ، %12.2في المملكة وصل إلى 
في سن العمل، وقد  انجمالي السكمن إعلى التوالي % 29.2و% 20.2بلغت نسبة الذكورواإلناث فيما 

 .يااقتصادجمالي النشيطين من إ% 11.0ة المشتغلين األردنيين بلغت نسب

                                                           
 .4102، دائرة االحصاءات العامة، 4102لة والبطالة في األردن احالة العملالتقرير التحليلي  6
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1. 3 االنتاجية والبطالة والفقر

1.3.1 القوى البشرية واالنتاجية)6(

باالستناد إلى نتائج التقرير التحليلي لحالة العمالة والبطالة في األردن الذي إعتمد على بيانات المسح الذي أعدته 
دائرة اإلحصاءات العامة عام 2014، فإن نسبة النشيطين اقتصاديا من العدد اإلجمالي للسكان في المملكة وصل إلى 
36.4%، حيث بلغت نسبة الذكور منه 59.7%، بينما بلغت نسبة اإلناث 12.7%، فيما بلغت نسبة الذكورواإلناث 
50.5% و49.5% على التوالي من إجمالي السكان في سن العمل، وقد بلغت نسبة المشتغلين األردنيين 88.1% من 

إجمالي النشيطين اقتصاديا.

شكل )1-7( توزيع نسب السكان في سن العمل والسكان النشيطين اقتصاديا على الجنسين
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 يا على الجنسيناقتصادالنشيطين  انفي سن العمل والسك انتوزيع نسب السك( 2-0)شكل 

 
 .7002، دائرة االحصاءات العامة، 7002لة والبطالة في األردن االتحليلي حالة العمالتقرير : المصدر

 
يا ، واألردنيين في سن العمل غير النشيطين اقتصادن األردنيين من اجمالي النشيطين توزيع نسبة المشتغلي( 1-0)شكل 

 يااقتصاد

 
 .7002، دائرة االحصاءات العامة، 7002لة والبطالة في األردن االتقرير التحليلي حالة العم: المصدر   

نصف العاملين في عام  ناهزوي انمن ثأقل حملة المؤهل التعليمي  نظهرت نتائج المسح أكما أ 
بلغت نسبتهم اكثر من ربع المؤهالت التعليمية بكالوريوس فأعلى، حيث أصحاب تاله تقريبا،  7002

على % 00و% 07 على نسبة حصلواوي ودبلوم متوسط فقد انثمن ما حملة المؤهالت التعليمية العاملين، أ
حسب قطاع العمل، إذ بلغت نسبة الذكور واإلناث  وتوزع المشتغلون  .التوالي من إجمالي العاملين األردنيين

 للذكور% 27.1 أما في القطاع الخاص فقد بلغت النسبة ،على التوالي% 27.2و% 12.2في القطاع العام 
 .اث لدى المنظمات الدوليةنلال% 0.2للذكور و % 0.2ويعمل ما نسبته  ،اثنلال% 22.9و 
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 االردنيين في سن العمل من غير النشيطين اقتصاديا المشتغلين األردنيين من اجمالي النشيطين اقتصاديا 

     المصدر: التقرير التحليلي حالة العمالة والبطالة في األردن 2014، دائرة االحصاءات العامة، 2015.

شكل )1-8( توزيع نسبة المشتغلين األردنيين من اجمالي النشيطين اقتصاديا ، واألردنيين في سن العمل غير 
النشيطين اقتصاديا
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       المصدر: التقرير التحليلي حالة العمالة والبطالة في األردن 2014، دائرة االحصاءات العامة، 2015.

 كما أظهرت نتائج المسح أن حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي ناهز نصف العاملين في عام 2014 تقريبا، 
تاله أصحاب المؤهالت التعليمية بكالوريوس فأعلى، حيث بلغت نسبتهم اكثر من ربع العاملين، أما حملة المؤهالت 
التعليمية من ثانوي ودبلوم متوسط فقد حصلوا على نسبة 12% و10% على التوالي من إجمالي العاملين األردنيين. 

)6( التقرير التحلييل لحالة العاملة والبطالة يف األردن 2014 ، دائرة االحصاءات العامة ، 2015 .



14

على  و%52.4   %36.6 العام  القطاع  في  واإلناث   الذكور  نسبة  بلغت  إذ  العمل،  قطاع  المشتغلون حسب  وتوزع 
التوالي، أما في القطاع الخاص فقد بلغت النسبة 62.8% للذكور و 45.9% لالناث، ويعمل ما نسبته 0.5% للذكور و 

1.7% لالناث لدى المنظمات الدولية.
2.3.1 البطالة)7(

باالستناد إلى نتائج التقرير المذكور آنفا، بلغ معدل البطالة 10.1% للذكور مقابل 20.7% لإلناث، في حين بلغ 
معدل البطالة للجنسين معا ما نسبته 11.9%، حيث بلغ معدل البطالة 9.9% بين الذكور مقابل 20.4% بين اإلناث 
في الحضر، في حين سجل في الريف 10.8% للذكور مقابل %22.1 لإلناث، وقد سجلت محافظة البلقاء أعلى معدل 
للبطالة بين الذكور حيث بلغ 15.0% وفي محافظة العاصمة أدنى معدل8.5%، واظهر المسح أيضا أن أعلى معدل 
بطالة لإلناث كان في محافظة المفرق بنسبة 26.2% وأدنى معدل بطالة كان في محافظة العقبة بنسبة 12.6%، وقد 
بلغ معدل البطالة للشباب في األعمار )15-24( سنة 26.3% للذكور مقابل 53.3% لإلناث. وبلغت نسبة العاطالت 
من العمل ممن يحملن بكالوريوس فأعلى 80.0% من إجمالي العاطالت من العمل، وشكل الذكور من حملة المؤهالت 
التعليمية أقل من ثانوي باستثناء األميين 60.5% من إجمالي العاطلين، وقد بلغت نسبة البطالة بين غير المتزوجين 
24.1%، وفي الوقت الذي وصلت فيه بين المتزوجين 4.7%، وعلى مستوى األقاليم فقد سجل إقليم الشمال أعلى نسبة 

بلغت 13.5%، كما ارتفع هذا المعدل من 11.9% إلى 16.2% في عام 2014.
3.3.1 الفقر)8(

جرى تنفيذ العديد من الدراسات لتعريف الفقر وقياسه، والتعرف على خصائص الفقراء وأماكن وجودهم لغايات 
إتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة. وبين تحليل تقرير حالة الفقر في األردن »استنادا لبيانات مسح نفقات 
ودخل األسرة 2010« أن نسبة الفقر في عام 2010 بلغت )14.4%( باعتماد السلة االستهالكية لألسر في نفس العام، 
وهي نسبة األفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام للمملكة، كما بلغ خط الفقر المطلق )الغذائي وغير 
الغذائي( 813.7 ديناراً للفرد سنوياً )أي 68 ديناراً للفرد شهرياً(. وعلى مستوى األسرة المعيارية المكونة من )5.4( 
فرد بلغ خط الفقر 4394 ديناراً سنويا )أي 366 ديناراً شهريا(. كما بلغ خط الفقر المدقع لألسرة )خط فقر الغذاء( ما 
قيمته 151.2 ديناراً شهرياً، علماً بان خط فقر الغذاء قد بلغ )336( ديناراً للفرد سنوياً )أي 28 ديناراً للفرد شهرياً(. 
أما نسبة الفقر المدقع فقد بلغت أقل من نقطة مئوية واحدة، وأقل من القيمة المستهدفة.01% بحلول 2020 حسب الخطة 

التنفيذية لالستراتجية الوطنية للحد من الفقر. 

وتشير النتائج أيضا إلى وجود تفاوت ملحوظ في نسب الفقر بين أقضية المملكة البالغ عددها 89 قضاء موزعة 
على 12 محافظة. إذ بلغت في حدها األقصى في كل من قضاء وادي عربه في محافظة العقبة )71.5%( وقضاء 
الفترة 2002-2010 ال زالت  الفقر خالل  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  المفرق )69.6%(، وتجدر  الرويشد في محافظة 

تتراوح حول 14% من السكان.

ويبين الجدول رقم )1-2( تطور مؤشرات الفقر خالل تلك الفترة حيث يالحظ أنه ورغم من بقاء نسبة الفقر حول 
14% خالل الفترة 2002-2010، فقد ارتفع عدد الفقراء بحوالي 20% خالل نفس الفترة.

جدول )1-2(: تطور مؤشرات الفقر خالل الفترة 2002–2010

)7( التقرير التحلييل حالة العام لة والبطالة يف األردن 2014 ، دائرة االحصاءات العامة، 2015 

)8( دائرة االحصاءات العامة، تقارير حالة الفقر يف األردن 2005، 2008، 2010، 2012 وتجدر اإلشارة إىل ان تقرير عام 2012 اعتمد لحساب خط الفقر كلفة السعرات 

الحرارية ألفقر 30٪ من السكان بدال ا من أفقر 20٪ يف التقارير السابقة. ويف حال اعتامد كلفة السعرات الحرارية ألفقر 20٪ من السكان تنخفض نسبة الفقر لتصل 

إىل ٪10٫5
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4.3.1 اإلستجابة لمشكلتي الفقر والبطالة)9( 

ظهرت مشكلتا الفقر والبطالة في األردن كتحد تنموي لالقتصاد األردني في أعقاب االزمة االقتصادية التي تعرض 
لها في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت للحد منهما، اال أنهما ما زالتا 
تمثالن تحد واستمرارهما يؤدي إلى مشكالت اجتماعية واقتصادية متعددة، ويوفر أرضية خصبة للعنف المجتمعي 

والتطرف، ويهدد األمن واألمان االجتماعي والسياسي.

ففي مجال الفقر عملت الحكومة وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على إعداد تقرير حول تطور نوعية 
الحياة في األردن خالل الفترة 2002-2010، وذلك من خالل مقارنة نتائج قياسات دليل الوضع االقتصادي، ودليل 
للفقر متعدد  بناء دليل قياس  إلى حسابات استهالك األسرة، بهدف  المستندة  الفقر  قياسات  نتائج  البشرية مع  التنمية 
األبعاد. وذلك انسجاماً مع األهداف اإلنمائية لأللفية التي تتمحور حول مستوى المعيشة متعدد األبعاد، بما في ذلك 

قياس الفقر، وتؤكد على الحق في الحياة الكريمة وليس مدى الحاجة فقط. وقد بين التقرير ما يلي:

التفاوت بين المحافظات أكبر منه بين الحضر والريف، بسبب التوسع في توفير الخدمات العامة لمختلف المناطق، . 1
األمر الذي يشير إلى ضرورة إيالء التنمية المحلية االهتمام الكافي لتقليل التفاوت في نوعية الحياة بين المحافظات

كان البعد االقتصادي هو األضعف من حيث تحسن المؤشرات مقارنة بالتعليم والمسكن.. 2

تركز من هم دون المستوى المتوسط في المحافظات كثيفة السكان، حيث تنسجم هذه النتيجة مع تقارير الفقر التي . 3
تشير إلى تركز الفقراء في هذه المناطق على الرغم من انخفاض نسبة الفقر فيها.

الحاجة لتوفير البيانات التي تغطي الجوانب النوعية التي يقيسها الدليل من خالل المسوحات.. 4

 وقد عملت الحكومة منذ عام 2006 على ما يلي:

األجندة الوطنية 2006، والتي أعدت بأسلوب تشاركي مع مختلف القطاعات والفعاليات، حيث أعتبرت مرجعية . 1
التخطيط التنموي في األردن، واشتملت على محورالرفاه االجتماعي الذي مثل اإلطار بعيد المدى لمحاربة الفقر

برنامج عمل الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر 2006-2007، وهدف إلى توفير مظلة للحماية االجتماعية للفقراء . 2
غير القادرين على العمل، ورفع نسبة ومستوى مشاركة األردنيين في سوق العمل، عن طريق معالجة إختالالت 
التفاوت في توزيع مكتسبات التنمية وضعف االقبال على العمل اليدوي والحرفي، بما ينسجم والبرنامج التنفيذي 

لألجندة الوطنية في مجال معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

برنامج تعزيز الحماية االجتماعية 2008، ويهدف إلى تحسين نوعية الخدمات االجتماعية المقدمة لمحتاجيها، . 3
وتطوير آلية إستهداف الفقراء والمحتاجين بتطوير عمل صندوق المعونة الوطنية، وتغيير نهج عمله ليتعامل مع 

الفقراء وليس فقط الحاالت التي تنطبق عليها معايير االنتفاع المعتمدة لدى الصندوق.

الحكومة . 4 عمل  وخطة  و2013-2011،   2011-2009  ،2009-2007 الوطنية،  لألجندة  التنفيذية  البرامج 
2013-2016(، والتي سعت لترتيب أولويات المشروعات التنموية لكل قطاع، بما ذلك محور الرفاه االجتماعي

وعدم . 5 والتعرض  الفقر  وخفض  إحتواء  إلى  تهدف  والتي  الفقر2020-2013،  من  للحد  الوطنية  االستراتيجية 
الرعاية  هي:  متعددة  محاور  طريق  عن  وذلك  األردن.  في  الحالية  االقتصادية  االجتماعية  البيئة  في  المساواة 
االجتماعية والنوع االجتماعي، التشغيل والريادة في األعمال المراعية للفقراء، الخدمات الشاملة للتعليم والصحة، 

الزراعة والبيئة المراعية للفقراء، النقل واإلسكان المراعية للفقراء. 

 

)9( التقرير التقييمي للتنمية املستدامة ، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 2015 
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وتيرة  لتسريع  الهادفة  واالجراءات  السياسات  على  الحكومة  عملت  فقد  البطالة،  معدالت  خفض  مجال  وفي    
لبعض  باإلضافة  المحافظات.  وتنمية  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  مبادرات  في  والتوسع  االقتصادي،  النمو 

المشروعات والبرامج الموجهة لتشغيل األردنيين، ومنها:

 برنامج عمل الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر 2006-2007، والذي هدف إلى توفير مظلة للحماية االجتماعية . 1
للفقراء غير القادرين على العمل، ورفع نسبة ومستوى مشاركة األردنيين في سوق العمل، من خالل معالجة 

اختالالت التفاوت في توزيع مكتسبات التنمية وضعف اإلقبال على العمل اليدوي والحرفي.

برنامج التشغيل الوطني2008، والذي يهدف إلى إكساب الشباب العاطلين عن العمل المهارات الفنية المطلوبة . 2
في سوق العمل، وبخاصة في قطاع االنشاءات، وينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة.

التوسع في برامج التمويل المايكروي المدعوم، لضمان توفير فرص العمل والحياة الكريمة للفقراء والقريبين . 3
من خط الفقر والعاطلين عن العمل، مثل برامج األسر المنتجة وصناديق االئتمان ومنح الجمعيات الخيرية في 
وزارة التنمية االجتماعية، وبرامج شبيهة في كل من وزارة الزراعة، ومؤسسة االقراض الزراعي، ومؤسسة 
نهر األردن، ومؤسسة نور الحسين. باإلضافة للعديد من المؤسسات التمويلية التي تعتمد مبدأ إسترداد الكلفة في 
عملها، مثل صندوق التنمية والتشغيل، وصندوق دعم المرأة الذي يسعى لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.

 تنفيذ برنامج شباب للعمل، الذي يهدف إلى تدريب وتمويل مشروعات للعاطلين عن العمل ممن مؤهلهم التعليمي . 4
الثانوية العامة وما دون، والذين يمثلون غالبية  العاطلين عن العمل، ومثلوا عام 2013 ما نسبته 62%  تقريبا 

من إجمالي  العاطلين)10(.

تنفيذ تأمين األمومة المنصوص عليه في قانون الضمان االجتماعي رقم 7 لعام 2010، لتشجيع القطاع الخاص . 5
على التوسع في تشغيل المرأة. 

العاملة . 6 األيدي  األردني من  العمل  إلى رفد سوق  تهدف  والتي  للتشغيل 2020-2011،  الوطنية  االستراتيجية 
األردنية المدربة والمؤهلة، وتخفيض نسبة العمالة الوافدة،  والحد من ظاهرة البطالة ورفع نسبة السكان النشيطين 
اقتصاديا، وتنظيم سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة االقتصادية، وتخفيض نسبة البطالة االختيارية، وزيادة 
المتزايد  التدفق  العمل الستيعاب  المولدة لفرص  الخاصة، وتحفيزاالستثمارات  لذوي االحتياجات  العمل  فرص 
ألعداد األردنيين الداخلين إلى سوق العمل، وموائمة األنظمة التقاعدية لمعطيات الفرصة السكانية واإلفادة من 

هذه الظاهرة في المدى الطويل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

5.3.1 التحديات في مجال الفقر والبطالة

ضعف التنسيق بين الجهات العاملة في هذا المجال، وضعف االلتزام من الجهات الشريكة.	 

إعتماد معظم التدخالت الحكومية على زيادة قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم اكثر من تمكينهم من الخروج من 	 
ضائقة الفقر.

إعتماد سياسة دعم السلع والخدمات بدالً من إستهداف الفقراء، مما يزيد من كلفة خفض الفقر.	 

غياب آلية إستهداف دقيقة للفقراء.	 

ضعف الموائمة بين مخرجات النظم التعليمية مع احتياجات سوق العمل.	 

تدني معدل المشاركة االقتصادية الخام والذي يتراوح حول 24% من السكان وبخاصة االناث، الذي يعتبر من 	 
األضعف بين دول المنطقة والعالم ويقدر بحوالي %10.

ارتفاع منافسة العمالة الوافدة للمحلية في العديد من القطاعات مثل الزراعة واالنشاءات، على الرغم من ارتفاع 	 
نسبة المتعطلين من حملة الثانوية وما دون.

DHS 2013 10( مصدر املعلومات السكانية والحيوية دائرة اإلحصاءات العامة(
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6.3.1  برنامج تحسين األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات

نفذت دائرة الشؤون الفلسطينية برامجا للتخفيف من الفقر للقطاع النسائي والتثقيف حول موضوع النوع االجتماعي 
والبطالة داخل المخيمات، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA( (، من خالل مشروعين هما : 

مشروع التشغيل المباشر :يقوم بتدريب وتوفير فرص عمل للفئة العمرية ما بين18-35 عاما.	 

مشروع التشغيل الذاتي: ويعمل على إيجاد المشروع المناسب لألسر الفقيرة للفئة العمرية التي تزيد عن 35 عاما 	 
عن طريق تدريب النساء ومن ثم تأهيلهن للعمل بأنفسهن، وتختار السيدات من الطلبات المقدمة بناء على الحالة 

االجتماعية ومدى فقرالعائلة بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسات التشغيلية.    

وقد قام برنامج التشغيل والتدريب بعقد دورات متعددة في؛ زراعة الفطر، وتركيب العطور، وصناعة الصابون، 
وتربية النحل، وتصنيع المنظفات، وصناعة البخور وتصنيع الكريمات، وتربية األرانب، وتصنيع منتجات األلبان، 
وتصنيع المخلالت ألكثر من )9000( سيدة فقيرة من المخيمات. ويجري البحث حالياً بهدف توسيع نشاط البرنامج 

ليشمل مهن إضافية للسيدات.

وفي مجال رعاية الالجئين الفلسطينين في المملكة، فإن الحكومة األردنية ملتزمة بمجموعة من اإلتفاقيات الدولية 
مع وكالة الغوث الدولية لتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينين في المملكة من خالل مجموعة من البرامج والتي أهمها:

برنامج التعليم: 

يبلغ عدد الطلبة المسجلين  في مدارس الوكالة )115000( طالب وطالبة، يتلقون دراستهم في )172( مدرسة 
ومركزين للتدريب المهني، وكلية العلوم التربوية. ويبلغ عدد موظفي برنامج التعليم )5603( موظفا.ً 

برنامج الصحة: 

يبلغ عدد المراكز الصحية )24( مركزاً و)32( وحدة خدمات صحة أسنان، ويبلغ مجموع الزيارات المرضية 
للعيادات )1902000( زيارة، وعدد موظفي البرنامج )1042( موظفا.

برنامج االغاثة والخدمات االجتماعية: 

يبلغ عدد مراكز برامج المرأة )14( مركزاً، وعدد مراكز التأهيل المجتمعي )10( مراكز، وعدد حاالت العسر 
الشديد )51277( حالة، ويبلغ عدد موظفي البرنامج )112( موظفاً . 
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جدول )1-3( معلومات خاصة بمخيمات الالجئين الفلسطينيين في العمل

 

4.1 التربية والتعليم)11(

      يحظى قطاع التربية والتعليم في األردن بالرعاية الملكية الدؤوبة، والحرص على تنميته والنهوض به، ألن التعليم 
مصنع العقول ومختبر اإلبداعات وحاضن المواهب. ولقد وجهت القيادة الهاشمية جملة من المبادرات والمكرمات 
التعليم  لتوسيع فرص الحصول على  التربوية، تحقيقا  التعليمية واإلبداع لدى األسرة  البيئة  التي تحفز على تطوير 
األساسي والثانوي، والتوسع في إنشاء رياض األطفال التابعة للقطاع العام، والتركيزعلى المناطق الفقيرة والنائية، 
بلغت نسبة  للجميع. حيث  التعليم  توفير  للجميع. ويحتل األردن مرتبة عالية عالميا في  التعليم متاحة  لتكون فرص 
االلتحاق بالتعليم األساسي )99.1%(. وشهد األردن انخفاضا في نسبة األمية بين السكان، إذ انخفضت من )%8.9( 
أنه  إال  الذكور واإلناث،  بين  تباينت نسبة االنخفاض  لعام 2006 حتى أصبحت في عام )2014(  )6.7%(. وقد 

إستمرت نسبة األمية بالنسبة لإلناث )9.8%( لعام 2014. وتقسم المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها إلى:

مرحلة رياض األطفال ومدتها سنتان على األكثر.. 1

مرحلة التعليم األساسي ومدتها عشر سنوات: وقد أعتبر التعليم األساسي قاعدة للتعليم وأساسا لبناء الوحدة الوطنية . 2
والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطالب في ضوئها.

تقديم . 3 على  ويقوم  وميولهم  قدراتهم  وفق  الثانوي  بالتعليم  الطلبة  ويلتحق  سنتان:  ومدتها  الثانوي  التعليم  مرحلة 
يساعد  بمستوى  المنتظرة  أو  القائمة  األردني  المجتمع  حاجات  تلبي  متخصصة  ومهنية  وعلمية  ثقافية  خبرات 

الطالب على مواصلة التعليم العالي أو االلتحاق بمجاالت العمل.

)11( خطة وزارة الرتبية والتعليم، 2014 

2 
 

 
.   

  سطینیین في العملیبین معلومات خاصة بمخیمات الالجئین الفل) ٣- ١(جدول رقم 

  

  اسم المخیم
تاریخ 

 شاءناال 

عدد الالجئین 
 المقیمین

 

مساحة المخیم 
 )دونم(

عدد 
الوحدات 
 السكنیة

نسبة الربط 
على شبكة 
الصرف 
 الصحي

نسبة الربط 
على شبكة 
 میاه الشرب

مساحة الطرق 
 المعبدة

 ٢م ٩٧٣٢٧ %١٠٠ %١٠٠ ٢١٣٠ ٤٧٩.١٦٤ ٥١٧٥١ ١٩٥٥ الوحدات
 ٢م ٢٩٢١٠ %٩٥ %٩٥ ٨١٠ ١٣٢.٦٥٥ ٧٢٨٦ ١٩٦٨ الطالبیة

  %١٠٠ %١٠٠ ١٧٧٩ ٢٣٣.٧٣٧ ٢٥٧٣٦ ١٩٥١ اربد
 ٢م ١٣٥.٦٤٠ %٩٥ %٩٥ ٣٠١٠ ٧٦٢.٥٣٣ ٢٤٩١٠ ١٩٦٨ الشهید عزمي المفتي

 ٢م١٠٤.٨٨٢ %١٠٠ %١٠٠ ١١٧٩ ٥٢٤.١١٤ ١٩٩٢٧ ١٩٦٨ سوف
 ٢م ٣١.٨٣٠ %١٠٠ %١٠٠ ١١٣٥ ٥٤٠.٤٩٧ ١٨٥٤٩ ١٩٦٨ جرش

 ٢م٩٣.٨٣٠ %١٠٠ %١٠٠ ٢٤٨٨ ٤٤٥.٠١٩ ٢٩٥٦٠ ١٩٥٢ الحسین
  البقعة

 
 ٢م٤٠٠.٠٠٠ %١٠٠ %٩٥ ٨٥٠٦ ١٤٩٦.٦٢٦ ١٠٤٥٦٦ ١٩٦٨

  الزرقاء
 

 ٢م ٣١.٤٦٤ %١٠٠ %١٠٠ ١١٣٥ ١٥٦.٥٦٧ ١٨٥٤٩ ١٩٤٩
  حطین

 
 ٢م ٣٢١.٣٩٣ %١٠٠ %١٠٠ ٢٨٢٤ ٨٩٤.٥٠٢ ٤٥٠٣٠ ١٩٦٨

  میر حسناأل
 

 ٢م ١٥.١١٥ %١٠٠ %١٠٠ ٦٤٨ ٩٦.١٥٦ ١٠٠٠٠ ١٩٦٧
  السخنة

 
 ٢م ١٥.٠٠٠ %١٠٠ %١٠٠ ٥٠٠ ٩٨.٦٥٠ ٦٠٠٠٠ ١٩٦٩

  دباما
 

 ٢م ١٦.٦٩٦ %١٠٠ %١٠٠ ٥١٢ ١١١.٥٨٦ ٥٥٠٠ ١٩٥٦

  

  

  

  

  

  

  اسم المخیم
تاریخ 

نشاءنشاءاال ناال ناال 

عدد الالجئین 
المقیمین

مساحة المخیم 
)(دونم(دونم(

عدد 
الوحدات 
السكنیة

نسبة الربط 
على شبكة 
الصرف 
الصحي

نسبة الربط 
على شبكة 
میاه الشرب

مساحة الطرق 
المعبدة

الوحدات
الطالبیة

اربد
الشهید عزمي المفتي

سوف
جرش

الحسین
  البقعة

  الزرقاء
  حطین

  األمیر حسناألمیر حسناأل
  السخنة

  دباما
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 ويتألف من مسارين رئيسين هما:

أ. مسارالتعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة أكاديمية أو مهنية.
ب. مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على اإلعداد والتدريب المهني.

1.4.1 التحديات التي واجهت قطاع التربية والتعليم

انخفاض نسبة االلتحاق في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في المناطق الريفية والفقيرة، باإلضافة إلى الحاجة إلى . 1
تعزيز الكفاءة المؤسسية ومهارات المعلمين في مرحلة رياض األطفال.

تحديا . 2 الحكومية  المدارس  في  للتوسع  الواقعية  االحتياجات  المبني على  التخطيط  ويمثل  للجميع:  التعليم  تحقيق 
يواجه النظام التربوي ويتجلى بوجود11% من طلبة المدارس الحكومية في أبنية مستأجرة أو في أبنية الفترتين.

نوعية التعليم: على الرغم من أن األردن يحتل مراكز متقدمة في الدراسات التقييمية الدولية إال أن نوعية التعليم . 3
ما زالت تشكل تحديا يواجه النظام التربوي يجب التصدي له.

والموارد . 4 الدراسية  والمناهج  للبرامج  المهنية  المعايير  تطوير  إلى  الحاجة  الحياة:  مدى  للتعلم  الحياة  مهارات 
البشرية لرفع كفاءات الطلبة فيما يتعلق بالمهارات الحياتية.

محو االمية: على الرغم من أن األردن يحتل مركزا متقدما في مجال محو األمية إال أن الحاجة تستدعي تطوير . 5
المعايير المهنية للبرامج والمناهج الدراسية، والموارد البشرية .

التفاوت بين الجنسين :الحاجة إلى تقليل التفاوت في التحصيل األكاديمي بين الذكور واإلناث.. 6

حاكمية النظام: ولضمان توزيع الخدمات التربوية لمناطق المملكة تظهر الحاجة إلى التوجه إلى الالمركزية بمنح . 7
مزيد من الصالحيات لمواجهة التحديات والمشكالت.

2.4.1 اإلجراءات التي تم إتخاذها في مجال التربية والتعليم:

 التعليم في مرحلة الطفولة، وذلك بتهيئة االطفال  لمرحلة التعليم األساسي.. 1

تمكين الطلبة من ذوي اإلعاقة من الوصول إلى تعليم نوعي ومستدام ضمن معايير دولية.. 2

برنامج تعليم الكبار ومحو األمية، ويسعى لتوفير الفرص التعليمية  لألميين من عمر15 سنة فأكثر ذكوراً وإناثاً . 3
خالل مرحلتين، مرحلة المبتدئين ومرحلة المتابعين، وفي ظروف ميسرة ومالئمة.

برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين ودمجهم في برامج تنمية مستدامة.. 4

مراجعة الخطة الدراسية للمرحلة األساسية )الصفوف الثالثة األولى( ومناقشتها وتعديلها واقرارها واعتمادها من . 5
قبل مجلس التربية والتعليم.

التربية . 6 وزارة  قامت  حيث  مالئمة.  وتجهيزات  ومرافق  أبنية  كتوفير  الجودة  عالية  مناسبة  تعليمية  بيئة  توفير 
والتعليم بإنشاء مدارس ونواة أبنية مدرسية )106( مشاريع، وإضافات غرف )276( مشروع، ورياض األطفال 

)2( مشروع.

الصفية في . 7 بتنفيذ اإلضافات  الحكومية والخاصة،  المدارس  في  السوريين  الطلبة  باستيعاب  الوزارة  قامت  كما 
وتبين  هذا  المدارس.  في  الفترتين  نظام  واعتماد  مدرسة،   )150( السوريين  الطلبة  فيها  يوجد  التي  المدارس 

الجداول التالية )1-4.أ-د( بعض االرقام والبيانات الهامة التي تخص قطاع التعليم 
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جدول ) 1-4.أ ( مقارنة احصائية بأعداد المعلمين حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر األخيرة

28 
 

 (ب.4-1 )ادكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع وكالة الغوثحكومية اخرىالمدارس الخاصةوزارة التربيةالسـنة الدراسـية

Scholastic YearMinistry  of EducationPrivate Schools Other GovernmentalUNRWA Total

M  2441428741121210530514ذكور

F 3497415678242211553009اناث

T 59388185521363422083523مجموع

M  2472129681087205730833ذكور

F 3416516341271204152818اناث

T 58886193091358409883651مجموع

M  2525430591029208531427ذكور

F 3696918304308219657777اناث

T 62223213631337428189204مجموع

M  2532631541143209931722ذكور

F 3822619779259220560469اناث

T 63552229331402430492191مجموع

M  2605831271056205132292ذكور

F 3911220229274231961934اناث

T 65170233561330437094226مجموع

M  275583179906218733830ذكور

F 4213520900266231865619اناث

T 69693240791172450599449مجموع

M  2806331801034219434471ذكور

F 4311822447298229968162اناث

T 711812562713324493102633مجموع

M  2890132131130215635400ذكور

F 4471223642348230171003اناث

T 736132685514784457106403مجموع

M  2928134831086214535995ذكور

F 4612025340274228474018اناث

T 754012882313604429110013مجموع

M  2995234011228212836709ذكور

F 4875426894253230778208اناث

T 787063029514814435114917مجموع

M  3001034241420215237006ذكور

F 4873628413303228479736اناث

T 787463183717234436116742مجموع

2007-2006

مقارنة احصائية باعداد المعلمين حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر االخيرة
Comparative Statistic of Teachers  by Authority & Gender for  the Last Ten Years 

الجنس
Gender 

2005-2004

2006-2005

2014-2013

2015-2014

2008-2007

2009-2008

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012
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جدول ) 1 - 4.ب ( مقارنة احصائية بأعداد المدارس حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر األخيرة
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المجموع وكالة الغوثحكومية اخرىالمدارس الخاصةوزارة التربية والتعليمالسـنة الدراسـية

Scholastic YearMinistry of EducationPrivate Schools Other GovernmentalUNRWA Total

M   11106332871292ذكور

F      66713579764اناث

Co 1340194810123310مختلطة

T   31172024471785366مجموع

M   11326429861311ذكور

F      66314781765اناث

Co 1335203210113388مختلطة

T   31302110461785464مجموع

M   11636330861342ذكور

F      65912579755اناث

Co 139720718123488مختلطة

T   32192146431775585مجموع

M   11856029861360ذكور

F      61613678713اناث

Co 1474209812133597مختلطة

T   32752171471775670مجموع

M   11945828861366ذكور

F      58812676682اناث

Co 1521212313133670مختلطة

T   33032193471755718مجموع

M   12215525861387ذكور

F      58412373672اناث

Co 156621883153772مختلطة

T   33712255311745831مجموع

M   12415827851411ذكور

F      54416371634اناث

Co 164822943173962مختلطة

T   34332368331736007مجموع

M   12697129851454ذكور

F      52612369610اناث

Co 169123953194108مختلطة

T   34862478351736172مجموع

M   12956431851475ذكور

F      53815371627اناث

Co 171225213174253مختلطة

T   35452600371736355مجموع

M   13524634861518ذكور

F      54820371642اناث

Co 179426421174454مختلطة

T   36942708381746614مجموع

M   13655734861542ذكور

F      54410373630اناث

Co 180728043164630مختلطة

T   37162871401756802مجموع

2007-2006

مقارنة احصائية بأعداد المدارس حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر االخيرة
Comparative Statistic of Schools  by Authority & Gender for  the Last Ten Years 

الجنس
Gender 

2005-2004

2006-2005

2014-2013

2015-2014

2008-2007

2009-2008

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012
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جدول ) 1 - 4.ج ( مقارنة احصائية بأعداد الشعب حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر األخيرة

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ج.4-1 )ادكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع وكالة الغوثحكومية اخرىالمدارس الخاصةوزارة التربيةالسـنة الدراسـية

Scholastic YearMinistry  of EducationPrivate Schools Other GovernmentalUNRWA Total

M  148771518607167618678ذكور

F 15982115194165518882اناث

co 691810754426517779مختلط

T 3777713423743339655339مجموع

M  149151505711158818719ذكور

F 159241146104159318767اناث

co 7256120625317619547مختلط

T 3809514713868335757033مجموع

M  152541256522162918661ذكور

F 167221052157160519536اناث

co 7223130717913420507مختلط

T 3919915379758336858704مجموع

M  155351281566163119013ذكور

F 170761115125159419910اناث

co 7550136204413521349مختلط

T 4016116016735336060272مجموع

M  156911299493163519118ذكور

F 17359113382159420168اناث

co 78511394011813722046مختلط

T 4090116372693336661332مجموع

M  162272693387167020976ذكور

F 17707190267157521251اناث

co 8043124712916320706مختلط

T 4197717065483340862933مجموع

M  163292896425166421314ذكور

F 17979205968156621672اناث

co 8381131172915421681مختلط

T 4268918072522338464667مجموع

M  165273158451163621772ذكور

F 18275220667156922117اناث

co 8685138613116122738مختلط

T 4348719225549336666627مجموع

M  167803511477162922397ذكور

F 18630241267155222661اناث

co 9083144163116723697مختلط

T 4449320339575334868755مجموع

T 4712521926588335272991مجموع

M  174803730493163223335ذكور

F 19813.9256065154623984.9اناث

co 9831.1156363017425671.1مختلط

T 4816323365622339875548مجموع

M  17730.14086520166023996.1ذكور

F 20161277869156924577اناث

co 10271.9165013316926974.9مختلط

2007-2006

مقارنة إحصائية بإعداد الشعب حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر االخيرة
Comparative Statistic of Class-Units  by Authority & Gender for  the Last Ten Years 

الجنس
Gender 

2005-2004

2006-2005

2014-2013

2015-2014

2008-2007

2009-2008

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012
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جدول ) 1 - 4.د ( مقارنة احصائية بأعداد الطلبة حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر األخيرة

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (د.4-1 )ادكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع وكالة الغوثحكومية اخرىالمدارس الخاصةوزارة التربيةالسـنة الدراسـية

Scholastic YearMinistry  of EducationPrivate Schools Other GovernmentalUNRWA Total

M  5191791761531598965935777256ذكور

F 549822128224304664352745444اناث

T 1069001304377190351302871522700مجموع

M  5233151863371397662976786604ذكور

F 558147140876324861213763484اناث

T 1081462327213172241241891550088مجموع

M  5298442012801345363805808382ذكور

F 569589149510341662566785081اناث

T 1099433350790168691263711593463مجموع

M  5372962102321364463747824919ذكور

F 569589149510341662566785081اناث

T 1106885359742170601263131610000مجموع

M  5462862129671281762982835052ذكور

F 584827158791377560904808297اناث

T 1131113371758165921238861643349مجموع

M  5416532149611040160888827903ذكور

F 587795150944282459015800578اناث

T 1129448365905132251199031628481مجموع

M  5453672252261129260286842171ذكور

F 597641157641279857671815751اناث

T 1143008382867140901179571657922مجموع

M  5485362390041180658404857750ذكور

F 606344167323279755958832422اناث

T 1154880406327146031143621690172مجموع

M  5569102504621224757384877003ذكور

F 617066174537277155454849828اناث

T 1173976424999150181128381726831مجموع

M  5956272647641288658522932588ذكور

F 669521186375286556403915908اناث

T 1265148451139157511149251846963مجموع

M  5963322792051372459056948317ذكور

F 673554194780311657049928499اناث

T 1269886473985168401161051876816مجموع

2007-2006

مقارنة احصائية بأعداد الطلبة حسب السلطة المشرفة والجنس للسنوات العشر االخيرة
Comparative Statistic of students  by Authority & Gender for  the Last Ten Years 

الجنس
Gender 

2005-2004

2006-2005

2014-2013

2015-2014

2008-2007

2009-2008

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012
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5.1  الصحة العامة)12(

1.5.1  القطاع الصحي والسكان: 

   حقق األردن خطوات هامة  في مجال الصحة لقطاع واسع من المواطنين، وشهد الوعي الصحي تطورا واضحا، 
وانتشرت المستشفيات والمراكز الصحية. علما بأن 9% من الناتج المحلي اإلجمالي يخصص للصحة سنويا، وهي 

من بين النسب العالية عالميا.

2.5.1  التحديات التي تواجه القطاع الصحي في األردن :

 نقص الكوادر الطبية وهجرة أصحاب الكفاءات.. 1
الهجرات القسرية بأعداد تفوق قدرات المملكة على إستيعابهم وتقديم الخدمات العالجية والوقائية لهم.. 2
الديون المتراكمة على الحكومة للمستشفيات التعليمية والقطاع الخاص ومستودعات ومصانع األدوية.. 3
االرتفاع المتزايد ألسعاراألجهزة الطبية واألدوية عالميا. . 4

ويبين الجدول رقم )1-5( بعض المؤشرات ذات العالقة بهذا القطاع.

جدول )1-5( المعلومات السكانية والصحية خالل االعوام 2010 – 2014 )13(

)12( التقرير التقييمي للتنمية املستدامة، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 2015 .

)www.moh.gov.jo( مصدر املعلومات الصحية التقرير االحصايئ السنوي/ وزارة الصحة )13(
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الفصل الثاني : السكان والتجمعات الحضرية 

يالحظ ارتفاع نسبة الحضر )82,6( إلى الريف )17,4( عام 2014مما يخلق إختالل التوازن السكاني.	 
االستقطاب السكاني، وعدم التوازن التنموي، والتوزيع غير المتوازن في مناطق جغرافية محددة.	 
تغطي مساحة عمان، الزرقاء،اربد مساحة 15,67% ويسكنها %71,4.	 
عدم االلتزام بمخططات شاملة الستخدامات األراضي يحدث عدم توازن في توزيع مكتسبات التنمية وتدهور 	 

البئة العمرانية.
59,5% نسبة السكان في عمر العمل مقابل 37,3% أقل من 15 عام + 3,2% بعمر 65عام وأكثر )من 	 

المعالين( مما يسبب الفرصة السكانية.
لعوائد 	  عادل  وتوزيع  المحافظة،  حاجات  التنموي، حسب  القرار  في صنع  المشاركة  الالمركزية  تضمن 

التنمية.
التوجه نحو الالمركزية واالدارة المحلية توفر اطار تشريعي للتنمية الحضرية وتعطي المجتمعات المحلية 	 

دورها وتمكنها.
يالحظ ارتفاع نسبة الحضر )82,6( إلى الريف )17,4( عام 2014مما يخلق إختالل التوازن السكاني.	 
االستقطاب السكاني، وعدم التوازن التنموي، والتوزيع غير المتوازن في مناطق جغرافية محددة.	 
تغطي مساحة عمان، الزرقاء،اربد مساحة 15,67% ويسكنها %71,4.	 
عدم االلتزام بمخططات شاملة الستخدامات األراضي يحدث عدم توازن في توزيع مكتسبات التنمية وتدهور 	 

البئة العمرانية.
59,5% نسبة السكان في عمر العمل مقابل 37,3% أقل من 15 عام + 3,2% بعمر 65عام وأكثر )من 	 

المعالين( مما يسبب الفرصة السكانية.
لعوائد 	  عادل  وتوزيع  المحافظة،  حاجات  التنموي، حسب  القرار  في صنع  المشاركة  الالمركزية  تضمن 

التنمية.
التوجه نحو الالمركزية واالدارة المحلية توفر اطار تشريعي للتنمية الحضرية وتعطي المجتمعات المحلية 	 

دورها وتمكنها.

تعد عملية الحضرنة التي عرفها المجتمع األردني من أركان عملية التغيير والتحديث المهمة، ومساهماً واضحاً 
في التحوالت التي طرأت عليه، وعلى مواقف أفراده وتطلعاتهم، ومحركاً هاماً في خلق مؤسسات إضافية لمواجهة 
الحاجات المتزايدة لألفراد، جراء تزايد النمو السكاني والهجرات الطوعية أو القسرية، وموجات العمالة الوافدة من 
الدول العربية المجاورة ودول شرق آسيا، التي تركز أغلبها في المناطق الحضرية. ومع إزدياد الطلب على موارد 
البيئة الستغاللها من أجل الحصول على الطاقة، وتوفير السكن، إزداد الضغط على المنظومة االيكولوجية والبيئية. 

وأدى إلى تفاقم األوضاع العمرانية، وازدياد تداعياتها في المستقبل المنظور.
شكل )2-1( مثال على التجمعات الحضرية في مدينة عمان 
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 المقدمة 0.2  

التي عرفٍا الهاتهع األردىي هف أركاف عهمية التغيير كالتحديث الهٍهة، الحضرىةتعد عهمية 
ق، كعمِ هكاقؼ أفرادي كتطمعاتٍـ، كهحركان ٌاهان في خمؽ مكهساٌهان كاضحان في التحكالت التي طرأت عؿ

هؤسسات إضافية لهكااٍة الحااات الهتزايدة لؤلفراد، اراء تزايد الىهك السكاىي كالٍارات الطكعية أك 
القسرية، كهكاات العهالة الكافدة هف الدكؿ العربية الهااكرة كدكؿ شرؽ آسيا، التي تركز أغمبٍا في الهىاطؽ 

كهع إزدياد الطمب عمِ هكارد البيئة الستغبللٍا هف أاؿ الحصكؿ عمِ الطاقة، كتكفير السكف، . الحضرية
كأدل إلِ تفاقـ األكضاع العهراىية، كازدياد تداعياتٍا في . إزداد الضغط عمِ الهىظكهة االيككلكاية كالبيئية

 .الهستقبؿ الهىظكر
  في هديىة عهاف التاهعات الحضريةهثاؿ عمِ ( 1-2)الشكؿ 
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1.2 التنمية الحضرية

1.1.2  التغيرات الديموغرافية وأثرها على التجمعات الحضرية 

تعرف المناطق الحضرية إحصائيا بالتجمعات التي يبلغ عدد سكانها )5000( نسمة فأكثر، وتشير اإلحصاءات 
إلى تزايد السكان فيها بنسبة تفوق التجمعات الريفية. فقد بلغت نسبة سكان الحضر82.6% مقابل  17.4% للريف في 
عام 2014 .وتشير البيانات أيضا إلى تضاعف عدد سكان األردن 6 مرات تقريبا خالل الفترة 1952–1995، ثم 
ارتفع عدد السكان من 4.756 مليون نسمة عام 1998 إلى زهاء 6.7 مليون نسمة عام 2014 )باستثناء السوريين(، 
حيث يتوقع أن يبلغ 8.456 مليون نسمة عام 2025. كما يشهد األردن تحوال ديموغرافياً جراء انخفاض نسبة من هم 
دون سن 15 سنة، وارتفاع نسبة من هم في الفئة العمرية   15- 69 سنة. وعلى الرغم من هذا التغير في التركيب 
العمري إال أن المجتمع األردني ال يزال يتصف بالفتوة. إذ أن 37.3% من السكان هم دون الخامسة عشر، و%59.5 
في الفئة العمرية 15-64 سنة،        و3.2 % في الفئة 65 سنة فأكثر. وتمخضت عمليات النمو السريع والتحضر 
خالل العقود الماضية عن نتائج سلبية، كارتفاع معدالت الفقر والبطالة، ومشكلة توفير المسكن المالئم لذوي الدخل 
المتدني، وتآكل خدمات البنية التحتية والخدمات االجتماعية، إضافة إلى مشكالت بيئية واقتصادية واجتماعية أخرى. 
وظهور مناطق السكن العشوائي والمخيمات التي أدت إلى تدهور في البيئة العامة بسبب ارتفاع معدالت االكتظاظ 

السكاني، وعدم توفر الحد األدنى من متطلبات السكن كالساحات والحدائق العامة ومواقف السيارات. 

2.1.2 إدارة التنمية الحضرية  المتسارعة

للتطوير  المالئمة  والبرامج  الشمولية،  والخطط  السياسات  إلعداد  المدن  في  الحضرية  اإلدارة  عمليات  نشأت 
بتأدية  القيام  الناشئة، وتمكينها من  للمشكالت  للسكان، وإيجاد حلول  والنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
التنمية  الحضرية، وتبني عمليات  المناطق  إدارة  المحلية والبلدية؛  الحكومات  المطلوبة. وتقع على عاتق  الوظائف 
الفعالة، وتوفير مستوى معيشة كريمة للمواطنين. حيث إهتم األردن بالحكم المحلي منذ تأسيس اإلمارة في العشرينات 
من القرن الماضي. فعمد إلى إنشاء المجالس البلدية والقروية في مختلف أنحاء المملكة تشجيعا للمشاركة الشعبية في 

الحكم المحلي، وإصدار التشريعات لتنظيم شؤون هذه المجالس.
ومن الجهات المسؤولة التي تبنت عمليات التنمية الحضرية ضمن مناطقها؛ وزارة الشؤون البلدية، البلديات، أمانة 
عمان الكبرى، سلطة إقليم العقبة، سلطة إقليم البتراء، وهيئة المناطق التنموية ودائرة الشؤون الفلسطينية. وفي هذا 
اإلطار فإن وزارة الشؤون البلدية تقوم بتوفير التسهيالت المختلفة للبلديات للقيام بمهامها، وإدارة التحويالت المالية، 
وتعزيز الدور التنموي بإعداد مخططات اإلعمار اإلقليمية والهيكلية التفصيلية لكافة البلديات، والمساهمة في دعم 

وتنمية التجمعات السكانية التي ال يوجد فيها مجالس بلدية.

أما أمانة عمان الكبرى ذات المساحة الجغرافية الواسعة، والطبيعة الطبوغرافية المميزة، والتعداد السكاني الكبير، 
فقد قسمت إلى سبع وعشرين منطقة إدارية تقدم كافة الخدمات البلدية التي نص عليها قانون البلديات وتعديالته لتطوير 

مدينة عمان.

وضمن سعي جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين إلحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، فقد أطلق 
عام 2008 عددا من المناطق التنموية والحرة في مختلف أنحاء المملكة، لتحقيق العدالة االجتماعية وتوزيع مكتسبات 
التنمية على كافة المحافظات والمناطق، وخلق فرص العمل والحد من الفقر، وتحقيق النمو االقتصادي. وجرى أيضا 
الخاصة.  االقتصادية  العقبة  الخاصة في عام 2001 إلدارة وتنظيم منطقة  االقتصادية  العقبة  تأسيس سلطة منطقة 
وتأسيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي عام 2000 لتنمية اإلقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً 

للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي. 

3.1.2 الالمركزية وتعزيز السلطات المحلية/البلديات

بدأ العمل على نظام الالمركزية واإلدارة المحلية في األردن منذ تأسيس المملكة األردنية الهاشمية، بإصدار قانون 
البلديات عام 1925، ونظام التشكيالت اإلدارية عام 1927. ثم صدر عام 1928 القانون األساسي الذي نصت المادة 
26 وما بعدها منه على أن »التقسيمات اإلدارية في شرق األردن، ودرجاتها وأسماءها ومنهاج إدارتها وعناوين 
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مدى صالحية  أما  األمير«.  سمو  بموافقة  التنفيذي  المجلس  يضعه  بنظام  تعين  فيها،  المستخدمين  اإلدارة  موظفي 
الموظفين اإلداريين ونوعها، فتعين بقانون الشؤون البلدية في مدن شرق األردن وبلداتها، وتديرها مجالس بلديه طبقا 
لقانون خاص. وعليه صدر قانون البلديات الجديد رقم 9 لعام 1928، ثم دستورعام 1947، الذي جاء بناء علي قرار 
شعبي تمثل في مقررات المجالس البلدية. إلى ان صدر دستور1952، فتطور التطبيق األردني في اإلدارة المحلية 
كما في المادة 120 منه » إن التقسيمات اإلدارية في المملكة األردنية الهاشمية وتشكيالت دوائر الحكومة ودرجاتها 
وأسماءها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم واإلشراف عليهم وحدود صالحياتهم واختصاصاتهم، تعين 
بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك«، كما نصت المادة 121 منه على » أن الشئون البلدية والمجالس 
المحلية تديرها مجالس بلديه أو محليه وفقا لقوانين خاصة«.  ثم صدر قانون إدارة القرى رقم 5 لعام 1954، وقانون 
البلديات رقم 17 لسنة 1954، وقانون البلديات رقم 29 لعام 1955 ورقم 14 لعام 2007، وقانون البلديات لسنة 
2011 كما صدر نظام التشكيالت اإلدارية عام 1965، 1966،  والنظام رقم 47 لسنة 2000 ، ونظام التقسيمات 

اإلدارية عام 1957، 1972، 1985، 1995، ونظام التقسيمات اإلدارية رقم 46 لسنة 2000 وتعديالته.

وبتاريخ 2004/7/5 أعلن جاللة الملك عبد هللا الثاني دعمه لمشروع الالمركزية اإلدارية في المحافظات، ودعا 
لم  المشروع  أن  إال  رسمي.  بشكل  إلقرارها  تمهيدا  الالزمة  والتشريعات  الدراسات  إعداد  إلى  المسؤولين  جاللته 
يكتب له النجاح بسبب التوجه إلى تطبيق اإلدارة المحلية بشكل متوازن مع البلديات وإتاحة الوقت للتحول المتدرج 
واالقتصادية  السياسية  القيادات  من  عشر  اإلثني  لجنة  بتكوين   2005 عام  الملكية  اإلرادة  صدرت  إذ  المدروس. 
واإلدارية إلعادة النظر في التقسيمات اإلدارية في المملكة، حيث يقسم األردن إلى مناطق تنموية، أوأقاليم يضم كل 
بتحديد  المنتخبة  البلدية  والمجالس  ليقوم  السكان،  من  مباشرة  ينتخب  له مجلس  ويكون  المحافظات،  من  منها عددا 
األولويات، وتطوير الخطط والبرامج ذات العالقة. وبعد ان تم إعداد المقترحات األولية والقيام بتجربة ريادية في 
محافظة مادبا الكتمال خريطتها التنموية وموازنتها الجاهزة، إال أنه تم غض النظر وألسباب سياسية واجتماعية عن 

فكرة األقاليم واالستعاضة عنها بمشروع الالمركزية.

وتم تشكيل لجان وزارية وفنية عام 2009 لوضع سيناريوهات عديدة لشكل الالمركزية في األردن نتج عنها: 
وثيقة مشروع الالمركزية، مشروع قانون المجالس المحلية، مشروع قانون معدل لقانون البلديات، ومشروع نظام 

معّدل للتشكيالت اإلدارية.

وفي عام 2014 تم اقتراح تشريع لشكل اإلدارة المحلية والالمركزية بإدارة وزارة الداخلية، واتفق على تقديم 
خدمة فضلى للمواطنين في مجتمعاتهم المحلية بزيادة المشاركة الشعبية، وتمكينهم من تحديد أولوياتهم لتسند القرار 
التنموي، وتضمن عدالة توزيع عوائد التنمية، وكذلك جرى االتفاق على مراجعة التشريعات لضمان تطبيق اإلدارة 
لإلدارة  الصالحيات  وتحديد  المحافظات،  في  الوزارات  من  المقدمة  الخدمات  وأنجز رصد  مثلى،  بطريقة  المحلية 
المحلية في المحافظات انسجاما مع مبدأ الالمركزية المالية. وبعد االنتهاء من أعمال اللجان المذكورة، تم إعداد مسودة 
مشروع قانون البلديات لعام 2014 وقانون مجالس المحافظات لعام 2014 حيث أنيط بالمحافظين صالحيات تنموية، 
وجرى استحداث موقع مساعد المحافظ لشؤون التنمية ليكون نائبا لرئيس المجلس التنفيذي، وكذلك جرى استحداث 

األمانة العامة لوحدات التنمية في المحافظات.

4.1.2  ظاهرة االستقطاب السكاني وعدم التوازن التنموي

من أبرز مالمح التوزيع السكاني التركز في المدن الرئيسة، واالنتشار الضعيف في تجمعات صغيرة ومتناثرة 
يصل تعدادها في كثير من األحيان إلى أقل من 300 نسمة، حيث ال تشكل بؤرا تساعد على استقطاب أنشطة اقتصادية 
الفقر  مشكلة  من  يعّمق  مما  المتوفرة،  العمالة  تستوعب  مجدية  استثمارية  فرص  توفير  إلى  تؤدي  وال  واجتماعية، 
وغيرها من المشكالت االجتماعية. بينما يشتد التركز في المدن الرئيسة؛  ويترتب على ذلك آثار سلبية تصيب النواحي 

االجتماعية واالقتصادية واألمنية، وصحة البيئة ويزداد الضغط على مرافق المدن ويتناقص عمرها االنتاجي.

كما يتصف األردن بالتوزيع غير المتوازن للسكان في منطقته الجغرافية، فبينما تشكل مساحة محافظات العاصمة 
عمان، وإربد، والزرقاء ما نسبته 15.67% من إجمالي مساحة المملكة؛ تضم ما نسبته 71.4% من مجمل سكان 
المملكة. ومن هنا تتضح أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق المختلفة في البلد الواحد.  ولغايات التنمية الشاملة قسمت 

المملكة إلى ثالثة أقاليم هي :
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1 . 2013 لعام  سكانه  عدد  وبلغ  جرش(،  عجلون،  المفرق،  )إربد،  هي  محافظات  أربع  ويضم  الشمال،  إقليم 
)1.815.300( نسمة، بنسبة  )27.8%( من مجموع سكان المملكة وبمساحة 28.943 كم2 بنسبة 32.6% من 

مساحة المملكة.
إقليم الوسط، ويضم أربع محافظات هي )العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مادبا(. وبلغ عدد سكانه )4.102.200( . 2

نسمة، بنسبة )62.8%( من مجموع سكان المملكة، وبمساحة 14.399 كم2 بنسبة 16.2% من مساحة المملكة.
إقليم الجنوب، ويضم أربع محافظات هي )الكرك، معان، الطفيلة، العقبة(، وبلغ عدد سكانه )612.500( نسمة، . 3

وبنسبة )9.4%( من مجموع سكان المملكة وبمساحة 45.436 كم2 وبنسبة 51.2% من مساحة المملكة.

ولكل إقليم خصائصه التي تميزه من ناحية الطبيعة الطبوغرافية والمناخية والبيئية وعدد السكان والمصادر الطبيعية 
والعمود االقتصادي لكل منها. وقد جاء هذا التقسيم ضمن استراتيجية الدولة في تطوير التنمية للمراكز الحضرية 
المنتشرة في كل إقليم تمهيداً لتأمين التوازن التنموي والبيئي والعمراني بين هذه األقاليم. إذ قامت الحكومات األردنية 
بتبني استراتيجيات معينة للتنمية الحضرية في األردن، وتطويرها وفق المتغيرات من خالل إقامة المشروعات التنموية 
المنتجة ضمن المراكز الحضرية القائمة أو المنوي انشاؤها، لرفع مستوى المعيشة من خالل توظيفها في توفير فرص 
العمل، والنهوض بمستوى البنى التحتية للمراكز الحضرية وفق برامج تنفيذية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في 
مجاالت التعليم والصحة والثقافة والسياحة والخدمات االجتماعية بطريقة مستدامة شاملة، ووقف التصحر، وتنمية 
البوادي والمحافظة على األراضي الزراعية، وحماية البيئة، وتطوير واعتماد المعايير المناسبة في إدارة الموارد 
الطبيعية والبشرية بوجه شامل. وبالرغم من بعض المعوقات التي إعترضت برامج التنمية إال أن األردن استطاع 
تخطي معظمها، وحقق نجاحات واسعة في مجال تنميه المراكز الحضرية.  فقد تبني إنشاء المدن الصناعية، وفرض 
التعليم األساسي في المدارس، وإنشاء مراكز األمومة والطفولة، والمراكز االجتماعيه الثقافية، والمكتبات، واألسواق 
الشعبية، والنوادي الرياضية والثقافية، والمراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة، وتبني المشروع الوطني 

لتخضير البلديات، ونفذ برنامج حزمة األمان االجتماعي لمعالجة مراكز الفقر واالكتظاظ السكاني.

5.1.2  التحديات في مجال التنمية الحضرية 

على الرغم من اإلنجازات التي تحققت على صعيد التنمية الحضرية، إال أن المركزية هي من أهم التحديات التي 
تحول دون قيام البلديات عموما بمهامها على النحو المحدد في القانون، كما أن غياب مهمة التخطيط لدى المجالس 
وركونها للمعالجة اآلنية للقضايا الخدمية، وقصورها المالي مما يساهم في عجزها عن القيام بتقديم الخدمات المطلوبة، 
ويفاقم عدم التوازن بين النفقات واإليرادات ويربك الخطط والبرامج التنفيذية، ويؤدي إلى التوسع العشوائي، ويرتب 
تبعات مالية وبشرية إضافية إليصال الخدمات لمناطق التوسع، ثم إن تعدد الجهات القائمة على تنفيذ الخطط والبرامج 

التنفيذية وتفاوت قدراتها وتداخل صالحياتها يفاقم تلك التحديات.

6.1.2  اإلنجازات في مجال التنمية الحضرية

مشروع الخطط التنموية الشاملة للبلديات: ويهدف إلى الخروج بخطة تنموية شاملة لكل بلدية تساهم في عدالة 	 
توزيع األنشطة االقتصادية واالجتماعية على كافة مناطقها. 

إقرار قانون البلديات لعام 2011 والذي حصل بموجبه إجراء االنتخابات البلدية.	 
مشروع استراتيجية تطوير المدن ويقترح البرنامج وضع استراتيجيات تطوير المدن خارج العاصمة عمان.	 
مشروع استعماالت األراضي: قامت وزارة الشؤون البلدية بوضع مخطط وطني شامل الستعماالت األراضي، 	 

ليكون دليال توجيهيا في توضيح التوجهات التنموية والتوسعات السكانية. 
مشروع تعزيز التنمية االقتصادية المحلية في األردن: جاء هذا المشروع لدعم البلديات األردنية  في تحديد الدور 	 

القيادي في تعزيز التنمية المحلية ومدته من 2015-2011 .
مشروع تخطيط إقليم الوسط: تبنت أمانة عمان الكبرى موضوع دراسة إقليم الوسط تنموياً، والذي يشمل ضمن 	 

حدوده العاصمة عمان الكبرى، بهدف دراسة أثر البعد اإلقليمي للعاصمة عمان على المراكز الحضرية والريفية 
المنتشرة في اإلقليم.

المصادقة على أنظمة واجراءات دائرة الشؤون الفلسطينية المتعلقة بالسكن والبناء في مخيمات الالجئين والنازحين 	 
وتعديل النظام المالي واإلداري للجان الخدمات في المخيمات والنظام اإلداري للهيئات اإلستشارية في المخيمات.
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7.1.2  التوصيات في مجال التنمية الحضرية

 إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحكم المحلي واإلدارة المحلية مثل قانون تنظيم المدن والقرى ونظام األبنية 	 
والتنظيم للبلديات .

تطوير األسس المتبعة في رسم استراتيجيات النمو الحضري، وتبني سياسة التخطيط الشمولي للمدن، وإعداد 	 
وثائق الخطط التنموية الشاملة على مستوى المدن واألقاليم .

زيادة فعالية إدارة الموارد الطبيعية في اإلقليم الواحد من خالل إنشاء المشروعات االنتاجية المنافسة.	 
تطوير خدمات البنية التحتية المقدمة للمراكز الحضرية لتواكب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، بخاصة 	 

ما يتعلق بمياه الشرب وإدارتها .
توفير الموارد المالية الالزمة إلنجاز استراتيجيات ومشروعات وبرامج  التنمية الحضرية .	 
تقوية أداء التحصيالت الضريبية  في البلديات.	 
واستعماالت 	  النمو  إتجاهات  توضح  التي  المكانية  المخططات  إلى  استناداً  المدن  لتنمية  متكاملة  خطط  وضع 

األراضي.
وضع خطة وآلية لمواجهة الوضع السياسي في المملكة نتيجة الحروب المتكررة في الدول المجاورة والتي أدت 	 

إلى الهجرات القسرية.
التأكيد على التنمية المستدامة لألقاليم من خالل التوزيع المتوازن للسكان وفرص العمل وخدمات البنية التحتية.	 
التخطيط وتوجيه وبرمجة اإلعمار في المراكز الحضرية والريفية ضمن اإلقليم الواحد لتحقيق التوازن البيئي 	 

واالقتصادي بين األقاليم.
وضع الخطط التنموية المستقبلية لألقاليم وفق خصوصية كل إقليم وموارده الطبيعية .	 
صياغة خطة وآلية لتحقيق التكامل المطلوب في كافة المجاالت بين األقاليم .	 
المحافظة على مصادر المياه والموارد الطبيعية، والقدرة على إدارتها ضمن أقاليم المملكة. 	 

2.2  االنتشار الحضري في غياب المخططات الوطنية الشمولية واستنزاف األراضي الزراعية

1.2.2 التخطيط والتصميم الحضري المستدام

يمثل التخطيط في األردن عنصرا هاما في العملية التنموية. ويرتبط هذا الهدف المحوري بتحقيق التوازن اإلقليمي 
في توزيع السكان واألنشطة االقتصادية واالجتماعية، كأساس لتضييق الفوارق وتجسير الفجوات والحد من معوقات 
التنمية، وتمكين البلديات من استخدام أدوات التخطيط التنموي الشامل، وإعداد استراتجيات تنمية المدن، والمخططات 

الهيكلية وفق أسس علمية مدروسة.

ونظراً لطبيعة التنمية العمرانية وما تتطلبه من منهجية تخطيط سليمة، وانطالقاً من دور وزارة الشؤون البلدية 
وأمانة عمان في توجيه وضبط التنمية العمرانية، وضمان توفر الخدمات والمرافق لتحقيق بيئة عمرانية تتالئم مع 
إعداد  العمل في عام 2006 على  بدأ  الثاني،  الملك عبد هللا  المضطردة، وبناء على توجيه جاللة  السكانية  الزيادة 
خريطة استعماالت األراضي لجميع مناطق المملكة على مرحلتين: تضمنت األولى إعداد مخطط شمولي الستعماالت 
األراضي للمملكة بوجه عام، وتضمنت المرحلة الثانية )2008-2012(، إعداد مخططات شمولية تفصيلية لمراكز 
المحافظات، وتحديداً للمناطق التي تقع ضمن الحدود التنظيمية للبلديات. حيث تم إعداد وتنفيذ 56 مخططا شموليا 
تنمويا للبلديات )من أصل 93 مخططا( لمناطق السلط الكبرى وماحص والفحيص وعين الباشا الجديدة والعارضة 
بلديات  وكافة  الكبرى،  ومادبا  وعجلون  جرش  محافظات  وبلديات  وبيرين،  الرصيفة  بلديتي  إلى  إضافة  الجديدة، 

محافظة إربد. 

اعتمدت هذه المخططات على تكوين رؤية للعشرين سنة المقبلة، وتكوين التوجهات والسياسات الالزمة إلدارة 
السياسات واألطر  الطبيعة والتراث والنمو االقتصادي والحضري، وتقديم أفضل  بين  التوازن  النمو في إطار من 
التنظيمية إلحتواء وتوجيه النمو الحضري والتنمية، وتتصف الخطط بالمرونة ويمكن تصحيح مسارها بناء على نتائج 

المتابعة والبحث المستمر لإلمكانات الكامنة بمشاركة شعبية واسعة .
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إنطلقت مبادرة المخطط الشمولي لمدينة عمان عام 2006 إلعداد مشروع تخطيط جاد وشامل، بحيث تمثل هذه 
الوثيقة إلى حد ما أسلوبا غير تقليدي في التخطيط المدني والحضري والمحلي. وخالل وضع المخططات الشمولية 
تم  المتروبوليس 2025 نموذجاً، بحيث  المدينة  الخامسة/خطة نمو  المرحلة  الشمولي  أتخذ مخطط عمان  للبلديات، 

تطويعه لتطوير كل بلدية حسب واقعها واحتياجاتها واألهداف المنشودة من تطويرها.

وجرى إعداد المخططات الشمولية لمناطق محددة ذات ميزات تنافسية خاصة، مثل قضاء األزرق، ومنطقة جبل 
عجلون، ومنطقة وادي األردن،  ولواء الرويشد.

2.2.2  التوسع في تنظيم األراضي السكنية واستنزاف األراضي الزراعية

األراضي  تنظيم  طلبات  وازدادت  والثمانينات،  السبعينات  فترة  في  السكنية  لألراضي  والحاجة  الّضغط  إزداد 
مّما أّدى إلى توّسع كبير وعشوائي في األراضي المنظمة، حيث كانت أغلب هذه التوسعات على حساب األراضي 
الدراسات  من  العديد  أجمعت  لقد  وضواحيهما.  وإربد  عمان  مثل  الكبرى،  المدن  مناطق  في  وبخاصة  الزراعية، 
الوطنية على إتساع المساحات المنظمة، وعلى عدم كفاءة توزيع فئات التنظيم، حيث أشارت إلى وجود نقص في 
قطع األراضي السكنية المنظمة باستعمال سكن )د( والتي تالئم األسر ذات الدخل المنخفض، ووجود فائض في قطع 
األراضي السكنية كبيرة المساحة من الفئتين )أ،ب(. كما بينت انه ال تكاد توجد مساحات منظمة باستعمال سكن )هـ( 

والسكن الشعبي والتي تالئم األسر األفقر في المجتمع.

3.2.2  تحسين إدارة األراضي في المناطق الحضرية بما في ذلك معالجة الزحف العمراني

المدروسة،  االستراتيجيات  ووضع  التخطيط  خالل  من  تبدأ  التى  المستدامة  التنمية  على  التركيز  من  هنا  والبد 
وتحقيق األهداف مرورا بحشد الطاقات واإلمكانات البشرية والمادية واإلدارية، واالرتقاء بمستوى األداء والتعبئة 

المجتمعية من خالل المشاركة الفعالة، وتقييم األداء ومدى تحقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة بكل أبعادها.

يعتبر مشروع إعداد مخططات عمرانية تنموية شامله للبلديات بما تحتويه من إستراتيجيات ومفاهيم نقلة نوعية 
في مجال تنظيم المدن األردنية، إذ أن عدم وجودها سابقا إنعكس على واقع المدن على مر السنين، وأدى إلى عدم 
التوازن في توزيع مكتسبات التنمية، وفي بعض المدن أدى إلى ارتفاع أسعار األراضي لزيادة الطلب عليها وغياب 

الزيادة في العرض، مما قلل فرصة ذوي الدخل المحدود في الحصول على أراضي داخل المدن.

في  السلبية  البيئية  اآلثار  من  عدد  إلى  عليها  المتزايد  الطلب  نتيجة  األراضي  استهالك  تسارع  عمليات  وتؤدي 
المملكة. كذلك فإن الحاجة ملحة لتبني تخطيط عمراني مرن لتحسين إدارة األراضي في ظل الهجرات القسرية التي 

تتعرض لها المملكة ضمن إطار النقاط التالية:

تسارع التوسع العمراني العشوائي على حساب األراضي الزراعية.	 
زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات البيئية القائمة .	 
زيادة اآلثار البيئية لعمليات البناء، سواء ما يتعلق بالطلب على الموارد أو إنتاج المخلفات.	 
الضغط المتزايد على الخدمات والمرافق العامة والحاجة لمزيد منها نتيجة لزيادة عدد السكان.	 
تحقيق العدالة االجتماعية في مجال توزيع األعمال والوظائف لجميع المناطق.	 

4.2.2  تطوير وتحسين مواقع السكن العشوائي والمخيمات والحد من انتشارها

نشأت المناطق العشوائية في األردن نتيجة النمو السكاني المضطرد الناتج عن الزيادة الطبيعية للسكان والهجرات 
الداخلية والخارجية إلى المدن الرئيسة الكبرى. مما أدى إلى إختالل التوازن السكاني بين الحضر والريف، وأثر سلبا 
على التنمية. وقد تنبهت الهيئات المعنية بالتخطيط والتنظيم في األردن إلى خطورة تزايد ظاهرة االنتشار العشوائي 
لألبنية والتجمعات السكانية داخل المدن وخارجها. وقامت الحكومة األردنية منذ السبعينات من القرن الماضي باتخاذ 

مجموعة من اإلجراءات ساهمت إلى حد كبير في وقف انتشار هذه الظاهرة على النحو التالي:

واالقتصادي 	  االجتماعي  األمن  تحقيق  في  بالمساهمة  الحضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  المؤسسة  قامت 
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والمناطق  الخدمات،  المتدنية  للمناطق  التحتية  البنية  لتحسين  مشروعات  بتنفيذ  المستدامة  والتنمية  للمواطنين، 
العشوائية، وتحسين أوضاعها من النواحي االجتماعية واالقتصادية. وشمل ذلك )39( موقعا تتضمن )11( مخيما 
و)28( موقع سكن عشوائي، أفاد منها ما يزيد عن )450( ألف مواطن، وتطوير )139( من المباني االجتماعية.

تنفيذ برنامج التطوير الحضري لمناطق متدنية الخدمات. وتضمن ثالثة مشروعات هي التطوير الحضري األول، 	 
تحسين  إستهدف  برنامج  األمان، وهو  برنامج حزمة  بداية عام 1997 على  منذ  العمل  وتم  ،والثالث،  والثاني 

خدمات البنى التحتية واالجتماعية في معظم األحياء الفقيرة في كافة مناطق المملكة.
 

وقامت وزارة الشؤون البلدية بما يلي:

إجراء تعديالت على أنظمة وتعليمات البناء والتنظيم إليجاد حلول للمباني العشوائية ووضع حد للنمو والتوسع 	 
والبناء العشوائي. 

اإليعاز لكافة البلديات بتكثيف الرقابة اإلنشائية، وعدم السماح بإقامة أي نوع من االنشاءات إال حسب المخططات 	 
التنظيمية المصدقة.

معالجة البؤر العشوائية وتحسين خدمات البنى التحتية في األحياء العشوائية والمناطق الفقيرة، وتوجيه بعض 	 
المنح والمساعدات الفنية والمالية إليها.

وضع المخطط الشامل الستعماالت األراضي ليكون دليالً توجيهياً في توضيح التوجهات التنموية والتوسعات 	 
السكنية  التوسعات  مواقع  وتحديد  الطبيعية،  الزراعية  المصادر  على  والمحافظة  االستثمار،  وتوجيه  السكانية، 
والمشروعات االقتصادية وغيرها من االستعماالت. وفي هذا المجال فانه ولغاية عام 2013 هناك )79( من 

أصل )93( بلديه تعمل حسب مخططات شمولية.

وعن طريق دائرة الشؤون الفلسطينية؛ 

     تنفذ الحكومة مشروعاً لترميم مساكن األسر الفقيرة، ضمن مداخالت لكل عائلة مستحقة، وبواقع غرفة ومطبخ 
وحمام. ويمكن تلخيص إجمالي هذا المشروع كما يلي: -

جدول )2-1(: عدد المداخالت السنوية للفترة )2014-2005(

هذا باإلضافة إلى المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية وصيانتها في المخيمات وبالتعاون مع وكالة الغوث 
الدولية والدوائر الرسمية األخرى.

5.2.2 التحديات في مجال االنتشار الحضري في غياب المخططات الوطنية الشمولية واستنزاف األراضي الزراعية

زحف العمران العشوائي على األراضي الزراعية.	 
الكثافة المتزايدة للسكان في المناطق الحضرية والريفية.	 
تدهور البيئة العمرانية وتداخل استخدامات األراضي غير المتجانسة في المدن والقرى.	 
عدم التوازن في توزيع خدمات اإلسكان والمرافق في كافة المناطق.	 
تزايد مشكالت النقل والمرور.	 
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  )٢٠١٤- ٢٠٠٥(عدد المداخالت السنویة للفترة ): ١-٢(الجدول         

  
 اجمالي المخصص عدد المداخالت السنة
 ارملیون دین ١.٥ ٣٣٠ ٢٠٠٥
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عدم إدراج االعتبارات البيئية بشكل فعال في السياسات القطاعية.	 
عدم إعتماد المرونة في أسس التخطيط العمراني، حيث أنه ينظم عملية نمو المدينة ويحقق األهداف التي يتشارك 	 

المجتمع مع المخططين في اختيارها، ويتميز التخطيط المكاني بشقيه التنموي والعمراني بقدرته على معالجة 
المرونة  لتحقيقها ومراعاة مبادئ  المستقبلية منها بواسطة وضع أهداف وسياسات  القائمة، واستيعاب  المشاكل 

والشمول والتكامل بين كافة الخطط، والعمل على إستدامتها.
الكفاءات 	  وتدريب  تطوير  حيث  من  الوطني  المستوى  على  المستحقة  األهمية  الحضري  التخطيط  إيالء  عدم 

ورعايتها.
عدم كفاية الكوادر المتخصصة في التخطيط العمراني.	 
ضعف في توظيف المؤشرات السكانية في عملية التخطيط التنموي، وعدم توفر البيانات الدقيقة والموحدة المتعلقة 	 

بالهجرة.     
نقص أو ندرة المشروعات البحثية والنوعية المتعلقة بالتخطيط الحضري واستخدامات األراضي المستدامة.	 

األراضي  واستنزاف  الشمولية  الوطنية  المخططات  غياب  في  الحضري  االنتشار  مجال  في  اإلنجازات    6.2.2
الزراعية

 تحديث نظام األبنية والتنظيم الجديد الذي جرى إعداده لمدينة عمان بما يتواءم ومفردات التخطيط المستدام.	 
قامت وزارة الشؤون البلدية عام 2010 باجراء تعديل جذري على قانون تنظيم المدن والقرى، ليصبح قانون 	 

تخطيط وتنظيم المدن واألبنية، والذي لم يقر بعد ليحتوى مستويات التخطيط المختلفة إبتداء من أنواع الخطط 
ومحتويات كل نوع من هذه المخططات والجهات المسؤولة عن المصادقة عليها .

أعدت وزارة الشؤون البلدية وثائق معايير التخطيط والتي تحدد إطار العمل التنظيمي للتخطيط الحضري في 	 
المملكة.

إعداد 	  على  الحضرية وعمل  للتنمية  معهد عمان  أنشأ  المعنية. حيث  الكوادر  وإيجاد  التخطيطي  العمل  مأسسة 
المخططات الشمولية للبلديات، إال أنه لم يستمر ألسباب إدارية ومالية. وجرى استحداث الدوائر المعنية بالتخطيط 
في أمانة عمان ووزارة الشؤون البلدية ألجل االهتمام بالوضع القائم من ناحية، وباحتياجات ومتطلبات المواطنين، 

والمشاكل العمرانية الراهنة والملحة من ناحية اخرى.
التحديث المستمر ألنظمة عمل دائرة الشؤون الفلسطينية.	 

األراضي  واستنزاف  الشمولية  الوطنية  المخططات  غياب  في  الحضري  االنتشار  مجال  في  التوصيات    7.2.2
الزراعية

استعادة التنوع الحيوي والطبيعي والتوجه نحو تخطيط أخضر للبيئات العمرانية.	 
حماية البيئة من الملوثات  بكل أنواعها القائمة والمستقبلية.	 
الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها بتوظيف جودة اإلدارة في استخدام الموارد الطبيعية واستغاللها بأقل 	 

فاقد وأكبر عائد ممكن.
تقليل الطاقة المستنفذة في التنقل داخل المنطقة العمرانية الواحدة.	 
تقليل استخدام الطاقة غير المتجددة والموارد الناضبة واستبدالها بمواد ومصادر متجددة.	 
البناء واإلنشاء البيئي في المناطق الحضرية واإلفادة من البنى التحتية القائمة.	 
التخطيط والتصميم المرن بشكل يوائم احتياجات ومعدالت النمو السكاني المتغيرة.	 
تشجيع االستعمال المتعدد لألراضي. 	 
خلق فراغات صحية ومريحة وصديقة للبيئة. 	 
مأسسة العملية التخطيطية على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية.	 
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3.2  تطوير السياسات اإلسكانية لتحسين فرص الحصول على السكن المالئم

1.3.2  التشريعات الحضرية

بناء على عقد الخمسينات التأسيسي في موضوع المجتمعات المحلية، واستجابة للتغيرات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية والتكنولوجية، وحاجة المجتمع للمزيد من المشاركة والحصول على الخدمات، فقد تبنى األردن العديد من 
القوانين واألنظمة، وتأسست العديد من الدوائر والمؤسسات العامة والوحدات المحلية. وتكونت تشريعات المجتمعات 
إلى نظام  المحافظات  المحافظات، والبلديات، والقرى والمخيمات. حيث يستند نظام  أنظمة هي:  المحلية من ثالثة 
التشكيالت اإلدارية رقم 16 لعام  1962، وقسمت المملكة فيه إلى محافظات وألوية وأقضية ونواحي، ويعد نظاًما 
من عدم التركيز اإلداري أكثر منه نظاًما المركزيًا، ذلك ان المحافظة هي جزء من وزارة الداخلية تأتمر بأمرها 
وتخضع لرقابتها اإلدارية. والمحافظة في الواقع أقرب إلى النظام المركزي منه إلى النظام الالمركزي. كما خاض 
األردن تجربة الجماعات المحلية التي قامت في المجالس القروية وعمل على سن وتطبيق قانون إدارة القرى رقم 5 
لعام 1954، وفي البلديات عمل على تطبيق قانون البلديات رقم  29 لعام 1955 وتعديالته والتي يمكن إعتبارها 

تجارب مرتبطة بالمجتمعات المحلية فعالً. 

أما في مجال اإلسكان فان القضايا التشريعية التي جرى العمل عليها هي كما يلي:

إقرار قانون المالكين والمستأجرين رقم )30 ( لسنة 2000 لتحقيق التوازن في العالقة بين المالكين والمستأجرين 	 
وتحفيز المستثمرين لالنتاج السكني بغرض التأجير.

تطبيق قرار رقم )1932( بتاريخ 2006/8/5، وسيتم تفصيله ضمن سياسات التمكين تاليا. 	 

إصدار المسودة األولية لقانون تنظيم قطاع اإلسكان بمشاركة القطاعين العام والخاص، لتنظيم عمل القطاع ضمن 	 
بيئة تشريعية مناسبة تضمن حماية كافة األطراف في العملية اإلسكانية. 

البلديات عام 1925 واستمر  وفي مجال عمل البلديات، فقد تبلور عملها من خالل إصدار قانون تنظيم شؤون 
تطبيق القانون حتى صدور قانون البلديات رقم 9 لسنة 1938. وصدر قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والذي 
إعتبر المجلس البلدي أحد وحدات اإلدارة المحلية في األردن، وأعطي المجلس البلدي بموجب قانون البلديات أعاله 
الشخصية اإلعتبارية، واستقالل مالي وحق التملك والمقاضاة. ثم صدر قانون البلديات رقم 13لعام 2011 وقد أضاف 
الدور التنموي للبلديات باإلضافة إلى عدد من التعديالت على االنتخابات ومشاركة المرأة. أما على مستوى التخطيط 
العمراني وتنظيم المناطق الحضرية فقد تم إصدار أول نظام عام 1933، ثم صدر قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 
رقم 79 لسنة 1966، وتضمن تشكيل سلطات التنظيم وتحديد مهام وصالحيات لجان التنظيم، واحتوى على أحكام 
تنظيم وبناء ومراقبة لإلعمار وحماية البيئة من التلوث، وفرض عقوبات جزائية وجرم مرتكبي المخالفات. وبموجب 
هذا القانون تم إصدار أنظمة من أهمها نظام تنظيم األبنية رقم 19 لعام 1985 للمناطق التي تقع داخل حدود التنظيم، 
ونظام تنظيم استعماالت األراضي رقم 6 لعام 2007 لضبط عملية اإلعمار وتوجيه االستثمار في المناطق التي تقع 

خارج حدود مناطق التنظيم.

وفي المجال البيئي جاء القانون رقم 52 لعام 2006 لحماية البيئة والمحافظة عليها بما ينسجم مع االتفاقيات البيئية، 
والمساهمة في المحافظة على الصحة البشرية والبيئية وحمايتها من التلوث. وبموجب هذا القانون صدرت مجموعه 
من األنظمة والتعليمات تحافظ على التنمية المستدامة لإلنسان والبيئة، وذلك بااللتزام بالشروط البيئية والمواصفات 
التنمية  السياسات والبرامج والمشروعات الالزمة لتحقيق  البيئة. وتم وضع  التي تحد من ملوثات عناصر  القياسية 

المستدامة.

المخيمات والهيئات االستشارية في  الناظمة ألعمال لجان خدمات  التعليمات  المخيمات فقد اعتمدت  وفي مجال 
المخيمات وتنظيم إجراءات دائرة الشؤون الفلسطينية المتعلقة بالسكن والبناء في مخيمات الالجئين والنازحين ومنح 

حق االنتفاع باألراضي الخالية.
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2.3.2  سياسات تمكين وصول السكن للمواطنين 

تنفيذا لتوصيات االستراتيجية الوطنية لإلسكان التي تم إقرارها عام 1989، فقد تم إعادة هيكلة قطاع اإلسكان عام 
1996. حيث إشتمل برنامج إعادة الهيكلة على مجموعة من اإلصالحات في قطاع اإلسكان تتلخص بقيام الحكومة 
العامة  المؤسسة  الحكومة من خالل  المباشر لإلسكان، وينحصر دور  المنتج  ليصبح  الخاص  للقطاع  الُممكن  بدور 
لإلسكان والتطوير الحضري في رعاية وتنظيم أداء قطاع اإلسكان في المملكة من خالل تطوير السياسات في مجال 

التشريعات اإلسكانية التى تمت اإلشارة اليها. وتوضح الفقرات التالية اجراءات الحكومة في مجاالت متعددة. 

التشريعات اإلسكانية: إتخذت الحكومة األردنية منذ منتصف العام 2010 وحتى نهاية العام 2011 مجموعة من 
أبرزها إعفاء  المواطنين األردنيين. كان  المساكن على  لتخفيف عبء ارتفاع أسعار  العقارات  القرارات في مجال 
التسجيل  وتخفيض رسوم  الملكية،  وتسجيل  نقل  من رسوم  م2   )150( من  أقل  مساحتها  تبلغ  التي  السكنية  الشقق 
وضريبة بيع العقار من )10%( إلى )5%( للشقق التي تزيد مساحتها عن )150(م2 بحد أعلى )300(م2. وتخفيض 
ضريبة المبيعات على حديد التسليح من )16%( إلى )8%(.  وفي بداية عام 2012 تم الرجوع للقرار رقم )1932( 

بتاريخ 2006/8/5 الوارد ذكره آنفا، علماً بأن أثر هذا التخفيض على كلفة المساكن قليل جداً.

التأجير السكني: قامت الحكومة بتطوير بنود قانون المالكين والمستأجرين بهدف تفعيل عمل القطاع بما يساهم في 
تحفيز المستثمرين للبناء ألغراض التأجير، وتخفيض مستوى أجور المساكن الجديدة نتيجة لزيادة العرض المتوقع، 
وتخفيض المفقود في االقتصاد الناتج عن االستثمار في المساكن المغلقة، وتخفيض الجدل والنزاعات حول األجور 
القديمة. ومن أهم التعديالت التي جاءت بموجب القانون هدفت إلى توفير عالقة متوازنة بين المالكين والمستأجرين.

التنظيم: لقد تم اعتماد سياسة تخفيض الفئات السكنية من سكن )أ( وسكن )ب( إلى سكن )ج( وسكن )د( بهدف 
توفير مزيد من القسائم السكنية بمساحات صغيرة يمكن أن تلبي احتياجات ذوي الدخل المتدني.

خدمات البنية التحتية: بلغت نسبة االنفاق الحكومي على البنية التحتية إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
)3.01%( خالل العام 2012، منخفضةً بنسبة ) 2.04%( عن العام 2011. كما بلغ نصيب الفرد من اإلنفاق على 
خدمات البني التحتية على مستوى المملكة خالل العام 2012 حوالي )49.5( دينار سنوياً، منخفضاً بنسبة )%40( 
مقارنة مع عام 2011. وتشير البيانات إلى أن نسبة األسر التي تتصل مساكنها بشبكة المياه، والكهرباء، والصرف 

الصحي على المستوى الوطني هي )96.7%(،  )99.9%(، )59.7%( على التوالي خالل العام 2012.

التمويل اإلسكاني: سعت الحكومة إلى إجراء إصالحات مؤسسية وتشريعية ومالية تشكل في مضمونها تحرير 
قطاع التمويل االسكاني من معوقات اإلقراض السكني طويل األجل. تمثل ذلك بحشد الموارد المالية، وتشجيع إنشاء 
مؤسسات التمويل غير المصرفية، وتعزيز المنافسة المتكافئة في سوق التمويل االسكاني. كما تعددت أساليب التمويل 

مثل العمل على أسس تجارية من منظور إسالمي. 

3.3.2  التحديات في مجال تطوير السياسات اإلسكانية لتحسين فرص الحصول على السكن المالئم

من  العديد  إدخال  ورغم  والتعليمات.  واألنظمة  القوانين  من  بعدد  مؤطر  األردن  في  المحلية  اإلدارة  عمل  إن 
التعديالت على التشريعات إال أنها ال تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتواكب المستجدات التنموية. 

إستمرت الحكومة في تنفيذ منظومة االصالحات المؤسسية والتشريعية والمالية بما في ذلك تحرير قطاع التمويل 
االسكاني من معوقات االقراض السكني طويل األجل، وحشد الموارد المالية وتشجيع إنشاء مؤسسات التمويل غير 
المصرفية وتعزيز المنافسة المتكافئة في سوق التمويل االسكاني، كما تم العمل حسب استراتيجيات وبرامج تمويل 
إسكاني متعددة. باإلضافة إلى االستمرار في توفير برامج التمويل لتلبية الطلب المتزايد على القروض السكنية بغرض 
تمكين المواطن من شراء وحدة سكنيه ضمن مقدرته المالية، وتوفير برامج لدعم التمويل االسكاني الموجه لفئات 
الدخل المتدني. كما تسعى الحكومة لتعديل التشريعات في القطاع المصرفي فيما يخص شروط االقراض من أجل 
السكن من البنوك لألفراد، وتطوير التشريعات المتعلقة بمدخالت االنتاج السكني كتشريعات األراضي، البنية التحتية، 
المواد األولية، وتشريعات الرسوم المتعلقة بملكية المسكن والسعي لتوفير قنوات تمويل غير رسميه لتوفير القرض 

السكني بشروط ميسرة. 
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4.3.2  التوصيات في مجال تطوير السياسات اإلسكانية لتحسين فرص الحصول على السكن المالئم

توفير الدعم السياسي لتطوير التشريعات لالرتقاء بفكر وتطبيقات اإلدارة المحلية، خاصة فيما يتعلق بالتوجه نحو 	 
الالمركزية، والجهود المبذولة لتحقيق أفضل الممارسات من حيث التقسيمات اإلدارية، وتفويض الصالحيات، 
توزيع األدوار والمسؤوليات، وتحديد المرجعيات، والتوجهات المستقبلية، وما يترتب على ذلك من كيفية إتخاذ 

قرار التخطيط في المحافظات والبلديات.

توفير إطار تشريعي للتنمية الحضرية يتم بموجبه إعطاء المجتمعات المحلية دورها في المشاركة والتمكن من 	 
إدارة محلياتها، وإعداد خطط التنمية في مناطقها وتحديد أولوياتها من المشروعات االستثمارية المالئمة بهدف 

ضمان استدامة المشروعات.

إعتماد النهج التشاركي في وضع وتعديل التشريعات، والتكامل في السياسات واألدوار والمسؤوليات بين كافة 	 
الجهات الرسمية، والتنسيق على المستويين الوطني والمحلي وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية بخاصة فيما 

يتعلق ببناء القدرات.

إجراء االصالحات التشريعية لتوفير البيئة التمكينية لوضع نظام الالمركزية المرغوب به، ليكون منسجماً مع 	 
السياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي للدولة.

ضرورة أن تضمن التشريعات مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد النظام، بخاصة أنها تساهم في توعية 	 
للنظام والتجأوب مع  المحلي  المجتمع  إلى ضمان قبول  الالمركزية. حيث يؤدي ذلك  بمفاهيم  المحلي  المجتمع 

التغيير وتحقيق األهداف المرجوة.

التنمية 	  بمعايير  وااللتزام  العمرانية  المالمح  برسم  البلدية  الشؤون  وزارة  تقوم  الحضري  التخطيط  مجال  وفي 
لمشروعات  وديمومة  السكان،  لحياة  آمنه  بيئة  تشريعي يضمن  بغطاء  متكاملة وفق خطط،  تحتية  بنيه  وتوفير 
التطويرفي جميع المناطق الحضرية. وفي مجال تخطيط المشروعات في المناطق الحضرية تقوم بتقديم الدعم 

اللوجستي والمالي من خالل بنك تنمية المدن والقرى والمنح الدولية.

4.2  االنتاج السكني

1.4.2  العجز في تلبية الحاجة السكنية لشريحة ذوي الدخل المتدني

اجتماعية  تغييرات  أحدث  قد   ،2012 عام  والسورية   ،2003 عام  العراقية  األزمة  جراء  القسري  اللجوء  إن 
واقتصادية أثرت على سوق اإلسكان وخدمات البنية التحتية مما وضع القطاع في مواجهة تحديات تنحصر في ارتفاع 
اإلقراض  شروط  وصعوبة  والطلب،  العرض  بين  والفجوة  للمواطنين،  المالية  المقدرة  وضعف  المساكن،  تكاليف 
السكني، وضعف استدامة برامج دعم التمويل اإلسكاني، ونقص المعروض من قطع أراضي سكنية صغيرة. وقد ساهم 
ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة أسعار المواد اإلنشائية في زيادة أسعار بيع الشقق السكنية بشكل كبير، 
كما ارتفعت كذلك قيمة إيجارات الشقق، وأدى هذا االرتفاع، إلى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحدود الدنيا من 
الدخل المتوسط من الحصول على مسكن بأسعار مناسبة، حيث تشير تقديرات المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير 
الحضري إلى أن الحاجة السنوية لتملك الوحدات السكنية تبلغ حوالي 33 الف وحدة قبل اللجوء السوري، وقد اختلت 
هذه المعادلة بعد اللجوء السوري وازدادت أعداد المساكن المطلوبة بحوالي 60 ألف مسكن. وضمن إستجابة برنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( للنقص الحاصل، وللطلب المتزايد على السكن الميسر في األردن، يقوم 
البرنامج وبالتعاون مع الحكومة األردنية على إعداد برنامج السكن الميسر في األردن بهدف المساهمة في تسهيل 
إنشاء وتوفير 30 ألف وحدة سكنية صغيرة الحجم، بحيث يمكن األسر األردنية التي يتراوح متوسط دخلها بين 300 

و 500 ديناراً من شرائها .
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جدول )2-2( تقديرات الحاجة السكنية في األردن 2013- 2016

2.4.2  تردي الوضع السكني في بعض التجمعات السكنية

على الرغم من تميّز المخزون السكني األردنّي بالعديد من المؤشرات الدولية، إال أن مشكلة تلبية الحاجة السكنية 
لشريحة ذوي الدخل المتّدني والفقراء ال تزال قائمة، حيث أن فشل السوق في تلبية حاجتها سيدفعها إلى السكن في 
ظروف صعبة وفي مساكن مكتظة أواإلقامة في مناطق السكن العشوائي. وعلى الرغم من انخفاض المعدل العام 
لالكتظاظ في المساكن للفترة 1994-2004 إال أن )25.1%( من األسر ما زالت تعيش في مساكن يزيد فيها اإلشغال 
عن فردين للغرفة. كما أدى التحّضر السريع إلى تدهور النسيج العمراني الحضري للرصيد السكنّي في مراكز المدن 

الرئيسة وتداخل االستعمال التجاري والصناعي والترفيهي ونشوء األحياء المكتظة العشوائية اآلنفة الذكر.

3.4.2  اإلنجازات في مجال االنتاج السكني

عملت الحكومة على توفير عدد من برامج اإلسكان الموجهة لفئات الدخل المتدني كما يلي:

المكارم الملكية إلسكان األسر العفيفة وإنشاء وصيانة مساكن األسر الفقيرة من خالل وزارة التنمية االجتماعية. 	 

إعادة تأهيل مساكن األسر الفقيرة في المخيمات.	 

برنامج حزمة األمان االجتماعي.	 

المشروعات المشتركة بين دائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية.	 

االنتاج السكني من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنظم.	 

٤ 
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االنتاج السكني المباشر من خالل المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري.	 

االنتاج السكني بواسطة القطاع الخاص ويشمل شركات اإلسكان والمالك البناء وقد لبي زهاء )90%( من الحاجة 	 
السكنية السنوية خالل الفترة )2012-2005(.

التي 	  الدخول  لذوي  الميسر  السكن  برنامج  إعداد  على  األردنية  الحكومة  مع  وبالتعاون  )الموئل(  برنامج  يقوم 
يتراوح متوسط دخلها  بين 300 و 500 ديناراً .

إنشاء المجلس األردني لألبنية الخضراء عام 2009.	 

تعزيز وتحسين فرص الحصول على التمويل اإلسكاني.	 

4.4.2  التوصيات في مجال االنتاج السكني 
 

إصدار قانون تنظيم قطاع اإلسكان بمشاركة القطاعين العام والخاص وموافقة كافة الجهات المعنية.	 

تحديث االستراتيجيه الوطنية لالسكان التي تم إقراراها عام 1989بما يواكب المستجدات والمتغيرات.	 

االستمرار في توفير برامج االسكان الموجهة لفئات الدخول المتدنية.	 

وضع برامج، تلتزم بها البلديات وجهات التنظيم، تنظم المساحات الكافية من األراضي وتلبي الحاجة السكنية 	 
لألسر الفقيرة.

تعديل تشريعات البناء والتنظيم إليجاد حلول للمباني العشوائية ووضع حد لتوسعها.	 

تعديل نظام استعماالت األراضي السكنية بما يمنع انتشار االسكان العشوائي في أطراف المدن والمناطق الزراعية 	 
أو التي تفتقر للخدمات األساسية. 

تطوير و تطبيق تشريعات مراقبة األبنية.	 

تنفيذ العديد من البرامج لتطوير مواقع األحياء الفقيرة وتزويدها بخدمات البنية التحتية.	 

النباتات 	  أنواع  التي تضم  المفتوحة  الخضراء  المساحات  الطاقة، وصيانة  استخدام  أبنية ذات كفاءة في  تصميم 
المتوطنة وزيادة رقعتها.

بما 	  السكنية  القروض  لتسديد  آليات  التمويل اإلسكاني، وإيجاد  فيما يخص شروط وضمانات  التشريعات  تعديل 
يتالءم مع المقدرة المادية للمقترضين  .

تقديم االعفاءات من رسوم تسجيل ونقل الملكية، وتخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح.	 

وتشجيع 	  والمستأجرين  المالكين  بين  متوازنة  عالقة  إيجاد  بهدف  السكني  التأجير  مجال  في  التشريعات  تعديل 
القطاع الخاص لالنتاج السكني بغرض التأجير.

تطوير مواد البناء المحلية وتوفير البدائل رخيصة التكاليف.	 
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الفصل الثالث : الطاقة
األردن دولة فقيرة في مصادر الطاقة، تتأثر باالسعار العالمية ونقص عمليات اإلنتاج.	 
يستورد االردن 97% من احتياجاته من الطاقة بتكلفة 20% من الناتج المحلي.	 
إلى )6%( في عام 2017 	  الكلي من %2  الطاقة  المتجددة في خليط  الطاقة  لزيادة مساهمة  الحاجة ملحة 

و)8%( في العام  2020 و)9%( عام 2025.
يستهلك قطاع النقل والقطاع المنزلي زهاء 70% من الطاقة النهائية.	 
الرفاهية 	  حساب  على  التقتير  وليس  المتاحة،  والطاقات  لالمكانات  األمثل  االستغالل  هو  الطاقة  ترشيد 

والشعور بالراحة للمستخدم، تساعد في تحقيق أمن الطاقة وتقلل الكلف.
األردن دولة فقيرة في مصادر الطاقة، تتأثر باالسعار العالمية ونقص عمليات اإلنتاج.	 
يستورد االردن 97% من احتياجاته من الطاقة بتكلفة 20% من الناتج المحلي.	 
إلى )6%( في عام 2017 	  الكلي من %2  الطاقة  المتجددة في خليط  الطاقة  لزيادة مساهمة  الحاجة ملحة 

و)8%( في العام  2020 و)9%( عام 2025.
يستهلك قطاع النقل والقطاع المنزلي زهاء 70% من الطاقة النهائية.	 
الرفاهية 	  حساب  على  التقتير  وليس  المتاحة،  والطاقات  لالمكانات  األمثل  االستغالل  هو  الطاقة  ترشيد 

والشعور بالراحة للمستخدم، تساعد في تحقيق أمن الطاقة وتقلل الكلف.

 
1.3  واقع قطاع الطاقة في األردن

مع إزدياد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة ال تقل عن 1.2% سنويا فإن مشكلة الطاقة في تفاقم تدريجي على 
المنشآت  والزيادة في عدد  السكاني  النمو  نتيجة  المقبلة  الفترة  الطلب كثيرا خالل  يرتفع  أن  العالم. ويتوقع  مستوى 
الصناعية والخدمية المختلفة. واألردن كدولة فقيرة في مصادر الطاقة من أكثر البلدان تأثرا بارتفاع األسعار، والنقص 
الحاصل في عمليات إنتاج النفط الخام ومكونات الطاقة األخرى. وقد كان لبلوغ أسعار النفط مستويات قياسية بلغت 
إلى زيادة نسب  أدى  االقتصاد، مما  إنعكاسات سلبية على  الماضية،  الخمس  السنوات  للبرميل خالل  150 دوالرا 
الفقر والبطالة وتدني معدالت النمو. وحيث أن كلفة الطاقة بلغت 30% من كلف االنتاج في بعض الصناعات الكبيرة، 
و18% في الصناعات المتوسطة، فإن ذلك يلقي بظالله على القطاعات االقتصادية، حيث باتت المنتجات المحلية في 
وضع صعب لتراجع تنافسيتها أمام مثيالتها من السلع العربية واألجنبية.  وعلى الرغم من اإلنجازات التي تحققت في 

هذا القطاع إال أنه ما زال يعاني من جملة تحديات أبرزها:

اإلفتقار إلى مصادر الطاقة المحلية التجارية واإلعتماد على استيراد 97% تقريبا من احتياجات األردن.	 
مواجهة الكلفة السنوية العالية الستيراد الطاقة والتي بلغت 20% من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي أحيانا.	 
مواجهة معدالت النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة األولية، والتي تبلغ 5.5% سنويا حتى عام 2020.	 
مواجهة معدالت النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتي تبلغ 7.4% سنويا حتى عام 2020.	 
تأمين االستثمار الالزم في صناعة الطاقة ومنشآتها والمقدر بزهاء 1.3 مليار دوالر سنويا حتى عام 2020.	 
عدم توفر كميات الغاز الطبيعي المطلوبة لمشروعات الكهرباء نتيجة االوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.	 

2.3  مصادر الطاقة المحلية 

مصادر األردن المحلية من النفط والغاز الطبيعي محدودة جداً، رغم الجهود المبذولة في مجال تطويرها أو البحث 
والتنقيب عن مصادر أخرى. يوجد في األردن كميات ضخمة من الصخر الزيتي، حيث يقدر االحتياطي السطحي منه 
ما يزيد عن 70 مليار طن، تحتوي على ما يزيد على 7 مليار طن زيت صخري. ويمكن استغالل الصخر الزيتي 
لتوليد الكهرباء عن طريق تكنولوجيا الحرق المباشر، أو إنتاج الزيت الصخري والغاز عن طريق تكنولوجيا التقطير، 

أو الحقن الحراري.
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وفيما يتعلق بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن مساهمتها حالياً ال تزيد عن 2% وسيتم زيادة مساهمة الطاقة 
المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل إلى )6%( في عام 2017 و)8%( في العام  2020 و)9%( عام 2025. 

3.3  ميزان الطاقة 

بلغ الطلب الكلي على الطاقة األولية 8.630 مليون طن مكافيء نفط، لعام 2014 بنسبة نمو 5.8% عن عام 	 
.2013

بلغ حجم استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية 7.8 مليون طن مكافيء نفط، بنسبة نمو مقدارها 21% عن عام 	 
.2013

بلغت كميات الغاز الطبيعي المستوردة من جمهورية مصر العربية 229 مليون متر مكعب، وتعادل 202 ألف 	 
طن مكافيء نفط، وبنسبة انخفاض مقدارها 74% عن عام 2013.

الكهربائية المستوردة 435 جيجاواط ساعة، وتعادل 109 ألف طن مكافيء نفط، بنسبة نمو 	  بلغ حجم الطاقة 
مقدارها 14% عن عام 2013.

بلغت كميات الفحم الحجري المستوردة 474 ألف طن، وتعادل 316 ألف طن مكافيء نفط، بنسبة  نمو بلغت 	 
55% عن عام 2013. وبلغت كميات الفحم البترولي المستورد 68 ألف طن، وتعادل 59 ألف طن مكافيء نفط، 

وبنسبة انخفاض مقدارها 55% عن عام 2013.
بلغ حجم االنتاج المحلي من النفط والغاز ما يعادل 97 ألف طن مكافي، نفط بنسبة انخفاض مقدارها 13% عن 	 

عام 2013.
بلغ حجم التكرير في مصفاة البترول األردنية 3.04 مليون طن، بنسبة انخفاض مقدارها 5% عن حجم التكرير 	 

لعام 2013.
القطاعات االستهالكية 3.89 مليون طن مكافيء نفط، بنسبة نمو 	  النفطية في  المشتقات  الطلب على  بلغ حجم 

مقدارها 5.5% عن عام 2013 )باستثناء القطاع التحويلي والذي يضم قطاع توليد الكهرباء واالستهالك الداخلي 
للمصفاة(.

بلغ حجم الطاقة الكهربائية المولدة 17805 جيجاواط ساعة تقريبا، بنسبة نمو3% عن عام 2013.	 
بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة 15418 جيجاواط ساعة لعام 2014، بنسبة نمو5.7% عن عام 2013.	 
بلغ حجم الطلب على الطاقة النهائية 5.8 مليون طن مكافيء نفط، بنسبة نمو 6.6 % عن مجمل الطلب على الطاقة 	 

الكهربائية للعام 2013.
بلغ حجم االستهالك القطاعي للطاقة النهائية كما في األشكال من )3-1( إلى )8-3(:-	 

شكل )3-1(: نسبة النمو

                                     المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
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شكل )3-2( الطاقة النهائية/ ألف طن مكافئ نفط

                   المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

1.3.3  استيراد الطاقة
شكل )3-3( الطاقة المستوردة )ألف طن مكافئ نفط( خالل الفترة )2014-2007 (

2.3.3 كلفة الطاقة

شكل )3-4( كلفة الطاقة مليون دينار، كلفة الطاقة منسوبة إلى الناتج المحلي % خالل الفترة )2008–2014(
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 (2014–2008)خبلؿ الفترة % كمفة الطاقة هميكف ديىار، كمفة الطاقة هىسكبة إلِ الىاتج الهحمي (4-3)شكؿ 

 
 

  استيالؾ الطاقة االولية والنيائية3.3.3

( ف.ـ.ألؼ ط)الطاقة األكلية كالىٍائية الهستٍمكة  (5-3)شكؿ 
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3.3.3 استهالك الطاقة االولية والنهائية
شكل )3-5( الطاقة األولية والنهائية المستهلكة )ألف ط.م.ن( 

4.3.3 استهالك المشتقات النفطية
شكل )3-6( المشتقات النفطية المستهلكة )ألف ط.م.ن( خالل الفترة )2014-2007( 

5.3.3  استهالك الطاقة الكهربائية
شكل )3-7( الطاقة الكهربائية المستهلكة )جيجاواط ساعة( خالل الفترة )2014-2007( 
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 (2014–2008)خبلؿ الفترة % كمفة الطاقة هميكف ديىار، كمفة الطاقة هىسكبة إلِ الىاتج الهحمي (4-3)شكؿ 
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6.3.3 نصيب الفرد من استهالك الطاقة والكهرباء

شكل )3-8( استهالك الكهرباء والطاقة للفرد خالل الفترة )2014-2007( 

4.3 الطاقة المتجددة

والتعليمات  األنظمة  كافة  وإعداد  لها  قانون خاص  بإصدار  المتجددة،  للطاقة  وتنظيمي  قانوني  إطار  لقد وضع 
الالزمة، التي قدمت العديد من الحوافز المالية. ووقعت العديد من االتفاقيات في مشروعات الطاقة المتجددة سواء 
الشمسية أو طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، حيث بدأت االنتاج في بداية عام 2015. وكذلك سمح للمستهلكين بتوليد 
احتياجاتهم من الكهرباء بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية وبيع الفائض إلى الشبكة الكهربائية، وشمل ذلك المنازل، 
الطاقة  أنظمة  إستطاعة  بلغت  حيث  صناعية.  ومنشآت  حكومية،  ودوائر  والمستشفيات،  والفنادق،  العبادة،  ودور 

الشمسية المركبة والمرتبطة بالشبكة الكهربائية أكثر من 30 ميجاواط 

أ ( اإلجراءات التي أتخذت لتحقيق األهداف االستراتيجية بعيدة المدى

أوالً :االستراتيجية الشاملة للطاقة لألعوام 2020-2007

قامت الحكومة األردنية بإصداراالستراتيجية الشاملة للطاقة لألعوام 2007-2020، والتي تضمنت هدفا عاما 
لمساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة األولية بنسبة 8% لغاية 2020، على أن تكون النسبة 6% في عام 
2017. كما تضمنت االستراتيجية تركيب أنظمة طاقة رياح باستطاعة 1200 ميجاواط، و طاقة شمسية  باستطاعة 

600 ميجاواط، و50 ميجاواط طاقة حيوية.

ثانياً: قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

ثم   ،2012 لسنة   13 رقم  الطاقة  وترشيد  المتجددة  الطاقة  قانون  األردنية  الحكومة  أصدرت   2012 عام  في 
القانون المعدل له رقم )33( لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/16. والذي أكد على اهمية استغالل الطاقة المتجددة في 
الخليط الكلي للطاقة في كافة القطاعات. وسيجري التطرق بالتفصيل إلى األنظمة والتعليمات الصادرة المتعلقة بهذا 

الموضوع ضمن الفصل الحادي عشر؛ االطار التشريعي.

ب ( مشروعات الطاقة المتجددة من خالل المنحة الخليجية 

مشروعات الطاقة المتجددة تحت التنفيذ )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( وعلى النحو التالي:

مشروعات الطاقــة الشمسيـة ضمن المرحلـة األولــــــى للعروض المباشــرة باستطاعات مختلفة مجموعها 200 	 
ميجاواط معظمها في منطقة معان.
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مشروع توليد الكهرباء الخاص من الخاليا الشمسية باستطاعة 10 ميجاواط في منطقة المفرق.	 

مشروع توليد الكهرباء الخاص من طاقة الرياح باستطاعة 117 ميجاواط في منطقة الطفيلــة.	 

مشروع طاقة الرياح باستطاعة 66 ميجاواط في منطقة معان. 	 

مشروعات المرحلة الثانية للعروض المباشرة للخاليا الشمّسيه حوالي 200 ميجاواط في شمال ووسط وشرق 	 
المملكة.

مشروعات طاقة الرياح ضمن المرحلة األولى للعروض المباشرة باستطاعة 230 ميجاواط.	 

مشروع طاقة الرياح في منطقة الفجيــج/الشوبك باستطاعة 89 ميجاواط. 	 

مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية: 

مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الشمسية باستطاعة 65-75ميجاواط في منطقة القويرة/العقبة، 	 
حيث  أستلم )43( طلب اهتمام بتاريخ 2014/12/18.

ت ( مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الحكومة اإلسبانية 

مشروع توليد الطاقة الكهربائيـة بواسـطة الخاليـا الشمسيـة باستطاعـة 2 ميجـاواط تقريبا فـي منطقة األزرق 	 
وبتمويل من خالل منحة مبادلة الدين. 

مشروع توليد الطاقـة الكهربائيـة بواسـطة الخاليـا الشمسيـة باستطاعـة 3 ميجـاواط تقريبا فـي منطقة األزرق 	 
من خالل قرض النافذة اإلسبانية. 

ث ( مشروعات األنظمة الصغيرة للطاقة المتجددة

وجرى التطرق إلى ذلك في مستهل الحديث عن الطاقة المتجددة. حيث بلغت إستطاعة أنظمـة الطاقة الشمسيـة 
المركبة والمرتبطة بالشبكة الكهربائية 30 ميجاواط موّزعة على كافــة القطاعـات المنزليـة والصناعية والتجارية 

والزراعية.

ج ( أنظمة الطاقة المتجددة المنفذة والمتوقع تنفيذها 

الربط على شبكات  تركيبها وربطها، والتي في طور  التي جرى  الشمسية  الطاقة  أنظمة  الجدول )1-3(  يظهر 
الوطنية  الكهرباء  القطاعات، مما سيسهم مع مشروعي األزرق بتحقيق وفر على شركة  الكهرباء في كافة  توزيع 

مقداره )3.5( مليون دينار سنوياً.
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جدول )3-1( أنظمة الطاقة الشمسية التي جرى تركيبها وربطها والتي في طور الربط على شبكات توزيع 
الكهرباء في كافة القطاعات

6 
 

  
  

  تركیبها وربطها والتي في طور الربط على شبكات توزیع الكهرباء في كافة القطاعات جرىظمة الطاقة الشمسیة التي نأ) ١- ٣(جدول 

  
 شركة الكهرباء األردنیة شركة كهرباء محافظة إربد شركة توزیع الكهرباء المجموع للشركات الثالث 
  االستطاعة العدد نوع المرفق

 واط  ذروة.ك
االستطاعة  العدد

 واط  ذروة.ك
  االستطاعة العدد

 واط  ذروة.ك
االستطاعة  العدد

 واط  ذروة.ك
 ٣٧٧١ ٥١٥ ١٨٠ ٧٠ ١٦٠ ٩٠ ٣٤٣١ ٣٥٥ منازل سكنیة

 ٢٩٥٧ ٧ ٢١٠٠ ٢ - - ٨٥٧ ٥ جامعات
مؤسسات تجاریة 

 و صناعیة
٨٤٩١ ٦٥ ٦٠٠ ٨ ٣٥٠ ٥ ٧٥٤١ ٥٢ 

 مؤسسات حكومیة
* 

٣٨٠١ ٢٠ ١٨٠٠ ٤ ١٦٠ ٣ ١٨٤١  ١٣ 

 ١٧٠٣ ٣٠ ٤٠ ٦ - - ١٦٦٣ ٢٤ مدارس خاصة
 ١٢٠٥ ٨٠ ١٥٠ ٩ ٣٨٠ ٣٠ ٦٧٥ ٤١ مساجد
 ٣٩ ٤ - - - - ٣٩ ٤ كنائس

 ٢٥٣ ٨ ٤ ١ ١١ ٢ ٢٣٨ ٥ شركات اتصاالت
 ٢٦٧ ٩ ٣٨ ٢ ٨٧ ٣ ١٤٢ ٤ بنوك

 ١٢٦ ٤ - - - - ١٢٦ ٤ جمعیات اهلیة
 ٦٩٠ ٣ - - - - ٦٩٠ ٣ مستشفیات

 ٢١ ٢ ٢١ ٢ - - - - مزارع
مجموع شركات 

 التوزیع
٢٣٣٢٤  ٤٩٣٣ ١٠٤ ١١٤٨ ١٣٣ ١٧٢٤٣ ٥١٠ 

 ٥٢٠٠  ربطهما یجريیة و انسبمع الحكومة اإل التعاونتنفیذهما ب مشروعین یجري مشروع االزرق
مشروع المركز 
الوطني لبحوث 

الجمعیة / الطاقة
 العلمیة الملكیة

(WECSP) 

الشوبك وبتمویل من االتحاد /وات في منطقة الفجیج كیلو ١٦٥٠ذ مشروع لطاقة الریاح  بقدرة نف
 روبيو األ

١٦٥٠ 

 ٣٠١٧٤               المجموع

  

شركة الكهرباء األردنیةشركة كهرباء محافظة إربدشركة توزیع الكهرباءالمجموع للشركات الثالث
نوع المرفق

منازل سكنیة
جامعات

مؤسسات تجاریة 
و صناعیة

مؤسسات حكومیة
*

مدارس خاصة
مساجد
كنائس

شركات اتصاالت
بنوك

جمعیات اهلیة
مستشفیات

مزارع
مجموع شركات 

التوزیع
مشروع االزرق
مشروع المركز 
الوطني لبحوث 

/ الجمعیة / الجمعیة / الطاقة
العلمیة الملكیة

(WECSP)
المجموع
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5.3 الصخر الزيتي 

اإلنجازات المتحققة في مجال الصخر الزيتي

ويبين جدول)3-2( الموضح تاليا ملخصا شامال لمشروعات الصخر الزيتي التي تنفذ حالياً من خالل إتفاقيات.

جدول )3-2( مشروعات الصخر الزيتي التي تنفذ حالياً من خالل إتفاقيات

7 
 

  

  

  

  

  الصخر الزیتي التي تنفذ حالیًا من خالل إتفاقیات مشروعات) ٢- ٣(جدول 

  
  الوضع الحالي  تفاصیل المشروع اسم الشركة المنفذة اسم المشروع

  الكلفة الموقع
ملیون (

 )دینار

تاریخ 
 تهاءناال 

الصخر الزیتي  استغالل -أ
 لتولید الكهرباء بالحرق المباشر

   Eesti Energia شركة- ١
  ٤٧٣األستونیة باستطاعة 

 اطأو میج

عطارات ام 
 انالغدر 

اتفاقیات المشروع بتاریخ  وقعت- ٢٠١٧* ١٨٠٠
١/١٠/٢٠١٤  

تستكمل الشركة اعمال  - 
التمویل للوصول إلى القفل 

  .المالي
 HTG كاتائتالف شر - ٢

الصینیة واللجون األردنیة 
 اطأو میج ٦٠٠باستطاعة 

عطارات ام 
 انالغدر 

 مبادئ رئیسیة اتفاقیة تعوق ٢٠١٧* ١٨٠٠
  بتاریخ

٨/١١/٢٠١٢  
الصخر الزیتي  استغالل - ب

 بطریقة التعدین السطحي
- ٥٠٠٠ اللجون الشركة االستونیة- ١

٦٠٠٠ 
  ستغاللامتیاز ال اتفاقیة وقعت ٢٠١٩*

  ونانوصدرت بق الصخر الزیتي
  .٢٠١٠خاص في تموز 

شركة (شركة الكرك الدولیة - ٢
 )یةانبریط

عطارات ام 
 انالغدر 

  امتیاز وصدرت اتفاقیة تعوق - ٢٠٢٠* ١٩٠٠
  .٢٠١١ون خاص في آب انبق

 الشركة السعودیة- ٣
(SACOS) 

النعضیة 
 واللجون

  امتیاز وصدرت اتفاقیة وقعت - ٢٠١٨* ١٩٠٠
 انون خاص في نیسانبق

٢٠١٤.  
تاج النفط بأسلوب الحقن نإ - جـ

 الحراري
مختلف  شركة شل

مناطق 
 المملكة

 امتیاز اتفاقیةالشركة تعمل ب - ٢٠٢٢* ٢٠٠٠٠
ون خاص عام انصدرت بق

٢٠٠٩ 

  

الصخر الزیتي استغالل-أ
لتولید الكهرباء بالحرق المباشر

الصخر الزیتي استغالل- ب
بطریقة التعدین السطحي

نتاج النفط بأسلوب الحقن نتاج النفط بأسلوب الحقن إنإنإ- جـ
الحراري

  الوضع الحالي  تفاصیل المشروعاسم الشركة المنفذةاسم المشروع
  الكلفةالموقع

ملیون (
)دینار

تاریخ 
نتهاءنتهاءاال ناال ناال 
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6.3 الغاز الطبيعي  

وبهدف توفير مصادر إضافية للغاز الطبيعي فقد جرى:

السير في إجراءات تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة.	 
التباحث مع شركة بريتش غاز لتزويد األردن بالغاز الفلسطيني المكتشف قبالة سواحل غزة، ومن المتوقع توقيع 	 

خطاب نوايا مع الشركة قريبا.
توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة القبرصية بتاريخ 9 أيلول 2014 لبحث إمكانية تصدير الغاز الطبيعي القبرصي 	 

المكتشف في سواحل جمهورية قبرص إلى المملكة.
توقيع خطاب نوايا في شهرأيلول 2014 بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي األمريكية لتزويد 	 

األردن بالغاز الطبيعي من شرق البحر األبيض المتوسط.
من 	  الطبيعي كجزء  الغاز  من  اليوم  في  قدم مكعب  بـ 100مليون  األردن  لتزويد  العراقي  الجانب  مع  التباحث 

مشروع تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة.

7.3 الطاقة النووية

تهدف االستراتيجية النووية إلى توليد الطاقة الكهربائية من خالل المفاعالت النووية لتلبية الطلب المتزايد على 
الحمل الكهربائي وتحلية المياه. كما تتناول دورة الوقود النووي وتخصيبه بنسبة تحميض متدنية تقل عن أربعة بالمئة 
حيث تكون مرتبطة بنظام الضمانات الدولي لمعالجة المخلفات النووية. وتحقيق جاهزية الدولة من حيث االستثمار 
في الدراسات وتدريب وتأهيل القوى البشرية األردنية في مجال الطاقة النووية، وتحقيق مصادر تمويل ذاتية دون 

اإلعتماد المباشر على خزينة الدولة أو إرهاقها بأعباء إضافية.

8.3 الحرارة الجوفية والحيوية

1.8.3 الحرارة الجوفية 

تعتبر الطاقة الحرارية الجوفية مصدرا مهما معروفا منذ القدم للطاقة البديلة. وتوجد في أغلب مناطق األردن من 
الجنوب الغربي وحتى الشمال الشرقي، ولقد زادت أهميتها بعد أن حفرت مجموعة آبارمن المياه العميقة لغايات التنقيب 
عن البترول في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية الشرقية، وتبين وجود أكثر من 100بئرتتراوح حرارتها 
بين 22-62 درجة مئوية وتتراوح أعماقها بين 250–1300م. ولقد تقدمت شركة )تكنوتريد( بطلب للحصول على 
رخص حفر آبار عميقة 1000-3000 م لدراسة واستثمار الطاقة الحرارية من بعض األحواض المائية العميقة، 
بخاصة ذات درجات الحرارة العالية لتوليد الطاقة الكهربائية، وأي منافع عامة أخرى مع عدم اإلضرار بواقع وطبيعة 
الحوض المائي العميق. ومن الجدير بالذكر أن هذا االستخدام لن يؤثر على طبيعة هذه األحواض وال إمكانياتها المائية 
كونه لن يستخرج الماء منها، ثم إن هذه العمليات ستقدم خدمة علمية جليلة، وتوفر مبالغ مالية طائلة على وزارة المياه 

التي تركز في البحث عن مصادر مائية مستقبلية جديدة، ألن األردن يعتبر من أفقر أربع دول مائيا في العالم .

2.8.3 الطاقة الحيوية 

تواصل شركة الغاز الحيوي والمملوكة مناصفة لشركة توليد الكهرباء المركزية وأمانة عمان الكبرى تنفيذ خططها 
وبرامجها لتحقيق أعلى مستويات الخدمات االنتاجية من الطاقة الكهربائية والخدمات البيئية من خالل إستخراج أكبر 
كمية ممكنة من الغاز الناتج عن معالجة النفايات العضوية في مدينة الرصيفة. واستطاعت هذه الشركة إستخراج ما 
مجموعه )552995( م3 من غاز الميثان خالل عام 2012، وبالتالي الحد من انبعاثه إلى الجو حيث كان مجموع 
للعام  المولدة  الطاقة  الحيوي 6429 ساعة، وبلغت كمية  الغاز  الكهرباء في شركة  توليد  التشغيل لوحدات  ساعات 
2013 ما مجموعه )5831( ميجاواط ساعة، كما استطاعت الشركة من خالل مشروع آلية التنمية النظيفة التخلص 
من  100 ألف طن غاز أول اكسيد الكربون  COمن تاريخ 2009/12/9، ولغاية 2012/12/31، واإلفادة من عوائد 
هذه االنبعاثات الكربونية ضمن اإلتفاقيه اإلطارية للتغير المناخي  .)UNFCCC( وقد طرحت أمانة عمان الكبرى 
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عطاء الستدراج الشركات المحلية لتوليد الطاقة بأحدث التقنيات العالمية عبر تحويل النفايات الصلبة لغاز صناعي، 
أو وقود، أو نفايات يعاد استخدامها لمدة تعاقد تتراوح بين 15 و30 عام في منطقة مكب الغباوي، ضمن جهدها في 
تشجيع القطاع الخاص المحلي الستغالل جزء من النفايات لمواد قابلة للتدوير. ويتوجب على الشركة المنفذة للعطاء 
توفير حلول تقنية للمشروع بأفضل المواصفات العالمية، وتسلم النفايات والنفايات الصناعية غير الخطرة التي جمعت 
إلى طاقة.  النفايات  المشروع تحويل 1200-1500 طن يوميا من  المرحلة األولية من  من قبل األمانة، وستتمكن 
ويهدف المشروع إلى تخفيض كمية النفايات الناتجة عن المواطنين والمؤسسات والشركات، واسترجاع النفايات من 
أجل إعادة تدويرها، وانتاج الطاقة بأشكال الوقود و/أو الكهرباء، إذ تمنح أمانة عمان الشركة الحاصلة على العطاء 

تصميم وبناء وإدارة وتمويل المشروع، وصيانته والمحافظة على معدالت التحويل لطاقة. 

من  واإلفادة  ومستدامة،  سليمة  بيئية  وحلول  عالمية،  مواصفات  النفايات ضمن  استثمار  على  األمانة  وتحرص 
الخبرات العالمية لتطوير خدماتها المقدمة، إذ أن العديد من المدن العالمية جعلت النفايات مجاالً لالستثمار ومورداً 
مالياً لبلدياتها. وأظهرت دراسة الجدوى االقتصادية أن معدل كلفة إنتاج الكهرباء من مشروع النفايات الصلبة أقل من 
100 فلس/كيلوواط ساعة، مقارنة مع كلفة إنتاج الكهرباء الحالية في المملكة التي تبلغ 189 فلسا/كيلوواط ساعة، 
حسب ما نشر مؤخرا من قبل الجهات الرسمية؛ مما يعكس الجدوى االقتصادية للمشروع، إضافة للجوانب البيئية 

والمالية، المتمثلة في بيع الكهرباء، وتخفيض الكربون.

9.3 الطاقة الكهرومائية 

تتألف محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية من 5 وحدات توليد بخارية بقدرة 130 ميجاواط لكل منها، ووحدتي 
توليد مائيتين بقدرة إجمالية 6 ميجاواط.

 
10.3 كفاءة وترشيد الطاقة  

الشح  يعني  االستخدام، وال  عند  المتاحة  والطاقات  اإلمكانات  لكل  األمثل  االستغالل  يعني  مفهوم  الطاقة  ترشيد 
والتقتير في استغاللها على حساب الرفاهية والشعور بالراحة، ويخدم هذا المفهوم معظم الفئات من أفراد، ومؤسسات، 
وشركات، ويؤدي إلى خفض استهالك الطاقة وقيمة الفاتورة الشهرية المدفوعة دون حرمان من خدمات الكهرباء. 
كما يخدم الجهات المنتجة للطاقة أو/و القائمة على تأمينها كالحكومات وشركات الكهرباء حيث تساهم بشكل فاعل في 

تحقيق أمن الطاقة، األمر الذي تنشده كل دولة بخاصة تلك التي تفتقر إلى مصادر الطاقة.

االجراءات والسياسات التي أتخذت في مجال كفاءة الطاقة

استراتيجية كفاءة الطاقة لعام 2004. 1

واالنتاج،  المعيشة  مستويات  على  تأثير  دون  الطاقة  استهالك  تخفيض  بهدف  اإلستراتيجية  هذه  إقرار  جرى   
الوطنية. وشكلت  للصناعات  التنافسية  القدرة  الوطني، وتحسين  االقتصاد  المستوردة على  الطاقة  فاتورة  وتخفيض 
سبع لجان فنّية متخصصة هي )المشروعات الريادية، وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وكودات البناء، واإلعالمية، 
والضرائب، والمواصفات والمقاييس، والنقل( لمتابعة تنفيذ محاور االستراتيجية، وبخاصة تلك المتعلقة بالتسعير، 

والتشريعات والمواصفات الفنية ، والتوعية والتدريب، والدراسات.

االستراتيجية الشاملة للطاقة لالعوام 2007 - 2020. 2

قامت الحكومة األردنية بإصدار االستراتيجية الشاملة للطاقة لألعوام 2007-2020 والتي تضمنت وضع هدف 
لخفض استهالك الطاقة بنسبة 20% لغاية 2020.

قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 3
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أصدرت الحكومة األردنية هذا القانون عام 2012 للتأكيد على أهمية تحسين كفاءة الطاقة في كافة القطاعات، 
وإصدار األنظمة ذات العالقة، المفصلة في الفصل الحادي عشر: االطار التشريعي.

الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة  . 4

لترشيد االستهالك في  العملية  العديد من اإلجراءات  الطاقةعام 2013، وتضمنت  لكفاءة  الوطنية  أقرت الخطة 
مختلف القطاعات كالقطاع المنزلي، والصناعي، والتجاري، والحكومي، وضخ المياه، واالجراءات المتعلقة بالتوعية 

والتدريب.

تم توقيع ثالث مذكرات تفاهم في مجال حفظ وترشيد استهالك الطاقة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات . 5
المهتمة.

تم توقيع اثنتي عشرة اتفاقية للتعاون المشترك في مجال حفظ وترشيد استهالك الطاقة مع مؤسسات مختلفة شملت . 6
عددا من القطاعات المستهلكة للطاقة.

طرح عطاء مشروع شراء خدمات ترويج استخدام السخانات الشمسية في القطاعات المختلفة. يهدف إلى نشر . 7
استخدام السخانات الشمسية في كافة القطاعات. وجرى العمل على ترويج استخدامها وفقاً لخطة متكاملة تتضمن 
بث الومضات التلفزيونية واإلذاعية، وإرسال عدد من الرسائل القصيرة، وتصميم ونشر إعالن الكتروني حول 

الموضوع. 

متابعة تنفيذ مشروع بناء القدرات في قطاع الطاقة، بالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية )USAID(  للفترة من . 8
2013-2014. ويهدف المشروع إلى رفع قدرات العاملين بمشروعات وبرامج بناء القدرات في مجال الطاقة 

المتجددة وترشيد الطاقة. 

متابعة تنفيذ مؤشرات المنحة األوروبية)EU(  مع ضباط ترشيد استهالك الطاقة. حيث جرى متابعة تنفيذ برنامج . 9
بالتعاون والتنسيق مع  رفع قدرات ضباط إرتباط ترشيد استهالك الطاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية 

المشروع اآلنف الذكر.

متابعة أعمال لجنة مراجعة نظام إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لتوسيع انتشار السخانات . 10
الشمسية ألكبر عدد من المستهلكين.

االتحاد . 11 منحة  ضمن  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  والتجريبية  الريادية  المشروعات  تقييم  في  المشاركة 
األوروبي 

إستكمال تنفيذ الخطة التوعوية لترشيد استهالك الطاقة لكافة القطاعات.. 12

متابعة بث الومضات التلفزيونية واإلذاعية لترشيد استهالك الطاقة.. 13

متابعة تنفيذ إتفاقيات ترشيد استهالك الطاقة ضمن مؤشرات المنحة األوروبية )EU(  مع المؤسسات التي . 14
وقعت االتفاقيات معها.

الشروع في تنفيذ برنامج وطني لكفاءة الطاقة في إنارة الشوارع والمنازل من خالل شركة PWC وبالتعاون . 15
للتنمية)AFD( . حيث أعتمد المشروع الريادي لمعرفة جدوى المصابيح الموفرة للطاقة  مع الوكالة الفرنسية 

)CFL( وكفاءة الطاقة في إنارة المنازل والشوارع، ونفذ المشروع في ثالث مناطق تمثل:

مناطق ذات استهالك عالي )منطقة عبدون(	 
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مناطق ذات استهالك متوسط )منطقة أم السماق(	 

مناطق ذات استهالك منخفض )منطقة البيادر(	 
       

وقد أظهرت النتائج ان نسب التوفير متفاوتة، ومع ذلك فإن معدل التوفير في االستهالك الكهربائي بلغ 10%. وبناًء 
عليه رأت الحكومة تعميم الدراسة على المستوى الوطني حيث تقسم إلى ثالث مراحل:

المرحلة األولى: إستعراض للدراسات السابقة، باإلضافة إلى الدراسات العالمية، واإلقليمية.	 

المرحلة الثانية: تصميم برنامج إنارة منزلية وشوارع كفؤة في جميع أنحاء المملكة	 

المرحلة الثالثة: تقييم الدراسة وتعميم النتائج .	 
   

مشروع ملصقات الطاقة . 16

حيث هدف المشروع الذي نفذته الجمعية العلمية الملكية/المركز الوطني لبحوث الطاقة إلى وضع نظام ملصق 
كفاءة الطاقة، ومواصفات الحد األدنى لألجهزة المنزلية )ثالجات، وغساالت، ومجمدات، ومكيفات هواء( المستخدمة 

في األردن. وتتضمن  أهدافه االستراتيجية :

مقارن 	  عالية عن طريق وضع ملصق طاقة  كفاءة  ذات  تقنيات  استخدام  باتجاه  المنزلية  األجهزة  توجيه سوق 
ووضع مواصفات الحد األدنى ألداء األجهزة المنزلية.

تقديم المساعدة لجميع المعنيين باألجهزة المنزلية من مصنعين، ومستوردين، وبائعين، ومانحي شهادة الملصق، 	 
ومختبرات الفحص.

حث المستهلكين على استخدام التقنيات ذات الكفاءة العالية والمنفعة االقتصادية.	 

تشجيع بائعي األجهزة على استيراد أو بيع األجهزة ذات الكفاءة العالية، وإعادة صياغة توجه المستهلكين لشراء 	 
تلك المنتجات.

المواصفات الفنية لألجهزة الكهربائية . 17

وفر مشروع ملصق كفاءة الطاقة المعلومة الالزمة حول االستهالك األمثل ألجهزة ومعدات الطاقة، مما يمكن 
)غساالت،  الكهربائية  األجهزة  من  للعديد  المواصفات  وضعت  كذلك  للطاقة.  استهالكاً  إختياراألقل  من  المستهلك 
استيراد  يمنع  قراراً   والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  وأصدرت  وغيرها(.  االنارة،  ومصابيح  مكيفات،  وثالجات، 

األجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة إال إذا كانت تحمل ملصق كفاءة الطاقة.

التوعية والتدريب. 18

تقوم الحكومة بحمالت توعية تستهدف الفئات المستهلكة للطاقة من مواطنين ومؤسسات وشركات، وبالتعاون مع 
الجهات ذات العالقة.  

البرانامج األوروبي لدعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

جرى في هذا المجال عقد سلسلة من الدورات التدريبية لضباط اإلرتباط في المؤسسات الحكومية، وإجراء تقييم 	 
لفرص ترشيد استهالك الطاقة فيها، وذلك ضمن البرنامج األوروبي لدعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  المشار 
اليها سابقا، حيث قامت الجمعية العلمية الملكية/المركز الوطني لبحوث الطاقة بعقد هذه الدورات بالتعاون مع 

وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
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المساهمة مع الجهات المختصة بإطالق حمالت توعية وإصدار نشرات تعريفية حول ترشيد استهالك الطاقة.	 

برنامج عيادة الطاقة-غرفة صناعة عمان. 19

إلجراء دراسات لترشيد استهالك الطاقة في الصناعة، حيث نفذت 9 دراسات في عدد من الصناعات، تالها تطبيق  
عملي للتوصيات التي جاءت بها.

موافقة الحكومة على مشروع تتبع المركبات الحكوميةGPS  استنادا إلى مسح استهالك الطاقة في قطاع . 20
النقل لعام 2012، الذي أشار إلى أن ضبط وإدارة حركة المركبات الحكومية سيعمل على التوفير في استهالك 

المحروقات وتحقيق ما يلي:

مراقبة حركة السيارات الحكومية ومسارها في أي لحظة.	 

السيطرة على حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي.	 

مراقبة السرعة التي تسير بها المركبات الحكومية.	 

معرفة تحرك السيارات بدون إستئذان.	 

الكشف عن سرقة المركبات الحكومية.	 

حيث طرح العطاء وستجري إحالة العطاء وتركيب األنظمة قبل إنتهاء عام 2014.      

ترشيد الطاقة في محطات ضخ المياه. 21

يستهلك ضخ المياه ما يقارب 19% من الكهرباء المنتجة في األردن، لذا فإن ترشيد الطاقة وضمان الكفاءة في هذا 
القطاع ستؤدي إلى ترشيد استهالك الكهرباء بشكل ملموس من خالل:

دراسة الكفاءة الكهربائية لمضخات، ومحطات التنقية، والتحلية، التابعة لوزارة المياه والري، وتحديد األولويات، 	 
إما باستبدالها أو زيادة كفاءتها ثم تنفيذها بعد ثبوت جدواها االقتصادية.

استخدام مصادر طاقة متجددة مربوطة على مضخات المياه لتخفيف الحمل على الشبكة الكهربائية.	 

اإلفادة قدر اإلمكان من الجاذبية األرضية في مجال توزيع ونقل المياه.	 

واستبدالها 	  االعتيادية  االستهالك  مناطق  إلى  أرضية  المياه من خزانات  يعمدون لضخ  الذين  المواطنين  توعية 
بخزانات تركب على أسطح المنازل لإلفادة من الجاذبية األرضية. 

توفير المخصصات الالزمة لتغيير المضخات القديمة وتطبيق الدراسات التي قامت بها الوكالة األلمانية للتنمية 	 
)GIZ( في مجال تحسين كفاءة الضخ للمياه.

برامج إلدارة الطلب على الطاقة  بحيث ال تستخدم المضخات المنزلية في فترة الذروة.	 

11.3 التحديات األساسية الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة في األردن

أ ( الكلفة الكبيرة السنوية الستيراد الطاقة

بلغت كلفة استيراد الطاقة حوالي 4076 مليون دينار عام  2013 لتشكل ما يزيد عن 17.0% من قيمة الناتج 
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية،. 
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 شكل )3-9( كلفة الطاقة خالل الفترة )2014-2007( 

12.3 الطاقة والبيئة

ذي  البيئي  التلوث  أنواع  من  العديد  حدوث  يسبب  ما  كثيرا  المختلفة  مصادرها  من  الطاقة  واستخدام  إنتاج  إن 
التأثيرات السلبية على مكونات البيئة كالهواء والماء واألرض، مما يؤدي إلى إختالل التوازن الدقيق السائد فيها.. 
وهناك اهتمام كبير في تلوث الهواء لحاجة اإلنسان للهواء النظيف  بصورة مباشرة ودائمة، وكذلك فإن أنواع التلوث 
األخرى ال تقل أهمية عن تلوث الهواء، وذلك لتأثيرها على الكائنات الحية بوجه عام واإلنسان بصورة خاصة عن 
طريق مصادر الغذاء ومياه الشرب وغيرها من االستعماالت، كذلك فإن ترابط األنظمة البيئية المختلفة يجعل إختالل 
أحدها يؤدي إلى التأثير على المكونات األخرى. وسيجري عرض نبذة قصيرة عن أنواع التلوث التي تؤثرعلى المياه 

والهواء والتربة في الفقرات اآلتية، وستفصل أكثر في الفصول السادس والسابع والثامن على التوالي.

والبحار . 1 المياه،  ومجاري  األنهار  إلى  عند وصوله  المختلفة  المياه  على مصادر  التلوث  يؤثر  قد  الماء:  تلوث 
العالقة، والطاقة  الصلبة  والمواد  السوائل،  إلى؛  الملوثات األساسية  أنواع  الجوفية. وتقسم  والمياه  والمحيطات، 
الحرارية، واإلشعاع.  ويعود مصدر هذه الملوثات إلى واحد أو أكثر من المواد الكيماوية واألسمدة المستخدمة في 
الزراعة، والمواد الصلبة والسوائل الكيماوية، باإلضافة إلى الحرارة واإلشعاع الناتج عن الصناعة، واألطيان 
الكهرباء،  عن  الناتجة  المشعة  والنفايات  والحرارة  والغازات  التعدين،  عن  الناتجة  المعادن  وبقايا  واألحماض 
وبقايا الوقود الموجودة في البحار والمحيطات، ومخلفات وسائل النقل البحري، واألحماض المترسبة من الغالف 
الجوي مع األمطار والثلوج. وتقسم نفايات األنشطة االقتصادية المختلفة إلى نوعين؛ أحدهما قابل للتحلل، واألخر 
للتحلل  القابلة  النفايات  فإن  التلوث. كذلك  السبب األساسي في مشكلة  الثاني  النوع  يعد  للتحلل، حيث  قابل  غير 
الموجودة في األنهار تعتمد في ذلك على األكسجين المذاب في الماء، وعند انخفاض كمية األكسجين المذاب في 
التحلل مما يعرض األسماك والكائنات األخرى للموت. وتعد  تتباطأ عمليات  الماء،  حال ارتفاع درجة حرارة 
محطات إنتاج الكهرباء الموجودة بالقرب من األنهار من أكبر مصادر تلوث المياه، حيث تلقي أحيانا بكميات 
كبيرة من النفايات الساخنة والمشعة فيها. أما النفط الخام المتسرب عبر البحار فتعتمد خطورته على عدد من 
العوامل منها؛ نوع النفط المسكوب، درجة حرارة الماء )تؤثر على التبخر والتحلل الحيوي(، وأنواع الشواطئ 
والسواحل المصابة، وتزداد خطورته عندما يكون التسرب كبيرا وقريبا من الشاطئ والمنشآت الحيوية. أما تلوث 
المياه الجوفية فيحدث بشكل رئيس بسبب استخدام مناطق شاسعة من األراضي لدفن النفايات الصناعية السامة، 
كما يحدث أحيانا بسبب النفايات الناتجة عن األنشطة اإلنسانية األخرى إذا لم يحصل التعامل معها وفقا لمقتضيات 

وأسس بيئية صحيحة تراعي دراسات األثر البيئي.

مما . 2 المختلفة  والشوائب  الكيمياوية  المواد  تركيز  ارتفاع  إلى  الجوي  الغالف  به تعرض  الهواء: ويقصد  تلوث 
يسبب اإلضرار بالبيئة ويؤثر سلبا على اإلنسان والكائنات الحية األخرى. فإنتاج الكهرباء بواسطة حرق الفحم أو 
الطاقة النووية، ومعدات اإلحتراق الداخلي المستخدمة في وسائل المواصالت المختلفة، تؤدي بمجملها إلى إطالق 
كميات كبيرة من الغازات والجسيمات الدقيقة في الهواء، فتمكث هذه المركبات مدة معينة فيه تتعرض لبعض 
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والثلوج.  األمطار  بواسطة  أو  الطبيعي  الترسيب  الماء من خالل  أو  إلى األرض  تهبط  ثم  الكيمياوية  التغيرات 
وهناك خمسة أنواع أساسية من ملوثات الهواء؛ )1( أول أكسيد الكربون الناتج عن استخدام وسائل المواصالت 
كالسيارات )2( المواد الهيدروكربونية الناتجة عن زيادة استخدام النفط والغاز عند درجة حرارة وضغط عاليين 
)3( أكاسيد النيتروجين الناتجة عن معدات اإلحتراق الداخلي المصممة لحرق المواد الهيدروكربونية )4( أكاسيد 
الكبريت الناتجة عن زيادة استخدام الطاقة بشكل عام )5( الجسيمات الدقيقة مثل الغبار والسناج. ولهذه الملوثات 
وبخاصة المركبات الهيدروكربونية وأكاسيد النيتروجين مخاطر عديدة، حيث تكمن خطورتها في احتمال تفاعلها 
على  كبيرة  خطورة  المركبات  هذه  وتمثل  أخرى.  كيماوية  ومواد  األوزون  غاز  مكونة  الشمس  بوجود ضوء 
الكرة األرضية بسبب تأثيرها على الغالف الجوي وإضعاف قدرته على إمتصاص األشعة الكونية المتسربة إلى 
األرض. أما بالنسبة ألكاسيد الكبريت والنيتروجين، فيسببان ظاهرة األمطار الحمضية الناتجة عن تفاعل هذين 
األمطار  يترسبان مع  اللذين  والنيتريك  الكبريتيك  فيتكون حامضي  الجوي  الغالف  في  الماء  بخار  الغازين مع 
المياه. أما  النباتات واألسماك، وتآكل المنشآت المعدنية، وتلوث األراضي الزراعية ومصادر  وتؤدي إلى قتل 
ارتفاع درجة حرارة األرض وإختالل مناخي  إلى  الجوي فيؤدي  الغالف  الكربون في  ثاني أكسيد  تراكم غاز 
خطير في المستقبل. وفيما يتعلق باألجسام الدقيقة وأكسيد الرصاص، فقد يسببان حدوث أمراض مختلفة أهمها؛ 

السرطان، والتشوه الخلقي، وإضعاف النمو الجسمي والعقلي عند األطفال.

تلوث التربة : ويقصد به التشويه المستمر الذي يؤثر على مساحات شاسعة من األراضي، إما بسبب استغاللها . 3
كمركز دفن للنفايات أو في عمليات التعدين إلنتاج المواد الطبيعية. وتعد النفايات الصلبة والسائلة أهم مصادر 
هذا التلوث، ذلك أن النفايات، وبخاصة الصلبة منها، تحتاج إلى استخدام مساحات شاسعة من األراضي  المناسبة 
لدفنها أو التخلص منها، إذ أن النفايات الصلبة المتولدة كبيرة جداً، وتنشأ من عدد من المصادر كالقطاع الزراعي 
والصناعي والتجاري والمنزلي، باإلضافة إلى أنشطة التعدين وإنتاج الكهرباء. وفي مجال الطاقة، فإن مصدر 
النفايات الصلبة والسائلة يرجع في معظمه إلى إنتاج الكهرباء بواسطة المفاعالت النووية، حيث تشكل خطورة 
كبيرة لما تحتويه من معادن مشعة. أما النفايات السائلة األخرى فغالبا يكون مصدرها مصانع التكرير والكيماويات 
وتحتوي على مركبات ملوثة. وترجع خطورتها إلى إمكانية تسربها إلى المياه الجوفية. كما يعتبر إنتاج الفحم 
الطبيعة، حيث أن حفر مساحات من  الناتج عن تشويه  التربة  التعدين السطحي، من أهم أسباب تلوث  بطريقة 

األراضي إلستخراج ما تحتويه من الفحم، يؤدي إلى إخالل التوازن الطبيعي السائد في تلك المناطق.

13.3 السياسات العامة في قطاع الطاقة األردني

1.13.3 مشروعات الطاقة الشمسية

الكهرباء والبالغة )12( مشروعاً 	  لتوليد  المتابعة مع الشركات االستثمارية لمشروعات الخاليا الشمسية  جرت 
باستطاعات مختلفة مجموعها )200( ميجاواط معظمها في منطقة معان،. وقد أصبحت هذه المشروعات عاملة 

مع نهاية العام 2015. 

بدء إجراءات عطاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الشمسية باستطاعة )65-75( ميجاواط في 	 
منطقة القويرة/العقبة وينفذ بأسلوب عقود المقاولة، الممول من دولة اإلمارات العربية المتحدة/صندوق ابو ظبي 
للتنمية وبكلفة )150( مليون دوالر. وجرى اإلنتهاء من عملية التقييم الفني للعروض الفنية، ورفع نتائج التقييم 

للموافقة عليها تمهيداً للسير في فتح العروض المالية، 

المفرق/قطاع 	  منطقة  في  ميجاواط   )10( باستطاعة  الشمسية  الخاليا  من  الخاص  الكهرباء  توليد  مشروع  بدء 
خاص، وسينفذ بأسلوب البناء والتملك والتشغيل ووقعت اتفاقية شراء الطاقة بين شركة فيالدلفيا المحلية وشركة 

كهرباء محافظة إربد عام 2014، وجرى الربط على الشبكة عام 2015 .

جرى السير في تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الشمسية باستطاعة )2( ميجاواط في منطقة 	 
األزرق بأسلوب عقد المقاولة بتمويل منحة مبادلة الدين مع الحكومة اإلسبانية، وكذلك السير بمشروع قرض 

النافذة اإلسبانية الميسر لمشروع خاليا شمسية باستطاعة )3( ميجاواط في منطقة األزرق.
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تطوير 	  على  للتنافس  عالمية  مع شركات  تفاهم  مذكرة   )45( وقعت  المباشرة  للعروض  الثانية  المرحلة  ضمن 
)200( ميجاواط تقريبا من مشروعات الطاقة الشمسية في شمال ووسط وشرق المملكة باستطاعة )50 ميجاواط 

لكل مشروع(.

2.13.3 مشروعات طاقة الرياح

في منطقة 	  ميجاواط  باستطاعة )117(  الرياح  الخاص من طاقة  الكهرباء  توليد  البناء في مشروع  أعمال  بدء 
الطفيلة، وسينفذ بأسلوب البناء والتملك والتشغيل من خالل شركة رياح األردن )JWPC(، حيث وقعت اتفاقيات 

المشروع والتوصل للقفل المالي الناجح له مع نهاية العام 2013، وقد تم تشغيل المشروع في العام 2015

أحيل عطاء مشروع طاقة الرياح في معان بتاريخ 2014/7/24 والممول من خالل المنحة الخليجية/الصندوق 	 
الكويتي للتنمية االقتصادية على الشركة اإلسبانية )Elecnor( باستطاعة )66( ميجاواط بعقد قيمته زهاء )112( 
وباشرت   ، للحكومة،  بالكامل  مملوكاً  ويكون  المقاولة  عقود  بأسلوب  المشروع  وسينفذ  أمريكي.  دوالر  مليون 
الشركة حالياً بأعمال المسوحات الجيولوجية والطبوغرافية لموقع المشروع. وعقد بتاريخ 2014/9/7 االجتماع 

االستهاللي للمشروع واالتفاق على كافة المتطلبات وتحديث البرنامج الزمني تبعاً لذلك.

جرى إستالم )4( عروض لمشروعات طاقة رياح ضمن الجولة األولى للعروض المباشرة بتاريخ 2014/9/30 	 
وباستطاعة إجمالية حوالي )230( ميجاواط، 

الفجيج/الشوبك 	  منطقة  في  الرياح  طاقة  لمشروع  المباشر   )KEPCO( الكورية  الشركة  إستالم عرض  جرى 
باستطاعة )89( ميجاواط، وهو حالياً تحت التقييم وفقاً ألحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ وستوقع 

تفاقيات شراء الطاقة والتشغيل خالل عام 2018.

3.13.3 مشروعات األنظمة الصغيرة للطاقة المتجددة:

كما أشرنا سابقا، فتح المجال أمام المستهلكين في كافة القطاعات لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية باستخدام 
الطاقة المتجددة وبيع الفائض للشبكة الكهربائية، من خالل تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة ضمن 
تعليمات أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهذا الخصوص. وقد نفذ تركيب ما مجموعه )24( ميجاواط 
من األنظمة الشمسية في القطاعات المختلفة مما يسهم مع مشروعي األزرق )5ميجاواط( بتحقيق وفرعلى شركة 

الكهرباء الوطنية يقارب )3.5( مليون دينار سنوياً، واسترجاع كلفتها خالل فترة تقدر بنحو )3( سنوات.

14.3 قضايا ناشئة 
  

المخزون اإلستراتيجي من المشتقات النفطية في األقاليم الثالثة:

بهدف تحقيق الكفاية من مخزون الوقود وتطوير مشروعات البنية التحتية. وبناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام 
 .EPC والمشتقات النفطية في العقبة بسعة 100ألف طن بنظام

نسبــة االنجـاز الكلـي )80%( وبكلفـة إجماليـة للمشـروع تبـلغ 44.1 مليـون دينـار أردنـي )تمويل حكومي	 

مشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة باستطاعة )250-300( ألف طن و)8000( 	 
.EPC طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة بنظام

نسبة اإلنجاز الكلي )30%( وبكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 174 مليون دوالر )تمويل صندوق أبو ظبي للتنمية(.	 

 	 .EPC مشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في العقبة بسعة 6 آالف طن بنظام

نسبة اإلنجـاز الكلـي )75%( وبكلفـة إجماليـة للمشـروع تبـلغ 17 مليـون دينـار أردنـي )تمويل   حكومي(	 

مشروع ميناء الغاز البترولي المسال	 
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نسبة اإلنجاز الكلي )100%( وبكلفة إجمالية للمشروع تبلغ )17( مليون دينار )تمويل حكومي/أمانات وزارة 	 
الطاقة(

مشروع تطوير الميناء النفطي 	 

نسبة االنجاز الكلي )100%( وبكلفة )28( مليون دوالر )تمويل شركة تطوير العقبة(	 

تخزين الغاز الطبيعي المستورد في الخزانات العائمة	 

مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة	 

 	 )Golar(  بين وزارة الطاقـة والثـروة المعدنيـة وشركـة )FSRU( توقيع عقد إستئجار باخرة الغـاز العائمـة
بتاريخ 2013/7/31

نافذة تسليم باخرة الغاز العائمة في الفترة )2015/3/26– 2015/6/26(. 	 

إصـدار أمر المباشـرة بالبـدء بتنفيــذ مشـروع رصيـف مينـاء الغـاز الطبيــعي المسـال للمقـاول  ائتــالف شركتي 	 
)BAM/MAG(  تاريخ 2014/1/12.  

توقيع إتفاقيتي نقل الغاز الطبيعي المسال عبر أنبوب الغاز الطبيعي وربط مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال 	 
مع أنبوب الغاز الطبيعي العربي مع شركة فجر األردنية المصرية بتاريخ  2014/3/6

وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2014/12/21 على اتفاقية بيع وشراء الغـاز الطبيـعي المسال المنـوي توقيعها بين 	 
    .)Shell( شركة الكهرباء الوطنية وشركة

نافذة تزويد الغاز الطبيعي المسال في الفترة )2015/5/1–2015/12/1(. 	 

15.3 التوصيات في قطاع الطاقة

زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.. 1

دعم كافة اإلجراءات والقرارات لرفع مستوى حفظ وترشيد الطاقة في المملكة.. 2

توسعة وتحديث الشبكة الكهربائية الستيعاب القدرات التوليدية الكهربائية المستجدة من مشروعات الطاقة الجديدة . 3
وبخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

إصدار تشريعات وتعليمات تنظم عمل مشروعات الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية من كافة النواحي.. 4

رفع القدرات الوطنية في مجاالت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبخاصة الطاقة الشمسية الحرارية المركزة.. 5

إدخال مناهج متخصصة في الكليات الجامعية المعنية لمواضيع استغالل الطاقة بخاصة من الثروات الطبيعية . 6
المتاحة في االردن مثل الصخر الزيتي. 

رفع القدرات الوطنية في مجاالت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. . 7

التوسع في جهود إيجاد مصادر طاقة أخرى كطاقة المياه والطاقة الجيوحرارية والغازالحيوي واستغالل النفايات . 8
لتوليد الطاقة.

الرسوم على . 9 للطاقة بحيث تستوفى هذه االعفاءات من زيادة  الموفرة  إعفاءات جمركية واسعة لألجهزة  تقديم 
األجهزة التقليدية .

تفعيل كودات البناء المتعلقة بحفظ الطاقة.. 10

تشجيع ودعم الصناعات المحلية من خالل تفعيل برامج تخفيض انبعاثات الكربون أو اي برامج عالمية أو . 11
محلية اخرى لتنفيذ مشروعات حفظ الطاقة.
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الفصل الرابع : الصناعة والتعدين

يعتبر ارتفاع كلف اإلنتاج، والتنافسية من أهم محددات الصناعة في االردن.	 
ضرورة اعتماد تصنيف صناعي موحد ومعالجة المصانع العشوائية للتنظيم والحد من آثارها السلبية.	 
التركيز على تعزيز االبتكار والميزة النسبية لزيادة التنافسية.	 
أهمية التخطيط الشمولي لقطاع التعدين لتحديد أماكن االستغالل األمثل.	 
أهمية تحديث التشريعات ذات العالقة لضمان التنمية المستدامة.	 
التنبه إلى ندرة االبحاث العلمية الالزمة لتطوير القطاع.	 
يعتبر ارتفاع كلف اإلنتاج، والتنافسية من أهم محددات الصناعة في االردن.	 
ضرورة اعتماد تصنيف صناعي موحد ومعالجة المصانع العشوائية للتنظيم والحد من آثارها السلبية.	 
التركيز على تعزيز االبتكار والميزة النسبية لزيادة التنافسية.	 
أهمية التخطيط الشمولي لقطاع التعدين لتحديد أماكن االستغالل األمثل.	 
أهمية تحديث التشريعات ذات العالقة لضمان التنمية المستدامة.	 
التنبه إلى ندرة االبحاث العلمية الالزمة لتطوير القطاع.	 

1.4 قطاع الصناعة

1.1.4 قطاع الصناعة في األردن وتطوراته

يعد قطاع الصناعة من ركائز التنمية الهامة في الدول المختلفة، حيث يؤدي دوراً رئيسا في عملية التنمية، ورفع 
مستوى المعيشة باستيعابه لأليدي العاملة، ورفع مستوى مهارات العاملين، إضافة إلى الترابطات األمامية والخلفية 
يجعله  مما  البشرية،  بالموارد  وغنى  واستقرار،  وأمن،  إستراتيجي،  موقع  األردن  ويميز  األخرى.  القطاعات   مع 
مركزاً لجذب االستثمارات األجنبية والمحلية في مختلف القطاعات وبخاصة القطاع الصـناعي، على الرغم من فقره 

نسبياً، بالموارد الطبيعية. وتنقسم الصناعة في األردن إلى ما يلي:

والكيمـاوية، . 1 الطبية،  واللوازم  والعالجيـة  والمحيكات،  الجلدية،  الصناعات  وتشمل  التحويلية:  الصناعة 
ومستحضرات التجميل، والبالسـتيكية، والمطاطية، والهندسية، والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والخشبية 
المكتبية. وساهمت  واللوازم  والكرتون،  والتغليف والورق  والتعبئة  والغذائية،  والتموينية  واألثاث، واإلنشائية، 

الصناعات التحويلية بنسبة 19.8% من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن خالل عام 2014. 

الصناعة االستخراجية: وتشمل الصناعات التعدينية وساهمت بنسبة 1.8% من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام . 2
 .2014

الكهرباء والمياه: حيث بلغت نسبة مساهمة هذه الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي 2.5% لعام 2014.. 3

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي	 

يساهم القطاع الصناعي بنحو )25%( من الناتج المحلي اإلجمالي )كما هو موضح في جدول )1.4-1( و شكل 
)1.4-1(. وبلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي باألسعار الجارية لعام 2014 ما مقداره 4931.3 مليون دينار.
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جدول )1.4-1(: مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي اإلجمالي

شكل )1.4-1(: مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي اإلجمالي

    

  المصدر: منشورات البنك المركزي

مساهمة الصادرات الصناعية في مجمل الصادرات الوطنية:	 

المملكـة، جـدول  فـي  الصـادرات  تقريبا من مجمل  إلى %85   أحياناً  بنسبة تصل  الصناعية  الصادرات  تساهم 
)1.4-2( وشكل )1.4-2( يوضحان ذلك:

جدول )1.4-2(: الصادرات الوطنية والصادرات الصناعية ونسبة مساهمتها في الصادرات الوطنية

  

 
  
  
  

  الصادرات الوطنیة والصادرات الصناعیة ونسبة مساهمتها في الصادرات الوطنیة): ٢-١.٤(جدول 

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٥,١٦٣.٧  ٤,٨٠٥.٢  ٤,٧٤٩.٦  ٤,٨٠٥.٩  ٤,٢١٦.٩  ٣٥٧٩.٢  ٤٤٣١.١  ٣١٨٣.٧  الصادرات الوطنیة

  ٤,١٩٦.٦  ٣,٩١١.٩  ٣,٩١١.٩  ٤,٠٧٦.١  ٣,٥٩٥.٥  ٣,٠٦٦  ٣,٩٢٣.٨  ٢٧٧٩.٦  الصادرات الصناعیة

نسبة مساهمة 
الصادرات الصناعیة 
في مجمل الصادرات 

  (%)الوطنیة 

٨١.٢٧  ٨١.٤١  ٨٣.٤٤  ٨٤.٨١  ٨٥.٢٦  ٨٥.٦٦  ٨٨.٥٥  ٨٧.٣١  

  

 

  مساهمة القطاعات الصناعیة في الناتج المحلي اإلجمالي): ١-١.٤(دول ج

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الصناعة

  ١.٨  ١.٥  ١.٧  ٢.١  ١.٨  ١.٦  ٣.٠  ٢.٤  الصناعات اإلستخراجیة

  ١٩.٨  ٢٠.١  ٢٠.١  ٢٠.٣  ٢٠.٢  ٢٠.٥  ٢٠.٥  ٢٠.٨  الصناعات  التحویلیة

  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٦  ٢.٥  ٢.٤  ٢.٦  ٢.٣  ٢.٦  والمیاه الكهرباء

مجموع مساهمة الصناعة 
في الناتج المحلي 

  (%)اإلجمالي
٢٤.١  ٢٤.١  ٢٤.٤  ٢٤.٩  ٢٤.٤  ٢٤.٧  ٢٥.٨  ٢٥.٨  

  

 
  
  
  

  الصادرات الوطنیة والصادرات الصناعیة ونسبة مساهمتها في الصادرات الوطنیة): ٢-١.٤(جدول 

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٥,١٦٣.٧  ٤,٨٠٥.٢  ٤,٧٤٩.٦  ٤,٨٠٥.٩  ٤,٢١٦.٩  ٣٥٧٩.٢  ٤٤٣١.١  ٣١٨٣.٧  الصادرات الوطنیة

  ٤,١٩٦.٦  ٣,٩١١.٩  ٣,٩١١.٩  ٤,٠٧٦.١  ٣,٥٩٥.٥  ٣,٠٦٦  ٣,٩٢٣.٨  ٢٧٧٩.٦  الصادرات الصناعیة

نسبة مساهمة 
الصادرات الصناعیة 
في مجمل الصادرات 

  (%)الوطنیة 

٨١.٢٧  ٨١.٤١  ٨٣.٤٤  ٨٤.٨١  ٨٥.٢٦  ٨٥.٦٦  ٨٨.٥٥  ٨٧.٣١  

  

 

  مساهمة القطاعات الصناعیة في الناتج المحلي اإلجمالي): ١-١.٤(دول ج

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الصناعة

  ١.٨  ١.٥  ١.٧  ٢.١  ١.٨  ١.٦  ٣.٠  ٢.٤  الصناعات اإلستخراجیة

  ١٩.٨  ٢٠.١  ٢٠.١  ٢٠.٣  ٢٠.٢  ٢٠.٥  ٢٠.٥  ٢٠.٨  الصناعات  التحویلیة

  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٦  ٢.٥  ٢.٤  ٢.٦  ٢.٣  ٢.٦  والمیاه الكهرباء

مجموع مساهمة الصناعة 
في الناتج المحلي 

  (%)اإلجمالي
٢٤.١  ٢٤.١  ٢٤.٤  ٢٤.٩  ٢٤.٤  ٢٤.٧  ٢٥.٨  ٢٥.٨  

  الصادرات الوطنیة

  الصادرات الصناعیة

نسبة مساهمة 
الصادرات الصناعیة 
في مجمل الصادرات 

  (%)الوطنیة 

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الصناعة

  الصناعات اإلستخراجیة

  الصناعات  التحویلیة

  والمیاهالكهرباء

مجموع مساهمة الصناعة 
في الناتج المحلي 

  (%)اإلجمالي
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هف الىاتج % 19.8كساٌهت الصىاعات التحكيمية بىسبة . كالكرؽ كالكرتكف، كالمكاـز الهكتبية
 .2014الهحمي اإلاهالي لؤلردف خبلؿ عاـ 

هف الىاتج % 1.8كتشهؿ الصىاعات التعديىية كساٌهت بىسبة : الصناعة االستخراجية .2
 .2014الهحمي اإلاهالي خبلؿ عاـ 

حيث بمغت ىسبة هساٌهة ٌذي الصىاعة هف الىاتج الهحمي اإلاهالي : الكيرباء والمياه .3
 .2014لعاـ % 2.5

 مساىمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي اإلجمالي 
 

كها ٌك هكضح في ادكؿ )هف الىاتج الهحمي اإلاهالي  (%25)    يساٌـ القطاع الصىاعي بىحك 
 ها 2014كبمغت القيهة الهضافة لمقطاع الصىاعي باألسعار الاارية لعاـ . (1-1.4)ك شكؿ  (1.4-1)

.  هميكف ديىار4931.3هقداري 

 
 
 

 هساٌهة القطاعات الصىاعية في الىاتج الهحمي اإلاهالي: (1-1.4)شكؿ 
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مساهمة القطاعات الصناعٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً

االستخراجيةالصناعات

التحويليةالصناعات

والمياهالكهرباء

الصناعةمساهمةمجموع

 هساٌهة القطاعات الصىاعية في الىاتج الهحمي اإلاهالي: (1-1.4)ادكؿ 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007الصناعة 

 1.8 1.5 1.7 2.1 1.8 1.6 3.0 2.4الصناعات اإلستخراجية 
 19.8 20.1 20.1 20.3 20.2 20.5 20.5 20.8الصناعات  التحويمية  

 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.6 2.3 2.6الكيرباء والمياه 
مجموع مساىمة الصناعة في 

 (%)الناتج المحمي اإلجمالي
25.8 25.8 24.7 24.4 24.9 24.4 24.1 24.1 
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شكل )1.4-2(: الصادرات الوطنية والصادرات الصناعية ونسبة مساهمتها في الصادرات الوطنية

 المصدر: منشورات البنك المركزي، إحصائيات التجارة الخارجية – دائرة اإلحصاءات العامة

2.1.4 تصنيف الصناعة 

وذلك  الكلي،  الصناعية  المنشآت  عدد  من  تقريبا    %98.7 والمتوسطة  الصغيرة  الصناعية  المنشآت  نسبة  تبلغ 
قبل  من  وموحد  وكتعريف رسمي  الصناعية،  المنشآت  لتصنيف  المسجل  المال  العمال ورأس  عدد  معيار  باعتماد 

الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

جدول )1.4-3(:  تصنيف الصناعات في األردن

     المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 13458/2/16/31 تاريخ 2005/9/22.

شكل )1.4-3(: عدد المنشآت الصناعية

8 
 

  تصنیف الصناعات في األردن):  ٣- ١.٤( جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )ملیون دینار(موزعة حسب القطاع  ستثمارون تشجیع االانات المستفیدة من قستثمار حجم اال):  ٤- ١.٤(جدول  

  

  رأس المال المسجل) أو/و(  عدد العمال  نوع المؤسسة الصناعیة
  ألف دینار ٣٠ أقل من أو  ٩-١  حرفیة
  ألف دینار فأكثر ٣٠و   ٤٩- ١٠  صغیرة
  ألف دینار فأكثر ٣٠و   ٢٤٩- ٥٠  متوسطة
  ألف دینار فأكثر ٣٠و   فأكثر ٢٥٠  كبیرة

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  القطاع
  ٤٠٦.٧  ١,١٢٢.٣  ١,٣٩٥.٥  ٦٤٦.٥  ٥٩١.٩  ١,٤٤١.٧  ١,٠٧٣.٦  ١,٧٦١.٦  الصناعة

  ١٨٧  ١٩.٨  ٢٤.٧  ٤١.٥  ٢٣.٧  ٤٠.١  ١٢.٩  ١٧.١  زراعةال
  ٩٤.٨  ١٤٢.٤  ٦٤.٦  ١٩١.٤  ٦٩٠.٠  ١٧٠.٥  ٦٨٨.٦  ٤٠٦.٨  فنادقال

  ٢٧٠.٥  ٣٤.٠  ٩٩.٥  ٨١.٨  ٢٩.٨  ٦٣  ٤٥  ٢٨.٣  مستشفیاتال
  ٦٢.١  ٨٢.٠  ٤.٠  ١.٠  ٧١.٠  ٧٠.٥  ٨٥.٨  ٠  النقل

  ١٢٥  ٥٢٨.٤  ٢٦.٠  ٦٠.٩  ٢٥٤.٢  ٣٥  ٢٨.٧  ٧.١  خدمات أخرى
  ١,١٤٦.٥  ١,٩٢٨.٩  ١٦١٤.٣  ١,٠٢٣.١  ١,٦٦٠.٦  ١,٨٢٠.٨  ١,٩٣٤.٦  ٢,٢٢٠.٩  المجموع

  نوع المؤسسة الصناعیة
  حرفیة
  صغیرة
  متوسطة
  كبیرة

  ) رأس المال المسجل) رأس المال المسجل) /أو/أو/و(  عدد العمال
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 هىشكرات البىؾ الهركزم: الهصدر

 مساىمة الصادرات الصناعية في مجمؿ الصادرات الوطنية: 
تقريبا هف هاهؿ الصادرات في الههمكة، %  85تساٌـ الصادرات الصىاعية بىسبة تصؿ أحياىان إلِ  

: يكضحاف ذلؾ (2-1.4)كشكؿ  (2-1.4)ادكؿ 

 الصادرات الكطىية كالصادرات الصىاعية كىسبة هساٌهتٍا في الصادرات الكطىية: (2-1.4)ادكؿ 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

الصادرات 
الوطنية 

3183.7 4431.1 3579.2 4,216.9 4,805.9 4,749.6 4,805.2 5,163.7 

الصادرات 
الصناعية 

2779.6 3,923.8 3,066 3,595.5 4,076.1 3,911.9 3,911.9 4,196.6 

نسبة مساىمة 
الصادرات 

الصناعية في 
مجمؿ 

الصادرات 
 (%)الوطنية 

87.31 88.55 85.66    85.26  84.81  83.44  81.41  81.27  

 

 الصادرات الكطىية كالصادرات الصىاعية كىسبة هساٌهتٍا في الصادرات الكطىية: (2-1.4)شكؿ 

 
دائرة اإلحصاءات العاهة – هىشكرات البىؾ الهركزم، إحصائيات التاارة الخاراية : الهصدر
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تقريبا هف عدد الهىشآت الصىاعية %  98.7تبمغ ىسبة الهىشآت الصىاعية الصغيرة كالهتكسطة
الكمي، كذلؾ باعتهاد هعيارعدد العهاؿ كرأس الهاؿ الهساؿ لتصىيؼ الهىشآت الصىاعية، ككتعريؼ رسهي 

. كهكحد هف قبؿ الكزارات كالهؤسسات الحككهية كالخاصة

 تصىيؼ الصىاعات في األردف:  (3-1.4)ادكؿ 

 .22/9/2005 تاريخ 31/16/2/13458كزارة الصىاعة كالتاارة كالتهكيف بهكاب كتاب دكلة رئيس الكزراء رقـ : الهصدر
 

 عدد الهىشآت الصىاعية (:3-1.4)شكؿ رقـ 

 
 

 الصىاعيعدد العاهميف في القطاع : (4-1.4)شكؿ رقـ 
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عدد العاملٌن فً القطاع الصناعً

رأس الماؿ المسجؿ  (أو/و)عدد العماؿ نوع المؤسسة الصناعية 
 ألؼ ديىار 30أك أقؿ هف  9-1حرفية 
 ألؼ ديىار فأكثر 30ك  49-10صغيرة 

 ألؼ ديىار فأكثر 30ك  249-50هتكسطة 
 ألؼ ديىار فأكثر 30ك  فأكثر 250كبيرة 
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شكل )1.4-4(: عدد العاملين في القطاع الصناعي

     
      المصدر: غرفة صناعة األردن، والبيانات لعام 2007 غير متوفرة لديها

ومواد  والكيماويات  والغذائية،  التعدين،  التالي:  النحو  على  قطاعات   10 على  الصناعية  القطاعات  وتتوزع   
التجميل، واأللبسة، والهندسية، والدوائية، واإلنشائية، واألثاث، والبالستيكية، والتعبئة والتغليف. وتتولى أمانة عمان 

الكبرى باعتبارها الجهة المخولة بالتنظيم في العاصمة، تصنيف الصناعة حسب األثر البيئي لها كما يلي: 

صناعات ثقيلة. 1

صناعات تحويلية . 2

صناعة التقنيات واألعمال. 3

صناعات خفيفة . 4

صناعات متوسطة                     . 5

كذلك تتولى وزارة الشؤون البلدية بمقتضى المادة )4( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى/الصادر بموجب 
المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة  1966باعتبارها الجهة المخولة بالتنظيم في محافظات 

المملكة مهمة تصنيف الصناعة كما يلي:

صناعات حرفية  . 1

صناعات خفيفة . 2

صناعات متوسطة . 3
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تقريبا هف عدد الهىشآت الصىاعية %  98.7تبمغ ىسبة الهىشآت الصىاعية الصغيرة كالهتكسطة
الكمي، كذلؾ باعتهاد هعيارعدد العهاؿ كرأس الهاؿ الهساؿ لتصىيؼ الهىشآت الصىاعية، ككتعريؼ رسهي 

. كهكحد هف قبؿ الكزارات كالهؤسسات الحككهية كالخاصة

 تصىيؼ الصىاعات في األردف:  (3-1.4)ادكؿ 

 .22/9/2005 تاريخ 31/16/2/13458كزارة الصىاعة كالتاارة كالتهكيف بهكاب كتاب دكلة رئيس الكزراء رقـ : الهصدر
 

 عدد الهىشآت الصىاعية (:3-1.4)شكؿ رقـ 

 
 

 الصىاعيعدد العاهميف في القطاع : (4-1.4)شكؿ رقـ 
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 ألؼ ديىار فأكثر 30ك  فأكثر 250كبيرة 



61

87 
 

 تكزيع الصىاعات في الههمكة: (5- 1.4)شكؿ 

 
 تكزيع الصىاعات عمِ هستكل البمديات في الههمكة: (6- 1.4)شكؿ 

 

3.1.4  المواقع الصناعية في المملكة )الخريطة الصناعية(

صندوق )1.4-1(: الخريطة الصناعية

الصناعية،  المدن  وهي:  فيها  المصانع  إقامة  يمكن  التي  الرسمية  والمواقع  األماكن  بتحديد  الحكومة  قامت 
منطقة  لسلطة  التابعة  الصناعية  والمناطق  المملكة،  محافظات  مختلف  في  المنتشرة  والحرة  التنموية  المناطق 
العقبة االقتصادية الخاصة، ضمن حوافز ومزايا وخدمات للمستثمرين في هذه المدن/المناطق تشمل اإلعفاءات 
الضريبية والجمركية. كما أن أمانة عمان ووزارة الشؤون البلدية تقومان بإعطاء التراخيص وتسمحان بإقامة 
المصانع على األراضي ذات التصنيف الصناعي خارج تلك المدن/المناطق. حيث قامت أمانة عمان بتنظيم مدينة 
عمان، وتحديد المناطق التي يمكن إقامة المصانع فيها. أما المناطق التي رخصتها وزارة الشؤون البلدية، فهي 
مبعثرة في مختلف محافظات المملكة، مما أدى إلى االنتشار العشوائي للمصانع،  وأثر سلبيا على البيئة والسكان 

والحياة العامة.

نظام  على  الصناعية  الخريطة  بإعداد  والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة  قامت  المشكلة  هذه  ولمعالجة 
المؤشرات الجغرافية )GIS( بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تبين المواقع الصناعية وأماكن االنتشار العشوائي 
للمصانع في المملكة، حيث بينت أن المساحات الصناعية في المملكة بشكل عام هي 272.81 كم2 وهذا كبير جداً 
مقارنة مع مساحة المملكة. وقامت الوزارة باستصدار قرارات من مجلس الوزراء للحد من االنتشار العشوائي 
للمصانع، ومحاولة إيجاد الحلول للمصانع المقامة بشكل عشوائي.  يبين الشكل )1.4- 5( الخريطة الصناعية 
وتوزيع الصناعات في المملكة، ويبين الشكل )1.4- 6( المناطق الصناعية التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية 

)المصانع العشوائية(، وتبلغ مساحتها 147.2 كم2، وتشكل أكبر مساحة ضمن الخريطة الصناعية.

شكل )1.4- 5(: توزيع الصناعات في المملكة
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شكل )1.4- 6(: توزيع الصناعات على مستوى البلديات في المملكة

4.1.4 التأثير البيئي لقطاع الصناعة

الكلية  المساحة  أكثر من نصف  تتجاوز  بنسبة  العشوائي  للبيئة، والنتشارها  تلوث  المصانع من  تسببه  لما  نظراً 
للمصانع المقامة في المملكة، فقد ظهرت تأثيرات سلبية كثيرة على البيئة لعدم توفرالخدمات الالزمة، وصعوبة مراقبة 

ما تطرحه هذه المصانع من نفايات وملوثات مختلفة. وتقسم الملوثات الصناعية إلى :

الملوثات الغازية )ملوثات الهواء( وتشمل انبعاث الغازات، والغبار، واألدخنة الضارة.. 1

ملوثات صلبة )النفايات الصلبة(.. 2

ملوثات سائلة )المياه العادمة(.. 3

الروائح المنبعثة من المصانع ومحطات التنقية بأنواعها.. 4

الضجيج.. 5

أنواع النفايات الصناعية

وتقسم النفايات من حيث خطورتها إلى نفايات غيرخطرة وخطرة:

النفايات غير الخطرة: وهي مجموعه المواد التي ال يصاحب وجودها مشكالت بيئية خطيرة، ويسهل في الوقت . 1
ذاته التخلص منها بطريقه آمنه بيئيا، وتشمل النفايات المنزلية والنفايات غير الخطرة للمصانع.

للتأكسد، . 2 والقابلية  السمية،  التالية:  الخصائص  من  اكثر  أو  واحدة  تحمل  التي  النفايات  وهي  الخطرة:  النفايات 
والقابلية لالنفجار، واإلشعاع، والقابلية لالشتعال، أو معدية، ومسببة للمرض، ومسببة للتآكل. 

تنقسم النفايات الخطرة إلى ما يلي:. 3
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أوالً: النفايات الصناعية السائلة: ومن أخطر النفايات السائلة هي المركبات النفطية وهي نواتج سائله تتكون من 
خالل استخدام المياه في العمليات المختلفة للتصنيع، أو بقايا مواد مصنعة مثل الزيوت ومياه الصرف الصناعية.

 ثانياً: النفايات الصناعية الصلبة: وهي المواد التي تنتج أثناء مراحل التصنيع، وفق حلقة تهدف إلى تحويل المواد 
األولية إلى مواد جاهزة. وكلما زادت مراحل التحويل إتسعت الحلقة وبالتالي زادت كمية النفايات الناتجة. وتختلف 

كمية تركيز هذه النفايات حسب نوعية الصناعة المعنية. 

ثالثاً: النفايات الصناعية الغازية: وتتمثل في األبخرة السامة، أو الغازات، واألبخرة الناتجة عن حلقات التصنيع 
والتي تنفث في الهواء مباشرة أو من خالل المداخن الخاصة بالمصانع. 

رابعاً: النفايات المشعة: وهي المواد التي تحتوي على بعض النظائر المشعة الناتجة عن استخدام االنشطة النووية. 
وهكذا يتبين تأثير النفايات الصناعية على عناصر البيئة من تلوث للهواء والمياه والتربة.

5.1.4 الجهود الحكومية للمحافظة على البيئة من التلوث الناجم عن المصانع 

أ - تشكيل لجان للمحافظة على البيئة:

1. لجنة الوقاية من األخطار الصناعية:

تشكلت لجنة الوقاية من األخطار الصناعية عام 1991 بهدف إستعراض أوضاع الصناعات، وتحديد مواقعها في 
ضوء احتماالت األخطار التي يمكن أن تشكلها موادها الخام أو منتجاتها في حال تعرضت للقصف إبان حرب الخليج 
الثانية. وتقوم اللجنة حاليا بالكشف على جميع المصانع الموجودة في المملكة )باستثناء مصانع الغذاء والدواء في 
محافظتي العاصمة والزرقاء( لمراقبة التلوث للتخلص من النفايات الصناعية، ووضع معايير تمكن من تحديد ذات 

األثر البيئي المرتفع، وذات المستويات عالية الخطورة على الصحة والسالمة العامة.

2. لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي :

وجرى تشكيل هذه اللجنة عام 2005 بهدف إعادة هيكلة وتطوير وتوحيد األعمال الرقابية على القطاع الصناعي. 
العاصمة  محافظات  في  والدوائية  الغذائية  الصناعات  قطاع  على  والرقابة  والتوجيه  التوعية  بأعمال  اللجنة  وتقوم 
البيئة والصحة والسالمة  والزرقاء ومادبا. وتقوم بتقديم اإلرشاد والتوعية في مجال سالمة الغذاء والدواء وحماية 

العامة.

ب- إنشاء المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة :

حيث جرى إنشاء المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة للمحافظة على البيئة من ملوثات القطاع الصناعي، 
نمو  بعيدة عن  المنطقة  تكون  أن  الشروط  هذه  ومن  بيئية.  متطلبات وشروط  للعمل ضمن  األفضل  المناخ  ولتهيئة 
المناطق السكنية، وعكس إتجاه الرياح السائدة، وأن ال تقع على حوض مائي أو قريب منه، ومراعاة طبوغرافية 
وطبيعة األرض، وتصميم شبكات صرف صحي، وأخرى لتصريف مياه األمطار للموقع، وتجهيز وحدات معالجة 

المياه العادمة )محطات التنقية داخل المدينة/المنطقة الصناعية( عند تصميم المدينة/المنطقة. 

ج- إنشاء محطات التنقية في المدن الصناعية:

تمتلك شركة المدن الصناعية حالياً أربع مدن، يوجد فيها جميعا محطات تنقية للمياه العادمة الناتجة عن المصانع 
وهي:

محطة تنقية مدينة عبد هللا الثاني الصناعية/سحاب. 1

محطة تنقية مدينة الحسن الصناعية/إربد. 2
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محطة تنقية مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني/الكرك. 3

محطة تنقية مدينة الموقر الصناعية /الموقر)وهي قيد اإلستالم(. 4

6.1.4 العوامل والتحديات التي تواجه تنمية القطاع الصناعي

أ - ارتفاع كلف االنتاج: 

تشكل فاتورة الطاقة زهاء 27% من إجمالي المستوردات و85% من الصادرات، مما يجعل الطاقة والمشتقات 
النفطية تساهم بشكل كبير في رفع كلف االنتاج، بخاصة أن 97% من الطاقة المستهلكة في األردن مستوردة، وأن 
القطاع الصناعي هو ثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية، بعد القطاع المنزلي. والبد من اإلشارة إلى أن ارتفاع 
أسعار الطاقة يساهم بشكل واضح في رفع أسعار المنتجات األردنية ويقلل من قدرتها التنافسية في السوق المحلي 

والخارجي، ويؤثر سلبا على جذب االستثمارات  الخارجية.

ب - التنافسية: 

يعاني القطاع الصناعي من ضعف القدرة التنافسية لعدد من األسباب أهمها: ارتفاع كلف اإلنتاج، وشح الموارد 
كالمياه والطاقة. كذلك  فقد أثرت بعض االتفاقيات التجارية سلباً على المنتج األردني حيث أتاحت لبعض المنتجات 
المستوردة الدخول بدون رسوم وضرائب إضافة إلى أن كلف إنتاجها أقل منها في األردن مما أضعف القدرة التنافسية 

للمنتج الوطني. كما أن تحدي نقص العمالة األردنية المدربة في القطاع الصناعي قد فاقم  هذا الضعف. 

ج- اإلضطرابات اإلقليمية: 

شهد الوطن العربي في أواخر عام 2010 ومطلع عام 2011 تطورات هامة )عرفت بمسمى الربيع العربي(، 
حيث أصبحت معظم الدول التي حدث بها الربيع العربي تعاني من أحداث أمنية داخلية، مما أثر بشكل كبير على 
تنافسية الصناعة الوطنية حيث أن تلك الدول أسواقا طبيعية لصادرات المملكة )ال سيما مصر، وسوريا، والعراق(، 
وتمثل أثرها بإغالق الحدود مع كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى انخفاض الصادرات إلى كل منها، وزيادة كلف 
التصدير واالستيراد بسبب ارتفاع كلف النقل، وأدى إلى ارتفاع كلف المواد المستوردة وانخفاض تنافسية الصناعات 
قدرة  إلى عدم  أيضا  أدى ذلك  اللبنانية، والتركية، واألوروبية. كما  العالمية وأهمها األسواق  األردنية في األسواق 

الصناعيين والتجار على اإللتزام بالعقود واالتفاقيات، مما هدد ديمومة سير العمل واالحتفاظ بالعمالة.

7.1.4 الجهود المبذولة في مجال دعم القطاع الصناعي وتشجيع االستثمار

 أ- السياسة الصناعية )برنامج دعم الصناعة(: 

حيث جرى إعداد السياسة الصناعية الوطنية )برنامج دعم الصناعة( لألعوام 2010-2014 وذلك لدعم القطاع 
الصناعي في المملكة. وانبثق عن تلك السياسة عدد من المشروعات جرى تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة األردنية 
لتطوير المشروعات االقتصادية بكلفة 1,590,000 مليون دينار أردني. وتكمن أهمية هذه المشروعات في تقديم الدعم 
الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة في مجاالت التصميم، وتطوير األنظمة، وتطوير المنتجات، 
والتدريب، واإلدارة، حيث جرى دعم )16( شركة صناعية في هذا المجال، إضافة إلى المشروعات والبرامج التي 
تنفذها المؤسسة األردنية لتطويرالمشروعات االقتصادية من خالل المنح المقدمة لدعم المشروعات االقتصادية في 
المملكة، كما دعم برنامج دكتور لكل مصنع، وتنفيذ برنامج صنع في األردن لترويج المنتجات األردنية بالتعاون مع 
غرفة صناعة األردن. وفي نفس السياق يجري العمل حالياً على تحديث وثيقة السياسة الصناعية )2010–2014( 
حيث تضمنت السياسة الصناعية الجديدة )2017–2020( إنشاء صندوق لدعم التنمية الصناعية والتنافسية وإنشاء 
مراكز فنية متخصصة، باإلضافة لعدد من المشروعات الداعمة للقطاع الصناعي. ومن الجدير بالذكر، أن السياسة 
الصناعية السابقة، والمحدثة تضمنتا محوراً كامال عن البيئة، بحيث تكون المنتجات المصنعة صديقة للبيئة، باإلضافة 

لدعم المصانع الراغبة في استخدام تقنيات نظيفة بيئياً. 
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ب - حوافز االستثمار : 

بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتحفيز االستثمارالمحلي وتشجيع االستثمار األجنبي أهمها إقرار القوانين التي تصب 
في ذلك اإلتجاه. حيث صدر قانون االستثمار الجديد نهاية عام 2014، وعالج الكثير من الثغرات الموجودة في القانون 
القديم. وكسابقه يعتبر قانون االستثمار رقم )30( لسنة 2014، إطاراً تشريعياً مالئماً لجذب االستثمارات األجنبية، 
وتحفيز االستثمارات المحلية، ومنافسا لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين االستثمارعلى مستوى اإلقليم، 
كما تضمن إنشاء النافذة االستثمارية لتقديم اإلعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات االستثمارية ضمن قطاعات 
متعددة: قطاع الصناعة والحرف، الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت 
العلمية،  والمختبرات  العلمي  البحث  االتصال، مراكز  السياحي، مراكز  والترويح  التسلية  والسياحية، مدن  الفندقية 
االنتاج الفني واالعالمي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات 

النفطية. 

ويبين الجدول رقم )1.4-4(: حجم االستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار موزعة حسب القطاع، حيث 
يالحظ بشكل عام أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة األولى من الحجم الكلي لالستثمارات بنسبة %58.

جدول  )1.4-4(:  حجم االستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار موزعة حسب القطاع )مليون دينار(

          المصدر: منشورات البنك المركزي وهيئة تشجيع االستثمار

شكل )1.4-7(:  حجم االستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار موزعة حسب القطاع

الحوافز التي تضمنها القانون، وتشمل ما يلي:	 

إعفاء مدخالت إنتاج المشروعات الصناعية والحرفية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.. 1

إعفاءات على مستلزمات االنتاج، والموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج.. 2

٧ 
 

  
  )ملیون دینار(موزعة حسب القطاع  ستثمارون تشجیع االانات المستفیدة من قستثمار حجم اال):  ٤- ١.٤(جدول  

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  القطاع
  ٤٠٦.٧  ١,١٢٢.٣  ١,٣٩٥.٥  ٦٤٦.٥  ٥٩١.٩  ١,٤٤١.٧  ١,٠٧٣.٦  ١,٧٦١.٦  الصناعة

  ١٨٧  ١٩.٨  ٢٤.٧  ٤١.٥  ٢٣.٧  ٤٠.١  ١٢.٩  ١٧.١  زراعةال
  ٩٤.٨  ١٤٢.٤  ٦٤.٦  ١٩١.٤  ٦٩٠.٠  ١٧٠.٥  ٦٨٨.٦  ٤٠٦.٨  فنادقال

  ٢٧٠.٥  ٣٤.٠  ٩٩.٥  ٨١.٨  ٢٩.٨  ٦٣  ٤٥  ٢٨.٣  مستشفیاتال
  ٦٢.١  ٨٢.٠  ٤.٠  ١.٠  ٧١.٠  ٧٠.٥  ٨٥.٨  ٠  النقل

  ١٢٥  ٥٢٨.٤  ٢٦.٠  ٦٠.٩  ٢٥٤.٢  ٣٥  ٢٨.٧  ٧.١  خدمات أخرى
  ١,١٤٦.٥  ١,٩٢٨.٩  ١٦١٤.٣  ١,٠٢٣.١  ١,٦٦٠.٦  ١,٨٢٠.٨  ١,٩٣٤.٦  ٢,٢٢٠.٩  المجموع

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  القطاع
  الصناعة

  الزراعةالزراعةال
  الفنادقالفنادقال

  المستشفیاتالمستشفیاتال
  النقل

  خدمات أخرى
  المجموع

92 
 

 
 (هميكف ديىار)حاـ االستثهارات الهستفيدة هف قاىكف تشايع االستثهار هكزعة حسب القطاع :  (4-1.4)ادكؿ  

يئة تشايع االستثهار: الهصدر  هىشكرات البىؾ الهركزم ٌك

 حاـ االستثهارات الهستفيدة هف قاىكف تشايع االستثهار هكزعة حسب القطاع:  (7-1.4)شكؿ 

 
 

 الحوافز التي تضمنيا القانوف، وتشمؿ ما يمي :
 .إعفاءهدخبلت إىتاج الهشركعات الصىاعية كالحرفية هف الرسـك الاهركية كالضريبة العاهة عمِ الهبيعات .1
 .إعفاءات عمِ هستمزهات االىتاج، كالهكاكدات الثابتة ذات االستخداـ الهزدكج .2
 . يكها30الخدهات التي تخضع لمضريبة العاهة عمِ الهبيعات، كالتي تردٌا دائرة ضريبة الدخؿ خبلؿ  .3
إعفاء السمع البلزهة ألىشطة اقتصادية هحددة حصرا هف الرسـك الاهركية كالضريبة العاهة عمِ  .4

 .الهبيعات

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007القطاع 
 406.7 1,122.3 1,395.5 646.5 591.9 1,441.7 1,073.6 1,761.6الصىاعة 

 187 19.8 24.7 41.5 23.7 40.1 12.9 17.1زراعة اؿ
 94.8 142.4 64.6 191.4 690.0 170.5 688.6 406.8فىادؽ اؿ
 270.5 34.0 99.5 81.8 29.8 63 45 28.3هستشفيات اؿ

 62.1 82.0 4.0 1.0 71.0 70.5 85.8 0الىقؿ  
 125 528.4 26.0 60.9 254.2 35 28.7 7.1خدهات أخرل 

 1,146.5 1,928.9 1614.3 1,023.1 1,660.6 1,820.8 1,934.6 2,220.9الهاهكع 
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  .تفاقیات التجاریة الحرة التي یرتبط بها األردنأهم وأبرز اإل):  ٥ - ١.٤(جدول   

  
  حیز التنفیذ تفاقیةدخول اال   التوقیعتاریخ   تفاقیةاال 

  ١/١/١٩٩٨  ١٩/٢/١٩٩٧  )GAFTA(منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  اتفاقیة

  ١/٥/٢٠٠٢  ٢٤/١١/١٩٩٧  روبیةو الشراكة األردنیة األ
  ١٧/١٢/٢٠٠١  ٢٤/١٠/٢٠٠٠  منطقة التجارة الحرة مع الوالیاتالمتحدة األمریكیة اتفاقیة

  ١/٩/٢٠٠٢  ٢١/٦/٢٠٠١  الحرة مع رابطة دول االفتا منطقة التجارة اتفاقیة
منطقة التبادل التجاري الحر بین الدول العربیة  اتفاقیة

  ٦/٧/٢٠٠٦  ٢٥/٢/٢٠٠٤  )أغادیر(المتوسطیة 

بین األردن ) QIZ(المنطقة الصناعیة المؤهلة  اتفاقیة
سرائیل ٕ   ١٩٩٧  ١٩٩٧  وا

  التجارة الحرة مع كندا اتفاقیة
  ١/١٠/٢٠١٢  ٢٨/٦/٢٠٠٩  

  منطقة التجارة الحرة مع تركیا اتفاقیة
  

١/٣/٢٠١١  ١/١٢/٢٠٠٩  

  التجارة الحرة مع سنغافورة اتفاقیة
  

٢٠٠٦  ٢٠٠٤  

  )WTO(منظمة التجارة العالمیة 
  

٢٠٠٠  ٢٠٠٠  

  

الخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات، والتي تردها دائرة ضريبة الدخل خالل 30 يوما.. 3

إعفاء السلع الالزمة ألنشطة اقتصادية محددة حصرا من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.. 4

كما تضمن قانون االستثمار الجديد الحوافز الضريبية على الدخل المتأتي من ممارسة األنشطة االقتصادية المقامة 
في المناطق األقل تطوراً )خارج المناطق التنموية(، باإلضافة إلى حوافز ومزايا داخل المناطق التنموية والحرة.

ج- إنشاء المدن الصناعية المستقبلية :

انسجاما مع توجهات الحكومة بانشاء مدينة صناعية في كل محافظة، لتنمية المناطق وخدمة المستثمرين، تقوم 
بتنفيذ البنى التحتية ألربع مدن صناعية جديدة في محافظات )الطفيلة، البلقاء، مادبا،  شركة المدن الصناعية حالياً 
جرش(، وسيجري اإلنتهاء منها بنهاية عام 2017. ومن الجدير بالذكر أن شركة المدن الصناعية لديها أربع مدن 

صناعية قائمة .

8.1.4 إدارة القطاع الصناعي

أوالً: اإلتفاقيات الدولية:

قامت الحكومة بتوقيع العديد من اإلتفاقيات التجارية الدولية، والثنائية، وإتفاقيات تشجيع االستثمار، وعدم االزدواج 
الضريبي، ويوضح الجدول )1.4- 5( أهم اإلتفاقيات التجارية.

جدول )1.4- 5(:  أهم وأبرز اإلتفاقيات التجارية الحرة التي يرتبط بها األردن.

    

   المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين

  حیز التنفیذدخول اال تفاقیةدخول اال تفاقیةدخول اال   التوقیعتاریخ   اال تفاقیةاال تفاقیةاال 

  )GAFTA(منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى اتفاقیة

  و روبیةو روبیةالشراكة األردنیة األو الشراكة األردنیة األو الشراكة األردنیة األ
  منطقة التجارة الحرة مع الوالیاتالمتحدة األمریكیةاتفاقیة

  الحرة مع رابطة دول االفتامنطقة التجارةاتفاقیة
منطقة التبادل التجاري الحر بین الدول العربیة اتفاقیة

  )أغادیر(المتوسطیة 
) بین األردن ) بین األردن ) QIZ(المنطقة الصناعیة المؤهلة اتفاقیة

سرائیل ٕ   وا
  التجارة الحرة مع كندااتفاقیة

  
  منطقة التجارة الحرة مع تركیااتفاقیة

  
  التجارة الحرة مع سنغافورةاتفاقیة

  
  )WTO(منظمة التجارة العالمیة 
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9.1.4 التوصيات في قطاع الصناعة

اعتماد تصنيف صناعي موحد لجميع الجهات في المملكة.	 
معالجة وضع المصانع العشوائية في المملكة .	 
العمل على تخفيض كلف االنتاج على القطاع الصناعي.	 
العمل على تطوير الصناعة وخلق منتجات مبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.	 
مع 	  يتناسب  بما  المدربة  لتوفيرالعمالة  الصناعي  القطاع  بمتطلبات  المهني  والتدريب  التعليم  ربط  على  العمل 

الحاجات الفعلية للصناعة المحلية وتعزيز جودة المنتج األردني.
زيادة المصادر والمخصصات المالية لدعم القطاع الصناعي.	 
البحث عن أسواق جديدة بديلة لألسواق التقليدية.	 

2.4 قطاع التعدين

حبى هللا األردن مزايا طبيعية قيمة، تشمل التضاريس الطبيعية كالجبال والهضاب والسهول والصحاري والمناطق 
المنخفضة. وبين ثنايا هذه الطبيعة تكمن الخيرات من الثروات الطبيعية، وقد شكلت هذه الثروات، وما زالت رافدا 
مهما لخزينة الدولة، ونسبة هامة من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد أنشأت سلطة المصادر الطبيعية عام 1965، بهدف 
البحث والتنقيب واالستكشاف عن الثروات الطبيعية، لتحديد أنواع هذه الخامات وكمياتها، وإعداد الخرائط والدراسات 
الجيولوجية. وفي عام 2014 جرى إلغاء السلطة، وآلت عملية تنظيم استغالل الثروات الطبيعية واإلشراف عليها 
ومنح رخص التنقيب وحقوق التعدين إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي أصبحت الخلف القانوني لسلطة 

المصادر الطبيعية.

1.2.4 أهمية قطاع التعدين

يعد قطاع التعدين من القطاعات الهامة التي تؤدي دوراً فعاالً في نمو وتطور االقتصاد األردني، وعلى الرغم من 
تذبذب نسب مساهمته خالل فترات زمنية مختلفة، إال أن دوره ال يزال يشكل إسهاما ملموسا في االقتصاد الوطني 
لما له من أثر بارز في تنمية الموارد المعدنية والموارد البشرية. ويعتبرقطاع التعدين ثالث أكبر قطاع من حيث حجم 
الصادرات، حيث بلغت صادراته في العام 2014 ما يقارب 632.5 مليون دينار أردني. كما بلغت نسبة صادرات 
هذا القطاع 12.6% من الصادرات الصناعية تقريبا. وتشمل أهم األسواق التي يصدر إليها القطاع؛ المملكة العربية 
السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مصر، والهند. ويتألف قطاع التعدين من  شقين رئيسين من الصناعات 

التعدينية هما:
الصناعات التعدينية االستخراجية	 
الصناعات التعدينية التحويلية	 

مجاالت  في  واالستثمار  المحلية،  المضافة  القيمة  تزايد  مع  القطاع  لهذا  اإليجابية  التوقعات  من  الكثير  وهناك 
جديدة مثل الصخر الزيتي، واليورانيوم، األمر الذي يتطلب العمل على  تفعيل استغالل الخامات غير المستغلة في 
المملكة، لالرتقاء بواقع القطاع لتلبية الطلب الكبير عالميا، كذلك العمل على زيادة حجم االستثمار فيها عن طريق 
إستقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية إلقامة مشروعات تعدينية أو صناعية مالئمة، بعد إجراء الدراسات االقتصادية 

الضرورية، مثل دراسات ما قبل الجدوى، والجدوى لضمان نجاح المشروعات مستقبال.

2.2.4 الصناعات التعدينية االستخراجية 

وهي صناعة الفوسفات، والبوتاس، والملح، والكربونات، ومنتجات المقالع والمناجم وتضم: )حجر البناء، والرمل 
الطبيعي، والركام، والرخام، والجرانيت، والرمل الزجاجي(. وتستحوذ الصناعات التعدينية االستخراجية على الجزء 
األكبر من حجم عائدات قطاع التعدين، ألن بعض الخامات مثل الفوسفات والبوتاس هي األكثر وفرة في األردن. لذلك 
أولت الحكومة رعايتها لالستثمار فيها، واستغاللها االستغالل األمثل. لما في ذلك من مردود اقتصادي كبير يفوق 
االستخدامات األخرى، حيث أن الخامات المعدنية قابلة للنضوب محلياً وعالمياً، وأصبحت كثير من الدول تعتمد على 

استيرادها من الخارج بعد نضوبها مما زاد في أسعار منتجاتها.
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3.2.4 الصناعات التعدينية التحويلية بفرعيها الصناعات الكيماوية واالنشائية

1.3.2.4 الصناعات الكيماوية وتضم:

صناعة األسمدة	 
صناعة األحماض الكيماوية	 
صناعة الجير الحي والمطفأ	 

2.3.2.4 الصناعات اإلنشائية وتضم

صناعة اإلسمنت	 
صناعة اإلسمنت األبيض	 
صناعة الصوف الصخري	 
صناعة الخزف )البالط الصيني واألدوات الصحية( 	 
صناعة مواد البناء	 

4.2.4 المعادن والصخور الصناعية وتوزعها في المملكة 

الدراسة  الطبيعية، منها ما هو مستغل، ومنها ما هو في طور  الثروات  المعادن و  العديد من  المملكة  يوجد في 
الستغاللها في المستقبل كاليورانيوم، الصخر الزيتي، والنحاس. والشكل رقم )2.4-1( يبين خريطة تواجد المعادن 

في المملكة.
شكل )2.4-1( خريطة مواقع المعادن في المملكة

 

وتبلغ احتياطيات المملكة من اليورانيوم 65 ألف طن تقريبا. وحسب دراسات هيئة الطاقة الذرية األردنية فانه 
من المتوقع ان يبلغ إنتاج اليورانيوم في مناجم وسط األردن في منطقة سواقة زهاء 200 طن سنوياً. كذلك الصخر 
الزيتي، الذي تبلغ احتياطياته  70 مليار طن تقريبا، والذي يمكن أن ينتج 4 مليار طن بترول. والجدول رقم )1-2.4( 

يبين أهم الخامات المعدنية المستغلة في المملكة.
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١٢ 
 

  ٢٠١٣- ٢٠٠٦عدد المقالع ورخص التنقیب وحقوق التعدین المرخصه خالل الفترة ): ٢- ٢.٤(جدول 
  

  )دونم(مساحة المقالع المرخصة   عدد حقوق التعدین  عدد رخص التنقیب  عدد المقالع المرخصه  السنه
٩١٦ ٥ ٢٧ ٢٢٩  ٢٠٠٦ 
١٠١٦ ١٤ ٢٧ ٢٥٤ ٢٠٠٧ 
١٠١٦ ٥ ٣٣ ٢٥٤ ٢٠٠٨ 
١١٥٢   ٢٨٨ ٢٠٠٩ 
١١١٦   ٢٧٩ ٢٠١٠ 
١٠٤٤ ٢١ ١٤ ٢٦١ ٢٠١١ 
١٦٠ ٢٠١٢ 

  
٦٤٠ 

٨٧٦ ١١ ٢٠ ٢١٩ ٢٠١٣ 
 ٧٧٧٦    ١٩٤٤ المجموع الكلي

     
  التقاریر السنویة لسلطة المصادر الطبیعیة

 
 
 

11 
 

  أهم الخامات المعدنیة المستغلة في المملكة) ١- ٢.٤(جدول 

  
  أهم المناطق التي یتواجد فیها الخام اسم الخام

  بطن الغول، المدورة، الحصوة لینأو الك

 البازلت
وهذه الصخور تغطي ما مساحته . ما یعرف بحرات الشام أول الدروز ، األزرق، جبانوادي السرح

 – ٥٠كم وعرض ١٨٠تقع في شمال شرق المملكة وتمتد بطول  ٢كم١١٠٠٠منها  ٢كم ٤٥٠٠٠
  كم٧٠

 رمال السلیكا
مناطق وادي ،منطقة الجیشیة،عین البیضا –منطقة البتراء ،منطقة قاع الدیسي،منطقة رأس النقب

  الراكیا –السیق 
  الدامخي، واألبیض/یش، سواقةو اي، اللبن، الحسا، جرف الدر انة، السلطانالقطر  الحجر الجیري النقي

 الجبس
الطفیلة، وادي الكرك، وادي / ملیح(الصبیحي، مناطق وسط وجنوب األردن / حوض نهر الزرقاء

  ، األزرق، الضحل، جبل بني حمیدة) الحسا، وادي الموجب

مناطق أخرى في وسط وجنوب ، المنطقة الشمالیة الشرقیة، تلول الشهباء، ألرتینا، تل رماح التف الزیولیتي
  انر، الزارة، الهیدو اتل برما، تل الجهیرا، وادي الحسا، مك(المملكة 

  دیر عال –منطقة األغوار  الترافرتین
  البحر المیت البوتاس
  الشیدیة، األبیض، الحسا الفوسفات

  
  اقة والمعادنهیئة تنظیم قطاع الط: المصدر
  ٢٠١٣- ٢٠٠٦عدد المقالع ورخص التنقیب وحقوق التعدین المرخصه خالل الفترة ): ٢- ٢.٤(جدول 

  
  )دونم(مساحة المقالع المرخصة   عدد حقوق التعدین  عدد رخص التنقیب  عدد المقالع المرخصه  السنه
2006  229 27 5 916 
2007 254 27 14 1016 
2008 254 33 5 1016 
2009 288 

  
1152 

2010 279   1116 
2011 261 14 21 1044 
2012 160   640 
2013 219 20 11 876 

 7776    1944 المجموع الكلي
     

  التقاریر السنویة لسلطة المصادر الطبیعیة

جدول )2.4-1( أهم الخامات المعدنية المستغلة في المملكة

         المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

ويشمل هذا القطاع المحاجروالمقالع والشركات التعدينية، وفيما يلي عدد المقالع والمحاجر المرخصة ورخص 
التنقيب وحقوق التعدين:

جدول )2.4-2(: عدد المقالع ورخص التنقيب وحقوق التعدين المرخصه خالل الفترة 2013-2006

   التقارير السنوية لسلطة المصادر الطبيعية

٢٠٠٦  
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣

المجموع الكلي

  )(دونم(دونم(مساحة المقالع المرخصة   عدد حقوق التعدین  عدد رخص التنقیب  عدد المقالع المرخصه  السنه

أو لینأو لینالكأو الكأو الك

البازلت

رمال السلیكا

الحجر الجیري النقي

الجبس

التف الزیولیتي

الترافرتین
البوتاس
الفوسفات

  أهم المناطق التي یتواجد فیها الخاماسم الخام
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12 
 

  یة لقطاع التعدینقتصاداالالمؤشرات ) ٣- ٢.٤(الجدول رقم 

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  السنة
  (%)معدل النمو 

٢٠١٤  ٢٠١٣  
  ١٩.٥  ١٢٤.٨  ١٩٦.١  ١٦٤.١  )ملیون دینار(یة انهیالت االئتمالتس

 ٣٤.٨  - ١٧.٤  ٧١٠٨.٩  ٥٢٧٤.٢  )الف طن(تاج الفوسفات ان
  ٢٠.٧  - ٥.٢ ٢٠٨٦.٢  ١٧٢٨.٤  )الف طن(تاج البوتاس ان

  ٢٤.٧  - ٣٧.٢  ٣٣٣.٥  ٢٦٧.٥  )ملیون دینار(صادرات الفوسفات 
  ٠.٩  - ١٢.٣ ٤٢٣.٨  ٤٢٠  )ملیون دینار(صادرات البوتاس 

  
  غرفة صناعة األردن: المصدر       

  
  ونسبها) یرانبآالف الدن( ٢٠١٢– ٢٠٠٨صادرات أهم المواد الخام والمصنعة خالل الفترة ) ٤- ٢.٤(جدول 

  من المجموع الكلي للصادرات الوطنیة
  

 
  ٢٠١٢الكتاب السنوي –دائرة اإلحصاءات العامة : المصدر

5.2.4 المؤشرات االقتصادية لقطاع التعدين

سجل قطاع التعدين نمواً حقيقيا،ً خالل الربع الرابع من عام 2014 وبنسبه كبيرة بلغت 71.1% ، مقابل تسجيله 
تراجعاً نسبته 12.2% خالل نفس الربع من عام 2013، ومن ثم ارتفع االنتاج الحقيقي لهذا القطاع خالل العام كامالً 
لعدد من  بلغ 10.9% خالل عام 2013. ويعود هذا االرتفاع  لمعدل نمو سالب  بما نسبته 27.6%، مقابل تسجيله 
األسباب منها ارتفاع حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع خالل عام 2014 لتبلغ 196.1 مليون دينار، مقابل 
164.1 مليون دينار خالل عام 2013، أي بزيادة مقدارها 32 مليون دينار، أو ما نسبته 19.5%. هذا باإلضافة إلى 
ارتفاع كل من كميات االنتاج، وقيمة الصادرات لكل من الفوسفات والبوتاس خالل عام 2014، مقابل انخفاضها 

وتسجيلها لمعدالت نمو سالبة خالل عام 2013، كما يبين الجدول رقم )3-2.4(:

جدول )2.4-3( المؤشرات االقتصادية لقطاع التعدين

المصدر: غرفة صناعة األردن

بمليارات   2012–2008 للفترة  والمصنعة  المعدنية  الخامات  أهم  صادرات  مجموع   )2-2.4( الشكل  ويبيين 
الدنانير.

شكل )2.4-2( مجموع صادرات أهم الخامات المعدنية والمصنعة بمليارات الدنانير خالل الفترة 2012-2008
 

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة – الكتاب السنوي 2012
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 2012الكتاب السىكم– دائرة اإلحصاءات العاهة :  الهصدر
 

بآالؼ ) 2012–2008صادرات أٌـ الهكاد الخاـ كالهصىعة لمفترة  (4-2.4)كها يبيف الادكؿ رقـ 
. ، كىسبٍا هف الهاهكع الكمي لمصادرات الكطىية(الدىاىير

 
كىسبٍا  (بآالؼ الدىاىير) 2012–2008صادرات أٌـ الهكاد الخاـ كالهصىعة خبلؿ الفترة  (4-2.4)ادكؿ 

هف الهاهكع الكمي لمصادرات الكطىية 

 
 2012الكتاب السىكم– دائرة اإلحصاءات العاهة : الهصدر

 
.  فيبيف كهيات اىتاج الفكسفات الااؼ هف هىااـ الشركة (3-2.4)أها الشكؿ 
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  )ملیون دینار(صادرات البوتاس 

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  السنة
  (%)معدل النمو 

٢٠١٤  ٢٠١٣  
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      كما يبين الجدول رقم )2.4-4( صادرات أهم المواد الخام والمصنعة للفترة 2008–2012 )بآالف الدنانير(، 
ونسبها من المجموع الكلي للصادرات الوطنية.

جدول )2.4-4( صادرات أهم المواد الخام والمصنعة خالل الفترة 2008–2012 )بآالف الدنانير( ونسبها من 
المجموع الكلي للصادرات الوطنية

  

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة – الكتاب السنوي 2012

أما الشكل )2.4-3( فيبين كميات انتاج الفوسفات الجاف من مناجم الشركة. 

شكل )2.4-3( كميات انتاج الفوسفات الجاف من مناجم الشركة  لألعوم 2013-2009
  

 

           المصدر: التقارير الرسمية لشركة الفوسفات
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 2013-2009كهيات اىتاج الفكسفات الااؼ هف هىااـ الشركة  لؤلعـك  (3-2.4)شكؿ 

التقارير الرسهية لشركة الفكسفات :     الهصدر
 

 حسب 2013-2009يبيف كهيات اىتاج شركة البكتاس العربية خبلؿ الفترة  (4-2.4)كالشكؿ 
. الصىؼ

 حسب الصىؼ 2013-2009كهيات اىتاج شركة البكتاس العربية خبلؿ الفترة  (4-2.4)شكؿ 

 
التقارير الرسهية لشركة البكتاس : الهصدر

 التأثيرات البيئية لقطاع التعديف 6.2.4
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والشكل )2.4-4( يبين كميات انتاج شركة البوتاس العربية خالل الفترة 2009-2013 حسب الصنف.

شكل )2.4-4( كميات انتاج شركة البوتاس العربية خالل الفترة 2009-2013 حسب الصنف

  

               المصدر: التقارير الرسمية لشركة البوتاس

6.2.4 التأثيرات البيئية لقطاع التعدين

يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الملوثة للبيئة في جميع المراحل سواء أكانت في مرحلة التنقيب أو التعدين. 
وفيما يلي أبرز الملوثات البيئية الناتجة عن عمليات التعدين:

تلوث الهواء بالغبار والغازات سواء كان من عمليات التعدين أو النقل.. 1

الضجيج واالهتزازات الناتجة عن التفجير والتكسير وعمليات الطحن. . 2

تغيير معالم األرض والتأثير على البيئة الجمالية للموقع.. 3

إزالة الغطاء الترابي والتأثير على إنتاجية التربة وخصوبتها.. 4

تلوث المياه الجوفية والسطحية.. 5

تراكم مخلفات التعدين الصلبة والتي تشمل الكتل الصخرية والتالل، كتالل الفوسفات.. 6

تراكم المخلفات السائلة الناتجة عن عمليات التعدين بما فيها من معادن ثقيلة، وشوائب.. 7

7.2.4 التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التعدين

عدم تحديث القوانين واألنظمة المتعلقة بقطاع التعدين. . 1

تعدد الجهات ذات العالقة بمنح التراخيص والتداخل في صالحيات بعضها، مما يعيق ويعقد عملية الحصول على . 2
التراخيص الالزمة.

غياب النظرة الشمولية والتخطيط المستقبلي، مما يعرضه لخطر االستثمار الجائر الذي ال يحقق المصلحة العليا . 3
للدولة، وال التنمية المستدامة.
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التقارير الرسهية لشركة البكتاس : الهصدر

 التأثيرات البيئية لقطاع التعديف 6.2.4
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اتشار المقالع غيرالمرخصة في جميع أنحاء المملكة بشكل عشوائي، وعدم وجود مناطق مخصصة للمقالع في . 4
المحافظات، بحيث تسهل عملية الترخيص واإلشراف والمتابعة على هذا القطاع.

قلة المشروعات، واألبحاث العلمية، لتطوير هذا القطاع من النواحي التقنية.. 5

معظم المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، غيرمؤهلين أكاديميا، وغير مختصين في هذا المجال، مما يؤدي إلى . 6
هدر الخامات وعدم استغاللها بالشكل األمثل.

الزحف العمراني المتسارع، مما أدى إلى وجود العديد من المقالع بالقرب من التجمعات السكانية وتفاقم المشاكل . 7
البيئية.

عدم إستقرار األوضاع السياسة للدول المجاورة، وقدوم موجات المهاجرين للمملكة من الدول المجاورة، مما أدى . 8
إلى زيادة الضغط على هذا القطاع وتفاقم المشاكل البيئية.

8.2.4 إدارة قطاع التعدين

التنقيب وحقوق  القطاع ومنح رخص  هذا  وتنظيم  والمتابعة  باإلشراف  والمعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  تقوم 
التعدين وأذونات التصدير من خالل القوانين واألنظمة المفصلة في الفصل الحادي عشر)االطار التشريعي(. والهيئة 
الطبيعية،  المصادر  الكهرباء، والعمل االشعاعي والنووي، وسلطة  القانوني لكل من هيئة تنظيم قطاع  الخلف  هي 
حيث أن عمل الهيئة يتطلب التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات، كما هو موضح في الفصل الثاني عشر)اإلطار 

المؤسسي(.

9.2.4 التوصيات في قطاع التعدين

يمكن إدراج التوصيات التالية للنهوض بهذا القطاع: 

تحديث األنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع التعدين، بحيث تتناسب مع متطلبات البيئة والسالمة العامة.. 1

إيجاد مناطق مخصصة للمقالع في كل محافظة، لمنع العمل العشوائي غير المنظم وتقليل المخاطر البيئية وتسهيل . 2
عملية المتابعة واإلشراف على القطاع.

وضع إستراتيجيات واضحة لقطاع التعدين للمحافظة على الخامات واستغاللها االستغالل األمثل.. 3

االهتمام باألبحاث والمشروعات لتطوير القطاع من النواحي الفنية.. 4
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الفصل الخامس : السياحة والموروث الثقافي

يعتبر قطاع السياحة أحد أهم المشغلين للعمالة االردنية.	 

االهتمام بتطوير الخدمات والبنى التحتية في المواقع السياحية لزيادة قدرتها على اإلحتمال وعدم اإلضرار 	 
بالبيئة المستدامة.

أهمية دعم السياحة والنشاطات الصديقة للبيئة، وتخفيف األثر السلبي على البيئة.	 

أهمية تقوية المنتج السياحي وتطوير سياحة مبتكرة مالئمة مبنية على اسس علمية.	 

أهمية تحديد الصالحيات للجهات المعنية والترويج المركز الفعال.	 

تأسيس نواة إدارية للسياحة الخضراء مساهمة مهمة في التنمية المستدامة.	 

يعتبر قطاع السياحة أحد أهم المشغلين للعمالة االردنية.	 

االهتمام بتطوير الخدمات والبنى التحتية في المواقع السياحية لزيادة قدرتها على اإلحتمال وعدم اإلضرار 	 
بالبيئة المستدامة.

أهمية دعم السياحة والنشاطات الصديقة للبيئة، وتخفيف األثر السلبي على البيئة.	 

أهمية تقوية المنتج السياحي وتطوير سياحة مبتكرة مالئمة مبنية على اسس علمية.	 

أهمية تحديد الصالحيات للجهات المعنية والترويج المركز الفعال.	 

تأسيس نواة إدارية للسياحة الخضراء مساهمة مهمة في التنمية المستدامة.	 

تعد السياحة من أبرز القطاعات التنموية ورافدا مهما في االقتصاد الوطني األردني، فهي محرك رئيس لكثير من 
القطاعات وتدفع عجلة التنمية االقتصادية. فقد وصل الدخل السياحي عام 2014 إلى 3.1 مليار دينار تقريبا، بزيادة 
قدرها 6.3% عن عام 2013. وبلغت نسبة مساهمة القطاع  السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( ما يزيد 
عن 13% . ومن المزايا الهامة لقطاع السياحة أنه مترابط مع باقي القطاعات وال يمكن فصله عنها، ومن القطاعات 
التي يتشابك معها على سبيل المثال ال الحصر؛ التجارة، والبنوك، والنقل، واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات، والتأمين، 
وغيرها من الخدمات التي ترتبط بحركة السياح. إذ أن قطاع الفنادق وحده يتشابك مع زهاء 58 نشاطا اقتصاديا تزوده 

بمستلزمات االنتاج السلعية والخدمية.

كذلك يعد القطاع السياحي مصدر جذب للعمالت األجنبية في االقتصاد الوطني، حيث بلغ الدخل السياحي نحو 
العمالت األجنبية. كما  المركزي من  البنك  المدفوعات، مما يعزز احتياطي  الجاري في ميزان  الحساب  17% من 
ويحقق القطاع إيرادات مباشرة للدولة من خالل رسوم دخول المواقع السياحية، والتأشيرات، والضرائب األخرى. 
وقد زار األردن 5.3 مليون زائر من مختلف الجنسيات عام 2014، منهم 4 مليون سائح مبيت، كما وصل عدد 
سياح المجموعات السياحية إلى 442,24. ويعتبر قطاع السياحة مشغال مهما  للعمالة األردنية، حيث يوفر اآلالف 
من فرص العمل، حيث وصل عدد العاملين فيه عام 2014 الى 50 ألف من العمالة المباشرة تقريبا، ولم تتجاوز نسبة 

العمالة األجنبية المباشرة أكثر %18.

وقد تضمنت االستراتيجية الوطنية للسياحة 2011-2015 هدفاً يشير إلى ضرورة خلق 25 ألف فرصة عمل 
إضافية بشكل مباشر مع نهاية عام 2015، إستجابة لحاجات السوق واالستثمارات السياحية القادمة. باإلضافة إلى 
إقرار خطة إحالل تهدف إلى تخفيض حجم العمالة غير األردنية في القطاع واستبدالها بالعمالة األردنية، األمر الذي 

يؤثر إيجابياً على االقتصاد الوطني، ويخفض معدالت البطالة، ويحسن مستويات المعيشة للمواطن األردني.
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وتعتبر السياحة من أكثر القطاعات جذباً لالستثمارات الكبرى، حيث بلغت منذ عام 1996 حتى 2014، أكثر من 
6 مليار دينار في مجال الفنادق، والمنتجعات السياحية، ومراكز المؤتمرات، ومدن التسلية والترويح. ويشير تقرير 
مجلس السياحة والسفر العالمي )WTTC( إلى أن حجم االستثمارات في القطاع السياحي بلغ 475.5 مليون دينار 
لعام 2014، بنسبة 7.3% من إجمالي حجم االستثمار في كافة القطاعات في المملكة. وسيشهد القطاع السياحي خالل 
السنوات القادمة، العديد من المشروعات واالستثمارات التي تدخل حيز التنفيذ على شكل فنادق، أو مراكز مؤتمرات، 
أو مدن تسلية وترويح، في العديد من محافظات المملكة، األمر الذي يعزز أهمية القطاع لالقتصاد األردني. وتحفز 
الحضاري والثقافي. وتساهم  الطبيعية، واآلثار والتراث  البيئة  التحتية، وتأهيل  البنى  أيضا االستثمار في؛  السياحة 
في المحافظة على الكنوز األثرية والطبيعية، وتنمية المجتمعات المحلية في كافة محافظات المملكة. وتشير توقعات 
المجلس إلى أن حجم االستثمارات السياحية في األردن سيشهد نمواً سنوياً بنسبة 6.1%، ومن المتوقع أن يبلغ 870,6 

مليون دينار حتى عام 2025.

وتمثل الشراكة االستراتيجية بين القطاعين العام والخاص المحرك الرئيس في تنمية وتطويرالقطاع. وتجسد ذلك 
في صياغة االستراتيجية الوطنية للسياحة لألعوام 2011-2015، التي تشارك بصياغتها العديد من ممثلي الفعاليات 
تنوعاً  للزوار  تقدم  إلى جعل األردن وجهة سياحية مميزة  العام. و تهدف  السياحية، والخبراء، والقطاع  واألنشطة 
التنافسية  وتميزاً في التجارب السياحية على مدار العام، وتثري حياة األردنيين، وضيوفهم، وتؤدي لتعزيز القدرة 
اإلجمالية لصناعة السياحة، عن طريق التطوير واإلبداع في المنتج السياحي، وعكس تنوع وغنى المقومات السياحية 
الوطنية، وتعزيز مكانة السياحة والترويج لها في األسواق العالمية المختلفة لجذب شريحة الزوار ذوي العائد المرتفع 
على مدار العام، وخلق بيئة تشجيعية داعمة تمكن وزارة السياحة واآلثار من المساهمة الفعالة في القطاع، وتعزز 

طاقات القطاع الخاص كمحرك مهم للتنمية السياحية.

1.5  تنوع الموارد السياحية والثقافية في األردن

أنواع السياحة ومنتجات األردن السياحية التي يجري التسويق لها 

والحوافز،  واالجتماعات،  والمغامره،  والبيئية،  والطبيعة،  والدينية،  والتاريخية،  الثقافية،  السياحة  وتشمل 
وتصوير  والتامل،  والتعليمية،  والشتوية،  والرياضية،  والعالجية،  والعائلية،  والرفاهية،  واالستجمام  والمؤتمرات، 

األفالم، والتصوير الفوتوغرافي، وسياحة الترانزيت.

1.1.5  السياحة الثقافية والتاريخية

يتمتع األردن بموقع جغرافي مميز جعله حلقة وصل بين الشرق والغرب. ويحتوي على كنوز أثرية فريدة تمثل كل 
الحضارات المتعاقبة على المنطقة، ويمتاز بطبيعة وتضاريس غنية وأنماط مناخية متنوعة وخالبة، ومعالم حضارية 

حديثة، أسهمت في جعل األردن مقصدا سياحياً مهما. ومن المعالم األثرية الجاذبة للسياح:

اآلثار اليونانية: وتضم جرش، وأم قيس، وطبقة فحل، وعراق األمير. وتحتوي على عناصرالفنون ونمط العمارة . 1
اليونانية.

اآلثار النبطية: وتضم البتراء، ومادبا، وذيبان، وخربة التنور، وأم الجمال، والخزعلي )وادي رم(، وطلح )وادي . 2
عربه(.

فحل، . 3 وطبقة  رأس،  وبيت  قيس،  وأم  وعمان،  جرش،  وتشمل  العشر)الديكابوليس(:  المدن  الرومانية:  اآلثار 
وإربد، ومعبدي زيوس وأرتيمس، وثالثة من المسارح والشوارع المبلطة، والساحة العامة، وسبيل الحوريات، 

والحمامات، وغيرها.
وأم . 4 قيس،  وأم  القديمة في جرش، وعمان،  الرومانية  المدن  في  أقيمت  التي  الكنائس  البيزنطية: وتشمل  اآلثار 

الجمال، وطبقة فحل، ومادبا، وجبل نيبو، وحسبان، وذيبان، والبتراء ، وأم الرصاص.
مثل . 5 األموية  والقصور  القديمة النبياء وصحابة،  والقبور  المساجد، واألضرحة،  في  وتتمثل  اإلسالمية:  اآلثار 

عمرة، وطوبة، والمشتى، والحالبات، وحمام السواح، والخزانة، ومشاش.
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آثار الصليبين واأليوبيين والعثمانيين: وتشمل قلعة الكرك، وقلعة الشوبك، وقلعة عجلون)الربض(، وحصون . 6
عثمانيه صغيرة مربعة الشكل تقع في القطرانة، والحسا، وضبعة.

2.1.5  السياحة الدينية

 األردن له أهمية خاصة في األديان السماوية، وذكرت أماكن منه في الكتب السماوية. كذلك فإن تميز المكان، جعله 
وسطا بين األماكن اإلسالمية، والمسيحية المقدسة في فلسطين المحتلة، والمشاعر اإلسالمية في السعودية. وتنتشر 
بين جنباته كثيرا من المواقع السياحية ذات األهمية الدينية كالمساجد، واألضرحة، والكنائس القديمة، والجديدة في 

مختلف األماكن السياحية.

1.2.1.5  السياحة الدينية اإلسالمية: حيث يبين الشكل التالي)5-1( أهم المواقع  المعنية.

شكل )5-1( مواقع السياحة الدينية اإلسالمية

2.2.1.5  السياحة الدينية المسيحية: حيث يبين الشكلين التاليين أهم المواقع المعنية 

شكل )5-2( صور بعض المواقع الدينية المسيحية
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شكل )5-3( مواقع السياحة الدينية المسيحية

ومن الممكن تطوير هذه السياحة عن طريق: 

تصميم برامج متخصصة في السياحة الدينية، وتطوير مسارات جديدة تربط المواقع الدينية، والمواقع التاريخية، 	 
وتطوير الخدمات الجاذبة في هذه المواقع.

بالتعاون مع 	  للسياح،  المصدرة  السياحة، بخاصة في األسواق  النوع من  لهذا  الترويج لألردن كمقصد رئيسي 
القطاع الخاص، وإشراك القياديات الدينية في تطوير هذه السياحة.

التعاون المشترك مع فلسطين لتطوير السياحة الدينية، تفعيل السياحة التبادلية، وتطوير المسارات المشتركة بما 	 
يدعم الجذب السياحي.

3.1.5  السياحة الطبيعية والبيئية والمغامرة 

1. السياحة الطبيعية والسياحة البيئية: 

حيث يحتوي االردن على عناصر سياحية جاذبة من المواقع التاريخية واألثرية والمعالم، والمحميات الطبيعية 
ذات التنوع الحيوي الفريد، والمناخ المتباين الجاذب والموقع االستراتيجي المتوسط، والتضاريس والمصادر الطبيعية 
الفريدة؛ من صحراء، ومياه معدنية، وعالجية مالحة، ومناطق جبلية، وترفيهيه، ورياضيه وغيرها. وأدى غنى المنتج 
إذ تستقبل مناطق  السياحية في معظم األوقات.  إلى استمرار األنشطة  المميز  الجغرافي  الطبيعي وموقعه  السياحي 
األغوار والبحر الميت والعقبة السياح شتاء، وتستقبلهم المناطق المرتفعة كعجلون، والبلقاء، والشراة صيفاً. ويمثل 
وجود عشر محميات برية بمساحة إجمالية تقارب 1431 كم2 ومحمية بحرية وحيدة في العقبة )أنظر الفصل التاسع 

لمزيد من التفصيل( منتجات سياحية جاذبة.
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2. سياحة المغامرات وتشمل:

ورحالت 	  الخيل  وركوب  المغامرة  لمحبي  جذبا  المواقع  أكثر  من  الرائعة،  الطبيعية  المناظر  حيث  رم  وادي 
السفاري وتسلق الصخور والتخييم، والتنزه.

شواطىء العقبة الرملية والشعب المرجانية الملونة والرياضات المائية.	 

مواقع متعددة تشمل وادي الموجب والمحميات الطبيعية مثل؛ ضانا، والشومري، ووادي حماد .	 

تسلق الجبال، والدراجات الهوائية، والغوص، ومراقبة الطيور، وغيرها.  	 

4.1.5  سياحة االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

ويتركزهذا النوع من السياحة في البتراء والبحر الميت وعمان والعقبة.

5.1.5 سياحة االستجمام والرفاهية

وتهدف إلى إتاحة تجربة فريدة توفرجميع احتياجات السياح الصحية من اللياقة البدنية إلى االستجمامية والجمال 
في عدد من المواقع: البحر الميت وحمامات ماعين، والمتنزهات مثل أحراش جبال عجلون، ودبين، والمناطق الجبلية 

األخرى.

6.1.5  السياحة العائلية

وتشمل الفعاليات واألنشطة التي تستقطب العائالت. حيث تعكس هذه األنشطة تقدم وازدهار البلد والمستوى الثقافي 
لشعبه. ومن االمثلة على ذلك: سباق الخيول العربية والجمال، والفعاليات الشعبية التراثية، والمناسبات والمهرجانات 

الثقافية واالدبية. 

7.1.5  السياحة العالجية 

وتقسـم إلـى :

السياحة العالجيه الطبيعيه؛ 	 

وتتوفر األماكن العالجية بالمياه المعدنية في:

ماعين والشونة الشمالية والحمة وعفرة وبربيطه.. 1

الجو، . 2 نسبة األكسجين في  إلى زيادة  يؤدي  فيه  الجوي  الضغط  فارتفاع  المناخية؛  الميت وخصائصه  البحر 
ووجود سحابة من البخار فوق الماء بسبب ارتفاع عملية التبخر، يعمل على إمتصاص األشعة فوق البنفسجية 

ويمكن السائح من التعرض ألشعة الشمس دون ضرر.

 شاطئ العقبة الدافئ شتاء.. 3

األزرق ورم والتي تستخدم الشمس فيها كعالج لبعض األمراض.. 4

جبال عجلون الدافئة صيفاً والمفيدة لصحة وسالمة الجسم.. 5

والسياحة العالجية االستشفائية: 	 

حيث يمتلك األردن شبكة طبية فريدة من نوعها في المنطقة مميزة بتوفر عدد من المستشفيات المتخصصة مجهزة 
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ومتنوعة وكادر طبى كفؤ. ويساعد انخفاض الكلفة العالجية والتكاليف األخرى المصاحبة، وتقديم خدمات تنظيمية 
وتيسيرية، على ازدهار هذا النوع من السياحة.

8.1.5  السياحة الرياضية 

وتشمل مختلف أنواع الرياضه مثل : الرالي، والتزلج على الماء، والسباحة، وصيد السمك  والصيد البري بخاصة  
في مناطق العقبة ووادي رم.

9.1.5  السياحة الشتوية 

وتشمل األماكن الدافئة شتاء كالبحر الميت واألغوار والعقبة، حيث تكثر زيارتها والمكوث فيها في فصل الشتاء.

10.1.5  السياحة التعليمية 

وتشمل الذين يرتادون الجامعات األردنية والكليات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية.

11.1.5  سياحة التأمل 

وتشمل األماكن الحاضنة لمثل هذه السياحة، حيث تحث على االهتمام بالذات ومحاكاة العقل والفكر وصفاء الذهن 
والروح واالستغراق في التأمل، مثل: وادي رم، والبحر الميت.

12.1.5  سياحة تصوير االفالم والتصوير الفوتوغرافي 

وتشمل تصويرأفالم عالمية في األردن. حيث تدعم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة مثل هذه النشاطات ، 
وجرى تصوير عدد من األفالم.

13.1.5  سياحة الترانزيت 

وتقوم على استثمارفترة بقاء ركاب الترانزيت في مطارالملكة علياء الدولي بتنظيم جوالت سياحية واطالعهم على 
المواقع السياحية واألثرية في المناطق القريبة نسبياً من المطار. مما يؤدي إلى تنشيط الحركة السياحية، وتعويض 

االنحسار الذي شهدته، بسبب األوضاع اإلقليمية السائدة في دول الجوار وكما هو موضح تاليا.

شكل )5-4( مشروع ترانزيت المطار
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2.5  أهم مقومات السياحة األردنية والمنشآت السياحية

 شكل )5-5( مؤشرات الفعاليات السياحية

3.5  السياحة والبيئة

1.3.5  النشاطات السياحية، حيث قامت الحكومة بما يلي:

تطوير البنية التحتية والخدمات في المواقع السياحية الستقبال المزيد من الزوار والسياح وتوفير الخدمات لهم.	 

إثراء المنتج السياحي  بإيجاد مسارات سياحية جديدة في المحافظات وربطها مع المواقع الرئيسة. 	 

ربط صناديق التمويل الحكومية ومصادرالتمويل والجهات المانحة، بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة 	 
في المحافظات.

العمل على زيادة أعداد الزوار وإثراء تجربتهم إلطالة مدة إقامتهم في المواقع األثرية والسياحية وزيادة معدالت 	 
المبيت.

تفعيل التنسيق والتعاون مع وزارة العمل لتوفير فرص التشغيل لألردنيين في القطاع وخاصة في قطاعي الفنادق 	 
والمطاعم.

إطالق حمالت تشجيع السياحة الداخلية. 	 

استحداث وتفعيل الوحدة الخضراء في وزارة السياحة واالثار.	 
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تنظيم المهرجانات السياحية. 	 

الترويج ألنماط سياحية معينة في كل عام، مثل سياحة المغامرة، والسياحة الدينية، وسياحة األعمال. 	 

العمل على استحداث نشاطات ترويجية جديدة بخاصة في األسواق السياحية الرئيسة.	 

تنشيط الترويج اإللكتروني للوصول إلى شرائح جديدة من السياح.	 

تطوير استراتيجية إدارة اإلرث التراثي في المملكة 2018-2014.	 

تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة، بخاصة في مجال استخدام المواقع وحمايتها.	 

2.3.5  المشروعات السياحية البيئية

شمايل 2 /اإلتحاد األوروبي ويركزعلى ست محافظات هي إربد، والبلقاء، ومادبا، والطفيلة، والكرك، والعقبة. 	 
اإليواء  منشات  في  الفضلى  البيئية  الجودة  لتبني شهادات  والترويج  وإدامتها  البيئة  المحافظة على  إلى  ويهدف 
السياحي في دول أعضاء اإلتحاد األوروبي، وتحفيز الدول األخرى في حوض البحر األبيض المتوسط إلعتماد 

هذه الشهادات، وزيادة عدد المنشآت المطبقة لها.

محاور البيئة الداعمة: وتضم دعم نشاطات ومشروعات وممارسات صديقة للبيئة وتخفيض االثر السلبي على 	 
البيئة؛ األردن مقصد أخضر، وشهادات بيئية، ومتاحف صديقة للبيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون.

ميد–روت )مسار البحر األبيض المتوسط والثقافة ( )2011-2014( : ويشمل محافظة البلقاء في األردن، 	 
ويركز على الفرص التي تقدمها السياحة في التنمية االقتصادية من خالل استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات 
في تنويع وتطوير وترويج المنتج السياحي، للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري والطبيعي، ويساهم في 

الحد من موسمية السياحة. 

التوأمة مع دول اإلتحاد األوروبي )2013-2015( : يهدف المشروع إلى بناء قدرات الجهات الرسمية المعنية 	 
إدارة  التالية:  المجاالت  اإلتحاد األوروبي، ضمن  أحد دول  التوامة مع  بالسياحة واآلثار وكوادرها. من خالل 
ورفع  السياحي،  القطاع  في  العمل  وتحفيز  االلكتروني،  والتسويق  االستراتيجي،  والتخطيط  األثرية،  المواقع 
لرفع   5501 معيار  حسب  الفنادق  تصنيف  يشمل  إختياري  كمجال  كذلك  العملي.  التطبيق  خالل  من  الكفاءة 

عالماتها التصنيفية.

 	)SEA( تقييم األثر البيئي اإلستراتيجي

البادية )نظم سبل العيش في منطقة البادية(	 

التنوع الحيوي مع UNDP ويشمل ثالث مناطق: محمية البتراء، ومنطقة الشوبك، ووادي رم، ومحمية دبين، 	 
بالتعاون مع وزارة السياحة، ووزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي.

خطة النمو األخضر الوطنية مع معهد النمو األخضر العالمي في أبو ظبي، ووزارة البيئة، ووزارة السياحة.	 

الوكالة األلمانية مع وزارة البيئة والسياحة. 	 

االستهالك المستدام مع األمم المتحدة  لمدة 10 سنوات.	 

تحديث الوضع البيئي في األردن ووضع معايير واضحة لوزارة السياحة تشمل: عدد االستثمارات،  وعدد نزل 	 
البيئة، والتنوع الحيوي.
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4.5  واقع قطاع السياحة

1.4.5  مؤشرات إحصائية كما هو موضح في الجداول اآلتية

جدول )5-1( أهم مؤشرات القطاع السياحي األردني
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جدول )5-2( مؤشرات االهداف القطاعية والمرحلية للثالث سنوات القادمه
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2.4.5  اإلنجازات في مجال السياحة

البدء بتطويرنظام إدارة المواقع السياحية لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.	 

تطوير المنتج السياحي من خالل التركيز على ما يلي:	 
- السياحة الدينية بشقيها اإلسالمية والمسيحية.

- تنفيذ مشروع سياحة الترانزيت للمواقع القريبة من المطار.
- استحداث برامج للسياحة العربية،  بخاصة دول الخليج العربي لزيارة المحافظات.

- استحداث برامج للسياحة المحلية في معظم المحافظات.

استحداث مسارات سياحية جديدة في المحافظات إلطالة أمد إقامة السائح.	 

تطوير أواسط خمسة مدن )الكرك، ومادبا، وجرش، والسلط، وعجلون(، والعديد من مراكز الزوار وتأهيل العديد 	 
من المواقع األثرية.

توظيف أدوات جديدة في الترويج السياحي في المحافظات.	 

توقيع وتفعيل إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات الراغبة.	 

تفعيل السياحة ألجل التشغيل إلفادة المجتمعات المحلية.	 

إنشاء نظام إحصاء الكتروني متطور وتوفير نظام بيانات متطور لقطاع السياحة.	 

شكل )5-6 ( أعداد سياح المبيت 2014-2010

االستراتيجيات والسياسات التسويقية في هيئة تنشيط السياحة لعام 2014
 

إغالق عدد من مكاتب الهيئة، وتقليص عدد آخر وإجراء مراجعة دورية لها.	 

إعادة توجيه الحمالت التروجية بحيث تستهدف السائح مباشرة.	 

تكثيف استخدام  التسويق اإللكتروني وأدوات التواصل االجتماعي.	 

تكثيف حمالت التسويق لدول الخليج العربي واسيا.	 

التركيز على السياحة الدينية والمغامرة والبيئية واألعمال.	 

التوجه إلى أسواق جديدة ناشئة )شرق أوروبا، إسكندنافيا(.	 

مشاركة جميع الجهات ذات العالقة بالترويج، وعدم اإلعتماد على الهيئة فقط.	 

استهداف الطيران العارض ومنخفض التكاليف.	 
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5.5  أهم التحديات
ضعف المنتج السياحي نتيجة:	  

- قلة االستثمارات السياحية في المحافظات.
- تركز التطوير في عدد محدود من المناطق السياحية الرئيسة.

- عدم توفر الخدمات السياحية الكافية.
- عدم قدرة المنتج السياحي في بعض المواقع على تلبية احتياجات السائح.

- ضعف الترويج الستقطاب االستثمارات.
- ضعف القدرات الفنية واإلدارية للمجتمعات المحلية في إدارة المشروعات السياحية.

ارتفاع كلفة المنتج السياحي بسبب:	 

- ارتفاع كلفة المياة والطاقة على المنشآت السياحية.
- عدم معاملة القطاع كصناعة تصديرية.

- ارتفاع أسعار تذاكر الناقل الوطني.
- عدم توفر الحوافز الكافية لقدوم الطيران االقتصادي إلى األردن.

ضعف الترويج السياحي: 	 

- عدم كفاية المبالغ المرصودة للتسويق السياحي.
- ضعف موازنة الجهات المعنية.

- عدم ترويج األردن كوجهة واحدة مستقلة.

تداخل الصالحيات بين الجهات ذات العالقة مثل:	 

- وزارة السياحة مع بعض الجهات ذات العالقة.
- تعدد المرجعيات العاملة في القطاع وصعوبة التنسيق بينها.

- تداخل التشريعات السياحية الناظمة لعمل العديد من الجهات العاملة.

ضعف مخرجات التعليم السياحي وعدم تلبيتها لسوق العمل	 

- ضعف وعي المجتمع ألهمية السياحة.
- عدم إرتباط التعليم بالمهارات التقنية الالزمة لسوق العمل.

- ضعف تنسيق الجامعات والمعاهد مع القطاع الخاص والعام.
- النظرة السلبية لدى البعض للمهن السياحية.

- ضعف وعي المجتمع بأهمية الموارد التراثية اقتصاديا.
- ضعف المناهج والمصادر التعليمية في تفعيل الثقافة السياحية. 

أما أبرز التحديات فهي كما يلي:

المتغيرات واألحداث السياسية التي تعيشها المنطقة.	 

افتقار المنشات الفندقية إلى التسويق والترويج واعتمادها الكلي على جهة واحدة.	 

عدم وجود طيران مباشر أحيانا، وعدم كفاية رحالت الملكية من بعض الدول وارتفاع الضرائب.	 
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تغيير توجه مكاتب السياحة الخارجية إلدراج األردن وترويجه كوجهة منفردة.	 

نسب اإلشغال في الفنادق ال تعبر عن العدد الحقيقي للسياح.	 

عدم توفر المخصصات المالية يؤدي إلى ضعف حمالت الترويج.	 

نقص وتدني الخدمات في بعض المواقع السياحية.	 

العمالة في القطاع السياحي: 

تشير بيانات 2014 أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ أكثرمن 48 ألف بنسبة 6% من إجمالي القوى العاملة 
في المملكة، كما يوضح الشكل التالي )5-7(. وحسب هذه المعلومات فإن العاصمة عمان تحتل نصيب األسد من 
العاملين بنسبة 70.92%، تليها وعلى الترتيب: العقبة، البلقاء، معان، إربد، مادبا، الزرقاء، جرش، الكرك، الطفيلة، 
والمفرق. حيث يتناسب هذا العدد مع نسبة الفنادق والمنشات السياحية االخرى. وتصل نسبة العاملين من الوافدين إلى 
31% أغلبهم من الجنسية المصرية.  ويشكل الذكور القسم األكبر من العاملين بنسة تصل إلى 66.5%. كذلك تشير 

اإلحصاءات لعام 2014 أن  طالب التخصصات السياحية موزعين  على: 

إدارة الخدمات السياحية، ويلتحق به 594 طالبا منهم 76.5% ذكور.	 

إدارة فندقية وسياحية، ويلتحق به 1155 طالبا منهم 88% ذكور.	 

إدارة فنادق/تسويق، ويلتحق به 133 طالبا منهم 72% ذكور.	 

إدارة طعام وشراب، ويلتحق به 3 طالب إثنين منهم ذكور.	 

إرشاد سياحي، ويلتحق به 1047 طالبا منهم 56% ذكور.	 

يلتحق 47 طالبا فقط في الدراسات العليا، منهم 71% ذكور.	 

شكل )5-7(:توزيع العاملين في قطاع السياحة
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شكل )5-8(:نسبة العاملين في القطاع في المحافظات

6.5 تطوير قطاع السياحة

1.6.5 التشريعات والقوانين والسياسات

ولمواكبة التغيرت المتسارعة في المنطقة، جرى بالتعاون مع ذوي المصلحة في القطاع السياحي، دراسة كافة 
التشريعات الناظمة للقطاع والبدء بإجرءات تعديلها. )أنظر الفصل الحادي عشر لمزيد من التفصيل(.

2.6.5  التوصيات في قطاع السياحة

تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته	 

- تحقيق التوازن بين المحافظات في توزيع الخدمات والمنشات السياحية.
- تفعيل نظام إدارة المواقع السياحية.

- تطويرالمواقع السياحية المهمشه وغير المستغلة.
- تطوير أنماط سياحية جديدة.

- تعزيز التنمية وبناء النزل البيئية الرئيسة.
- تطوير الفنادق بتصنيف نجمتين وثالثة وأربعة نجوم.

- استحداث مسارات جديدة وتطوير القائم منها.
- دعم وتوزيع وتشجيع المراكز الفنية، والمعارض والمهرجانات، واألنشطة السياحية الثقافية.

الترويج والتسويق السياحي	 

- التوجه إلى األسواق الجديدة وغير التقليدية.
- التركيز على الشرائح التي تبحث عن المنتج المتخصص.

- تعزيز الدراسات واألبحاث لألسواق المستهدفة لتوجيه صنع القرار.
- النظر بجدية إلى ملف الجنسيات المقيدة وإصدار فيزا إلكترونية.

- تطوير الحمالت الداخلية بخاصة في المقاصد الرئيسة.
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زيادة التشغيل وتطويرالموارد البشرية	 

- تطويرالبرامج التدريبية والمناهج التعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
- فتح المجال للقطاع ليقوم بإدارة مراكز  التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني  باتفاق مع الحكومة.

تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية وتحسين خدمة النقل السياحي	 

- تطوير النقل السياحي وإيجاد روابط سريعة بين المواقع األساسية والمواقع الجديدة ذات األولوية.
- تطويرالبنية التحتية للمواقع السياحية، واألثرية، والتراثية، وصيانتها إلستمرار جاذبيتها للسياح وادامتها.

تعديل التشريعات الناظمة والداعمة للقطاع	 

مجاالت  في  بخاصة   السياحي  العمل  وتطورات  يتناسب  بما  القطاع  في  للعمل  الناظمة  التشريعات  تعديل   -
االستثمار، والضرائب، والطاقة.

- اإلسراع في إقرار قانون جديد للسياحة.
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الـبــاب الـثـانــي
الـقـطــاعــات الـبـيـئـيــة
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الفصل السادس: الموارد المائية
صندوق )6-1( حقائق عامة عن الوضع المائي في األردن ) وزارة المياه و الري 2014(

يحتوي األردن على)15( حوضا مائيا سطحيا و)12( حوضا مائيا جوفيا.	 

يوجد في المملكة أكثر من )3( آالف بئر عاملة.	 

تقدر كميات المياه المتجددة المتاحة في المملكة بنحو )750( مليون م3 سنويا.	 

كمية االستخراج اآلمن من المياه الجوفية المتجددة )275( مليون م3 سنوياً تقريبا. 	 

كمية االستخراج اآلمن  من المياه الجوفية غير المتجددة لمدة)50( سنة زهاء )143( مليون م3 سنوياً.	 

كمية االستنزاف من المياه الجوفية المتجددة )160( مليون م3 سنوياً تقريبا.	 

يهبط سطح الماء الساكن للمياه الجوفية ما بين )1-2( متر سنوياً.	 

تقدر كميات المياه المزوده لجميع االستعماالت ب  )972( مليون م3 تقريبا.	 

تقدر كميات الطلب على المياه ب )1200( مليون م3 تقريبا.	 

حصة الفرد من المياه لجميع االستخدامات تصل إلى )15%( من الكمية المقبولة عالمياً والبالغة 1000 	 
م 3 للفرد في العام.

النسبة المئوية للسكان المخدومين بالشبكة العامة للمياه  %97.	 

النسبة المئوية للسكان المخدومين بشبكة الصرف الصحي  %67.	 

سعة السدود الرئيسة من المياه تقدر ب )330( مليون م3 .	 

انجازات مديرية الحصاد 	  ) تقرير  المياه نحو )106( مليون م3  الحفائر والسدود الصحراوية من  سعة 
المائي – سلطة  وادي األردن 2014(.

كمية المياه العادمة المعالجة )143( مليون م3 تقريبا ) تقدير عام 2014(.	 

40% تقريبا من مصادر المياه في المملكة مياه عابره للحدود( مشتركة(.	 

 نسبة مطابقة نوعية المياه لمواصفات مياه الشرب 99.1% لعام 2014. )وزارة الصحة - 2014 (	 

يستهلك قطاع المياه ما يقارب ال 14% من كمية الكهرباء المستهلكة لجميع القطاعات.	 

يقدر معدل نسبة فاقد المياه اإلداري والفيزيائي بما يعادل 44% منها )70%(  إداري و )30%( فيزيائي.	 

يكلف الالجئ قطاع المياه سنوياً )510 ( دينارا أردنيا تقريبا.	 

تمثل المصادر الجوفية 85% من مصادر مياه الشرب.	 
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تعد أزمة المياه من أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار والتنمية المستدامة في األردن، حيث يعد أحد الدول 
األربعة األكثر فقراً مائياً في العالم حيث تراجعت حصة الـفرد إلى 130 متر مكعب في عام 2014. وهذا أقل من 
15% من معدل نصيب الفرد على المستوى العالمي. ويمثل التلوث أحد األسباب الرئيسة في الحد من إمكانية توافر 
المياه الصالحة لالستخدامات المختلفة، إضافة إلى ذلك يسبب الضخ الجائر تحديا آخر يؤدي إلى تدهور كمية ونوعية 
معظم المصادر المائية الجوفية. هذه التحديات دفعت باألردن إلى تطوير موارده وسياساته المائية لضمان أمنه المائي، 
حيث طور األردنيون طرقهم التقليدية لحفظ التربة وحصاد وإدارة مياه األمطار، كإنشاء الحفائر والسدود الترابية 
والمصاطب على المنحدرات. وقد أثبتت تلك التقنيات نجاحها في الموازنة الموضوعية بين وفرة المياه والطلب عليها 
البعيدة، وبناء مشروعات  المائية  المياه من األحواض  إلى جر  لجأ األردن  الشرب، كذلك  لغايات  أو  الغذاء  إلنتاج 
التحلية لتزويد المواطنين بالمياه والمساهمة في النمو االقتصادي لقاء كلف مالية وبيئية كبيرة. وعمد إلى إجراءات 
إضافية مثل: الزيادة في حصاد مياه األمطار، وتقليل المفقود في شبكات التوزيع، وتأسيس احتياطي للحاالت الطارئة 
عن طريق إعادة الضخ في األحواض المائية، واستخدام المياه العادمة المعالجة، ورفع مستوى الوعي والتعليم، وبناء 
القدرات، وزيادة االعتماد على الغذاء المستورد، وتنفيذ السياسات وأطر العمل القانونية من أجل تقليل الضخ الجائر 

وتحسين فعالية استعمال المياه.

إن شح المياه في األردن يحتم بذل قصارى الجهود للحفاظ على كل قطرة ماء. والعمل على حماية المصادر المائية 
المتاحة من خالل تنفيذ برامج مراقبة النوعية، وتوظيف نتائجها في إتخاذ القرارات المطلوبة لحماية تلك المصادر. 

وتعزى أسباب شح المياه في األردن إلى ما يلي:

محدودية الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة.	 

انخفاض معدل سقوط األمطار طويل المدى، إذ يبلغ 100مم، وتعد 94% من مساحة األردن صحراء جافة.	 

ارتفاع نسبة  التبخر، حيث تبلغ نحو 93% في العديد من المناطق.	 

تعاقب سنوات الجفاف منذ عام 1997.	 

الضخ الجائر من اآلبار الجوفية المتجددة وغير المتجددة، مما يؤدي إلى تراجع نوعية هذه اآلبار واستنزافها.	 

الزيادة السكانية لألردنيين بمعدل نمو سنوي يصل إلى 2.2 %	 

الزيادة المضطردة ألعداد السكان نتيجة الهجرات القسرية واستقبال الالجئين والعمالة الوافدة.	 

تحسن مستوى المعيشة مما يؤدي إلى استهالك المزيد من المياه.	 

1.6 مصادر المياه في األردن 

1.1.6 مصادر تقليدية

1.1.1.6 المياه الجوفية 

المتاحة من 12 حوضاً، نحو  المتجددة  المياه  إلى متجددة وغير متجددة. حيث قدرت كمية  الجوفية  المياه  تقسم 
275 مليون متر مكعب سنوياً، كما هو موضح في الشكل )6-1(. بينما قدرت كمية المياه المتاحة من المياه الجوفية 
منطقة  في  المياه  هذه  توجد  حيث  عاما،  مدى 50  على  سنوياً  مكعب  متر  مليون  يقارب 143  بما  المتجددة،  غير 
الديسي- المدورة، والشيدية في حوض الجفر. وتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيس لتزويد المملكة بالمياه، بخاصة 
ألغراض الشرب. وتكتسب المياه الجوفية في المملكة بعداً هاماً، حيث أن الضخ الجائر منها لتلبية االحتياجات، أدى 
إلى انخفاض منسوبها وتردي نوعية بعضها، ونضوب العديد منها. كما أدت بعض الممارسات الخاطئة؛ كإنشاء الحفر 
االمتصاصية بطرق عشوائية، وإلقاء مخلفات صناعية في مواقع تغذي المياه الجوفية، واالستخدام الجائر والعشوائي 
للمبيدات الزراعية واألسمدة، إلى التأثير السلبي الحاد على بعض مصادر  المياه وتلويثها وفقدان مصادر مائية رئيسة 

وحرمان األجيال القادمة من اإلفادة منها.
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شكل )6-1(: األحواض المائية الجوفية في األردن

    المصدر: )وزارة المياه والري(.

2.1.1.6 المياه السطحية

وتشمل المياه السطحية؛ مياه االنهار، والينابيع، واألودية الجارية، ومياه الفيضانات في فصل الشتاء. وتقدر كميتها 
ب 713 مليون متر مكعب تقريبا. ويوجد في األردن 15 حوضا مائيا سطحيا كما هو موضح في الشكل رقم )2-6(. 
ومن أهم هذه المصادر: نهراألردن، قناة الملك عبدهللا، وسد ووادي الموجب. وتخزن المياه في مجموعة من السدود 
الموزعة على مساحة المملكة كما هو مبين في الشكل رقم )6-3(. ويبين الجدول رقم )6-1( كميات التدفق السنوي 
للمصادر المائية السطحية المختلفة في حين يبين الجدول رقم )6-2( كميات المياه الخارجة والداخلة إلى السدود لعام 

. 2014

شكل )6-2(: توزيع األحواض المائية السطحية في األردن

  المصدر: )وزارة المياه والري(.
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جدول )6-1(:  كميات التدفق السنوي لبعض مصادر المياه السطحية المختلفة لعام 2013 و 2014 بالمليون 
متر مكعب

المصدر: وزارة المياه والري – سلطة وادي األردن التقرير السنوي لعام 2014.

جدول )6-2(: كميات المياه الخارجة والداخلة إلى السدود لعام 2014 )مليون م3(

المصدر: سلطة وادي األردن، التقرير السنوي لعام 2014.
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شكل )6-3(: توزيع السدود القائمة في المملكة األردنية الهاشمية

        المصدر: الموقع اإللكتروني لسلطة وادي األردن/ انظمة المعلومات الجغرافية/ خرائط/ مشروعات السدود
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3.1.1.6 الحفائر والسدود الترابية

يوجد في األردن سبعة وخمسين سداً صحراوياً، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ نحو 87 مليون متر مكعب، و167 
حفيرة صحراوية منفذة، بسعة تخزينية تقارب 18.3 مليون متر مكعب، تتوزع في مختلف مناطق المملكة. ومن 
المائية في  العام 2011 في رفع كفاءة استخدام المصادر  البيئية ساهم ومنذ  التعويضات  بالذكر أن برنامج  الجدير 

البادية من خالل المشروعات الموضحة في الصندوق رقم )2-6(.

صندوق )6-2(: المشروعات الرئيسة لبرنامج التعويضات البيئية في البادية األردنية

إنشاء الحفائر والسدود الترابية في البادية األردنية )بالتعاون مع وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن( 	 
ويهدف إلى تخزين مياه األمطارفي الحفائر والسدود الترابية، للمساعدة في إعادة تأهيل أراضي المراعي 
المتدهورة، والتخفيف من آثار الجفاف، وتوفير المياه للمجتمعات الرعوية وسقاية أغنامهم. ويسعى المشروع 
إلى إنشاء 81 حفيرة وسدين بقدرة تخزينية ال تقل عن 10مليون متر مكعب. ونفذ 53 حفيرة بقدرة تخزينية 

ال تقل عن 5.8 مليون متر مكعب وسدين بقدرة تخزينية ال تقل عن 0.12 مليون متر مكعب.

إعادة تأهيل اآلبار اإلرتوازية في البادية األردنية )بالتعاون مع وزارة المياه والري/ سلطة المياه( ويهدف 	 
إلى تأمين وتحسين نوعية مياه 11 بئرا لتوفير مصدر مياه صالحة للشرب، وسقاية المواشي. وقد نفذ تأهيل 

وتشغيل 9 من أصل 11 بئرا وال يزال بئران )فريفرا و الهاشمية( في مراحلهما األخيرة من التأهيل.

إنشاء تقانات الحصاد المائي على مستوى المساقط المائية الصغيرة )الخطوط الكنتورية وأنصاف الدوائر(:	 
األمطار  مياه  تجميع  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  الزراعي(  واإلرشاد  للبحث  الوطني  المركز  مع  )بالتعاون 
وتخزينها في قطاع التربة لتعزيز قدرتها على حفظ المياه لزيادة إنتاجية الشجيرات الرعوية المستزرعة في هذه 
المستجمعات باستخدام محراث الفاليراني. حيث نفذ ما يقارب 2300 من أصل 22,240 هكتارا من الخطوط 

الكنتورية وأنصاف الدوائر في البادية األردنية )الشمالية، والوسطى، والجنوبية(.

نهر األردن

نهر األردن هو أحد مصادر المياه السطحية، وله رافدان رئيسيان هما؛ نهري اليرموك والزرقاء. ويجري على 
طول الحدود الفاصلة بين األردن ودولة فلسطين. وينبع بشكل رئيس من جبل الشيخ في فلسطين ولبنان، ويتكّون 
النهر من ثالثة روافد رئيسية هي: الحاصباني في لبنان، والدان في فلسطين، وبانياس في سوريا، وتتجّمع هذه الروافد 

الثالثة معاً، وتلتقي لتكون نهر االردن الّذي يسير إلى جهة الجنوب ويصّب مباشرةً في البحر الميّت.

شكل )6-4(:  نهر األردن
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19 
 

  

-2012(خالل العامین ) المغطس(معدل نتائج تحالیل العینات الكیماویة والجرثومیة  للمیاه الجاریة في نهر األردن ): 3- 6(جدول 
2013(  

  
 المعیار النتیجة المعیار النتیجة المعیار النتیجة

<0.006(mg/l) Zn  1.0(mg/l) PO4 PO4 8360( µc/cm) EC 
120(mg/l) COD 0.11(mg/l)NH4 NH4 0.0(mg/l) CO3 
7(mg/l) BOD5 219(NTU) Turb. 451.4(mg/l) HCO3 

696(mg/l) TSS 1.26(mg/l) TOC 2440.27(mg/l) Cl 
<3.0(mg/l) FOG <0.01(mg/l) Cr 30.7(mg/l) NO3 
<1.0(mg/l) ABS <0.01(mg/l) Cu 835.2(mg/l) SO4 
10.75(mg/l) T.N <0.01(mg/l) Pb 1086(mg/l) Na 
Not Seen Nem. Eggs 0.22(mg/l) Mn 66.08(mg/l) K 

1100 MPN/100ml E. coli 0.01(mg/l) Ni 269.47(mg/l) Mg 
2300 MPN/100ml T.Coliforms <0.003(mg/l) Cd 328.86(mg/l) Ca 

  7.82(mg/l) Fe 1929(mg/l) Hardness 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نوعية المياه الجارية في نهر األردن بالقرب من موقع المغطس

يقع المغطس على بعد 60 كم، غرب العاصمة عمان شمال البحر الميت، وقد شرع بتطوير موقع المغطس عام 
1997 من قبل فريق أثري في دائرة اآلثار العامة. وتستخدم عملية التعميد مياها، إما من النهر مباشرة مقابل كل 
كنيسة، أو من الموقع المخصص المزود بمياه معالجة قادمة من وحدة التناضح العكسي )RO(، حيث تجري معالجة 
المياه وتخزن في خزان خاص الستخدامها ألغراض التعميد. وتبين الجداول رقم )6-3( حتى )6-5( نتائج التحاليل 
المخبرية للخصائص الكيماوية والجرثومية للمياه الجارية في نهر األردن )المغطس( خالل العامين )2013-2012(، 

ونتائج الفحوصات المخبرية الخارجة من المياه المعالجة )RO( بتاريخ 2012/7/18.

جدول )6-3(: معدل نتائج تحاليل العينات الكيماوية والجرثومية  للمياه الجارية في نهر األردن )المغطس( خالل 
العامين )2013-2012(

شكل )6-5(: منطقة المغطس على نهر األردن

وتجدر اإلشارة هنا إلى وجود نظام رصد عن بعد لمراقبة نوعية مياه نهر األردن )منطقه المغطس( تابع لجامعة 
مؤتة، عن طريق اإلنترنت لتيسير وتعظيم اإلفادة من الفحوصات الميدانية بشكل سريع ودقيق. ويوضح الشكل رقم 
)6-27( محطه الفحص الخاصة بنهر األردن في منطقة المغطس. ويمثل الجدوالن رقم )6-13( و )6-14( قراءات 
المحطة للخصائص الكيميائيه والفيزيائيه لمياه المغطس، وذلك بحساب معدل كل خاصية في كل شهر منذ عام 2013 
ولغايه نهاية عام 2014. وتبين النتائج أن مستوى المياه في النهر كان ينخفض في أشهر الصيف نتيجة لتبخر المياه، 
الكهربائية كمؤشر على ارتفاع كميه  المناطق في األردن، وأيضا نالحظ ارتفاع اإليصالية  والذي تعاني منه كافه 

األمالح والمواد الصلبة الذائبة في مياه النهر.
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خبلؿ العاهيف ( الهغطس)هعدؿ ىتائج تحاليؿ العيىات الكيهاكية كالارثكهية  لمهياي الاارية في ىٍر األردف : (3-6)ادكؿ 
(2012-2013) 

 المعيار النتيجة المعيار النتيجة المعيار النتيجة
<0.006(mg/l) Zn 1.0(mg/l) PO4 PO4 8360( µc/cm) EC 

120(mg/l) COD 0.11(mg/l)NH4 NH4 0.0(mg/l) CO3 
7(mg/l) BOD5 219(NTU) Turb. 451.4(mg/l) HCO3 

696(mg/l) TSS 1.26(mg/l) TOC 2440.27(mg/l) Cl 
<3.0(mg/l) FOG <0.01(mg/l) Cr 30.7(mg/l) NO3 
<1.0(mg/l) ABS <0.01(mg/l) Cu 835.2(mg/l) SO4 

10.75(mg/l) T.N <0.01(mg/l) Pb 1086(mg/l) Na 
Not Seen Nem. Eggs 0.22(mg/l) Mn 66.08(mg/l) K 

1100 
MPN/100ml 

 

E. coli 0.01(mg/l) Ni 269.47(mg/l) Mg 

2300 
MPN/100ml 

T.Coliforms <0.003(mg/l) Cd 328.86(mg/l) Ca 

  7.82(mg/l) Fe 1929(mg/l) Hardness 

 

هىطقة الهغطس عمِ ىٍر األردف : (5-6)شكؿ 

 
 
 

هىطقً )كتادر اإلشارة ٌىا إلِ كاكد ىظاـ رصد عف بعد لهراقبة ىكعية هياي ىٍر األردف 
تابع لااهعة هؤتة، عف طريؽ اإلىترىت لتيسيركتعظيـ اإلفادة هف الفحكصات الهيداىية بشكؿ  (الهغطس

 

 
 
 
 
 

المعیارالنتیجةالمعیارالنتیجةالمعیارالنتیجة
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 2013(: هعدل الخصائص الكيهيائيً والفيزيائيً لىوعية هياي ىٍر األردن في هىطقة الهغطس لعام 4-6جدول )
 
 

مستوى  الخصائص
 المياه

درجو حرارة 
 المياه

درجة 
 الحموضة 

pH 

اإليصالية 
 بائيةالكير 

EC 

كميو 
األمالح 
 الذائبة
TDS 

األكسجين 
 الذائب
DO 

 العكارة

 درجة مئوية  cm الوحدة
(°C) SU mS/cm mg/L mg/L NTU 

ر/ 
شي

ال
31

03
 

 302 9.08 5550 8.67 7.85 16.5 128 الثاني كانون
 1560 9.91 3743 5.84 7.84 14.16 140 شباط
 484 8.92 7530 11.77 7.78 18.5 80 آذار
 498 8.45 8900 13.81 7.82 22.3 83 نيسان
 193 8.14 9088 14.13 7.84 25.1 73 أيار

 250 7.73 7178 11.6 7.91 29.67 85 حزيران
 193 7.16 8100 12.46 7.35 30 79 تموز
 375.9 7.4 7640 11.93 8.12 30.64 77 آب

 NA 210 6938 10.84 8.12 25.26 73 أيمول
 NA NA 5694 8.9 8.14 22.6 95 األول تشرين
 NA 438 4867 7.58 7.94 20.41 119 الثاني تشرين
 NA 437 3550 5.32 7.4 11.08 245 األول كانون

 

 

 .2014اي ىٍر األردن في هىطقة الهغطس لعام (: هعدل الخصائص الكيهيائيً والفيزيائيً لىوعية هي5-6جدول )

 

 درجو حرارة المياه مستوى المياه الخصائص
درجة 
 الحموضة

pH 

اإليصالية 
 الكيربائية

EC 

كميو األمالح 
 العكارة TDSالذائبة 

 درجة مئوية  cm الوحدة
(°C) SU mS/cm mg/L NTU 

ر/ 
شي

ال
31

02
 

 225 5627 8.79 7.8 15.25 143 الثاني كانون
 147 6925 10.8 7.86 15.51 130 شباط
 97.9 7713 11.84 7.82 18.53 117 آذار
 226 6005 9.46 7.85 20.08 132 نيسان
 98.95 9042 14.14 7.79 24.7 99 أيار

 101.5 7988 12.48 7.89 26.43 83 حزيران
 167.3 9956 15.52 7.76 30.1 112 تموز
 NA NA NA NA NA NA آب

 NA 7881 12.31 6.83 28.3 113 أيمول
 537 6500 10.22 7.75 25.61 120.5 األول تشرين
 1463 6553 9.94 7.46 21.34 157 الثاني تشرين
 82.9 3358 5.58 7.54 16.81 215 األول كانون

 

 
  

جدول )6-4(: معدل الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه لنوعية مياه نهر األردن في منطقة المغطس لعام 2013

 

جدول )6-5(: معدل الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه لنوعية مياه نهر األردن في منطقة المغطس لعام 2014.

الخصائص مستوى 
المياه

درجو حرارة 
المياه

درجة 
الحموضة 

pH

اإليصالية 
الكير بائيةالكير بائيةالكير 

EC

كميو 
األمالح 
الذائبة
TDS

األكسجين 
الذائب
DO

العكارة

الوحدة cm درجة مئوية 
(°C) SU mS/cm mg/L mg/L NTU

الخصائص مستوى المياه درجو حرارة المياه
درجة 
الحموضة

pH

اإليصالية 
الكيربائية

EC

كميو األمالح 
TDSالذائبة  العكارة

الوحدة cm درجة مئوية 
(°C) SU mS/cm mg/L NTU
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2.1.6 مصادر المياه غير التقليدية 

المياه المستصلحة لغايات الري

المياه  وتنقسم  تقريبا.  مكعب  متر  مليون   128 نحو   2014 عام  الري  ألغراض  المستخدمة  المياه  كمية  تقدر 
المستصلحة إلى مياه منزلية ومياه صناعية. وتعرف المياه المنزلية بأنها المياه الناتجة عن االستعمال البشري في 
المنازل والحمامات والمطابخ والمغاسل ودورات المياه، والتي قد تتضمن المياه الصناعية المسموح بتصريفها إلى 
شبكات الصرف الصحي العامة وفق تعليمات الربط الصادرة عن الجهات الرسمية وتستقبلها محطات التنقية المنزلية 

العاملة في المملكة. فيما تقسم المياه العادمة الصناعية إلى:

المياه الصناعية وتستقبلها محطات التنقية الخاصة بها.. 1

بالمياه . 2 مختلطة  عادمة  كمياه  التنقية  محطات  وتستقبلها  الصحي  الصرف  شبكة  على  الرابطة  الصناعية  المياه 
المنزلية.

المياه الصناعية غير الرابطة على الشبكة والتي تطرح إلى البيئة بصور مختلفة كالطرح في السيول واألودية.. 3

2.6 معدالت استهالك المياه لجميع القطاعات

يبين الشكل رقم )6-6( معدالت استهالك المياه موزعة حسب القطاعات لألعوام )2003–2014(. ويبين الشكل 
رقم )6-7( نسب استهالك المياه في القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية كما يبين الجدول رقم )6-6( الطلب 
المياه  مفهومي   )3-6( رقم   ويوضح صندوق   .2025 و   2020 لألعوام  القطاعات  لمختلف  المياه  على  المتوقع 

االفتراضية والبصمة المائية.

شكل )6-6(: معدل استهالك المياه موزعاً حسب القطاعات خالل الفترة )2014-2003(

   

المصدر: ) وزارة المياه و الري(.
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الهياٌالصىاعيةالرابطةعمىشبكةالصرفالصحيكتستقبمٍاهحطاتالتىقيةكهياٌعادهةهختمطةبالهياٌالهىزلية .2
. 

 .الهياٌالصىاعيةغيرالرابطةعمىالشبكةكالتيتطرحإلىالبيئةبصكر هختمفةكالطرحفيالسيكلكاألكدية .3
 

 معدالت استيالؾ المياه لجميع القطاعات 2.6

–2003)هعدالتاستٍبلؾ الهياي هكزعة حسب القطاعات لؤلعكاـ  (6-6)يبيف الشكؿ رقـ 
ىسب استٍبلؾ الهياي في القطاعات الهىزلية كالصىاعية كالزراعية كها  (7-6)كيبيف الشكؿ رقـ . (2014

 .2025 ك 2020ات لؤلعكاـ الطمب الهتكقع عمِ الهياي لهختمؼ القطاع (6-6)يبيف الادكؿ رقـ 
. هفٍكهي الهياي االفتراضية كالبصهة الهائية (3-6)كيكضح صىدكؽ رقـ

( 2014-2003)هعدؿ استٍبلؾ الهياي هكزعان حسب القطاعات خبلؿ الفترة : (6-6)شكؿ 

 
. (كزارة الهياي ك الرم ): الهصدر
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شكل ) 6- 7(: نسب استهالك المياه في القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية في عام 2014.

جدول )6-6(: الطلب المتوقع للمياه لألعوام 2020 و 2025  )مليون متر مكعب(

                                   المصدر ) وزارة لمياه و الري(.

صندوق )6-3(: المياه اإلفتراضية والبصمة المائية
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. 2014ىسب استٍبلؾ الهياي في القطاعات الهىزلية كالصىاعية كالزراعية في عاـ : (7- 6 )شكؿ 

 
 (هميكف هتر هكعب)  2025 ك 2020الطمب الهتكقع لمهياي لؤلعكاـ : (6-6)ادكؿ 

 
 
 
 

 .(كزارة لهياي ك الرم )الهصدر 

 

 الهياي اإلفتراضية كالبصهة الهائية: (3-6)صىدكؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموع االستيالؾ زراعي صناعي منزلي  السنة
2020 438 207 700 1345 
2025 462 217 700 1379 

 :*المياي االفتراضيت
فعهً سجُم انًثبل . ونخ رجبرَبيثم انًىاد انغذائُخاكًُخ انًُبِ انلسيخ إلَزبج انسهع االسزهلكُخ أو انًزذ

 وارداد األردٌ ثًب فُهب انقًخ واألرس انًسزىردٍَ يٍ انىالَبد انًزذذح يذزىي يُبِ درضًٍ
 ثلٍَُ يزز يكعت سُىَب يقبرَخ ثبالسزخذاو انًذهٍ نهًُبِ انذٌ َجهغ دىانٍ 7-5افززاضٍ نذىانٍ 
. ثهُىٌ يزز يكعت

 
: *البصمت المائيت

 انًجزًع أوربج انجضبئع وانخذيبد انًسزههكخ يٍ قجم األفزاد ٌ دجى انًُبِ انعذثخ انًسزخذيخ الوهٍ
 (.ح االفززاضٍَبِانى)انًُزجخ يٍ قجم األعًبل أورهك 

 
*: UNEP Year Book 2010 : New Science and Developments in our Changing Environment 

المياه االفتراضية*: 

المثال  فعلى سبيل  الغذائية.  المواد  تجاريا مثل  المتداولة  أو  السلع االستهالكية  الالزمة إلنتاج  المياه  كمية 
تضمنت واردات األردن بما فيها القمح واألرز المستوردين من الواليات المتحدة محتوى مياه افتراضي لحوالي 

5-7 باليين متر مكعب سنويا مقارنة باالستخدام المحلي للمياه الذي يبلغ حوالي بليون متر مكعب.

البصمة المائية*:

وهي حجم المياه العذبة المستخدمة النتاج البضائع والخدمات المستهلكة من قبل األفراد أو المجتمع أو تلك 
المنتجة من قبل األعمال )المياه االفتراضية(.

*: UNEP Year Book 2010 : New Science and Developments in our Changing Environment
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3.6 نوعية المياه

وتقسم المياه حسب االستخدامات إلى ما يلي:

أوالً: مياه الشرب

المياه الخام )غير المعالجة( المنوي استخدامها لغايات الشرب. 1
المياه المعالجة المعدة ألغراض الشرب. 2

ثانيا: مياه الري 

ثالثا: المياه العادمة المستصلحة

1.3.6 مياه الشرب

1.1.3.6 المياه الخام )غير المعالجة( المنوي استخدامها ألغراض الشرب

لما جاء في وثيقة المعايير الميكربيولوجية لنوعية  يجري تقييم نوعية المياه الخام )الجرثومية والفيزيائية( وفقاً 
المياه الخام لمصادر مياه الشرب ومتطلبات الحد األدنى من المعالجة الستغالل تلك المصادر، الصادرة عن اللجنة 

العليا لنوعية المياه في شهر كانون الثاني/2011.

 وتصنف المياه الخام حسب الوثيقة المذكورة باالعتماد على أعـداد العصيات القولونية )E. coli(، وقيمة العكارة 
)Turbidity(، ودرجة الحموضة )pH(، إلى ثالث فئات هي:

الفئة األولى:. 1

مصادر المياه الخام المعرضة للتلوث التي يمكن استغاللها لغايات الشرب باستعمال عملية التطهير فقط والتي 
تنطبق عليها المعايير التالية:

ان ال تتجاوز أعداد عصيات )E. coli( 20 عصية لكل 100 مل في أكثر من 20% من العينات المفحوصة خالل 	 
فترة عام بواقع عينة واحدة في الشهر ما أمكن ذلك، وعلى أن ال يقل عدد العينات عن ثماني عينات موزعة على 

فصول السنة. 

ان ال تتجاوز أعداد عصيات )E. coli( ألي عينة منفردة 50 عصية لكل100 مل. 	 

ان ال يتجاوز تركيز العكارة في أي عينة خمسة وحدات )NTU(، بواقع عينة واحدة في الشهر ما أمكن ذلك، 	 
وعلى أن ال يقل عدد العينات عن ثماني عينات في العام موزعة على فصول السنة. 

أن ال تقل درجة الحموضة في أي عينة عن 5.6 وأن ال يزيد عن 5.8 وحدة بواقع عينة واحدة في الشهر ما أمكن 	 
ذلك، وعلى أال يقل عدد العينات عن ثماني عينات في العام موزعة على فصول السنة.

الفئة الثانية:. 2

الترشيح  لغايات الشرب شريطة خضوعها لعمليتي  التي يمكن استغاللها  للتلوث  المعرضة  الخام  المياه  مصادر 
والتطهير معاً، حيث تخضع لعمليات معالجة قبل عملية التطهير النهائي، شريطة أن تضمن مراحل المعالجة مجتمعة 
نظرياً التخلص من الفيروسات بنسبة 99,99%، والتخلص من الجارديا، والكربتوسبوريديوم بنسبة 9.99%، بأي من 

الطرق التالية:
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أ- الترشيح السريع.  

ب- الترشيح باألغشية.  

ج- التناضح العكسي.  

د- الترشيح الرملي البطيء المسبوق بعمليات الخلط والتخثير والترسيب.  

هـ- الترشيح بأي طريقة أخرى معتمدة من الجهات المختصة.  

ويجب أن تتحقق في مصادر المياه التي تقع في الفئة الثانية المعايير التالية:

أن ال تتجاوز أعداد عصيات )E. coli( 20 عصية لكل 100 مل في أكثر من 20% من العينات، وال تتجاوز2000 	 
عصية لكل 100 مل في أكثر من 20% من العينات المفحوصة خالل عام، بواقع ثالث عينات في األسبوع.

أن تقع درجة العكارة والحموضة للمياه الخام ضمن المحددات التصميمية والتشغيلية لمحطات المعالجة.	 

الفئة الثالثة: . 3

وهي مصادر المياه الخام التي يمكن استغاللها لغايات الشرب شريطة خضوعها لعمليات معالجة مكثفة وإضافية عما 
ورد في الفئة الثانية، شريطة أن تضمن عمليات المعالجة مجتمعة نظرياً التخلص من الفيروسات بنسبة %999.99، 
والتخلص من الجارديا، والكربتوسبوريديوم، بنسبة 99.99%، وتشمل مراحل المعالجة عما ذكر في الفئة الثانية، 
المعالجة اإلضافية بالتطهير باألشعة فوق البنفسجية. ويجب أن تحقق مصادر المياه التي تقع في الفئة الثالثة المعايير 

التالية:

ال تتجاوز فيها أعداد عصيات )E. coli( 2000 عصية لكل 100 مل في أكثر من 20% من العينات التي جرى 	 
فحصها خالل فترة عام، بواقع ثالث عينات في األسبوع. 

أن تقع درجة العكارة والحموضة للمياه الخام، ضمن المحددات التصميمية والتشغيلية لمحطات المعالجة.	 

2.1.3.6   المياه المعالجة المعدة ألغراض الشرب

تخضع المياه المخصصة ألغراض الشرب واالستخدام المنزلي، أو التي تدخل في الصناعات الغذائية، للرقابة 
النوعية من قبل الجهات الحكومية وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة. حيث يجري تقييم النوعية )الجرثومية، والفيزيائية، 

والكيميائية( وفقاً لما جاء في متطلبات القواعد الفنية والمعايير الميكربيولوجيه اآلتية الخاصة لكل نوعية مياه: 

مواصفة مياه الشرب رقم 2008/286.. 1

مواصفة المياه المحالة رقم 2010/1245 .. 2

مواصفة المياه المعدنية رقم 2010/200.. 3

المعايير الميكربيولوجيه لنوعية المياه الخام لمصادر مياه الشرب، ومتطلبات الحد األدنى من المعالجة الستغالل . 4
تلك المصادر، كانون الثاني 2011

1.2.1.3.6 محطات التحلية والمعالجة لمياه الشرب

النواحي  من  الشرب  لمياه  األردنية  للمواصفة  غيرمطابقة  والسطحية،  الجوفية  المائية  المصادر  بعض  هنالك 
حسب  المصادر  لهذه  معالجة  محطات  اُنشأت  فقد  لذلك  الميكروبيولوجية،  المعايير  وكذلك  والكيميائية،  الفيزيائية، 
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التجاوزات في نوعية المياه. ويبين الجدول )6-7( محطات التحلية والمعالجة لهذه المصادر.

جدول )6-7(: محطات التحلية والمعالجة لمياه الشرب في المملكة
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                    المصدر: وزارة المياه والري- سلطة المياه.
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2.2.1.3.6 نوعية مياه الشرب من الناحية الميكروبيولوجية )2014-2007(

بلغت نسبة مطابقة نوعية المياه لمواصفات مياه الشرب 99.1% لعام 2014. وقد دلت نوعية مياه الشرب التي 
فحصت في مختبرات وزارة الصحة لألعوام )1999-2014(، ومختبرات سلطة المياه، إلى إندراجها ضمن الدالئل 
اإلرشادية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، ومواصفة مياه الشرب األردنية، والتي تتطلب أال تقل نسبة عينات مياه 

الشرب الكلية المطابقة لمواصفات مياه الشرب عن 95%، ونسبة عينات المياه المتجاوزة أقل من )%5(. 

الميكروبيولوجية على مستوى  الناحية  المطابقة من  الشرب  لعينات مياه  المئوية  النسبة  الشكل رقم )8-6(  يبين 
المملكة، خالل األعوام )2007-2014(، كما يبين الجدول رقم )6-8( نسبة عينات مياه الشرب الكلية المطابقة من 

عام 2007 إلى 2014 في المحافظات.

 ويبين الجدول رقم )6-9( عدد الفحوصات البكتيرية لعينات مياه الشرب والنسبة المئوية للعينات غير الصالحة 
 ،)2014-1999( الفترة  المياه خالل  لصالحية  العامة  النسبة   )9-6( الشكل  يبين  فيما   ،)2014-2004( لألعوام 

باستخدام نتائج مختبرات سلطة المياه ووزارة الصحة.

شكل )6-8(: النسبة المئوية لعينات مياه الشرب المطابقة من الناحية الميكروبيولوجية على مستوى المملكة 
خالل األعوام )2014-2007(
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عدد الفحكصات البكتيرية لعيىات هياي الشرب كالىسبة الهئكية لمعيىات  (9-6) كيبيف الادكؿ رقـ 
الىسبة العاهة لصبلحية الهياي خبلؿ  (9-6)، فيها يبيف الشكؿ (2014-2004)غير الصالحة لؤلعكاـ 

 .باستخداـ ىتائج هختبرات سمطة الهياي ككزارةالصحة، (2014-1999)الفترة

 
الىسبة الهئكية لعيىات هياي الشرب الهطابقة هف الىاحية الهيكركبيكلكاية عمِ هستكل الههمكة خبلؿ : (8-6)شكؿ 

 (2014-2007)األعكاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  في الهحافظات كالههمكة2014 الِ 2007ىسبة عيىات هياي الشرب الكمية الهطابقة هف عاـ(:8-6)ادكؿ 

المعدؿ العاـ لألعواـ  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المحافظة
(2007-2014) 

 99.9 99.8 100 99.9 100 100 99.9 99.9 99.9 العاصمة

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

السنة

المياهشبكة

المياهمصادر

المصادرجميع
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٢٤ 
 

  
  

  
  .سلطة المیاه - وزارة المیاه والري: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .في المحافظات والمملكة ٢٠١٤الى  ٢٠٠٧نسبة عینات میاه الشرب الكلیة المطابقة من عام):٨- ٦(جدول 

المعدل العام لألعوام  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ المحافظة
)٢٠١٤- ٢٠٠٧( 

 ٩٩.٩ ٩٩.٨ ١٠٠ ٩٩.٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٩.٩ ٩٩.٩ ٩٩.٩ العاصمة
 ٩٧.٩ ٩٩ ٩٨.٣ ٩٩ ٩٧.٢ ٩٧.٤ ٩٧.١ ٩٨.٧ ٩٦.٦ البلقاء
 ٩٩ ٩٩.٦ ٩٩.٤ ٩٩.٢ ٩٨.٦ ٩٩.٢ ٩٩.١ ٩٨.٩ ٩٧.٦ الزرقاء
 ٩٩.٦ ١٠٠ ٩٩.٩ ٩٩.٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٩.٧ ٩٨.٨ ٩٨.٨ إربد
 ٩٨.٥ ٩٨.٦ ٩٨.٩ ٩٨.٨ ٩٨.٩ ٩٨.٩ ٩٨.٤ ٩٨.٣ ٩٦.٩ الكرك
 ٩٨.٥ ٩٨.٥ ٩٨.٨ ١٠٠ ٩٨.٨ ٩٨.٥ ٩٩.٣ ٩٧.٩ ٩٦.٤ الطفیلة
 ٩٨.٢ ٩٨.٤ ٩٩ ٩٩.٦ ٩٧.٤ ٩٧.١ ٩٨.٩ ٩٨.١ ٩٧.٤ المفرق
 ٩٨.٢ ٩٧.٧ ٩٩.٦ ٩٩.٤ ٩٦.٨ ٩٧.٩ ٩٨.٢ ٩٨.٦ ٩٧.١ معان
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ العقبة
 ٩٩ ٩٩.٧ ٩٩.٤ ٩٩.٢ ٩٨.٣ ٩٩.٣ ٩٨.٤ ٩٩.٢ ٩٨.٢ مأدبا

 ٩٨.٨ ٩٩.٦ ٩٩.٩ ٩٨.٢ ٩٧.٧ ٩٨.٨ ٩٨.٧ ٩٩.١ ٩٨ عجلون
 ٩٩.٣ ٩٨.٩ ٩٩.٥ ٩٨.٨ ٩٩.٦ ٩٩.٥ ٩٩.٧ ١٠٠ ٩٨.١ جرش
 ٩٨.٩ ٩٩.٢ ٩٩.٤ ٩٩.٣ ٩٨.٦ ٩٨.٩ ٩٩ ٩٩ ٩٧.٩ المملكة

 

٢٥ 
 

  ٢٠١٤-٢٠٠٤عدد الفحوصات البكتیریة لعینات میاه الشرب والنسبة المئویة للعینات غیر الصالحة  لألعوام  :)٩- ٦(جدول 

 مصادر عامة شبكات عامة مصادر خاصة ات الخاصةانالخز  جمیع المصادر
 انمك

  جمع
 العینات

 السنة  ك غ % ك غ % ك غ % ك  غ % ك غ %

٢٠٠٤ ٥٦٨٨ ١٥ ٠.٣ ١٤٧٢٢ ٦٥ ٠.٤ ١٩٤٧ ١٥ ٠.٨ ١١٣٥٣ ٢٠٩ ٠.٩ ٣٣٧١٠ ٣٠٤ ٠.٩٠ 
٢٠٠٥ ٥٥٧٩ ١١ ٠.٢ ١٣٨٣٦ ٥٢ ٠.٤ ٢٠٣٧ ١٥ ٠.٧ ١٠٦٥٧ ١٦٥ ١.٥ ٣٢١٠٩ ٢٤٣ ٠.٧٦ 
٢٠٠٦ ٦٠١٢ ٢١ ٠.٣٥ ١٣٧١١ ١٠٠ ٠.٧٣ ١٩٩١ ١٥ ٠.٧٥ ٩٩٨١ ٢٠٣ ٢.٠٣ ٣١٦٩٥ ٣٣٩ ١.٠٧ 
٢٠٠٧ ٦٢٩٩ ١٤ ٠.٢٢ ١٥٧٣٧ ١١١ ٠.٧١ ٢١٥٨ ١٣ ٠.٦ ١٠٦٣٣ ٢٤٥ ٢.٣ ٣٤٨٢٧ ٣٨٣ ١.١٠ 

٢٠٠٨ ٥٧٧٠ ١٦ ٠.٢٨ ١٧٥٣٠ ١٤٣ ٠.٨٢ ١٩٣٣ ١٤ ٠.٧٢ ٩٨٦٠ ٢٤١ ٢.٤٤ ٣٥٠٩٣ ٤١٤ ١.١٨ 
٢٠٠٩ ٥٤٢٠ ٤٠ ٠.٧ ١٧٨٦١ ١٣٨ ٠.٨ ١٧٦٦ ٢٥ ١.٤ ٩٦٧٨ ٢٢٣ ٢.٣ ٣٤٧٢٥ ٤٢٦ ١.٢٣ 
٢٠١٠ ٥٥٩٠ ٤٣ ٠.٨ ١٧٠٤٦ ١٠٨ ٠.٦ ١٥٧١ ٢٨ ١.٨ ٩٦١٨ ١٨٢ ١.٩ ٣٣٨٢٥ ٣٦١ ١.٠٧ 
٢٠١١ ٥٨٦٧ ٢٧ ٠.٥ ١٧١٧٦ ١٢٣ ٠.٧ ١٧١٨ ١٩ ١.١ ٩٢٣٥ ١٤٧ ١.٦ ٣٣٩٩٦ ٣١٦ ٠.٩٣ 

٢٠١٢ ٥٥٣٤ ٢٨ ٠.٥ ١٧٣١١ ٩١ ٠.٥ ١٦١٠ ١٣ ٠.٨ ١٠٥١٢ ٢٤٧ ٢.٣ ٣٤٩٦٧ ٣٧٩ ١.٠٨ 
٢٠١٣  ٤٤٤١ ٢٢ ٠.٥ ١٧٢٥١ ٧٩ ٠.٥ ١٧٨٣ ٦ ٠.٣ ١٠٨٠٥ ١٩٠ ١.٨ ٣٤٢٨٠ ٢٩٧ ٠.٨٧ 
٢٠١٤ ٤٦٣٢ ١٥ ٠.٣ ١٧١٩٤ ٧٦ ٠.٤ ١٦٨٢ ١٢ ٠.٧ ١١١٨٢ ١٩٨ ١.٨ ٣٤٦٩٠ ٣٠١ ٠.٨٧ 

   عدد العینات المفحوصة فعلیاً = ك  
  العینات غیر الصالحةعدد = غ  
  النسبة المئویة للعینات غیر الصالحة % =   

 .وزارة الصحة: المصدر
 

جدول )6-8(: نسبة عينات مياه الشرب الكلية المطابقة من عام2007 الى 2014 في المحافظات والمملكة.

          المصدر: وزارة المياه والري- سلطة المياه.

جدول )6-9(: عدد الفحوصات البكتيرية لعينات مياه الشرب والنسبة المئوية للعينات غير الصالحة  لألعوام 
2014-2004

ً ك = عدد العينات المفحوصة فعليا
غ = عدد العينات غير الصالحة

% =  النسبة المئوية للعينات غير الصالحة
المصدر: وزارة الصحة.

جمیع المصادر انات الخاصةانات الخاصةانالخز  مصادر خاصة شبكات عامة مصادر عامة
مكانمكانمك

  جمع
العینات
السنة

٢٠٠٤
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١

٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤

المعدل العام لألعوام ٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤المحافظة
)٢٠١٤- ٢٠٠٧(

العاصمة
البلقاء
الزرقاء
إربد
الكرك
الطفیلة
المفرق
معان
العقبة
مأدبا

عجلون
جرش
المملكة
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شكل  )6-9(: النسبة العامة لصالحية المياه خالل الفترة من )1999 - 2014( من خالل نتائج مختبرات سلطة 
المياه ووزارة الصحة

2.3.6 مياه الري

جرى تقييم نوعية مياه الري بناء على القيم اإلرشادية لمياه الري الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة. وستقيم 
نوعية مياه الري، باالسترشاد بالدليل اإلرشادي الجديد لنوعية مياه الري رقم )1766/ 2014(. 

3.3.6 نوعية المياه العادمة المستصلحة

1.3.3.6 نوعية المياه العادمة المنزلية المستصلحة

وفقاً الستراتيجية وزارة المياه والري، فقد تم احتساب المياه غير التقليدية ومنها المياه المستصلحة المعالجة، جزءاً 
من الموازنة المائية. ووفقا لألرقام الصادرة بلغت كمية المياه العادمة المعالجة 143 مليون م3 عام 2014، كما يظهر 

في الشكل رقم )6-10( موزعة على مختلف أنظمة المعالجة. 

ويبين الجدول رقم )6-10( ملخصا عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يظهر التطور في أعداد 
المحطات المركزية العاملة خالل األعوام 2014-2010.

شكل )6-10(: كميات المياه المعالجة لألعوام 2000–2014 ) مليون متر مكعب (

   المصدر: وزارة المياه والري.
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  عدد العيىات الهفحكصة فعميان = ؾ  
  عدد العيىات غير الصالحة= غ  
الىسبة الهئكية لمعيىات غير الصالحة  % =   

 .كزارة الصحة: الهصدر
 

هف خبلؿ ىتائج هختبرات سمطة الهياي  (1999-2014) الىسبة العاهة لصبلحية الهياي خبلؿ الفترة هف: (6-9 )
 ككزارةالصحة

 
 

 مياه الري 2.3.6

 بىاء عمِ القيـ اإلرشادية لهياي الرم الصادرة عف هىظهة األغذية ىكعية هياي الرمارل تقييـ 
/ 1766)ستقيـ ىكعية هياي الرم، باالسترشاد بالدليؿ اإلرشادم الاديد لىكعية هياي الرم رقـ ك.كالزراعة
2014 .) 

نوعية المياه العادمة المستصمحة 3.3.6

 نوعية المياه العادمة المنزلية المستصمحة 1.3.3.6

الهياي غيرالتقميدية كهىٍا الهياي الهستصمحة تـ احتسابكفقان الستراتياية كزارة الهياي كالرم، فقد
 143 ككفقا لؤلرقاـ الصادرة بمغت كهية الهياي العادهة الهعالاة .الهعالاة، ازءان هف الهكازىة الهائية

 .هكزعة عمِ هختمؼ أىظهة الهعالاة (10-6)، كها يظٍر في الشكؿ رقـ 2014 عاـ 3هميكف ـ
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 ) هميون هتر هكعب ( 2014–2000الهعالجة لألعوام (: يبين كهيات الهياي 10-6شكل )

 

 

 
 
 

 الهصدر: وزارة الهياي والري.
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٩٢ ١١١ ١٢١ ١٢٦ ٢٧ ٢٠١٣٪ 

٩٢ ١٢٨ ١٣٩ ١٤٣ ٢٨ ٢٠١٤٪ 

 

 

 

 
 
 
 

  

جدول )6-10(: ملخص عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي

المصدر: وزارة المياه والري.

ويقتصر استعمال المياه العادمة المستصلحة في األردن على:

ري المزروعات المقيدة واألعالف ونباتات الزينة، واألشجار الحرجية، والنخيل، والمسطحات الخضراء.	 

الطرح غير المباشر للمياه في السدود )كسد الملك طالل، ووادي شعيب، والكفرين(. 	 

غايات التبريد والصناعة.	 

ويبين الجدول رقم )6-11( االستخدام النهائي للمياه المعالجة، حيث تتنوع بين التصريف إلى السيول واألودية، 
المحطات  كفاءة   )12-6( رقم  الجدول  ويبين  المباشر،  االستخدام  إعادة  أو  المباشر،  غير  باالستخدام  تنتهي  والتي 
العاملة باإلضافة إلى المخالفات المسجلة. ووفقاً للقوانين النافذة، تقوم وزارة الصحة ووزارة البيئة بالرقابة النوعية 
على مخارج محطات معالجة المياه العادمة المنزلية التابعة لوزارة المياه والري وعددها 28 محطة، وكذلك محطات 
معالجة المياه العادمة التابعة للقطاع الخاص والجامعات، والمقدر عددها بنحو 18 محطة لتحقيق متطلبات القاعدة 

الفنية رقم 2006/893 والخاصة بالمياه العادمة المنزلية المستصلحة.

)

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤
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جدول )6-11(: االستخدام النهائي لمخارج محطات التنقية في األردن.
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المصدر:وزارة المياه والري.
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 و الطاقة التصميمية و الفعمية لها 3122(: كفاءة ومخالفات محطات التنقية العامة خالل عام 23-6جدول )

 

 اسم المحطة
كفاءة  المعايير المخالفة المعايير المخالفة

 المحطات
الطاقة 

 التصميمية
الطاقة 
 الفعمية

نسبة 
 التشغيل

 (%) يوم/3م يوم/3م (%) المتكررة غير المتكررة

 BOD, TSS تنقية إربد محطة .1
T.N, COD, 
PO4, E.coli 89.3 11023 8104 73.52 

 FOG T.N , PO4 98 4000 4760 119.00 تنقية وادي السير محطة .2
 TDS, FOG 86 1000 738 73.80 _ تنقية المجون محطة .3
 PO4, FOG E.coli 88.3 2400 2305 96.04 تنقية الفحيص محطة .4
 PO4, E.coli 96.7 7700 7488 97.25 _ تنقية السمط محطة .5
 68.10 2724 4000 97.8 _ _ تنقية أبو نصير محطة .6

 FOG تنقية الطفيمة محطة .7
T.N, BOD, 
COD,TSS, 
PO4,E.coli 

87.8 1600 990 61.88 

 COD PO4, E.coli 91 14900 13537 90.85 تنقية البقعة محطة .8
تنقية وادي  محطة .9

 العرب/ دوقرا
T.N PO4, E.coli 96.8 21000 11289 53.76 

السمراء   تنقية محطة .10
 الميكانيكية

FOG _ 97.9 267000 249741 93.54 

 PO4, FOG E.coli 96.9 10000 3601 36.01 تنقية المعراض محطة .11

 تنقية تل المنطح محطة .12
T.N, TDS, 

COD 
TSS,PO4, 

E.coli 96 400 365 91.25 

تنقية العقبة  محطة .13
 الميكانيكية

_ _ 99 12000 9955 82.96 

 FOG تنقية كفرنجة محطة .14
COD,T.N , 

PO4 
87.2 1900 2560 134.74 

 تنقية المفرق محطة .15
TSS, 

BOD,FOG 
PO4 ,COD, 
T.N, E.coli 57.2 1800 1710 95.00 

 FOG,T.N,,BOD 47.6 785 1750 222.93 _ تنقية الكرك محطة .16
COD, E.coli 

 FOG تنقية االكيدر محطة .17
T.N,TDS,COD, 

TSS,PO4, 

E.coli 
91.9 4000 3316 82.90 

 PO4 _ 96.7 7400 4477 60.50 تنقية الرمثا محطة .18
 FOG  97.9 7600 5204 68.47 تنقية مادبا محطة .19
تنقية وادي  محطة .20

 حسان
_ _ 98 1600 1277 79.81 

تنقية وادي  محطة .21
 80.38 2733 3400 99 _ _ موسى

تنقية معان  محطة .22
 الميكانيكية

_ _ 98 5772 2530 43.83 

تنقية العقبة  محطة .23
 الطبيعية

FOG _ 93 9000 6877 76.41 

 18.48 739 4000 99 _ _ تنقية الطالبية محطة .24
تنقية  محطة .25

 TDS 99.7 3400 3000 88.24 _ الفجيج/الشوبك

 FOG محطة تنقية الشاللة .26
T.N, TDS 

,COD, PO4, 

E.coli 
93 15000 2307 15.4 

تنقية المزار  محطة .27
 مؤتةالعدنانية و 

TSS,COD,FOG 
NO3, PO4, 

E.coli _ 7060 550 7.8 

محطة تنقية الشونة   .28
COD,TSS,PO4 T.N الشمالية , E.coli 93.4 1200 500 42 

 
 

  

جدول )6-12(: كفاءة ومخالفات محطات التنقية العامة خالل عام 2014 و الطاقة التصميمية و الفعلية لها

اسم المحطة
كفاءة المعايير المخالفةالمعايير المخالفة

المحطات
الطاقة 

التصميمية
الطاقة 
الفعمية

نسبة 
التشغيل

(%)يوم/3ميوم/3م(%)المتكررةغير المتكررة

تنقية إربدمحطة.1

تنقية وادي السيرمحطة.2
تنقية المجونمحطة.3
تنقية الفحيصمحطة.4
تنقية السمطمحطة.5
تنقية أبو نصيرمحطة.6

تنقية الطفيمةمحطة.7

تنقية البقعةمحطة.8
تنقية وادي محطة.9

العرب/ دوقرا
السمراء   تنقيةمحطة.10

الميكانيكية
تنقية المعراضمحطة.11

تنقية تل المنطحمحطة.12

تنقية العقبة محطة.13
الميكانيكية

تنقية كفرنجةمحطة.14

تنقية المفرقمحطة.15

تنقية الكركمحطة.16

تنقية االكيدرمحطة.17

تنقية الرمثامحطة.18
تنقية مادبامحطة.19
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 و الطاقة التصميمية و الفعمية لها 3122(: كفاءة ومخالفات محطات التنقية العامة خالل عام 23-6جدول )

 

 اسم المحطة
كفاءة  المعايير المخالفة المعايير المخالفة

 المحطات
الطاقة 

 التصميمية
الطاقة 
 الفعمية

نسبة 
 التشغيل

 (%) يوم/3م يوم/3م (%) المتكررة غير المتكررة

 BOD, TSS تنقية إربد محطة .1
T.N, COD, 
PO4, E.coli 89.3 11023 8104 73.52 

 FOG T.N , PO4 98 4000 4760 119.00 تنقية وادي السير محطة .2
 TDS, FOG 86 1000 738 73.80 _ تنقية المجون محطة .3
 PO4, FOG E.coli 88.3 2400 2305 96.04 تنقية الفحيص محطة .4
 PO4, E.coli 96.7 7700 7488 97.25 _ تنقية السمط محطة .5
 68.10 2724 4000 97.8 _ _ تنقية أبو نصير محطة .6

 FOG تنقية الطفيمة محطة .7
T.N, BOD, 
COD,TSS, 
PO4,E.coli 

87.8 1600 990 61.88 

 COD PO4, E.coli 91 14900 13537 90.85 تنقية البقعة محطة .8
تنقية وادي  محطة .9

 العرب/ دوقرا
T.N PO4, E.coli 96.8 21000 11289 53.76 

السمراء   تنقية محطة .10
 الميكانيكية

FOG _ 97.9 267000 249741 93.54 

 PO4, FOG E.coli 96.9 10000 3601 36.01 تنقية المعراض محطة .11

 تنقية تل المنطح محطة .12
T.N, TDS, 

COD 
TSS,PO4, 

E.coli 96 400 365 91.25 

تنقية العقبة  محطة .13
 الميكانيكية

_ _ 99 12000 9955 82.96 

 FOG تنقية كفرنجة محطة .14
COD,T.N , 

PO4 
87.2 1900 2560 134.74 

 تنقية المفرق محطة .15
TSS, 

BOD,FOG 
PO4 ,COD, 
T.N, E.coli 57.2 1800 1710 95.00 

 FOG,T.N,,BOD 47.6 785 1750 222.93 _ تنقية الكرك محطة .16

COD, E.coli 

 FOG تنقية االكيدر محطة .17
T.N,TDS,COD, 

TSS,PO4, 

E.coli 
91.9 4000 3316 82.90 

 PO4 _ 96.7 7400 4477 60.50 تنقية الرمثا محطة .18
 FOG  97.9 7600 5204 68.47 تنقية مادبا محطة .19
تنقية وادي  محطة .20

 حسان
_ _ 98 1600 1277 79.81 

تنقية وادي  محطة .21
 80.38 2733 3400 99 _ _ موسى

تنقية معان  محطة .22
 الميكانيكية

_ _ 98 5772 2530 43.83 

تنقية العقبة  محطة .23
 الطبيعية

FOG _ 93 9000 6877 76.41 

 18.48 739 4000 99 _ _ تنقية الطالبية محطة .24
تنقية  محطة .25

 TDS 99.7 3400 3000 88.24 _ الفجيج/الشوبك

 FOG محطة تنقية الشاللة .26
T.N, TDS 

,COD, PO4, 

E.coli 
93 15000 2307 15.4 

تنقية المزار  محطة .27
 مؤتةالعدنانية و 

TSS,COD,FOG 
NO3, PO4, 

E.coli _ 7060 550 7.8 

محطة تنقية الشونة   .28
COD,TSS,PO4 T.N الشمالية , E.coli 93.4 1200 500 42 

 
 

  

تنقية وادي محطة.20
حسان

تنقية وادي محطة.21
موسى

تنقية معان محطة.22
الميكانيكية

تنقية العقبة محطة.23
الطبيعية

تنقية الطالبيةمحطة.24
تنقية محطة.25

الفجيج/الشوبك

محطة تنقية الشاللة.26

تنقية المزار محطة.27
العدنانية و مؤتةالعدنانية و مؤتةالعدنانية و 

محطة تنقية الشونة .28
الشمالية

المصدر: وزارة المياه والري ووزارة الصحة.

اسم المحطة
كفاءة المعايير المخالفةالمعايير المخالفة

المحطات
الطاقة 

التصميمية
الطاقة 
الفعمية

نسبة 
التشغيل

(%)يوم/3ميوم/3م(%)المتكررةغير المتكررة
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الرقابة على الزراعة المروية بالمياه العادمة المعالجة

بهدف المحافظة على الصحة والسالمة العامة، تقوم الكوادرالصحية في مختلف محافظات المملكة، بتنفيذ البرنامج 
الخاص بالرقابة على الزراعة المروية بالمياه المستصلحة، وتقييم الوضع الزراعي لألراضي المحاذية لمجرى المياه 
العادمة المعالجة الخارجة من محطات التنقية. وفي حال  ثبوت وجود أي مزروعات مخالفة، تتلف بواسطة لجان 
الصحة والسالمة العامة في المحافظة المعنية. علما بأن معظم المياه العادمة المعالجة في المملكة، تستغل داخل حرم 
المحطات لري األشجار الحرجية، أو المثمرة، أو  نباتات الزينة بشكل مباشر، أو لري مساحات قريبة من المحطات، 
مثل زراعة المحاصيل الحقلية »األعالف »، وذلك بموجب عقود موقعة مع سلطة المياه )وحدة إعادة االستخدام( 
كما يظهر في الجدول رقم )6-13(.  وأشارت نتائج البرامج الرقابية أنه لم تسجل أي مخالفة للمزروعات التي تروى 

بالمياه العادمة المعالجة مباشرة.

جدول )6-13(: المساحات التي  يجري استغاللها في الزراعة المقيدة في بعض المؤسسات الخاصة

المصدر : وزارة المياه والري.
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2.3.3.6  المياه العادمة الصناعية 

1.2.3.3.6مراقبة المياه العادمة الصناعية الخارجة من المنشآت الصناعية الرابطة على شبكة الصرف الصحي

تقوم مديرية النوعية/سلطة المياه بمراقبة نوعية المياه العادمة الصناعية الخارجة من المنشآت الصناعية الرابطة 
على شبكة الصرف الصحي وجمع العينات منها ضمن صالحيات سلطة المياه، حيث يجري تنفيذ البرنامج الرقابي 
الصحي  الصرف  الرابطة على شبكات  الصناعية  المنشآت  ويبلغ عدد  الصادرة عام 1998.  الربط  لتعليمات  وفقا 
شبكة  على  تصريفها  قبل  منها  الخارجة  الصناعية  العادمة  المياه  بمعالجة  منها  منشآت   9 تقوم  حيث  منشأة،   19
الصرف الصحي، بينما تقوم البقية بالتصريف مباشرة على شبكة الصرف الصحي، ويجري تقييم نوعية المياه العادمة 
الصناعية الخارجة ربعياً، حيث تخاطب اإلدارات المعنية بمتابعة االجراءات المتخذة من قبل هذه المنشآت لتصويب 
 )COD( ًأوضاعها، ومتابعة الغرامة المترتبة عليها فيما إذا كان هنالك تجاوز في معيار األكسجين المستهلك كيماويا

حسب التعليمات المعنية.

وقد بلغ عدد العينات التي جمعت خالل عام 2014 )213(، وبلغ عدد المخالفات خالل العام )64( من )1780( 
كيماوياً  المستهلك  األكسجين  معياري  على  المخالفات  تركزت  حيث   ،%3.6 تقارب  بنسبة  تحليله  جرى  فحصاً، 

)COD(، بواقع 25 مخالفة بنسبة )1.4% (، واألمالح الذائبة الكلية )TDS(، بواقع 38 مخالفة بنسبة )%2.1(.

2.2.3.3.6   المياه العادمة الصناعية من المنشآت الصناعية غير الرابطة على شبكة الصرف الصحي

أما بالنسبة للمياه العادمة الصناعية الخارجة من المنشآت الصناعية غير الرابطة على شبكة الصرف الصحي، 
فقد جرى في الفترة 2007-2014، مراقبة نوعية المياه الناتجة عن أربعين منشأة صناعية ضمن نطاق المشروع 
الوطني لمراقبة نوعية المياه-وزارة البيئة في القطاعات الصناعية التالية: محطات التنقية الرئيسة للمدن الصناعية، 
الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية، المسالخ، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الصناعات المعدنية، 
صناعة األلبسة، الورق والكرتون، المركزات العلفية، واألسمدة. كما جمعت عينات لحظية دورية )مرة كل أربعة 
اشهر( خالل كل سنة من فترة المراقبة واجراء الفحوصات حسب متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالمياه العادمة 

الصناعية المستصلحة رقم 2007/202. 

حيث بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خالل الفترة من 2007-2014 ) 25434 (، وبلغ عدد التجاوزات لحدود 
القطاعات  كافة  تجاوزا موزعة على  واألودية )1573(  للسيول  والطرح  الحرجية  األشجار  لبندي ري  المواصفة 
التي جرى مراقبتها خالل نفس الفترة المذكورة. كما أشارت نتائج المعدل السنوي للقطاع الواحد إلى وجود بعض 
التجاوزات في نوعية مياه المصانع التي جرت مراقبتها حسب بنود هذه المواصفة لبندي الطرح للسيول واألودية، 
وري األشجار الحرجية كما يظهر في الشكلين )6-11(، )6-12(. ويعزى هذا التجاوز إما إلى عدم وجود محطات 
من  التخلص  في  المعنية  المحطة  كفاءة  عدم  أو  المراقبة،  المصانع  من  عدد  في  الصناعية  العادمة  المياه  لمعالجة 

الملوثات الداخلة اليها. 

شكل )6-11(: نسب التجاوزات في نتائج المعدالت السنوية للقطاعات المختلفة لبند ري أشجار حرجية في 
المواصفة رقم 2007/202

      المصدر: وزارة البيئة، المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه 2007
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الفحكصات حسب هتطمبات الهكاصفة القياسية الخاصة بالهياي العادهة الصىاعية الهستصمحة رقـ 
202/2007  .

، كبمغ عدد ( 25434 ) 2014-2007 حيث بمغ عدد الفحكصات التي أاريت خبلؿ الفترة هف 
تااكزا هكزعة  (1573)التااكزات لحدكد الهكاصفة لبىدم رم األشاار الحراية كالطرح لمسيكؿ كاألكدية 

كها أشارت ىتائج الهعدؿ السىكم . عمِ كافة القطاعات التي ارل هراقبتٍا خبلؿ ىفس الفترة الهذككرة
لمقطاع الكاحد إلِ كاكد بعض التااكزات في ىكعية هياي الهصاىع التي ارت هراقبتٍا حسب بىكد ٌذي 

-6)، (11-6)الهكاصفة لبىدم الطرح لمسيكؿ كاألكدية، كرم األشاار الحراية كها يظٍر في الشكميف 
كيعزل ٌذا التااكز إها إلِ عدـ كاكد هحطات لهعالاة الهياي العادهة الصىاعية في عدد هف . (12

.  الهصاىع الهراقبة،أكعدـ كفاءة الهحطة الهعىية في التخمص هف الهمكثات الداخمة اليٍا

ىسب التااكزات في ىتائج الهعدالت السىكية لمقطاعات الهختمفة لبىد رم أشاار حراية في الهكاصفة رقـ : (11-6)شكؿ 
202/2007 

 2007كزارة البيئة، الهشركع الكطىي لهراقبة ىكعية الهياي : الهصدر
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شكل )6-12(: نسب التجاوزات في نتائج المعدالت السنوية للقطاعات المختلفة لبند اإلسالة للسيول واألودية في 
المواصفة رقم 2007/202

        المصدر: وزارة البيئة، المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه 2007.

4.3.6 بعض مشروعات مراقبة نوعية المياه التي تنفذها وزارة البيئة والجهات األخرى:

باإلضافة إلى ما تقوم به وزارة الصحة من مراقبة نوعية المياه، فإن وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية العلمية 
الملكية، تقوم بتنفيذ برنامج مراقبة وتقييم نوعية مصادر المياه المختلفة في المملكة ضمن نطاق »المشروع الوطني 
المستمر منذ عام 1986 والذي يوفر معلومات  الشامل  الريادي  المشروع  المياه في األردن«. ذلك  لمراقبة نوعية 
حيوية وضرورية حول نوعية المياه ومدى صالحيتها لالستخدامات المختلفة. وهو مكمالً لجهود وزارة المياه والري 
النوعية والكمية في مجال  البيئة بعض اإلنجازات  البيئية وتوسيع مداها. وحققت وزارة  الرقابة  باستكمال عناصر 
المائية من أي  التنموية، من أجل حماية المصادر  المنشآت  الرقابة والرصد والتفتيش على  المياه، وعززت  حماية 
مصدر تلوث محتمل. ويغطي المشروع مصادر مائية عديدة مثل؛ السدود، والينابيع، والسيول، واألودية، إضافةً إلى 
المياه العادمة الصناعية )المستصلحة وغير المستصلحة(، ومياه الصرف الصحي المستصلحة الخارجة من محطات 
معالجة المياه العادمة المنزلية. وقد بدأ بمراقبة واحد وخمسين )51( موقعاً لمياه الشرب فقط، ووسعت خطة عمله 
خالل األعوام الماضية لتشمل )123( موقعاً في عام 2014. وجرى خالل عام 2014 جمع عينات لحظية، من )15( 
موقعاً ألحواض مياه جوفية، و)22( موقعاً للسيول واألودية، )10( للسدود، إضافةً إلى )40( موقعاً للمياه العادمة 

الصناعية و)36( محطة لمياه الصرف الصحي المستصلحة.

وقد قامت وزارة البيئة، ضمن نطاق المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه خالل الفترة الزمنية 2014-2007، 
الشرب.  أو  الزراعية  المستغلة لألغراض  المياه  نوعية  لقياس  المعالجة(  الخام )غير  الجوفية  المياه  نوعية  بمراقبة 
وتبين األشكال )6-13( حتى )6-21( معدل تراكيز بعض خصائص نوعية المياه الجوفية التي جرت مراقبتها خالل 
األعوام 2007-2014. ولخصوصية نوعية مياه بئر الصفاوي فقد أفردت األشكال )15-6( ، )18-6(، )20-6( 

لبيان معدل التراكيز المرتفعة لبعض خصائص هذه المياه.
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ىسب التااكزات في ىتائج الهعدالت السىكية لمقطاعات الهختمفة لبىد اإلسالة لمسيكؿ كاألكدية في الهكاصفة : (12-6)شكؿ 
 202/2007رقـ 

 
 .2007كزارة البيئة، الهشركع الكطىي لهراقبة ىكعية الهياي :    الهصدر

: بعض مشروعات مراقبة نوعية المياه التي تنفذىا وزارة البيئة والجيات األخرى4.3.6

باإلضافة إلِ ها تقـك بً كزارة الصحة هف هراقبة ىكعية الهياي، فإف كزارة البيئة بالتعاكف هع 
الاهعية العمهية الهمكية، تقـك بتىفيذ برىاهج هراقبة كتقييـ ىكعية هصادر الهياي الهختمفة في الههمكة ضهف 

ذلؾ الهشركع الريادم الشاهؿ الهستهر هىذ عاـ . "المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في األردف"ىطاؽ
 كالذم يكفر هعمكهات حيكية كضركرية حكؿ ىكعية الهياي كهدل صبلحيتٍا لبلستخداهات 1986

كهكهبلن لاٍكد كزارة الهياي كالرم باستكهاؿ عىاصر الرقابة البيئية كتكسيع هداٌا. الهختمفة كحققت كزارة .ٌك
 كعززت الرقابة كالرصد كالتفتيش عمِ ،البيئة بعض اإلىاازات الىكعية كالكهية في هااؿ حهاية الهياي

كيغطي الهشركع . الهىشآت التىهكية، هف أاؿ حهاية الهصادر الهائية هف أم هصدر تمكث هحتهؿ
هصادر هائية عديدة هثؿ؛ السدكد، كاليىابيع، كالسيكؿ، كاألكدية، إضافةن إلِ الهياي العادهة الصىاعية 

، كهياي الصرؼ الصحي الهستصمحة الخاراة هف هحطات هعالاة (الهستصمحة كغير الهستصمحة)
هكقعان لهياي الشرب فقط، ككسعت خطة عهمً  (51)كقد بدأ بهراقبة كاحد كخهسيف . الهياي العادهة الهىزلية

 اهع عيىات 2014كارل خبلؿ عاـ . 2014هكقعان في عاـ  (123)خبلؿ األعكاـ الهاضية لتشهؿ 
لمسدكد، إضافةن إلِ  (10)هكقعان لمسيكؿ كاألكدية،  (22)هكقعان ألحكاض هياي اكفية، ك (15)لحظية، هف 

. هحطة لهياي الصرؼ الصحي الهستصمحة (36)هكقعان لمهياي العادهة الصىاعية ك (40)
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

لة
سا

اإل
د 

بن
ت ل

زا
او

ج
الت

ة 
سب

ن

السنة

التنقيةمحطات

الدوائيةالصناعات

البتروليةالصناعات

المسالخ

الكيماويةالصناعات

الغذائيةالصناعات

المعدنيةالصناعات

األلبسةصناعة

والكرتونالورق



118

شكل )6-13(: معدل درجة الحموضة  pH في المياه الجوفية الخام التي جرت مراقبتها خالل األعوام 2007-
2014

شكل )6-14(: معدل تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية TDS في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة ( خالل 
الفترة  2013-2007
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خبلؿ الفترة  (غير الهعالاة )  الخاـ في الهياي الاكفيةTDSالهكاد الصمبة الذائبة الكمية تركيز هعدؿ : (14-6)شكؿ 
2007-2013 

 
في بئر الصفاكم  (غير الهعالاة )  الخاـ في الهياي الاكفيةTDSالهكاد الصمبة الذائبة الكمية تركيز هعدؿ : (15-6)شكؿ 

 2013-2007خبلؿ الفترة 
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فً بئر الصفاوي ( غٌر المعالجة ) الخام فً المٌاه الجوفٌة TDSالمواد الصلبة الذائبة الكلٌة تركٌز معدل 
2013-2007للسنوات من 

 
 
 

159 
 

كقد قاهت كزارة البيئة،ضهف ىطاؽ الهشركع الكطىي لهراقبة ىكعية الهياي خبلؿ الفترة الزهىية 
لقياس ىكعية الهياي الهستغمة  (غير الهعالاة)، بهراقبة ىكعية الهياي الاكفية الخاـ 2007-2014

هعدؿ تراكيز بعض خصائص  (21-6)حتِ  (13-6)كتبيف األشكاؿ . لؤلغراض الزراعية أك الشرب
كلخصكصية ىكعية هياي بئر .2014-2007ىكعية الهياي الاكفية التي ارت هراقبتٍا خبلؿ األعكاـ 

لبياف هعدؿ التراكيز الهرتفعة لبعض  (20-6)، (18-6)،  (15-6)الصفاكم فقد أفردت األشكاؿ 
 .خصائص ٌذي الهياي

 2014-2007التي ارت هراقبتٍا خبلؿ األعكاـ في الهياي الاكفية الخاـ pH هعدؿ دراة الحهكضة (: 13-6)شكؿ 
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شكل )6-15(: معدل تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية TDS في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة ( في بئر 
الصفاوي خالل الفترة 2013-2007

شكل )6-16(: معدل تركيز الفلورايد F في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة(  لألعوام 2014-2007
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خبلؿ الفترة  (غير الهعالاة )  الخاـ في الهياي الاكفيةTDSالهكاد الصمبة الذائبة الكمية تركيز هعدؿ : (14-6)شكؿ 
2007-2013 

 
في بئر الصفاكم  (غير الهعالاة )  الخاـ في الهياي الاكفيةTDSالهكاد الصمبة الذائبة الكمية تركيز هعدؿ : (15-6)شكؿ 

 2013-2007خبلؿ الفترة 
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للسنوات من ( غٌر المعالجة ) الخام فً المٌاه الجوفٌة TDSالمواد الصلبة الذائبة الكلٌة تركٌز معدل 
2007-2014
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 2014-2007لؤلعكاـ  (غير الهعالاة) الخاـفي الهياي الاكفية  F ايدالفمكرتركيز هعدؿ : (16-6)شكؿ 

 
2014-2007لؤلعكاـ  (غير الهعالاة)في الهياي الاكفية الخاـ TH هعدؿ تركيز العسرة الكمية : (17-6)شكؿ 
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شكل )6-17(: معدل تركيز العسرة الكلية  TH في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة( لألعوام 2014-2007 

شكل )6-18(: معدل تركيز العسرة الكلية  TH في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة( في بئر الصفاوي 
لألعوام 2013-2007
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 2014-2007لؤلعكاـ  (غير الهعالاة) الخاـفي الهياي الاكفية  F ايدالفمكرتركيز هعدؿ : (16-6)شكؿ 

 
2014-2007لؤلعكاـ  (غير الهعالاة)في الهياي الاكفية الخاـ TH هعدؿ تركيز العسرة الكمية : (17-6)شكؿ 
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لؤلعكاـ في بئر الصفاكم  (غير الهعالاة)الخاـ في الهياي الاكفية TH العسرة الكمية تركيز هعدؿ : (18-6)شكؿ 
2007-2013 

 
 2014-2007لؤلعكاـ ( غير الهعالاة)هعدؿ تركيز الىيترات في الهياي الاكفية الخاـ : (19-6)شكؿ 
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2014-2007لألعوام ( غٌر المعالجة)الخام معدل تركٌز النٌترات فً المٌاه الجوفٌة 
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شكل )6-19(: معدل تركيز النيترات في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة( لألعوام 2014-2007

شكل )6-20(: معدل تركيز النيترات في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة( في بئر الصفاوي لألعوام 2007-
2013
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لؤلعكاـ في بئر الصفاكم  (غير الهعالاة)الخاـ في الهياي الاكفية TH العسرة الكمية تركيز هعدؿ : (18-6)شكؿ 
2007-2013 

 
 2014-2007لؤلعكاـ ( غير الهعالاة)هعدؿ تركيز الىيترات في الهياي الاكفية الخاـ : (19-6)شكؿ 
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 2013-2007في بئر الصفاكم لؤلعكاـ  (غير الهعالاة)الخاـ هعدؿ تركيز الىيترات في الهياي الاكفية : (20-6)شكؿ 

 
غير )في الهياي الاكفية الخاـ )E. coli )  logالهعدؿ المكغاريتهي ألعداد بكتيريا اإليشريشيا القكلكىية (21-6)شكؿ 

 2014-2007لؤلعكاـ  (الهعالاة
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فً المٌاه الجوفٌة )E. coli )  logالمعدل اللوغارٌتمً ألعداد بكتٌرٌا اإلٌشرٌشٌا القولونٌة
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شكل )6-21( المعدل اللوغاريتمي ألعداد بكتيريا اإليشريشيا القولونية في المياه الجوفية الخام )غير المعالجة( 
لألعوام 2014-2007

السيول  الخام في  المياه السطحية  المياه، جرى مراقبة نوعية  الوطني لمراقبة نوعية  المشروع  وضمن فعاليات 
والسدود في المملكة، لمعرفة مدى مالئمتها لألغراض الزراعية أو لغايات الشرب. وتبين األشكال )6-22( حتى 
 .2014 األعوام 2004-  خالل  مراقبتها  جرت  التي  السدود  مياه  نوعية  بعض خصائص  تراكيز  معدل   )31-6(
ولخصوصية نوعية مياه سد الكرامة، فقد أفردت األشكال )6-23(، )6-26(، )6-29( لبيان معدل التراكيز المرتفعة 

لبعض الخصائص في هذه المياه.

شكل )6-22(: معدل اإليصالية الكهربائية EC في مياه السدود لألعوام 2014-2004
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 2013-2007في بئر الصفاكم لؤلعكاـ  (غير الهعالاة)الخاـ هعدؿ تركيز الىيترات في الهياي الاكفية : (20-6)شكؿ 

 
غير )في الهياي الاكفية الخاـ )E. coli )  logالهعدؿ المكغاريتهي ألعداد بكتيريا اإليشريشيا القكلكىية (21-6)شكؿ 

 2014-2007لؤلعكاـ  (الهعالاة
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 الخاـ الهياي السطحية الهشركع الكطىي لهراقبة ىكعية الهياي،ارل هراقبة ىكعية كضهف فعاليات
 كتبيف .في السيكؿ كالسدكد في الههمكة، لهعرفة هدل هبلئهتٍا  لؤلغراض الزراعية أك لغايات الشرب

 السدكد التي ارت هراقبتٍا هيايخصائص ىكعيةهعدؿ تراكيز بعض ( 31-6)حتِ  (22-6)األشكاؿ 
-6)، (23-6)كلخصكصية ىكعية هياي سد الكراهة، فقد أفردت األشكاؿ . 2014- 2004خبلؿ األعكاـ 

 .لبياف هعدؿ التراكيز الهرتفعة لبعض الخصائص في ٌذي الهياي (6-29)، (26

 2014-2004 في هياي السدكد لؤلعكاـ ECهعدؿ اإليصالية الكٍربائية : (22-6)شكؿ 

 

 2014-2005 في هياي سد الكراهةلؤلعكاـ ECهعدؿ اإليصالية الكٍربائية : (23-6)شكؿ 
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شكل )6-23(: معدل اإليصالية الكهربائية EC في مياه سد الكرامة لألعوام 2014-2005

شكل )6-24(: معدل درجة الحموضة pH لمياه السدود لألعوام 2014-2004
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 الخاـ الهياي السطحية الهشركع الكطىي لهراقبة ىكعية الهياي،ارل هراقبة ىكعية كضهف فعاليات
 كتبيف .في السيكؿ كالسدكد في الههمكة، لهعرفة هدل هبلئهتٍا  لؤلغراض الزراعية أك لغايات الشرب

 السدكد التي ارت هراقبتٍا هيايخصائص ىكعيةهعدؿ تراكيز بعض ( 31-6)حتِ  (22-6)األشكاؿ 
-6)، (23-6)كلخصكصية ىكعية هياي سد الكراهة، فقد أفردت األشكاؿ . 2014- 2004خبلؿ األعكاـ 

 .لبياف هعدؿ التراكيز الهرتفعة لبعض الخصائص في ٌذي الهياي (6-29)، (26

 2014-2004 في هياي السدكد لؤلعكاـ ECهعدؿ اإليصالية الكٍربائية : (22-6)شكؿ 

 

 2014-2005 في هياي سد الكراهةلؤلعكاـ ECهعدؿ اإليصالية الكٍربائية : (23-6)شكؿ 
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 2014-2004 لهياي السدكد لؤلعكاـ pHهعدؿ دراة الحهكضة (: 24-6)شكؿ 

 
 2014-2004 في هياي السدكد لؤلعكاـ TDSهعدؿ تراكيز الهكاد الذائبة الكمية  : (25-6)شكؿ 
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شكل )6-25( : معدل تراكيز المواد الذائبة الكلية TDS في مياه السدود لألعوام 2014-2004

شكل )6-26(: معدل تراكيز المواد الذائبة الكلية TDS في مياه سد الكرامة لألعوام 2014-2005

شكل )6-27( معدل تراكيز المواد العالقة الكلية  TSS في السدود لألعوام 2014-2004 
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 2014-2004 لهياي السدكد لؤلعكاـ pHهعدؿ دراة الحهكضة (: 24-6)شكؿ 

 
 2014-2004 في هياي السدكد لؤلعكاـ TDSهعدؿ تراكيز الهكاد الذائبة الكمية  : (25-6)شكؿ 
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 2014-2005لؤلعكاـ سد الكراهة في هياي TDSهعدؿ تراكيز الهكاد الذائبة الكمية (: 26-6)شكؿ 

 
2014-2004 في السدكد لؤلعكاـ TSSهعدؿ تراكيز الهكاد العالقة الكمية  ( 27-6)شكؿ 
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 2014-2005لؤلعكاـ سد الكراهة في هياي TDSهعدؿ تراكيز الهكاد الذائبة الكمية (: 26-6)شكؿ 

 
2014-2004 في السدكد لؤلعكاـ TSSهعدؿ تراكيز الهكاد العالقة الكمية  ( 27-6)شكؿ 
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شكل )6-28(: معدل نسبة الصوديوم الممتص SAR في مياه السدود لألعوام 2014-2004

شكل )6-29(: معدل نسبة الصوديوم الممتص SAR في مياه سد الكرامة لألعوام 2014-2005

شكل )6-30(: معدل تراكيز النيترات في مياه السدود لألعوام 2014-2004
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 2014-2004 في هياي السدكد لؤلعكاـ SARهعدؿ ىسبة الصكديـك الههتص : (28-6)شكؿ 

 
 2014-2005 لؤلعكاـ سد الكراهة في هياي SARهعدؿ ىسبة الصكديـك الههتص (: 29-6)شكؿ 
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 2014-2004 في هياي السدكد لؤلعكاـ SARهعدؿ ىسبة الصكديـك الههتص : (28-6)شكؿ 
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 2014-2004هعدؿ تراكيز الىيترات في هياي السدكد لؤلعكاـ : (30-6)شكؿ 

 
 2014-2005 في هياي السدكدلؤلعكاـ log (E. coli)الهعدؿ المكغاريتهي ألعداد اإليشريشيا القكلكىية : (31-6)شكؿ 

 
 

كها تادر اإلشارة إلِ أىالهشركع الكطىي لهراقبة الهياي عف بعد، كالذم يىفذ هف قبؿ الهامس 
األعمِ لمعمـك كالتكىكلكايا هف خبلؿ الكحدة الهركزية لمرصد كالبحث البيئي في الاهعية العمهية الهمكية، 

عداد البياىات الهتعمقة بىكعية الهياي في الهصادر السطحية الرئيسة في الههمكة  يٍدؼ إلِ تاهيع كا 
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شكل )6-31(: المعدل اللوغاريتمي ألعداد اإليشريشيا القولونية )log )E. coli في مياه السدود لألعوام 
2014-2005

كما تجدر اإلشارة إلى أن المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد، والذي ينفذ من قبل المجلس األعلى للعلوم 
والتكنولوجيا من خالل الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي في الجمعية العلمية الملكية، يهدف إلى تجميع وإعداد 
المتعلقة  البيانات  المملكة وتقييمها. وتجميع كافة  المياه في المصادر السطحية الرئيسة في  المتعلقة بنوعية  البيانات 
بنوعية المياه في األردن، والصادرة عن النظام في مكان واحد، ضمن قاعدة بيانات بيئية يمكن الوصول إليها من 
خالل شبكة اإلنترنت، لتيسيروتعظيم اإلفادة منها بوجه سريع وذي مصداقية من قبل الجهات المعنية بتطبيق القوانين 
أتوماتيكياً،  تعمل  ثابتة  ميدانية  نظام رصد من ثالث عشرة محطة مراقبة  المشروع من  البيئية. ويتكون  واألنظمة 
أهم  على  موزعة  اإلنترنت،  وشبكة  محوسبة،  إتصال  وأجهزة  وملحقاتها،  المياه  خصائص  تحليل  بأجهزة  مزودة 
المصادر المائية السطحية في المملكة والمناطق ذات األهمية الحدودية منها، وتشمل )نهري األردن واليرموك( وقناة 
الملك عبدهللا )المغذي الرئيس لمحطة زي لمعالجة مياه الشرب، والمزود لوادي األردن بمياه الري( ونهر الزرقـاء، 

ومدخل ومخرج سد الملك طالل، كما هو موضح في الجدول رقم )6-14( والشكل رقم )32-6(. 

من  المياه  عينات  بسحب  تقوم  حيث  داخلها،  في  المزودة  األجهزة  عن طريق  أتوماتيكياً  المحطات  تلك  وتعمل 
المصدر المائي القريب منها، وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية عليها، وإرسال النتائج كل ساعة عبر اإلنترنت 

إلى قاعدة بيانات المشروع ومنها إلى الجهات الحكومية المعنية. 

وتقوم الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي على إدارة وتشغيل وصيانة نظام الرصد، وتقوم كل من وزارة 
البيئة، والمياه والري )ممثلة بسلطة المياه، وسلطة وادي األردن، وشركة مياه األردن– مياهنا(، والصحة، والزراعة، 
بتغطية النفقات التشغيلية للمشروع للحفاظ على ديمومة نظام الرصد وكفاءة عمل المحطات. ويبين الشكل )33-6( 

بعض محطات الرصد للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بعد.
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 2014-2004هعدؿ تراكيز الىيترات في هياي السدكد لؤلعكاـ : (30-6)شكؿ 

 
 2014-2005 في هياي السدكدلؤلعكاـ log (E. coli)الهعدؿ المكغاريتهي ألعداد اإليشريشيا القكلكىية : (31-6)شكؿ 

 
 

كها تادر اإلشارة إلِ أىالهشركع الكطىي لهراقبة الهياي عف بعد، كالذم يىفذ هف قبؿ الهامس 
األعمِ لمعمـك كالتكىكلكايا هف خبلؿ الكحدة الهركزية لمرصد كالبحث البيئي في الاهعية العمهية الهمكية، 

عداد البياىات الهتعمقة بىكعية الهياي في الهصادر السطحية الرئيسة في الههمكة  يٍدؼ إلِ تاهيع كا 
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 (: رهوز هواقع هحطات الرصد البيئي ووصفٍا14-6جدول )

 
 الموقع اناسم ومك رمز الموقع

M1  ىٍر اليرهوك/ وادي خالد 
M2  هخرج الىفق –القىاة*/ الطرف الشهالي 
M3 القىاة*/ ىاقل طبريا 
M4 القىاي*/ هخرج هحطة ضخ سد وادي العرب 
M5 القىاة*/ هأخذ دير عال 
M6 القىاة*/ التقاطع هع ىٍر الزرقاء 
M7 القىاة*/ ىقطة التفرع لسد الكراهة 
M8 ىٍر الزرقاء/ جسر الٍاشهية 
M9  انىٍر الزرقاء/ جسر طواحين العدو 
M10 اء/ هدخل سد الهمك طاللىٍر الزرق 
M11 ىٍر الزرقاء/ هخرج سد الهمك طالل 
M12 ىٍر األردن/ جسر الهجاهع 
M13 ىٍر األردن/ جسر الهمك حسين 

 
 
 

  

جدول )6-14(: رموز مواقع محطات الرصد البيئي ووصفها

          القناة*: قناة الملك عبد هللا

شكل )6-32(: خريطة تبين مواقع محطات مراقبة المياه عن بعد
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M11 هخرج سد الهمؾ طبلؿ / ىٍر الزرقاء
M12 اسر الهااهع / ىٍر األردف
M13 اسر الهمؾ حسيف / ىٍر األردف

 قىاة الهمؾ عبد اهلل*:               القىاة
 

 هراقبة الهياي عف بعد خريطة تبيف هكاقع هحطات: (32-6)شكؿ 

 
 
 

بعض هحطات الرصد لمهشركع الكطىي لهراقبة ىكعية الهياي عف بعد  (33-6)الشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 

الموقعاسم ومكاناسم ومكاناسم ومكرمز الموقع
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شكل )6-33( بعض محطات الرصد للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بعد

       المحطة من الخارج                   المحطة من الداخل                   المحطة عند نقطة التفرع لسد الكرامة

وتبين األشكال )6-34( الى )6-38( معدل التغير في بعض خصائص نوعية المياه في محطات الرصد البيئي 
المراقبة ضمن المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد، لألعوام )2014-2007(.

شكل )6-34 (: معدل التغير في اإليصالية الكهربائية للمياه في محطات الرصد البيئي المراقبة خالل األعوام  
2014-2007

 
 
 

170 
 

M11 هخرج سد الهمؾ طبلؿ / ىٍر الزرقاء
M12 اسر الهااهع / ىٍر األردف
M13 اسر الهمؾ حسيف / ىٍر األردف

 قىاة الهمؾ عبد اهلل*:               القىاة
 

 هراقبة الهياي عف بعد خريطة تبيف هكاقع هحطات: (32-6)شكؿ 

 
 
 

بعض هحطات الرصد لمهشركع الكطىي لهراقبة ىكعية الهياي عف بعد  (33-6)الشكؿ 
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 الهحطة هف الخارج        الهحطة هف الداخؿ         الهحطة عىد ىقطة التفرع لسد الكراهة 
 

هعدؿ التغير في بعض خصائص ىكعية الهياي في  (38-6)الِ  (34-6)كتبيف األشكاؿ   
(. 2014-2007)هحطات الرصد البيئي الهراقبة ضهف الهشركع الكطىي لهراقبة الهياي عف بعد، لؤلعكاـ 

 

-2007هعدؿ التغير في اإليصالية الكٍربائية لمهياي في هحطات الرصد البيئي الهراقبة خبلؿ األعكاـ  : ( 34-6)شكؿ 
2014 
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شكل )6-35(: معدل التغير في درجة حموضة المياه في محطات الرصد البيئي المراقبة خالل األعوام 2007-
2014

شكل )6-36(: معدل التغير في درجات الحرارة للمياه في محطات الرصد البيئي المراقبة خالل األعوام 2007-
2014

 2014-2007ة خالل األعوام (: هعدل التغير في درجة حهوضة الهياي في هحطات الرصد البيئي الهراقب35-6شكل )
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 2014-2007هعدؿ التغير في دراة حهكضة الهياي في هحطات الرصد البيئي الهراقبة خبلؿ األعكاـ : (35-6)شكؿ 

 

 2014-2007هعدؿ التغير في دراات الحرارة لمهياي في هحطات الرصد البيئي الهراقبة خبلؿ األعكاـ (: 36-6)شكؿ 
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للمٌاه فً محطات الرصد البٌئً المراقبة ضمن المشروع الوطنً لمراقبة  (pH))معدل التغٌر فً درجة الحموضة 
(2014-2007)المٌاه عن بعد لألعوام 
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شكل )6-37(: معدل التغير في عكارة المياه في محطات الرصد البيئي المراقبة خالل األعوام  2014-2007

شكل )6-38(: معدل التغير في األكسجين المتطلب   كيميائياً )COD( للمياه في محطات الرصد البيئي المراقبة 
خالل األعوام  2007- 2014
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 2014-2007هعدؿ التغير في عكارة الهياي في هحطات الرصد البيئي الهراقبة خبلؿ األعكاـ  : (37-6)شكؿ 
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للمٌاه فً محطات الرصد البٌئً المراقبة ضمن المشروع الوطنً لمراقبة  (Turbidity)معدل التغٌر فً العكارة 
(2014-2007)المٌاه عن بعد لألعوام 
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لمهياي في هحطات الرصد البيئي الهراقبة خبلؿ  (COD)هعدؿ التغير في األكسايف الهتطمب  كيهيائيان (: 38-6)شكؿ 
 2014- 2007األعكاـ  

 

  المياه الساحمية4.6

 خميج العقبة 1.4.6

 كيقع إلِ الشرؽ هف الصدع اإلفريقي ، كـ تقريبان 27يبمغ طكؿ الساحؿ األردىي عمِ خميج العقبة 
طكركس في تركيا في الشهاؿ، إلِ كيىيا كتىزاىيا في الاىكب، في الهىطقة ها –الههتد هف اباؿ زاغركس

 شرقان، كعهكديان عمِ °35 ك °34.5 شهاال،ن كخط عرض °33 ك °29تحت اإلستكائية بيف خط عرض 
 كـ، 180كخميج العقبة حكض هائي هغمؽ يهتد بطكؿ . أعمِ قهة في شهاؿ خميج العقبة هف البحراالحهر

 هترا 800يهيزبعهقً الكبير بالىسبة لعرضً كيبمغ هتكسط عهقً .  كـ25-5كبعرض يتراكح ها بيف 
كالخميج هفصكؿ عف الاسـ األساسي لمبحر األحهر بعتبة هضيؽ .  هتر كحد أقص1800ِكيصؿ الِ 
 هتر، هها يعطي فترة هككث لمهياي االقؿ عهقان في خميج العقبة لهدة سىة كاحدة، 300-250تيراف بعهؽ 

لذا فإف الهككث الطكيؿ لمهياي، كتدىي هعدؿ ٌطكؿ األهطار، . بيىها تهكث الهياي العهيقة ثبلث سىكات
 .تسببارتفاعىسبة همكحة تمؾ الهياي،كارتفاعهعدؿ التبخر، كغياب األىٍار
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4.6 المياه الساحلية

1.4.6 خليج العقبة

يبلغ طول الساحل األردني على خليج العقبة 27 كم تقريباً، ويقع إلى الشرق من الصدع اإلفريقي الممتد من جبال 
زاغروس– طوروس في تركيا في الشمال، إلى كينيا وتنزانيا في الجنوب، في المنطقة ما تحت اإلستوائية بين خط 
عرض 29° و 33° شماال،ً وخط عرض 34.5° و 35° شرقاً، وعمودياً على أعلى قمة في شمال خليج العقبة من 
البحر االحمر. وخليج العقبة حوض مائي مغلق يمتد بطول 180 كم، وبعرض يتراوح ما بين 5-25 كم. يميز بعمقه 
الكبير بالنسبة لعرضه ويبلغ متوسط عمقه 800 مترا ويصل الى 1800 متر كحد أقصى. والخليج مفصول عن الجسم 
األساسي للبحر األحمر بعتبة مضيق تيران بعمق 250-300 متر، مما يعطي فترة مكوث للمياه االقل عمقاً في خليج 
العقبة لمدة سنة واحدة، بينما تمكث المياه العميقة ثالث سنوات. لذا فإن المكوث الطويل للمياه، وتدني معدل هطول 

األمطار، وارتفاع معدل التبخر، وغياب األنهار، تسبب ارتفاع نسبة ملوحة تلك المياه. 

لم يتأثر ساحل العقبة نسبياً بالتطورات المختلفة حتى الستينات من القرن الماضي، لكنه شهد فيما بعد تطور أنشطة 
صناعية رئيسة وأنشطة شحن كثيفة، وتوسعا سريعا لألنشطة السياحية كونه المنفذ البحري الوحيد لألردن. ولما للعقبة 
من أهمية استراتيجية كبيرة، فإن الحاجة تقتضي وجود توازن بين قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والمحافظة 
على نوعية المياه الساحلية، والبيئة البحرية في منطقة جغرافية محدودة جداً، تميز بعدم وجود مساحات شاطئية كافية. 
كما أن المساحة المتاحة للنشاط اإلنساني محصورة بالجبال التي تحيط بالخليج والممتدة في كل اإلتجاهات إلى شاطئ 

البحر. ويتمتع خليج العقبة بميزات مهمة عديدة منها :

المياه البلورية )عالية الشفافية(، قد تصل إلى أكثر من 80 م.	 

الحيود المرجانية والتي تشكل آخر حيد مرجاني في شمال الكرة األرضية.	 

إعتدال درجة الحرارة، حيث تتراواح بين 20-27 درجة مئوية.	 

العمق الشديد، إذ تتجاوز أخفض نقطة عن 1800 م وبمسافات قريبة من الشاطئ .	 

أقصى عرض لخليج العقبة يبلغ 25 كم.	 

تتركز الشواطئ الرملية في المنطقة الشمالية من العقبة، بينما تتركز الشواطئ الصخرية في المنطقة الجنوبية.	 

ثبوت تركيز األمالح ودرجة الحموضة، حيث تراوحت ملوحة المياه من 40.44 الى 40.75 غم لكل لتر ماء، 	 
ومعدل التبخر 1سم /يوم.

يكون المد في العقبة عادة نصف يومي مع بعض الحاالت من عدم اإلنتظام أحيانا، وعندما يكون موج البحر من 	 
الجنوب أو الغرب فمن الممكن أن يزيد مستوى ارتفاع سطح البحر عن المتر.

وتكون التيارات المائية، ضعيفة بشكل عام )10سم/ث(، وذلك في شمال الخليج، نتيجة للرياح السائدة ولعمليات 	 
المد والجزر اليومية في مضائق تيران، مع العلم أن عمليات المد الناتجة عن السطح تكاد تكون ال قيمة لها. كما 
أن عمليات المد المذكورة تختلف سنوياً، وتكون أقوى في المياه العميقة مقارنة مع المناطق المشاطئة. إن معدل 
التجديد في مياه الخليج يتراوح بين سنه وسنتين مقارنه بما يقارب أل 200 سنه التي يحتاجها البحر األحمر لتجدد 

المياه فيه. 

1.1.4.6 نوعية بيئة خليج العقبة الفيزيائية

خليج العقبة هو حوض مائي شبه مغلق، متصل عبر مضيق ضيق وضحل نسبيا، مع باقي البحر األحمر، هذا 
المضيق الرابط مع البحر األحمر له تأثير نشط و حيوي على الخليج ضمن عملية المد والجزر. ويظهر الخليج سلوكا 
دوريا موسميا، ففي فصل الربيع تتشكل الطبقات المائية و تتباين، وفي الصيف تحفظ الطبقة العلوية الضحلة الدافئة 
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وتتعمق الحقا إلنتاج خلط مائي للطبقات العميقة في الشتاء، وهذا الخلط الموسمي لطبقات المياه يتأثر بشكل كبير 
بتبادل المياه الحاصل مع البحر األحمر، مع مالحظة أن التقلبات الجزئية السنوية لطبقات المياه في فصل الشتاء هي 
ما تحدد قيمة عمق أقصى لعملية الخلط بين طبقات المياه. ويحدد معظم المتغيرات في الثبات الحراري مدى إختالط 
المياه بين الخليج وجسم البحر األحمر، ورغم ذلك، فإن التغير السنوي الحراري وتحديداً خالل الشتاء، هو المحدد 
للعمق األقصى لخلط مياه الخليج. وكونه دافئاً )الحرارة < 21°م ( بوجه عام ويتعرض لرياح جافة خالل معظم أيام 
السنة، فيعد موقعاً لتبخر مرتفع، حيث قدرت القيمة ب 0.5-1.5 سم/يوم تقريبا، مع وجود تقدير حديث لمعدل أقل 
من القيم المذكورة. وتأخذ الملوحة السطحية نمطا مميزا وباعتبار مساحة الخليج )1.7x  109م2(، فهذا يعني دخول 

كميات كبيرة للخليج من المياه، مصدرها البحر األحمر، وتقدر بحوالي 54م3/ ثانية. 

2.1.4.6 نوعية المياه الساحلية

تقسم مياه البحر إلى قسمين رئيسين:

المياه المحافظة: وهي التي ال تتأثر باالنتاجية الحيوية للنظام مثل درجة الحرارة والملوحة.. 1

المذاب، . 2 واألكسجين  والعوالق  األتربة  مثل  للنظام  الحيوية  باالنتاجية  تتأثر  التي  وهي  المحافظة:  غير  المياه   
والكلوروفيل، كما تتأثر الخصائص غير المحافظة باألنشطة البشرية والطبيعية المنشأ، وهاتان مهمتان في تقييم 

تلوث المياه بسبب أنواع االنتاجية الحيوية للنظام وتنوع النظام البيئي. 

ولما للبيئة البحرية من أهمية بخاصة وأن خليج العقبة هو المنفذ البحري الوحيد، فالحاجة ملحة للمحافظة على بيئته 
ونوعية مياهه وثرواته الطبيعية، بما يضمن الحفاظ على كافة عناصره البيئية والجمالية واالقتصادية، لتبقى موقع 
جذب سياحي واستثماري. لذا فالحاجة ماسة لتنفيذ البرامج الرقابية التي تعكس الوضع البيئي في الخليج وتهدف إلى 

تحديد الوضع الحالي للبيئة. 

3.1.4.6 برنامج الرقابة الوطني لنوعية بيئة خليج العقبة على طول الساحل األردني

يعد برنامج الرقابة الوطني لنوعية بيئة خليج العقبة من أهم البرامج الرقابية البيئية في المنطقة الخاصة، ويهدف 
للبيئة البحرية، ورصد أي تلوث أو تغير ينتج عن  لبيان الوضع الحالي  إلى مراقبة بيئة خليج العقبة بشكل دوري 
النشاطات المتعددة، وتلك التي قد تنجم عن المشروعات الساحلية. ويوفر البرنامج قاعدة بيانات ومعلومات خاصة 
ببيئة خليج العقبة لإلفادة منها في نشر الوعي والتثقيف البيئي. ويستغل نحو 90 % من مساحة الشاطئ في مجاالت 
متعددة تشمل؛ ميناء، وشواطئ عامة، ومصانع، ومنتجعات سياحية. وتجري مراقبة ورصد نوعية المياه الساحلية 
ضمن 16 موقعا تمتد من المنطقة الشمالية حتى المنطقة الجنوبية من الخليج. ويقسم الساحل بيئيا إلى عدد من األقسام 

موضحة كاآلتي، 

المنطقة السياحية وتقسم الى :. 1

أ- مشروع السرايا
ب- الفنادق

ج- نادي اليخوت الملكي 
د- شواطئ عامه 
هـ ميناء الصيادين

منطقة الميناء الرئيس وتقسم الى :. 2

أ- ميناء الفوسفات
ب- ميناء اإلسمنت
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منطقة المحميات وتقسم الى :. 3

أ- محطة العلوم البحرية 
ب- مركز الزوار 
ج- منتجع تاالبية
د- نادي المرجان

هـ السداسيات
و- المخيم الوطني

المنطقة الصناعية وتقسم الى :. 4

أ- محطة الحرارية
ب- منطقة المجمع الصناعي 

ج- شركة كاميرا 

وتقع النقطة المرجعية  أمام محطة العلوم البحرية وعلى مسافة 3 كم. وتجمع العينات من النقطة المرجعية على 
أعماق مختلفة تتراوح بين السطح وحتى عمق 400 متر. أما العينات التي تأخذ من الشريط الساحلي فتقع على عمق 

متر واحد.

4.1.4.6 تحليل نوعية مياه خليج العقبة 

المؤثرات الفيزيائية 

درجه الحرارة ونسبة الرطوبة:  	 

 يمتاز خليج العقبه بدرجات حرارة مثلى، ومعدل قيم الحرارة فيه تتراوح بين 23.2 درجة مئوية في الصيف، و 
17.6+ 3.46 درجة مئوية في الشتاء. وبوجه عام فإن الرياح ودرجة حرارة الهواء لهما تأثير مباشر على مستوى 
الرطوبة، وبالتالي فان الرطوبة النسبية تكون في تغير دوري تبعاً للدورة اليومية لدرجة حرارة الهواء وسرعة الرياح. 

وبلغت أقل نسبة رطوبة في الصيف 13 % مقارنة بأقصى مستوى خالل الشتاء وهو 83 %، تبعا لسرعة الرياح. 

تركيز األكسجين الذائب:	 

الحرارة،  درجة  مع  يتناسب عكسياً  والذي  الطبيعي،  النمط  يتبع  العقبة  خليج  في  المذاب  األكسجين  تركيز  إن   
ويكون عادة ضمن معدل 6.4-7.4 ملغم/لتر، وهذا يدل على أن المؤثرات من قبل األنظمة البيئية األخرى، قد أخفيت 
بواسطة درجات الحرارة. وتعتبر مياه خليج العقبة في حالة ثبات مقبولة، وتتوازن فيما بين عمليات التنفس والتمثيل 
الضوئي، كما أنها تعتبر جيدة التهوية بسبب الخلط العميق السنوي للمياه، وفي معظم األحيان يكون اإلشباع  %100.

المؤثرات الكيميائية

الملوحة : 	 

 وهى التركيز الكلى لأليونات الذائبة فى المياه، وتقاس بعدد الجرامات فى اللتر، وتختلف أنواع الكائنات فى تحملها 
للملوحة، فالتغير الفجائى للملوحة يؤدى إلى أضرار شديدة للكائنات البحرية، ويبين الشكل )6-39( أن قيم الملوحة 

ثابتة تقريباً لجميع المواقع الساحلية ومتناسبة لنفس العام مع النقطة المرجعية.
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شكل )6-39(: معدل التغير لقيم الملوحة في المنطقة الساحلية على طول الساحل األردني لخليج العقبة خالل 
السنوات )2014-2007(

PSU – Practical Salinity Unit 
        

درجة الحموضة:	 

وتتراوح درجة الحموضه في المناطق المشاطئة والبعيدة على الجانب األردني من خليج العقبة بين   8.3-8.1.

شكل )6-40(: معدل التغير لقيم درجة الحموضة pH في المنطقة الساحلية  على طول الساحل األردني لخليج 
العقبة خالل السنوات )2014-2007(

المؤثرات الكيمائية ) المغذيات(:	 

إن المغذيات غير العضوية والمتمثلة باألمونيا، والنترات، والنيتريت، والفوسفات، والسيليكات، جميعها عناصر 
أساسية لإلنتاجية األولية للهوائم النباتية والنمو. وهناك ارتفاع لتراكيز كل من هذه المغذيات، واليخضور )الكلوروفيل(، 
واالنتاجية األولية خالل فصل الشتاء، ويعزى ذلك الى وجود خلط للمياه العميقة المحتوية على المغذيات التي تصعد 
إلى السطح. كما أن هناك خلطا فيما بين المياه الشاطئيه وتلك البعيدة عن الشاطئ، والسبب يعود لتيارات الكثافة، 
أوتيارات الجاذبية، والتي جرى توثيقها حديثاً. وتؤدي هذه العملية إلى إنسياب المياه الشاطئية بإتجاه األعماق، بعيداً 
عن الشاطئ عندما تتعرض للبرودة خالل ساعات الليل. وبالتالي، فإن زيادة المغذيات في المنطقة المضاءه تساعد 
تركيز  ويعد  اليخضور.  تراكيز  زيادة  ،وكذلك  النباتية  الهوائم  لوجود  ارتفاع  يليها  األولية،  االنتاجية  وجود  على 
المغذيات في مياه الخليج قليل كونه شبه مغلق، وهنالك خلط في نوعية المياه بشكل كبير. إال أنه في جزء الشاطئ 
الشمالي وفي بعض األشهر، ترتفع المغذيات بسبب الكثافة السياحية واالستعمال العام للشاطئ وفي موقع تاالباي لعدم 

وجود تبادل كاف في مياه المارينا.

ذلك  في  بما  الغذائية  والمواد  المتغيرات  في معظم  والعميقة  الساحلية  المياه  في  تغيرات فصلية واضحة  سجلت 
الكلورفيل )أ(، حيث سجل وجود تراكيز أعلى عموماً في فصل الشتاء بالنسبة لمعظم المواقع مترافقة مع انخفاض 
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هعدؿ التغير لقيـ الهمكحة في الهىطقة الساحمية عمِ طكؿ الساحؿ األردىي لخميج العقبة خبلؿ : (39-6)شكؿ 
 (2014-2007)السىكات

 
PSU – Practical Salinity Unit 

 
 درجة الحموضة :

كتتراكح دراة الحهكضً في الهىاطؽ الهشاطئة كالبعيدة عمِ الااىب األردىي هف خميج العقبة بيف   
8.1-8.3 .

 في الهىطقة الساحمية  عمِ طكؿ الساحؿ األردىي لخميج العقبة pHهعدؿ التغير لقيـ دراة الحهكضة : (40-6)شكؿ 
 (2014-2007)خبلؿ السىكات 

 
 

  (المغذيات )المؤثرات الكيمائية :
إف الهغذيات غير العضكية كالهتهثمة باألهكىيا،كالىترات، كالىيتريت، كالفكسفات، كالسيميكات، اهيعٍا 

ىاؾ ارتفاع لتراكيز كؿ هف ٌذي الهغذيات، . عىاصر أساسية لئلىتااية األكلية لمٍكائـ الىباتية كالىهك ٌك
، كاالىتااية األكلية خبلؿ فصؿ الشتاء، كيعزل ذلؾ الِ كاكد خمط لمهياي العهيقة (الكمكركفيؿ)كاليخضكر 

 فيها بيف الهياي الشاطئيً كتمؾ اكها أف ٌىاؾ خمط. الهحتكية عمِ الهغذيات التي تصعد إلِ السطح
كتؤدم . البعيدة عف الشاطئ، كالسبب يعكد لتيارات الكثافة، أكتيارات الااذبية، كالتي ارل تكثيقٍا حديثان 
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في درجات الحرارة المسجلة، كما يظهر في الشكل رقم )6-41(، ومن جهة أخرى، بينت القياسات إقتراب معظم 
المغذيات والكلورفيل )أ( من الصفر، وقد يعزى ذلك الى الخلط الرأسي للمياه العميقة خالل فصل الشتاء، و التي 
تتركز فيها مختلف المتغيرات في المياه البحرية، حيث ترتفع المغذيات من المياه العميقة الى السطح بفعل خلط المياه، 

وعبر حركة التيارات البحرية واألمواج، وتنتقل هذه المتغيرات المختلفة للمياه الساحلية.  

وأظهرت  الصيف،  أشهر  التراكيز خالل  هذه  لزيادة  ميل  مع وجود  منتظم  بشكل غير  األمونيا  تراكيز  تتذبذب 
وذلك خالل  الشتاء،  مرتفعة خالل  إلى  الصيف  منخفضة خالل  تراكيز  من  بدء  تغيراً  والنترات،  النيترات  تراكيز 
سنوات المراقبة والرصد لمياه خليج العقبة من الفترة 2007-2014 على طول الساحل األردني من خليج العقبة، 

حسب ما هو موضح في الشكل رقم )42-6(.

الساحل  طول  وعلى  الساحلية  المنطقة  في   SiO2 السيلكا  لتركيز  السنوي  التغير  معدل   )43-6( الشكل  ويبين 
السيليكا أيضا،  السنوات 2007-2014، وكالمغذيات األخرى يالحظ  ارتفاع تراكيز  العقبة خالل  األردني لخليج 
بخاصة في المواقع السياحية الشمالية كنادي اليخوت الملكي، وميناء الصيادين، ومنطقة المقاهي، وكذلك بحيرة تاال 

باي التي يعزى االرتفاع فيها إلى تنظيف القوارب داخل البحيرة حيث الخلط قليل بينها والمياه المفتوحة. 

شكل )6-41(: معدل التغيرالسنوي لتركيز الكلورفيل )أ( Chlorophyll a في المنطقة الساحلية على طول 
الساحل األردني لخليج العقبة خالل السنوات 2014-2007

شكل )6-42(: معدل التغير السنوي لتركيز االمونيا NH3 في المنطقة الساحلية على طول الساحل األردني 
لخليج العقبة خالل السنوات )2014-2007(
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 في الهىطقة الساحمية عمِ طكؿ الساحؿ األردىي لخميج العقبة NH3هعدؿ التغيرالسىكم لتركيز االهكىيا : (42-6)شكؿ 

 (2014-2007)خبلؿ السىكات

 
 في الهىطقة الساحمية عمِ طكؿ الساحؿ األردىي لخميج العقبة SiO2هعدؿ التغيرالسىكم لتركيز السيمكا : (43-6)شكؿ 

 (2014-2007)خبلؿ السىكات 

 
أف قراءات الفحص (15-6)لتالي كها تظٍرالىتائج الهكضحة في الادكال

هياي الشكاطئ كاالستحهاـ رقـ -،كاىت هطابقة لمهكاصفة القياسية األردىيةEnterococciالبكتيرم
 في هعظـ األحياف، باستثىاء هكقعي هيىاء الفكسفات كهيىاء الصياديف، كيعزل التااكز ٌىا 1563/2004

. الصطفاؼ سفيىة ىقؿ الهكاشي قريبا هف هيىاء الفكسفات
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لمهواقع الهوزعة عمِ طول الشاطئ األردىي لخميج  Enterococciهعدل القراءات السىوية لمفحص البكتيري  :(15-6جدول )
 .2004/ 1563هياي الشواطئ واالستحهام رقم  – ( هقارىة بالهواصفة القياسية األردىية الهياي2014-2007العقبة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 MPN  البكتيريفحص ال 3112 3112 3112 3101 3100 3103 3103 3102

 الفنادق 10> 10> 10> 10> 10> 10> 10> 10>
 ميناء الفوسفات 10> 10> 11 12 10> 10> 10> 10>
 مركز الزوار 10> 10> 10> 10> 10> 10> 10> 10>
 المجمع الصناعي 10> 10> 10> 10> 10> 10> 10> 10>

شكل )6-43(: معدل التغيرالسنوي لتركيز السيلكا SiO2 في المنطقة الساحلية على طول الساحل األردني لخليج 
العقبة خالل السنوات )2014-2007(

كانت   ،Enterococci البكتيري  الفحص  قراءات  أن   )15-6( التالي  الجدول  في  الموضحة  النتائج  تظهر  كما 
مطابقة للمواصفة القياسية األردنية- مياه الشواطئ واالستحمام رقم 2004/1563 في معظم األحيان، باستثناء موقعي 

ميناء الفوسفات وميناء الصيادين، ويعزى التجاوز هنا الصطفاف سفينة نقل المواشي قريبا من ميناء الفوسفات.

جدول )6-15(: معدل القراءات السنوية للفحص البكتيري Enterococci للمواقع الموزعة على طول الشاطئ 
األردني لخليج العقبة )2007-2014( مقارنة بالمواصفة القياسية األردنية المياه – مياه الشواطئ واالستحمام 

رقم 1563/ 2004.

5.1.4.6 الضغوط على ساحل خليج العقبة ومصادر التلوث 

نتيجة الزيادة في عدد السفن القادمة عبر ميناء العقبة، إزداد التطور في الموانىء بشكل سريع الستيعاب النمو 
في أنشطة التجارة والشحن ونقل الحاويات. وبسبب الطبيعة شبه المغلقة والضيقة لخليج العقبة، فإن إنسكاب اي من 
الملوثات، مثل الزيت أو اية مادة كيميائية سوف يؤثر سلبا على النظام البيئي، والمياه الساحلية، والموائل، والكائنات 
البحرية  المصادر  استنزاف  المنشأ األرضي. ويشكل  البحري ذي  التلوث  الى  باإلضافة  والنباتية.  الحيوانية،  الحية 
الحية، والتغيرات الفيزيائية، وتدمير الموائل، واألنواع الغازية، من خالل مياه التوازن، تهديدا كبيرا للحياة البحرية. 
إن مياه التوازن لسفن الحاويات وناقالت النفط القادمة الى األردن والدول المجاورة في خليج العقبة، يمكن أن تكون 
من  وغيرها  الموانىء  إدارة  فان  لذلك  الغازية.  باألنواع  االحمر  والبحر  الخليج  تلويث  في  وسببا  للتلوث  مصدرا 

السلطات األخرى تتحمل مسؤولية أخذ التدابير القصوى للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وتاتي الملوثات األساسية في خليج العقبة من األنشطة الصناعية واإلنسانية وحوادث التسرب بالزيت والنفايات 
هذه  تكون  التفريغ، حيث  و  المناولة  عمليات  إلى  باإلضافة  الساحل،  مياه  نوعية  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  الصلبة 
الملوثات إنسكابات بسيطة من السفن، وحوادث عرضية، ومخلفات صناعية تجر من الساحل للبحر. ولقد تبنت سلطة 
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 في الهىطقة الساحمية عمِ طكؿ الساحؿ األردىي لخميج العقبة NH3هعدؿ التغيرالسىكم لتركيز االهكىيا : (42-6)شكؿ 

 (2014-2007)خبلؿ السىكات

 
 في الهىطقة الساحمية عمِ طكؿ الساحؿ األردىي لخميج العقبة SiO2هعدؿ التغيرالسىكم لتركيز السيمكا : (43-6)شكؿ 

 (2014-2007)خبلؿ السىكات 

 
أف قراءات الفحص (15-6)لتالي كها تظٍرالىتائج الهكضحة في الادكال

هياي الشكاطئ كاالستحهاـ رقـ -،كاىت هطابقة لمهكاصفة القياسية األردىيةEnterococciالبكتيرم
 في هعظـ األحياف، باستثىاء هكقعي هيىاء الفكسفات كهيىاء الصياديف، كيعزل التااكز ٌىا 1563/2004

. الصطفاؼ سفيىة ىقؿ الهكاشي قريبا هف هيىاء الفكسفات
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منطقة العقبة االقتصادية الخاصة سياسية متشددة حيال ذلك، وهي المنع النهائي للطرح في البحر وذلك لحماية البيئة 
البحرية من خالل إزالة ملوثات البيئة البحرية، من الزيوت  والمواد الضارة األخرى، وإتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق أي طرح في البحر سواء كان متعمدا أو غير متعمد، بواسطة لجنة تقييم األضرار البيئة التي تحيل المتسبب الى 

محكمة بداية جزاء العقبة صاحبة االختصاص.

وتيرة  تسارعت  وقد  قلق.  مصدر  تشكل  الجنوبية  الرياح  فياضانات  مثل  الطبيعية  البيئية  التهديدات  فإن  كذلك 
الظروف التي تساعد على تدهور البيئة في المناطق الساحلية لخليج العقبة تحت ضغوط التوسع الصناعي، وزيادة 
المشروعات السياحية، واألنشطة الساحلية، مما يؤدي إلى مشاكل في نوعية مياه البحر الكيميائية والميكروبيولوجية 
األنشطة  لجميع  البيئي  االثر  تقييم  دراسات  وإجراء  البيئية  المخاطر  تقييم  على  المعنيون  يعمل  وعليه  الخليج.  في 
السياحية المختلفة على طول الساحل األردني، وتنفيذ برامج المراقبة الدورية والفحوصات الالزمة للمحافظة على 

نوعية وجودة مياه البحر.

استخدامات مياه البحر

تقوم بعض المؤسسات الصناعية في المنطقة الجنوبية باستخدام مياه البحر ألغراض التبريد أو التسخين، وبشكل 
يضمن عدم إتصالها بشكل مباشر مع المواد المنتجة أو المصنعة خالل مرورها في خط التبريد أو التسخين. وتقوم 
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بإجراء مراقبة بشكل شهري على نوعية مياه التبريد، بحيث تكون ضمن 

تعليمات استخدام مياه التبريد وإعادتها للبحر رقم )159( لسنة 2014.

وتشمل المؤسسات التي تستخدم مياه البحر:

شركة مناجم الفوسفات األردنية /المجمع الصناعي– العقبة.	 
شركة صناعات األسمدة والكيماويات العربية/كميرا.	 
شركة توليد الكهرباء المركزية محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية .	 
ميناء الغاز المسال.	 

 مشروع الرصد المستمر واإلنذار المبكر في البيئة البحرية بواسطة المحطات العائمة 

بدأت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة، وشركة تطوير العقبة، بتنفيذ مشروع لدعم ورفع القدرات الوطنية في الرصد المستمر لخصائص مياه البحر 
واإلنذار المبكر في عام 2008، وقد كان الهدف المباشر من المشروع توفير بيانات بيئية بشكل مستمر في مناطق 
االستثمارات السياحية الكثيفة التي تعتمد قيمتها بشكل كبير على قيمة الموارد البيئية الحاضنة. وقد تضمن المشروع 
تأسيس نظام لرصد المتغيرات الجوية ومستوى سطح البحر وحالته وقد أنجز تركيب النظام وتشغليه في نهاية عام 

.2014

النظام من منصة عائمة جرى تنصيبها على بعد حوالي 200 متر من الساحل وعلى عمق 50 مترا.  ويتكون 
وتشمل المتغيرات التي ترصد أوتوماتيكياً بواسطة هذا النظام العائم؛ درجة حرارة مياه البحر، درجة الملوحة، تركيز 
في  االشعاعي  المستوى  إلى  باإلضافة  والسيليكات،  والفوسفات  والنيتريت،  والنترات،  واألمونيا،  )أ(،  الكلوروفيل 
الماء، والهواء، واإلشعاع الشمسي، كما يشمل النظام أيضاً محطة كاملة لرصد المتغيرات الجوية. بذلك سيمثل نظام 
الرصد المباشر محطة لإلنذار المبكر للتغير في مستوى سطح البحر، وارتفاع االمواج، ونوعية المياه. وتنتقل البيانات 
من المحطة العائمة إلى قاعدة بيانات والى مديرية البيئة ومتخذي القرارات والشركاء في المشروع في العقبة عبر 
االنترنت، وكذلك إلى وحدة الرصد اإلقليمي في مقر الهيئة اإلقليمية، كما تعرض البيانات أيضاً للجمهور على شاشة 
عرض مثبتة وسط مدينة العقبة، وسيفتح المشروع فرصة تثبيت شاشات إضافية في المرافق السياحية التي ترغب 

في ذلك على نفقتها الخاصة.
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شكل )6-44( المحطة العائمة وشاشة عرض مشروع الرصد المستمر واإلنذار المبكر

2.4.6 البحر الميت

وهو بحيرة ملحية مغلقة، تقع في أخدود وادي األردن ضمن الشق السوري اإلفريقي، على خط الحدود الفاصل 
ما  يبلغ منسوب شاطئه  الكرة األرضية، حيث  نقطة على سطح  أخفض  في  ويقع  التاريخية.  األردن وفلسطين  بين 
يقارب 400 متر تحت مستوى سطح البحر. ويميز بشدة ملوحته، إذ تبلغ نسبة األمالح فيه حوالي 34%، وتمثل عشرة 
أضعاف ملوحة البحار والمحيطات ومن أعلى نسب الملوحة في المسطحات المائية في العالم. وقد نتجت هذه األمالح 
كون البحيرة هي الوجهة النهائية للمياه التي تصب فيه. ويعد البحرالميت مهما جدا للصناعة والسياحة في المنطقة، 
حيث تعتبر تركيبة مياهه مختلفة عن المياه الطبيعية، بإحتواءها على تركيزعالي من الكالسيوم والبوتاسيوم. حيث 
يستغل ذلك في مصانع شركة البوتاس العربية في األردن. وترجع األهمية التاريخية والسياحية لمنطقة حوض البحر 

الميت، إلى البحر نفسه وإلى شواطئه.

وتقدر كمية التبخر في مياه البحر الميت بحوالي 1600 ملم في العام. وبحسب الفحوصات التي أجريت على مياهه 
فإن عملية التبخر والتغيرات الكيمائية تحدث خالل األربعين متٍر العليا، أما ما دونها فهو ثابت ال يتغير. حيث تختلف 
كمية ونوعية األمالح حسب العمق. وتبلغ كمية األمالح المذابة حوالي 44 مليار و957 مليون طن. ومن هذه الكمية 
تقدر - وعلى وجه التقريب - المواد التالية بماليين األطنان:كلوريد المغنيسيوم 23 ألف مليون طن، ملح الطعام 12 
ألف مليون طن، كلوريد الكالسيوم 6 اآلف طن، كلوريد البوتاسيوم ألفي مليون طن، بروميد المغنسيوم 975 مليون 
طن، كبريتات الكالسيوم 105 مليون طن، بيكربونات الكالسيوم 46 مليون طن، وكلوريد الروبيديوم  12 مليون طن. 
ويختزن البحر الميت في باطنه ثروة هائلة تضم مجموعة كبيرة من األمالح قد ال تنضب بسبب دخولها في الصناعات 
الحديثة لضخامة حجمها. واختلفت اآلراء حول أصل تكون هذه األمالح، وفيما يلي عرض لثالث نظريات تفسر كيفية 

تكونها:

نظرية ترسيب األمالح البحرية: جاءت األمالح من مصدرين هما الترسيب المائي، والترسيب الجوي. 	 
نظرية تجمع األمالح التحتية: تكونت االمالح من مياه نهر األردن، واألودية والينابيع الجانبية التي ترفد البحر 	 

الميت مباشرة، وتحتوي على كميات هائلة من األمالح مشابهة ألمالح البحر الميت. 
نظرية األمطار البركانية: وتكون جزءاً من أمالح البحر الميت نتيجة العذاب الذي حل بقوم لوط.	 

الميت  البحر  في  المياه  منسوب  تذبذب  الطبيعي،  المناخ  تقلب  وبسبب  الماضية،  سنة  آالف  األربعة  مدى  على 
تدريجيا في نطاق - 370م إلى - 411م تحت مستوى سطح البحر. وعلى مدى السنوات األربعين الماضية انخفض 
مستوى المياه في البحر الميت، من -397 م )في عام 1968( إلى -422 )في عام 2008(، كما هو مبين في الشكل 
)6-45(. وبمتوسط 0.65 متر سنويا. وخالل هذه الفترة إرتبط االنخفاض السريع لمياه البحر الميت بسبب وصول 
كميات محدودة من المياه العذبة من حوض نهر األردن، كذلك فان مجموع نواتج التبخر الطبيعي واالستهالك من 
قبل الصناعات الكيميائية التي تعمل على الشواطئ الجنوبية تجاوز مجموع المدخالت من تدفقات المياه السطحية 
والجوفية بأكثر من 700 مليون متر مكعب سنوياً، كما هـو موضح في الجـدول رقــم )6-16(. وقد أدى انخفاض 
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كقد تضهف الهشركع تأسيس ىظاـ لرصد الهتغيرات الاكية . كبيرعمِ قيهة الهكارد البيئية الحاضىة
. 2014كهستكل سطح البحركحالتً كقد أىاز تركيب الىظاـ كتشغميً في ىٍاية عاـ 

 
 هترهف الساحؿ كعمِ عهؽ 200 كيتككف الىظاـ هف هىصة عائهة ارل تىصيبٍا عمِ بعد حكالي 

كتشهؿ الهتغيرات التي ترصد أكتكهاتيكيان بكاسطة ٌذا الىظاـ العائـ؛ دراة حرارة هياي البحر، .  هترا50
، كاألهكىيا، كالىترات، كالىيتريت، كالفكسفات كالسيميكات، باإلضافة (أ)دراة الهمكحة، تركيز الكمكركفيؿ 

إلِ الهستكل االشعاعي في الهاء، كالٍكاء، كاإلشعاع الشهسي، كها يشهؿ الىظاـ أيضان هحطة كاهمة 
بذلؾ سيهثؿ ىظاـ الرصد الهباشر هحطة لئلىذار الهبكر لمتغير في هستكل . لرصد الهتغيرات الاكية

كتىتقؿ البياىات هف الهحطة العائهة إلِ قاعدة بياىات كالِ . سطح البحر، كارتفاع االهكاج، كىكعية الهياي
هديرية البيئة كهتخذم القرارات كالشركاء في الهشركع في العقبة عبر االىترىت، ككذلؾ إلِ كحدة الرصد 

اإلقميهي في هقر الٍيئة اإلقميهية، كها تعرضالبياىات أيضان لماهٍكر عمِ شاشة عرض هثبتة كسط هديىة 
العقبة، كسيفتح الهشركع فرصة تثبيت شاشات إضافية في الهرافؽ السياحية التي ترغب في ذلؾ عمِ 

. ىفقتٍا الخاصة

 الهحطة العائهة كشاشة عرض هشركع الرصد الهستهر كاإلىذار الهبكر (44-6)شكؿ 

 
 

البحر الميت  2.4.6
ك بحيرة همحية الشؽ السكرم اإلفريقي، عمِ خط  ضهف أخدكد كادم األردف هغمقة، تقع في ٌك
 كيقع في أخفض ىقطة عمِ سطح الكرة األرضية، حيث .كفمسطيف التاريخية الحدكد الفاصؿ بيىاألردف

كيهيزبشدة همكحتً، إذ تبمغ ىسبة .  هتر تحت هستكل سطح البحر400يبمغ هىسكب شاطئً ها يقارب 
أعمِ ىسب الهمكحة في  ، كتهثؿ عشرة أضعاؼ همكحة البحاركالهحيطات كهف%34األهبلح فيً حكالي 
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مستوى مياه البحر الميت إلى ضرر بيئي بسبب فقدان مساحة سطح الماء، وانهيار في األراضي المحيطة وهبوط 
وتقويض البنية التحتية المجاورة. ويتوقع انحسار مساحة البحر الميت في السيناريو إذا لم ينفذ مشروع ناقل البحرين 

مستقبالً كما يبين الشكل رقم )46-6(.

شكل )6-45(: التغير في مستوى البحر الميت منذ عام 1930 وحتى عام 2008

            

                    المصدر: دراسة التقييم البيئي واالجتماعي لناقل البحرين )البحر األحمر-البحر الميت( نيسان 2011.

جدول )6-16(: موازنة المياه للبحر الميت

المصدر: دراسة التقييم البيئي واالجتماعي لناقل البحرين )البحر األحمر-البحر الميت( نيسان 2011.
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إرتبط االىخفاض السريع لهياي البحر الهيت بسبب كصكؿ كهيات هحدكدة هف الهياي العذبة هف حكض 
ىٍر األردف، كذلؾ فاف هاهكع ىكاتج التبخر الطبيعي كاالستٍبلؾ هف قبؿ الصىاعات الكيهيائية التي 

تعهؿ عمِ الشكاطئ الاىكبية تااكز هاهكع الهدخبلت هف تدفقات الهياي السطحية كالاكفية بأكثر هف 
كقد أدل اىخفاض هستكل هياي . (16-6) هميكف هتر هكعبسىكيان، كها ٌػكهكضح في الاػدكؿ رقػػـ 700

بكط  البحرالهيت إلِ ضرر بيئي بسبب فقداف هساحة سطح الهاء، كاىٍيارفي األراضي الهحيطة ٌك
كيتكقع اىحسارهساحة البحر الهيت في السيىاريك إذا لـ يىفذ هشركع ىاقؿ . كتقكيض البىية التحتية الهااكرة

(. 46-6)البحريف هستقببلن كها يبيف الشكؿ رقـ 
 
 

 2008 كحتِ عاـ 1930التغير في هستكل البحر الهيت هىذ عاـ : (45-6)شكؿ 

 
. 2011ىيساف  (البحر الهيت-البحر األحهر)دراسة التقييـ البيئي كاالاتهاعي لىاقؿ البحريف :                 الهصدر

 هكازىة الهياي لمبحر الهيت: (16-6)ادكؿ 

 الخاصية
 الخارج الداخؿ 

 السنة/ مميوف متر مكعب 
   39 الٍطكؿ الهباشر

   210 ارياف الهياي السطحية
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شكل )6-46( انكماش مساحة البحر الميت في السيناريو بدون تنفيذ مشروع ناقل البحرين

                     المصدر: دراسة التقييم البيئي واالجتماعي لناقل البحرين )البحر األحمر-البحر الميت( نيسان 2011.

5.6 أهم تحديات قطاع المياه

1.5.6 تأثير التغير المناخي على الموارد المائية 

أشارت الدراسات التي جرى تنفيذها سابقا إلى ندرة الموارد المائية بإعتبارها واحدة من العوائق الرئيسة     
التي تواجه التنمية المستدامة في األردن )تقرير البالغات الوطنية الثاني والثالث )2009، 2014(، وتقريرالسياسة 

الوطنية للتغير المناخي )2013(.

 إن المحددات الرئيسة لمخاطر تغير المناخ هي التوقعات المحتملة النخفاض معدالت هطول األمطار وارتفاع 
األمطار  هطول  التبخروانخفاض  زيادة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  والتبخر.  الجفاف  إلى  باإلضافة  الحرارة،  درجات 
يؤديان إلى ضعف تغذية وتجديد مصادر المياه، وانخفاض احتياطي المياه السطحية والجوفية. وقد يمتد هذا التأثير 
على المدى الطويل ليؤدي إلى تدهور التربة بشكل خطير، وقد يؤدي ذلك إلى تسارع معدالت التصحر. باإلضافة 
إلى أن تفاقم الظروف المستقبلية، وتدهور أوضاع القطاع الزراعي، سيؤثر على إيرادات القطاع والمجتمعات التي 
آثار  التكيف مع  الفقيرة على  الدخل من قدرة األسر  للدخل. وسيقلل انخفاض  تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي 
التغير المناخي حيث الحاجة إلى استبدال مصادر تزويد المياه التقليدية بأساليب جديدة أكثر كلفة. أما األخطار المناخية 

الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في األردن فهي:
ارتفاع درجات الحرارة.. 1
انخفاض هطول األمطار.. 2
زيادة موجات الجفاف.. 3
زيادة التبخر.. 4
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   50 التدفؽ هف األراضي الزراعية
   149 الهياي الاكفية

 650   االستعهاالت لمصىاعات الكيهيائية
   248 صىاعات الكيهاكية

 754   التبخر
 1,404 696 الهاهكع 

 708- صافي الهيزاف الهائي
 .2011ىيساف  (البحر الهيت-البحر األحهر)دراسة التقييـ البيئي كاالاتهاعي لىاقؿ البحريف : الهصدر

 

اىكهاش هساحة البحر الهيت في السيىاريك بدكف تىفيذ هشركع ىاقؿ البحريف  (46-6)شكؿ 
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تقييم  أظهر  فقد   ،)2014( الثالث  الوطنية  البالغات  تقرير  إعداد  أجريت خالل  التي  الميدانية  الدراسة  وحسب 
مستوى الحساسية  للتغيرات المناخية، ان متوسط مستوى الحساسية هو 3.71 )من 5(، وعليه يمكن أن يصنف هذا 
المستوى من الحساسية على أنه »عال«. وهذا يشير إلى مدى إمكانية تأثّر قطاع المياه بالتغيرات المناخية بشكل سلبي. 

ولقد حددت مؤشرات الحساسية للتغيرات المناخية في قطاع المياه على النحو اآلتي:

انخفاض مستوى المياه الجوفية.. 1

انخفاض تغذية المياه الجوفية.. 2

تدهور نوعية المياه الجوفية.. 3

الحد من تدفق المياه.. 4

زيادة الطلب على المياه. . 5

المياه السطحية،  المياه الجوفية، وملوحة وتلوث  المياه: استنزاف  المناخية على قطاع  التغيرات  آثار  ومن أبرز 
وإختفاء الينابيع الصغيرة، وانخفاض كبير في تصريف الينابيع الرئيسة. تقيم عوامل الحساسية باستخدام مزيج من 
المثال: يجري استخدام  الهيدرولوجية. فعلى سبيل  الخبراء والنمذجة  المعلومات االجتماعية، واالقتصادية، وتقدير 
للتغيرات  الجوفية  المياه  ومستويات  المياه  لتدفق  )الحساسية(  الهيدرولوجية  اإلستجابة  لقياس  المتطورة  النماذج 

المستقبلية في درجة الحرارة وهطول األمطار.

التقييم العام للتأثر بالتغيرات المناخية )تقييم الهشاشة(

الفئتين »عالية« و«عالية جدا«. وقد نشأت هذه  المناخية ضمن  بالتغيرات  المياه  لتأثر مصادر  العام  التقييم  يقع 
النتائج غير السارة عن المستوى الشديد من التأثّر ، بسبب ارتفاع مستوى التعرض )Exposure( ، والحساسية ،  

باإلضافة إلى الدور الذي يؤديه المستوى المنخفض من القدرة على التكيف  كما هو مبين في جدول رقم )17-6(. 

واستناداً إلى بيانات تاريخية طويلة جرى الحصول عليها من دائرة األرصاد الجوية، حددت المتغيرات المناخية 
المستقبلية، حيث تشير البيانات إلى أن هطول األمطار السنوي سيميل إلى االنخفاض بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، 
وبمعدل 1.2 ملم في السنة، وإلى أن متوسط  درجة حرارة الهواء والحد األقصى والحد األدنى ستميل إلى زيادة 
كبيرة بنسبة  0.02 و 0.01 و0.03°م/ سنة، على التوالي، فيما تشير البيانات إلى أن الرطوبة النسبية تميل إلى 

زيادة كبيرة بمعدل 0.08%/سنة.  

وقد جرى استخدام نماذج مناخية رياضية عالمية وإقليمية مختلفة منها نماذج RCP )4.5 و 8.5( لتقييم التوقعات 
المستقبلية بالمقارنة مع مرجع البيانات التاريخية )1980-2010(. وقد أختير ثالث فترات زمنية: 2050-2020، 
2040-2070، 2070-2100، للتنبؤ بمتوسط درجة الحرارة السنوية المتوقعة ومتوسط هطول األمطار السنوي 

المتوقع في األردن ، كما يبين الشكالن )6-48( و)49-6(.
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جدول )6-17 (: مصفوفة تقييم الهشاشة لتغير المناخ في قطاع المياه

خالل الفترة 2020-2050، توقعت النماذج الرياضية المناخية اإلقليمية ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جميع 
البالد حتى +1.2 درجة مئوية وفق سيناريو RCP 4.5، وحتى + 1.6 درجة مئوية وفق سيناريو RCP 8، في 
 .8 RCP 4.5، وحتى 12.8% وفق سيناريو RCP حين أن هطول األمطار يمكن أن يقل بنسبة 8.1% وفق سيناريو
وخالل الفترة 2040-2070 توقعت النماذج الرياضية المناخية اإلقليمية ارتفاع متوسط درجات الحرارة في  جميع 
البالد حتى +1.7 درجة مئوية وفق سيناريوRCP 4.5، وحتى + 2.6 درجة مئوية وفق سيناريو RCP 8، في 
.8 RCP 4.5، وحتى 15% وفق سيناريو RCP حين أن هطول األمطار يمكن أن يقل بنسبة 15.4% وفق سيناريو

      أما خالل الفترة 2070-2100، توقعت النماذج الرياضية المناخية اإلقليمية ارتفاع متوسط درجات الحرارة 
 RCP 4.5، وحتى + 4 درجة مئوية وفق سيناريو RCP في جميع البالد حتى +2.0 درجة مئوية وفق سيناريو
8، في حين أن هطول األمطار يمكن أن يقل بنسبة 13.5% وفق سيناريو RCP 4.5، وحتى 21.8% وفق سيناريو 

.8 RCP
شكل ) 6-47( توقعات مستقبل التغير في درجات الحرارة في األردن
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 ٌطكؿ األهطار السىكم في األردفتكقعات هستقبؿ التغير في هتكسط  ( 48-6)شكؿ 

 
 
 
 

 نسبة الفاقد مف شبكات المياه 2.5.6

 التعريؼ  1.2.5.6

كيعرؼ الفاقد هف الهياي  بالهياي التي ليس لٍا عائد أك غيرالهحسكبة،  كتعىي ببساطً كهية الهياي 
= حاـ الهياي الداخمة )هقسكهة عمِ كهية حاـ الهياي الداخمة  (التي ارل إصدار فكاتير بٍا)الهفكترة 

لهىطقً هحددي كاف تككف هديىً أك  (كهية الهياي الهصدرة– كهيً الهياي الهستكردة + كهية الهياي الهىتاة 
. هحافظً، كقد تككف عمِ هستكل أازاء هف شبكً الهياي أكعمِ هستكل كاهؿ هحافظات الههمكة

 واقعالفاقد مف المياه في قطاع المياه  في األردف 2.2.5.6

لقد قاهت سمطة الهياي، كهف خبلؿ الكعي الدائـ عمِ ضركرة تكفير كهيات هياي هف هصادرغير 
تقميدية، هىٍا استغبلؿ كهية الهياي الىاتاة عف التكفير في الفاقد هف الهياي كهصدرال بد هف استغبللً، 

كذلؾ باتخاذ هىاطؽ دراسة في اهيع أىحاء الههمكة، كتىفيذ هشركعات التحميؿ الٍيدركلكي لشبكات الهياي، 
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 دراة هئكية كفؽ 1.7+الهىاخية اإلقميهية ارتفاع هتكسط دراات الحرارة في  اهيع الببلد حتِ 
، في حيف أف ٌطكؿ األهطار RCP 8 دراة هئكية كفؽ سيىاريك 2.6+ ، كحتِ RCP 4.5سيىاريك

. RCP 8كفؽ سيىاريك % 15، كحتِ RCP 4.5كفؽ سيىاريك % 15.4يهكف أف يقؿ بىسبة 
، تكقعت الىهاذج الرياضية الهىاخية اإلقميهية ارتفاع هتكسط دراات 2100-2070أها خبلؿ الفترة 

 دراة هئكية كفؽ 4+ ، كحتِ RCP 4.5 دراة هئكية كفؽ سيىاريك 2.0+الحرارة في اهيع الببلدحتِ 
، RCP 4.5كفؽ سيىاريك % 13.5، في حيف أف ٌطكؿ األهطار يهكف أف يقؿ بىسبة RCP 8سيىاريك 
 .RCP 8كفؽ سيىاريك % 21.8كحتِ 

 تكقعات هستقبؿ التغير في دراات الحرارة في األردف( 47-6 )شكؿ 

 

شكل )6-48 ( توقعات مستقبل التغير في متوسط هطول األمطار السنوي في األردن

2.5.6 نسبة الفاقد من شبكات المياه

1.2.5.6 التعريف 

ويعرف الفاقد من المياه  بالمياه التي ليس لها عائد أو غيرالمحسوبة،  وتعني ببساطه كمية المياه المفوترة )التي 
جرى إصدار فواتير بها( مقسومة على كمية حجم المياه الداخلة )حجم المياه الداخلة = كمية المياه المنتجة + كميه 
المياه المستوردة – كمية المياه المصدرة( لمنطقه محدده كان تكون مدينه أو محافظه، وقد تكون على مستوى أجزاء 

من شبكه المياه أو على مستوى كامل محافظات المملكة.

2.2.5.6 واقع الفاقد من المياه في قطاع المياه  في األردن

لقد قامت سلطة المياه، ومن خالل الوعي الدائم على ضرورة توفير كميات مياه من مصادر غير تقليدية، منها 
استغالل كمية المياه الناتجة عن التوفير في الفاقد من المياه كمصدر ال بد من استغالله، وذلك باتخاذ مناطق دراسة 
في جميع أنحاء المملكة، وتنفيذ مشروعات التحليل الهيدرولكي لشبكات المياه، إضافة إلى مشروعات إلعادة تأهيل 
اإلداري  المياه  مفقود  نسبة  معدل  ويقدر  المتوفرة.  للمصادر  الجدوى  وتقييم  المملكه،  مستوى  على  المياه  شبكات 
والفيزيائي من شبكات المياه في المحافظات والمملكة للسنوات 2006-2014 بما يقارب)% 44(  كما هو مبين في 

الجدول رقم )6-18( والشكلين )6-49( و )6-50(،  منها )% 70 ( إداري و )% 30 ( فيزيائي.
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جدول )6-18( معدل نسبة الفاقد من شبكات المياه في المحافظات والمملكة للسنوات 2014-2006

المصدر: وزارة المياه والري- سلطة المياه.

شكل )6-49( نسبة الفاقد من شبكات المياه في محافظات المملكة لألعوام 2014-2006

المصدر: وزارة المياه والري- سلطة المياه.
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 2014-2006ىسبة الفاقد هف شبكات الهياي في هحافظات الههمكة لؤلعكاـ ( 49-6)شكؿ 

. سمطة الهياي- كزارة الهياي كالرم: الهصدر
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شكل )6-50( معدل نسبة الفاقد من شبكات المياه في محافظات المملكة لألعوام 2014-2006

   المصدر: وزارة المياه والري- سلطة المياه.

3.5.6 الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي المنزلي

التنقية،  برك  أسفل  في  الصحي  الصرف  مياه  تنقية  أثناء عملية  تتكون  التي  الصلبة  العضوية  المادة  الحمأة هي 
والكائنات الحيوية الدقيقة التي أدت إلى تحلل المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي. وحسب المواصفة 
القياسية األردنية رقم )2006/1145( الخاصة بالحماة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية فإن الحمأة 

تنقسم إلى:

حمأة رطبة: وهي المواد ذات القوام الرطب الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، والتي 	 
يتراوح محتوى المواد الصلبة فيها من 50% إلى %89.

حمأة جافة: وهي المواد ذات القوام الجاف الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية والتي ال 	 
يزيد محتوى الرطوبة فيها على %10.

تهدف معالجة الحمأة )األولية والثانوية( إلى تقليل حجمها، وإتمام معالجة المواد العضوية المتبقية فيها، وكذلك 
الكتلة الحيوية التي تشكل النسبة العظمى من المكونات اإلجمالية للحمأة، بغية تحويلها إلى عناصر خاملة ومستقرة. 

ويختلف تركيز المواد الصلبة في الحمأة بإختالف مصدرها، كما تختلف نسب المكونات األخرى. 

وتخضع الحمأة إلى مراحل مختلفة من المعالجة، وليست جميع تلك المراحل ضرورية معاً وإنما تفرض الطرق 
المناسبة شروطاً عديدة أهمها استخدامات الحمأة بعد المعالجة ومواصفات الطقس في الموقع. إن العمليات المتعلقة 
بخيار معالجة الحمأة والتخلص منها يعتمد على خواص الحمأة )الطبيعة، والسمية، والمواد التى تحتويها، وغيرها( 

والعامل االقتصادى والظروف المحلية )البيئة، والمتطلبات اإلدارية وغيرها(. 

هناك خبرة عالية وتجارب كثيرة حول معالجة الحمأة من أجل إعادة استعمالها في الزراعة. ومع ذلك يجب مراقبة 
عملية إنتاج الحمأة ألن االستعمال الطويل للحمأة وبطرق غير مالئمة قد يلحق األضرار باالنسان والبيئة، بخاصة 

األرض ومصادر المياه.

يمكن اإلفادة من الحمأة في االستعمال الزراعي، وكي تستخدم الحمأة كسماد في الزارعة يجب إتخاذ عدد من 
الخطوات منها: إزالة الجراثيم الممرضة، تقليص كمية المعادن الثقيلة، تخفيض كمية المواد العضوية الملوثة قدر 
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 2014-2006ىسبة الفاقد هف شبكات الهياي في هحافظات الههمكة لؤلعكاـ هعدؿ  (50-6)شكؿ 

. سمطة الهياي- كزارة الهياي كالرم: الهصدر

 الحمأة الناتجة عف محطات الصرؼ الصحي المنزلي 3.5.6

الحهأة ٌي الهادة العضكية الصمبة التي تتككف أثىاء عهمية تىقية هياي الصرؼ الصحي في 
أسفؿ برؾ التىقية، كالكائىات الحيكية الدقيقة التي أدت إلِ تحمؿ الهكاد العضكية الهكاكدة في هياي 

الخاصة بالحهاة الىاتاة  (1145/2006)كحسب الهكاصفة القياسية األردىية رقـ . الصرؼ الصحي
: عف هعالاة هياي الصرؼ الصحي الهىزلية فإف الحهأة تىقسـ إلِ

 ي الهكاد ذات القكاـ الرطب الىاتاة عف عهميات هعالاة هياي الصرؼ الصحي : حهأة رطبة ٌك
 %.89إلِ % 50الهىزلية، كالتي يتراكح هحتكل الهكاد الصمبة فيٍا هف 

 ي الهكاد ذات القكاـ الااؼ الىاتاة عف عهميات هعالاة هياي الصرؼ الصحي الهىزلية : حهأة اافة ٌك
 %.10كالتي ال يزيد هحتكل الرطكبة فيٍا عمِ 

تهاـ هعالاة الهكاد العضكية الهتبقية  (األكلية كالثاىكية)تٍدؼ هعالاة الحهأة  إلِ تقميؿ حاهٍا، كا 
فيٍا، ككذلؾ الكتمة الحيكية التي تشكؿ الىسبة العظهِ هف الهككىات اإلاهالية لمحهأة، بغية تحكيمٍا إلِ 

ا، كها تختمؼ ىسب . عىاصر خاهمة كهستقرة كيختمؼ تركيز الهكاد الصمبة في الحهأة بإختبلؼ هصدٌر
.  الهككىات األخرل
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2014-2006معدل نسبة الفاقد من شبكات المٌاه فً المحافظات والمملكة لألعوام من 
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لمنع  والهوائي  الالهوائي  بالعالج  الحمأة  وتثبيت  للحمأة(،  السليم  المصدر، والعالج  تقليلها )من  اإلمكان من خالل 
مكاره الرائحة المحتملة والذباب. وعند استعمال الحمأة لمدة طويلة، فمن الضروري اإلنتباه إلى عدد من العوامل 
المهمة مثل؛ خواص الحمأة الكيميائية، والفيزيائية، والحيوية، وكيفية تحضير الحمأة من أجل استعمالها، وخواص 

التربة، والمخاطر المحتملة على موارد المياه، ومحتوى مياه الري من المغذيات، ومالئمة الحمأة للنبات الزراعي. 

ويبين الجدول رقم )9-19( نسب إنتاج الحمأة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لسنة 2014.

جدول )6-19( كميات إنتاج الحمأة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لسنة 2014. 

    المصدر وزارة المياه والري- سلطة المياه.

۳۳(۳۳
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1.3.5.6 استعماالت الحمأة المعالجة والتخلص منها

 تقارن المعدالت السنوية لقيم الخواص المراقبة لمعرفة نوعية الحمأة بالمواصفة األردنية رقم )2006/1145(، 
والخاصة باستعماالت الحمأة المعالجة والتخلص منها كما هو مبين في الجدول )6-20(، حيث تصنف الحمأة حسب 

طريقة االستعمال أو التخلص منها إلى ثالثة أصناف:

الصنف األول: ويسمح باستخدامه كسماد عضوي لألغراض الزراعية وألغراض تحسين خواص التربة. 	 

الصنف الثاني : تحسين خصائص التربة ويمكن طرحه في مكاب النفايات.	 

الصنف الثالث : يسمح بطرحه في مكاب النفايات فقط .	 

جدول )6-20( االشتراطات الواجب توفرها في الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية 
حسب  المواصفة القياسية األردنية الستعماالت الحمأة المعالجة والتخلص منها )2006/1145(

         * نسبة مئوية
         ** العدد األكثر احتماالً / غرام / أو وحدة تكوين المستعمرة / غرام .

         *** عصية / 4 غرام جاف .
         **** وحدة / 4 غرام جاف .
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( هعدالت ىتائج الفحوصات الفيزيائية والكيهيائية والجرثوهية لعيىات الحهأة الىاتجة عن هحطات هعالجة هياي 21-6جدول رقم )
 الصرف الصحي.

 

محطة تنقية 
 الخربة السمرا

محطة تنقية 
 وادي موسى

محطة تنقية 
 العقبة

محطة تنقية 
 الكرك

محطة تنقية 
 فرنجةك

محطة تنقية 
 جرش

 الخاصية Unit  الوحدة محطة تنقية الرمثا
Parameter 

53.43 26.8 7.47 12.97 15.2 7.43 11.1 % Humidity 
1.65 1.69 1.31 2.3 1.05 1.01 1.19 mg/kg Cd 
37.1 31.57 37.53 42.93 25.97 16 36.87 mg/kg Cr 
144 113 129 184 128 87 104 mg/kg Cu 
9 8 7 20 12 12 10 mg/kg Mo 

48.6 20.3 19 47.1 20.8 15 23.6 mg/kg Ni 
45.1 22.2 55.7 47.4 29.3 23 25.1 mg/kg Pb 
1079 1060 994 1759 1138 1015 897 mg/kg Zn 

4.96E+03 2.45E+03 3.87E+03 1.92E+03 7.40E+03 1.15E+02 3.27E+04 MPN/gm TFCC 

2.75E+00 9.88E+00 1.10E+00 1.55E+00 1.16E+01 7.30E+00 7.20E-01 MPN/4gm Salmonella 
spp. 

ND ND ND ND ND ND ND Egg/4gm 

Intestinal 
Pathogenic 
Nematode 

Eggs 

   

محطة تنقية 
 انوادي حس

محطة تنقية 
 ةإربد الرئيس

محطة تنقية 
 وادي العرب

محطة تنقية 
 البقعة

محطة تنقية 
 السمط

محطة تنقية 
 الفحيص

محطة تنقية 
 أبو نصير

محطة تنقية 
 Unit الوحدة مادبا

 الخاصية
Parameter 

16.23 9.57 12.73 97.37 12.5 12.77 97.53 9.83 % Humidity 

1.54 1.59 1.96 0.81 1.4 1.01 0.78 4.2 mg/kg Cd 

30.8 31.83 30.97 17.43 20.37 22.57 13.23 29.77 mg/kg Cr 

114 152 120 83 117 121 79 76 mg/kg Cu 

28 64 36 5 6 6 5 10 mg/kg Mo 

36.3 63.2 81.2 12.9 15.6 18.4 12.6 17.9 mg/kg Ni 

27.5 46.7 26.4 19.7 35.6 28.7 15.1 56.8 mg/kg Pb 

1053 1135 937 965 1002 1451 877 780 mg/kg Zn 

4.20E+02 3.90E+01 1.07E+02 2.51E+07 8.00E+03 9.30E+01 1.00E+07 3.50E+01 MPN/gm TFCC 

1.70E+00 1.50E+00 1.12E+01 6.00E+02 7.10E+00 1.70E+00 5.50E+02 4.70E-01 MPN/4gm Salmonella 
spp. 

 
*: Arithmetic mean for all parameters except (TFCC and Salmonella spp. geometric mean) 
*ND- Not Detected 
 

( هعدالت ىتائج الفحوصات الفيزيائية والكيهيائية والجرثوهية لعيىات الحهأة الىاتجة عن هحطات هعالجة هياي 21-6جدول رقم )
 الصرف الصحي.

 

محطة تنقية 
 الخربة السمرا

محطة تنقية 
 وادي موسى

محطة تنقية 
 العقبة

محطة تنقية 
 الكرك

محطة تنقية 
 فرنجةك

محطة تنقية 
 جرش

 الخاصية Unit  الوحدة محطة تنقية الرمثا
Parameter 

53.43 26.8 7.47 12.97 15.2 7.43 11.1 % Humidity 
1.65 1.69 1.31 2.3 1.05 1.01 1.19 mg/kg Cd 
37.1 31.57 37.53 42.93 25.97 16 36.87 mg/kg Cr 
144 113 129 184 128 87 104 mg/kg Cu 
9 8 7 20 12 12 10 mg/kg Mo 

48.6 20.3 19 47.1 20.8 15 23.6 mg/kg Ni 
45.1 22.2 55.7 47.4 29.3 23 25.1 mg/kg Pb 
1079 1060 994 1759 1138 1015 897 mg/kg Zn 

4.96E+03 2.45E+03 3.87E+03 1.92E+03 7.40E+03 1.15E+02 3.27E+04 MPN/gm TFCC 

2.75E+00 9.88E+00 1.10E+00 1.55E+00 1.16E+01 7.30E+00 7.20E-01 MPN/4gm Salmonella 
spp. 

ND ND ND ND ND ND ND Egg/4gm 

Intestinal 
Pathogenic 
Nematode 

Eggs 

   

محطة تنقية 
 انوادي حس

محطة تنقية 
 ةإربد الرئيس

محطة تنقية 
 وادي العرب

محطة تنقية 
 البقعة

محطة تنقية 
 السمط

محطة تنقية 
 الفحيص

محطة تنقية 
 أبو نصير

محطة تنقية 
 Unit الوحدة مادبا

 الخاصية
Parameter 

16.23 9.57 12.73 97.37 12.5 12.77 97.53 9.83 % Humidity 

1.54 1.59 1.96 0.81 1.4 1.01 0.78 4.2 mg/kg Cd 

30.8 31.83 30.97 17.43 20.37 22.57 13.23 29.77 mg/kg Cr 

114 152 120 83 117 121 79 76 mg/kg Cu 

28 64 36 5 6 6 5 10 mg/kg Mo 

36.3 63.2 81.2 12.9 15.6 18.4 12.6 17.9 mg/kg Ni 

27.5 46.7 26.4 19.7 35.6 28.7 15.1 56.8 mg/kg Pb 

1053 1135 937 965 1002 1451 877 780 mg/kg Zn 

4.20E+02 3.90E+01 1.07E+02 2.51E+07 8.00E+03 9.30E+01 1.00E+07 3.50E+01 MPN/gm TFCC 

1.70E+00 1.50E+00 1.12E+01 6.00E+02 7.10E+00 1.70E+00 5.50E+02 4.70E-01 MPN/4gm Salmonella 
spp. 

 
*: Arithmetic mean for all parameters except (TFCC and Salmonella spp. geometric mean) 
*ND- Not Detected 
 

2.3.5.6 مراقبة نوعية الحمأة الناجمة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي

جرت مراقبة نوعية الحمأة الناتجة عن خمس عشرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي خالل الفترة 
)2008/2/1-2009/1/31( كما هو مبين في الجدول التالي رقم )21-6(.

جدول رقم )6-21( معدالت نتائج الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والجرثومية لعينات الحمأة الناتجة عن 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

     Arithmetic mean for all parameters except )TFCC and Salmonella spp. geometric mean(

     ND- Not Detected

المصدر وزارة البيئة ، التقرير السنوي للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه 2008.

محطة تنقية 
الخربة السمرا

محطة تنقية 
وادي موسى

محطة تنقية 
العقبة

محطة تنقية 
الكرك

محطة تنقية 
كفرنجةكفرنجةك

محطة تنقية 
جرش

محطة تنقية الرمثا Unitالوحدة الخاصية
Parameter

محطة تنقية 
أبو نصير

محطة تنقية 
مادبا Unitالوحدة

الخاصية
Parameter

محطة تنقية 
وادي حسانوادي حسانوادي حس

محطة تنقية 
إربد الرئيسةإربد الرئيسةإربد الرئيس

محطة تنقية 
وادي العرب

محطة تنقية 
البقعة

محطة تنقية 
السمط

محطة تنقية 
الفحيص
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إن عملية التعامل مع الحمأة غير المعالجة تعتبر من التحديات المتزايدة، بخاصة مع ارتفاع عدد محطات التنقية في 
األردن. وظهر توجه إلعادة استخدامها في مجاالت مختلفة منها صناعة اإلسمنت، ومواد البناء، والزراعة، والطاقة 
في السنوات األخيرة. فاستدعى ذلك إدارتها بطريقة آمنة، واقتصادية، ومستدامة، حيث تعالج أوالً قبل إعادة االستخدام 
أو التخلص النهائي منها، حتى ال تسبب الملوثات الكيميائية والجرثومية فيها مخاطر صحية وبيئية. وتشير الدراسات 
الحديثة إلى أن نوعية الحمأة الناتجة من مختلف محطات التنقية تطابق متطلبات المواصفة األردنية إلعادة استخدام 

الحمأة المعالجة رقم )2006/1145(، وذلك إعتماداً على محتواها من المعادن الثقيلة والبكتيريا الممرضة.

إال أن الممارسات الحالية المتبعة لتجفيف الحمأة غير متناسقة، ومحكومة بسعة األحواض ومدة مكوث الحمأة فيها. 
ويجري التخلص من معظم الحمأة الناتجة في مكاب النفايات، أو تخزينها في موقعها. علما أن تكلفة نقل الحمأة غير 

المعالجة، لتطرح في مكاب النفايات عالية وتقدر بـماليين الدنانير. 

6.6 الجهود المبذولة في مواجهة التحديات

1.6.6 مشروع جر مياه الديسي 

خطط  من  كجزء  المياه  من  كميات  لتوفير  المشروعات  من  العديد  تنفيذ  األردن  في  المياه  استراتيجية  تناولت 
مواجهة العجز المائي المتزايد، وأحد هذه المشروعات هو جر مياه الديسي أحد المصادرغير المتجددة. حيث تشير 
كبيرة.  علمية  ثقة  بدرجة  سنة   50 لفترة  مترمكعب  100مليون  ضخ  كفاية  إلى  الموضوعة  السيناريوهات  بعض 
وأفتتح هذا المشروع رسمياً بتاريخ 2013/7/10 لتبدأ مياه الديسي بالتدفق إلى عمان والمحافظات األخرى حسب 
الخطط المذكورة. يقع حوض الديسي جنوب المملكة ويمتد معظمه في أراضي المملكة العربية السعودية، وتعتبر 
مياهه من أجود المياه في العالم من حيث محتواها الكيميائي والبيولوجي والعضوي. حيث تفوق نوعيتها كثيرا من 
المياه المعبأة، إذ ال تتجاوز الملوحة 300 جزء بالمليون، كما أن العناصر المسببة لعسر المياه قليلة. وبسبب طبيعة 
الحوض الهيدروجيولوجية، وقلة األمطار، وارتفاع معدالت التبخر فان مياه الديسي تحتوي على بعض المستويات 
االشعاعية مثل معظم المياه الجوفية في األردن والمنطقة العربية. لذلك عملت سلطة المياه/وزارة المياه والري ما 
يلزم لضمان إدراج المياه المزودة من مياه حوض الديسي  ضمن متطلبات المواصفة األردنية لمياه الشرب لمقدار 

الجرعة االشعاعية السنوية.

شكل )6-51( مشروع جر مياه الديسي

      المصدر: موقع وزارة المياه والري الرسمي
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تياية الهياي في األردف تىفيذ العديد هف الهشركعات لتكفير كهيات هف الهياي كازء ا تىاكلت استر
هف خطط هكااٍة العاز الهائي الهتزايد، كأحد ٌذي الهشركعات ٌك ار هياي الديسي أحد الهصادرغير 

ات الهكضكعة إلِ كفاية ضخ . الهتاددة  سىة 50هميكف هترهكعب لفترة 100حيث تشيربعض السيىاريٌك
 لتبدأ هياي الديسي بالتدفؽ إلِ 10/7/2013كأفتتح ٌذا الهشركع رسهيان بتاريخ .بدراة ثقة عمهية كبيرة

يقع حكض الديسي اىكب الههمكة كيهتد هعظهً في . عهاف كالهحافظات األخرل حسب الخطط الهذككرة
أراضي الههمكة العربية السعكدية، كتعتبر هياًٌ هف أاكدالهياي في العالـ هف حيث هحتكاٌا الكيهيائي 

 ازء 300حيث تفكؽ ىكعيتٍا كثيرا هف الهياي الهعبأة، إذ ال تتااكزالهمكحة . كالبيكلكاي كالعضكم
كبسبب طبيعة الحكض الٍيدركايكلكاية، كقمة . بالهميكف، كها أف العىاصر الهسببة لعسر الهياي قميمة

األهطار، كارتفاع هعدالت التبخر فاف هياي الديسي تحتكم عمِ بعض الهستكيات االشعاعية هثؿ هعظـ 
كزارة الهياي كالرم ها يمـز لضهاف /لذلؾ عهمت سمطة الهياي. الهياي الاكفية في األردف كالهىطقة العربية

إدراج الهياي الهزكدة هف هياي حكض الديسي  ضهف هتطمبات الهكاصفة األردىية لهياي الشرب لهقدار 
. الارعة االشعاعية السىكية

 
 

 هشركع ار هياي الديسي (51-6)الشكؿ 

 هكقع كزارة الهياي كالرم الرسهي: الهصدر
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2.6.6 المشروعات المستقبلية

1.2.6.6 مشروع ناقل البحرين

وهو من المشروعات االستراتيجية الواعدة خالل السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يضيف ما يقارب 570 مليون 
متر مكعب سنويا من المياه الصالحة لالستخدامات المنزلية، وذلك بحلول عام 2022، وسينتج عنه 400-450 مليون 
متر مكعب تقريبا من المياه المعالجة والتي يمكن أن تستخدم في عمليات الري بعد خلطها بمياه الجريان السطحي 

ومياه الفيضان.
شكل )6-52( مشروع ناقل البحرين

2.2.6.6 تحسين طرق معالجة الحمأة والتخلص منها

إنتهت وزارة المياه والري من دراسة عروض التأهيل المقدمة من الشركات االستشارية، الخاصة بمشروع حماية 
المناخ من قطاع الصرف الصحي في األردن )تحسين طرق معالجة الحمأة والتخلص منها(، والتي تتضمن تركيب 
التصميم  أعمال  تنتهي  أن  المقرر  ومن  العرب.  ووادي  المركزية  إربد  محطتي  في  السائلة  الحمأة  تجفيف  وحدات 
لوحدات التجفيف في المحطات المذكورة نهاية عام 2015، حيث سيجري طرح عطاءات التنفيذ للمقاولين للمباشرة 

بالعمل في بداية عام 2016.

 
 
 

202 
 

 المشروعات المستقبمية 2.6.6

 مشروع ناقؿ البحريف 1.2.6.6

ك هف الهشركعات االستراتياية الكاعدة خبلؿ السىكات القادهة، كهف الهتكقع أف يضيؼ ها   ٌك
 هميكف هتر هكعب سىكيا هف الهياي الصالحة لبلستخداهات الهىزلية، كذلؾ بحمكؿ عاـ 570يقارب 
 هميكف هتر هكعب تقريبا هف الهياي الهعالاة كالتي يهكف أف تستخدـ 450-400، كسيىتج عىً 2022

 .في عهميات الرم بعد خمطٍا بهياي الارياف السطحي كهياي الفيضاف

 هشركع ىاقؿ البحريف (52-6)الشكؿ 

 
 

 تحسيف طرؽ معالجة الحمأة والتخمص منيا 2.2.6.6

إىتٍت كزارة الهياي كالرم هف دراسة عركض التأٌيؿ الهقدهة هف الشركات االستشارية، الخاصة 
تحسيف طرؽ هعالاة الحهأة كالتخمص )بهشركع حهاية الهىاخ هف قطاع الصرؼ الصحي في األردف 

كهف . ، كالتي تتضهف تركيب كحدات تافيؼ الحهأة السائمة في هحطتي إربد الهركزية ككادم العرب(هىٍا
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الفصل السابع: قطاع الغالف الجوي

الغالف الجوي سبب الستمرار الحياة على سطح األرض، يقي من األشعة فوق البنفسجية الضارة والنيازك 	 
والشهب.

يساهم في تنظيم وتوزيع درجات الحرارة وبخار الماء، وتنتقل فيه األصوات وينظم انتشار الضوء.	 

أهمية إعداد استراتيجية وطنية لنوعية الهواء المحيط	 

تبني طرق اإلنتاج األنظف والحد/ تخفيف التلوث يساهم في الحد من تلوث الهواء المحيط	 

آلدارة بيئية سليمة يجب مراقبة اإلنبعاثات ونوعية الهواء المحيط في كافة مناطق المملكة خاصة المناطق 	 
الصناعية والحدودية.

مراجعة وتحديث المواصفات الوطنية المتعلقة بنوعية الهواء	 

أهم العوامل المؤثرة في التغير المناخي: التعرض، الهشاشة، التأثير، والقدرة على الصمود	 

أهم آثار تغير المناخ على المياه: تراجع الهطول، ازدياد التبخر، نقص تغذية المياه الجوفية.	 

أهم آثار تغير المناخ على الزراعة: تراجع اإلنتاجية، تهديد األمن اإلجتماعي للمجتمعات الزراعية، زيادة 	 
مخاطر األمن الغذائي، تغير أنماط الزراعة وتنوع المحاصيل وتقنيات الري.

أهم آثار تغير المناخ على التنوع الحيوي: تقلص الغابات وتدهور الموائل.	 

أهم آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية: حدوث فيضانات، هطول كثيف خالل فترة قليلة، ارتفاع 	 
الحرارة، ارتفاع مستويات تراكيز ثاني اوكسيد الكربون ودرجة الحموضة، وانخفاض مستوى المياه في 

البحر الميت.

أهم آثار تغير المناخ على الصحة العامة: انخفاض كميات األمطار والمياه لإلستخدامات المنزلية، الضربات 	 
الشمسية، ارتفاع مستويات نمو الجراثيم وظهور أمراض ناشئة، وارتفاع في األمراض التنفسية والربو

األوزون: تمكن األردن من التخلص من الهيدروكلوروفلوروكاربون، الهالونات، ورابع كلوريد الكربون، 	 
وكلوروفلوروالميثيل قبل الموعد المحدد بثالث سنوات.

اإلشعاع: ويعتمد تأثيره على: معدل الجرعة، حساسية الجسم، العمر والحالة الصحية.	 

أهم العوامل التي تؤثر في التلوث السمعي: مدة التعرض، شدة الصوت وحدته، فجائية الصوت والمسافة 	 
عن مصدر الصوت.
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المقدمة 

يحيط بالكرة األرضية طبقة من الغازات تدعى بالغالف الجوي، الذي يؤدي دوراً مهما ورئيساً في الحياة على سطح 
الكرة األرضية )صندوق 7-1(. يشكل النيتروجين نسبة 78%، واألكسجين نسبة21% من حجمه، أما الباقي فيتألف 
معظمه من األرجون وبخار الماء، وثاني أكسيد الكربون. ويتكون من أربع طبقات طبقا إلختالف درجـات الحـرارة: 
والثيرموسفير)الغالف  األوسط(  الميزوسفير)الغالف  العليا(،  الجوية  الستراتوسـفير)الطبقة  التروبوسفير،  طبقة 
بين 17 كم عند خط  الطبقة  التروبوسفير، ويتراوح عمق هذه  الجوي داخل  الغالف  أرباع  الحراري(. وتقع ثالثة 

اإلستواء، و7 كم عند القطبين.

صندوق )7 - 1( دور الغالف الجوي في الحياة على سطح األرض 

يزود الكائنات الحية بالهواء للتنفس، ففي كل يوم يحتاج االنسان إلى حوالي 15 كغم من الهواء مقارنة بـ 3 	 
كغم من الماء وكغم من الطعام.

يحمي سطح األرض من األشعة فوق البنفسجية الضارة، والنيازك والشهب.	 
يساهم في تنظيم وتوزيع درجات الحرارة وبخار الماء على سطح الكرة األرضية.	 
تنتقل فيه األصوات وينظم انتشار الضوء.	 

يحدث تلوث الغالف الجوي عند دخول مواد غريبة إليه، تكون معلقة في الجو بصورة صلبة أو سائلة أو غازية 
و/أو عند حدوث تغيير مهم في النسب المكونة له، يؤدي إلى ضرر على صحة وراحة اإلنسان وسالمة البيئة. إن 
نوعية الهواء تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة اإلنسان وراحته، حيث أن اإلنسان، ال بديل له عن تنفس 
الهواء المتوفر، مهما كانت نوعيته ودرجة تلوثه، بينما قد يتمكن من تجنب شرب الماء الملوث، أو أكل الغذاء الفاسد.

تساهم العديد من المصادر في تلوث الهواء بدرجات متفاوتة في األردن، أهمها: النشاطات الصناعية واإلنشائية، 
والخدمية، ووسائط النقل المختلفة، ومحطات توليد الطاقة، والنفايات الصلبة ومكاب النفايات، ومحطات تنقية المياه 
العادمة المنزلية والصناعية، والمصادرالطبيعية. حيث أن ارتفاع عدد السكان، والنمو االقتصادي زاد الضغط على 
النشاطات الخدمية، وأدى إلى توسع في القطاع الصناعي، وزيادة عدد المركبات، وكثافة حركة السير على الطرق 

الداخلية والخارجية، بخاصة في المناطق ذات التعداد السكاني المرتفع. 

التغير المناخي، تآكل  التلوث، حالة نوعية الهواء المحيط والداخلي، حالة  لمسببات  يتضمن هذا الفصل عرضاً 
بناء على  والتنمية،  والبيئة،  العامة،  الصحة  منها على  وتأثير كل  اإلشعاع والضجيج،  األوزون، ومستويات  طبقة 
دراسات وبرامج رصد وطنية. كما يتضمن عرضاً ألهم االستجابات الوطنية من سياسات وتشريعات، وخطط عمل 

ومشروعات، وتوصيات لتحسين الوضع الحالي. 

1.7 الهواء المحيط 

1.1.7 مصادر ومسببات تلوث الهواء المحيط 

للغبار  المثيرة  السريعة  الرملية والرياح  أن تكون طبيعية كالعواصف  يمكن  الهواء  تلوث  إن مصادر ومسببات 
الطبيعي وحرائق الغابات والبراكين، أو بسبب النشاطات البشرية. وتبين األجزاء التالية مصادر ومسببات التلوث في 

األردن من النشاطات البشرية.

مسببات التلوث من المصادر الثابتة	 

قطاع الصناعة 

الصناعة  وحجم  نوعية  التالية:  العوامل  حسب  الهواء  تلوث  في  متفاوتة  بدرجات  الصناعية  النشاطات  تشترك 
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بعد صدور  أو  قبل  إنشائه  للمصنع وتاريخ  التشغيلي  البيئة، والعمر  لها ودرجة خطورتها على  التابعة  والنشاطات 
من  المنبعثة  بالملوثات  التحكم  وكفاءة  ودرجة  المستخدمة،  والتكنولوجيا   ،2005 عام  البيئي  األثر  تقييم  تعليمات 

المصادر الثابتة كالمداخن، وبرامج المراقبة الدورية لتراكيز الملوثات المنبعثة.

القطاع الخدمي

العديد من المحالت التجارية، والمستشفيات، والفنادق، والمطاعم، تؤدي نشاطاتها إلى تلويث الهواء. كذلك فإن 
السيارات ودهانها، ومساكب الرصاص  الحـدادة، والمناجر، وصيانة  النشاطات الحرفية كمعامل البالط، ومشاغل 
وخالطات اإلسفلت تنتج العديد من ملوثات الهواء والضوضاء. كما تساهم مكاب النفايات في تلوث الهواء النبعاث 

غاز الميثان والروائح الكريهـة، وكذلك االنبعاثات الناجمة عن الحرق العشوائي.

قطاع اإلنشاءات

يساهم قطاع اإلنشاءات بشكل مباشر في تلوث الهواء بخاصة بالجسيمات المنبعثة نتيجة لعمليات وطرق االنتاج 
المستخدمة في المرامل، والمحاجر، والكسارات، وأنشطة إنشاء األبنية، وفتح وتعبيد الطرق، ومقالع ومناشير الحجر 

وخالطات الباطون الجاهز.

محطات معالجة المياه العادمة

لتنقية مياه الصرف الصحي، ينتج عنها ملوثات من أهمها كبريتيد  يوجد في األردن 28 محطة  انفاً  وكما ذكر 
الهيدروجين، وغاز الميثان، والرائحة الكريهة.

القطاع الصحي

يساهم القطاع الصحي في تلوث الهواء من خالل عمليات حرق النفايات الطبية، بخاصة إذا كانت هذه المحارق 
المستخدمة قديمة وغير كفؤة، فيزيد حجم التلوث الناتج عنها.

قطاع توليد الطاقة

يساهم هذا القطاع في انبعاث ملوثات الهواء وغازات الدفيئة الناجمة عن حرق الوقود بأشكاله.

قطاع النقل

يعد قطاع النقل )البري، والبحري، والجوي( مساهماً رئيساً لتلوث الهواء بخاصة مع الزيادة المستمرة في عدد 
المركبات وكثافة السير، حيث تعتمد نوعية وكمية الملوثات الناتجة عن عملية إحتراق الوقود في المركبات على عدد 
من العوامل منها؛ أنواع الوقود المستخدمة، وعمر المركبة وحالتها الفنية، وسعة المحرك وتصميمه، والطريقة التي 
يدار بها المحرك، وعملية الصيانة المستمرة له. ومن أهم الملوثات غازات أول أكسيد الكربون، والهيدروكربونات، 
وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والجسيمات الدقيقة، باإلضافة إلى ذلك توجد في محافظة العقبة مصادر 

خاصة لتلوث الهواء تتمثل فيما يلي:

تحميل الفوسفات والبوتاس في الميناء الصناعي، وتحميل النفط الخام ) ميناء النفط(. 	 

حركة البواخر والقطارات.	 

2.1.7 حالة الهواء المحيط

إن الخطوة األولى نحو مراقبة جودة ونوعية الهواء هي إنشاء شبكة مراقبة تشمل كافة المناطق المأهولة، بحيث 
لتحسين  الفاعلة،  الخطط االستراتيجية  الرصد في وضع  نتائج  للتلوث، واستخدام  المعرضة  المناطق  تحديد  يجري 
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نوعية الهواء، ووضع الخطط وتنفيذها لتصويب أوضاع المنشآت الملوثة، وتقليل االنبعاثات الصادرة منها. وتهدف 
برامج مراقبة نوعية الهواء المحيط إلى تحديد مستويات الملوثات الغازية، والجسيمات المستنشقة والدقيقة العالقة في 
الهواء في المناطق المأهولة والقريبة والمتأثرة بمصادرالتلوث المختلفة كالتجمعات والنشاطات الصناعية ومقارنتها 
بالحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم )2006/1140( كما هو مبين في 

الجدول رقم )7-1(. كما تهدف برامج المراقبة إلى تحقيق ما يلي:

تقييم التغيرالسنوي في نوعية الهواء المحيط في المناطق المرصودة.	 
مقارنة حالة نوعية الهواء المحيط في مناطق مختلفة من األردن حسب الظروف المختلفة مثل الموقع، والمناخ، 	 

وعدد السكان، وحجم الصناعات.
تقييم مدى االلتزام و/أو التقدم المحرز نحو تحقيق معايير نوعية الهواء المحيط.	 
تفعيل إجراءات المراقبة في حاالت الطوارئ التي تمنع أو تخفف حوادث تلوث الهواء.	 

وتراقب في الوقت الحالي، نوعية الهواء المحيط بشكل مستمر في 30 محطة رصد موزعة في معظم أرجاء المملكة، 
ويمكن اإلطالع على نتائج الرصد يومياً من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بشبكة مراقبة نوعية الهواء الوطنية، 

والذي يحلل نتائج الرصد مباشرة باالستناد إلى القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم )2006/1140(.

جدول )7-1(: الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي رصدتها برامج مراقبة نوعية الهواء 
في مناطق مختلفة من المملكة )القاعدة الفنية رقم 2006/1140(.
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محافظة العاصمة

من  الكثير  فيها  تتجمع  حيث   2008 عام  منذ  والجيزة  الموقر  لواء  الحاتمية/  في  الهواء  نوعية  بمراقبة  بوشر 
الصناعات العشوائية، وجرى أيضاً مراقبة نوعية الهواء في موقع قريب من مدينة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين 
الكثيفة  المناطق الصناعية والسكنية والشوارع  الصناعية/ عمان- سحاب منذ 2009، وفي سبعة مواقع قريبة من 

الحركة منذ عام 2014.

وتجري مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبريت و/أو أكاسيد النيتروجين، و/أو أول أكسيد الكربون، و/أو األوزون، 
الحاتمية والموقر  الكبرى والحد بين  و/أو الجسيمات  )PM10( و)PM2.5(، في مديرية صيانة الجيزة/أمانة عّمان 
وحدائق الملك حسين وأمانة عمان الكبرى وماركا-المحطة ومدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية في سحاب وفي 
موقع يقع إلى الجنوب الشرقي من هذه المدينة وشارع الجامعة األردنية في صويلح وحديقة اليرموك في وادي الرمم 

ومجمع الشمال في طبربور.
 

محافظة الزرقاء

منطقة الهاشمية:

تتعرض بلدة الهاشمية النبعاث ملوثات الهواء الناجمة بشكل رئيس عن النشاطات الصناعية الموجودة والمحيطة 
في المنطقة. ويوجد أربعة مصادر ثابتة تساهم بدرجات متفاوتة في تلوث الهواء هي:

مصفاة البترول األردنية.	 

محطة الحسين الحرارية.	 

محطة السمرا لتنقية المياه العادمة المنزلية.	 

محطة السمرا لتوليد الكهرباء.	 

من  فيها %52  يتركز  والتي  الزرقاء  محافظة  في  المختلفة  الصناعية  النشاطات  تسببه  الذي  التلوث  إلى  إضافة 
الكثيف،  السير  المنطقة، وحركة  المتواجدة في هذه  العمل والحرف  ينتج عن ورش  تقريبا، وما  المصانع األردنية 
واإلدارة غير الكفؤة للنفايات السائلة والصلبة. وتحسب منطقة الهاشمية من بؤر التلوث الساخنة . وجرى التركيز 
على رصد مستويات الملوثات الغازية المنبعثة من مصادر تلوث الهواء المختلفة المحيطة بتلك المنطقة )ثاني أكسيد 
الكهربائي،  التدريب  )مركز  محطات  ثالث  في  والنيتروجين(  الكربون  وأكاسيد  الهيدروجين،  وكبريتيد  الكبريت، 
ومدرسة أم شريك، ومدرسة ابن االنباري(، بحيث تغطي أهم التجمعات السكانية القريبة من المصادر الرئيسة الثابتة 
لتلوث الهواء المحيط في هذه المنطقة والواقعة تحت تأثير إتجاه الرياح السائدة بالنسبة لمصادر التلوث وبشكل مستمر 

منذ أوائل التسعينات. 

الرصيفة:

تعد الرصيفة  ثاني أكبر مدينة في محافظة الزرقاء والتي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عمان. ومن المصادر 
الرئيسة لتلوث الهواء في هذه المنطقة األنشطة الصناعية مثل المواد الغذائية، والصناعات البالستيكية، والدباغة، 
والمنظفات ومستحضرات التجميل، باإلضافة إلى حركة المرور. شرع بمراقبة نوعية الهواء في هذه المنطقة المعرضة 
للتلوث منذ 2008 بشكل مستمر. حيث يراقب في بلدية الرصيفة تركيز ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين 
 )PM10( التي تنتج من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة. كما تجري مراقبة تركيز الجسيمات
لقربها من النشاطات الصناعية الثقيلة والخفيفة كالحرف والمشاغل والشوارع الرئيسة وبقايا مناجم الفوسفات، إضافة 

لما تتعرض له من الغبار الطبيعي.
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مدينة الزرقاء

شرع منذ عام 2014 بمراقبة نوعية الهواء في ثالثة مواقع )منطقة صناعية بالقرب من المصانع، ومنطقة سكنية 
في حديقة البنك العربي، ومنطقة كثيفة الحركة في منطقة وادي الحجر(، حيث يراقب تركيز ثاني أكسيد الكبريت و/

.)PM10( أو أكاسيد النيتروجين و/أو أول أكسيد الكربون و/أو الجسيمات

محافظة إربد 

  ) PM2.5( يجري رصد تركيز كل من ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون والجسيمات
بشكل مستمر في محطة تقع داخل مدينة الحسن الصناعية في إربد. وبوشر بمراقبة نوعية الهواء منذ 2014 في 
موقعين )منطقة سكنية في شارع البارحة ومنطقة كثيفة الحركة في مدينة الحسن الرياضية(، حيث يراقب تركيز ثاني 

.)PM10( أكسيد الكبريت و/أو أكاسيد النيتروجين و/أو أول أكسيد الكربون و/أو األوزون  و/أو الجسيمات

محافظة المفرق 

   جرى الرصد في جمعية البيئة األردنية الواقعة في مدينة المفرق للفترة 2008/7/1-2009/5/6. حيث يقع 
من مزارع  القريبة نسبياً  الخالدية  لبلدية  الرصد  ثم تغير موقع  منه مزارع دواجن ومقالع،  تقريباً  وعلى بعد 3 كم 
)مثل  الصناعية  المنشآت  المنطقة  هذه  في  الهواء  لتلوث  الرئيسة  المصادر  ومن  األبيض.  إسمنت  ومصنع  األبقار 
صناعة اإلسمنت والكسارات(، ومزارع األبقار والدواجن والغبار الطبيعي، إضافةً إلى حركة المرور على الطريق 
العام بين الزرقاء والمفرق. ويراقب تركيز ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين في الخالدية حيث أنها تنتج من 
حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة. كما يراقب تركيز الجسيمات )PM10( في الخالدية لقربها من 

النشاطات الصناعية والشوارع الرئيسة، وتراقب مستويات األمونيا لقربها من مزارع األبقار.
 

محافظة الكرك 

  واختير موقع الرصد ليكون معبراً عن المناطق السكنية األقرب لمصادر التلوث من الصناعات المختلفة في مدينة 
الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية في الكرك. إذ تعد صناعة األلبسة فيها من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء المحيط 
بالملوثات الغازية الناتجة من إحتراق الوقود، والجسيمات الدقيقة الناتجة عن إحتراق الوقود وعمليات االنتاج. تراقب 
نوعية الهواء في موقع واحد يقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة وترصد فيه الجسيمات )PM2.5( منذ 2009 وغاز 

ثاني أكسيد الكبريت خالل الفترة 2013/2012.

محافظة البلقاء

البقعة:

   هذا المخيم هو األكبر في األردن، ويقع في لواء عين الباشا، وعلى بعد 20 كيلو متراً إلى الشمال من مدينة 
عمان. ومن مصادر تلوث الهواء الرئيسة في المنطقة؛ محطة معالجة مياه الصرف الصحي، واألنشطة الصناعية 
مثل التعدين وتصنيع الجير والجبس، وإزدحام حركة المرور. لقد جرى مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد 
النيتروجين في المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي )مديرية زراعة عين الباشا(، حيث أنها تنتج من حرق 
الهيدروجين  وكبريتيد   ،)PM2.5( الجسيمات  تركيز  يراقب  كما  والثقيلة.  الخفيفة  والمركبات  الصناعات  في  الوقود 

لقربها من محطة تنقية المياه العادمة. 

الفحيص والقادسية

حيث رصدت الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يساوي أو يقل عن 10 ميكرون حول مصانع اإلسمنت في 
كل من مدينة الفحيص/محافظة البلقاء وبلدة القادسية )منطقة الرشادية(/محافظة الطفيلة في  ثالث محطات لكل منها. 

تبين االشكال من )7-1( الى )7-24(  نتائج مراقبة نوعية الهواء المحيط  خالل ) 2014-2002(.
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شكل )7-1(: المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد الكبريت )جزء في المليون(

شكل )7-2(: المعدالت الساعية لغاز ثاني أكسيد الكبريت )جزء في المليون(

 
 
 

213 
 

( ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز ثاىي أكسيد الكبريت : (1-7)شكؿ 

 
 (جزء في المميوف)أعمى المعدالت الساعية لغاز ثاني أكسيد الكبريت : (2-7)شكؿ 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14
(   جزء فً الملٌون)المعدالت السنوٌة لغاز ثانً أكسٌد الكبرٌت 

الكهربائيالتدريبمركز الزرقاء-الهاشمية/ األنباريابنمدرسة الزرقاء-الهاشمية/ شريكأممدرسة الزرقاء-الهاشمية/
البلقاء-البقعة عّمان-الجيزة المفرق
الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر إربد
عّمان-سحاب الكرك حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عّمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ المصانعمنطقة - البلديالمسلخ الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ بهالمسموحالسنويالمعدل المليونفيجزء 0.04) )

0

1

2

3

4

5

6

7

(جزء فً الملٌون)أعلى المعدالت الساعٌة لغاز ثانً أكسٌد الكبرٌت 

الكهربائيالتدريبمركز الزرقاء-الهاشمية/ األنباريابنمدرسة الزرقاء-الهاشمية/ شريكأممدرسة الزرقاء-الهاشمية/
البلقاء-البقعة عّمان-الجيزة المفرق
الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر إربد
عّمان-سحاب الكرك حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عّمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ المصانعمنطقة - البلديالمسلخ الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ بهالمسموحالساعيالمعدل المليونفيجزء 0.3) )

 
 
 

213 
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شكل )7-3(: المعدالت اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت )جزء في المليون(

شكل )7-4(: نسب التجاوزات الساعية لغاز ثاني أكسيد الكبريت )%(
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شكل )7-5(: نسب التجاوزات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت )%(

شكل )7-6(: المعدالت السنوية لغاز كبريتيد الهيدروجين )جزء في المليون(
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 )%(ىسب التااكزات اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الكبريت : (5-7)شكؿ 

 
( ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (6-7)شكؿ 
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 )%(ىسب التااكزات اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الكبريت : (5-7)شكؿ 

 
( ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (6-7)شكؿ 
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شكل )7-7(: المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين )جزء في المليون(

شكل  )7-8(: المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين )جزء في المليون(
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( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (7-7)شكؿ 

 
( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (8-7)شكؿ  
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( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (7-7)شكؿ 

 
( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (8-7)شكؿ  
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شكل )7-9(: نسب التجاوزات الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين )%(

شكل )7-10(: نسب التجاوزات اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين )%(
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)%( ىسب التااكزات الساعية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (9-7)شكؿ 
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 )%(ىسب التااكزات اليكهية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (10-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (11-7)شكؿ 

 

(جزء فً الملٌون)المعدالت السنوٌة لغاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن 

الكهربائيالتدريبمركز الزرقاء-الهاشمية/ البلقاء-البقعة عّمان-الجيزة
المفرق الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر
إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-
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شكل )7-11(: المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في المليون(

شكل )7-12(: المعدالت الساعية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في المليون(

 
 
 

218 
 

 )%(ىسب التااكزات اليكهية لغاز كبريتيد الٍيدركايف : (10-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (11-7)شكؿ 

 

(جزء فً الملٌون)المعدالت السنوٌة لغاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن 

الكهربائيالتدريبمركز الزرقاء-الهاشمية/ البلقاء-البقعة عّمان-الجيزة
المفرق الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر
إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-

 
 
 

219 
 

( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (12-7)شكؿ 

 
( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (13-7)شكؿ 
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المفرق الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر
إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-
الجامعةشارع عّمان/صويلح- الرياضيةالحسنمدينة إربد/ بهالمسموحالساعيالمعدل المليونفيجزء 0.21) )
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إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-
الجامعةشارع عّمان/صويلح- الرياضيةالحسنمدينة إربد/ بهالمسموحاليوميالمعدل المليونفيجزء 0.08) )
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شكل )7-13(: المعدالت اليومية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في المليون(

شكل )7-14(: نسب التجاوزات اليومية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين )%(
 
 
 

220 
 

 )%(ىسب التااكزات اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (14-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز أكؿ أكسيد الكربكف : (15-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز أكؿ أكسيد الكربكف : (16-7)شكؿ 
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المفرق الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر
إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي إربد/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-
الجامعةشارع عّمان/صويلح- الرياضيةالحسنمدينة إربد/

 
 
 

219 
 

( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (12-7)شكؿ 

 
( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (13-7)شكؿ 
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الكهربائيالتدريبمركز الزرقاء-الهاشمية/ البلقاء-البقعة عّمان-الجيزة
المفرق الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر
إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-
الجامعةشارع عّمان/صويلح- الرياضيةالحسنمدينة إربد/ بهالمسموحالساعيالمعدل المليونفيجزء 0.21) )
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الكهربائيالتدريبمركز الزرقاء-الهاشمية/ البلقاء-البقعة عّمان-الجيزة
المفرق الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر
إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي عمان/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-
الجامعةشارع عّمان/صويلح- الرياضيةالحسنمدينة إربد/ بهالمسموحاليوميالمعدل المليونفيجزء 0.08) )
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شكل )7-15(: المعدالت السنوية لغاز أول أكسيد الكربون )جزء في المليون(

شكل )7-16(: المعدالت الساعية لغاز أول أكسيد الكربون )جزء في المليون(
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 )%(ىسب التااكزات اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (14-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز أكؿ أكسيد الكربكف : (15-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز أكؿ أكسيد الكربكف : (16-7)شكؿ 
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الكهربائيالتدريبمركز الزرقاء-الهاشمية/ البلقاء-البقعة عّمان-الجيزة
المفرق الزرقاء-الرصيفة عّمان-الموقر
إربد عّمان-سحاب حسينالملكحدائق عّمان/

الكبرىعّمانأمانة عّمان/ عّمان/المحطة-ماركا الصناعيةالثانيعبدهللاالملكمدينة عّمان/سحاب-
اليرموكحديقة - الرمموادي إربد/ الحجرواديصحيمركز الزرقاء/ البلديالمسلخالمصانعمنطقة الزرقاء /

العربيالبنكحديقة الزرقاء/ البارحةشارع إربد/ الشمالمجمع عّمان/طبربور-
الجامعةشارع عّمان/صويلح- الرياضيةالحسنمدينة إربد/

 
 
 

221 
 

 
 

 (ازء في الهميكف)ساعات لغاز أكؿ أكسيد الكربكف -8أعمِ هعدالت : (17-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز ثاىي أكسيد الكربكف : (18-7)شكؿ 
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شكل )7-17(: معدالت 8-ساعات لغاز أول أكسيد الكربون )جزء في المليون(

 شكل )7-18(: المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون )جزء في المليون(
 
 

222 
 

 
 

 (3ـ/هيكركغراـ)تراكيز غاز األهكىيا في الهفرؽ : (19-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز األكزكف : (20-7)شكؿ 

 
 
 

221 
 

 
 

 (ازء في الهميكف)ساعات لغاز أكؿ أكسيد الكربكف -8أعمِ هعدالت : (17-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز ثاىي أكسيد الكربكف : (18-7)شكؿ 
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شكل )7-19(: تراكيز غاز األمونيا في المفرق )ميكروغرام/م3(

شكل )7-20(: المعدالت السنوية لغاز األوزون )جزء في المليون(

 
 
 

222 
 

 
 

 (3ـ/هيكركغراـ)تراكيز غاز األهكىيا في الهفرؽ : (19-7)شكؿ 

 
 

 (ازء في الهميكف)الهعدالت السىكية لغاز األكزكف : (20-7)شكؿ 

 
 
 

223 
 

 
 

 (ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز األكزكف : (21-7)شكؿ 
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شكل )7-21(: المعدالت الساعية لغاز األوزون )جزء في المليون(

شكل )7-22(: معدالت 8-ساعات لغاز األوزون )جزء في المليون(
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 (ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز األكزكف : (21-7)شكؿ 
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 (ازء في الهميكف)ساعات لغاز األكزكف -8أعمِ هعدالت : (22-7)شكؿ 

 
 

 (3ـ/هيكركغراـ )(PM2.5 كPM10)الهعدالت السىكية لتراكيز الاسيهات : (23-7)شكؿ 
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شكل )7-23(: المعدالت السنوية لتراكيز الجسيمات )PM10 و PM2.5( )ميكروغرام/م3(

)%( )PM2.5و PM10( نسب تجاوز المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات :)شكل )7-24
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 (ازء في الهميكف)ساعات لغاز األكزكف -8أعمِ هعدالت : (22-7)شكؿ 
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 ( )%(PM2.5 كPM10)ىسب تااكز الهعدالت اليكهية لتراكيز الاسيهات : (24-7)شكؿ 

 
 
 

 :محافظة العقبة
كيكاد فيٍا هىطقة . تعد هديىة العقبة الهىفذ البحرم الكحيد، كالهىطقة السياحية األكلِ في الههمكة

 كيارم تصديركاستيراد هعظـ البضائع عف طريؽ .صىاعية تحتكم عمِ العديػد هف الصىاعات الهختػمفة
كتقـك هىطقة العقبة االقتصادية الخاصة ههثمة بهفكضية شؤكف البيئة، بتىفيذ رقابة . ٌذا الهيىاء الرئيس

لىكعية الٍكاء الهحيط تشهؿ رقابة ىكعية الٍكاء الهحيط  بشكؿ هستهر في الهديىة، كالهىطقة الصىاعية 
الاىكبية، كقياس هقدار التمكث الهىبعث هف الهصادر الهختمفة هثؿ هداخف الهصاىع كالهركبات كىكعية 

كتقكهبتحريؾ هختبر هتىقؿ حسب الحااة إلِ هىاطؽ . الٍكاء في بيئة العهؿ كهستكيات الضايج
. الهشركعات الصىاعية كالهشركعات التىهكية كالهىاطؽ الهكتظة بالهركبات

يصاؿ الهعمكهات لمعاهة كلصاىعي  يقكـ هركز هعمكهات ىكعية الٍكاء باستقباؿ كهعالاة كا 
حيث يرتبط بالهركز شاشات عرض إحداٌها في الهديىة هرتبطة بهحطة . القراربشكؿ هتكاصؿ كهباشر

الهديىة، كاألخرل في الاىكب هرتبطة بهحطة الاىكب، كتتادد الهعمكهات بشكؿ تمقائي كفقا لفترات زهىية 
كفي ظؿ التطكرات االقتصادية كالصىاعية التي تشٍدٌا هديىة العقبة هف خبلؿ إىشاء هىظكهة . هىتظهة

 بإىشاء هحطة رقابة 2014الهكاىئ الاديدة قاهت سمطة هىطقة العقبة كبدعـ هف اإلتحاد األكركبي عاـ 
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محافظة العقبة:

تعد مدينة العقبة المنفذ البحري الوحيد، والمنطقة السياحية األولى في المملكة. ويوجد فيها منطقة صناعية تحتوي 
على العديـد من الصناعات المختـلفة. ويجري تصدير واستيراد معظم البضائع عن طريق هذا الميناء الرئيس. وتقوم 
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ممثلة بمفوضية شؤون البيئة، بتنفيذ رقابة لنوعية الهواء المحيط تشمل رقابة نوعية 
الهواء المحيط  بشكل مستمر في المدينة، والمنطقة الصناعية الجنوبية، وقياس مقدار التلوث المنبعث من المصادر 
المختلفة مثل مداخن المصانع والمركبات ونوعية الهواء في بيئة العمل ومستويات الضجيج. وتقوم بتحريك مختبر 

متنقل حسب الحاجة إلى مناطق المشروعات الصناعية والمشروعات التنموية والمناطق المكتظة بالمركبات. 
يقوم مركز معلومات نوعية الهواء باستقبال ومعالجة وإيصال المعلومات للعامة ولصانعي القرار بشكل متواصل 
المدينة، واألخرى في الجنوب  المدينة مرتبطة بمحطة  ومباشر. حيث يرتبط بالمركز شاشات عرض إحداهما في 
مرتبطة بمحطة الجنوب، وتتجدد المعلومات بشكل تلقائي وفقا لفترات زمنية منتظمة. وفي ظل التطورات االقتصادية 
والصناعية التي تشهدها مدينة العقبة من خالل إنشاء منظومة الموانئ الجديدة قامت سلطة منطقة العقبة وبدعم من 
المنطقة  جنوب  الجديد  الميناء  موقع  في  المحيط  الهواء  نوعية  رقابة  محطة  بإنشاء  عام 2014  األوروبي  اإلتحاد 
الخاصة إستكماالً لدور السلطة في المحافظة على البيئة ورقابة عناصرها بشكل دوري،  وتكمن أهمية إنشاء هذه 
المحطة حيث تسود رياح شمالية معظم أوقات العام، أنه يمكن من رصد وقياس نوعية الهواء المحيط  بشكل مستمر 

وبدقة ضمن المنطقة الحدودية.

شكل )7-25( شاشة عرض معلومات نوعية الهواء المحيط.
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ىكعية الٍكاء الهحيط في هكقع الهيىاء الاديد اىكب الهىطقة الخاصة إستكهاالن لدكر السمطة في 
ا بشكؿ دكرم،  كتكهف أٌهية إىشاء ٌذي الهحطة حيث تسكد رياح  الهحافظة عمِ البيئة كرقابة عىاصٌر
شهالية هعظـ أكقات العاـ، أىً يهكف هف رصد كقياس ىكعية الٍكاء الهحيط  بشكؿ هستهركبدقة ضهف 

. الهىطقة الحدكدية

 .شاشة عرض هعمكهات ىكعية الٍكاء الهحيط (25-7)شكؿ 
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شكل )7-26(: المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات )PM10( ميكروغرام/م3

شكل )7-27(: المعدالت اليومية لغاز األمونيا )ميكرو غرام/م3( 

شكل )7-28(: المعدالت اليومية لغاز أول أكسيد النيتروجين جزء في المليون
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 3ـ/هيكركغراـ (PM10)أعمِ الهعدالت اليكهية لتراكيز الاسيهات : (26-7)شكؿ 

 
 

(3ـ/هيكرك غراـ)أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز األهكىيا : (27-7)شكؿ 

 
 أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز أكؿ أكسيد الىيتركايف ازء في الهميكف: (28-7)شكؿ 
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شكل )7-29(: المعدالت اليومية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في المليون(

شكل )7-30(: المعدالت اليومية لغاز األوزون جزء في المليون

شكل )7-31(: المعدالت اليومية لغاز أول اكسيد الكربون جزء في المليون
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 (ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (29-7)شكؿ 

 
 أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز األكزكف ازء في الهميكف: (30-7)شكؿ 

 
  اليكهية لغاز أكؿ اكسيد الكربكف ازء في الهميكفأعمِ الهعدالت: (31-7)شكؿ 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

200920102011201220132014

(جشء فٍ انًهُىٌ)انًعذالد انُىيُخ نغبس ثبٍَ أكسُذ انُُززوجٍُ 

مدينة

جنوب

JS NO2 ppm

0

0.02

0.04

0.06

0.08

200920102011201220132014

انًعذالد انُىيُخ نغبس االوسوٌ جشء فٍ انًهُىٌ

مدينة

جنوب O3 ppm

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6

200920102011201220132014

المعدالت  اليومية لغاز اول اكسيد الكربون جزء في المليون

مدينة

CO ppmجنوب

 
 
 

228 
 

 (ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت اليكهية لغاز ثاىي أكسيد الىيتركايف : (29-7)شكؿ 
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شكل )7-32(: المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين )جزء في المليون(

شكل )7-33(: المعدالت الساعية لغاز األوزون جزء في المليون

شكل )7-34(: المعدالت الساعية لغاز أول أوكسيد الكربون  )جزء في المليون(
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شكل )7-35(: المعدالت الساعية لغاز ثاني اكسيد الكبريت )جزء في المليون(

شكل )7-36(: المعدالت الساعية لغاز أول اكسيد النيتروجين )جزء في المليون(

شكل )7-37(: المعدالت الساعية لغاز ثاني اكسيد النيتروجين )جزء في المليون(
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( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز ثاىي اكسيد الىيتركايف : (37-7)شكؿ 
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 (ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت لكؿ ثهاىية ساعات لغاز األكزكف : (39-7)شكؿ 
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( ازء في الهميكف)أعمِ الهعدالت الساعية لغاز ثاىي اكسيد الىيتركايف : (37-7)شكؿ 
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شكل )7-38(: المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين )جزء في المليون(

شكل )7-39(: المعدالت لكل ثمانية ساعات لغاز األوزون )جزء في المليون(

شكل )7-40(: المعدالت لكل ثمانية ساعات لغاز أول اكسيد الكربون )جزء في المليون(
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مؤشرات نتائج القياس من محطات الرصد في العقبة:

بينت نتائج مراقبة نوعية الهواء المحيط في مدينة العقبة خالل الفترة 2009-2014، أن نوعية الهواء تقع ضمن 
الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 2006/1140 باستثناء بعض التجاوزات لمستويات الجسميات 
العالقة )PM10(. وتعود هذه التجاوزات إلى الغبار الطبيعي القادم من وادي عربة بواسطة الرياح الشمالية، وحركة 
المرور، وأنشطة البناء، وعمليات التفريغ والمناولة في الموانئ، وغبار الفوسفات الذي تنقله الرياح الجنوبية للمدينة. 
وللمحافظة على نوعية الهواء في المنطقة ضمن الحدود المسموحة، أنشأ رصيف متخصص لنقل الفوسفات ضمن 
نظام مغلق بالكامل، ونقل وتطوير الموانئ من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الصناعية الجنوبية، والمباشرة بإعادة 
تأهيل ميناء الرصيف الصناعي. كما تشير النتائج الى تجاوزمستويات غاز كبريتيد الهيدروجين  )H2S( في محطة 

الرصد الجنوبية، بسبب عمليات مناولة النفط الخام ضمن رصيف ميناء النفط، واتجاه الريح.

3.1.7 التوصيات في مجال الهواء المحيط

العمل على إعداد استراتيجية وطنية لنوعية الهواء المحيط في المملكة.. 1

االستمرار في مراقبة نوعية الهواء المحيط في مواقع الرصد الحالية، وزيادتها لتغطي كافة المناطق ضمن شبكة . 2
الحدودية،  المناطق  ذلك  بما في  للتلوث ودراسة مصادره  المعرضة  المناطق  تحديد  إلى  ليصار  رصد وطنية، 
وتنفيذ اإلجراءات )Air Quality Control( التي تضبط نوعية الهواء ضمن المواصفات الوطنية، وتحافظ 

على نوعيتها من التدهور في المناطق المطابقة. 

مراجعة وتحديث المواصفات القياسية األردنية المتعلقة بجودة ونوعية الهواء.. 3

استبدال الوقود الثقيل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، المستخدم حالياً لتوليد الكهرباء، بأنواع وقود . 4
أنظف تؤدي إلى انبعاثات أقل من الملوثات. 

اإلسراع بتنفيذ مشروعات مصفاة البترول األردنية إلنتاج وقود ذو نسب كبريت منخفضة.. 5

تطبيق مفهوم ومبادئ االنتاج األنظف واستخدام التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في كافة المنشآت التنموية ما أمكن.. 6

إنشاء واعتماد مختبرات خاصة بالديوكوسين والفيورين وأي ملوثات هواء ال يوجد امكانية لتحليلها حالياً.. 7

2.7 الهواء الداخلي 

1.2.7 حالة الهواء الداخلي في المملكة

من المهم أن نعرف نوعية الهواء داخل المباني والمنشآت )المساكن والمكاتب والمدارس والمستشفيات( ومالئمتها 
لحياة اإلنسان بخاصة إذ علمنا أن اإلنسان يقضي أكثر من 80% من الوقت داخل المباني. لذلك فالحاجة تقتضي البحث 
في مكونات الهواء الداخلي التي تؤثر على صحة وراحة القاطنين في مبنى ما. ويعد البحث في نوعية الهواء الداخلي 
أكثر أهمية من البحث في نوعية الهواء الخارجي إذ أن مستوى الملوثات في الهواء الداخلي قد تزيد من ضعف إلى 

خمسة أضعاف ملوثات الهواء الخارجي، حتى في المناطق الصناعية الحضرية. 

إن تلوث الهواء الداخلي معروف منذ القدم، وبخاصة في المناطق الريفية التي يكثر فيها استخدام الفحم والمخلفات 
النباتية والحيوانية كوقود، إال أن ملوثات الهواء الداخلي إختلفت مع وجود المباني الحديثة وأصبح لدينا  الزراعية 

مصطلح يعرف بمتالزمة مرض المباني. 
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2.2.7 الملوثات الشائعة للهواء الداخلي

التدخين: المباشر وغيرالمباشر وما ينتج عن دخان السجائر من جسيمات دقيقة متطايرة وأول اكسيد الكربون، . 1
وال يوجد في األردن إحصائية دقيقة تبين أعداد المدخنين بخاصة مع تحول البعض لتدخين األرجيلة األكثر تلويثاً. 
وتجدر اإلشارة في موضوع حالة الهواء الداخلي إلى دراسة قامت بها دائرة اإلحصاءات العامة عام 2010، 
للسكان  العام  التعداد  نتائج  إلى  استناداً  أسرة  ألف  بلغ حجمها 13  األسر  لعينة من  ممثل  إجراء مسح  تضمنت 

والمساكن لعام 2004.

وأظهرت الدراسة ما يلي :

61% من األسر في األردن فيها فرد واحد على األقل يدخن بشكل منتظم. 	 

94% من األسر التي فيها أفراد مدخنون، يقومون بالتدخين داخل المساكن.	 

72% من األسر في األردن لم تسمع بمصطلح التدخين السلبي أو القصري.	 

12% من األسر سبق ألحد أفرادها أن كان مدخنا ثم أقلع عن التدخين.	 

غاز الرادون: وهو غاز ذري ينتج عن التحلل االشعاعي للراديوم يتواجد في التكوينات الصخرية أو بعض مواد . 2
البناء نفسها، وهو مسؤول على األرجح عن آالف الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة سنوياً، ويمثل السبب الثاني 

لإلصابة بسرطان الرئة في الواليات المتحدة بعد التدخين. 

أول اكسيد الكربون CO: وهو غاز عديم اللون والرائحة، ينتج بسبب اإلحتراق غيرالكامل للوقود اإلحفوري. . 3
وحسب منظمة الصحة العالمية WHO فإن 3 مليار نسمة يقومون بحرق الكتل البيولوجية من حطب وروث 
ومخلفات زراعية وفحم، على نيران مكشوفة أو مواقد مسربة للدخان ألغراض الطهي وتدفئة المنازل، وينتج 
عنها 3.8 مليون حالة وفاة سنوياً نتيجة اإلصابة بأمراض غير سارية كالسكتة الدماغية، ومرض القلب األقفاري، 
واالنسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة. حيث يؤدي تلوث الهواء الداخلي إلى التقليل من مقدرة الدم على حمل 
إلى انخفاض الوزن عند  المنازل والمباني  للهواء داخل  الداخلي  التلوث  بيانات تثبت صلة  األكسيجين، وهناك 

الوالدة واإلصابة بالسل والساد )الكتاراكت( وسرطان األنف والحنجرة.

المركبات العضوية المتطايرة : مثل الفورمالدهايد، والدهانات، والمواد الالصقة والمبيدات الحشرية. . 4

 الرصاص: ويمثل أحد أهم أسباب تلوث الهواء الداخلي وأخطرها، حيث يتراكم في الجهاز العصبي وال يتمكن . 5
 5 عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  دماء  في  الرصاص  نسبة  »ارتفاع  دراسة  وفي  منه.  التخلص  من  الجسم 
سنوات« أجريت من قبل مديرية صحة البيئة عام 2008 تبين أن أهم أسباب ارتفاع نسبة الرصاص في دماء 
األطفال الممثلين لعينة الدراسة، هو العادات المجتمعية المتمثلة في استعمال مادة البخور في المنازل، والتدخين.

بعين اإلعتبار في . 6 باألخذ  المتنوعة، جديرة  للملوثات  انبعاث هائل  بما يصاحبها من  المنزلية: ولعلها  الحرائق 
دراسة حالة الهواء الداخلي.

العث والمواد العضوية وحبوب اللقاح وانتشار أغبرة األثاث داخل المباني مثل السجاد والموكيت لها درجة عالية . 7
من المخاطر والتأثير على نوعية الهواء داخل المباني.

الحرارة والرطوبة ومستوى التهوية وطرق تصميم المباني في األردن وبخاصة المناطق الريفية لهي مواضيع . 8
مهمة جدا في بحث حالة الهواء الداخلي.
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3.2.7 التوصيات في مجال الهواء الداخلي

إجراء دراسات لمراقبة وتقييم نوعية الهواء الداخلي، بخاصة في المستشفيات والمدارس والمساكن وتأثيره على 	 
الصحة.

إعداد مواصفات وطنية لنوعية الهواء داخل المباني.	 

تقييم العالقة بين نوعية الهواء المحيط ونوعية الهواء الداخلي. 	 

3.7 التغير المناخي 

يشكل التغير المناخي في وقتنا الحالي تحدياً أساسياً للبيئة واالقتصاد والتنمية. وكلما جرى التصدي آلثاره السلبية 
بشكل أسرع كانت الفرصة أفضل والتكلفة أقل. وقد عرفت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغيّر المناخ في مادتها 
األولى تغيّر المناخ بأنه )تغيّر في المناخ يعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغيّر 

في تركيب الغالف الجوي، ويضاف إلى تقلب المناخ الطبيعي، على مدى فترات زمنية متماثلة(.

وبدون تأثير الدفيئة الطبيعية، فإن متوسط درجة الحرارة على سطح األرض يكون أقل من نقطة تجمد الماء.      
وهكذا، تجعل ظاهرة اإلحتباس الحراري الطبيعية الحياة كما نعرفها ممكنة. ومع ذلك، زادت األنشطة البشرية، وفي 
مقدمتها حرق الوقود األحفوري وإزالة الغابات، ظاهرة اإلحتباس الحراري الطبيعية بشكل كبير مما تسبب في ارتفاع 
درجة حرارة األرض نتيجة زيادة تركيز غازات اإلحتباس الحراري في الغالف الجوي مع تزايد إنطالقها نتيجة 

النشاطات البشرية. 

   ومنذ الثورة الصناعية، أدت النشاطات البشرية، وباألخص استعمال الوقود األحفوري وإزالة الغابات وتغيير 
استخدامات األراضي، إلى إزدياد تراكيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي مما تسبب في ارتفاع معدالت درجات 

الحرارة لكوكب األرض. 

ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ الناتج عن النشاطات البشرية إلى:

نقصان في كمية المياه وتأثر نوعيتها في معظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة.	 

انخفاض االنتاجية الزراعية في جميع أنحاء المناطق المدارية وشبه المدارية.	 

تغييرات سلبية على الغابات والنظم البيئية والتنوع البيولوجي.	 

ارتفاع  مستوى سطح البحر، حيث يؤثر على أماكن تواجد عشرات الماليين من الناس الذين يعيشون في المناطق 	 
المنخفضة.

زيادة حاالت اإلصابة بالمالريا وحمى الضنك وغيرها من األمراض المنقولة في المناطق المدارية وشبه المدارية. 	 

1.3.7 حالة المناخ في األردن

تزايدت الدراسات المنشورة في األردن في السنوات العشر الماضية حول توثيق التوجهات التاريخية والتوقعات 
المستقبلية لحالة المناخ، حيث إستندت إلى بيانات دائرة األرصاد الجوية ووزارة المياه والري، فيما يتعلق بمعطيات 
ومؤشرات المناخ المختلفة المأخوذة في 27 محطة رصد مناخية منتشرة في البالد تقريباً. ومع تحسن أداء النماذج 
المناخية الحوسبية أصبح باإلمكان الوصول إلى قراءات أكثر دقة لحالة المناخ في الماضي، والتوصل إلى إستنتاجات 

وسيناريوهات أكثر يقيناً حول توقعات المستقبل. 
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جدول )7-2( إحصائيات معدالت التناقص او التزايد في أهم المؤشرات المناخية في األردن خالل األعوام 
 2014-1976

المتحدة  اتفاقية األمم  المرسلة لسكرتارية  الثالث  الوطنية  البالغات  المنشورة في تقرير  الدراسات  ولقد توصلت 
لتغير المناخ إلى أن هنالك تراجعا بمعدل 1.2 مم سنويا في الهطول المطري إضافة إلى زيادة بمعدل 0.02 درجة 

مئوية في درجات الحرارة. 

وتتفق السيناريوهات المتعلقة بالتنبؤ بحالة المناخ في األردن والمنشورة في تقرير البالغات الوطنية الثاني والثالث 
مع التنبؤات العالمية للهيئة الحكومية  الدولية حول تغير المناخ، وتشير إلى مستقبل يتجه نحو المزيد من االرتفاع في 
درجات الحرارة والتراجع في مستويات تساقط األمطار. وجرى إستنباط هذه السيناريوهات بواسطة استخدام نموذج 
حسابي للتنبؤ بمستقبل المناخ يعتمد على تقليص النطاق بحيث وصل إلى مستويات من التنبؤ حسب المناطق الجغرافية 
التي طبقت باستخدام نماذج  العربي  العالم  الوحيدة في  النتائج  النقطة واألخرى. وتعتبر هذه  تصل إلى 50 كم بين 
تقليص النطاق، وتشير إلى توجهات أكثر دقة لرسم مستقبل المناخ، حيث أن الفرصة متاحة لتحسين هذه التنبؤات مع 

تطور قدرة النماذج الحوسبية على تحليل البيانات. 

 وقد قورنت توقعات مستقبل المناخ في األردن مع السيناريوهات التي توقعتها الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ 
)IPCC( والتي تتضمن :

السيناريو . 1 القرن وهو  الدفيئة في منتصف  انبعاثات غازات  ثبوت مستوى  المتوسط )4.5( في حال  السيناريو 
األرجح.

سيناريو الحد االقصى )8.5( في حال إستمرار الزيادة في االنبعاثات دون التوصل إلى حلول دولية ملزمة. . 2
علما أن هذا الموضوع قد جرى تفصيله أكثر في الفصل السادس.

2.3.7 غازات اإلحتباس الحراري

تصنف غازات الدفيئة بأنها تلك التي يمكن أن تمتص وتنبعث منها األشعة تحت الحمراء. وتعتبر هذه الغازات في 
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تراكيزها الطبيعية مفيدة ألنها تجعل هذا الكوكب أكثر دفئاً ومناسباً للحياة. لكن األنشطة البشرية هي المسؤولة عن 
معظم الزيادة في تراكيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي على مدى السنوات الـ 150 الماضية.

يعد حرق الوقود األحفوري لتوليد الكهرباء والطاقة، والنقل، أكبر مصدر النبعاثات غازات الدفيئة من االنشطة 	 
البشرية، ويليه قطاع النفايات.

تحدد تراكيز غازات اإلحتباس الحراري ضمن التوازن بين المصادر )انبعاثات الغاز الناتجة عن األنشطة البشرية 
والنظم الطبيعية( والمصارف )إزالة الغاز من الغالف الجوي عن طريق التحويل إلى مركب كيميائي مختلف(.

1.2.3.7 الغازات التي تغطيها بالغات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ: 

1 . )N2O(  وأكسيد النيتروز ،)CH4(  والميثان )CO2( غازات الدفيئة المباشرة: ثاني أكسيد الكربون

السالئف وغازات الدفيئة غير المباشرة: . 2

المشمولة في مجاميع االنبعاثات لغازات الدفيئة والمساهمة في اإلحتباس الحراري العالمي وهي:

الكربون الهالوجيني )مركبات الكربون والهيدروكربونات المشبعة بالفلور(.	 

 	.)SF6( سادس فلورايد الكبريت

غير المدرجة في اإلحتباس الحراري العالمي ومجاميع االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة

 	. )CO(أول أكسيد الكربون

أكاسيد النيتروجين. 	 

 	)NMVOCs(.  المركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية

 	 )SO2(.  وثاني أكسيد الكبريت

2.2.3.7 فئات مصادر االنبعاثات األساسية

عمليات توليد الطاقة.	 

العمليات الصناعية.	 

استخدام المذيبات ومنتجات أخرى .	 

الزراعة.	 

تغيير استخدام األراضي والغابات.	 

النفايات.	 
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3.3.7 الضغوط 

توصل العلم إلى أدلة قاطعة أن النشاط البشري المتسارع في مجاالت التنمية المختلفة هو سبب ارتفاع حرارة 
األرض، وتشير الدراسات إلى أن األرض أصبحت حرارتها أعلى 1.5 درجة. وقد زادت حدة األحداث المناخية 
المتطرفة إذ ليس هناك بلد محصن ضد آثار الكوارث المناخية سواء  كان غنياً أم فقيراً. وتشير تقارير البنك الدولي، 

أنه سجلت أربع عشرة سنة كأشد السنين حرارة منذ بداية القرن الحالي وبدء تسجيل الحرارة قبل 130 عاما.

إذا  البشر  اإليكولوجية وصحة  واألنظمة  المائية  والموارد  الزراعة  على  المدمرة  لآلثار  التقارير صوراً  وتقدم 
كما  المتضررين.  أشد  التكيف،  على  قدرةً  األقل  والمستضعفين  الفقراء  وسيكون  العمل.  عن  العالم  بلدان  تقاعست 
قد يسبب نقصا في األغذية على نطاق واسع،  العالم درجتين مئويتين فقط  ارتفاع حرارة  أن  إلى  التقارير  أشارت 
وموجات حرارة غير مسبوقة، وعواصف أكثر شدة.  مما يستوجب على العالم أن يتخذ تدابير فورية للحد من زيادة 
انبعاث غازات الدفيئة هذا العقد، ومساعدة البلدان على مواجهة ارتفاع الحرارة والتكيف مع تغيرات بدأت بالفعل. 
ويتطلب هذا تحقيق إحداث تحوالت اقتصادية، ووقف االنبعاثات الصافية قبل نهاية القرن. وحسب مسار المفاوضات 
الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة للتصدي لتغير المناخ وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 
العام 2020 فإن الحد االقصى الذي يمكن السماح به في زيادة درجات حرارة الغالف الجوي حتى نهاية القرن هو 

درجتين مئويتين. 

4.3.7 القائمة الوطنية  لحصر غازات الدفيئة في األردن

قدم تقرير البالغات الوطنية األول لألردن أول قائمة حصر لغازات الدفيئة، وتغطي جميع المصادر والمصارف 
وكذلك جميع الغازات التي حددها مؤتمر األطراف CP2/10، واعتمد العام 1994 كخط األساس. وكانت الفجوات 
الفنية الرئيسة التي واجهت عملية الجرد متعلقة بالبيانات، والتي يعتقد أنها اعتمدت على مستوى عال من عدم التيقن 

للتقديرات )لم يجر تحليل أوجه عدم التيقن في تقرير البالغات الوطنية األول(.

وفي عام 2009، سلم األردن تقرير البالغات الوطنية الثاني إلى االتفاقية اإلطارية. وقدم التقرير قائمة حصر 
األولوية.  ذات  للقطاعات  التكيف  وإمكانيات  التأثر  قابلية  تقييم  مع  إلى جنب  جنباً  الدفيئة  غازات  النبعاثات  محدثة 
ساهمت   ،2000 عام  وفي   .2000 العام  األساس  سنة  األردن  في  الدفيئة  غازات  جرد  قوائم  تقديرات  واعتمدت 
انبعاثات األردن بحوالي 20140 جيغاغرامات )GG( أو 20.14 مليون طن )طن متري( من مكافئ CO2 من 

غازات الدفيئة في الغالف الجوي. 

وفي عام 2014، سلم األردن تقرير البالغات الوطنية الثالث إلى االتفاقية اإلطارية. وقدم التقرير قائمة حصر 
محدثة النبعاثات غازات الدفيئة. وكانت تقديرات قوائم جرد غازات الدفيئة في األردن لسنة األساس 2006، حيث 
بلغت انبعاثات األردن نحو 28717 جيغاغرامات )GG( أو 28.72 مليون طن )طن متري( من مكافئ CO2 من 

غازات الدفيئة في الغالف الجوي. 

وجاء التوزيع القطاعي من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في األردن على النحو التالي :

قطاع الطاقة و يتضمن النقل واألبنية )نحو 20.94 مليون طن CO2 مكافئ( ما يعادل 72.9 %.	 

العمليات الصناعية )نحو 2.5 مليون طن  CO2 مكافئ (  8.9 %. 	 

الزراعة ) 1.32 مليون طن CO2 مكافئ(  4.6 %.	 

استخدام وتغيير استخدام األراضي والمناطق الحرجية ) 0.87 مليون طن CO2 مكافئ( 3.0 %. 	 

النفايات ) 3.04 مليون طن CO2 مكافئ(  %10.6.	 
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أما كمية ونسبة غازات الدفيئة فكانت كما يلي:

ثاني أكسيد الكربون )24.0 مليون طن CO2  جيجاطن ( 83.58 %.	 

الميثان )3.1 مليون طن  CO2 مكافئ ( 10.75 %.	 

أكسيد النيتروز ) 1.63 مليون طن CO2 مكافئ ( %5.67.  	 

5.3.7 تأثيرات تغير المناخ ووسائل التكيف معها 

من المتوقع أن تؤدي النتائج الظاهرية لتغير المناخ إلى تأثيرات واسعة النطاق على الكثير من القطاعات التنموية 
في األردن وبخاصة في سياق إدارة الموارد الطبيعية )المياه، الزراعة، التنوع الحيوي والمناطق الساحلية(، إضافة إلى 
الصحة العامة والمناطق الحضرية واآلثار االقتصادية واالجتماعية. وقد شخصت الكثير من المشروعات والدراسات 
التي أجريت في السنوات الماضية التأثيرات المتوقعة على هذه القطاعات واقترح عدد من الوسائل لمعالجتها على 
مستوى السياسات والمعلومات والتكنولوجيا والجهد المجتمعي والتوعية وبناء القدرات وغيرها والتي يمكن تصنيفها 

ضمن إطار التكيف مع تغير المناخ. 

ويعّرف التكيف مع تغير المناخ حسب تقرير الهيئة الدولية الحكومية الخامس بأنه »عملية التكيف مع المناخ الفعلي 
أو المتوقع وآثاره، وفي النظم البشرية يكون الهدف من عملية التكيف هو التخفيف من الضرر أو استغالل الفرص 

المفيدة، وفي بعض النظم الطبيعية قد يساعد التدخل البشري في تسهيل التكيف مع المناخ المتوقع وآثاره« .
ويعتمد مدى تأثير وتكيف األنظمة البشرية والطبيعية مع تغير المناخ على عدد من العوامل من أبرزها: 

التعرض: وهو امكانية تؤثر الناس، أو سبل المعيشة، أو أنواع أو نظم إيكولوجية، أو خدمات، أو موارد بيئية، أو . 1
بنية أساسية، أو أصول اقتصادية واجتماعية وثقافية، بشكل سلبي.

قابلية التعرض )الهشاشة( : هي الميل أو النزوع إلى التأثر بشكل سلبي وتشمل هشاشة األوضاع ومجموعة . 2
متنوعة من المفاهيم والعناصر ومن بينها الحساسية أو القابلية للتعرض للضرر وانعدام أو قلة القدرة على التكيف.

اآلثار: تأثيرات ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة وتغير المناخ على النظم البشرية والطبيعية وبخاصة التأثيرات . 3
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  واألصول  االيكولوجية  والنظم  الصحية  والحالة  المعيشة  وسبل  الحياة  على 

والخدمات. 
بحيث . 4 المناخ  تغير  مع ظاهرة  التعايش  على  بيئي  أو  اقتصادي  نظام  أي  قدرة  القدرة على: وهي  أو  المرونة 

يستجيب أو يعيد تنظيم نفسه بما يحافظ على وظيفته األساسية وهويته وهيكله مع الحفاظ على القدرة على التكيف 
والتعلم والتحول. 

6.3.7 تأثير تغير المناخ على القطاعات الرئيسة  في األردن

التنموية  القطاعات  ومرونة  تعرض  وقابلية  تأثر  لمدى  شامالً  تحليالً  الثالث  الوطنية  البالغات  تقرير  يتضمن 
القطاعات  على  منها  أهمية  األكثر  تلخيص  ويمكن  اآلثار.  هذه  لمواجهة  مقترحات  يقدم  كما  لتغيرالمناخ،  المختلفة 

المستهدفة كما يلي:

المياه والموارد المائية: . 1

تراجع نسبة هطول األمطار وزيادة مستويات التبخر ودرجات الحرارة مما يؤدي إلى تراجع في كميات الموارد 	 
المائية المتاحة طبيعياً.

تراجع قابلية إعادة تغذية األحواض الجوفية التي تتعرض لضخ جائر يتجاوز قابلية االسترجاع. 	 
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تراجع كميات المياه في المساحات المائية المفتوحة مثل السدود واألنهار والجداول والسيول. 	 

تأثر قطاعات عديدة في االقتصاد وفي المجتمع من نقص الموارد المائية. 	 

الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتحسين موارد المياه المتاحة وكيفية إدارتها.	 

قطاع الزراعة:. 2

تراجع االنتاجية الزراعية  نتيجة تراجع هطول األمطار وبخاصة في مناطق الري البعلي.	 

تهديد مصادر رزق وسبل معيشة الكثير من المجتمعات المحلية المعتمدة على الزراعة وتوفر الموارد الطبيعية .	 

على 	  االعتماد  من  والمزيد  الوطني  المستوى  على  الغذائي  األمن  مستوى  تراجع  مخاطر  زيادة  في  المساهمة 
االستيراد من الخارج.

الحاجة إلى تغييرات في أنماط الزراعة وتنوع المحاصيل وتكنولوجيا الري والتي تتطلب المزيد من االستثمار 	 
في البنية التحتية وبناء قدرات المزارعين. 

التنوع الحيوي واألنظمة االيكولوجية:. 3

التأثر بالجفاف في بعض األنظمة الطبيعية وبخاصة في المناطق الشرقية. 	 

تقلص مساحات الغابات نتيجة زيادة درجات الحرارة والحرائق الطبيعية.	 

تدهور الموائل واضطرار الكثير من األنواع لالنتقال والحركة إلى مناطق أكثر تناسباً مع احتياجاتها الطبيعية في 	 
ظل التزايد الكبير لالنتشار العمراني والتنموي الذي يعيق حركة الكائنات الحية. 

تراجع نمو الغابات والمناطق الحرجية وبخاصة في الشمال.	 
 

المناطق الساحلية:. 4

تزايد في ظواهر الفيضانات وهطول األمطار بكثافة وفي فترات زمنية قليلة في منطقة العقبة. 	 

زيادة درجات حرارة المياه وتعرض المرجان لظاهرة االبيضاض. 	 

زيادة تراكيز ثاني أكسيد الكربون المذاب في المياه وبالتالي حدوث زيادة طفيفة في درجات الحموضة في المياه 	 
مما يؤثر على نمو الكائنات البحرية. 

نماذج 	  على  المبنية  األدلة  من  المزيد  إلى  بحاجة  ذلك  ولكن  البحر  ارتفاع  مستويات  في  متوقعة  طفيفة  زيادة 
ومشاهدات واقعية.

الصحة العامة:. 5

تراجع كميات المياه المتاحة لالستخدامات المنزلية مما يؤدي إلى تراجع نوعية الرعاية الصحية وزيادة انتشار 	 
األمراض المنقولة عبر المياه نظراً لزيادة تراكيز الملوثات والحاجة إلى استخدام نسب أعلى من المياه المعالجة 

في بعض االستخدامات المنزلية والزراعية. 

زيادة نمو الجراثيم المسببة لألمراض.	 

زيادة قابلية التعرض للضربات الشمسية والضغوط الناجمة عن الحرارة الشديدة.	 

زيادة انتشار األمراض التنفسية والربو.	 
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7.3.7 الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية

على المستوى العالمي: . 1

 CDM  NAMA, :اتفاقية تغير المناخ والبروتوكوالت المرتبطة بها وكذلك المبادرات المناخية المختلفة مثل
INDCs, MRV  وأطر تنفيذها في األردن ويمكن تتبعها زمنياً بالمحطات التالية:

المناخ، 	  تغير  بشان  المتحدة اإلطارية  األمم  باتفاقية  دولية، عرفت  لمعاهدة  الدول  كثير من  إنضم  عام 1992، 
للتعاون والنظر فيما يمكن القيام به للحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية وتغير المناخ الناتج عن ذلك، 

وللتعامل مع آثاره المحتملة.

عام 1995، أدركت البلدان أن أحكام خفض االنبعاثات في االتفاقية غير كافية. لذلك بدأت هذه الدول مفاوضات 	 
قانوناً  يلزم  الذي  الدول بروتوكول كيوتو.  المناخ، وبعد عامين، اعتمدت هذه  لتغير  العالمية  لتعزيز اإلستجابة 
الدول المتقدمة بأهداف )نسب محددة( لخفض االنبعاثات. وقد بدأت فترة االلتزام األولى للبروتوكول عام 2008 

وانتهت عام 2012. وبدأت فترة االلتزام الثانية في 2013 وستنتهي عام 2020.

هناك اآلن 195 دولة طرفا في االتفاقية و192 دولة طرفا في بروتوكول كيوتو. وتدعم أمانة االتفاقية اإلطارية 	 
جميع المؤسسات المشاركة في المفاوضات الدولية لتغير المناخ، خصوصاً مؤتمر األطراف )COP(، ومؤتمر 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  )CMP(، وتدعم الهيئات الفرعية التي تقدم المشورة لـ COP  و 
COP/ الناشئة عن  والتنظيمية  المسائل اإلجرائية  مع  أساساً  يتعامل  والذي   COP/MP CMP وكذلك مكتب 

CMP والظائف الفنية أيضا.

في عام 2010، إتفقت األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية أن االحتباس الحراري العالمي في المستقبل 	 
ينبغي أن يقتصر على أقل من 2 درجة مئوية نسبة إلى مستوى ما قبل الثورة الصناعية.

وقد أجيب على السؤال ماذا سيحدث بعدعام 2020 من قبل مؤتمر الدول األطراف في ديربان عام 2011.	 

في مؤتمر األطراف )COP19( في وارسو/ بولندا في عام 2013، إتخذت الحكومات قرارات أخرى ضرورية 	 
للبقاء على الطريق الصحيح نحوتأمين إتفاق تغير المناخ العالمي في عام 2015.

 على المستوى الوطني:. 2

وتشمل السياسات واالستراتيجيات والتشريعات والمشروعات والتغيرات المؤسسية والمبادرات المختلفة المساهمة 
في التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا والتمويل والتي تنفذ على المستوى الوطني.

التخفيف: ويعني تنفيذ سياسات وإجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ وزيادة قدرة مصارف 	 
والطاقة  الجديدة  التكنولوجيا  استخدام  يعني  أن  يمكن  والتخفيف  الجوي.  الغالف  من  إمتصاصه  على  الكربون 
أو سلوك  اإلدارية  الممارسات  تغيير  أو  الطاقة،  استخدام  كفاءة في  أكثر  القديمة  المعدات  المتجددة، مما يجعل 
المستهلك. ويحصل التخفيف أيضاً بحماية مصارف الكربون الطبيعية مثل الغابات والمحيطات، أو زيادة قدرة 

مصارف الكربون الحالية من خالل إعادة التشجير.

القدرة على التخفيف: هي قدرة بلد ما على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ أو على تعزيز المصارف 	 
على  والمعتمدة  البلد  حققها  التي  والبراعة  والجدارة  والكفاءات،  المهارات  إلى  القدرة  تشير  حيث  الطبيعية، 

التكنولوجيا، والمؤسسات، والثروة، والمساواة، والبنية التحتية والمعلومات.

األردن وجهود التخفيف من االنبعاثات المسببة لتغير المناخ:

يدرك األردن بأن التخفيف في سياق تغير المناخ هو تدخل بشري لتخفيض مصادر أو تعزيز مصارف غازات 
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الدفيئة، ويعتقد أن إمكانية التخفيف كبيرة على الرغم من أن إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في األردن صغير جدا من 
حيث القيمة المطلقة بالمقارنة مع بلدان أخرى. حيث يشكل إجمالي انبعاثات األردن ما مقداره 0.06% من المجموع 
الكلي العالمي استناداً إلى دراسة تحليلية شملت دول العالم عام  2010. )علماً أن إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة من 
قطاع الطاقة والنقل وصناعة الطاقة والعمليات الصناعية هو 73 % من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة من األردن 
في العام 2006. أما انبعاثات قطاع النفايات فشكلت حوالي 10% والصناعة حوالي 9% )ما عدا أنشطة الطاقة(( يليها 

الزراعة 5% ثم استعماالت األراضي وتغييراتها والغابات فشكلت بمجموعها 3 % )الشكل 41-7(.

شكل )7-41(: تجزئة إجمالي انبعاثات األردن من القطاعات المختلفة حسب كميات االنبعاثات المقاسة عام 
2006.)المرجع: تقرير البالغ الوطني الثالث 2014(.

   

كما ويدعم األردن »بيان ديربان« وينوي االنضمام لالتفاقية القانونية العالمية بخصوص تغير المناخ )التي يتعين 
إبرامها بموجب بيان ديربان وإضفاء الصبغة الرسمية عليها بحلول عام 2015 وسريانها في عام 2020 شريطة أن 
يكون التمييز بالمسؤوليات بموجب االتفاقية الجديدة وفقا لمبدأ »المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وفقا للقدرات 

الخاصة باألطراف«. 

أهداف التخفيف في األردن:

تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي لها تأثير كبير على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.	 

إعداد السياسات واألطر القانونية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز وتطوير وتنفيذ وتطبيق األنظمة الحالية، 	 
وعلى سبيل المثال: تعليمات كودات المباني الخضراء.

إعداد واعتماد االستراتيجيات في قطاع النقل التي تعزز كفاءة الطاقة وإدخال وسائط النقل منخفضة الكربون 	 
والتي تسهل نقل التكنولوجيا الخاصة بقطاع نقل منخفض الكربون.

العمل 	  وخطط  وإستراتيجياتها  العادمة  والمياه  الصلبة  النفايات  إدارة  سياسات  في  المناخ  تغير  منظور  إدراج 
المتعلقة بها.

تحسين إدارة الغابات والمراعي الطبيعية لزيادة قدراتها على إمتصاص وتخزين غازات الدفيئة.	 
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تازئة إاهالي اىبعاثات األردف هف القطاعات الهختمفة حسب كهيات االىبعاثات الهقاسة عاـ : (41-7)شكؿ 
(. 2014تقرير الببلغ الكطىي الثالث : الهراع).2006

 
 

كيىكم االىضهاـ لبلتفاقية القاىكىية العالهية بخصكص تغير " بياف دكرباف"كها كيدعـ األردف 
ضفاء الصبغة الرسهية عميٍا بحمكؿ عاـ )الهىاخ   2015التي يتعيف إبراهٍا بهكاب بياف ديرباف كا 

 شريطة أف يككف التهييز بالهسؤكليات بهكاب االتفاقية الاديدة كفقا لهبدأ 2020كسرياىٍا في عاـ 
". الهسؤكليات الهشتركة كلكف الهتبايىة كفقا لمقدرات الخاصة باألطراؼ"
 

 :أىداؼ التخفيؼ في األردف
 .تشايع الطاقة الهتاددة ككفاءة الطاقة التي لٍا تأثير كبير عمِ خفض اىبعاثات غازات الدفيئة -
إعداد السياسات كاألطر القاىكىية لمطاقة الهتاددة ككفاءة الطاقة كتعزيز كتطكير كتىفيذ كتطبيؽ  -

. تعميهات ككدات الهباىي الخضراء: األىظهة الحالية، كعمِ سبيؿ الهثاؿ
دخاؿ كسائط الىقؿ هىخفضة  - إعداد كاعتهاد االستراتيايات في قطاع الىقؿ التي تعزز كفاءة الطاقة كا 

. الكربكف كالتي تسٍؿ ىقؿ التكىكلكايا الخاصة بقطاع ىقؿ هىخفض الكربكف
ستراتياياتٍا كخطط  - إدراج هىظكر تغير الهىاخ في سياسات إدارة الىفايات الصمبة كالهياي العادهة كا 

. العهؿ الهتعمقة بٍا
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تشجيع الوصول إلى التمويل الوطني والدولي للطاقة منخفضة الكربون وتكنولوجيا ومشروعات حماية البيئة 	 

تشجيع بحوث وتطوير التكنولوجيا ونقل تكنولوجيا تخفيض انبعاث الغازات في األردن.	 

على الرغم من مساهمة األردن القليلة بالنسبة النبعاثات غازات الدفيئة، فإن هنالك جهوداً جادة في هذا اإلطار. 
ويظهر إستعراض للتقارير الوطنية العربية المرفوعة إلى اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشان تغير المناخ والمشروعات 
والمبادرات الحالية أن كثيراً من البلدان العربية تنفذ في الواقع مجموعة من السياسات والتدابير الصديقة للمناخ، تشمل 
إجراءات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي هي من صنع البشر، فضالً عن إجراءات لتعزيز »خزانات الكربون«، 

كالغابات.

القطاعات ذات األولوية  الثالث، جرى طرح وتحليل إجراءات تخفيف في  البالغات الوطنية  ومن خالل تقرير 
)الطاقة، النفايات، الصناعة، تغير استخدام األراضي والزراعة والغابات(، حيث تضمن التقرير:

جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتطوير سيناريوهات التخفيف.	 

مراجعة السيناريو المرجعي النبعاثات غازات الدفيئة.  	 

تطوير سيناريوهات تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ومراجعة إجراءات وخيارات التخفيف .	 

تحضير تحليل إجراءات تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة للفترة )2007- 2040(، حيث أن اإلجراءات والمشروعات 	 
المقترحة ستخفف من االنبعاثات بمقدار3.6 مليون طن مكافئ CO2 بحلول عام 2020 و بمقدار5.2 مليون طن 

مكافيء  CO2 بحلول عام 2040 وهذا يقدر بـ 9% من انبعاثات سنة 2006 المرجعية.

جدول  )7-3(: مستويات التخفيف المتوقعة من انبعاثات غازات الدفيئة في األردن )2007-2040( مقارنة مع 
السيناريو المرجعي
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شكل )7-42( مستويات التخفيف المتوقعة من انبعاثات غازات الدفيئة في األردن خالل الفترة)2040-2007(

األردن وتغير المناخ: عقدان من الجهود المبذولة )1993- 2014(:

 	 )UNFCCC( .1993:  صادق األردن على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ

توثيق 	  في  الوطنية  القدرات  لبناء  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  في  العمل  جهود  األردن  بدأ   :  1996
 )INC(.االنبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة وإعداد تقرير البالغات الوطنية األول لألردن

1998:  األردن هو أول بلد نام قدم تقرير البالغات الوطنية األول INCالتفاقية األمم المتحدة اإلطارية.	 

إلى 	  الدراسة  هدفت  حيث  المناخ«  تغير  مع   )V & A( والتكيف  »التأثر  بعنوان  تقييمية  دراسة  نفذ    :2000
تقييم تأثير تغير المناخ بشكل رئيسي على موارد المياه وغيرها من القطاعات بما في ذلك الزراعة واألوضاع 

االقتصادية االجتماعية وخليج العقبة والحياة البحرية.

2000:  نفذ األردن مشروعاً يدعمه مرفق البيئة العالمي GEF ويهدف إلى بناء منشأة الغاز الحيوي التجريبي 	 
في مكب النفايات في الرصيفة لتوليد الكهرباء وتقليل انبعاثات غاز الميثان. 

2001:  أسست اللجنة الوطنية لتغير المناخ لمتابعة قضايا تغير المناخ في األردن.	 

2003 : األردن هو من أوائل الدول العربية التي صادقت على بروتوكول كيوتو.	 

2003 : بدأ األردن جهود العمل في مجال آلية التنمية النظيفة CDM ووزارة البيئة األردنية هي الجهة الوطنية 	 
المعينة )DNA( لمتابعة آلية التنمية النظيفة في األردن ولها دور رئيس في تحديد واعتماد مشروعات آلية التنمية 

النظيفة.

انبعاثات 	  لجرد  القدرات  »بناء  بدأت مع مشروع  المناخ  لتغير  التمكينية  األنشطة  الثانية من  المرحلة   :  2004
غازات الدفيئة وإعداد خطة العمل«. وكانت األهداف الرئيسة إلعداد التقارير الوطنية لتقييم احتياجات التكنولوجيا 

ونقل التكنولوجيا.

2005 : نفذ مشروع بعنوان »التقييم الذاتي للقدرات الوطنية لإلدارة البيئية العالمية )NCSA(« من أجل تقييم 	 
القدرات واإلمكانات والتحديات لتنفيذ إتفاقيات ريو البيئية الثالث في األردن.

المناخ وصنف  	  لتغير  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  الثاني  الوطنية  البالغات  تقرير  األردن  قدم    :2009
كواحد من أفضل التقاريرالمقدمة في الشرق األوسط.
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السيناريو المرجعي  السنة 
CO2 eq (Gg) 

 سيناريو التخفيؼ 
CO2 eq (Gg) 

التخفيؼ الكمي مف 
كافة القطاعات 
CO2 eq (Gg) 

% نسبة التخفيؼ 

2020 38150.58 34612.58 3538.00 9.3 
2025 39343.27 34507.36 4835.91 12.3 
2030 51027.74 46008.15 5019.59 9.8 
2035 57082.86 52107.34 4975.52 8.7 
2040 61565.42 56389.53 5175.89 8.4 

( 2040-2007)هستكيات التخفيؼ الهتكقعة هف اىبعاثات غازات الدفيئة في األردف خبلؿ الفترة (42-7)شكؿ 

 
 

(: 2014- 1993)عقداف مف الجيود المبذولة : األردف وتغير المناخ
 
  (UNFCCC) .صادؽ األردف عمِ اتفاقية األهـ الهتحدة اإلطارية لتغير الهىاخ :1993 •
بدأ األردف اٍكد العهؿ في إطار اتفاقية األهـ الهتحدة اإلطارية لبىاء القدرات الكطىية في  : 1996 •

عداد تقرير الببلغات الكطىية األكؿ لؤلردف   (INC).تكثيؽ االىبعاثات الكطىية هف غازات الدفيئة كا 
التفاقية األهـ الهتحدة INC األردف ٌك أكؿ بمد ىاـ قدـ تقرير الببلغات الكطىية األكؿ :1998 •

 .اإلطارية



187

2009 : أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع اليونسكو والفاو ومنظمة الصحة العالمية البرنامج المشترك من أجل 	 
»التكيف مع تغير المناخ« .

2010:  األردن يقدم وجهة نظره حول إجراءات التخفيف الوطنية إلى إتفاق كوبنهاغن .	 
)االحتياجات 	  بعنوان  والبيئة  واالقتصاد  التنمية  حول  المناخ  لتغير  وطنية  دراسة  البيئة  وزارة  نفذت    :2010

الوطنية(. وتهدف إلى تحديد احتياجات التمويل لتنفيذ تدابير التكيف والتخفيف التي من شانها تنفيذ الخطط التنموية 
الوطنية في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ.

 	 GEF ودعم مرفق البيئة العالمي UNDP 2010:  نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي
مشروع »تطوير القدرات ذات الصلة بسياسات تنفيذ اإلتفاقيات البيئية العالمية في األردن » والذي يهدف إلى 

ربط البحث العلمي بصنع السياسات.
المناخ. 	  لتغير  الثالث  الوطنية  تقريرالبالغات  التمكينية إلعداد  القدرات  مشروع  البيئة  وزارة  أطلقت   :  2012

ووضع األردن اإلجراءات الوطنية المناسبة للتخفيف NAMAs  والمدعمة بدراسات الجدوى وتحديد األولويات. 
وسجلت هذه اإلجراءات في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية.

2012:  إنضمام األردن إلى مبادرة الشراكة من أجل جاهزية السوق )PMR( المقدمة من قبل البنك الدولي 	 
والخاصة باإلستعداد القتصاديات السوق، وحصلت األردن على موافقة لالنضمام ضمن )15( دولة من دول 

العالم النامية.

 	  GEF ودعم مرفق البيئة العالمي UNDP 2013 : أطلق األردن بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي
من  العالقة  لذوي  النطاق  واسعة  تشاور  عملية  إلى  استناداً  المناخ  تغير  مع  للتعامل  وطنية  سياسة  أول  رسميا 
المؤسسات الوطنية المعنية. وتعد أول سياسة شمولية لألردن وأول سياسة من نوعها في المنطقة العربية. وتهدف 
للتصدي والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي من أجل التقليل والحد من انبعاثات غازات الدفيئة واآلثار السلبية 
لظاهرة اإلحتباس الحراري وتحديد الموقف الوطني من كافة قضايا المشكلة، كالتكيف، والتخفيف من مصادر 
االنبعاثات، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وأسواق الكربون وغيرها. وقد إستندت هذه السياسة إلى موقف األردن 
من مخاطر تغير المناخ ودور األردن في العمل الدولي للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ )اإلقليمي والعالمي(. 
بالتكيف  المتعلقة  المناخ  لتنفيذ األهداف الرئيسة إلتفاقيات تغير  كما وفرت هذه السياسة مظلة لتوجيه الحكومة 
واإلستراتيجيات  السياسات  أو مراجعة  لتطوير  وتعتبر خريطة طريق  الدفيئة.  انبعاثات غازات  من  والتخفيف 
قطاعات حساسة  على  السياسة  وركزت  المناخ.  تغير  حدة  من  والتخفيف  التكيف  إجراءات  لتتضمن  القطاعية 
مثل الصحة وإدارة موارد المياه والزراعة، واألمن الغذائي، والطاقة، والنقل، وإدراة النفايات، والبنية التحتية 
واستخدام األراضي والقطاعات االجتماعية واالقتصادية والفقر، والشباب، والنوع االجتماعي، والتوعية واإلعالم 
وغيرها. كما ستقوم السياسة بتحسين الوعي المجتمعي والحكومي وخاصة لصانعي السياسات وأصحاب العالقة 
اإلطار  وتطوير  المناخ،  تغير  ظاهرة  مع  بالتعامل  المتعلقة  واإلجراءات  للمشكلة  المحتملة  باآلثار  يتعلق  فيما 
الحكومية  الهيئة  هي  البيئة  وزارة  أن  وحيث  وتوجيهاتها.  السياسة  متطلبات  لتنفيذ  الالزم  والقانوني  المؤسسي 
الرئيسة المعنية بتطوير وتنفيذ السياسات البيئية في األردن، ومن ثم إدارة وتنسيق تنفيذها وإنفاذها، والمسؤولة 
عن تنسيق األنشطة والسياسات المتعلقة بتغير المناخ، وحيث أن هذه السياسة تمس كافة القطاعات المعنية، تشدد 
الوزارة على جميع الشركاء الوطنيين بإدماج توجيهات السياسة في السياسات واإلستراتيجيات القطاعية لتسهيل 
تنفيذها. وتشدد الوزارة كذلك على ضرورة المشاركة الفاعلة والبناءة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاعات المختلفة من أجل التعاون إلنجاح تنفيذ هذة السياسة. 

وبإعداد هذه السياسة يكون األردن أول دولة في المنطقة العربية تقدم مساهمة ذاتية غير مبنية على أي إلتزامات 
دولية بل بمبادرة طوعية، للحد من ظاهرة اإلحتباس الحراري والتكيف معها من خالل إعداد هذه السياسة الوطنية 

للتخطيط على أعلى مستوى وطني. 

النوع االجتماعي وتغير 	  للتوازن في  بالنسبة  المتحدة اإلطارية منظوره  اتفاقية األمم  إلى  2013:  قدم األردن 
المناخ.

2014: قدم األردن تقرير البالغات الوطنية الثالث إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ.	 
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  اإلحترار العاليالمواد المستنزفة لطبقة االوزون، والمواد ذات ):7-3(الجدول رقم

  

GWP (100yr)  
  دالة االحتباس الحراري

GWP (20yr )  **  
 دالة االحتباس الحراري

ODP    *  
 دالة االستنفاد

Lifetime  
/ العمر االفتراضي

  سنة

Substance  
 المادة

 Chlorofluorocarbons ( CFCs)                                 مركبات الكلوروفلوروكربونیة  
4.75 6.73 1 45 CFC -11  
10.9 11.00 1 100 CFC -12 
6.13 6.54 0.8 85 CFC -113 

Hydro chlorofluorocarbons (HCFCs)                           فلوروكربونیة مركبات  الهیدروكلورو  
1.79 5.13 0.055 11.9 HCFC -22 
717 2.24 0.11 9.2 HCFC -141b 
2.22 5.39 0.065 17.2 HCFC -142b 

 Hydro fluorocarbons ( HFCs)  -  saturated         المشبعة ( مركبات الهیدروفلوروكربونیة(  
716 2.47   5.2 HFC-32  
107 377   2.8 HFC- 41 
3.42 6.29   28.2 HFC- 125 
1.37 3.73   13.4 HFC- 134a 
4.18 5.78   47.1 HFC- 143a 
133 468   1.5 HFC- 152a 
12 43   0.3 HFC- 161 

3.58 5.48   38.9 HFC- 227ea 
1.05 3.41   7.7 HFC- 245fa 
842 2.67   8.7 HFC- 365mfc 
1.66 4.17   16.1 HFC- 43-10mee 

Hydro fluorocarbons     (HFCs  ) -  unsaturated    (  مركبات الهیدروفلوروكربونیة )بعةغیر  المش(  
4     10.5 days HFC- 1234yf 
7     16.4 days Trans -HFC- 1234ze 

  

4.7 األوزون

مونتريال  وبروتوكول  فيينا  اتفاقية  األردن على  وقع  األوزون،  استنزاف طبقة  لمكافحة  الوطنية  الجهود  ضمن 
لحماية طبقة االوزون عام 1989. ويهدف كال من االتفاقية، والبروتوكول إلى حماية طبقة األوزون، عن طريق 
التخلص من المواد المستنزفة لها، ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، واستخدام بدائل وذات كفاءة عالية، ومناسبة من 
المحافظة على طبقة االوزون،  بأهمية  البيئي  الوعي  تعزيز  إلى  باإلضافة  والتقنية،  والبيئية،  االقتصادية،  النواحي 
وتعتبر  المناخ.   االوزون، وحماية  بطبقة  الضارة  المواد  من  التخلص  أجل  من  العالم  دول  بين  التشاركيه  وتعظيم 
طبقة االوزون درعاً واقياً للحياة على األرض، حيث يمتص األوزون جزءاً من األشعة فوق البنفسجية الصادرة عن 

الشمس، والضارة بيولوجيا. 
ويبين الجدول التالي رقم )7-3( قائمة بالمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والمستنزفة 

لطبقة االوزون وذات اإلحترار العالي.

جدول )7-4(: المواد المستنزفة لطبقة االوزون، والمواد ذات اإلحترار العالي

GWP (100yr)  
  دالة االحتباس الحراري

GWP (20yr )  **  
دالة االحتباس الحراري

ODP    *  
دالة االستنفاد

Lifetime  
/ العمر االفتراضي

  سنة

Substance  
 المادة
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الميثيل قبل  المواد قبل 2010/10/1، ومن مادة بروميد  النامية من هذه  المتقدمة والدول  الدول  حيث تخلصت 
2015/1/1 باستثناء االستخدامات الحرجة والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )HCFCs( التي يجري استخدامها 

كمواد إنتقالية.
   

شكل  )7-43(: استهالك األردن من المواد المستنزفة لألوزون 2001 - 2010

إنجازات وزارة البيئة )مشروع األوزون( 	 

تمكن األردن من التخلص من المواد المستنزفة لطبقة األوزون كالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والهالونات، 
بثالث سنوات، حيث  مونتريال  بروتوكول  الذي حدده  الموعد  قبل  الميثيل،  وكلوروفورم  الكربون،  كلوريد  ورابع 
حدد البروتوكول التخلص من هذه المواد بحلول عام 2010. وقد حقق األردن بهذا اإلنجاز فوائد اقتصادية، وبيئية، 
واجتماعية، حيث ساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات األردنية، ورفع كفاءة الطاقة، وتحديث المصانع، ورفع 
من  بالحد  األوزون  طبقة  عافية  باسترداد  المساهمة  إلى  باإلضافة  مونتريال،  صندوق  من  بمنح  االنتاجية  طاقتها 

انبعاثات المواد المستنزفة لها.

الشمسي،  كالتعقيم  الزراعي،  القطاع  المستخدمة في  الميثيل  لمادة بروميد  بدائل طبيعية  إيجاد  أنه أسهم في  كما 
والتعقيم الحيوي، والزراعة بدون تربة، والزراعة المباشرة، مما أدى إلى تقليل كميات المياه المستخدمة، وتقليل الكلفة 

المالية من المنتجات الزراعية.

وفي عام  2007 إخضعت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )HCFCs( إلى الرقابة واعتمدت جداول زمنية 
للتخلص التدريجي من هذه المواد على النحو التالي:

إعتماد خط االساس حسب معدل استهالك األردن  )HCFCs( للسنوات من2010-2009.	 

تجميد استهالكها بحلول عام 2013.	 

خفض استهالكها بنسبة 10% بحلول عام 2015.	 

خفض استهالكها بنسبة 35% بحلول عام 2020.	 

خفض استهالكها بنسبة 67.5% بحلول عام2025.	 

خفض استهالكه بنسبة 97.5% بحلول عام 2030.	 

ويبقى نسبة 2.5% من خط األساس لغاية الصيانة، حيث يجري التوقف عن استخدامها النهائي بحلول عام 2040.
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 2001-2010  استٍبلؾ األردف هف الهكاد الهستىزفة لبلكزكف : (43.7)شكؿ  

 
 

 (مشروع االوزوف) إنجازات وزارة البيئة 1. 5.7
 

تهكف األردف هف التخمص هف الهكاد الهستىزفة لطبقة األكزكف كالهكاد الٍيدرككمكركفمكرككربكىية، 
كالٍالكىات، كرابع كمكريد الكربكف، ككمكركفكـر الهيثيؿ، قبؿ الهكعد الذم حددي بركتكككؿ هكىتلاير بثبلث 

كقد حقؽ األردف بٍذا اإلىااز . 2010سىكات، حيث حدد البركتكككؿ التخمص هف ٌذي الهكاد بحمكؿ عاـ 
فكائد اقتصادية، كبيئية، كااتهاعية، حيث ساٌـ في زيادة القدرة التىافسية لمهىتاات األردىية، كرفع كفاءة 

الطاقة، كتحديث الهصاىع، كرفع طاقتٍا االىتااية بهىح هف صىدكؽ هكىتلاير، باإلضافة إلِ الهساٌهة 
. باسترداد عافية طبقة األكزكف بالحد هف اىبعاثات الهكاد الهستىزفة لٍا

   كها أىً أسٍـ في إيااد بدائؿ طبيعية لهادة بركهيد الهيثيؿ الهستخدهة في القطاع الزراعي، كالتعقيـ 
الشهسي، كالتعقيـ الحيكم، كالزراعة بدكف تربة، كالزراعة الهباشرة، هها أدل إلِ تقميؿ كهيات الهياي 

. الهستخدهة، كتقميؿ الكمفة الهالية هف الهىتاات الزراعية
إلِ الرقابة كاعتهدت  (HCFCs)  إخضعت الهكاد الٍيدرككمكركفمكرككربكىية2007كفي عاـ  

 :اداكؿ زهىية لمتخمص التدرياي هف ٌذي الهكاد عمِ الىحك التالي
. 2010-2009 لمسىكات هف(HCFCs) إعتهاد خط االساس حسب هعدؿ استٍبلؾ األردف  -
 .2013تاهيد استٍبلكٍا بحمكؿ عاـ  -
 .2015بحمكؿ عاـ % 10خفض استٍبلكٍا بىسبة  -
 .2020بحمكؿ عاـ % 35خفض استٍبلكٍابىسبة  -
 .2025بحمكؿ عاـ% 67.5خفض استٍبلكٍابىسبة  -
 .2030بحمكؿ عاـ % 97.5خفض استٍبلكٍبىسبة  -
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شكل  )7-44(: استهالك األردن من المواد المستنزفة لطبقة الوزون اعتمادا على خط األساس 

 

المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة للتبريد التجاري في األردن

استورد األردن في عام 2010 ما يقارب من :	 

1078 طن من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية-22	 

 	141b -321 طن من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية

138 طن من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية- 141b في البوليول الغير مخلوط	 

 ) حوالي 700 طن من البوليول(.	 

شكل )7-45(: المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة للتبريد التجاري في األردن

للتخلص  الهيدروكلورفلوروكربونية )HCFCs( اعتمدت االستراتيجية الوطنية  المواد  التخلص من  وفي مجال 
من ال )HCFCs( من قبل اللجنة التنفيذية إلدارة صندوق مونتريال في عام 2011 بعد إجراء المسوحات الميدانية 
للقطاعات المستخدمة لهذه المواد، كما جرى إحتساب خط األساس المتمثل بمتوسط استهالك االردن من هذه المواد 
من  األولى  المرحلة  مولت  ذلك  إلى  إضافة   .83ODP TON كمية  اعتمدت  حيث   )2010( و   )2009( لعامي 
االستراتيجية وتمكن األردن من خالل هذا التمويل تجميد استهالكه وفقا لخط االساس في عام 2013 وخفض %10 
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هف خط األساس لغاية الصياىة، حيث يارم التكقؼ عف استخداهٍا الىٍائي بحمكؿ % 2.5 كيبقِ ىسبة 
 .2040عاـ 

 
 
 
 
 
 

اعتهادا عمِ خط األساساستٍبلؾ األردف هف الهكاد الهستىزفة لطبقة الكزكف: (44.7)شكؿ  

 
 

الهركبات الٍيدرككمكركفمكرككربكىية الهستخدهة لمتبريد التاارم في األردف : (45. 7)شكؿ 
 

 استٍبلؾ األردف هف الهكاد الهستىزفة لطبقة االكزكف اعتهادا عمِ خط االساس: (46-7)شكؿ 
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  نهزجزَذ انزجبرٌ فٍ األردٌ انًسزخذيخانًزكجبد انهُذروكهىروفهىروكزثىَُخ

 , يٍ  يب َقبرة2010  عبوسزىرد األردَفٍا : 
 107822- طٍ يٍ انًزكجبد انهُذروكهىروفهىروكزثىَُخ 
 3211- طٍ يٍ انًزكجبد انهُذروكهىروفهىروكزثىَُخb14 
 1381- طٍ يٍ انًزكجبربنهُذروكهىروفهىروكزثىَُخb14فٍ انجىنُىل انغُز يخهىط  
  (  ٍطٍ يٍ انجىنُىل700دىان ). 
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اعتهدت االستراتياية  (HCFCs)كفي هااؿ التخمص هف الهكاد الٍيدرككمكرفمكرككربكىية 
 2011هف قبؿ الماىة التىفيذية إلدارة صىدكؽ هكىتلاير في عاـ  (HCFCs)الكطىية لمتخمص هف اؿ 

بعد إاراء الهسكحات الهيداىية لمقطاعات الهستخدهة لٍذي الهكاد، كها ارل إحتساب خط األساس 
حيث اعتهدت كهية  (2010)ك  (2009)الهتهثؿ بهتكسط استٍبلؾ االردف هف ٌذي الهكاد لعاهي 

83ODP TON. إضافة إلِ ذلؾ هكلت الهرحمة األكلِ هف االستراتياية كتهكف األردف هف خبلؿ ٌذا
كها .هف كهية خط األساس% 10 كخفض 2013التهكيؿ تاهيد استٍبلكً كفقا لخط االساس في عاـ 

 2022قدهت الهرحمة الثاىية هف االستراتياية لتهكيمٍا هف الصىدكؽ كالتي ستهكف األردف بحمكؿ 
. هف كهية خط االساس% 65بخفض حكالي 

 اإلشعاع 6.7

ا كتعرؼ بالعىاصر ذات الىشاط  ك ظاٌرة طبيعية تهتمكٍا بعض العىاصر دكف غيٌر  ٌك
االشعاعي، حيث تككف ىكل ٌذي العىاصر غير هستقرة، فتىبعث هىٍا اسيهات تعرؼ باسـ اسيهات ألفا 

،أك قد تىبعث أهكاج كٍركهغىاطيسية تعرؼ بأشعة ااها لتتحكؿ بعد (الهكابة أك السالبة)أك اسيهات بيتا 
. ذلؾ إلِ عىاصر أكثر إستقراران 

 مصادر اإلشعاع 1.6.7

 ODPوسبت المركباث الهيذروكلىروفلىروكربىويت المستخذمت للتبريذ التجاري في األردوبىحذة ال 
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من كمية خط األساس. كما قدمت المرحلة الثانية من االستراتيجية لتمويلها من الصندوق والتي ستمكن األردن بحلول 
2022 بخفض حوالي 65% من كمية خط االساس.

5.7 اإلشعاع 

وهو ظاهرة طبيعية تمتلكها بعض العناصر دون غيرها وتعرف بالعناصر ذات النشاط االشعاعي، حيث تكون 
أو  )الموجبة  بيتا  جسيمات  أو  ألفا  جسيمات  باسم  تعرف  جسيمات  منها  فتنبعث  مستقرة،  غير  العناصر  هذه  نوى 

السالبة(، أو قد تنبعث أمواج كهرومغناطيسية تعرف بأشعة جاما لتتحول بعد ذلك إلى عناصر أكثر إستقراراً. 

1.5.7 مصادر اإلشعاع

وتقسم مصادر اإلشعاع إلى مصدرين أساسيين:

مصدر طبيعي )إشعاع طبيعي(.. 1
مصدر صناعي )إشعاع صناعي(.. 2

1.1.5.7 المصدر الطبيعي

يتعرض كل ما هو موجود على سطح األرض لتأثير اإلشعاعات المؤينة اآلتية من مصادر طبيعية لألشعة الكونية، 
ومن العناصر المشعة األرضية األزلية وما يتولد منها. ولقد نشأت الحياة وتطورت في هذا المحيط رغم تعرضها لهذه 

اإلشعاعات، التي بقي مستواها ثابتاً تقريباً، منذ عصور سحيقة.

تكونت  أن  منذ  منطقة ألخرى  من  تختلف  متفاوتة  بتراكيز  األرض  على سطح  الطبيعية  المشعة  النظائر  توجد 
األرض. فقد تتركز هذه النظائر وتنقل من موطنها إلى مواقع تعج فيها الحياة البشرية مرافقة لبعض الصناعات غير 
الفحم  التي تستخدم  الكهرباء  إلى صناعة  النفط والغاز، إضافة  الفوسفاتية، وصناعة  النووية مثل؛ صناعة األسمدة 

كوقود.

من أهم العناصر الطبيعة التي تساهم بشكل كبير في الجرعة االشعاعية التي يتلقاها البشر، البوتاسيوم 40 )الذي 
يصدر أشعة بيتا وجاما( واليورانيوم 238 )الذي يصدر أشعة ألفا ويتولد عنه 13 عنصراً مشعاً آخر تطلق إشعاعات 
ألفا وبيتا وجاما( وكذلك الثوريوم 232 )الذي يصدر أشعة ألفا وتتولد عنه 10عناصر مشعة تصدراشعاعات ألفا وبيتا 

وجاما(.

 226 الراديوم  هي  مشعة  نظائر  أربعة  هيئة  على  الطبيعة  في  الترابية،  القلوية  العناصر  أحد  الراديوم،  يوجد 
والراديوم 228 والراديوم 224 والراديوم 223، ويقصد عادة بكلمة الراديوم نظيرالراديوم 226 ذي عمر النصف 
المسؤولة عن نسبة كبيرة من  الطبيعية  المشعة  النكليدات  أهم  تفككه  يعد هو ومنتجات  الذي  الكبير )1622 سنة(، 
الجرعة االشعاعية التي يتلقاها اإلنسان من المصادر الطبيعية. يدخل الراديوم 226 إلى الجسم ويتوضع قرابة 80 
% منه في العظام. ومن المعروف ان الراديوم يصدر لدى تفككه غاز الرادون، الذي بدوره يتفكك ليعطي العديد من 
النظائر التي تطلق جسيمات ألفا، وهذه األخيرة ذات أثر ضار على الخاليا الحية، يفوق عشرين مرة ضرر إشعاعات 

جاما وبيتا.

ويمكن تقسيم النويدات المشعة إلى ثالث سالسل، هي سلسلة اليورانيوم واالكتنيوم والثوريوم التي تمثل معظم 
النشاط  ويتضمن  اإلنسان،  له  يتعرض  الذي  االشعاعي  للنشاط  االشعاعية  الخلفية  عن  الناجمة  الخارجية  الجرع 

االشعاعي ثالثة أصناف رئيسة هي:

1 - النويدات المشعة ذات المنشأ األرضي.

2 - النويدات المشعة المتولدة بفعل األشعة الكونية.
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ملي سيفرت/سنة(   0.35( المشعة طبيعياً  النويدات  من  الناتج  لالشعاع  الخارجي  التعرض  معدل جرعة  ويبلغ 
وهذه الجرعة تتغير بتغير الموقع الجغرافي  ونوع التربة حيث وجد أن معدل النشاط االشعاعي النوعي لليورانيوم 
في التربة هوBq/kg(40(  وقد عد هذا هو التركيز األمثل  ) Optimum Concentration( إلن إختالف محتوى 
النشاط االشعاعي في التربة يعود بصورة رئيسة إلى نوع التربة أوال، وإلى تكوينها ثانياً وإلى عمليات النقل الحاصلة 

فيها ثالثاً، لهذا كان هناك اختالف في تركيز النويدات المشعة في مختلف انحاء العالم.

2.1.5.7 المصدر الصناعي

يكون فيه اإلشعاع صناعياً أي يحدث نتيجة لفعل اإلنسان، إذ يحاول إحداث خلل بطريقة ما في نسبة البروتونات 
إلى النيوترونات في ذرات عناصر النظائر الثابتة أو المستقرة، أي تحويلها إلى حالة أخرى غير مستقرة، مما يؤدي 
إلى إنطالق كميات هائلة من الطاقة وإشعاعات ألفا وجاما وبيتا. وتحدث هذه العمليات في مراكز األبحاث النووية 
المختلفة، ومحطات التجارب الذرية، والمفاعالت النووية، والتي وصل عددها حتى عام 1992 إلى 480 مفاعال 

ذريا تقريبا على مستوى العالم. 

2.5.7 طرق التعرض لالشعاعات 

هناك طريقتان يمكن لإلنسان أن يتعرض لالشعاعات بواسطتها:

الطريقة المباشرة:. 1

وهي التعرض الخارجي للمواد المشعة المترسبة على األرض أو إستنشاق المواد المشعة العالقة في الجو.

الطريقة غير المباشرة:. 2

وذلك بواسطة تناول الغذاء والماء المحتوي على المواد المشعة، أو من خالل إنتقال المواد المشعة المترسبة على 
التربة إلى أنسجة النباتات عن طريق الجذور أو اإلمتصاص عن طريق األوراق ومن خالل العمليات األيضية التي 
تجري في الورقة. وهكذا يستقبل اإلنسان جرعة داخلية نتيجة إستنشاق المواد المشعة أو تناول النباتات الملوثة، فضالً 

عن الجرعة الخارجية نتيجة التعرض المباشر للمواد المشعة في التربة.

3.5.7 تأثير األشعة على اإلنسان

يعتمد تأثير األشعة على اإلنسان على عدة عوامل:

أ- زمن التعرض.
ب- معدل الجرعة.

ج- إختالف حساسية الجسم.
د- العمر.

هـ الحالة الصحية.

تعتمد األضرار الصحية  لالشعاع على مستوى اإلشعاع الذي يتعرض له اإلنسان، ويؤثر علي خاليا الجسم وتزيد 
احتماالت حدوث السرطان والتحوالت الجينية األخرى التي قد تنتقل إلى األطفال. وفي حالة التعرض إلى كمية كبيرة 
من اإلشعاع قد تؤدي للوفاة. ويمكن أن يؤدي اإلشعاع المؤين )إدخال طاقة إلى خاليا الجسم( إلى إحداث تغييرات 
في التوازن الكيميائي لخاليا الجسم وبعض هذه التغيرات قد  يؤدي إلى خلل في )DNA( ومن ثم إلي تحوالت جينية 
خطيرة قد تنتقل أيضا إلى األطفال بعد والدتهم. كذلك فإن التعرض لكميات كبيرة من اإلشعاع قد يسبب أمراض خالل 
ساعات أو أيام وقد يؤدي للوفاة خالل 60 يوما منه ، وعند التعرض لجرعات كبيرة جداً من الممكن أن تحدث الوفاة 

خالل ساعات قليلة كحادثة )تشرنوبل(. 
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جدول )7-5( التعرض لإلشعاع -الجرعة  واألعراض

4.5.7 محطات الرصد االشعاعي في المملكة

البيئة األردنية اشعاعيا، من خالل محطات الرصد االشعاعي  الطاقة والمعادن مراقبة  تتولى هيئة تنظيم قطاع 
البيئي المنتشرة في األردن، وتحليل العينات وتحديد تركيز النشاط االشعاعي في مختلف أنواع المواد المستوردة. كما 
تقوم بإعداد الخرائط االشعاعية، وتنفيذ برامج المسح االشعاعي الدورية لجميع المناطق والذي يتضمن جميع العناصر 
البيئية، إذ يجري جمع وتحضير وقياس العينات، وتفعيل الدور الرقابي على مياه الشرب بأنواعها )المعبأة والمحالة 

والمعدنية والمستوردة( إلقرار جواز استخدامها أو حظرها. 

وتتوفر في الهيئة محطات رصد اشعاعي متكاملة تحتوي على أجهزة لجمع العوالق الهوائية وتحليلها، وإرسال 
النتائج إلى غرفة التحكم في مبنى الهيئة، وسيكون عدد المحطات )24( محطة، وتتوفر محطات اإلنذار المبكر التي 
تقوم بقياس الجرعة االشعاعية المحيطية على مدار الساعة وإرسال القراءات إلى غرفة التحكم في مبنى الهيئة. وفيما 

يلي أهم هذه المحطات:

محطة قفقفا. 1

تقع هذه المحطة في منطقة مركز أمن إقليم الشمال في منطقة قفقفا )سجن قفقفا سابقاُ( وتتكون هذه المحطة من عدد 
من المنظومات القياسية هي:

منظومة قياس أشعة جاما.	 
منظومة أشعة ألفا وبيتا.	 
 	 Dose Rate.  منظومة قياس معدل الجرعة
منظومة قياس اليود.	 

محطة الكرامة. 2 

تقع هذه المحطة على الحدود العراقية األردنية وتتكون هذه المحطة من المنظومات التالية:

منظومة قياس أشعة جاما.	 
 	Dose Rate. منظومة قياس معدل الجرعة

محطة القادسية. 3

تقع هذه المحطة في قاعدة سالح الجو الملكي في منطقة القادسية/محافظة الطفيلة وتتكون هذه المحطة من عدد من 
المنظومات القياسية هي:
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  الجرعة  واألعراض- التعرض لإلشعاع  )٤- ٧(جدول 

 
  األعراض  الجرعة  التعرض

  التعرض الحاد

  .وقيءانغثی  راد ١٠٠- ٥٠
  

  راد ٣٠٠- ٢٠٠
القدرة على التركیز، طفح جلدي، حروق، وهبوط في عدد  انفقد

  بیضاءكریات الدمال

  راد ٥٠٠- ٣٠٠
تقرحات في الفم واللثة، ونقص الوزن، و سقوط الشعر، ونزیف 

  .في الفمواألمعاء، والتهابات رئویة ومعویة
  .الوفاة  راد فأكثر ٥٠٠

  التعرض المستمر لجرعات
  "التأثیر المزمن"ضئیلة

 انربویة، سرطالدم والعظام، عتامة عدسة العین، العقم، تشوه الجنین، االلتهابات ال انسرط
  .الرئة،التأثیرات الوراثیة

  

  

  )٢٠١٤- ٢٠٠٧ (µSvة ألشعة جاماشعاعیمعدل الجرعة اال): ٥- ٧(جدول 

  
  )٢٠١٤- ٢٠٠٧(   µSv ة ألشعة جاماشعاعیمعدل الجرعة اال  المحطة

  )٠.٠٩٢٩-٠.٠٨٧٨(  الكرامة -١
  )٠.٣٠- ٠.١٢٢(  القادسیة -٢
  )٠.٠٧٨- ٠.٠٧٤(  قفقفا  -٣
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  ٢٠١٤- ٢٠٠٧معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة الكرامة للفترة ) -٥A- ٧(جدول 

  

  
 
  

  ٢٠١٤- ٢٠٠٦معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة قفقفا للفترة : )-٥B- ٧(جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2007 9.29E-02 9.29E-02
2008 9.08E-02 9.06E-02 9.05E-02 9.08E-02 9.07E-02
2009 9.04E-02 9.05E-02 8.99E-02 9.04E-02 9.04E-02 9.11E-02 9.06E-02 9.09E-02 8.99E-02 9.05E-02
2010 9.03E-02 9.05E-02 8.93E-02 8.93E-02 9.03E-02 8.98E-02 9.06E-02 9.92E-02 9.45E-02 9.54E-02 9.68E-02 9.24E-02
2011 9.65E-02 9.42E-02 9.06E-02 8.96E-02 8.95E-02 8.99E-02 9.05E-02 9.06E-02 9.06E-02 9.10E-02 9.06E-02 9.08E-02 9.12E-02
2012 8.97E-02 8.92E-02 8.84E-02 9.03E-02 8.96E-02 9.03E-02 9.01E-02 9.01E-02 9.05E-02 9.12E-02 8.99E-02
2013 9.09E-02 8.82E-02 9.13E-02 8.94E-02 8.94E-02 8.93E-02 8.97E-02 8.94E-02 8.92E-02 8.91E-02 8.81E-02 8.80E-02 8.93E-02
2014 8.73E-02 8.72E-02 8.69E-02 8.75E-02 8.64E-02 8.77E-02 8.99E-02 8.74E-02 9.00E-02 8.78E-02

الجدول (١) یوضح Avrage Gamma Dose Rate µSV  في محطة الكرامة خالل الفترة ما بین ٢٠٠٧-٢٠١٤

الجدول (٣ )یوضح Average Gamma Dose Rate µSV خالل الفترة ما بین ٢٠٠٦-٢٠١٤ في محطة قفقفا
year Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2006 6.34E-02 6.80E-02 6.22E-02 6.24E-02 6.36E-02 8.18E-02 8.16E-02 8.20E-02 8.15E-02 8.11E-02 8.06E-02 8.14E-02 7.412E-02
2007 8.18E-02 7.98E-02 8.04E-02 8.17E-02 7.95E-02 7.94E-02 7.89E-02 7.36E-02 6.76E-02 5.87E-02 5.80E-02 5.97E-02 7.325E-02
2008 7.13E-02 7.82E-02 7.76E-02 7.89E-02 7.85E-02 7.83E-02 7.83E-02 7.85E-02 7.87E-02 7.97E-02 7.780E-02
2009 7.82E-02 7.87E-02 7.76E-02 7.79E-02 7.78E-02 7.81E-02 7.79E-02 7.79E-02 7.77E-02 7.88E-02 7.80E-02 7.85E-02 7.809E-02
2010 7.84E-02 7.84E-02 7.69E-02 7.74E-02 7.74E-02 7.73E-02 7.72E-02 7.75E-02 7.74E-02 7.76E-02 7.87E-02 7.86E-02 7.773E-02
2011 7.80E-02 7.82E-02 7.67E-02 7.75E-02 7.69E-02 7.64E-02 7.72E-02 7.69E-02 7.72E-02 7.75E-02 7.78E-02 7.73E-02 7.730E-02
2012  7.70E-02 7.66E-02 7.59E-02 7.74E-02 7.69E-02 7.60E-02 7.45E-02 7.34E-02 7.14E-02 7.17E-02 7.29E-02 7.10E-02 7.433E-02
2013 7.20E-02 7.29E-02 7.69E-02 7.69E-02 7.70E-02 7.62E-02 7.64E-02 7.67E-02 7.66E-02 7.74E-02 7.81E-02 7.65E-02 7.614E-02
2014 7.57E-02 7.60E-02 7.67E-02 7.62E-02 7.54E-02 7.54E-02 7.57E-02 7.60E-02 7.48E-02 7.51E-02 7.63E-02 7.48E-02 7.568E-02

  الكرامة-١
  القادسیة-٢
  قفقفا  -٣

منظومة قياس أشعة جاما.	 
منظومة أشعة ألفا وبيتا.	 
 	Dose Rate. منظومة قياس معدل الجرعة
منظومة قياس اليود.	 

مستوى قياسات الجرعة االشعاعية ألشعة جاما خالل الفترة ما بين  2014-2007  

تعد مستويات الجرعة االشعاعية ألشعة جاما   )Gamma Dose Rate(في الهواء المحيط بسيطة جداً إذا ما 
قورنت بالمستويات العالمية، حيث أنه ال توجد أنشطة أو منشآت نووية تؤثرعلى نوعية الهواء في المملكة. وقد أخذت 
القياسات عن طريق المحطات الثالث الرئيسة والتي تقوم برصد الجرعة االشعاعية على مدار الساعة خالل الفترة ما 
 ،)-5C-7(و ،)-5B-7( و ،)-5A-7(و ،)بين 2007-2014، وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجداول )7-5

واألشكال )7-46( و )47-7(.    

) 2014 - 2007 ( µSvمعدل الجرعة االشعاعية ألشعة جاما :)جدول )7-6

وكما يالحظ فإن أعلى القراءات نسبياً كانت في محطة القادسية في محافظة الطفيلة، حيث أن هذه المحافظة غنية 
بمادة الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، وقد تكون بعض األغبرة والشوائب العالقة من مادة اليورانيوم في الهواء 

هي السبب في االرتفاع النسبي للجرعة االشعاعيةً.

وعند مقارنة معدل الجرعة االشعاعية للمملكة بواسطة المحطات الثالث بمعدل جرعة التعرض الخارجي لإلشعاع 
الناتج من النويدات المشعة طبيعياً والتي تبلغ )0.35 ملي سيفرت/سنة، تتغير بتغير الموقع الجغرافي ونوع التربة(، 
فإن الهواء المحيط في المملكة يعد خال تماماً من أي تلوث اشعاعي يذكر، كما أن المملكة لم تتعرض ألي تلوث من 

خارج حدودها.

جدول )A-6-7( معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة الكرامة للفترة 2014-2007

year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
یوضح Avrage Gamma Dose Rate µSV  في محطة الكرامة خالل الفترة ما بین ٢٠٠٧-٢٠١٤ الجدول (١)

  )٢٠١٤-٢٠٠٧(  µSvة ألشعة جامامعدل الجرعة االشعاعیمعدل الجرعة االشعاعیمعدل الجرعة اال  المحطة
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  ٢٠١٤- ٢٠٠٧معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة الكرامة للفترة ) -٥A- ٧(جدول 

  

  
 
  

  ٢٠١٤- ٢٠٠٦معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة قفقفا للفترة : )-٥B- ٧(جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2007 9.29E-02 9.29E-02
2008 9.08E-02 9.06E-02 9.05E-02 9.08E-02 9.07E-02
2009 9.04E-02 9.05E-02 8.99E-02 9.04E-02 9.04E-02 9.11E-02 9.06E-02 9.09E-02 8.99E-02 9.05E-02
2010 9.03E-02 9.05E-02 8.93E-02 8.93E-02 9.03E-02 8.98E-02 9.06E-02 9.92E-02 9.45E-02 9.54E-02 9.68E-02 9.24E-02
2011 9.65E-02 9.42E-02 9.06E-02 8.96E-02 8.95E-02 8.99E-02 9.05E-02 9.06E-02 9.06E-02 9.10E-02 9.06E-02 9.08E-02 9.12E-02
2012 8.97E-02 8.92E-02 8.84E-02 9.03E-02 8.96E-02 9.03E-02 9.01E-02 9.01E-02 9.05E-02 9.12E-02 8.99E-02
2013 9.09E-02 8.82E-02 9.13E-02 8.94E-02 8.94E-02 8.93E-02 8.97E-02 8.94E-02 8.92E-02 8.91E-02 8.81E-02 8.80E-02 8.93E-02
2014 8.73E-02 8.72E-02 8.69E-02 8.75E-02 8.64E-02 8.77E-02 8.99E-02 8.74E-02 9.00E-02 8.78E-02

الجدول (١) یوضح Avrage Gamma Dose Rate µSV  في محطة الكرامة خالل الفترة ما بین ٢٠٠٧-٢٠١٤

الجدول (٣ )یوضح Average Gamma Dose Rate µSV خالل الفترة ما بین ٢٠٠٦-٢٠١٤ في محطة قفقفا
year Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2006 6.34E-02 6.80E-02 6.22E-02 6.24E-02 6.36E-02 8.18E-02 8.16E-02 8.20E-02 8.15E-02 8.11E-02 8.06E-02 8.14E-02 7.412E-02
2007 8.18E-02 7.98E-02 8.04E-02 8.17E-02 7.95E-02 7.94E-02 7.89E-02 7.36E-02 6.76E-02 5.87E-02 5.80E-02 5.97E-02 7.325E-02
2008 7.13E-02 7.82E-02 7.76E-02 7.89E-02 7.85E-02 7.83E-02 7.83E-02 7.85E-02 7.87E-02 7.97E-02 7.780E-02
2009 7.82E-02 7.87E-02 7.76E-02 7.79E-02 7.78E-02 7.81E-02 7.79E-02 7.79E-02 7.77E-02 7.88E-02 7.80E-02 7.85E-02 7.809E-02
2010 7.84E-02 7.84E-02 7.69E-02 7.74E-02 7.74E-02 7.73E-02 7.72E-02 7.75E-02 7.74E-02 7.76E-02 7.87E-02 7.86E-02 7.773E-02
2011 7.80E-02 7.82E-02 7.67E-02 7.75E-02 7.69E-02 7.64E-02 7.72E-02 7.69E-02 7.72E-02 7.75E-02 7.78E-02 7.73E-02 7.730E-02
2012  7.70E-02 7.66E-02 7.59E-02 7.74E-02 7.69E-02 7.60E-02 7.45E-02 7.34E-02 7.14E-02 7.17E-02 7.29E-02 7.10E-02 7.433E-02
2013 7.20E-02 7.29E-02 7.69E-02 7.69E-02 7.70E-02 7.62E-02 7.64E-02 7.67E-02 7.66E-02 7.74E-02 7.81E-02 7.65E-02 7.614E-02
2014 7.57E-02 7.60E-02 7.67E-02 7.62E-02 7.54E-02 7.54E-02 7.57E-02 7.60E-02 7.48E-02 7.51E-02 7.63E-02 7.48E-02 7.568E-02

شكل )7-46(: معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة الكرامة للفترة 2014-2007 

جدول)B-6-7(: معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة قفقفا للفترة 2014-2006

شكل )7-47(: معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة قفقفا للفترة  2014-2007 
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 2014-2007هعدؿ الارعة ألشعة ااها في هحطة الكراهة لمفترة  (-5A-7)ادكؿ 

 
 

2014-2007هعدؿ الارعة ألشعة ااها في هحطة الكراهة لمفترة : (46-7)شكؿ 

 
 2014-2006هعدؿ الارعة ألشعة ااها في هحطة قفقفا لمفترة : (-5B-7)ادكؿ

 
 

year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2007 9.29E-02 9.29E-02
2008 9.08E-02 9.06E-02 9.05E-02 9.08E-02 9.07E-02
2009 9.04E-02 9.05E-02 8.99E-02 9.04E-02 9.04E-02 9.11E-02 9.06E-02 9.09E-02 8.99E-02 9.05E-02
2010 9.03E-02 9.05E-02 8.93E-02 8.93E-02 9.03E-02 8.98E-02 9.06E-02 9.92E-02 9.45E-02 9.54E-02 9.68E-02 9.24E-02
2011 9.65E-02 9.42E-02 9.06E-02 8.96E-02 8.95E-02 8.99E-02 9.05E-02 9.06E-02 9.06E-02 9.10E-02 9.06E-02 9.08E-02 9.12E-02
2012 8.97E-02 8.92E-02 8.84E-02 9.03E-02 8.96E-02 9.03E-02 9.01E-02 9.01E-02 9.05E-02 9.12E-02 8.99E-02
2013 9.09E-02 8.82E-02 9.13E-02 8.94E-02 8.94E-02 8.93E-02 8.97E-02 8.94E-02 8.92E-02 8.91E-02 8.81E-02 8.80E-02 8.93E-02
2014 8.73E-02 8.72E-02 8.69E-02 8.75E-02 8.64E-02 8.77E-02 8.99E-02 8.74E-02 9.00E-02 8.78E-02

الجدول )1( يوضح Avrage Gamma Dose Rate µSV  في محطة الكرامة خالل الفترة ما بين 2014-2007
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الجدول )3 (يوضح Average Gamma Dose Rate µSV خالل الفترة ما بين 2006-2014 في محطة قفقفا
year Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2006 6.34E-02 6.80E-02 6.22E-02 6.24E-02 6.36E-02 8.18E-02 8.16E-02 8.20E-02 8.15E-02 8.11E-02 8.06E-02 8.14E-02 7.412E-02
2007 8.18E-02 7.98E-02 8.04E-02 8.17E-02 7.95E-02 7.94E-02 7.89E-02 7.36E-02 6.76E-02 5.87E-02 5.80E-02 5.97E-02 7.325E-02
2008 7.13E-02 7.82E-02 7.76E-02 7.89E-02 7.85E-02 7.83E-02 7.83E-02 7.85E-02 7.87E-02 7.97E-02 7.780E-02
2009 7.82E-02 7.87E-02 7.76E-02 7.79E-02 7.78E-02 7.81E-02 7.79E-02 7.79E-02 7.77E-02 7.88E-02 7.80E-02 7.85E-02 7.809E-02
2010 7.84E-02 7.84E-02 7.69E-02 7.74E-02 7.74E-02 7.73E-02 7.72E-02 7.75E-02 7.74E-02 7.76E-02 7.87E-02 7.86E-02 7.773E-02
2011 7.80E-02 7.82E-02 7.67E-02 7.75E-02 7.69E-02 7.64E-02 7.72E-02 7.69E-02 7.72E-02 7.75E-02 7.78E-02 7.73E-02 7.730E-02
2012 7.70E-02 7.66E-02 7.59E-02 7.74E-02 7.69E-02 7.60E-02 7.45E-02 7.34E-02 7.14E-02 7.17E-02 7.29E-02 7.10E-02 7.433E-02
2013 7.20E-02 7.29E-02 7.69E-02 7.69E-02 7.70E-02 7.62E-02 7.64E-02 7.67E-02 7.66E-02 7.74E-02 7.81E-02 7.65E-02 7.614E-02
2014 7.57E-02 7.60E-02 7.67E-02 7.62E-02 7.54E-02 7.54E-02 7.57E-02 7.60E-02 7.48E-02 7.51E-02 7.63E-02 7.48E-02 7.568E-02
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2014-2007هعدؿ الارعة ألشعة ااها في هحطة قفقفالمفترة  : (47-7)شكؿ 

 

 2014-2006هعدؿ الارعة ألشعة ااها في هحطة القادسية لمفترة  (-5C-7)ادكؿ 
 
 

 : التوصيات2.6.7

 .زيادة عدد هحطات الرصد االشعاعي لتشهؿ كافة أىحاء الههمكة .1
ىتاج الخريطة االشعاعية .2  .اإلسراع بتىفيذ براهج الهسح االشعاعي لاهيع أىحاء الههمكة كا 
دخالٍا عمِ الخريطة  .3 استخداـ براهج الىهذاة الرياضية لمهىاطؽ غير الههسكحة اشعاعيان كا 

 .االشعاعية
البدء بتظيـ براهج رقابية اشعاعية عمِ قطاعات الصىاعات الغذائية الهحمية كهياي الشرب  .4

ا هف اإلشعاع  .الهستكردة لمتأكد هف خمٌك
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2014-2007معذل الجرعت ألشعت جاما في محطت لفمفا للفترة 

)یوضح Average Gamma Dose Rate µSV خالل الفترة ما بین ٢٠٠٦-٢٠١٤ في محطة قفقفا الجدول (٣
year Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
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2014-2007هعدؿ الارعة ألشعة ااها في هحطة قفقفالمفترة  : (47-7)شكؿ 

 

 2014-2006هعدؿ الارعة ألشعة ااها في هحطة القادسية لمفترة  (-5C-7)ادكؿ 
 
 

 : التوصيات2.6.7

 .زيادة عدد هحطات الرصد االشعاعي لتشهؿ كافة أىحاء الههمكة .1
ىتاج الخريطة االشعاعية .2  .اإلسراع بتىفيذ براهج الهسح االشعاعي لاهيع أىحاء الههمكة كا 
دخالٍا عمِ الخريطة  .3 استخداـ براهج الىهذاة الرياضية لمهىاطؽ غير الههسكحة اشعاعيان كا 

 .االشعاعية
البدء بتظيـ براهج رقابية اشعاعية عمِ قطاعات الصىاعات الغذائية الهحمية كهياي الشرب  .4

ا هف اإلشعاع  .الهستكردة لمتأكد هف خمٌك
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2014-2007معذل الجرعت ألشعت جاما في محطت لفمفا للفترة 

جدول )C-6-7( معدل الجرعة ألشعة جاما في محطة القادسية للفترة 2014-2006

5.5.7 التوصيات في مجال اإلشعاع

زيادة عدد محطات الرصد االشعاعي لتشمل كافة أنحاء المملكة.. 1
اإلسراع بتنفيذ برامج المسح االشعاعي لجميع أنحاء المملكة وإنتاج الخريطة االشعاعية.. 2
استخدام برامج النمذجة الرياضية للمناطق غير الممسوحة اشعاعياً وإدخالها على الخريطة االشعاعية.. 3
البدء بتظيم برامج رقابية اشعاعية على قطاعات الصناعات الغذائية المحلية ومياه الشرب المستوردة للتأكد من . 4

خلوها من اإلشعاع.

6.7 الضجيج 

يمثل الضجيج مشكلة قديمة صاحبت التقدم الصناعي والتكنولوجي، مما أدى لظهور مصادر متنوعة له. ويؤدي 
إلى آثار سلبية عديدة ضارة باإلنسان سواء من الناحية النفسية أو الصحية أو العقلية على المدى القريب والبعيد. ويشار 

إلى أن منظمة الصحة العالمية وصفته بأنه قاتل بيئي. 

1.6.7 الضجيج  وتأثيره على النواحي الصحية والفسيولوجية

وتتلخص تأثيرات الضجيج على النواحي الصحية والفسيولوجية  بما يلي: 

انقباض األوعية الدموية الطرفية.. 1

تغير فى إيقاع القلب وارتفاع ضغط الدم. . 2

تأثير على الجهاز التنفسي. . 3

تغير مقاومة الجلد )إفراز العرق(.. 4

تغير طفيف فى الشد العضلي.. 5

تغير فى حركة الجهاز الهضمي.. 6

التغير الكيميائي للدم والبول.. 7
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تأثيرات عصبية.. 8

تأثير على التركيز والتحصيل العلمي.. 9

وتختلف ردود األفعال من شخص إلى آخر، وتكون أكثر وضوحاً عند نفس الشخص عندما يكون الصوت أكثر 
شدة. وتعتمد تأثيرات التلوث السمعي على العوامل التالية:

طول فترة التعرض: حيث يتناسب التأثير ودرجة الخطورة طردياً مع طول فترة التعرض. . 1

شدة الصوت ودرجته: فكلما إشتد الصوت كان تأثيره السلبي أكبر.. 2

حدة الصوت: فاألصوات الحادة أكثر تأثيراً من األصوات الغليظة.. 3

المسافة بين مصدر الصوت والسامع: فكلما قرب االنسان من مصدر الصوت كان التأثير أبلغ وأقوى.. 4

فجائية الصوت: الصوت المفاجئ أو المتقطع أكثر تأثيراً من الضجيج المستمر. . 5

2.6.7 مسببات الضجيج  في األردن

حركة السير والسيارات بانواعها.. 1

أعمال االنشاءات. . 2

صاالت األفراح والعادات المرتبطة بها والتي أصبحت ظاهرة بحاجة إلى حل.. 3

المدارس.. 4

الباعة المتجولون.. 5

المطارات وأصوات الطائرات.. 6

المؤسسات االنتاجية والمعامل والمصانع.. 7

3.6.7 القياسات البيئية للضجيج

وتقسم القياسات البيئية إلى قسمين :

1-  خارجي:

وهو ما تقوم به عدد من الجهات الرقابية مثل؛ وزارة البيئة والصحة، واإلدارة الملكية لحماية البيئة. علما أنه ال 
يوجد قياسات مستمرة عند أي جهة حكومية.

2-  داخلي:

وهي القياسات البيئية لمستوى الضجيج داخل بيئة العمل، وهو ما تقوم به وزارة الصحة والعمل، ومعهد السالمة 
العامة التابع لمؤسسة التدريب المهني، والجمعية العلمية الملكية.

وتنفذ قياسات الضجيج في القسمين السابقين بطريقتين هما: 

قياس الضجيج اللحظي . 1
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قياس جرعة الضجيج التي يتعرض لها اإلنسان لمدة تصل إلى 8 ساعات أو أكثر.. 2

وبينت دراسة أجراها باحثون من الجامعة األردنية عام 2008، أن مدينتي الزرقاء وإربد تفوقتا على عمان، حيث 
يبلغ مستوى الضجيج الناجم عن حركة السير فيهما 88 و87 ديسبل على التوالي. وقد تطرقت الدراسة الثانية إلى 
مسببات أخرى للضجيج منها المدارس، حيث بلغ مستوى الضجيج الصادر عنها في الزرقاء 74 ديسبل. وصاالت 
اإلحتفاالت 85، وورش العمل 92، والمناطق التجارية 75، وترافقت هذه الدراسة مع مسح أجراه الخبراء لألضرار 
منها  عديدة  نواح  في  تؤثر  العالية  األصوات  مستويات  أن  تبين  حيث  الضجيج،  عن  الناجمة  واالجتماعية  النفسية 

إضطرابات النوم، والقابلية للعمل، وفقدان التركيز، باإلضافة إلى مشاكل سمعية.

وقدمت الدراسة عدد من التوصيات للتخفيف من الضجيج أبرزها؛ تركيب زجاج مزدوج العزل للنوافذ واألبواب، 
اإلسمنتية  كالحواجز  البنايات  أمام  األصوات  تمتص  مواد  ووضع  الضجيج،  مصادر  عن  السكنية  المناطق  إبعاد 

واألشجار. 

وقد جرى نشر دراسة عام 2013، بهدف تقييم وإيجاد طرق للتخفيف من ضجيج حركة المرور في العاصمة 
عمان بواسطة إختيار الشوارع التي لها معايير محددة ومهمة للدراسة دون عوائق. وقد شملت الدراسة سبعة شوارع 

في عمان، هي:

شارع الملكة رانيا العبد هللا، وشارع ابن سينا، والدوار السابع، وشارع الملك عبد هللا الثاني، وشارع اإلستقالل، 
وشارع أبو نصير، وشارع المدينة المنورة.

القياس  بمستويات  مقارنتها  جرى  ساعة،   18 مدى  على  الضجيج  نسبة  لقياس  معايرة  أجهزة  استخدام  وجرى 
المتوقعة نظريا عام 2020 .وبينت الدراسة أن وضع حواجز للتخفيف من الضجيج قد أثبت فعالية وكفاءة عالية في 
الوظيفة المناطة بها. والجدول )7-6( اآلتي يبين استخدام  نتائج القياسات المتوقعة نظريا لعام 2020 في حال وضع 

حواجز بارتفاع ثالثة أمتار.

جدول )7-7( قياسات الضجيج )ديسيبل( المتوقعة نظرياً لعام 2020
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الفصل الثامن: األرض

• أبرز•عوامل•تردي•األراضي•الزراعية•تشمل:التقلبات•المناخية،•التعرية،•انجراف•التربة،•وضعف•االلتزام•	
بمخططات•استخدام•األراضي.•

• حسب•تقرير•البالغات•الوطنية•الثالث•لالتفاقية•الدولية•للتغير•المناخي،•سترتفع•درجة•الحرارة•1,5•درجة•	
في•2050،•و15%•نقص•في•كميات•الهطول.

• يعتمد•انجراف•التربة•على•نسبة•االنحدار•كما•يلي:	

0-4%•انحدار:•انجراف•خفيف،•4-12%•انحدار:•انجراف•متوسط،•<12•%•انحدار:•انجراف•شديد

• أهم•مسببات•االنجراف•هي•المياه•والرياح،•وتتفاقم•بالرعي•الجائر،•التحطيب،واقتالع•االشجار•،•الحرث:•	
تكراره•واتجاهه•وشكل•المحراث

• إنجراف•مدمر:•100•طن/هكتار/سنة،•شديد:•60-100•طن/هكتار/سنه	

• تقسم•المملكة•من•حيث•التوزيع•الجغرافي:•	

الحزام•الصحراوي•العربي•السوداني•>•100ملم. 1

الحزام•االيراني•الطوراني•150-300•ملم. 2

مناخ•البحر•االبيض•المتوسط•300-600ملم. 3

مناطق•مروية•في•وادي•األردن. 4

• مؤشر•الغطاء•النباتي•مهم•جدا•لدراسة•الجفاف،•حيث•يتضمن•تحليل•طبقات•الطيف•الضوئي•لمعرفة•وتحديد•	
مساحة•الغطاء•النباتي•عن•طريق•تحليل•صور•األقمار•الصناعية•باالستشعار•عن•بعد.

• أهمية•االسراع•في•إعادة•التشجير،•وحماية•التربة•في•المناطق•المعرضة•لالنجراف.	
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تكتسب العناية باألراضي أهمية بالغة، إذ أنها تمثل مسكناً ألنواع كثيرة من الكائنات الحية بما فيها اإلنسان، حيث 
يزاول عليها نشاطاته المختلفة لتأمين مقومات حياته، ورفاهه االجتماعي. ويعد تدهورها من أهم التحديات التي تهدد 
البرامج التنموية في األردن، بخاصة في البادية األردنية، حيث يظهر ذلك في فقدان الغطاء النباتي، وزيادة انجراف 
إنتاج محدود، وطبيعة  الجافة ذات  الجافة وشبه  المناطق  التربة، وتدني خصوبتها، وزيادة تملحها. وتمثل أراضي 
هشة، وتؤثر قلة معدالت هطول األمطار سلبا على ثبات بناء التربة، وتعرضها لالنجراف حتى في حاالت الهطول 

الخفيف. مما يؤدي إلى زوال الغطاء النباتي وعدم استدامة استخدامات تلك األراضي في كثير من الحاالت .

وحيث أن معظم النشاطات اإلنسانية تتركز في رقعة صغيرة من مساحة األردن تقدر ب 10%، فإن ذلك يخلق تنافسا 
حادا بين استخدامات األراضي، ويستدعي أخذ العوامل التالية بعين اإلعتبار عند التخطيط لتحديد تلك االستعماالت: 
الرعي الجائر، الممارسات غير السليمة لبعض العمليات الزراعية والري، سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية 
للمزارعين، ارتفاع معدل الزيادة السنوية لعدد السكان وضعف البنى المؤسسية ذات العالقة، تدهور أراضي المراعي 
بوتيرة متسارعة، إستمرار حاالت الجفاف لسنوات عديدة، تفاقم ظاهرة انجراف التربة، وامتداد العمران إلى المناطق 

الزراعية الخصبة.

وتأكيدا لما سبق فإن التصحر من أهم التحديات، حيث تشكل األراضي الجافة نحو 90% من مساحة األردن. إال أن 
هذا ال يعني عدم استغالل الموارد الطبيعية ووقف عجلة التنمية، بل يجب أن يكون مدعاة لالستغالل األمثل واإلدارة 

المستدامة لألرض.

1.8 الضغوط على موارد األراضي

حيث تقسم إلى ضغوط خارجة عن قدرة االنسان مثل إنحباس األمطار، وتكرار فترات الجفاف، واللجوء، وأخرى 
بشرية تعزى إلى التعامل غير السليم مع هذه الموارد. ويمكن تلخيصها بما يلي

1.1.8 النمو السكاني الطبيعي

شهد األردن زيادة ملحوظة في النمو الطبيعي للسكان. وعانى من عدم توازن ديموغرافي، حيث تركزت الكثافة 
السكانية في المحافظات ذات التربة الخصبة، مما أدى إلى ضغوطات كبيرة يمكن تلخيصها بما يلي:

شح الموارد المائية لغايات الشرب والري وتفاقم تلك المشكلة في فترات الجفاف.	 

التعديات الزراعية على الغابات والتي تشمل اإلحتطاب والرعي الجائرين وما ينجم عنهما من انجراف التربة 	 
وتدمير التجمعات المائية وخسارة طويلة األمد للموارد الخشبية.

انجراف التربة بسبب تدمير الغابات والرعي الجائر في مناطق المراعي، والممارسات الزراعية غير المستدامة 	 
التي يترتب عليها أيضا، تملح التربة في المناطق المروية. 
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شكل )8-1(: نمط استعماالت األراضي في األردن

         المصدر: البكري، 2010
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ىهط استعهاالت األراضي في األردف : (1-8)شكؿ 

 
 2010البكرم، : الهصدر
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  في المملكة ونسبها رضياألالغطاء /راضياألت استعماالواع نأ:)١- ٨(جدول         
  

النسبة المئویة من 
 %كامل المساحة 

 الغطاء االرضي نوع/ راضياأل  استعمالنوع   ستعمالتفصیل اال/وصف

 مناطق سكنیة وتجاریة وصناعیة ١.٢
 %)١.٧( مناطق حضریة

 محاجر ومقالع ومناجم ٠.٥
  مناطق زراعة حبوب مرویة ٢.٧

 مناطق مرویة ١.١ %)٤.٩( مناطق زراعیة
 مناطق اشجار مرویة ١.١
 %)٠.٣(غابات الغابات ٠.٣
 سهول رملیة ٧.٢

 %)   ٩٣.١( مراعي ومناطق غیر زراعیة

 دیةو األ ٩.٥
 مناطق تربة قاحلة ٢٠.٠
 اءمناطق صخریة جرد ١٦.٤
 مناطق صخریة بازلتیة جرداء ١٠.٨
 انسهول الصو  ٢٥.٧
  )المسطحات الطینیة( انالقیع ٣.٥
  )>٠.١  (اجسام مائیة السدود ومحطات تنقیة المیاه العادمة >٠.١

  المجموع ١٠٠.٠

  
  

  ٢٠١٠البكري، : المصدر
  
  
  
  
  
  

جدول )8-1(: أنواع استعماالت األراضي/الغطاء األرضي ونسبها في المملكة

                المصدر: البكري، 2010

2.1.8 النمو السكاني بسبب الهجرات القسرية واللجوء

بلغ عدد السوريين في األردن زهاء 1.4 مليون نسمة، منهم 646,700 مسجلين كالجئين، بينما يعيش 58% منهم 
خارج المخيمات في أشد المناطق فقراً. مما يتطلب زيادة اإلنفاق الحكومي لتوفير الدعم والخدمات العامة واألمن، 
ويؤدي إلى إزدياد اآلثار االقتصادية السلبية بسبب حالة عدم اإلستقرار في المنطقة. ويذكر أن أعداد الالجئين في 
بعض البلديات فاقت أعداد السكان المحليين، كما أدى التضخم والتنافس على الوظائف والخدمات العامة والموارد 
الطبيعية إلى إثارة التوترات المحلية، وزيادة الرعي الجائر، وتكثيف النشاط الزراعي وعمليات التحطيب، وجمع 

النباتات الطبية بشكل عشوائي وجائر.

وحسب تقرير »تقييم اثر األزمة السورية على البيئة في األردن« الذي أعده برنامج األمم المتحدة االنمائي في 
الهواء،  والطبية، ونوعية  الخطرة  الصلبة  والنفايات  المياه ونوعيتها،  قطاعات هي: موارد  العام 2014 وشمل 5 
واستخدام األراضي والتنوع الحيوي وخدمات النظم البيئية، وتدهور التربة والمراعي، فقد ارتفعت حاالت الصيد 
والرعي وقطع األشجار غير القانونية في المناطق المحمية بما يزيد عن 300% بين العامين 2009 و2013، كما 
أن الضغط المتزايد على المياه الجوفية رفع نسب الملوحة فيها، وأدى إلى تدني إنتاج بعض األراضي في المناطق 

الريفية، المتأثرة مباشرة بأزمة اللجوء.

من جانب آخر فان للجوء السوري، أثر غير مباشر على الموارد األرضية، يتمثل بالزيادة الكبيرة في حجم النفايات 
المنزلية، والطبية والخطرة، والتي ال يتخلص منها بالطرق المناسبة في معظم األحيان.

 %)١.٧( مناطق حضریة

 %)٤.٩( مناطق زراعیة

%)٠.٣(غابات

 %)   ٩٣.١( مراعي ومناطق غیر زراعیة

  )>٠.١ (اجسام مائیة
  المجموع

النسبة المئویة من 
%كامل المساحة 

الغطاء االرضي/نوع/نوع/األ راضياأل راضياأل استعمالنوع   تفصیل االستعمالتفصیل االستعمال/تفصیل اال/تفصیل اال/وصف
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3.1.8 التقلبات المناخية/الجفاف

تقع المملكة ضمن بيئة حوض البحر المتوسط، ويمتاز المناخ بصيف طويل حار جاف وأمطار شتوية، وفصل 
خريف أكثر جفافا من فصل الربيع، وتزداد درجات الحرارة من الشمال إلى الجنوب باستثناء بعض المناطق العالية 
الجنوبية كالشوبك. وفي العقدين األخيرين تناقص الهطول بشكل ملحوظ أو إضطرب توزيعه بين األماكن المختلفة أو 
خالل الموسم الواحد، مما أثر سلباً على كل من: الموارد األرضية، وإنتاجية التربة، واألمن الغذائي، وزيادة معدالت 

الفقر والبطالة. إذ تمثل ندرة المياه عائق التنمية األبرز في األردن. 

وكما ذكر في الفصل السابق، أشارت الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية والسيناريوهات المحتملة للسنوات 
القادمة - ومنها على سبيل المثال - تقرير البالغات الوطنية الثالث المقدم لالتفاقية الدولية للتغير المناخي، إلى أن 
درجة الحرارة سترتفع بمعدل 1.5 درجة مئوية في عام 2050 ، وأن كميات الهطول ستنقص نحو 15% تقريبا، 

األمر الذي سيفاقم مشكلة تدهور الموارد األرضية والخدمات التي تقدمها.

4.1.8 انجراف التربة 

1.4.1.8 انجراف التربة في مناطق اإلنهدام القاري

تعقيده، دورا في تحديد درجة تعرض أراضي وادي  الطبوغرافيا، ممثلة بدرجة االنحدار وطوله ودرجة  أدت 
إلى  بين صفر و %4  انحدارها  يتراوح  التي  المناطق  إلى تعرض  الدراسات  أشارت  إلى االنجراف. حيث  األردن 
التي  تلك  بينما  متوسط،  بين )4%-12%( النجراف  انحدارها  يتراوح  التي  المناطق  تتعرض  فيما  انجراف خفيف، 
يزيد انحدارها عن 12% فتتعرض النجراف شديد )الخرابشة واخرون،2013(. وقدرت المساحات التي عانت من 
فقد  الجنوبية  األغوار  في  أما  هكتار،  والمتوسط ب 75  هكتار،  الشمالية ب 450  األغوار  في  الخفيف  االنجراف 
أصاب االنجراف الشديد 3000 هكتار تقريبا، والمتوسط 600 هكتار. وتعود شدة االنجراف في منطقة الكتار إلى 
طبوغرافيتها، وانجرافها بواسطة روافد نهر األردن، أما المنطقة التي يفيض عليها نهر األردن )الزور( فوجد أن كثيرا 
من قطاعات التربة تتعاقب عليها طبقات ذات قوام مختلف تتراوح بين سلت ورمل ناعم حيث تزداد المواد الخشنة 
في أسفل قطاع التربة، مما يعكس مدى تعرض المنطقة لعمليات الترسيب من المناطق المحيطة. وتعرضت التربة في 
األغوارالجنوبية لتاريخ طويل من االنجرافات والفيضانات، حيث يغلب في بعض قطاعاتها، الحصى والزلط والتي 
تظهر كطبقات متبادلة مع طبقات ناعمة من السلت والطين، وهي في الغالب ذات بناء ضعيف ونفاذية رديئة، مما 
يوفر المناخ المالئم لعمليات الجريان السطحي واالنجراف. أما في منطقة وادي عربة فقد أشارت الدراسات الحديثة 
)سلطة المصادر الطبيعية، 2008،2009( أن المناطق المتاخمة للمرتفعات المحيطة بالمنطقة ذات قوام خشن، وأن 
نحو  إتجهنا  كلما  والشريطي  الصفائحي  االنجراف  المنطقة  على  يغلب  بينما  فيها،  السائد  هو  األخدودي  االنجراف 
الهاللية  الرملية  تظهرالكثبان  إذ  الرياح،  بواسطة  االنجراف  ليسود  المياه  بواسطة  االنجراف  يختفي  الوسط، حيث 

والسهول الرملية. كما أن الرعي الجائر والتحطيب واقتالع الشجيرات، أدى لتسارع االنجراف بواسطة الرياح .

2.4.1.8 انجراف التربة في منطقة المرتفعات

ظلت تربة هذه المنطقة تعاني من االنجراف الطبيعي منذ القدم بسبب تقلبات المناخ بين الجافة والممطرة، وكان 
لكمية األمطار وشدتها أثر كبير في ذلك، إذ يقدر أن 20% من مجموع األمطار السنوية، تتحول إلى جريان سطحي 
مسببه االنجراف، شكل )8-2(. وتشير السجالت الرسمية إلى أن العديد من محطات االرصاد في المناطق الجبلية 
سجلت هطول أمطار، وبخاصة عام 2014 بلغ أكثر من 100 ملم خالل يوم واحد، حيث بلغ معدل الهطول في يوم 
واحد 158 ملم ،115 ملم و 110 ملم في كل من ناعور وإربد والكرك على التوالي . وتزداد قدرة األمطار على 

الجرف بزيادة درجة االنحدار وطوله.
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شكل )8-2(  انجراف التربة في مناطق المرتفعات

وتبين نتائج بعض الدراسات )الفرحان 2010، خريسات 2013(، أن نسبة االنجراف الصفائحي في حوض نهر 
الزرقاء وصلت إلى 90%، بينما وصل االنجراف األخدودي إلى 20%. و في المناطق الشفا غورية المحيطة بنهر 
الزرقاء تسود في الغالب االنهيارات األرضيه في االنحدارات التي تزيد عن 35%. ويزداد االنجراف مع تزايد السكان 
وسوء استخدام األراضي، مما يؤدي إلى نقص خصوبة التربة وقدرتها االنتاجية في البادية الجنوبية. أما في حوض 
وادي الحسا، فقد قدر انجراف التربة باستخدام نموذج المعادلة العالمية )RUSLE( ، حيث تبين أن نحو 10% من 
مساحة الحوض البالغة 2500 كم2 تعاني من انجراف »مدمر« حسب التصنيف المعتمد في النموذج العالمي )معدل 
االنجراف اكثر من 100 طن/هكتار/سنة( وأن 13% من مساحته تعاني من انجراف »شديد« )معدل انجراف 60-

100 طن/هكتار/سنة(.

الى  إضافة  المنطقة،  في  التربة  على  الخاطئة  الممارسات  أبرز  من  الكنتور  على  عمودي  بشكل  الحراثة  وتعد 
استعمال اآللة غير المناسبة، وزيادة عدد الحرثات. إال أن تحضير األرض حيث يقل تدخل اإلنسان إلى أقل حد ممكن 
مع إبقاء بقايا النباتات على سطح التربة، والحراثة بعكس االنحدار تؤدي إلى تقليل االنجراف. كما يتأثر االنجراف 
بنوع المحراث، حيث أن استعمال المحراث اإلزميلي هو األنسب لألراضي األردنية، مقارنة مع المحراث المطرحي 
والقرصي. وأشارت بعض الدراسات ) Batik &Arabiat 1980 (  إلى أن المناطق المرتفعة يسودها االنجراف 
بواسطة المياه، حيث بلغت نسبته في المناطق السهلية كإربد ومادبا بين )10-50 طن/هكتار(، بينما بلغت النسبة في 
المنحدرات 200 طن/هكتار. وفاقم إزالة الغابات والرعي الجائر والزحف العمراني وانجراف التربة، حيث تبين في 
دراسة لحوض وادي زقالب أن معدل الفقد في التربة السطحية العارية يتراوح بين ) 6-300( مرة أكثر من األراضي 

المغطاة باألشجار واألعشاب  . 

إنشاء خريطة وطنية  إلى   RUSLE نموذج   إلى  استنادا  التربة  لتعرية  نمذجة رياضية  تبنت  وتوصلت دراسة 
للتعرية المحتملة في األردن وأظهرت أن المناطق ذات معدالت التعرية العالية هي المرتفعات الشمالية، ووادي غور 
األردن وبعض أجزاء من تالل وادي عربة في جنوب األردن. حيث تمتاز هذه المناطق بمنحدرات حادة، ومعدالت 
هطول أمطار تتراوح بين 50 ملم و 100 ملم في الجنوب و 550 إلى 600 ملم في الشمال. وبين النموذج أيضا أن 

كمية انجراف التربة تتراوح ما بين )صفر-100 طن/هكتار/السنة(.

5.1.8 ضعف االلتزام بتنفيذ مخططات استعماالت األراضي 

وكما ذكر في الفصل الثاني قامت وزارة الشؤون البلدية بإعداد خريطة استعماالت األراضي في المملكة وإصدارها 
الباشا،  عين  العارضة،  السلط،  مثل:  البلديات  من  لعدد  الشمولية  المخططات  وأعدت   ،2007 لعام   6 رقم  بنظام 
الفحيص، ماحص، وفي عدد من المحافظات مثل: مادبا، جرش، عجلون، وإربد. مما ساعد بشكل كبير في الحد من 
االنتشار العشوائي للتنظيم واألنشطة االقتصادية في تلك الفترة. إال أن ضعف االلتزام بتنفيذ هذه المخططات، وسماح 
الجهات التنظيمية في البلديات بالتوسع العمراني على األراضي الزراعية، أدى إلى تقلصها وعدم إدامة استغاللها 
وتنميتها، واالنتشار العشوائي للتنظيم واألنشطة االقتصادية، وعدم التوزيع العادل لها، وزاد تركيزها في العـاصمة 
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     ظمت تربة ٌذي الهىطقة تعاىي هف االىاراؼ الطبيعي هىذ القدـ بسبب تقمبات الهىاخ بيف الاافة 
هف هاهكع األهطار % 20كالههطرة، ككاف لكهية األهطار كشدتٍا أثر كبير في ذلؾ، إذ يقدر أف 

كتشير السابلت الرسهية إلِ أف . (2-8)السىكية، تتحكؿ إلِ ارياف سطحي هسببً االىاراؼ، شكؿ 
 بمغ أكثر هف 2014العديد هف هحطات االرصاد في الهىاطؽ الابمية سامت ٌطكؿ أهطار،كبخاصةعاـ 

 همـ في 110 همـ ك 115 همـ ،158 همـ خبلؿ يـك كاحد، حيث بمغ هعدؿ الٍطكؿ في يـك كاحد 100
ربد كالكرؾ عمِ التكالي   .كتزداد قدرة األهطار عمِ الارؼ بزيادة دراة االىحدار كطكلً.كؿ هف ىاعكر كا 

 
اىاراؼ التربة في هىاطؽ الهرتفعات   (2-8)شكؿ 

 

 
 

،أف ىسبة االىاراؼ الصفائحي (2013، خريسات 2010الفرحاف )كتبيف ىتائج بعض الدراسات
ك في الهىاطؽ %. 20،بيىها كصؿ االىاراؼ األخدكدم إلِ %90في حكض ىٍر الزرقاء كصمتإلِ 

الشفا غكرية الهحيطة بىٍر الزرقاء تسكد في الغالب االىٍيارات األرضيً في االىحدارات التي تزيد عف 
كيزداد االىاراؼ  هع تزايد السكاف كسكء استخداـ األراضي، هها يؤديإلِ ىقص خصكبة التربة %. 35

أها في حكض كادم الحسا، فقد قدر اىاراؼ التربة باستخداـ . كقدرتٍا االىتااية في البادية الاىكبية
 2 كـ2500هف هساحة الحكض البالغة % 10، حيث تبيف أىىحك  (RUSLE) ىهكذج الهعادلة العالهية

 100هعدؿ االىاراؼ اكثر هف )حسب التصىيؼ الهعتهد في الىهكذج العالهي " هدهر"تعاىي هف اىاراؼ 
 100-60هعدؿ اىاراؼ )" شديد"هف هساحتً تعاىي هف اىاراؼ % 13كأف  (سىة/ٌكتار/طف
. (سىة/ٌكتار/طف

كتعد الحراثة بشكؿ عهكدم عمِ الكىتكرهف أبرز الههارسات الخاطئة عمِ التربة في الهىطقة، 
إال أف تحضير األرض حيثيقؿ تدخؿ . إضافة الىاستعهاؿ اآللة غير الهىاسبة،كزيادة عدد الحرثات
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والمدن الرئيسة األخرى، وخلق حالة من عدم التوازن بين سكان المدن والريف. كما انخفضت المساحات المخصصة 
ومصنفة  كمراع وغابات في العقد األخير من 1.4 % تقريبا إلى 1.17% )وزارة الزراعة، 2014(. كما أن عدم 
تصويب الحاالت المخالفة القائمة؛ كالمناطق الصناعية، والتجاوزات في تطبيق التشريعات، وضعف الوعي البيئي 
بأهمية مخططات استعماالت األراضي، قد أعاق تنفيذها وتحقيق المنفعة المرجوة في الحفاظ على الموارد االرضية 

ومنع تدهورها مستقبال.

6.1.8 الممارسات غير المستدامة 

1.6.1.8 حراثة أراضي المراعي الطبيعية

تبلغ مساحة المراعي في األردن نحو 8 مليون هكتار، وترتبط إنتاجية أراضيها باألمطار والطبوغرافيا والتربة 
)استراتيجية المراعي/ مديرية المراعي وتطوير البادية ،2014(. إال أن الممارسات غير السليمة كحراثة أراضي 
المراعي الطبيعية قليلة األمطار إلنتاج الحبوب، تؤدي إلى القضاء على الغطاء النباتي الواقي للتربة، حيث قدر أن ما 
يقارب 90 % من مساحة المراعي القابلة للحراثة الواقعة بين خطي األمطار )100-200 ملم( جرى حرثها، إضافة 
إلى الحراثات التي تجري في المناطق التي يقل المعدل السنوي لسقوط األمطار فيها عن 100 ملم. وقد أدت حراثة 
وتغيير  والهوائي،  المائي  واالنجراف  للتعرية  التربة  وتعريض  الطبيعي،  النباتي  الغطاء  تدمير  إلى  األراضي  تلك 
النظام البيئي على مساحات واسعة، وأدى بالتالي إلى تدهور االنتاجية. إضافة إلى أن الرعي الجائر يؤدي إلى زيادة 
تدهور الغطاء النباتي. كما يؤدي رعي الماعز الماحق في المناطق الجبلية إلى تدمير الغطاء النباتي الطبيعي، ويمنع 
تجديد أنواع عديدة من النباتات. وتفاقمت المشكلة مع تضاعف عدد الماشية، وتغير طرق تربيتها وتغذيتها، وعدم 
إنتقالها إلى مناطق أخرى طوال العام، وقلة اإلفادة من بقايا المحاصيل الحقلية، باإلضافة إلى قلة إنتاج األعالف في 
األراضي الزراعية. وفي السنوات الماضية أدى الرعي الجائر غير المنظم في الغابات إلى القضاء على أكثر من 
مليوني شجرة وشجيرة حرجية. وينذر إستمرار الضغط على تلك المناطق بتدهورها وضعف إنتاجيتها، وتحويلها إلى 
مناطق ذات غطاء نباتي غير مستساغ للرعي ذات كثافة قليلة مما يفقدها أهميتها. كذلك فان الزحف العمراني أدى 

إلى تقلص المراعي الجبلية أيضا. 

2.6.1.8  حرائق الغابات واالعتداءات عليها

تمثل إزالة الغابات، والتحطيب الجائر، والحرائق، من أكبر التهديدات للغطاء النباتي الغابوي الذي يعتبر أحد أهم 
الثروات الوطنية، بخاصةً أن مساحة الغابات ال تتجاوز 1% من مساحة األردن. ويقدر المعدل السنوي لعدد الحرائق 
خالل السنوات الماضية )2011-2014( ب )53( حريقاً أدت إلى القضاء على أكثر من 13 ألف شجرة، وأتت على 
أكثر من 6 آالف دونم، مقارنة مع معدل )47( حريقاً في األعوام من )2008-2010(، أدت إلى القضاء على 6520 
شجرة، أنظر جدول رقم )9-10(، فصل التنوع الحيوي. ويتراوح عدد األشجار التي تقطع سنويا بين)10-20( ألف 

شجرة، بينما يصل عدد األشجار التي يقضى عليها عن طريق اعتداءات الرعي بين )5-10( آالف شجرة.

3.6.1.8 الرعي الجائر 

إنتاجية أراضي الرعي بمرور الزمن. ويعزى  أظهرت العديد من الدراسات انخفاضا كميا ونوعيا في مستوى 
السبب في ذلك للرعي الجائر الذي زاد من تآكل المراعي في مناطق الهطول المنخفض. كما أن إزدياد عدد الحيوانات 
التي ترعى باستمرار أدى إلى زيادة الضغط على المصادر المحدودة للمراعي الطبيعية. فمن الناحية الكمية أدى ذلك 
إلى نمو أقل وإلى حجم أصغر للغطاء النباتي، وأفضى إلى االنخفاض في عدد النباتات المستساغة والمغذية، وارتفاع 
في عدد النباتات غير المستساغة والمفتقرة للمغذيات من الناحية النوعية. بينما أدت الحماية، إلى إنتاج عال للعديد من 
النباتات المستساغة مثل يوروكاريا بوفاريا وأنواع مثل األفينا، لوليوم، وغيرها )حاتوغ وآخرون، 1986(، حيث 
بالمناطق  المنتجة مقارنة  النباتات الخضراء  الجافة بين 11% و 33% من كميات  المساحات شبه  إنتاجية  تراوحت 

المحمية المجاورة لها )أبو ارميلة، 1994(.  
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٤٧ 
 

  حسب نوع المبید ٢٠١٤–٢٠٠٧من عام  )كغم/لتر(المستوردة  كمیات المبیدات :)٢- ٨(جدول 
  

  
  ٢٠١٤وزارة الزراعة : المصدر

  

  ٢٠١٥- ٢٠٠٧الفترة من  في)مقالع، كسارات، مرامل(عدد مخالفات النشاطات التعدینیة ) ٣- ٨(جدول 
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٢٠٠٧ -  -  ٢٥٤٦٦ ٥١١٥٠ ١٤٥٧٣٢ ٦٢٤٣٦ ١٢٧٦٢٤ ٦٢٧٠٦٠ ١٠٢٩٤٤ ٢٧٠٩٠٦ ١٤١٣٣١٨  
٢٠٠٨ -  -  ٢٧٣٥٨ ٣٧٢٠ ٣٧٩٧٦ ١٠٥٣٣٦ ١٠٥٠٤٦ ٦٢٨٧٢٦ ١٢٧٣٢٧ ٢٥٨١٠٥ ١٢٩٣٥٩٤ 
٢٠٠٩ -  -  ٤٧٤٦٣ ٧٤٨٨ ١٣٩٥٨٧ ٨٠١٧٣ ٢٩٦٤٨ ٣٨٠١١١ ١٢٧٠٠٣ ٢٠٧٠٨ ٨٣٢١٨١ 

١٤٦٥٤٩٢.٤٣ 
 

٢٠١٠ -  -  ٩٢٥٠٩.٣ ٥٨١٠ ٥٨٩٢٨ ١٢٤٦٣٦.١ ١٤٩٨٠٨ ٦٢٠٣٨٢.٦٢ ١١١٦٧٩.٧١٢ ٢٥٩٨٤١.٧ 

٢٠١١ ٥٠٠٠ ١٩٣٢١.٩ ٦٨٢٢٨.٠٩ ١٠٨٠٤ ٥٠٧٧٥ ٩٢٢٩٢.٠٢ ١١٥٩٩٦ ٥٨٢٨٣١.٠٢ ١٣٤١٧٠ ٣٤٦٤٥٨.٥ ١٤٨١٦٦٣.٤٢  
٢٠١٢  ١١٥٢  ٣٢٠٨٤ ٢٣٦٩٨٨ ٩٩٤٥ ٤٠٨٠٠ ١٣١٠٢٢ ١١٥١٠٨ ٥١٧٢٤٩ ١٢١٤٥٢  ٢٨٥٩٦٩ ٢٧٢٠٠١٩ 
٢٠١٣ --- ٢٧٠٧٢ ٥٦٥٧١ ١١٨٣٦ ٩٠٢٣٨ ٦٣٢٦١ ١٣٣٥٦٢ ٤٤٣٩٢٠ ٨١٥٦٧ ٣١٦٩٣٧ ١٢٢٤٩٦٤ 

٢٠١٤ ١٥٠٠ ٤٦٠٠١ ٣٠١٠٨٤.٦٢ ٢١٩٤٩  ٣٣٥٧٠  ٤٨٩٥٧  ١٢٥١٠٨  ٥١٥٤٨٠.٦٥  ٧٥١٥٦.٤  ١٨١٢٩٣ ١٣٥٠٠٩٩.٦  

  السنة عدد المخالفات الناتجه عن النشاطات التعدینیة

٢٠٠٧ ٤٠ 
٢٠٠٨ ٦٦ 
٢٠٠٩ ٢٠ 
٢٠١٠ ١٢ 
٢٠١١ ٢٨ 
٢٠١٢ ١١  
٢٠١٣ ١٠  
٢٠١٤ ٢٥  

لقد جرى استخدام تراجع قدرة الحمل االستيعابية من قبل وزارة الزراعة لحساب النسبة المئوية لتراجع السعة 
والنقص التراكمي، حيث تبين أن هناك تراجعاً مستمراً في السعة خالل العقود الماضية التي جرت مراقبتها وصلت 
الى 70%. ولقد أدى التدهور في نوعية المراعي إلى التأثير على الحياة البرية في البيئة الصحراوية ضمن نطاق 
المنافسة المباشرة بين األغنام والخراف من جهة وآكالت األعشاب من جهة أخرى، وآل إلى خسارة آكالت األعشاب 
كبيرة  زيادة  وجود  ذلك  يثبت  ومما  والشجيرات(.  )األشجار  للبيئة  الهيكلية  المكونات  وخسارة  طعامها،  لمصادر 
في أعداد الطيور وانواع النباتات داخل المحميات الطبيعية مقارنة باألراضي المفتوحة خارجها التي تتعرض إلى 

التدهور بفعل النشاطات البشرية غير المنضبطة.

4.6.1.8 استعماالت المبيدات واالسمدة

االنتاج  لزيادة  المبيدات(  )األسمدة،  الزراعية  الكيماوية  المواد  باستعمال  الزراعي  للقطاع  السريع  التطور  يميز 
الزراعي. إال أنه في كثير من األحيان جرى استخدامها بكميات كبيرة دون مراعاة لتأثيرها السلبي على البيئة عموما 
بالخطر  الجوفية، وينذر  والمياه  التربة  في  التملح  إلى ظهور عالمات  يؤدي  بوجه خاص. مما  والموارد األرضية 

بخاصة في المناطق ذات النشاط الزراعي المكثف مثل األزرق و وادي األردن. 
ويبين الجدول )8-2( كميات المبيدات المستوردة في الفترة )2007–2014( وذلك حسب نوع المبيد. حيث يالحظ 
زيادة ملحوظة في الكميات المستوردة خالل األعوام الخمسة الماضية )1,648,447 لتر/كغم( مقارنة مع الكميات 

المستوردة خالل األعوام من 2005 إلى 2009 )1,357,783 لتر/كغم(، حيث وصلت الزيادة إلى نحو %18.

جدول )8-2(: كميات المبيدات المستوردة )لتر/كغم( من عام 2007–2014 حسب نوع المبيد

المصدر: وزارة الزراعة 2014

7.1.8 تملح التربة

وتعزى مسببات الملوحة في التربة األردنية لألمالح الموجودة فيها أصال، وتلك التي تأتي إليها نتيجة الممارسات 
الخاطئة للري، وتنجم عن تبخر المياه الباطنية القريبة من السطح، وتبقى األمالح في قطاع التربة. وقد أدت الترسبات 
أشارت  و  األمالح.  تركيز  في  دوراً  الحالي  الوقت  في  لألرض  المكثف  واالستعمال  باألمالح  الغنية  الجيولوجية 
األراضي  مساحة  بلغت  حيث  متوسطة،  و  قليلة  بين  تتراوح  األردن  وادي  في  التربة  ملوحة  أن  إلى  الدراسات  
تقريبا )وزارة  الوسطى  800 هكتاراً، والجنوبية  125 هكتارا  الشمالية 420 هكتاراً، وفي  المالحة في األغوار 

الزراعة،1990(. 
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تزداد الملوحة في المناطق الهامشية والبادية مع تناقص األمطار، وال تتواجد في أعماق قريبة كلما زاد معدل 
األمطار. وتشير دراسات التربة )وزارة الزراعة،1990(، إلى انتشار األمالح بالقرب من السطح في أراضي البادية 
بسبب الرعي الجائر، ووجود القشرة المتصلبة على السطح مما يقلل من نفاذية التربة وعدم غسيل األمالح، حيث 
يساعد ارتفاع معدالت التبخر فيها على ذلك. أما تراكم الجبس وانتشاره في البادية األردنية فيرتبط بالعوامل السابقة، 
حيث وجد أن معظم األراضي الجبسية تحتوي على نسب عالية من الملوحة والتي تنتشر في مناطق المدورة واألزرق 
ووادي السرحان والهضبة الجيرية الشمالية الشرقية .أما القيعان المنتشرة فيها مثل الديسي، واألزرق، والجفر، فتعمل 
المياه المحملة باألمالح والمجتمعة في  للمناطق المحيطة بها. ونظرا لعدم نفاذية أراضيها، فان  كمصارف طبيعية 
هذه القيعان تتبخر تاركة األمالح على السطح، حيث لوحظ انتشار طبقة من األمالح البيضاء على مساحات واسعة 
في الديسي والمدورة وقاع األزرق. أما بقية مناطق البادية والسهوب فقد أدت طبوغرافيتها دورا في توزيع األمالح، 
حيث وجد أن المياه التي تتجمع في االنحدارات البسيطة والمقعرة تعمل على غسيل األمالح إلى أعماق بعيدة معطية 
الفرصة للنباتات كي تنمو، والنشاط الحيوي كي ينشط، مما يساعد على تقوية بناءها وتحسين نفاذيتها، ومن ثم نقص 
مستوى الملوحة فيها بالمقارنة مع المناطق التي حولها. وبالنسبة لالستعمال المكثف لألراضي فإن إتباع بعض أساليب 
الري الحديثة مثل الري بالتنقيط يؤدي إلى تركيز األمالح في المناطق التي تقل فيها الرطوبة حيث تتركز الملوحة 
النقاط  التي تحدث في أراضي الزراعة المروية كما توضح  الممارسات الخاطئة  التربة. وهناك بعض  على سطح 

اآلتية:

عدم االهتمام بتسوية التربة أثناء تحضيرها، حيث تتكون طبوغرافية محلية تؤدي إلى تطور الملوحة وتركيزها 	 
في أعلى ثلم الحراثة. أما المنطقة المنخفضة منه، فتتركز فيها مياه الري وتغسلها، مما يسبب انتشار الملوحة على 

سطح التربة. 

استعمال البعض للجرارات الزراعية الثقيلة والمحاريث القرصية مما يؤدي إلى تحطيم بناء التربة الضعيف، 	 
وتحويله إلى شبه مسحوق مما يقلل من مسامية التربة ونفاذيتها وبالتالي إلى تطور األمالح وتركزها على السطح 

في منطقة المجموع الجذري.

اآلبار 	  بعض  واختراق  المتواصل  الضخ  عمليات  بواسطة  الستنزافها  نتيجة  الجوفية  للمياه  العمودي  التسرب 
المحفورة للطبقات السفلى الحاملة للمياه الجوفية المالحة.

تجاوز معدالت التغذية السنوية الطبيعية إلى استعمال مياه عالية الملوحة كما في الضليل والذي أدى بدوره إلى 	 
تملح مساحات كبيرة في هذه المنطقة األمر الذي أدى إلى هجرة كثير من المزارعين مزارعهم.

أشارت أحدث الدراسات )عماري وآخرون، 2013( إلى أن 63% من تربة وادي األردن تقريبا تعاني من التملح 
بالفعل منها زهاء 46% بدرجة متوسطة إلى شديدة الملوحة، حيث سجلت قياسات الموصلية الكهريائية في مقطع 
التربة السطحية،  الدراسة قراءات  تراوحت بين 4.5 و 14.1 )ديسي سيمينز/م من الشمال للجنوب( في عينات 
وسجلت الزيادة نفسها في العينات تحت السطحية إضافة إلى ان تراكيز العناصر الكيميائية الرئيسة األخرى المسؤولة 
عن الملوحة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والكلور، حيث أظهرت جميعها زيادة ملحوظة كلما اتجهنا جنوبا في وادي 
األردن. كما بينت أن الملوحة تزداد بشكل مضطرد، وأن الكلور )أكثر من 710 ملغم/لتر( وحده يشكل حاليا تهديدا 

لعدد من المحاصيل الحساسة/الهشة في اكثر من 60% من تربة وادي األردن. 
من جانب آخر فإن بعض الممارسات الزراعية داخل البيوت البالستيكية أدت إلى زيادة الملوحة في التربة داخلها. 
ففي دراسة حديثة أخرى )عماري وأخرون، 2013( لنوعية التربة داخل البيوت البالستيكية في مناطق مختارة في 
غور األردن، وجد أن نوعية وكمية مياه الري، وسوء أنظمة التصريف، ونوعية األسمدة المستخدمة، أدت إلى تراكم 
تراكيز األمالح في التربة )حوالي 3 ديسي سمنز/م مقارنة مع 1.18 ديسي سمنز/م في عينات تربة مجاورة غير 

محروثة(.
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شكل )8-3( تملح التربة في مناطق البادية

8.1.8 الزحف العمراني على األراضي الزراعية

ومع أن قانون استعمال األراضي قد صدر، شهد قطاع المباني والعمران في العقود الثالثة الماضية توسعاً أفقيا 
كبيرا على حساب األراضي الزراعية. فانتشر العمران وامتدت حدود المجالس المحلية، وازدهرت تجارة األراضي 
بشكل هدد قطاع الزراعة. ويبين الشكل رقم )8-4( االختالف الكبير والتغير في نمط استعماالت األراضي لصالح 
العشوائي  النمو  أفرز  وقد  منطقة شمال عمان.  في  وعام 2011  عام 2003  بين  والحضرية  العمرانية  النشاطات 
للمناطق الحضرية عدداً من التجمعات السكانية التي ال تتوفر فيها الشروط الصحية المناسبة كاستعمال المياه وطرح 
الفضالت مما تسبب في تلوث المياه السطحية والجوفية والبيئة بشكل عام. كما يشير شكل رقم )8-5( إلى مساحة 

استخدامات األراضي في الفترة 2011-1978 بالكيلومتر المربع لمدينة عمان.

شكل )8-4( استخدامات األراضي بين عامي 2003 و 2011
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هف تربة كادم األردف تقريبا % 63إلىأف (2013هارم كآخركف، ع) أشارت أحدث الدراسات 

اء  بدراة هتكسطة إلِ شديدة الهمكحة، حيث سامت قياسات % 46تعاىي هف التهمح بالفعؿ هىٍا ٌز
ـ هف الشهاؿ /ديسي سيهيىز) 14.1 ك 4.5الهكصمية الكٍريائية في هقطع الدراسة قراءاتتراكحت بيف 

في عيىات التربة السطحية، كسامت الزيادة ىفسٍا في العيىات تحت السطحية إضافة إلىاف  (لماىكب
تراكيز العىاصر الكيهيائية الرئيسة األخرل الهسؤكلة عف الهمكحة هثؿ الكالسيـك كالهغىيسيـك كالكمكر،حيث 

كها بيىتأف الهمكحة تزداد بشكؿ . أظٍرت اهيعٍا زيادة همحكظة كمها اتاٍىا اىكبا في كادم األردف
كحدي يشكؿ حاليا تٍديدا لعدد هف الهحاصيؿ  (لتر/ همغـ710أكثر هف )هضطرد، كأف الكمكر 

. هف تربة كادم األردف% 60الٍشة في اكثر هف /الحساسة
هف ااىب آخر فإف بعض الههارسات الزراعية داخؿ البيكت الببلستيكية أدت إلِ زيادة 

لىكعية التربة داخؿ البيكت  (2013عهارم كأخركف، )ففي دراسةحديثة أخرل. الهمكحةفي التربة داخمٍا
الببلستيكيةفي هىاطؽ هختارة في غكر األردف، كاد أف ىكعية ككهية هياي الرم، كسكء أىظهة التصريؼ، 

ـ هقارىة هع / ديسي سهىز3حكالي )كىكعية األسهدة الهستخدهة، أدت إلِ تراكـ تراكيز األهبلح في التربة
 .(ـ في عيىات تربة هااكرة غير هحركثة/ ديسي سهىز1.18

تهمح التربة في هىاطؽ البادية  (3-8)شكؿ 

 
 

  الزحؼ العمراني عمى األراضي الزراعية8.1.8
كهع أف قاىكف استعهاؿ األراضي قد صدر،شٍد قطاع الهباىي كالعهراف في العقكد الثبلثة 

فاىتشر العهراف كاهتدت حدكد الهاالس . الهاضية تكسعان أفقيا كبيرا عمِ حساب األراضي الزراعية
االختبلؼ الكبير  (4-8)كيبيف الشكؿ رقـ . الهحمية، كازدٌرت تاارة األراضيبشكؿ ٌدد قطاع الزراعة
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 كعاـ 2003كالتغير في ىهط استعهاالت األراضي لصالح الىشاطات العهراىية كالحضرية بيف عاـ 
كقد أفرز الىهك العشكائي لمهىاطؽ الحضرية عددان هف التاهعات السكاىية .  في هىطقة شهاؿ عهاف2011

التي ال تتكفر فيٍا الشركط الصحية الهىاسبة كاستعهاؿ الهياي كطرح الفضبلت هها تسبب في تمكث الهياي 
إلِ هساحة استخداهات األراضي في  (5-8)كها يشير شكمرقـ .السطحية كالاكفية كالبيئة بشكؿ عاـ

 . بالكيمكهترالهربع لهديىة عهاف1978-2011الفترة 

 2011 ك2003استخداهات األراضي بيف عاهي  (4-8)شكؿ رقـ 
 

 لهديىة عهاف بالكيمكهتر الهربع 2011-1978هساحة استخداهات األراضيفي الفترة  (5-8)شكؿ رقـ 

 
أهاىة عهاف الكبرل : الهصدر
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شكل )8-5( مساحة استخدامات األراضي في الفترة 1978-2011 لمدينة عمان بالكيلومتر المربع

المصدر: أمانة عمان الكبرى

9.1.8 التعدين 

وحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بلغ عدد المقالع المرخصة في المملكة حتى عام 2013، 1,944بمساحة 
إجمالية بلغت 7,776 دونما، وبزيادة ملحوظة في السنوات الخمس الماضية مقدارها 20%، حيث  ارتفع عدد رخص 
التنقيب الى 121 رخصة، وبلغ عدد حقوق التعدين الممنوحة حتى العام نفسه 56، حيث تمنح لمدة أقصاها سنة واحدة. 
ويوجد حالياً 230 مقلعاً مرخصاً في المملكة تتركز معظمها في مناطق عمان والزرقاء والمفرق ومعان . كذلك تساعد 
عمليات التعدين وبخاصة السطحية منها على تجريد األراضي، وتؤثر سلبا على الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

والحيوية للتربة. ويمكن إجمال أهم المشاكل البيئية الناجمة عن عمليات التعدين بما يلي: 

إزالة كمية كبيرة من التربة والنباتات للوصول إلى الخام المطلوب.  	 
عدم إلتزام أصحاب المشروعات بمساحة الرخصة الممنوحة، حيث يجري العمل على مساحة أكبر أو في موقع 	 

مختلف عن موقع الترخيص  .
عدم اإللتزام بالقوانين والتعليمات، وإنشاء مشروعات تعدينية دون الحصول على ترخيص .	 
انبعاث الغبار.	 
إصدار الضجيج وإحداث اإلهتزاز.	 
تلويث وإعاقة المياه في األودية والمجاري.	 
عدم القيام بإعادة تأهيل المواقع بعد اإلنتهاء من استخدامها حسب االتفاقية والتعهدات الموقعة من أصحاب هذه 	 

المشروعات المرخصة مما يسبب تشويها للبيئة.

تعمل العديد من الجهات الرقابية على مراقبة المقالع ومدى إلتزامها بالشروط البيئية، إال أنه ما يزال هناك كثير   
من المخالفات. أنظر الجدول رقم )2.4-2(/ فصل الصناعة والتعدين، حيث يشير إلى عدد المقالع ورخص التنقيب 
وحقوق التعدين والمساحات المرخصه خالل الفترة 2006-2013. كما يشير الجدول رقم )8-3( إلى عدد المخالفات 

الناجمة عن النشاطات التعدينية )مقالع، كسارات، مرامل( خالل الفترة من 2015-2007.
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  بالكیلومتر المربع لمدینة عمان ٢٠١١- ١٩٧٨ ترةففي الراضیاأل استخداماتمساحة ) ٥- ٨(شكل رقم 
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٤۰ ۲۰۰۷ 

٦٦ ۲۰۰۸ 
۲۰ ۲۰۰۹ 

۱۲ ۲۰۱۰ 

۲۸ ۲۰۱۱ 
۱۱ ۲۰۱۲  

۱۰ ۲۰۱۳  

۲٥ ۲۰۱٤  

جدول )8-3( عدد مخالفات النشاطات التعدينية )مقالع، كسارات، مرامل( في الفترة من 2015-2007 

                                          المصدر: وزارة البيئة،2016

10.1.8 تفتت الملكية

وهي من أهم التحديات التي تواجه الموارد األرضية وإدارتها بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص، وتعيق 
اإلفادة المثلى منها، وتفضي إلى تدني االنتاجية، وتعذر اإلدارة السليمة، وتحمل المزارعين إلى التعدي على المراعي، 
والغابات، وأحواض مائية مهمة. كما أن تبعثر الملكيات الخاصة جراء بعض التشريعات التي تسمح بإفراز مساحات 
صغيرة في المناطق الزراعية خارج التنظيم، أوعدم إنفاذ القوانين ذات العالقة بالشكل المناسب، فاقم المشكلة. وقد 
قامت الحكومة بحل جزء من المشكلة في عدد من المناطق مثل وادي األردن، بينما عجزت عن ذلك في مناطق أخرى 

مثل وادي عربة والبادية. 

2.8 حالة التصحر/ تدهور األراضي في األردن  

في  تقع  التي  األراضي  وبخاصة  األراضي  التصحر/تردي  ظاهرة  من  العالم،  دول  من  كغيره  األردن،  يعاني 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة. يوضح صندوق رقم )8-1( معنى التصحر، إذ هو ليس فقدان 

األراضي لصالح الصحراء أو زحف الكثبان الرملية بخالف ما هو شائع.

صندوق )8-1( المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة و تردي األراضي

تعرف المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة بانها: »المناطق التي تكون فيها نسبة الهطول 	 
السنوي إلى التبخر-النتح المحتمل في النطاق من 0.05- 0.65 مع إستثناء المناطق القطبية وشبه القطبية«. 

يعرف تردي األراضي بانه: »ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من انخفاض 	 
أو فقدان لالنتاجية البيولوجية أو االقتصادية ألراضي المحاصيل البعلية وأراضي المحاصيل المروية، أو 
مراتع الماشية والمراعي والغابات والحراج، بما في ذلك العمليات الناجمة عن األنشطة البشرية وأنماط 
السكن مثل: تعرية التربة بفعل الرياح و/أو المياه، وتردي الخواص الفيزيائية والكيميائية واألحيائية أو 

االقتصادية للتربة، والفقدان طويل األجل للغطاء النباتي الطبيعي«. 

المصدر: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
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تعاني معظم المناطق القاحلة، وشبه القاحلة في األردن من التصحر. وعلى الرغم أن معدل هذا التصحر لم يجر 
تحديده، إال أن العديد من المسوحات والدراسات الوطنية أشارت إلى ان األردن مهدد بأخطار المعدالت المرتفعة من 
التصحر. وهناك أربع مناطق معرضة بشكل رئيسي لمشاكل التصحر حسب ما حددته اإلستراتيجيه الوطنية لمكافحة 
التصحر، وتشكل ما نسبته 90% من مساحة المملكة. وتبقى المناطق الهامشية الواقعة ضمن النطاق )جاف- معتدل(، 
كما يظهر قي الشكل )8-6(، هي األكثر عرضة للتصحر حيث تفصل هذه المناطق الشريط الصحراوي عن المناطق 
مرتفعة األمطار. وتشكل هذه األراضي ما نسبته 15% من مساحة المملكة، ويقع معظمها ضمن مناخ البحر المتوسط، 

فيما يقع جزء بسيط منها في اإلمتداد اإليراني-الطوراني.

شكل )8-6(: المناطق المناخية في األردن 

                         المصدر: البكري،2010

ويمكن تقسيم المملكة من حيث التوزيع الجغرافي الحيوي للمناطق، على النحو اآلتي:

الحزام األول: 

 Saharo(( ويشمل التقسيمات المناخية الحيوية للمناطق الواقعة على إمتداد المنطقة الصحراوية العربية والسودانية
Arabian and Sudanian ويدخل ضمن نطاق هذا الحزام مناطق الجفر ومعان والصفاوي والرويشد واألزرق 
واألغوار الجنوبيه ووادي عربه والقصبه ومنطقة الديسي(. شهدت هذه المنطقة معدالت عالية من التصحر وصلت 
إلى مرحلة متقدمة منه. وتظهر جوانب التصحر في هذه المنطقة بغياب الغطاء النباتي، وسيطرة الممرات الصحراوية، 
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الهىاطؽ الهىاخية في األردف: (6-8)شكؿ 

 
 2010البكرم،: الهصدر

 :كيهكف تقسيـ الههمكة هف حيث التكزيع الاغرافي الحيكم لمهىاطؽ، عمِ الىحك اآلتي
كيشهؿ التقسيهات الهىاخية الحيكية لمهىاطؽ الكاقعة عمِ إهتداد الهىطقة الصحراكية العربية :الحزاـ األوؿ
 كيدخؿ ضهف ىطاؽ ٌذا الحزاـ هىاطؽ الافر Saharo Arabian and Sudanian))كالسكداىية 

شٍدت ٌذي . (كهعاف كالصفاكم كالركيشد كاألزرؽ كاألغكار الاىكبيً ككادم عربً كالقصبً كهىطقة الديسي
كتظٍر اكاىب التصحر في ٌذي . الهىطقة هعدالت عالية هف التصحر كصمت إلِ هرحمة هتقدهة هىً

الهىطقة بغياب الغطاء الىباتي، كسيطرة الههرات الصحراكية، كاىتشار القيعاف كاألراضي القمكية، كسيطرة 
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وانتشار القيعان واألراضي القلوية، وسيطرة التربة الجبصية القاحلة. كما تسارعت عملية التصحر داخل هذه المنطقة 
أيضا بسبب كمية األمطار السنوية المتدنية )أقل من 100 ملم(.

 شكل )8-7( أرض قلوية ذات قشرة سطحية
غير منفذة للماء

شكل )8-9( مظاهر انجراف التربة بواسطة المياه في 
المناطق الجافة

الحزام الثاني: 

يقع هذا الحزام ضمن المناخ اإليراني-الطوراني)Irano-turanian(، ومعظم هذه المنطقة عبارة عن سهوب، 
ويمثل هذا الحزام المناطق الواقعة على هامش البادية كمناطق في المفرق ووادي الضليل والزرقاء، والتي تتعرض 
معدالت  ارتفاع  المنطقة  هذه  في  المهيمنة  التصحر  مظاهر  وأهم  الخاطئة.  الزراعية  الممارسات  بسبب  للتصحر 
التعرية، وانجراف التربة بفعل الرياح والماء، وتراكم الطمي الجيري على سطح التربة، وانخفاض معدل اإلنبات، 
وانخفاض كثافة الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر، وعدم توزيع سقوط األمطار، ومع ذلك فإن المواقع المحمية 
طبيعيا في هذه المنطقة أثبتت قدرة عالية على االنتاجية في غياب الضغوط البشرية والقدرة على مقاومة التأثيرات 
المنطقة  هذه  في  تحصل  الري  وأنشطة  للشعير  المكثف  الزراعي  النشاط  أن  هنا  بالذكر  والجدير  المختلفة.  البيئية 
التربة  بتكون قشرة على سطح  أيضا  تتأثر  المنطقة  أن  القاحلة في األردن،2000(. كما  المنطقة  إنتاجية  )مشروع 
تسرع حدوث التعرية واالنجراف بواسطة الماء، وهنالك مشكلة انضغاط التربة التي تسببها الحركة غير المراقبة 
للمركبات وقطعان الماشية. وتتمتع أجزاء متعددة من هذا الحزام بمرونة عالية تظهر في  اإلنتعاش المرتفع، وفي 

إنتاجية النباتات الطبيعية المحمية داخل المحميات الطبيعية، ومحميات المراعي )البكري ج، أبو زنط م، 2007(.
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كها تسارعت عهمية التصحر داخؿ ٌذي الهىطقة أيضا بسبب كهية األهطار . التربة الابصية القاحمة
. ( همـ100أقؿ هف )السىكية الهتدىية 

 

 
 
 
 
 

  
أرض قمكية ذات قشرة سطحية غير هىفذة  (7-8)شكؿ 
 لمهاء

 أرض ابصية ذات غطاء ىباتي ضئيؿ  (8-8)شكؿ 
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كها تسارعت عهمية التصحر داخؿ ٌذي الهىطقة أيضا بسبب كهية األهطار . التربة الابصية القاحمة
. ( همـ100أقؿ هف )السىكية الهتدىية 

 

 
 
 
 
 

  
أرض قمكية ذات قشرة سطحية غير هىفذة  (7-8)شكؿ 
 لمهاء

 أرض ابصية ذات غطاء ىباتي ضئيؿ  (8-8)شكؿ 

  

شكل )8-8(  أرض جبصية ذات غطاء نباتي ضئيل

شكل )8-10( أرض في المنطقة الجافة في المفرق 
وبداية تعرضها لالنجراف بفعل الرياح
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الحزام الثالث 

تقع هذه المنطقة ضمن مناخ البحر المتوسط وتضم مناطق شبه قاحلة ومناطق جافة شبه رطبة، ويعتبر معدل مياه 
األمطار في هذه المنطقة عال نسبيا ويتراوح من 300 مم إلى أكثر من 600 مم. وتضم بعض مناطق عمان وإربد 
والرمثا والبقعة، وتتعرض لتغيرات هيكلية في النظام البيئي نتيجة الزحف العمراني واالعتداء على الغطاء النباتي 
وانخفاض إنتاجية التربة، وهي مناطق تمر بحالة إنتقاليه نحو التصحر، ومن الممكن أن تمتد آثاره فيها في حال عدم 
معالجتها سريعا. وتتلخص مظاهر ومؤشرات التصحر في هذه المناطق بتراجع مساحة الحراج، والنسبة العالية من 
االنجراف بفعل المياه وتمدد المناطق الحضرية. ويعتقد أن التربة الموجودة يمكن تطويرها وتحسينها ضمن المناخ 

الرطب.

الحزام الرابع 

وتختلف  الميت.  البحر  إلى شمال  بحيرة طبريا  وتمتد من  األردن  وادي  في  مناطق مروية  المنطقة  هذه  وتضم 
في  المهيمن  العامل  هو  الري  ويعتبر  األراضي.  وإدارة  والتربة  المناخ،  حيث  من  األخرى  المناطق  عن  المنطقة 
استعمال األراضي في هذه المنطقة مع وجود مياه سطحية كمصدر رئيس للري. ومن مظاهر التصحر في المنطقة 
الجنوبية بسبب عمليات  المناطق  المالئمة، والتسميد وهجر األراضي في  الري غير  التربة بسبب ممارسات  تملح 

الحراثة العميقة ومزج التراب الكلسي مع مواد التربة.

1.2.8 مؤشر الغطاء النباتي 

يعد األردن من أكثر بلدان العالم فقرا في الموارد المائية، وموجات الجفاف المتكررة، وزحف المناطق الحضرية، 
المستخدمة عالميا في دراسة الجفاف، حيث يتضمن  المؤشرات  النباتي من أكثر  والتصحر. ويعتبر مؤشر الغطاء 
الصناعية  األقمار  تحليل صور  طريق  عن  النباتي  الغطاء  مساحة  وتحديد  لمعرفة  الضوئي  الطيف  طبقات  تحليل 
باستخدام اإلستشعار عن بعد. وتتراوح قيمه هذا المؤشرمن 1 إلى )-1(، لكن القيم الممثلة للغطاء النباتي تتراوح ما 

بين 0.1 إلى 0.7. 

2.2.8 المعدل السنوي العام واالنحراف المعياري للغطاء النباتي

من المعروف أن األمطار في األردن تقل من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، وعند تحليل معدل 
الغطاء النباتي السنوي نجد أنها تتبع النمط ذاته. حيث تشير خرائط المعدل السنوي واالنحراف المعياري السنوي لقيم 
الغطاء النباتي، شكل رقم )8-11( أن الغطاء النباتي في معظم مناطق المملكة والمتمثلة بالمناطق الصحراوية أقل 
من 0.2 باستثناء المناطق المطرية والتي ترتفع فيها قيم الغطاء النباتي لتصل الى 0.5 في جبال عجلون. في حين 
أن االنحراف المعياري السنوي للمناطق الصحراوية والبادية 0.025، وفي المناطق ذات الكثافة المطرية العالية 
والمناطق المروية أقل من 0.1. وتظهر مناطق مادبا والرمثا أعلى معدالت االنحراف المعياري لتأثر الغطاء النباتي 

فيها بتذبذب كميات الهطول المطري.
شكل )8-11(: المعدل السنوي العام، واالنحراف السنوي العام لقيم الغطاء النباتي 2014-2001 

                                    المصدر: المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
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  2014-2001الهعدؿ السىكم العاـ، كاالىحراؼ السىكم العاـ لقيـ الغطاء الىباتي : (11-8)شكؿ 

 
الهركز الكطىي لمبحث كاإلرشاد الزراعي : الهصدر

 المعدالت السنوية 3.2.8

إلِ تغير قيـ الغطاء الىباتي تبعا (2014-2001)تشير هعدالت قيـ الغطاء الىباتي لؤلعكاـ 
يتضح أف الغطاء الىباتي لعاـ  (12-8)كبتحميؿ الشكؿ رقـ . لكهيات الٍطكؿ الهطرم كتكزيعٍا العاـ

 كاف األعمِ ضهف ٌذي السمسمة الزهىية هف حيث القيهة كالتكزيع الاغرافي، في حيف أف الغطاء 2003
 .2014، 2009، 2008كاف في أدىِ قيهً في السىكات 
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3.2.8 المعدالت السنوية

الهطول  لكميات  تبعا  النباتي  الغطاء  قيم  تغير  إلى   )2014-2001( لألعوام  النباتي  الغطاء  قيم  معدالت  تشير 
المطري وتوزيعها العام. وبتحليل الشكل رقم )8-12( يتضح أن الغطاء النباتي لعام 2003 كان األعلى ضمن هذه 
السلسلة الزمنية من حيث القيمة والتوزيع الجغرافي، في حين أن الغطاء كان في أدنى قيمه في السنوات 2008، 

.2014 ،2009
شكل )8-12(: المعدالت السنوية لقيم الغطاء النباتي 2014-2001

المصدر: المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

إن التحليل التفصيلي لهذه الخرائط يتطلب ربط قيم الغطاء النباتي بكميات الهطول المطري وتوزيعها العام، إضافة 
إلى بيان فترات االنحسار المطري ومدتها.

 4.2.8 انحراف قيم الغطاء النباتي السنوية عن المعدل 

تظهر قيم انحراف الغطاء النباتي السنوية عن المعدل العام للسنوات )2001-2014( في الشكل رقم )13-8( 
في  أنه  حين  في  المملكة.  مناطق  معظم  في  بالجفاف  تأثرا  األكثر  كانت  و2014    2009 و  السنوات2008  أن 
المناطق  تجاوب  الخرائط  وتظهر  كما  غيرها.  من  أكثر  المناطق  بعض  تأثرت  و2011  و2006  السنوات2001 

الجنوبية وتحسنها تبعا للهطول المطري كما في السنوات 2002، 2003، 2005.
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 2014-2001الهعدالت السىكية لقيـ الغطاء الىباتي : (12-8)شكؿ 

 
الهركز الكطىي لمبحث كاإلرشاد الزراعي : الهصدر
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شكل )8-13(: انحراف قيم الغطاء النباتي السنوية عن المعدل 2014-2001

المصدر: المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

إن التحليل التفصيلي لهذه الخرائط يتطلب ربط قيم الغطاء النباتي بكميات الهطول المطري وتوزيعها العام، إضافة 
إلى بيان فترات االنحسار المطري ومدتها.

5.2.8 تطور الغطاء النباتي خالل الموسم المطري

تظهر معدالت خمسة عشر موسما )2000-2015(، تطور الغطاء النباتي خالل الموسم المطري في الشكل رقم 
)8-14(، حيث تكون في أقل قيمها خالل موسم الصيف والخريف باستثناء المناطق دائمة الخضرة والمروية إذ تصل 
قيم الغطاء النباتي إلى 0.3، أما خالل الموسم المطري، فإنها تبدأ باالرتفاع في شهر تشرين الثاني وتصل أعلى قيمها 

تقريبا 0.5 في فصل الربيع.
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 2014-2001اىحراؼ قيـ الغطاء الىباتي السىكية عف الهعدؿ : (13-8)شكؿ 

 
الهركز الكطىي لمبحث كاإلرشاد الزراعي : الهصدر

 

إف التحميؿ التفصيمي لٍذي الخرائط يتطمب ربط قيـ الغطاء الىباتي بكهيات الٍطكؿ الهطرم 
 .كتكزيعٍا العاـ، إضافة إلِ بياف فترات االىحسار الهطرم كهدتٍا

تطور الغطاء النباتي خالؿ الموسـ المطري 5.2.8

، تطكر الغطاء الىباتي خبلؿ الهكسـ (2015-2000)تظٍر هعدالت خهسة عشر هكسها 
، حيث تككف في أقؿ قيهٍا خبلؿ هكسـ الصيؼ كالخريؼ باستثىاء (14-8)الهطرم في الشكؿ رقـ

، أها خبلؿ الهكسـ الهطرم، فإىٍا 0.3الهىاطؽ دائهة الخضرة كالهركية إذ تصؿ قيـ الغطاء الىباتي إلِ 
 . في فصؿ الربيع0.5تبدأ باالرتفاع في شٍر تشريف الثاىي كتصؿ أعمِ قيهٍا تقريبا 
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شكل )8-14(: تطور الغطاء النباتي خالل الموسم المطري باستخدام معدل 15 موسما )2015-2000(

المصدر: المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

وعند دراسة تطور الغطاء النباتي للمواسم المختلفة، فإننا نالحظ تذبذبا في قيم الغطاء النباتي تبعا لتذبذب الهطول 
المطري، وفترات انحسار المطر. ويختلف تأثير هذا االنحسار تبعا لكميات المياه المخزنة في التربة وطول فترات 

انحسار المطر وارتفاع درجات الحرارة خالل هذه الفترات.

6.2.8 حالة المراعي في األردن

تؤدي المراعي الطبيعية وما تنتجه من كأل في األردن دوراً مهماً في تغطية االحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية، 
وعلى الرغم من التدهور الذي تعرضت له على مدى العقود الخمسة الماضية، فما زالت هي الركيزة األساسية لغذاء 
الحيوانات الرعوية، حيث تسهم في تغطية االحتياجات الغذائية لمدة تتراوح ما بين 2ـ3 شهور بدون تغذية تكميلية، 
أو ما يعادل 30% من احتياجاتها الغذائية )جنيدي، وأبوزنط، 1993(. تقع معظم أراضى المراعي الطبيعية بيئياً في 
مناخات جافة أو شبه جافة. ولهذا فان توازنها البيئي يكون غير ثابت عادة، إذ أن أقل تغير في عناصرها يمكن أن 
يخّل بهذا التوازن، ولذلك فان من الصعب تحديد الحمولة الرعوية بشكل دقيق، وعلى سبيل المثال ال يمكن الجزم أن 
مساحة 1000 دونم في مكان محدد يمكن أن تكون قادرة في فترة من السنة وخالل كل سنة الحقة على ضمان عدد 
ثابت من األيام الرعوية، لذا فإن الحمولة الرعوية )التي تعرف أنها عدد الحيوانات التي يمكن ان يتحملها المرعى أو 
التي في وسعه تحملها ضمن وحدة مساحية وزمنية معينة( تتفاوت من سنة إلى أخرى. وعلى العموم ال توجد دراسات 

تحدد الحمولة الرعوية الفعلية المستدامة لكافة المناطق البيئية في البادية األردنية.
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( 2015-2000) هكسها 15تطكر الغطاء الىباتي خبلؿ الهكسـ الهطرم باستخداـ هعدؿ : (14-8)شكؿ 

 
الهركز الكطىي لمبحث كاإلرشاد الزراعي : الهصدر

 

كعىد دراسة تطكر الغطاء الىباتي لمهكاسـ الهختمفة، فإىىا ىبلحظ تذبذبا في قيـ الغطاء الىباتي تبعا 
كيختمؼ تأثير ٌذا االىحسار تبعا لكهيات الهياي الهخزىة . لتذبذب الٍطكؿ الهطرم، كفترات اىحسار الهطر

 .في التربة كطكؿ فترات اىحسار الهطر كارتفاع دراات الحرارة خبلؿ ٌذي الفترات

حالة المراعي في األردف 6.2.8

تؤدم الهراعي الطبيعية كها تىتاً هف كؤل في األردىدكران هٍهان في تغطية االحتيااات الغذائية 
لمثركة الحيكاىية، كعمِ الرغـ هف التدٌكر الذم تعرضت لً عمِ هدل العقكد الخهسة الهاضية، فها زالت 
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بـ 4 كغم من األعالف  الغذائية  الوحدات  الدونم من  إنتاجية  بتقدير  )أبو زنط، 1999(  وقامت سلسلة دراسات 
الجافة/للدونم في المناطق التي تتراوح نسبة األمطار فيها بين )100-200 ملم سنوياً(، و10 كغم من األعالف الجافة 
في المناطق التي تزيد أمطارها عن 200 ملم، إال أنه يجب مالحظة التفاوت الكبير في معدالت سقوط األمطار من 

سنة إلى أخرى وإنتاج المواد العلفية الجافة تبعاً لذلك.

كما وقدرت الدراسات أن إنتاجية المحميات الرعوية تصل إلى 50 كغم مادة جافة/ دونم، ففي منطقة وادي ابن 
حماد 13 كغم مادة جافة/ دونم، وفي المراعي المفتوحة غير المحروثة تراوحت إنتاجية الدونم ما بين )5-15 كغم 
مادة جافة/ دونم(. حيث قدرت االنتاجية الكلية من الكأل )نبات طبيعي وشعير مزروع( في أراضي المراعي نحو 1.5 
مليون طن من المادة الجافة، أما الكأل المتاح للرعي للمحافظة على ديمومة االنتاج، فقدر ب 692 ألف طن تقريبا. 

ولقد أظهرت الدراسات لمواقع مختارة من األراضي الرعوية، التنوع الحيوي الكبير في هذه المناطق واألهمية 
الكبيرة للمحافظة عليها كأنظمة بيئية حساسة، فمثال بينت دراسة )م. الزواهرة( في منطقة وادي القصب في البادية 
المنطقة  هذه  في  الحيوية  الكتلة  إنتاج  متوسط  وبلغ  عائلة.  إلى 17  تنتمي  نباتيا  نوعا  تسجيل 49  الشرقية  الشمالية 
210.3 كغم/ هكتار. نصفها تقريباً من النباتات غير العلفية والقدرة االستيعابية للموقع 1 رأس/ هكتار/20 يوما، 
 Cynodon(  والغطاء النباتي 8.5%.  وتراوحت وفرة األنواع من 1% إلى 16%، واألنواع األكثر وفرة كان النجيل
dactylon(بينما كان متوسط الكثافة في الموقع 6.1%.، وكان مؤشر التنوع شانون في الموقع 2.62، وأعتبرت هذه 
القيمة عالية بخاصة في مثل هذه الظروف القاسية، حيث متوسط هطول األمطار السنوي ال يتجاوز70ملم، وتربة 
غير خصبة، وضغط رعوي عال. ومع أن مؤشر التنوع العالي في المنطقة يبين أهميتها بيئياً والحاجة إلى برامج 
مناسبة إلعادة تأهيلها، إال أن النشاط الرعوي المستمر والمكثف أدى إلى اإلضرار بتركيبة المجتمع النباتي وزيادة 

التعرية، وظهور نباتات غير مرغوب فيها، وانخفاض حاد في االنتاجية النباتية ، وقلل من القدرة االستيعابية.

7.2.8 مستوى التدهور في الموارد األرضية

ومع أن المعدل )الكمي( للتصحر في األردن لم يجر تحديده، إال أنه يمكن إعطاء وصف عام لما وصلت اليها 
مناطق المملكة باالستعانة ببعض المعايير المتبعة مثل:

وصف حالة التصحر : ويتأتى عن طريق تقييم خصائص عناصر البيئة في وقت معين ومقارنتها في وقت سابق، 	 
ويدل الفرق بينهما على مدى تقدم عملية التصحر. ومن األمثلة على ذلك انحسار الغطاء النباتي وتملح أو انجراف 

التربة. 

النباتي، 	  الغطاء  في  )التغير  البيئة  أي عنصر من عناصر  في  التغير  فكرة عن معدل  التصحر: ويعطي  معدل 
انجراف التربة، وتملحها( خالل فترة زمنية محددة. 

المنطقة، 	  مناخ  وتشمل  للتصحر،  البيئة  أو  األرض،  عناصر  حساسية  مدى  وتقيم  للتصحر:  الطبيعية  القابلية 
وفسيوجرافيتها، وقابلية التربة لالنجراف، ونوعية المياه، وعمق الماء األرضي.

المعيار الشامل / درجة الخطورة( : ويتأتى بواسطته إجراء تقييم للمعايير الثالثة السابقة )حالة، ومعدل، وقابلية 	 
التصحر( مجتمعة. وأهمية هذا المعيار، هي أنه يعطي وصفا للمناطق التي قد تكون عرضة للتصحر دون غيرها، 
األمر الذي يساعد في توجيه االهتمام والجهود لمعالجة المشكلة. ونظراً إلختالف عوامل التصحر في األردن 
من منطقة إلى أخرى، فقد قسمت المملكة إلى أربع مناطق رئيسة، حسب جغرافيتها وبيئتها، ملخصة في الجدول 

رقم )4-8(.
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جدول )8-4( مستويات التصحر في بعض مناطق المملكة
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3.8 اإلتجاهات المستقبلية 

في ضوء ما سبق يتوقع ما يلي: 

وتسارع 	  النباتي  الغطاء  كثافة  تراجع  وأهمها  التصحر،  بعوامل  المنطقة  تأثر  على  المؤشرات  من  عدد  ظهور 
انجراف األراضي الزراعية.

زيادة استهالك المياه ألغراض الشرب واالستعماالت المنزلية والصناعية على حساب المساحات المروية في 	 
المرتفعات التي تعتمد على المياه الجوفية .

تدهور الغابات الطبيعية بسبب االعتداءات المتزايدة عليها، كما تتجه الغابات الطبيعية المملوكة )الحراج الخاص( 	 
نحو اإلندثار نتيجة إزالتها بغرض زراعة األشجار المثمرة والحبوب رغم عدم مالئمتها لذلك.

زيادة خطورة حرائق الغابات والمزروعات واالعتداءات األخرى وتزايد أعداد األشجار المتلفة. 	 

تقلص المساحات المزروعة نتيجة الزحف العمراني المستمر.	 

إستمرار نقص مساحات األراضي الزراعية البعلية بسبب تذبذب سقوط األمطار وتدني معدالتها 	 

زيادة المساحة المزروعة بالغابات والمراعي )الغابات الصناعية( وتقلص أعداد الثروة الحيوانية التي تعتمد على 	 
المراعي الطبيعية.

زيادة أعداد المقالع بشكل عشوائي وزيادة المساحات غير المعاد تأهيلها.  	 

4.8 النتائج واآلثار البيئية

ويتمثل ذلك في تدهور الحياة النباتية والحيوانية والتربة والمراعي، وتقلص مساحه األراضي الزراعية، ونقص 
الثروة المائية وتدهور نوعيتها بخاصة ارتفاع نسبة الملوحة فيها. وتعد الكثبان الرملية من النتائج السلبية للتصحر 
بسبب تأثيراتها على الجوانب الحيوية للحياة. فتؤدي العواصف الرملية الى انتشار الكثبان الرملية في المناطق الشرقية 

والجنوبية وتحركها بالرياح، وما ينتج عنه من تأثير سلبي على الصحة العامة واالنتاج الزراعي.

ويؤثر تدهور األراضي وتصحرها على؛ إنتاج الغذاء، واالحتياطات الغذائية، وتجارة األغذية في العالم. وهو 
أحد األسباب الرئيسة لخسارة التنوع البيولوجي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل من فرص إنتاج الغذاء. 
كذلك فإن التصحر يؤدي إلى تزايد هجرة سكان الريف نحو المدن طلبا للعمل، وزيادة الضغوط على إمكانات المدن 
المحدودة من موارد طبيعية، وبنى تحتية، ويرفع البطالة، ويؤثر سلبا على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. كما 
المحلية وصحتها، مما خلق ظروفا  العلفية، والثروة  المراعي، وبيئتها، وإنتاجيتها  بأراضي  تأثيرات عديدة  ألحقت 
اجتماعية واقتصادية صعبة لمربي المواشي وسكان مناطق المراعي. حيث تعرضت إلى موجات متالحقة كبيرة من 
المهجرين مع مواشيهم منذ مطلع التسعينات، تفاقمت آثارها مع زيادة أعداد المهجرين من الحرب السورية. واتسع 
تدهور  الى  أدى  مما  الشعير،  إلنتاج  والمبكر وزراعتها  الجائر  بالرعي  المراعي  أراضي  باستغالل  المشكلة  حجم 
الغطاء النباتي وإضعاف القدرة االنتاجية، وانتشار النباتات غير المستساغة والسامة. وأدى من ثم إلى إحداث تغيرات 
سلبية في تنوع وكثافة الغطاء النباتي والحياة البرية، وزيادة انجراف التربة وارتفاع معدل التصحر، وارتفاع قيمة 

الفاتورة العلفية، وهجرة صغار المربين لمهنة تربية المواشي إلى المدن بحثا عن مصادر بديلة للرزق. 

وحسب دراسة )د.عامر جبارين،2012( يقدر إجمالي الخسائر االقتصادية التراكمية لتدهور أراضي المراعي 
في األردن )فقط من االستخدام المباشر في الرعي( ب 740 مليون ديناراً خالل الفترة من عام 1990 وحتى العام 
والغابات  المراعي  تدهور  المترتبة على  الكلفة  قدرت  البيئي،  التدهور  كلفة  أن  الدراسات  2011. وأشارت بعض 
بحوالي 0.11% من الناتج المحلي اإلجمالي )GDP(، حيث ساهم تردي الغابات بـ 67% من تلك النسبة، أما كلفة 

تدهور المراعي فشكلت %33 .
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شكل ) 8-15( عاصفة ترابية على الطريق الصحراوي

5.8 إدارة األراضي في األردن

1.5.8 اإلطار المؤسسي

اإلقليمية  التنظيم  المدن وتوسيعها وتعديلها، وإقرار مخططات  تنظيم  المسؤول عن  التنظيم األعلى هو  ومجلس 
إعداد  مسؤولية  الحرة  التنموية  المناطق  وهيئة  الخاصة،  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  تتولى  بينما  والهيكلية. 

مخططات استعماالت األراضي ضمن نطاق صالحياتها.

صندوق )8-2( سلطة مجلس التنظيم االعلى

سلطة مجلس التنظيم االعلى* 

يكون من واجبات مجلس التنظيم االعلى :
أ- إعالن مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. 

ب- إقرار مخططات التنظيم اإلقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية. 
ج- إصدار األمر بإلغاء أو تعديل أي رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون إذا تبين له انها قد صدرت بوجه 

غير مشروع وانها مخالفة لمخططات اإلعمار واالنظمة واألوامر والتعليمات. 
د- إصدار األمر بإلغاء أو تعديل أي رخصة صدرت لتعمير أرض إلى المدى الذي يراه مناسبا وذلك في 

الحاالت التالية:
في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية إنشاء االبنية أو اي عمليات أخرى على أن يكون ذلك قبل . 1

االنتهاء من هذه العمليات.
التعديل . 2 أو  بتغيير استعمال األرض شريطة ان ال يؤثر هذا األمر  الترخيص  يتعلق  التي  الحالة  في 

على عملية انشاء البناء أو أي عملية أخرى تاثيرا جذريا. ويشترط أنه إذا ألغى أو عدل أي ترخيص 
لتعمير أرض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة، فحينئذ ولدى تقديم طلب إلى الوزير خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ تبليغه هذا األمر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه األرض بسبب البدء 
في تعميرها أو بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا اإللغاء أو التعديل، فعلى الوزير أن يوعز 
إلى لجنة تنظيم المدن التي أصدرت الرخصة أن تدفع إلى هذا الشخص أو االشخاص تعويضا عادال 
عن تلك المصاريف والخسائر، غير انه ال يدفع تعويضا بشان أية خسارة تنتج عن هبوط قيمة االنتفاع 

باالرض بسبب اإللغاء أو التعديل. 
هـ النظر في أي إستئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون.

و- إقرار مشروعات االنظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم.
ز- تعيين أمين سر له يكون مسؤوال عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها

*المادة)6( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت وتعديالته  رقم)79 ( لسنة 1966 

 
 
 

299 
 

عاصفة ترابية عمِ الطريؽ الصحرأكم  (15-8 )شكؿ 

 

 إدارة األراضي في األردف 5.8

 اإلطار المؤسسي 1.5.8

قرارهخططات التىظيـ  كهامس التىظيـ األعمِ ٌك الهسؤكؿ عف تىظيـ الهدف كتكسيعٍا كتعديمٍا، كا 
يئة الهىاطؽ التىهكية الحرة . اإلقميهية كالٍيكمية بيىها تتكلِ سمطة هىطقة العقبة االقتصادية الخاصة، ٌك

. هسؤكلية إعداد هخططات استعهاالت األراضي ضهف ىطاؽ صبلحياتٍا
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خطة استعمال األراضي - وزارة الشؤون البلدية 

للحد من فقدان األراضي الزراعية والتدهور البيئي نتيجة الزحف العمراني العشوائي، وضمان توزيع األنشطة 
النظر  بإعادة  البلدية  الشؤون  وزارة  قامت  وعادل،  منظم  بشكل  والمناطق  المحافظات  مستوى  على  االقتصادية 
بخريطة استعماالت األراضي التي جرى إعدادها عام 2006 والمصدقة بقرار مجلس الوزراء رقم )3271( تاريخ 
2014/2/16، ومراجعة جميع مخرجات المخططات الشمولية، بما يمثل االستراتيجية العامة الستعماالت األراضي 
الطبيعية والبشرية  للموارد  للتنمية اإلقليمية في األردن. ذلك من أجل أن يتسنى االستغالل األمثل  الرئيسه  القاعدة 

والميزة النسبيه لها وإدامتها من خالل مايلي:

المحافظة على األراضي الزراعية وضمان إدامة استغاللها وتنميتها بشكل أمثل. 	 

وقف التخطيط والتنظيم العشوائي لتنظيم المدن والحد من زحف العمران على حساب األراضي الزراعية.	 

تحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية للسكان .	 

إعطاء هوية حقيقية لكل محافظة وبلدية استنادا إلى ما يميزها من إمكانات طبيعية وتاريخية وسياحية واقتصادية.	 

توزيع األنشطة االقتصادية على المحافظات كمناطق إقليمية مستقلة لتخفيف تركيز األنشطة في منطقة العاصمة.	 

حماية البيئة من التلوث.	 

تحديد حجم المدن والقرى والدور الوظيفي، بحيث يوضع مخطط هيكلي شامل   اعتمادا على خطة معمقة لخطة 	 
تنموية شاملة أولويات كل بلدية.

تحديد مواقع المشروعات التنموية الريادية وتنفيذها،  لدفع التنمية في المحافظات األقل حظاً.	 

 خطة استعمال األراضي لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعدت خطة استعماالت األراضي لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة عام 2010، و يعتبر المخطط العام الستعمال 
للتنمية  في  يقوم على وضع تصور مستقبلي واضح  الذي  التخطيط اإلقليمي  األراضي محورا أساسيا من محاور 
إقليم العقبة بجوانبها العمرانية، االقتصادية، االجتماعية، وغيرها، باإلضافة إلى أنماط استعماالت األراضي، بحيث  

يترجم ذلك ضمن مخطط عام شامل حتى عام 2025.

المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية

الميت لعام 1997، والدراسة األولية  للبحر  وأعدته سلطة وادي األردن، كخطة مفصلة من المخطط الشمولي 
المنبثقة  والتعليمات  الفرعية،  والخطط  الخطة  هذه  وتهدف    )PLUMP(الميت للبحر  األراضي  استعماالت  لخطة 
عنها، العمل على تصميم المبادئ التوجيهية، واستراتيجيات السوق، والبنية التحتية، واالستدامة، و توفير خطة لحماية 

وتطوير البحر الميت على مدى السنوات العشرين المقبلة.

المخطط الشمولي إلقليم البتراء السياحي والتنموي

إعداد المخطط لمنطقة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي عام 2011، مع االهتمام بمحمية البتراء األثرية، بهدف 
تطوير مخطط شمولي إستراتيجي لتوجيه خطط التنمية في اإلقليم بطريقة فاعلة متوازنة ومستدامة لفائدة المجتمع 

المحلي بخاصة واألردن بوجه عام على مدى السنوات العشرين القادمة.
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دراسة مدى مالئمة األراضي لالستخدامات المحتملة في األردن

انسجاما مع أهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2002- 2010( ولدعم قطاع الزراعة في المحافظة 
على الموارد وتحسين نمط استغاللها وإدامة انتاجها، قام المركز الوطني للبحث واالرشاد بالتعاون مع المركز الدولي 
استخدامات  لعشرة  األراضي  لتحديد مدى مالئمة  بحثية  بدراسة  )إيكاردا(،  الجافة  المناطق  في  الزراعية  لألبحاث 
محتملة في األردن. وجرى بموجب الدراسة تقييم مناسب لألراضي حسب القدرة االنتاجية الفعلية واقتراح أفضل 

البدائل الستخدامها األمثل .

وأنتج )20( خريطة شكل رقم )8-16( ورقم )8-17( تمثل نسبة احتمالية مالئمة األراضي األردنية لكل استخدام، 
تقليل تدهور  إلى  المختلفة. ويؤدي  المناسبة لالستعماالت  المناطق  القرار والباحثين في تحديد  مما يساعد أصحاب 

األراضي وتحسين االنتاج الزراعي باالعتماد على قدرتها الفعلية. 

شكل )8-16( : نسبة احتمالية األراضي األردنية الصالحة لعشر استخدامات مختلفة

    

          المصدر: المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
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ىسبة احتهالية األراضياألردىية الصالحة لعشر استخداهات هختمفة  : (16-8)شكؿ 

 
الهركز الكطىي لمبحث كاإلرشاد الزراعي :      الهصدر
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شكل ) 8-17( : نسبة احتمالية مالئمة األراضي األردنية غير الصالحة لعشرة استخدامات مختلفة

المصدر: المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

وتشير النتائج إلى ما يلي :

الزراعة البعلية )المحاصيل الحقلية(: تشكل 4% من مساحه األردن، وتصنف على أنها مناسبة للزراعة البعلية 	 
)قمح وشعير( و91 % غير مناسبة وتؤثر محدودية األمطار على ما نسبته 86 % من المساحة الكلية. 

الزراعة البعلية )األشجار(: إن مساحة األراضي المناسبة للزراعات الشجرية البعلية منخفضة جدا وتقدر بما 	 
لهذا  أهم محدد  يعد  انخفاض معدل األمطار  أن  أنها غير مناسبة، حيث  بينما 91 % صنفت على  نسبته %3،  

االستعمال بما نسبته 92 % من المساحة الكلية.

المراعي: 25 % من مساحة األردن مناسبة للمراعي و 70% غير مناسبة حيث أن انخفاض معدل األمطار يعتبر 	 
محدد أساسي ل 50 % من األراضي  تقريبا. 

الخضروات واألشجار المروية بالتنقيط: ويعد هذا استعماال هاما في القطاع الزراعي لتزويد السوق المحلي. وهو 	 
من أهم تقنيات اإلدارة المتكاملة لتوفير كميات من المياه للزراعات المختلفة والتي تحد من كميات التبخر مقارنة 
بالري السطحي. وتشير النتائج إلى أن أكثر من 88% تقريبا من األراضي غير مناسبة لهذا االستعمال وأقل من 

10% تقريبا يمكن استغاللها في الري بالتنقيط .
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ىسبة احتهالية هبلئهة األراضياألردىية غير الصالحة لعشرةاستخداهات هختمفة : (17-8 )شكؿ 

 
الهركز الكطىي لمبحث كاإلرشاد الزراعي : الهصدر

 
 : كتشير الىتائج إلِ ها يمي

هف هساحً األردف،كتصىؼ عمِ أىٍا هىاسبة % 4تشكؿ : (الهحاصيؿ الحقمية)الزراعة البعمية  -
 86غير هىاسبة كتؤثر هحدكدية األهطار عمِ ها ىسبتً  % 91ك (قهح كشعير)لمزراعة البعمية 

. هف الهساحة الكمية% 
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الري السطحي: تظهر النتائج أن نسبه المالئمة للري السطحي في األردن منخفضه بما نسبته 14 % ونسبة عدم 	 
المالئمة تتجاوز ال 80%، مما يؤكد أهميه ممارسة المزارع للري بالتنقيط ألهميته في الحفاظ على المصادر 

المائية في ظل ظروف محدودية األمطار وارتفاع معدل التبخر.  

الجريان السطحي: إن 40% من مساحه األراضي في األردن لها قابلية للجريان السطحي والتي تقع في المناطق 	 
المنحدرة، وتكمن أهميه ذلك في جمع المياه لتطبيق الحصاد المائي، وإدارة األراضي الجافة، في ظل ظروف قلة 
األمطار وارتفاع معدل التبخر، والذي يطبق في األردن على المستوى المحدود وفي إطار األبحاث والمشروعات 

غالبا.

الصغيرة 	  األحواض  باستعمال  المياه  ممارسة حصاد  إن  )األحواض(:  المياه  تقنيات حصاد  باستخدام  األشجار 
على  األراضي  إداره  في  تطبق  التي  الزراعية  الممارسات  أهم  من  السطحي  الجريان  مياه  تركيز  و  لتحويل 
مناطق محدودة غالبا في مجال األبحاث وتكمن أهميتها في ظل ظروف الجفاف وقله األمطار وارتفاع معدل 
التبخر وصعوبة تزويد المياه لألشجار والمحاصيل من خالل تقنيات الري .وتشير النتائج إلى تدني مدى مناسبة 
األراضي األردنية لهذه التقنية بمعدل 7% وعدم مناسبتها بمعدل 88% ، وأن محدودية األمطار مسؤولة عن عدم 

مناسبه 68% تقريبا من المملكة لتطبيق الحصاد المائي لألمطار .

المراعي باستخدام تقنيات حصاد المياه )الخطوط الكنتورية(: يعد تطبيق الخطوط الكنتورية من أهم تقنيات حصاد 	 
المياه لدعم إعادة نمو النباتات واألعشاب والبقوليات حتى األشجار في المناطق المنحدرة والمستوية في البادية 
األردنية، بينما تطبق لزراعة المحاصيل الحقلية في المناطق شبه الجافة في األردن. حيث أن نسبه مدى مالئمة 
األراضي للمراعي باستخدام تقنيات حصاد المياه تقارب ال 10%، وهي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة عدم 

المالئمة 85% وأن محدودية األمطار مسؤولة عن عدم مناسبة 68% من األراضي لهذه التقنية.

الغابات: تشير النتائج إلى أن 93%  من التربة األردنية مناسبة للغابات من وجه نظر بيوفيزيائية، لكن تدني معدل 	 
األمطار يخفض مدى المالئمة إلى 8.5% من مساحة األردن حيث تتسبب قلة األمطار في تدني نسبة المالئمة 
إلى نحو 10% من األراضي لزراعة الغابات و 86% في عدم مناسبتها. وتشكل الغابات حاليا ما نسبته %1.5 
من المساحة الكلية وتكمن أهميتها في الحد من خطر التصحر والمحافظة على التنوع الحيوي في ظل ظروف 

محدودية األمطار والجفاف والتغير المناخي.

2.5.8  إطار السياسات واإلستراتيجيات

حيث أعدت العديد من االستراتيجيات القطاعية إشتملت على جوانب تعنى بمكافحة التصحر واالستخدام المستدام 
للموارد الطبيعية، وتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات، من اهمها: 

االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر )خطة العمل الوطنية(

البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديث االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر)خطة العمل  قامت وزارة 
الوطنية( بما ينسجم مع االستراتيجية العشرية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )2008-2018(، وتهدف إلى 
إدارة مستدامة للموارد الطبيعية والمحافظة على إنتاجية األنظمة البيئية، وعلى وجه الخصوص الغابات والمراعي 
الطبيعية والزراعة، كما تهدف إلى تأمين مستوى معيشي جيد للمناطق المتأثرة بظاهرة التصحر وتحسين األحوال 
االقتصادية واالجتماعية لكافة المناطق المتضررة. وجرى العمل وبالتعاون مع اآللية العالميةعلى بلورة استراتيجية 
تمويل متكاملة لحشد الموارد المالية لتنفيذ خطة العمل، كما قامت الوزارة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي 
بإعداد إطار استثمار متكامل لإلدارة المستدامة لألراضي حيث إكتمل إعداده عام 2014 . وقد هدفت الوثيقة إلى 
األولى  الوطنية«  العمل  المستدامة لألراضي في ضوء »خطة  األردن ووضع »اإلدارة  التصحر في  تحديث حالة 
للتصحرالتي أعدت في عام 2006، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الواردة في خطة العمل الوطنية. 
وكذلك إستعراض األوضاع منذ إعداد استراتيجية التمويل المتكاملة في كانون األول 2008 ، و توفير أساس راسخ 
للعمل على تحديث خطة العمل الوطنية، و فرص اإلدارة المستدامة لألراضي، لتنفيذ التزامات الدولة بموجب »اتفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة التصحر ». وتمثل اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، اآللية الوطنية للتنسيق بين مختلف الجهات 
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الوطنية لمكافحة التصحر حيث تتولى مهام التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية في التصحر في األردن. 

تحديث االستراتيجية الوطنية للمراعي عام 2014

للمراعي خمسة  الوطنية  االستراتيجية  وقد تضمنت  للمراعي عام 2014،  الوطنية  اإلستراتيجية  تحديث  جرى 
أهداف رئيسة تتمثل في التنمية المستدامة للمراعي وإدارتها، وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات 
وإشراك  المراعي،  حالة  وتقييم  ومراقبة  القدرات،  بناء  تعزيز  الجنس،  قضايا  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الرعوية 

المجتمعات المحلية في تنمية وإدارة المراعي. وقد وضعت عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ هذه األهداف.

مشروع دمج متطلبات إتفاقيات ريو الثالث في السياسات القطاعية الوطنية

في   ) المناخ  وتغير  البيولوجي،  والتنوع  )التصحر،  الثالث  ريو  إتفاقيات  متطلبات  دمج  مشروع  بتنفيذ  البدء 
االستراتيجية  وهي  كنموذج،  لدراستها  وطنية  استراتيجيات  ثالث  إختيار  جرى  حيث  الوطنية  القطاعية  السياسات 
الوطنية للمراعي، وخطة العمل الوطنية إلدارة الجفاف، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة. حيث ينفذ بالتعاون مع 

)GEF( برنامج األمم المتحدة االنمائي وتمويل من مرفق البيئة العالمي

3.5.8  اإلطار التشريعي

وقد قامت وزارة البيئة بخاصة والحكومة  بعامة، بسن وتطبيق تشريعات وتعليمات عديدة من شأنها المحافظة على 
الموارد االرضية، والبيئية، والتنوع الحيوي، وتحقيق التنمية المستدامة. ومن أمثلة هذه القوانين: تعديل قانون البيئة 
ليصار الى إصداره، وإقرار قانون الزراعة المؤقت، وغيرها. ولمزيد من المعلومات أنظر الفصل الحادي عشر. 

وفيما يلي موجز عن مساهمة بعض البرامج والصناديق:

برنامج التعويضات البيئية 

من أهداف برنامج التعويضات البيئية إعادة تأهيل أراضي المراعي في المناطق الجافة في البادية األردنية عن 
طريق تنفيذ تقانات الحصاد المائي على مستوى المساقط المائية الصغيرة باستخدام جهاز الفاليراني إلنشاء خطوط 
كنتورية )أنصاف الدوائر، الخطوط الكنتورية(، حيث تجمع مياه األمطار في الخطوط الكنتورية لزيادة قدرة التربة 

على االحتفاظ بالمياه. وتساعد هذه التقنية على تقليل انجراف 
التربة. وزرعت الشجيرات الرعوية المحلية في الخطوط الكنتورية لزيادة الغطاء النباتي، ونفذ ما يقارب 23000 
دونم من الخطوط الكنتورية وزراعة ما يقارب 350 الف شتلة رعوية بمساحة 13 ألف دونم تقريبا. وجرى توقيع 
اتفاقية لزراعة 400-600 ألف شتلة أخرى لزراعة باقي المساحة، وذلك بمشاركة أبناء المجتمع المحلي، مما وفر 

فرص عمل لما يقارب 500 شخص . 

صندوق حماية البيئة 

ألف غرسة من غراس األشجار  ما مجموعه 32  منها؛ زراعة  البيئية  الحمالت  تنفيذ عدد من  حيث ساعد في 
مادبا  وذيبان/ محافظة  وبني حميدة  ومليح  لب  مناطق  في  االمتصاصية  الحفر  من  بالقرب  الزينة  ونخيل  الحرجية 
بهدف الحد من تلوث المصادر المائية في المنطقة، ومعالجة بعض البؤر البيئية الساخنة ومنها التلوث الحاصل في 
منطقتي الخالدية والضليل/ محافظة الزرقاء، وبلدية السرحان/ محافظة المفرق حيث جرى إزالة كميات كبيرة من 
المخلفات الحيوانية والحيوانات النافقة، وجرى تجريف مجرى سيل بيرين وإزالة المخلفات والمياه الراكدة الخارجة 
من محطة تنقية أبونصير، وتنفيذ حملة نظافة إلزالة األنقاض والمخلفات الصلبة والسائلة في منطقة حوض البقعة 

ومدينة المفرق.
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صندوق )8-3( نظام صندوق حماية البيئة

*المادة 3 
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه والمهام والصالحيات التالية:

لتحديث 	  تنافسية  البيئة والمحافظة على عناصرها من خالل وضع أسس  دعم أي نشاط يساهم في حماية 
المنشآت ومرافقها وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها

في 	  يساهم  بما  الطبيعية  وللموارد  البيئة  لعناصر  األمثل  االستخدام  إلى  الهادفة  التنموية  المبادرات  تشجيع 
تحقيق التنمية المستدامة 

االقتصادية 	  أهميتها  وبيان  للبيئة  الصديقة  التصنيع  تقنيات  استخدام  بضرورة  الوعي  نشر  في  المساهمة 
واالجتماعية 

التركيز على القطاعات ذات األولوية الوطنية من ناحية اإللتزام باالشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها 	 
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية المماثلة للتنسيق في مجال 	 

دعم حماية البيئة 
*نظام صندوق حماية البيئة رقم )66( لسنة 2009، وزارة البيئة

مشروع إعادة تأهيل تالل الفوسفات 

ويهدف إلى إعادة تأهيل مواقع تعدين شركة الفوسفات األردنية، وتخصيص قطع األراضي وتحديد استعماالتها، 
وتنفيذ مشروعات لحماية مصادر المياه الجوفية، وتنموية وبيئية لتحسين الوضع الراهن. وتشمل أنشطة المشروع ما 

يلي:  

إعادة تأهيل تلة الفوسفات وربطها هندسياً بالحديقة البيئية التي تنفذها وزارة البيئة.	 

نقل تلة الفوسفات إلى مواقع الشركة في جنوب المملكة بعد غربلتها واستخدام المواد المرفوضة في إعادة تأهيل 	 
وتسوية أراضي مواقع التعدين السطحي.

إنشاء حديقة بيئية ومتنزه.	 

إنشاء متحف للفوسفات بالتتنسيق مع الجامعة األلمانية األردنية.	 

     وتجري وزارة البيئة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات حاليا دراسة إمكانية اإلفادة من تلة الفوسفات. أما مشروع 
الحديقة البيئية، فإن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات وكلفته المتوقعة 5 مليون دينار. وجرى طرح عطاء دراسة تنفيذ 
البيئية بمساحة 75 دونما تقريبا بكلفة 54500 دينار، وبوشر بتنفيذ الحزمة األولى من المشروع )تسوية  الحديقة 
المنحة  من  األولى  المرحلة  مولت  حيث  أول 2014،  كانون  شهر  بداية  مع  والبوابات(  األسوار،  الحديقة،  أرض 
الخليجية بقيمة 500 ألف دينار. كما أعدت الدراسات ووثائق العطاء لطرح المرحلة الثانية لكافة األعمال، على ضوء 
توفر التمويل الالزم لتنفيذها. ويوضح الشكل )8-18( صورا لبعض أعمال البنية التحتية للحديقة البيئية في مدينة 

الرصيفة.
شكل )8-18( صور لبعض أعمال البنية التحتية للحديقة البيئية في مدينة الرصيفة.
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، كزارة البيئة 2009لسىة  (66)ىظاـ صىدكؽ حهاية البيئة رقـ *
 

 مشروع إعادة تأىيؿ تالؿ الفوسفات
يٍدؼ إلِ إعادة تأٌيؿ هكاقع تعديف شركة الفكسفات األردىية، كتخصيص قطع األراضي كتحديد ك

 .استعهاالتٍا، كتىفيذ هشركعات لحهاية هصادر الهياي الاكفية، كتىهكية كبيئية لتحسيف الكضع الراٌف
   :كتشهؿ أىشطة الهشركع ها يمي

 
 .إعادة تأٌيؿ تمة الفكسفات كربطٍا ٌىدسيان بالحديقة البيئية التي تىفذٌا كزارة البيئة -
ىقؿ تمة الفكسفات إلِ هكاقع الشركة في اىكب الههمكة بعد غربمتٍا كاستخداـ الهكاد الهرفكضة في  -

 .إعادة تأٌيؿ كتسكية أراضي هكاقع التعديف السطحي
 .إىشاء حديقة بيئية كهتىزي -
 .إىشاء هتحؼ لمفكسفات بالتتىسيؽ هع الااهعة األلهاىية األردىية -

 
 أها .كتارم كزارة البيئة بالتعاكف هع شركة هىااـ الفكسفات حاليا دراسة إهكاىية اإلفادة هف تمة الفكسفات

كارل طرح . هميكف ديىار5 سىكات ككمفتً الهتكقعة 3هشركع الحديقة البيئية، فإف هدة تىفيذ الهشركع 
 ديىار، كبكشر بتىفيذ الحزهة 54500 دكىهاتقريبا بكمفة 75عطاء دراسة تىفيذ الحديقة البيئية بهساحة

، حيث 2014هع بداية شٍر كاىكف أكؿ  (تسكية أرض الحديقة، األسكار، كالبكابات)األكلِ هف الهشركع 
كها أعدت الدراسات ككثائؽ العطاء .ألؼ ديىار500هكلت الهرحمة األكلِ هف الهىحة الخمياية بقيهة 

( 18-8)كيكضح الشكؿ . لطرح الهرحمة الثاىية لكافة األعهاؿ، عمِ ضكء تكفر التهكيؿ البلـز لتىفيذٌا
. صكرا لبعض أعهاؿ البىية التحتية لمحديقة البيئية في هديىة الرصيفة

 
 .صكر لبعض أعهاؿ البىية التحتية لمحديقة البيئية في هديىة الرصيفة (18-8)الشكؿ رقـ 
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وقرر مجلس الوزراء تكليف شركة الفوسفات األردنية عن طريق وزارة البيئة باالسراع بإيجاد حل جذري وسريع 
»لتالل الفوسفات« وفي حال عدم إستجابة الشركة ستقوم الحكومة بتنفيذ الخطة البيئية المعدة من قبل وزارة البيئة. 
كما قامت وزارة البيئة بتشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لدراسة حفائر الفوسفات وبيان مدى اإلفادة منها لغايات 

الحصاد المائي وخدمة سكان المنطقة.

وزارة  باسم  الرصيفة  بلدية  منطقة  الواقعة ضمن  األراضي  تخصيص جميع  على  الموافقة  المجلس  قرر  كذلك 
الشؤون البلدية لصالح البلدية لغايات إعداد مخطط شمولي للمنطقة. وقرر أيضا إعادة تأهيل منطقة الرصيفة بمساحة 
ما يقارب 24 كم2 وتنميتها اقتصاديا. حيث سيأسس متحف بيئي لشركة الفوسفات بمساحة 125 دونما، وحديقة عامة، 
وتخصص مساحات محددة لمؤسسة المدن الصناعية إلقامة مدن حرفية، و200 دونم ألمانة عمان الستخدام جزء 

منها كمكب للمخلفات االنشائية.
    

	 كما نفذت وزارة الزراعة العديد من المشروعات في مجال اإلدارة المستدامة لألراضي من أهمها:

مشروع إدارة المصادر الزراعية/المرحلة الثانية 

تنمية  المستهدفـة من خالل  للفئات  الدخل  والمائي ورفع مستويات  الغذائي  األمن  إلى تحسين  المشروع  يهدف   
المجتمعات المحلية، وتمكين النوع االجتماعي من المشاركة الفعالة في مجال استعمال وإدارة مصادر التربة والمياه 
والمحافظة على الموارد االنتاجية. حيث ينفذ المشروع في المرتفعات الجنوبية من األردن في كل من محافظة الكرك، 

ومحافظة الطفيلة، ومحافظة معان.

مشروع الخريطة العالمية للتربة

 يهدف المشروع إلى المساهمة بتعزيز إدارة األراضي المستدامة من خالل حصر وتقييم التربة ومصادر األراضي 
واستخدامها االستخدام األمثل، بإنتاج خريطة تربة رقمية تبين خصائص التربة مباشرة وليس بنظام الوحدة الخرائطية 
التقليدية، حيث تسهل الحصول على خصائص التربة بأبعاد ثالثية وعلى أعماق أفقية وعامودية، وتزيد المساهمة 
استدامة  على  بالمحافظة  المعنية  االستراتيجيات  ورسم  القرارات  إستنباط  لتسهيل  عالمياً  موحدة  معلومات  بتأمين 
وإدارة الموارد األرضية، والمساهمة في تحسين االمن الغذائي والتخفيف من آثار القضايا العالمية مثل تدهور التربة، 

والغطاء النباتي، وشح المياه، وتدهور التنوع الحيوي.

 
مشروع إعادة تأهيل المراعي في البادية األردنية

يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل أراضي المراعي المتدهورة ورفع كفاءة وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية.

برنامج استصالح األراضي الزراعية

يهدف المشروع إلى وقف التدهور في الموارد الزراعية وزيادة قدرة إنتاجية االرض ودخل المزارع وتطوير 
أساليب حصاد المياه داخل المزرعة، وزيادة الوعي البيئي والمحافظة على مصادر المياه وتعزير دور المرأة الريفية 

وتأهيلها لتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

مشروع الشراكة العالمية للتربة 

ومصادر  التربة  وتقييم  خالل حصر  من  المستدامة  األراضي  إدارة  تعزيز  في  المساهمة  إلى  المشروع  يهدف 
األراضي واستخدامها بوجه أمثل وذلك ضمن إنشاء شبكة الشرق األوسط وشمال افريقيا لعلوم التربة، وإنتاج خرائط 
التربة الوطنية بمقياس رسم 1:1,000,000 باستخدام نظام التصنيف المعتمد WRB2010 ، وإنشاء قاعدة بيانات 
التربة اإلقليمية، ووضع وإدارة خطة لنظام المعلومات االقليمي للمساهمة في الحد من تدهور األراضي وتوفير األمن 

الغذائي، والتخفيف من آثار التغير المناخي. 
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مشروعات الحصاد المائي

نفذ المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي مشروعات تهدف إلى تعزيز االنتاجية والحد من تدهور األراضي 
المائي بالسيطرة على  المياه، واستخدام تقنيات الحصاد  من خالل تحسين إدارة المصادر الطبيعية و التركيز على 
الجريان السطحي وتجميع المياة في منطقة الزراعة، وتعظيم استغالل مياه األمطار بواسطة تقنيات الحصاد المائي 
في منطقة البادية األردنية، وتقليل انجراف التربة، ومخاطر الجفاف، ودمج تقنيات الحصاد المائي من أجل تحسين 

الغطاء النباتي، والتقليل من تدهور األراضي. 

تبلغ مجموع المساحات التي قام المركز بتنفيد مشروعات حصاد المياه فيها باستخدام تقنية )Vallerani(  حوالي  
18365 دونم. كما نفذت حفائر حصاد مائي في منطقة الحسينية والجفر بسعة إجمالية تقدر بـ 150,000 م3.  

تأسيس وحدة لإلنذار المبكر للجفاف

األغذية  برنامج  من  بدعم  للجفاف  لالنذارالمبكر  وحدة  بتأسيس  الزراعي  واإلرشاد  للبحث  الوطني  المركز  قام 
المعلومات  وأنظمة  بعد  االستشعارعن  تقنية  باستخدام  الجفاف  بمراقبة ورصد  الوحدة  وتقوم  عام 2008.  العالمي 
 )NDVI ( الجغرافية، حيث يجري دوريا تحميل صور األقمارالصناعية الخاصة بمؤشر الغطاء النباتي الطبيعي
لكل 16 يوما/بدقة 250م ومعالجة هذه الصور وإنتاج خرائط رقمية دورية تمثل حالة الجفاف خالل تلك الفتره. وتعد 
وحدة اإلنذار المبكر للجفاف الجهة الوحيدة المتخصصة في دراسة الجفاف في األردن. وتقوم الوحدة بمراقبة ورصد 
الجفاف باستخدام الصور الفضائية وتقنيات اإلستشعار عن بعد وربطها بالمعلومات المناخية المتوفرة، مما يساهم في 

إيجاد عالقات رياضية بين الموسم المطري والموسم الزراعي

الجمعية األردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية: وتهدف للقيام بالعديد من النشاطات للتعريف بمشاكل التصحر 	 
ومسبباته، والحد من عمليات التصحر وتدهور الغطاء النباتي، وإيجاد أفضل الطرق لالستخدام األمثل لمصادر 
المياه وحماية الموارد الطبيعية، وزيادة الوعي العام باألخطار الناتجة عن الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى 
التصحر. وقامت بدراسة إمكانية إعادة تأهيل بعض البرك والحفائراألثرية الستخدامها في ع ملية الحصاد المائي، 
القديمة  التحتية  البنى  إربد كنموذج ريادي الستغالل  الحصن/ محافظة  القديمة في  الرومانية  البرك  مثل إحدى 
في الحصاد المائي.  كذلك تعاونت مع وزارة البيئة النشاء موقع إلكتروني خاص بقضايا التصحر في األردن 
المزيد من  إلى  بحاجة  أنه  إال  المعلومات،  من  العديد  الموقع على  ويحتوي   )www.jordandesert.org.jo(

المتابعة، وتعاون كافة الجهات المعنية لتزويده بالمعلومات ذات الصلة بقضايا التصحر بشكل متواصل.

 
 
 

312 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Valleraniتقىية حصاد الهياي بطريقة  (19-8)شكؿ رقـ 

 

هعاف /حفيرة حصاد هائي في هىطقة الحسيىية(20-8)شكؿ   

 
 

تأسيس وحدة لإلنذار المبكر لمجفاؼ 
قاـ الهركزالكطىي لمبحث كاإلرشاد الزراعي بتأسيس كحدة لبلىذارالهبكرلمافاؼ بدعـ هف برىاهج 

كتقـك الكحدة بهراقبة كرصد الافاؼ باستخداـ تقىية االستشعارعف بعد كأىظهة . 2008األغذية العالهيعاـ 
 الهعمكهات الاغرافية، حيث يارم دكريا تحهيؿ صكراألقهارالصىاعية الخاصة بهؤشر الغطاء الىباتي الطبيعي

( NDVI)  ىتاج خرائط رقهية دكرية تهثؿ حالة الافاؼ 250بدقة / يكها16لكؿ هكهعالاة ٌذي الصكر كا 
. كتعد كحدة اإلىذار الهبكر لمافاؼ الاٍة الكحيدة الهتخصصة في دراسة الافاؼ في األردف.خبلؿ تمؾ الفتري

كتقـك الكحدة بهراقبة كرصد الافاؼ باستخداـ الصكرالفضائية كتقىيات اإلستشعارعف بعد كربطٍا بالهعمكهات 
 الهىاخية الهتكفرة، هها يساٌـ في إيااد عبلقات رياضية بيف الهكسـ الهطرم كالهكسـ الزراعي
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شكل )8-19( تقنية حصاد المياه بطريقة 
Vallerani

شكل )8-20( حفيرة حصاد مائي في منطقة 
الحسينية/معان
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الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية 

لمشكلتي  التصدي  في  والمساهمة  األردنية،  البادية  ألبناء  واالجتماعي  االقتصادي  الواقع  تحسين  إلى  ويهدف 
الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية المستدامة، واستثمار قدرات أبنائها وتطوير إمكانياتهم من خالل تنفيذ المشروعات 

المدروسة وتسهيل إقامتها، ودعم تنفيذ االنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية والتأهيلية.

 )IUCN( اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الالزمة  اإليكولوجية  النظم  الطبيعة وخدمات  القائمة على  الحلول  توفير  لمواصلة  النشاطات  بعض  تنيفذ  جرى 
لتحسين سبل كسب العيش من خالل تحسين اإلدارة القائمة على المشاركة والمساواة بين الجنسين، وإدماج أفضل 
مكافحة  جهود  يسند  بحيث  المحلية،  المجتمعات  داخل  الحمى  مفهوم  إحياء  إعادة  في  وساهم  المحلية.  للمجتمعات 

التصحر وتردي األراضي.

صندوق )8-4( الحمى 

                    المصدر : الحمى: الخيارات المتاحة ، اإلصدار الثاني 2014، اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة
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 الحهِ  (4-8)صىدكؽ رقـ 

هكىت اإلدارة الهحمية ألرض الحهِ، الهاتهع الهحمي ألبىاء قرل بىي ٌاشـ هف كضع خطة 
إدارة لعهمية الرعي الهستقبمية، كحددت الهكاقع كالطرؽ التي يحصؿ فيٍا تىظيـ عهمية قطؼ 

فقد اعتهدت لاىة .الىباتات الطبية خبلؿ هكاسـ الرعي،كهكاعيد كهسارات الرعي في أرض الحهِ
الحهِ شٍر أيمكؿ هكسهان لمرعي، بدالن هف هكسـ الربيع لهىح الىباتات األصمية فرصة الىهك 

كاكتهاؿ تككيف البذكر لغاية استغبلؿ الثركة الحيكاىية في ىشر البذكر كتسهيدٌا أثىاء هكسـ الرعي 
.  في أرض الحهِ

  
، اإلتحاد الدكلي لحهاية الطبيعة 2014الخيارات الهتاحة ، اإلصدار الثاىي : الحهِ: الهصدر 

 

 التوصيات 6.8

تصهيـ برىاهج كطىي لهراقبة هستكيات تردم األراضي في الههمكة كتحديد هؤشرات كطىية هع  •
 اإلسترشادبتمؾ الهعتهدة هف قبؿ اتفاقية األهـ الهتحدة لهكافحة التصحر

تعزيز دكر الماىة الكطىية لهكافحة التصحر كآلية كطىيةلتىسيؽ اٍكدكافة الاٍات ذات العبلقة لهتابعة  •
تىفيذ االستراتياية الكطىية لهكافحة التصحر كهتطمبات  

دهاج  • زيادة الكعي لدل أصحاب القراربكمفة تدٌكرالهكارد األرضية، كتكضيح أٌهية هكافحة التصحركا 
خطط هكافحة التصحركاإلدارة الهستداهة لمهكارد األرضية ضهف السياسات العاهة كبراهج التخطيط 

 .لمدكلة
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كتٍدؼ لمقياـ بالعديد هف الىشاطات لمتعريؼ بهشاكؿ :  الاهعية األردىية لهكافحة التصحر كتىهية البادية•
يااد أفضؿ الطرؽ لبلستخداـ  التصحر كهسبباتً، كالحد هف عهميات التصحر كتدٌكر الغطاء الىباتي، كا 

األهثؿ لهصادر الهياي كحهاية الهكارد الطبيعية، كزيادة الكعي العاـ باألخطار الىاتاة عف الههارسات الخاطئة 
 بدراسة إهكاىية إعادة تأٌيؿ بعض البرؾ كالحفائراألثرية الستخداهٍا في كقاهت.التي تؤدم إلِ التصحر

هحافظة إربد كىهكذج ريادم الستغبلؿ /عهمية الحصاد الهائي، هثؿ إحدل البرؾ الركهاىية القديهة في الحصف
كذلؾ تعاكىت هع كزارة البيئة الىشاء هكقع إلكتركىي خاص .  البىِ التحتية القديهة في الحصاد الهائي

كيحتكم الهكقع عمِ العديد هف الهعمكهات، إال  (www.jordandesert.org.jo)بقضايا التصحر في األردف
أىً بحااة إلِ الهزيد هف الهتابعة، كتعاكف كافة الاٍات الهعىية لتزكيدي بالهعمكهات ذات الصمة بقضايا 

.التصحربشكؿ هتكاصؿ

إحدل حهبلت التشاير التي قاهت بٍا  (21-8)شكؿ 
الاهعية  بالتعاكف هع عدد هف الهدارس 

 

إحدل اإلصدارات التكعكية بهىاسبة  (22-8)شكؿ 
 2014اإلحتفاؿ باليـك العالهي لهكافحة التصحر 

 
 الصندوؽ الياشمي لتنمية البادية األردنية

كيٍدؼ إلِ تحسيف الكاقع االقتصادم كاالاتهاعي ألبىاء البادية األردىية، كالهساٌهة في التصدم 
لهشكمتي الفقر كالبطالة، كتحقيؽ التىهية الهستداهة، كاستثهار قدرات أبىائٍا كتطكير إهكاىياتٍـ هف خبلؿ تىفيذ 
 .الهشركعات الهدركسة كتسٍيؿ إقاهتٍا،كدعـ تىفيذ االىشطة العمهية كالثقافية كاالاتهاعية كالرياضية كالتأٌيمية

 
 IUCN))اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

ارل تىيفذ بعض الىشاطات لهكاصمة تكفير الحمكؿ القائهة عمِ الطبيعة كخدهات الىظـ اإليككلكاية 
البلزهة لتحسيف سبؿ كسب العيش هف خبلؿ تحسيف اإلدارة القائهة عمِ الهشاركة كالهساكاة بيف الاىسيف، 

دهاج أفضؿ لمهاتهعات الهحمية كساٌـ في إعادة إحياء هفٍـك الحهِ داخؿ الهاتهعات الهحمية، بحيث . كا 
. يسىد اٍكد هكافحة التصحركتردم األراضي
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الاهعية  بالتعاكف هع عدد هف الهدارس 

 

إحدل اإلصدارات التكعكية بهىاسبة  (22-8)شكؿ 
 2014اإلحتفاؿ باليـك العالهي لهكافحة التصحر 
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شكل )8-21( إحدى حمالت التشجير التي 
قامت بها الجمعية  بالتعاون مع عدد من 

المدارس

شكل )8-22( إحدى اإلصدارات التوعوية 
بمناسبة اإلحتفال باليوم العالمي لمكافحة 

التصحر 2014 

مكنت اإلدارة المحلية ألرض الحمى، المجتمع المحلي ألبناء قرى بني هاشم من وضع خطة إدارة لعملية 
الرعي المستقبلية، وحددت المواقع والطرق التي يحصل فيها تنظيم عملية قطف النباتات الطبية خالل مواسم 
الرعي،ومواعيد ومسارات الرعي في أرض الحمى.فقد اعتمدت لجنة الحمى شهر أيلول موسماً للرعي، بدالً 
من موسم الربيع لمنح النباتات األصلية فرصة النمو واكتمال تكوين البذور لغاية استغالل الثروة الحيوانية في 

نشر البذور وتسميدها أثناء موسم الرعي في أرض الحمى. 
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6.8 التوصيات في مجال األراضي 

تصميم برنامج وطني لمراقبة مستويات تردي األراضي في المملكة وتحديد مؤشرات وطنية مع اإلسترشاد بتلك 	 
المعتمدة من قبل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر كآلية وطنية لتنسيق جهود كافة الجهات ذات العالقة لمتابعة تنفيذ 	 
االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ومتطلباتها. 

زيادة الوعي لدى أصحاب القرار بكلفة تدهور الموارد األرضية، وتوضيح أهمية مكافحة التصحر وإدماج خطط 	 
مكافحة التصحر واإلدارة المستدامة للموارد األرضية ضمن السياسات العامة وبرامج التخطيط للدولة.

تحليل مدى دمج مفاهيم مكافحة التصحر في االستراتيجيات الوطنية القطاعية، وحث الجهات المعنية إلدماجها 	 
ضمن استراتيجياتها وبرامجها ومشروعاتها.  

تطوير سياسة اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستغالل الموارد المائية غير التقليدية )مياه الصرف الصحي 	 
المعالجة( ووضع برامج توعية لتنفيذها . 

تقييم نموذج المحاصيل الحالي، وادخال محاصيل جديدة مناسبة لكل منطقة بيئية ذات حاجات مائية قليلة وقدرة 	 
تنافسيّة عالية، وعائدات اقتصادية مرتفعة.

إجراء مسح شامل لألراضي المتردية، ووضع خطة عمل إلعادة تأهيلها ضمن جداول زمنية محددة وآلية تمويل 	 
واضحة. 

تطوير وتشجيع استخدام األصناف النباتية التي تتحمل الظروف البيئية القاسية )الجفاف، والملوحة، قلّة خصوبة 	 
األرض( لتزرع في المناطق البعلية والمروية لتروى بمياه ذات نوعية متدنية.

اعتماد سياسات صائبة إلنتاج منتجات زراعية نظيفة في المناطق الصحراوية المعزولة بتطبيق الزراعة العضوية 	 
واستعمال األسمدة الحيوية وفرض الرقابة المتكاملة على األوبئة الحيوية.

تفعيل تطبيق الخطط الوطنية الستخدامات األراضي واستدامة التربة والموارد المائية. 	 

استخدام تقنيات حديثة متطورة لتحديد مواقع التعدين على الخرائط مثل نظم المعلومات الجغرافي وصور األقمار 	 
االصطناعية، بحيث يجري تقييم دقيق لطبيعة ومساحة األراضي المتأثرة بالتعدين. 

عدم إعطاء تراخيص تعدين ومقالع في المناطق الهامة بيئيا، وسياحيا وذات الغطاء النباتي الكثيف.	 

توسيع عمليات التشجير وحماية التربة في المناطق المعرضة للتآكل.	 

التصحر، وفتح 	  للجفاف و  المعرضة  المناطق  بديلة في  تعتمد على مصادر دخل  تطوير سبل معيشة مستدامة 
أسواق مستدامة للمنتجات.

حل مشكلة الواجهات العشائرية في المناطق الرعوية.	 
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الفصل التاسع : التنوع الحيوي

• في•األردن•أربعة•انظمة•بيئية:•	

المرتفعات•الجبلية.. 1

صدع•وادي•األردن.. 2

الصحراء•العربية)البادية(.•. 3

المنطقة•الساحلية.. 4

• األردن•أحد••ممرات•الهجرة•العالمية•المهمة•للطيور:•وادي•األردن-البحر•االحمر.	

• التنوع•الحيوي•هو•مجموع•االختالفات•بين•األنواع•الحية•وتشمل:•فقاريات:•طيور،زواحف،برمائيات،•	
••••••أسماك•مياه•عذبة،•أسمك•بحرية،•الفقاريات:•المرجان،•الحشرات،•القشريات،•النباتات:•13•نمطا•نباتيا،•

••••••النباتات•الوعائية،•مغطاة•ومعراة•البذور،•واالعشاب•البحرية.•

• محددات•التنوع•الحيوي:تشمل:•الكوارث•الطبيعية•)فيضانات،•ثلوج(،•والعوامل•البشرية•أهمـهـا•	
••••••تـردي•األراضي،•التجارة•باألنواع•البرية،•جمع•النباتات•الطبية،•والصيد.

• أألقاليم•الجغرافية•الحيوية:•المتوسطي،•االيراني•الطوراني،•الصحراء•العربية،•والنفوذ•السوداني.	

يعرف•التنوع•الحيوي•على•أنه•مجموع•االختالفات•بين•األنواع•الحية.•ويتميز•األردن•بموقعه•الذي•يرتبط•بثالث•
قارات•هي•القارة•اإلفريقية•واآلسيوية•واألوروبية،•مما•أدى•إلى•تنوع•الخصائص•المناخية•التي•ساعدت•بدورها•في•
بيئية•رئيسة•هي:• النباتية•والحيوانية.•ويقسم•األردن•إلى•أربعة•أنظمة• توفير•موائل•متعددة•لعدد•متنوع•من•األنواع•
مناطق•المرتفعات•الجبلية،•صدع•وادي•األردن،•الصحراء•العربية•)وتعرف•محلياً•بالبادية(،•والمنطقة•الساحلية.•ولكل•
نظام•خصائص•مختلفة،•حيث•يمثل•نظام•البحر•الميت•بقعة•نادرة•كأخفض•نقطة•على•سطح•األرض•يصل•انخفاضها•
النباتية• األنواع• من• العديد• على• الحتوائها• وجغرافياً• حيوياً• مهمة• وهي• البحر،• مستوى•سطح• تحت• متر• إلى•420•
الهجرة• المهمة•محلياً•وعالمياً.•كما•أن•موقع•األردن•يتميز•بأهمية•عالمية•كبيرة•لضمه•أحد•أهم•ممرات• والحيوانية•
العالمية•للطيور،•وهو•ممر•وادي•األردن/البحر•األحمرالذي•تسلكه•الطيور•سنويا•للهجرة•من•شمال•أوروبا•إلى•جنوب•

إفريقيا•في•الخريف،•والهجرة•العكسية•من•جنوب•العالم•إلى•شماله•في•الربيع.•

وجرى•تسجيل•ما•يزيد•عن•1143نوعا•فقاريا•تنتمي•إلى•ست•مجموعات•هي:•الثدييات•التي•تتضمن•83•نوعا،•
الطيور•حيث•جرى•تسجيل•436•نوعا،•والزواحف•التي•تتضمن•106•أنواع•وثالثة•أنواع•من•البرمائيات•و15•نوعا•

من•أسماك•المياه•العذبة•وما•يزيد•عن•500•نوع•من•األسماك•البحرية•)وزارة•البيئة،•2014(.

1.9 األقاليم الجغرافية الحيوية

يوجد•في•األردن•أربعة•أقاليم•جغرافية•حيوية•)Al Eisawi, 1996(•تتنوع•في•خصائصها•المناخية•مما•يوفر•
العديد•من•الموائل•واألنواع•الحيوية،•كما•هو•موضح•في•الجدول•رقم•)1-9(.
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جدول )9-1(: األقاليم الجغرافية الحيوية في األردن

2.9 مكونات التنوع الحيوي في األردن

1.2.9 الفقاريات

تتضمن الفقاريات خمس مجموعات هي:  الثدييات، والزواحف، والبرمائيات، والطيور، وأسماك المياه العذبة، 
واألسماك البحرية.  كما هو مفصل تاليا:

1.1.2.9 الثدييات

جرى تسجيل 83 نوعا من الثدييات تنتمي إلى سبع رتب، منها آكالت الحشرات والخفافيش والمفترسات واألرنبيات 
والنمسيات والوبريات وذوات األظالف)Amr ;2014 ,Ministry of Environment, 2012(، وتعتبر كل من 
مجموعة المفترسات وذوات األظالف األكثر تعرضاً لخطر اإلنقراض في األردن. ومن األمثلة على أنواع الثدييات 
 ،)Capreolus capreolus(األسمر واأليل   )Oryx leucoryx( العربي  المها  حيوان  البرية  من  إنقرضت  التي 
وهما من األنواع التي أعيد توطينهما في المملكة. إال أن أنواعا أخرى قد إنقرضت بشكل كامل من البرية مثل النمر 
العربي )Panthera pardus( والفهد )Acinonyx jubatus( )Amr, 2012(.  كما أن العديد من األنواع ما تزال 
تتعرض لضغوط متعددة تؤثر على أعدادها وحجم مجتمعاتها مثل أنواع الغزالن الثالثة المعروفة؛ وهي غزال الريم 

.)Gazella dorcas( ودوركاس ،)Gazella gazella( والجبلي ،)Gazella subgutturosa(



235

 
 
 

50 
 

  ٢قراضنواع الثدییات المهددة باالنأ): ٢- ٩( جدول
  

  قراضنواع المهددة باال ناال   االسم العربي  االسم العلمي
Threatened Species 

  مهدد بشكل حرج
Critically 

Endangered 

  قراضنمهدد باال
Endangered 

  قراضنمعرض لال
Vulnerable 

Gazella subgutturosa  غزال الریم        
Gazella Dorcas غزال دوركاس        
Oryx leucoryx المها العربي        
Vulpes cana يانالثعلب األفغ        

Hyaena hyaena الضبع المخطط        
Vormela peregusna فأر الخیل        

Capra nubiana البدن        
Gazella gazelle الغزال العفري        

Rhinolophus Euryale  خفاش حدوة
  يالمتوسط انالحص

      

Rhinolophus mehelyi  خفاش حدوة
  انالحص

      

Myotis capaccinii  خفاش طویل
  األصابع

      

  
  
  
  

   

                                                             
  ٢٠٠٩ تحادالدولیلحمایةالطبیعةفیمنطقةالبحراألبیضالمتوسطللعاماإلحسبتقییم٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

ال يوجد تقييم خاص بأنواع الثدييات المهددة باإلنقراض في األردن بحسب المعايير الدولية لإلتحاد الدولي لحماية 
الطبيعة، إال أن األخير قام بتقييم أنواع الثدييات في منطقة البحراألبيض المتوسط عام 2009، بحسب معايير القوائم 
الحمراء )Temple and Cuttelod, 2009(، ومن خاللها تبين ان 12 نوعا من أنواع الثدييات المعروفة مهددة 

باإلنقراض )الجدول رقم 2-9(.
جدول )9-2(: أنواع الثدييات المهددة باالنقراض

2.1.2.9 الزواحف

يوجد 106 نواع من أنواع الزواحف في األردن تتضمن 64 سحلية تختلف في أشكالها وأحجامها و 37 نوعا من 
الحيات، تعتبر سبعة منها فقط سامة، باإلضافة إلى خمسة أنواع من السالحف إحداها برية وأخرى تعيش في المياة 
العذبة وثالثة أنواع تعيش في خليج العقبة )Disi ;2014 ,Ministry of Environment, 2002(. لم تقيم أنواع 
الزواحف على المستوى الوطني حسب معايير القوائم الحمراء الخاصة باإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إال أن القوائم 
 )Uromastyx aegipticus( الضب  وهي  األردن  في  مسجلة  باإلنقراض  مهددة  أنواع   4 تبين  الدولية  الحمراء 
 .)Chamaleo chamaleon( والحرباء  ) Testudo greaca(والسلحفاة اإلغريقية  )Varanus griseus( والورل

3.1.2.9 البرمائيات

 ,Ministry of Environment( جرى تسجيل 3 أنواع من البرمائيات جميعها من الضفادع تندرج ضمن 3 عائالت
الرانا )Rana bedriagae( وضفدع األشجار   العلجوم )Bufo viridis( وضفدع  Disi, 2002( وهي   ;2014

)Hyla savignyi(. وبشكل عام فإن حالة هذه األنواع غير مهددة، نظراً النتشارها في مناطق مختلفة في األردن.

  نقراضنقراضواع المهددة باال نواع المهددة باال ننواع المهددة باال نواع المهددة باال اال ناال ناال   االسم العربي  االسم العلمي
Threatened Species

  مهدد بشكل حرج
Critically 

Endangered

  نقراضنقراضمهدد باالنمهدد باالنمهدد باال
Endangered

  نقراضنقراضنمعرض لال
Vulnerable

Gazella subgutturosa  
Gazella Dorcas
Oryx leucoryx
Vulpes cana

Hyaena hyaena
Vormela peregusna

Capra nubiana
Gazella gazelle

Rhinolophus Euryale

Rhinolophus mehelyi

Myotis capaccinii
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  ٢٠١٣- ٢٠٠٧حسب مواقع الدراسة عدد الطیور المسجلة ): ٣- ٩(جدول 
  

  عدد الطیور المسجلة /العام  الموقع
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٣١٧  ٨٢٧  ١٣٨  ٧٠  ٧٢  ٢٧٩  ١٥١٨  سد الكرامة
  ٢  ١٩  ٨  ٠  ٤  ٥٧  ١٠٩  المدورة

          ٢٢    ١٤  ةانالقطر 
  ١٣٤  ٧٥٤  ٣٦٦  ٧٨٧  ٨٢٦  ٣٩٩  ٣٧٧  سد التنور

  ١٥٧  ٣٠٦  ٢٦٩  ١١٤  ١٧  ٣٤  ٣٥  الخربة السمرا
  ٧٢٩  ٢٨٠  ٤٧٠  ٣٠٨  ١٨٤  ٣١١  ١٠٣٩  مرصد العقبة

محمیة األزرق 
  المائیة

٥٣  ٣٠٥  ٩٤  ٣٣  ١٢٨٤  ٢٨٦  ١٢٨٤  

          ٣٦  ٣٨  ١٣١  بركة العرایس
  ٨٠  ٨  ٨٠  ٠      ٢٨٣  ر برقعغدی

بركة جامعة 
العلوم 

  والتكنلوجیا

٢٢١  ٥١٣  ٢٧١  ١٧٦  ١٠١  ٣٠٣  ٣٧٣  

  ٣٣٢  ١٧٣  ٨٦  ٥٤  ٨١  ٢١٤  ٣٣٤  سد الملك طالل
              ٥٢١  سد لورنس

  ٢٠٢٥  ٣١٨٥  ١٧٨٢  ١٥٤٢  ٢٦٢٧  ١٩٢١  ٦٠١٨  المجموع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

4.1.2.9 الطيور

جرى تسجيل 436 نوعا من أنواع الطيور معظمها من األنواع المهاجرة وذلك للموقع المميز الذي تمت اإلشارة 
له آنفا. وقد بلغ عدد الطيور المهاجرة 365 نوعا مقابل 70 نوعا مقيما، ومن الجدير بالذكر ان 111 نوعا من أنواع 
الطيور المهاجرة المسجلة تزور األردن في فصل الشتاء، بينما يعتبر 98 نوعا ضال الطريق، و63 نوعا تأتي في 
 ,Eid, and Qaneer(فصل الصيف، أما األنواع المهددة فقد  سجل 14 نوعا مهدداً باالنقراض على المستوى العالمي
2013(، منها 3 أنواع مهددة باإلنقراض بشكل حرجCritically Endangered( ، و3 أنواع مهددة باإلنقراض 
)Endangered( و6  أنواع معرضة لخطر التهديد )Vulnerable( ومن األمثلة على هذه االنواع المهددة هي النسر 

.)Chlamydotis undulata( والحبارى ) Aquila heliaca( الملكي

نفذت في 11 مسطحا مائيا موزعة في مناطق مختلفة من  المائية والتي  للطيور  السنوي  التعداد  نتائج  أظهرت 
 ،)2013 ,Qaneer et alَ( المملكة بين عام 2001 و 2013، وجود 49507 طيور مهاجرة تنتمي إلى 71 نوَعا
وبينت أن 45% من أعداد الطيور المسجلة كانت في محمية األزرق المائية والتي تعد أهم موقع للطيور المهاجرة في 

األردن ثم جاء مرصد طيور العقبة وسد الكرامة )الجدول رقم 3-9(.

جدول )9-3(: عدد الطيور المسجلة حسب مواقع الدراسة 2013-2007

  عدد الطیور المسجلة/العام  الموقع
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  سد الكرامة
  المدورة

  انةانةانالقطر 
  سد التنور

  الخربة السمرا
  مرصد العقبة

محمیة األزرق 
  المائیة

  بركة العرایس
  غدیر برقعغدیر برقعغدی

بركة جامعة 
العلوم 

  والتكنلوجیا
  سد الملك طالل

  سد لورنس
  المجموع
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5.1.2.9  أسماك المياه العذبة

 ,Hamidan( جرى تسجيل 15 نوعا من أنواع أسماك المياه العذبة ضمن مجاري األودية والمسطحات المائية
2004(، وتعتبر3 أنواع منها مهددة باإلنقراض على الصعيد الدولي بحسب القوائم الحمراء لإلتحاد الدولي لحماية 
الطبيعة؛ وهي سمك السرحاني )Aphanius sirhani( وسمك الطبيب )Garra ghorensis(، وسمكة البحر الميت 
.)Aphanius richardsoni( ويعتبر سمك السرحاني من األنواع المتوطنة في منطقة األزرق التي تعتبر موطنه 
الوحيد في العالم، حيث ساهمت عمليات إعادة التأهيل للمسطحات المائية في األزرق على حماية هذا النوع من خطر 

.)2014 ,Ministry of Environment( اإلنقراض

6.1.2.9 األسماك البحرية 

جرى تسجيل ما يزيد عن 510 أنواع من األسماك البحرية في خليج العقبة، علما  أن ما يقارب من 51% من 
أنواع األسماك المعروفة في العقبة مرتبطة بالحيود المرجانية، مما يبين أهمية حماية الحيود المرجانية لحماية التنوع 
السمكي في خليج العقبة، باإلضافة إلى ذلك فان 11.7% من األسماك المعروفة تعيش ضمن بيئة القيعان الرملية و 
8.3% تعيش ضمن بيئة األعشاب البحرية )Khalaf and Disi, 1997(. وينفذ برنامج مراقبة سنوي للمجتمعات 
العقبة  خليج  طول  على  موزعه  ثابتة  مناطق   8 في   2014 ولغاية   2007 األعوام  من  العقبة  خليج  في  السمكية 
)ASEZA, 2015(، وعلى أعماق تتراوح بين 8 امتار و15 مترا، وقد بينت نتائج هذا البرنامج ارتفاعاً طفيفاً على 
أعداد األسماك في عام 2013 إال أن اإلتجاه العام ثابت تقريباً كما هو موضح في الشكل )9-1(. إال أن انخفاض أعداد 

األسماك المسجلة عام 2012 يعزى لنقل الميناء إلى المنطقة الجنوبية وأعمال البناء التي نفذت.  

شكل )9-1(  أعداد األسماك المسجلة في خليج العقبة خالل الفترة )2014-2007(

المصدر: سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة / البرنامج الوطني السنوي لرقابة بيئة خليج العقبة 

2.2.9 الالفقاريات 

تعتبر مجموعة الالفقاريات من أضخم المجموعات الحيوانية تنوعاً نظراً ألنها تشكل قاعدة الهرم الغذائي، ومع 
مجموعة  دراسة  جرى  أنه  إال  األردن،  في  سجلت  التي  الالفقاريات  أنواع  أعداد  توضح  إحصائيات  وجود  عدم 

الالفقاريات في بعض المحميات الطبيعية كما هو موضح في الجدول رقم )4-9(.
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الالفقاريات 2.2.9

تعتبر هاهكعة البلفقاريات هف أضخـ الهاهكعات الحيكاىية تىكعان ىظران ألىٍا تشكؿ قاعدة الٍـر 
الغذائي، كهع عدـ كاكد إحصائيات تكضح أعداد أىكاع البلفقاريات التي سامت في األردف، إال أىً ارل 

 .(4-9)دراسة هاهكعة البلفقاريات في بعض الهحهيات الطبيعية كها ٌك هكضح في الادكؿ رقـ 

أعداد البلفقاريات الكبيرة الهسامة في بعض الهحهيات الطبيعية : (4-9)ادكؿ 
صنؼ صنؼ الحشرات اسـ المنطقة 

العنكبوتيات 
صنؼ مفردات صنؼ القشريات 

االرجؿ 
صنؼ مزدوجات 

االرجؿ 
المجموع الكمي 

عائمة ىكع عائمة ىكع عائمة ىكع عائمة ىكع عائمة ىكع عائمة ىكع  
محمية ضانا 

 35 168 4 8 0 0 5 9 0 0 26 151لممحيط الحيوي 

منطقة وادي ـر 
 32 77 0 0 0 0 0 0 3 10 29 67الطبيعية 

محمية غابات 
دبيف 

169 55 5 4 3 3 4 3 2 1 183 66 

المرجاف 1.2.2.9

 كـ تهثؿ الهساحة الكمية لمشاطئ 27كـ هف أصؿ 13يهتد الحيد الهرااىي في العقبة عمِ طكؿ 
ذي الحيكد الهرااىية ٌي اإلهتداد الشهالي األخير لمحيكد الهرااىية الهتصمة في العالـ،كقد ساؿ . األردىي ٌك
 ىكعا هف الهرااف الطرم، كتارم هراقبة الهرااف في 120 ىكعا هف الهرااف الصمب باإلضافة إلِ 151

ي هىطقة الفىادؽ، كهكقع 10 أعهاؽ في 3خميج العقبة عمِ   هكاقع تهتد عمِ طكؿ ساحؿ خميج العقبة ٌك
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  لة في بعض المحمیات الطبیعیةأعداد الالفقاریات الكبیرة المسج): ٤- ٩(جدول   
  

  اسم المنطقة
صنف 
  الحشرات

صنف 
  العنكبوتیات

صنف 
  القشریات

صنف 
مفردات 
  االرجل

صنف 
مزدوجات 

  االرجل

المجموع 
  الكلي

  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  
ا انمحمیــــــــة ضــــــــ
  للمحیط الحیوي

٣٥  ١٦٨  ٤  ٨  ٠  ٠  ٥  ٩  ٠  ٠  ٢٦  ١٥١  

ة وادي رم منطقــــــ
  الطبیعیة

٣٢  ٧٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ١٠  ٢٩  ٦٧  

ــــــات  محمیــــــة غاب
  ٦٦  ١٨٣  ١  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  ٤  ٥  ٥٥  ١٦٩  دبین
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  لمحمیات الطبیعیةأعداد الالفقاریات الكبیرة المسجلة في بعض ا): ٤- ٩(جدول   
  

صنف   صنف الحشرات  اسم المنطقة
  العنكبوتیات

صنف مفردات   صنف القشریات
  االرجل

صنف مزدوجات 
  االرجل

  المجموع الكلي

  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  عائلة  نوع  
ا انمحمیــــة ضــــ

  ٣٥  ١٦٨  ٤  ٨  ٠  ٠  ٥  ٩  ٠  ٠  ٢٦  ١٥١  للمحیط الحیوي

منطقة وادي رم 
  لطبیعیةا

٣٢  ٧٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ١٠  ٢٩  ٦٧  

محمیــة غابــات 
  دبین

٦٦  ١٨٣  ١  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  ٤  ٥  ٥٥  ١٦٩  

  

  بحسب المجموعات األردنواع الحشرات المسجلة في نأعدد )٥- ٩(الجدول 
  

  المصدر  واعنعدد اال   المجموعة
  Riservato et al, 2009  ٤٦  الیعاسیب
  Katbeh-Bader et al, 2004  ٩٩  الفراشات

  Abo Danon et al, 2003  ١١٦  النبي فرس
 Amr and Abu Baker, 2004  ١٧  حلزونات المیاه العذبة

  Al-Talafha et al, 2004  ٢٤  ذباب الخیل
 Amr and Abu Baker, 2004  ١٥  العقارب

  

  
  
  
  
  
  
  

  
   

  
انا انا محمیــــــــة ضــــــــانمحمیــــــــة ضــــــــانمحمیــــــــة ضــــــــ
  للمحیط الحیوي

منطقــــــة وادي رم منطقــــــة وادي رم منطقــــــ
  الطبیعیة

ــــــات  محمیــــــة غاب
  دبین

جدول )9-4(: أعداد الالفقاريات الكبيرة المسجلة في بعض المحميات الطبيعية

1.2.2.9 المرجان

يمتد الحيد المرجاني في العقبة على طول 13كم من أصل 27 كم تمثل المساحة الكلية للشاطئ األردني. وهذه 
الحيود المرجانية هي اإلمتداد الشمالي األخير للحيود المرجانية المتصلة في العالم، وقد سجل 151 نوعا من المرجان 
الصلب باإلضافة إلى 120 نوعا من المرجان الطري، وتجري مراقبة المرجان في خليج العقبة على 3 أعماق في 
10 مواقع تمتد على طول ساحل خليج العقبة وهي منطقة الفنادق، وموقع تحميل الفوسفات، ومقهى الغندور، ومحطة 
العلوم البحرية، والسداسيات، وتاالباي، والمتنزه البحري )4 مواقع(، وبينت النتائج كثافة الغطاء المرجاني في جنوب 
خليج العقبة وبنسبة وصلت من 30-40% في منطقة الحيود المرجانية، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الغطاء المرجاني 
في المياه العميقة حيث وصلت نسبة الغطاء المرجاني على عمق 10 متر 80% وذلك نتيجة لقلة المهددات وصعوبة 

.)2015 ,ASEZA( الوصول إلى هذه األعماق من قبل النشاطات اإلنسانية مقارنة باألعماق الضحلة نسبيا

2.2.2.9 مجموعة الحشرات

ال توجد دراسات توضح عدد أنواع مجموعة الحشرات في األردن، إال أن الجدول رقم )9-5( يبين عدد األنواع 
المسجلة حسب بعض المجموعات التي جرت دراستها في األردن.

جدول )9-5( عدد أنواع الحشرات المسجلة في األردن بحسب المجموعات

3.2.2.9 القشريات

وجرى تسجيل أكثر من 85 نوعا من القشريات تعيش في خليج العقبة.

  المصدر  نواعنواععدد اال نعدد اال نعدد اال   المجموعة
  الیعاسیب
  الفراشات

  النبيفرس
  حلزونات المیاه العذبة

  ذباب الخیل
  العقارب

  اسم المنطقة
صنف 
  الحشرات

صنف 
  العنكبوتیات

صنف 
  القشریات

صنف 
مفردات 
  االرجل

صنف 
مزدوجات 

  االرجل

المجموع 
  الكلي
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  ونسبة تمثیلها في المحمیات الطبیعیة األردنماط النباتیة في ناأل: )٦- ٩(الجدول رقم 

لمساحة ا  النمط
  )٢كم(

نسبة تمثیلها في %   الخصائص
  المحمیات الطبیعیة

غابات الصنوبر 
  الحلبي الطبیعیة

میز هذا النمط بسیادة أشجار الصنوبر الحلبي ی  ١٠٦
)Pinushalepensis ( یزید عن  ارتفاعه یبدأ من انإلىباإلضافة

متر فوق سطح البحر وینتشر في مناطق مثل جرش،  ٧٠٠
  .وزي ،عجلون، دبین

٦.٤  
  ، والیرموكاانوض،دبین

البلوط غابات 
  دائم الخضرة

دائم  انمیز هذا النمط بأشجار دائمة الخضرة مثل السندیی  ٧٥٩
وهو السائد وینمو على ) Quercus coccifera(الخضرة

م عن سطح البحر ویشكل الجزء ٧٠٠ات تزید عن ارتفاع
 دإلىإربانوینتشر من وادي السیر في عم  غاباتالاألكبر من 

في  الحسا بین الشوبك والبتراء إلىمن الطفیلة و في الشمال، 
  .الجنوب

٢.٦  
  اانعجلون، دبین، ض

غابات البلوط 
راق و متساقط األ 

  )الملول(

راق و میز هذا النمط بسیادة أشجار البلوط متساقطة األی  ٤٢٦
)Quercus ithaburensis ( ات تقل عن ارتفاعوینمو على

معظم هذه . األردنخرى في ماط الغابات األانات ارتفاع
. الغابات غیر محمیة باستثناء محمیة الیرموك الطبیعیة

ویختلف تركیب هذه الغابات حسب الحرارة والرطوبة وینتشر 
حدود اشتفینا  إلىفي أم قیس ونهر الیرموك ودیر أبي سعید 

في غابة عجلون وفي العالوك قرب جرش وعلى نهر الزرقاء 
  .قرب سد الملك طالل

٣.٨  

  الیرموك، دبین

غابات العرعر 
  الفینیقي

ات ارتفاعیوجد هذا النمط في الجبال الجنوبیة فقط وعلى   ٣١٨
عالیه، حیث تتوفر التربة الرملیة الصخریة ودرجات الحرارة 

المنخفضة والتساقط السنوي للثلوج، ویتمثل هذا النمط بأشجار 
ط یرتب ان، ویمكن )Juniperus phoenicea(العرعر الفینیقي

 Ceratonia(والخروب )Pistacia sp(العرعر في البطم 
siliqua( ا، الشوبك، انوینتشر من الرشادیة قرب الطفیلة، ض

  .وادي موسى والطیبة

١١.٤  
  اانض

المتوسطي 
  الالغابوي

 )Rhamnus sp(ما شجیرات مثل السویدانأشجار و  فیهال یوجد   ٤٥٤٤
. تدهور الغابةویتكون نتیجة  ) Calicotome villosa(والقندیل

ینتشر هذا النمط في جمیع المناطق التي یسودها مناخ البحر 
 راضيالغابات واأل أراضياألبیض المتوسط باستثناء 

١.٢  
  ا، الیرموكانالموجب،ض

 .المزروعة

3.9 النباتات 

1.3.9 األنماط النباتية

ويوجد في األردن 13 نمطا نباتيا )Al Eisawi, 1996( تعكس اإلختالف في العناصر النباتية المتوفرة بسبب 
تنوع المناخ والتباين الجغرافي مبينة في الجدول رقم )6-9(. 

جدول )9-6(: األنماط النباتية في األردن ونسبة تمثيلها في المحميات الطبيعية

لمساحة ا  النمط
  )٢(كم(كم(

% نسبة تمثیلها في % نسبة تمثیلها في %   الخصائص
  المحمیات الطبیعیة

غابات الصنوبر 
  الحلبي الطبیعیة

البلوط غابات 
  دائم الخضرة

غابات البلوط 
راق و متساقط األ 

  )الملول(

غابات العرعر 
  الفینیقي

المتوسطي 
  الالغابوي
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 انمكن یي و انالطور - يانیقتصر على مناطق االقلیم االیر   ٩٦٧٢  السهوب

صحراء العربیة یتواجد في مناطق البحر األبیض المتوسط وال
. الطقس ط یختلف باختالف التربة واختالفوتركیب هذا النم

) Retama raetam(ومن النباتات السائدة الرتمة 
وینتشر على طول شریط  ) Ziziphus spina-christi(والسدر

  .البحر األبیض المتوسط باستثناء الشمال

٢.٣  
  ، وقطراانالموجب، ض

هار وفي نل المائیة وضفاف االو امط حول الجدیتواجد هذا الن  ٦٥٧  النبت المائي
حیث یوجد على ضفاف  نتشارواحات األزرق وهو قلیل اال

نهر الیرموك والزرقاء ووادي شعیب ووادي الموجب ووادي 
الحسا وواحات األزرق ومن النباتات الممیزة لهذا النمط 

 و القصیب )Nerium oleander(الدفلى
)Phragmitesaustralis.(  

٥.٧  
  وجب، الیرموكالم

ي وخاصة اننباتات هذا النمط موجودة في اقلیم النفوذ السود  ١٣٠٠  الرملیة انالكثب
وادي عربة ووادي رم، و یحتوي على  شجیرات قادرة على 

الرملیة، وفي بعض المناطق تصل النباتات  انتثبیت الكثب
من نباتات هذا النمط .  رتفاعأمتار في اال ٣إلى

 الحمل ان، لس)Haloxylonpersicum(الغضا
)Hammadasalicornica.(  

٣٤.٣  
  رم

یشكل نمط الحماد معظم مناطق الصحراء العربیة إذ تعتبر   ٦٦٣٧٦  الحماد
الصحراء من هذا النمط وینتمي لهذا النمط  أراضينصف 

 :ماط وهيان٤
 من نباتات هذا النمط االثل : حماد مناطق السیول المائیة

دیة و بالقرب من األوالبطم ویكون الغطاء النباتي 
 .ومسارات المیاه

 ویغطي  األردنیعتبر األكبر في : حماد مناطق الصخور
 نامعظم الصحراء الشرقیة ومن النباتات الشن

)Seidlitziarosmarinus.( 
تغطي األرض بحصاة سوداء وقد : حماد مناطق الحصى

تكون الحصاة مغطاة باالشنات ومن نباتات هذا النمط 
 .)Salsolavermiculata(ض الحم

٠.٤٠  
  الشومري، رم
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 یوجد على طریق الحدود العراقیة : حماد مناطق الرمال
السعودیة ویتركز عند محمیة الشومري ومن النباتات 

  ).Artemisiaundulata(الشیحو )Atriplex sp(القطف
ي ویتركز بالقرب من البحر المیت انیقع ضمن الطور السود  ٤٥١  النبت االستوائي

لزراعة  حول النباتي في هذا النمط قد دمر وومعظم الغطاء 
وال توجد مناطق محمیة باستثناء محمیة فیفا  اتأو الخضر 

ومن النباتات المنتشرة في هذا النمط الطبیعیة ومحمیة قطر 
  ).Salvadorapersica(واألراك ) Tamarix sp(االثل 

١١.٧  
  الموجب، فیفا

الجبال والمناطق الصخریة في ینتشر هذا النمط عند أطراف   ٢٥٩٩  أشجار الطلح
واع النباتیة نوادي عربة والعقبة ووادي الیتم ووادي رم ومن اال

  .)Acaciasp( الممثلة لهذا النمط أشجار الطلح

٧  
  ا، رم، قطرانض

ینتشر هذا النمط في مناطق الصحراء العربیة حول واحات   ١٠٥٥  النبت الملحي
حول البحر ( وفي المناطق االستوائیة مثل الغور. األزرق

، وتختلف نباتات هذه المناطق باختالف درجة ملوحتها )المیت
ومن نباتات هذا . وبالتالي قدرة النبات على تحمل الملوحة 

  ).Tamarix sp(واالثل )Nitrariaretusa(النمط الغرقد

١.٨  
  الموجب، قطر

الطینیة  انالقیع
  )السبخات(

لمیاه وتتراكم یتكون هذا النمط في الصحراء حیث تتجمع ا  ٦٤٩
. غرینیة أوحبیبات التربة الناعمة وفي الغالب تكون طینیة 

وعند تبخر المیاه تصبح التربة قاسیة وهذا ال یساعد على 
ومن األمثلة علیه قاع األزرق وقاع الجفر . بات النباتان

بل بعض  انوعادة ال یكون هناك غطاء نباتي حول القیع
  ).Capaprisspivosa( النباتات مثل القبار

١.٨  
  المنخفض األزرق

١.٤  
  األزرق المسیج

    
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٥، األردنقراض في نواع النباتات المهددة باالان: )٧- ٩(جدول 
  )الحدیقة النباتیة الملكیة: المصدر(
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  ونسبة تمثیلها في المحمیات الطبیعیة األردنماط النباتیة في ناأل: )٦- ٩(الجدول رقم 

لمساحة ا  النمط
  )٢كم(

نسبة تمثیلها في %   الخصائص
  المحمیات الطبیعیة

غابات الصنوبر 
  الحلبي الطبیعیة

میز هذا النمط بسیادة أشجار الصنوبر الحلبي ی  ١٠٦
)Pinushalepensis ( یزید عن  ارتفاعه یبدأ من انإلىباإلضافة

متر فوق سطح البحر وینتشر في مناطق مثل جرش،  ٧٠٠
  .وزي ،عجلون، دبین

٦.٤  
  ، والیرموكاانوض،دبین

البلوط غابات 
  دائم الخضرة

دائم  انمیز هذا النمط بأشجار دائمة الخضرة مثل السندیی  ٧٥٩
وهو السائد وینمو على ) Quercus coccifera(الخضرة

م عن سطح البحر ویشكل الجزء ٧٠٠ات تزید عن ارتفاع
 دإلىإربانوینتشر من وادي السیر في عم  غاباتالاألكبر من 

في  الحسا بین الشوبك والبتراء إلىمن الطفیلة و في الشمال، 
  .الجنوب

٢.٦  
  اانعجلون، دبین، ض

غابات البلوط 
راق و متساقط األ 

  )الملول(

راق و میز هذا النمط بسیادة أشجار البلوط متساقطة األی  ٤٢٦
)Quercus ithaburensis ( ات تقل عن ارتفاعوینمو على

معظم هذه . األردنخرى في ماط الغابات األانات ارتفاع
. الغابات غیر محمیة باستثناء محمیة الیرموك الطبیعیة

ویختلف تركیب هذه الغابات حسب الحرارة والرطوبة وینتشر 
حدود اشتفینا  إلىفي أم قیس ونهر الیرموك ودیر أبي سعید 

في غابة عجلون وفي العالوك قرب جرش وعلى نهر الزرقاء 
  .قرب سد الملك طالل

٣.٨  

  الیرموك، دبین

غابات العرعر 
  الفینیقي

ات ارتفاعیوجد هذا النمط في الجبال الجنوبیة فقط وعلى   ٣١٨
عالیه، حیث تتوفر التربة الرملیة الصخریة ودرجات الحرارة 

المنخفضة والتساقط السنوي للثلوج، ویتمثل هذا النمط بأشجار 
ط یرتب ان، ویمكن )Juniperus phoenicea(العرعر الفینیقي

 Ceratonia(والخروب )Pistacia sp(العرعر في البطم 
siliqua( ا، الشوبك، انوینتشر من الرشادیة قرب الطفیلة، ض

  .وادي موسى والطیبة

١١.٤  
  اانض

المتوسطي 
  الالغابوي

 )Rhamnus sp(ما شجیرات مثل السویدانأشجار و  فیهال یوجد   ٤٥٤٤
. تدهور الغابةویتكون نتیجة  ) Calicotome villosa(والقندیل

ینتشر هذا النمط في جمیع المناطق التي یسودها مناخ البحر 
 راضيالغابات واأل أراضياألبیض المتوسط باستثناء 

١.٢  
  ا، الیرموكانالموجب،ض

 .المزروعة

لمساحة ا  النمط
  )٢(كم(كم(

% نسبة تمثیلها في % نسبة تمثیلها في %   الخصائص
  المحمیات الطبیعیة

  السهوب

  النبت المائي

  الرملیة انالكثب

  الحماد
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2.3.9 النباتات الوعائية

1.2.3.9 مغطاة البذور 

حيث جرى تسجيل 2622 نوعا تنتمي إلى 113 عائلة و810 جنسا، يعد 100نوع منها على األقل من األنواع 
المتوطنة أو شبه المتوطنة )4% من األنواع المسجلة تقريبا(، مثل السوسنة السوداء )Iris nigricans(، زعترالبتراء 
)Origanum petraeum(، وزعفران مؤاب )Crocus moabticus(، ويوجد ما يقارب 375 نوع نبات نادر أو 
نادر جداً مثل جميع أنواع السوسن )Iris species( والسحلبيات )األوركيد( )Orchis pecies( وشجيرات البطم 
العديس)Pistacia lentiscus(  واللوز العربي )Amygdalus arabica(، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 70 
 Salvia( نوع نبات قد إنقرض من الطبيعه بفعل العديد من المهددات الطبيعيه واإلنسانيه مثل ذلك نبات الميرميه

.)fruticosa

 ,RBG( وحسب تقييم النباتات البرية باستخدام معايير القوائم الحمراء الخاصة باإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة
2015(، قيم 1072 نوعا، وأدرج 147 كأنواع )غير قابل للتطبيق( بسبب عدم اإلتفاق على إسمها العلمي، أو لعدم 
 Extinct( اإلقليمي  المستوى  المنقرضة على  األنواع  نوع واحد من  األنواع، كما وجد  بيانات  قاعدة  في  إدراجها 
 Critical  وادراج  19 نوعا مهددة باإلنقراض بشكل حرج )Salvia fruticosa( هو الميرميه البريه  )Regional
  Vulnerable التهديد  عرضة  تحت  نوعا  و33   Endangered لإلنقراض  معرضا  نوعا  و54   Endangered
وبينت نتائج التقييم أن 11 نوعا قريبا من التهديد Near Threatened، ونوع واحد تنقصه البيانات الكافيه للتقييم 
Data Deficient  و 806 نوعا جرى إدراج حالتها بأنها غير مثيره للقلق Least Concern والجدول رقم )7-9( 

.)2015 ,RBG( يوضح األنواع المهددة باإلنقراض في األردن

 
 
 

55 
 

 یوجد على طریق الحدود العراقیة : حماد مناطق الرمال
السعودیة ویتركز عند محمیة الشومري ومن النباتات 

  ).Artemisiaundulata(الشیحو )Atriplex sp(القطف
ي ویتركز بالقرب من البحر المیت انیقع ضمن الطور السود  ٤٥١  النبت االستوائي

لزراعة  حول النباتي في هذا النمط قد دمر وومعظم الغطاء 
وال توجد مناطق محمیة باستثناء محمیة فیفا  اتأو الخضر 

ومن النباتات المنتشرة في هذا النمط الطبیعیة ومحمیة قطر 
  ).Salvadorapersica(واألراك ) Tamarix sp(االثل 

١١.٧  
  الموجب، فیفا

الجبال والمناطق الصخریة في ینتشر هذا النمط عند أطراف   ٢٥٩٩  أشجار الطلح
واع النباتیة نوادي عربة والعقبة ووادي الیتم ووادي رم ومن اال

  .)Acaciasp( الممثلة لهذا النمط أشجار الطلح

٧  
  ا، رم، قطرانض

ینتشر هذا النمط في مناطق الصحراء العربیة حول واحات   ١٠٥٥  النبت الملحي
حول البحر ( وفي المناطق االستوائیة مثل الغور. األزرق

، وتختلف نباتات هذه المناطق باختالف درجة ملوحتها )المیت
ومن نباتات هذا . وبالتالي قدرة النبات على تحمل الملوحة 

  ).Tamarix sp(واالثل )Nitrariaretusa(النمط الغرقد

١.٨  
  الموجب، قطر

الطینیة  انالقیع
  )السبخات(

لمیاه وتتراكم یتكون هذا النمط في الصحراء حیث تتجمع ا  ٦٤٩
. غرینیة أوحبیبات التربة الناعمة وفي الغالب تكون طینیة 

وعند تبخر المیاه تصبح التربة قاسیة وهذا ال یساعد على 
ومن األمثلة علیه قاع األزرق وقاع الجفر . بات النباتان

بل بعض  انوعادة ال یكون هناك غطاء نباتي حول القیع
  ).Capaprisspivosa( النباتات مثل القبار

١.٨  
  المنخفض األزرق

١.٤  
  األزرق المسیج

    
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٥، األردنقراض في نواع النباتات المهددة باالان: )٧- ٩(جدول 
  )الحدیقة النباتیة الملكیة: المصدر(

  النبت االستوائي

  أشجار الطلح

  النبت الملحي

الطینیة القیعانالقیعانالقیع
  )السبخات(
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 حالة الحفظ   االسم العربي  االسم العلمي الرقم
منقرض من 

 البریة
قراض نمهدد باال 

 بشكل حرج
مهدد 

 قراضنباال 
ض معر 

 للتهدید

RE CR EN VU 

1 Salvia fruticosa Mill میرمیه         

2 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich  ركید هرميأو         
3 Asphodelus refractus Boiss. نغیصال         
4 Balanites aegyptiaca (L.) Delile زقوم         
5 Capparis decidua (Forskal) Edgew. حنبوق         
6 Cicer judaicum Boiss. زمزریق         
7 Cupressus sempervirens L. سرو         

8 Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen. 
ركید أو 

         السبخات
9 Iris bismarckiana Damman & Sprenger سوسن الناصره         
10 Iris regis-uzziae Feinbrun  النقبسوسن         
11 Limodorum abortivum (L.) Sw.  ركید بنفسجيأو         
12 Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. ابو حربیه         

13 Neotinea maculata (Desf.) Stearn 
ركید غزیر أو 

         االزهار

14 
Neotinea tridentata (Scop.) 
R.M.Bateman, Pridgeon  ركید مسننأو         

15 
Ophrys sphegodes subsp. mammosa 

(Desf.) Soó ex 
ركید أو 

         العنكبوت
16 Pistacia lentiscus L. بطم عدیسي         
17 Platanus orientalis L. دلب         
18 Salvia indica L. لسینه هندیه         
19 Vagaria parviflora (Desf. ex Delile) Herb. 

 
        

20 Zygophyllum fabago L. 
 

        

21 
Aegilops bicornis (Forssk.) Jaub. & 

Spach شعیر الفار         

22 
Anacamptis laxiflora (Lam.) 

R.M.Bateman, Pridgeon ركیدو األ         

23 
Anacamptis sancta (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon  ركید مقدسأو         
24 Anthemis maris-mortui Eig  اناقحو         
25 Anthriscus lamprocarpa Boiss. 

 
        

26 Aristolochia parvifolia Sibth & Sm. انالشیط اناذ         

جدول )9-7(: أنواع النباتات المهددة باالنقراض في األردن 2015

الرقم حالة الحفظ  االسم العربي  االسم العلمي
منقرض من 

البریة
نقراض نقراض نمهدد باال 

بشكل حرج
مهدد 

نقراضنقراضباال نباال نباال 
معر ض معر ض معر 

للتهدید

RE CR EN VU

1 Salvia fruticosa Mill
2 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich
3 Asphodelus refractus Boiss.
4 Balanites aegyptiaca (L.) Delile
5 Capparis decidua (Forskal) Edgew.
6 Cicer judaicum Boiss.
7 Cupressus sempervirens L.

8 Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen.
9 Iris bismarckiana Damman & Sprenger
10 Iris regis-uzziae Feinbrun
11 Limodorum abortivum (L.) Sw.
12 Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm.

13 Neotinea maculata (Desf.) Stearn

14
Neotinea tridentata (Scop.) 
R.M.Bateman, Pridgeon

15
Ophrys sphegodes subsp. mammosa 

(Desf.) Soó ex
16 Pistacia lentiscus L.
17 Platanus orientalis L.
18 Salvia indica L.
19 Vagaria parviflora (Desf. ex Delile) Herb.
20 Zygophyllum fabago L.

21
Aegilops bicornis (Forssk.) Jaub. & 

Spach

22
Anacamptis laxiflora (Lam.) 

R.M.Bateman, Pridgeon

23
Anacamptis sancta (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon
24 Anthemis maris-mortui Eig
25 Anthriscus lamprocarpa Boiss.
26 Aristolochia parvifolia Sibth & Sm.
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27 Artemisia jordanica Danin 
 

        
28 Arum hygrophilum Boiss. لوف مائي         
29 Arum palaestinum Boiss. لوف         
30 Astragalus eremophilus Boiss. قعفا         

31 Astragalus sieberi DC. 
خنصر 
         العروس

32 Calligonum comosum L’Hér. عرطه         
33 Centropodia forsskalii (Vahl) Cope قصبا         

34 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
راق أو ركید أو 

         السیف
35 Cleome droserifolia (Forssk.) Delile زفرة         
36 Colchicum ritchii R.Br. نعیصال         
37 Conringia orientalis (L.) Dumort. 

 
        

38 Crocus hermoneus Kotschy ex Maw  انزعفر         
39 Crocus moabiticus Bornm.  مؤاب انزعفر         
40 Crucianella transjordanica Rech.f. 

 
        

41 Cyclamen persicum Mill. زعمطوط         
42 Echiochilon fruticosum Desf. 

 
        

43 Eigia longistyla (Eig) Soják 
 

        
44 Equisetum giganteum L. ذیل الفرس         
45 Erodium arborescens (Desf.) Willd. ابرة العجوز         
46 Euphorbia oxyodonta Boiss. حلبلوب         
47 Ficaria verna Huds. 

 
        

48 Ficus palmata Forssk. تین بري         
49 Frankenia hirsuta L. الحمرة الوبریة         
50 Geranium robertianum L. عطریه         
51 Globularia arabica Jaub. & Spach زریقة         
52 Iris atrofusca Baker سوسن جلعاد         
53 Iris edomensis Sealy. سوسن         
54 Iris nigricans Dinsm. سوسن اسود         
55 Juniperus phoenicea L. عرعر فنیقي         

56 
Legousia speculum-veneris (L.) Durande 

ex Vill.  الجرسزهرة         
57 Lemna gibba L. عدس المیا         
58 Lens ervoides (Brign.) Grande عدس بري         

59 
Monsonia nivea (Decne.) Decne. ex 

Webb 
 

        
60 Moringa peregrina (Forssk.) Fiori یسر         
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 حالة الحفظ   االسم العربي  االسم العلمي الرقم
منقرض من 

 البریة
قراض نمهدد باال 

 بشكل حرج
مهدد 

 قراضنباال 
ض معر 

 للتهدید

RE CR EN VU 

1 Salvia fruticosa Mill میرمیه         

2 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich  ركید هرميأو         
3 Asphodelus refractus Boiss. نغیصال         
4 Balanites aegyptiaca (L.) Delile زقوم         
5 Capparis decidua (Forskal) Edgew. حنبوق         
6 Cicer judaicum Boiss. زمزریق         
7 Cupressus sempervirens L. سرو         

8 Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen. 
ركید أو 

         السبخات
9 Iris bismarckiana Damman & Sprenger سوسن الناصره         
10 Iris regis-uzziae Feinbrun  النقبسوسن         
11 Limodorum abortivum (L.) Sw.  ركید بنفسجيأو         
12 Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. ابو حربیه         

13 Neotinea maculata (Desf.) Stearn 
ركید غزیر أو 

         االزهار

14 
Neotinea tridentata (Scop.) 
R.M.Bateman, Pridgeon  ركید مسننأو         

15 
Ophrys sphegodes subsp. mammosa 

(Desf.) Soó ex 
ركید أو 

         العنكبوت
16 Pistacia lentiscus L. بطم عدیسي         
17 Platanus orientalis L. دلب         
18 Salvia indica L. لسینه هندیه         
19 Vagaria parviflora (Desf. ex Delile) Herb. 

 
        

20 Zygophyllum fabago L. 
 

        

21 
Aegilops bicornis (Forssk.) Jaub. & 

Spach شعیر الفار         

22 
Anacamptis laxiflora (Lam.) 

R.M.Bateman, Pridgeon ركیدو األ         

23 
Anacamptis sancta (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon  ركید مقدسأو         
24 Anthemis maris-mortui Eig  اناقحو         
25 Anthriscus lamprocarpa Boiss. 

 
        

26 Aristolochia parvifolia Sibth & Sm. انالشیط اناذ         

27 Artemisia jordanica Danin
28 Arum hygrophilum Boiss.
29 Arum palaestinum Boiss.
30 Astragalus eremophilus Boiss.

31 Astragalus sieberi DC.
32 Calligonum comosum L’Hér.
33 Centropodia forsskalii (Vahl) Cope

34 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
35 Cleome droserifolia (Forssk.) Delile
36 Colchicum ritchii R.Br.
37 Conringia orientalis (L.) Dumort.
38 Crocus hermoneus Kotschy ex Maw
39 Crocus moabiticus Bornm.
40 Crucianella transjordanica Rech.f.
41 Cyclamen persicum Mill.
42 Echiochilon fruticosum Desf.
43 Eigia longistyla (Eig) Soják
44 Equisetum giganteum L.
45 Erodium arborescens (Desf.) Willd.
46 Euphorbia oxyodonta Boiss.
47 Ficaria verna Huds.
48 Ficus palmata Forssk.
49 Frankenia hirsuta L.
50 Geranium robertianum L.
51 Globularia arabica Jaub. & Spach
52 Iris atrofusca Baker
53 Iris edomensis Sealy.
54 Iris nigricans Dinsm.
55 Juniperus phoenicea L.

56
Legousia speculum-veneris (L.) Durande 

ex Vill.
57 Lemna gibba L.
58 Lens ervoides (Brign.) Grande

59
Monsonia nivea (Decne.) Decne. ex 

Webb
60 Moringa peregrina (Forssk.) Fiori

الرقم حالة الحفظ  االسم العربي  االسم العلمي
منقرض من 

البریة
نقراض نقراض نمهدد باال 

بشكل حرج
مهدد 

نقراضنقراضباال نباال نباال 
معر ض معر ض معر 

للتهدید

RE CR EN VU
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61 Onobrychis wettsteinii Nabelek عرف الدیك         

62 Orchis anatolica Boiss. 
ركید أو 
         اضولناال

63 Origanum petraeum Danin  يأو زعتر بتر         
64 Origanum punonense Danin 

 
        

65 
Pentatropis nivalis (J.F.Gmel.) D.V.Field 

& J.R.I.Wood مدیدة         

66 Phillyrea latifolia L. 

برزة شجرة 
شجرة و أالزروت 

         الصفار

67 
Quercus infectoria subsp. veneris 

(A.Kern.) Meikle فش         
68 Rosa canina L. ورد بري         
69 Salvia judaica Boiss. لسینه         
70 Sambucus nigra Lour. انبیلس         
71 Satureja thymbra L. 

 
        

72 Veronica campylopoda Boiss. فصة         
73 Vicia galeata Boiss. فصة         
74 Ziziphora tenuior L.  انزیزفر         
75 Acacia tortilis (Forssk.) Hayne طلح         
76 Alyssum iranicum Hausskn. et Baumg. انلس         
77 Anethum graveolens L. فم السمكة         
78 Antirrhinum majus L. 

 
        

79 Anvillea garcinii (Burnm.f.) DC. 
 

        
80 Arbutus andrachne L. قیقب         
81 Artemisia judaica L.  انبعیثر         
82 Asteriscus aquaticus (L.) Less. 

 
        

83 Astragalus cretaceus Boiss. & Kotschy 
 

        
84 Astragalus pehuenches Niederl. 

 
        

85 Avena eriantha Durieu سنیسله         
86 Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. 

 
        

87 Clematis flammula L. حبل مسكى         

88 
Cousinia moabitica Bornm. & Nábělek ex 

Bornm. 
 

        

89 Eminium spiculatum (Blume) Schott 
رقیطه، جعدة 

         اللوف
90 Erysimum oleifolium J.Gay خردل السیاج         
91 Euphorbia arguta Banks & Sol. حلبوب         
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 حالة الحفظ   االسم العربي  االسم العلمي الرقم
منقرض من 

 البریة
قراض نمهدد باال 

 بشكل حرج
مهدد 

 قراضنباال 
ض معر 

 للتهدید

RE CR EN VU 

1 Salvia fruticosa Mill میرمیه         

2 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich  ركید هرميأو         
3 Asphodelus refractus Boiss. نغیصال         
4 Balanites aegyptiaca (L.) Delile زقوم         
5 Capparis decidua (Forskal) Edgew. حنبوق         
6 Cicer judaicum Boiss. زمزریق         
7 Cupressus sempervirens L. سرو         

8 Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen. 
ركید أو 

         السبخات
9 Iris bismarckiana Damman & Sprenger سوسن الناصره         
10 Iris regis-uzziae Feinbrun  النقبسوسن         
11 Limodorum abortivum (L.) Sw.  ركید بنفسجيأو         
12 Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. ابو حربیه         

13 Neotinea maculata (Desf.) Stearn 
ركید غزیر أو 

         االزهار

14 
Neotinea tridentata (Scop.) 
R.M.Bateman, Pridgeon  ركید مسننأو         

15 
Ophrys sphegodes subsp. mammosa 

(Desf.) Soó ex 
ركید أو 

         العنكبوت
16 Pistacia lentiscus L. بطم عدیسي         
17 Platanus orientalis L. دلب         
18 Salvia indica L. لسینه هندیه         
19 Vagaria parviflora (Desf. ex Delile) Herb. 

 
        

20 Zygophyllum fabago L. 
 

        

21 
Aegilops bicornis (Forssk.) Jaub. & 

Spach شعیر الفار         

22 
Anacamptis laxiflora (Lam.) 

R.M.Bateman, Pridgeon ركیدو األ         

23 
Anacamptis sancta (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon  ركید مقدسأو         
24 Anthemis maris-mortui Eig  اناقحو         
25 Anthriscus lamprocarpa Boiss. 

 
        

26 Aristolochia parvifolia Sibth & Sm. انالشیط اناذ         

61 Onobrychis wettsteinii Nabelek

62 Orchis anatolica Boiss.
63 Origanum petraeum Danin
64 Origanum punonense Danin

65
Pentatropis nivalis (J.F.Gmel.) D.V.Field 

& J.R.I.Wood

66 Phillyrea latifolia L.

67
Quercus infectoria subsp. veneris 

(A.Kern.) Meikle
68 Rosa canina L.
69 Salvia judaica Boiss.
70 Sambucus nigra Lour.
71 Satureja thymbra L.
72 Veronica campylopoda Boiss.
73 Vicia galeata Boiss.
74 Ziziphora tenuior L.
75 Acacia tortilis (Forssk.) Hayne
76 Alyssum iranicum Hausskn. et Baumg.
77 Anethum graveolens L.
78 Antirrhinum majus L.
79 Anvillea garcinii (Burnm.f.) DC.
80 Arbutus andrachne L.
81 Artemisia judaica L.
82 Asteriscus aquaticus (L.) Less.
83 Astragalus cretaceus Boiss. & Kotschy
84 Astragalus pehuenches Niederl.
85 Avena eriantha Durieu
86 Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.
87 Clematis flammula L.

88
Cousinia moabitica Bornm. & NáběCousinia moabitica Bornm. & NáběCousinia moabitica Bornm. & Náb lek ex ělek ex ě

Bornm.

89 Eminium spiculatum (Blume) Schott
90 Erysimum oleifolium J.Gay
91 Euphorbia arguta Banks & Sol.

الرقم حالة الحفظ  االسم العربي  االسم العلمي
منقرض من 

البریة
نقراض نقراض نمهدد باال 

بشكل حرج
مهدد 

نقراضنقراضباال نباال نباال 
معر ض معر ض معر 

للتهدید

RE CR EN VU
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) المصدر : الحديقة النباتية الملكية (

2.2.3.9  معراة البذور   

في  الغابات  لنظام  الرئيسة  المكونات  إحدى  تمثل   وهي  أنواع،  ثالثة  المجموعه  هذه  نباتات  عدد  يتعدى  ال 
الفينيقي  والعرعر  المملكة،  في شمال  يتواجد  الذي   )Pinus halepensis( الحلبي  الصنوبر  نمط  بخاصة  األردن 
 Cupressus  sempervirens var.( المسجل في الجنوب باإلضافة إلى أشجار السرو )Juniperus phoenica(

horizontalis(  المتواجدة في الجنوب  أيضاً.

3.2.3.9  األعشاب البحرية

األسماك  واختباء  لتكاثر  موقعاً  تشكل  كونها  البحري  الحيوي  للتنوع  جداً  هامة  البحرية  األعشاب  بيئة  وتعتبر 
 ,Al-Rousan( ومصدر غذاء غني باألنواع الحيوية. وجرى توثيق ثالثة أنواع من األعشاب البحرية في خليج العقبة
2011(، هي: )Halophila ovalis(، )Halophila stipulacea( Haloduleuninervis(  )إال أن هذه الموائل 
المصانع،  عن  الناتج  البيئي  والتلوث  البيئ،  بالتوازن  تخل  أنشطة  في  تتمثل  التي  الضغوط  من  العديد  من  تعاني 

والنفايات، وغيرها الكثير من المهددات.
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92 Euphorbia reuteriana Boiss. حلبوب         
93 Fumana arabica (L.) Spach ورد الشمس         
94 Gundelia tournefortii L. عكوب         

95 
Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & 

Buhse غضا         

96 
Lallemantia iberica (Bieb.) Fisch. & 

C.A.Meyer شهیباء         
97 Lavandula pubescens Decne. خزامى         
98 Melissa officinalis L. میلیسا         
99 Olea europaea L. زیتون بري         
100 Origanum syriacum L. زعتر         
101 Panicum turgidum Forssk. ابو ركب         
102 Pimpinella corymbosa Boiss خله         
103 Pinus halepensis Mill. صنوبر حلبي         
104 Quercus coccifera L. بلوط         
105 Quercus ithaburensis Decne. ملول         
106 Satureja nabateorum Danin & Hedge 

 
        

107 Thymus bovei Benth. زعتر         
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4.9 التحديات والضغوط على التنوع الحيوي

1.4.9 الكوارث الطبيعية

1.1.4.9 العواصف الثلجية

المساحات  محدودية  في ظل  الشجري  النباتي  الغطاء  تهدد  التي  الطبيعية  العوامل  من  الثلجية  العواصف  تعتبر 
الحرجية التي ال تتجاوز1% من مساحة األردن، وجمعت المعلومات حول تأثير العواصف الثلجية على األشجار في 
محمية غابات دبين لعام 2013 فقط من المناطق التي جرى الوصول إليها، حيث تبين أن النسبة األعلى التي تعرضت 
للتدمير هي أشجارالصنوبر الحلبي كونها سهلة الكسر وجذورها سطحية وهي الغطاء النباتي الممثل في المحمية، 
بينما كانت الخروب )Ceratonia siliqua( أقل األشجار عرضة للتدمير، ويعزى ذلك إلى قلة أعداد هذه األشجار 

في المحمية، كما يوضح الشكل رقم )2-9(.

شكل )9-2(: تأثير العواصف الثلجية على محمية غابات دبين عام2013  

2.1.4.9 الفيضانات

األعوام  المرجاني خالل  الحيد  تدهور  نسبة  ارتفعت  بوجه سلبي حيث  المرجانية  الحيود  الفيضانات على  تؤثر 
الممتدة من 2012 حتى 2014 نتيجة ألحمال الرسوبيات المتدفقة مع الفيضانات، وما تسببه من حجب ألشعة الشمس 
كونها تبقى معلقة في الماء ألكثر من أسبوعين بعد حدوث الفيضان. ومع أن نسبة الغطاء المرجاني المتدهور بسبب 

الفيضانات لم يتجاوز 1%، إال أن هذه النسبة مرتفعة في ظل صغر مساحة الحيود المرجانية في العقبة.

2.4.9 العوامل البشرية

1.2.4.9 التغيير في استخدامات األراضي

أدى تركز السكان في المناطق الجبلية الوسطى ذات التركيز العالي من األراضي المنتجة المميزة بالتنوع الحيوي، 
إلى تحويل معظم هذه األراضي إلى النمط السكني، وارتفاع قيمتها المالية. وسبب تدهور الموائل في المناطق المحيطة 
بالمدن الرئيسة ومنها الموائل البرية والمائية. إذ تعتبر حالة واحة األزرق نموذجا لمساهمة النمو السكاني وزيادة 
القرن  ثمانينات  في  العاصمة  في  الشرب  الواحة، ألغراض  للمياه من  الجائر  الضخ  في  الشرب،  مياه  الطلب على 

الماضي، مما أدى إلى تدهور المناطق الرطبة في األزرق.
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 2013تأثير العكاصؼ الثماية عمِ هحهية غابات دبيف عاـ: (2-9)شكؿ 

 
 

 الفيضانات 1.1.4.9

تؤثر الفيضاىات عمِ الحيكد الهرااىية بكاً سمبي حيث ارتفعت ىسبة تدٌكر الحيد الهرااىي خبلؿ 
 ىتياة ألحهاؿ الرسكبيات الهتدفقة هع الفيضاىات، كها تسببً هف 2014 حتِ 2012األعكاـ الههتدة هف 

كهعأف ىسبة . حاب ألشعة الشهس ككىٍا تبقِ هعمقة في الهاء ألكثر هف أسبكعيف بعد حدكث الفيضاف
، إال أف ٌذي الىسبة هرتفعة في ظؿ صغر %1الغطاء الهرااىي الهتدٌكر بسبب الفيضاىات لـ يتااكز 

. هساحة الحيكد الهرااىية في العقبة

 العوامؿ البشرية 1.4.9

 التغيير في استخدامات األراضي 1.1.4.9

كزالسكاف في الهىاطؽ الابمية الكسطِ ذات التركيز العالي هف األراضي الهىتاة الههيزة أدل تر
كسبب تدٌكر . بالتىكع الحيكم، إلِ تحكيؿ هعظـ ٌذي األراضيإلِ الىهط السكىي، كارتفاع قيهتٍا الهالية

إذ تعتبر حالة كاحة األزرؽ . الهكائؿ في الهىاطؽ الهحيطة بالهدف الرئيسة كهىٍا الهكائؿ البرية كالهائية
ىهكذاا لهساٌهة الىهك السكاىي كزيادة الطمب عمِ هياي الشرب، في الضخ الاائر لمهياي هف الكاحة، 

 .ألغراض الشرب في العاصهة في ثهاىيىات القرف الهاضي، هها أدل إلِ تدٌكرالهىاطؽ الرطبة في األزرؽ
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  مقارنة بعدد زوار المحمیات الطبیعیة األردنعدد السیاح في : )٨- ٩(الجدول رقم 
  

  عدد الزوار  العام
)Ministry of Toursim, 2015(  

  مجموع الزوار للمحمیات الطبیعیة
)RSCN, 2015(   نسبة السیاحة البیئیة(%)  

١٣  ١٢٤٤٠٨  ٩٨٥١١٦  ٢٠٠٨  
١٧  ١٦٧٣٤٧  ٩٧٢٠٨٦  ٢٠٠٩  
١٢  ١٦٦٩٧٨  ١٣٦٤٢٠٠  ٢٠١٠  
٢٣  ١٧٣٦٨٩  ٧٤١٨١٨  ٢٠١١  
٢٤  ١٨٧٨١٩  ٧٧٩٧٤٦  ٢٠١٢  
٢٣  ١٧٤٢٨٤  ٧٥٦٣٣٣  ٢٠١٣  
  غیر متوفر  غیر متوفر  ٨٠٩٦٩١  ٢٠١٤

  

  

  

وزارة / مدیریة الحراج (والمساحات المتضررة  ٢٠١٤-٢٠٠٧منیة الممتدة بین عدد الحرائق المسجلة في الفترة الز ): ٩- ٩(الجدول رقم 
  )الزراعة

  
  )دونم(المساحة المحترقة   )شجرة(عدد األشجار المتضررة   عدد الحرائق  العام

٥٥٣  ٦٠١٦  ٥٩  ٢٠٠٧  
١٠٤٦  ١٧٣٨  ٦٠  ٢٠٠٨  
٢٥١  ١٧٤٥  ٤٤  ٢٠٠٩  
١٠٩٤  ٢٠٢٠  ٤٨  ٢٠١٠  
١٥٢٩  ١٩٤٥  ٦٥  ٢٠١١  
١٢٩٦  ٤٣٢٣  ٥٧  ٢٠١٢  
٢٧١١  ٢٩٠٩  ٦٤  ٢٠١٣  
٥٢٤  ٣٩٣٢  ٢٦  ٢٠١٤  

  

  
  
  
  

جرى تصنيف استخدامات األراضي في منطقة وادي شعيب/األردن بواسطة استخدام نظم المعلومات الجغرافية. 
وقد أظهرت النتائج المستمدة من التفسير البصري للصورة عالية الدقة، بأن هناك إرتباطا سلبيا معنويا على درجة دقة 
)P = 0.01( بين تغير استخدام األراضي وثراء األنواع النباتية، تليها عالقة إيجابية معنوية بين االرتفاع عن سطح 
البحر ووفرة األنواع النباتية. وأظهرت الدراسة أنه يمكن التنبؤ باستخدام األراضي من خالل معرفة ثراء األنواع 
النباتية على أساس عالقة خطية بسيطة أظهرت أن المربعات )Quadrants( التي تراوح عدد األنواع النباتية داخلها 
)20-40 ( نوعا هي مراع طبيعية، في حين أن مجموعة المربعات من )3-6( أنواع نباتية هي مناطق حضرية. 
وخلصت الدراسة إلى أن العوامل المناخية من حرارة ومعدل األمطار باإلضافة إلى االرتفاع، تؤثر بشكل واضح 
على ثراء األنواع النباتية وتكوينها ونسبة الغطاء النباتي، وأشكال الحياة والتوزيع المكاني لهذه النباتات المتنوعة في 

.)2014 ,Nasab Rawawshdeh et al( النظم اإليكولوجية شبه الجافة والجافة

2.2.4.9 الرعي الجائر

يعتبر الرعي الجائر من أهم أسباب تراجع مستوى التنوع الحيوي، حيث أكدت عديد من الدراسات انخفاضاً في 
النباتي بمرور الزمن. علما أنه جرى شرح ذلك بتفصيل أكثر في  إنتاجية أراضي الرعي وتاكل الغطاء   مستوى 

الفصل السابق. 

3.2.4.9 السياحة 

تسبب السياحة وما يصاحبها من نشاطات بشرية ضغوطا متعددة على الموائل واألنواع، ويمكن تقسيم المهددات 
المباشرة الناتجة عن األنشطة السياحية إلى قسمين هما: التطور في المنشآت السياحية مثل الفنادق وزيادة أعداد الزوار 
والتطور في المشروعات المرتبطة بالسياحة مثل تحديث الطرق أو تأسيس طرق جديدة وما يصاحبها من خدمات. 
ويوضح الجدول رقم )9-8( أعداد الزوار في األردن بحسب المحافظات ويبين عدد زوار المحميات الطبيعية أو ما 

يعرف بالسياحة البيئية.

جدول )9-8(: عدد السياح في األردن مقارنة بعدد زوار المحميات الطبيعية

4.2.4.9 الحرائق

تعتبر الحرائق العشوائية من أهم وأخطر المشاكل التي تتعرض لها الحياة البرية ألنها تتسبب في -فقدان الموائل وتدمير 
الغطاء النباتي وزيادة فرص انجراف التربة. وبحسب إحصائيات مديرية الدفاع المدني فإن ما نسبته 42.5% من أسباب 
هذه الحرائق يعود لعبث األطفال بمصادر االشتعال المختلفة و 31.7% حرائق مفتعلة، وقد شكلت حرائق األعشاب الجافة 

والمزروعات واألشجار ما نسبته 52.9 % من حوادث اإلطفاء لعام 2005 كما يوضح الجدول رقم )9-9(.

  عدد الزوار  العام
)Ministry of Toursim, 2015(  

  مجموع الزوار للمحمیات الطبیعیة
)RSCN, 2015(   نسبة السیاحة البیئیة(%)  

٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  
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  مقارنة بعدد زوار المحمیات الطبیعیة األردنعدد السیاح في : )٨- ٩(الجدول رقم 
  

  عدد الزوار  العام
)Ministry of Toursim, 2015(  

  مجموع الزوار للمحمیات الطبیعیة
)RSCN, 2015(   نسبة السیاحة البیئیة(%)  

١٣  ١٢٤٤٠٨  ٩٨٥١١٦  ٢٠٠٨  
١٧  ١٦٧٣٤٧  ٩٧٢٠٨٦  ٢٠٠٩  
١٢  ١٦٦٩٧٨  ١٣٦٤٢٠٠  ٢٠١٠  
٢٣  ١٧٣٦٨٩  ٧٤١٨١٨  ٢٠١١  
٢٤  ١٨٧٨١٩  ٧٧٩٧٤٦  ٢٠١٢  
٢٣  ١٧٤٢٨٤  ٧٥٦٣٣٣  ٢٠١٣  
  غیر متوفر  غیر متوفر  ٨٠٩٦٩١  ٢٠١٤

  

  

  

وزارة / مدیریة الحراج (والمساحات المتضررة  ٢٠١٤-٢٠٠٧منیة الممتدة بین عدد الحرائق المسجلة في الفترة الز ): ٩- ٩(الجدول رقم 
  )الزراعة

  
  )دونم(المساحة المحترقة   )شجرة(عدد األشجار المتضررة   عدد الحرائق  العام

٥٥٣  ٦٠١٦  ٥٩  ٢٠٠٧  
١٠٤٦  ١٧٣٨  ٦٠  ٢٠٠٨  
٢٥١  ١٧٤٥  ٤٤  ٢٠٠٩  
١٠٩٤  ٢٠٢٠  ٤٨  ٢٠١٠  
١٥٢٩  ١٩٤٥  ٦٥  ٢٠١١  
١٢٩٦  ٤٣٢٣  ٥٧  ٢٠١٢  
٢٧١١  ٢٩٠٩  ٦٤  ٢٠١٣  
٥٢٤  ٣٩٣٢  ٢٦  ٢٠١٤  
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حتى نهایة عام  ٢٠٠٨ي تعرضت لحرائق في محمیة غابات دبین من عام واعها والمساحات التنأشجار و عداد األأ): ١٠- ٩( جدول
  )وزارة الزراعة/ مدیریة الحراج( ٢٠١٤

  

  العام
  المساحة

  دونم
مجموع   واع االشجاران

  زیتون  خروب  بطم  قیقب  انسندی  برصنو   االشجار للعام
١٤٦٤  -   ٦  ٨  ٢٣٠  ٦٤٠  ٥٨٠  ١١١  ٢٠٠٨  
١٢٣  -   -   -   ١٦  ٢٤  ٨٣  ١٥  ٢٠٠٩  
١٨٨  -   -   -   ٣٧  ١٠٣  ٤٨  ٥١  ٢٠١٠  
١٦٦  ١  ٦  -   ٢٥  ١١٦  ١٨  ٣٢  ٢٠١١  
٣٦٠  -   -   -   ٦٠  ١٨٠  ١٢٠  ٣١  ٢٠١٢  
٢٢٨  -   -   ١  ١٨  ١٢٨  ٨١  ٨٦  ٢٠١٣  
٢٠٠٦  -   -   -   ٣٦٦  ٦٦٩  ٩٧١  ١٥٥  ٢٠١٤  
  ٤٥٣٥  ١  ١٢  ٩  ٧٥٢  ١٨٦٠  ١٩٠١  ٤٨١  المجموع

  

  )٢٠١٤- ٢٠٠٨(شجار محمیة غابات دبین تقطیعها من أ جار والفروع التي جرىشأعداد األ): ١١- ٩( جدول
  

  العام
  فروع  شجر

  خروب  صنوبر  ملول  قیقب  انسندی  خروب  صنوبر  ملول  قیقب  انسندی
٢١  -   -   ١  ٢  ٤  ٣٥  ٢٠٠٨   -   -   -  
١١  -   -   ٣  -   ٣  ٣٥  ٢٠٠٩   -   -   -  
٤  -   ١  ١١  ١  ١١  ٤٦  ٢٠١٠   -   -   -  
٩  ٣٣  ٢  ٨  ٢٨  -   ١٥  ٢٠١١   -   -   -  
٣٤  ٢  -   -   ٣  ١١  ٧  ٢٠١٢   -   -   -  
١٠٦  ٧٧  -   ١٠    ١٢  ٤٠٥  ٢٠١٣   -   -   -  
٤٣  ٥٢  -   ٨    ١٠  ٩١  ٢٠١٤   -   -   -  
        ٢٢٨  ١٦٤  ٣  ٤١  ٣٤  ٥١  ٦٣٤  المجموع
المجموع 

  فرع ٣٩٢  شجرة ٧٦٣  الكلي

جدول )9-9(: عدد الحرائق المسجلة في الفترة الزمنية الممتدة بين 2007-2014 والمساحات المتضررة 

المصدر : مديرية الحراج/ وزارة الزراعة 

5.2.4.9  إزالة الغابات

أحد  يعتبر  والذي  الغابوي  النباتي  الغطاء  مهددات  أكبر  من  والحرائق،  الجائر  والتحطيب  الغابات  إزالة  تعتبر 
أهم الثروات الوطنية، حيث يسجل عدد كبير من االعتداءات على المحميات الغابوية في األردن التي يبلغ مجموع 
مساحتها 36 كم2، وتتمثل االعتداءات بالتحطيب، والحرائق، والظروف الجوية الصعبة. ونتيجة لهذه االعتداءات 
تزال آالف األشجار سنوياً، و يبين الجدوالن رقم )9-10( و )9-11( المساحات المتأثرة وأعداد األشجار التي أزيلت 
بين عامي 2008 و2014 في محمية غابات دبين والتعديات التي تساهم في إزلة الغابات لمحمية غابات عجلون 

ومحمية اليرموك الطبيعية. 

جدول )9-10(: أعداد األشجار وأنواعها والمساحات التي تعرضت لحرائق في محمية غابات دبين من عام 
2008 حتى نهاية عام 2014

المصدر : مديرية الحراج/ وزارة الزراعة 

  العام
  المساحة

  دونم
مجموع   انواع االشجارانواع االشجاران

  زیتون  خروب  بطم  قیقب  سندیانسندیانسندی  صنو برصنو برصنو   االشجار للعام
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  
  المجموع

  )(دونم(دونم(المساحة المحترقة   )شجرة(عدد األشجار المتضررة   عدد الحرائق  العام
٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  
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حتى نهایة عام  ٢٠٠٨ي تعرضت لحرائق في محمیة غابات دبین من عام واعها والمساحات التنأشجار و عداد األأ): ١٠- ٩( جدول
  )وزارة الزراعة/ مدیریة الحراج( ٢٠١٤

  

  العام
  المساحة

  دونم
مجموع   واع االشجاران

  زیتون  خروب  بطم  قیقب  انسندی  برصنو   االشجار للعام
١٤٦٤  -   ٦  ٨  ٢٣٠  ٦٤٠  ٥٨٠  ١١١  ٢٠٠٨  
١٢٣  -   -   -   ١٦  ٢٤  ٨٣  ١٥  ٢٠٠٩  
١٨٨  -   -   -   ٣٧  ١٠٣  ٤٨  ٥١  ٢٠١٠  
١٦٦  ١  ٦  -   ٢٥  ١١٦  ١٨  ٣٢  ٢٠١١  
٣٦٠  -   -   -   ٦٠  ١٨٠  ١٢٠  ٣١  ٢٠١٢  
٢٢٨  -   -   ١  ١٨  ١٢٨  ٨١  ٨٦  ٢٠١٣  
٢٠٠٦  -   -   -   ٣٦٦  ٦٦٩  ٩٧١  ١٥٥  ٢٠١٤  
  ٤٥٣٥  ١  ١٢  ٩  ٧٥٢  ١٨٦٠  ١٩٠١  ٤٨١  المجموع

  

  )٢٠١٤- ٢٠٠٨(شجار محمیة غابات دبین تقطیعها من أ جار والفروع التي جرىشأعداد األ): ١١- ٩( جدول
  

  العام
  فروع  شجر

  خروب  صنوبر  ملول  قیقب  انسندی  خروب  صنوبر  ملول  قیقب  انسندی
٢١  -   -   ١  ٢  ٤  ٣٥  ٢٠٠٨   -   -   -  
١١  -   -   ٣  -   ٣  ٣٥  ٢٠٠٩   -   -   -  
٤  -   ١  ١١  ١  ١١  ٤٦  ٢٠١٠   -   -   -  
٩  ٣٣  ٢  ٨  ٢٨  -   ١٥  ٢٠١١   -   -   -  
٣٤  ٢  -   -   ٣  ١١  ٧  ٢٠١٢   -   -   -  
١٠٦  ٧٧  -   ١٠    ١٢  ٤٠٥  ٢٠١٣   -   -   -  
٤٣  ٥٢  -   ٨    ١٠  ٩١  ٢٠١٤   -   -   -  
        ٢٢٨  ١٦٤  ٣  ٤١  ٣٤  ٥١  ٦٣٤  المجموع
المجموع 

  فرع ٣٩٢  شجرة ٧٦٣  الكلي

جدول )9-11(: أعداد األشجار والفروع التي جرى تقطيعها من أشجار محمية غابات دبين )2014-2008(

6.2.4.9 جمع النباتات الطبية 

تنتشر ممارسات الجمع الجائر لألعشاب الطبية، والنباتات ذات القيمة التجارية، حيث تشتهر المناطق الشفا غورية 
والمرتفعات الشمالية، بنمو العديد من األعشاب البرية الطبية التي تشهد إعتداء جائر من قبل المواطنين الذين يعملون 
على قطف وجمع هذه األعشاب وبيعها إلى محالت العطارة من أجل المتاجرة بها لغايات عالجية. ونظرا لعدم شمول 
األعشاب الطبية واألزهار البرية بحماية قانونية، فان اإلقبال الكبير على جمعها والمتاجرة بها، سوف يشكل خطورة 
على إستمرار نمو هذه اإلعشاب، حيث تعتبر هذه  المناطق األراضي األصلية لنمو هذه األعشاب واألزهار. ومن 
أشهر األعشاب الطبية البرية التي تجمع: العكوب )Gundelia tournefortii(، الميرمية ) Salvia sp(، البابونج 
دراسة   ونفذت   .)Teucrium capitatum( الجعدة   ،)Artemisia inculata( الشيح   ،)Matricaria aurea(
التنوع الوراثي لكثير من النباتات الطبية والعطرية في األردن ومحتوياتها من المواد الصيدالنية وإمكانية إستزراعها 
حيث شملت الدراسة مجموعة من النباتات مثل نبات العرن )Hypericum triquetrifolium(  المستخدم في تصنيع 
 Capparis(والقبار ).Mentha sps( والنعنع البري  )Achillea fragrantissima(  دواء اإلكتئاب، والقيصوم
 Coridothymus( الفارسي  والزعتر   )Colchicum stevenii( الشتاء(  )مبشرة  والكولشيكم   ،  )spinosa
الدراسات  وجميع   ،)Moringa peregrina( العلمي  البحث  دعم  من صندوق  بدعم  اليسر  وشجرة   )capitatus
أظهرت أن هذه النباتات تمتلك مخزونا عاليا نسبياَ من المواد الفعالة التي يمكن استخدامها في التصنيعات الدوائية على 

شكل تجاري وتتميز بوجود تنوع وراثي عالي

7.2.4.9 التجارة باألنواع البرية

تتفرع التجارة باألنواع البرية إلى نوعين هما؛ التجارة القانونية المرتبطة بالقوانين المحلية واإلتفاقيات الدولية 
الموقعة بين الحكومات، وتعد اتفاقية التجارة باألنواع المهددة من نباتات وحيوانات )السايتس( أكثرها أهمية، والتجارة 
غير القانونية التي تحصل من خالل السوق السوداء. وقد جرت دراسة كل من نوعي التجارة في األردن بالتفصيل. 
وفيما يتعلق بالتجارة القانونية، فقد بينت الدراسة )Eid, 2010( أن تجارة األنواع  قد بدأت عام 1987مع أن توقيع 
اتفاقية السايتس من قبل الحكومة األردنية قد جرى عام 1979. وتمثلت تجارة األنواع بشكل رئيس في تصدير أو 
استيراد أو إعادة تصدير عينات حية تندرج ضمن4 مجموعات و هي الثدييات والزواحف والطيور والالفقاريات، وقد 
شكلت نسبة 99% من حجم التجارة الكلي، بينما شكلت النسبة األقل )1%( من التجارة بمشتقات األنواع مثل الجلود 

والعاج وغيرها. بلغ حجم األنواع التي يجري اإلتجار بها في الفترة )1979-2008( ما مجموعه 178388 عينة

  العام
  فروع  شجر

  خروب  صنوبر  ملول  قیقب  سندیانسندیانسندی  خروب  صنوبر  ملول  قیقب  سندیانسندیانسندی
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  
  المجموع
المجموع 

  الكلي
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ويبين الجدول اآلتي )9-12( بيانات عن التجارة القانونية باألنواع األربعة المذكورة آنفا بشقيها التصدير واالستيراد 
من عام 2005 إلى 2008. وعلى الرغم من قانونية هذه التجارة إال أنه يجب مراقبتها إذ أنها قد تسبب تهريب األنواع 

األصيلة المهددة باإلنقراض مثل السلحفاة االغريقية.

جدول )9-12(: حجم التجارة القانونية باألنواع الحيوانية

2010, Eid

أما فيما يتعلق بالتجارة غير القانونية، فقد درست حجم التجارة في سوق الجمعة الكائن في منطقة وسط البلد في 
العاصمة عمان )Eid et al, 2011( عام 2009 حيث تبين أن معظم التجارة تمثلت في بيع و/أو شراء الطيورحيث 
بلغ عدد األنواع التي يمارس اإلتجار بها 56 مقابل 3 أنواع من الزواحف والثدييات على التساوي. وتبين أيضاً أن 
23 نوعا من الطيور مدرج في قوائم اتفاقية السايتس مقابل نوع واحد من الزواحف مدرج ضمن االتفاقية كما في 

الجدول رقم )13-9(.

جدول )9-13(: األنواع الحيوانية المسجلة حسب قوائم اتفاقية السايتس

2010, Eid

8.2.4.9 الضغط على البيئة الساحلية

تعد الموانئ الجديدة والتوسعات القائمة منها خالل السنوات القليلة الماضية، من أهم التهديدات التي تشكل الخطر 
األكبرعلى البيئة الساحلية في األردن بخاصة مع نمو هذا القطاع في الجزء الجنوبي من الساحل. وقد أدى االستثمار 
في الموانئ إلى تدمير وتأثر مساحات واسعة من الشعاب المرجانية والكائنات الحية المرتبطة بها. كما أن الفيضانات 
والتي تحدث كل بضع سنوات تعد من التهديدات الهامة، حيث تعرضت السواحل والشواطئ خالل السنوات القليلة 
الماضية إلى عدد من الفيضانات والسيول أدت إلى تغيير شكلها الخارجي وانجرافها ونقل كميات كبيرة من الطمي 
والرواسب واستقرارها على الشعاب المرجانية، مما سبب زيادة وارتفاع معدالت الترسيب في المياه ووصولها إلى 
أعماق ومساحات كبيرة. كما أن التلوث بالنفايات الصلبة يعد مهددا هاما لما له من تأثير مباشر على البيئة البحرية 
وصحة الشعاب المرجانية. وتؤثر عوامل أخرى على الشعاب والحيود المرجانية منها أمراض المرجان، والضرر 

 
 
 

62 
 

  

  )Eid, 2010(یة انواع الحیو نونیة باألانحجم التجارة الق: )١٢- ٩(جدول 
  

  استیراد  تصدیر  العام
  الالفقاریات  الزواحف  الطیور  الثدییات  النباتات  الزواحف  الطیور  الثدییات  

١٥  ١٦٤  ١٧    ١٨٨٥٤  ١٤٠٠  ٥٤  ٢٠٠٥    
٢٠٠  ٢٢٩    ٤٥  ٩  ٢٤٦٦٩    ٦١  ٢٠٠٦  
٦٧٠    ٣    ٣٩٩٥٣  ٧  ٨  ٢٠٠٧    
٢٠  ٢  ٢٥٨١٨  ٣  ٢١  ٢٠٠٨        
  ٢٠٠  ٩١٤  ١٦٤  ٨٥  ١١  ١٠٩٢٩٤  ١٤١٠  ١٤٤  المجموع

  

  )Eid et al, 2011(السایتس اتفاقیةحسب قوائم یة المسجلة انواع الحیو ناال): ١٣- ٩( جدول
  

عدد   المجموعة
  واعناال 

  تفاقیةاال واع غیر المدرجة ضمن قوائم نعدد اال   تفاقیةاال واع المدرجة ضمن قوائم نعدد اال 
  (%)النسبة   العدد  (%)النسبة   العدد

  ٥٩  ٣٣  ٤١  ٢٣  ٥٦  الطیور
  ١٠٠  ٤  ٠  ٠  ٤  الثدییات
  ٦٧  ٢  ٣٣  ١  ٣  الزواحف

  

  )٢٠١٤- ٢٠٠٧(كمیة النفایات المستخرجة من جوف البحر في خلیج العقبة : )١٤- ٩(جدول 
  

  )كغم(كمیة النفایات المستخرجة   العام
٥١٨  ٢٠٠٧  
٨٦٦  ٢٠٠٨  
١٠١٠  ٢٠٠٩  
٤٣٩  ٢٠١٠  
٥٤  ٢٠١١  
٤٣٠  ٢٠١٢  
٨٩٢  ٢٠١٣  
٧١٠  ٢٠١٤  
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  )Eid, 2010(یة انواع الحیو نونیة باألانحجم التجارة الق: )١٢- ٩(جدول 
  

  استیراد  تصدیر  العام
  الالفقاریات  الزواحف  الطیور  الثدییات  النباتات  الزواحف  الطیور  الثدییات  

١٥  ١٦٤  ١٧    ١٨٨٥٤  ١٤٠٠  ٥٤  ٢٠٠٥    
٢٠٠  ٢٢٩    ٤٥  ٩  ٢٤٦٦٩    ٦١  ٢٠٠٦  
٦٧٠    ٣    ٣٩٩٥٣  ٧  ٨  ٢٠٠٧    
٢٠  ٢  ٢٥٨١٨  ٣  ٢١  ٢٠٠٨        
  ٢٠٠  ٩١٤  ١٦٤  ٨٥  ١١  ١٠٩٢٩٤  ١٤١٠  ١٤٤  المجموع

  

  )Eid et al, 2011(السایتس اتفاقیةحسب قوائم یة المسجلة انواع الحیو ناال): ١٣- ٩( جدول
  

عدد   المجموعة
  واعناال 

  تفاقیةاال واع غیر المدرجة ضمن قوائم نعدد اال   تفاقیةاال واع المدرجة ضمن قوائم نعدد اال 
  (%)النسبة   العدد  (%)النسبة   العدد

  ٥٩  ٣٣  ٤١  ٢٣  ٥٦  الطیور
  ١٠٠  ٤  ٠  ٠  ٤  الثدییات
  ٦٧  ٢  ٣٣  ١  ٣  الزواحف

  

  )٢٠١٤- ٢٠٠٧(كمیة النفایات المستخرجة من جوف البحر في خلیج العقبة : )١٤- ٩(جدول 
  

  )كغم(كمیة النفایات المستخرجة   العام
٥١٨  ٢٠٠٧  
٨٦٦  ٢٠٠٨  
١٠١٠  ٢٠٠٩  
٤٣٩  ٢٠١٠  
٥٤  ٢٠١١  
٤٣٠  ٢٠١٢  
٨٩٢  ٢٠١٣  
٧١٠  ٢٠١٤  

عدد   المجموعة
  نواعنواعاال ناال ناال 

  اال تفاقیةاال تفاقیةواع غیر المدرجة ضمن قوائم اال واع غیر المدرجة ضمن قوائم اال نواع غیر المدرجة ضمن قوائم نواع غیر المدرجة ضمن قوائم عدد اال نعدد اال نعدد اال   اال تفاقیةاال تفاقیةواع المدرجة ضمن قوائم اال واع المدرجة ضمن قوائم اال نواع المدرجة ضمن قوائم نواع المدرجة ضمن قوائم عدد اال نعدد اال نعدد اال 
  (%)النسبة   العدد  (%)النسبة   العدد

  الطیور
  الثدییات
  الزواحف

  استیراد  تصدیر  العام
  الالفقاریات  الزواحف  الطیور  الثدییات  النباتات  الزواحف  الطیور  الثدییات  

٢٠٠٥  
٢٠٠٦  
٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
  المجموع
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من الممارسات السلبية الناتجة عن الغوص الترفيهي، وزيادة أعداد المنتجعات السياحية، و الفنادق، والضرر الناتج 
عن البواخر والسفن، وبعض حوادث إنسكاب النفط، وبعض األضرار الناتجة عن عمليات الصيد غير المحترفة. 
للمناطق  البحري  الحيوي  والتنوع  الطبيعية  المصادر  تهدد  التي  المشاكل  من  للعقبة  السريع  السكاني  النمو  ويعتبر 
الساحلية حيث يتوقع أن يرتفع عدد سكان العقبة بمعدل 50% خالل 2020. مما شكل ضرورة لحماية التنوع البحري. 
جرى دراسة تأثير النفايات البالستيكية في خليج العقبة عام 2014، حيث أستهدفت منطقتي دراسة تقع إحداها على 
الشاطئ الشمالي )شاطئ الغندور أو ما يعرف اآلن بشاطئ النخيل( واألخرى على الشاطئ الجنوبي )ضمن متنزه 
العقبة البحري( )JREDS, 2014(. وبينت نتائجها وجود معدل عينة واحدة إلى عشرة عينات من النفايات البالستيكية 
على الشاطئ في مساحة 100م2، وجرى تصنيف 23 صنفا من أصناف النفايات البالستيكية على الشاطئ الجنوبي، 
مقابل 16 صنفا على الشاطئ الشمالي، وقد وجد أن أكثر األصناف تواجداً هي أغطية الزجاجات البالستيكية، وعلب 

الطعام، واألكياس البالستيكية الجدول رقم )14-9(.

جدول )9-14(: كمية النفايات المستخرجة من جوف البحر في خليج العقبة )2014-2007( 

9.2.4.9 الكسارات والتعدين

تكمن  حيث  الخاصة،  الحماية  ذات  والمناطق  الطبيعية  المحميات  تهدد  التي  المهددات  أكبر  أحد  التعدين  يعتبر 
مثل  الوطنية  الثروات  من  تعتبر  التي  منها،  االستراتيجية  بخاصة  والخامات  المعادن  تموضع  أماكن  في  المشكلة 
حدود  على  أو  داخل  والمعادن  الخامات  من  العديد  توجد  حيث  وغيرها.   والفوسفات  الزيتي،  والصخر  النحاس، 
المحميات الطبيعية والمناطق الهامة بيئياً غالبا. ويعتبر األثر البيئي السلبي الناجم عن أنشطة التعدين كبير جداً، ويؤثر 
بشكل مباشر على تدني حيوية المناطق المحمية واألنظمة البيئية بشكل عام وتلك التي تقع خارج حدود المحميات، 
وتؤدي إلى تدمير الموائل والممرات البيئية والتأثيرعلى األنواع الحيوانية والنباتية والطيور. علما أن ترخيص المئات 
من األنشطة التعدينية جرى بالقرب من المحميات والمناطق الهامة بيئياً وجرى ترخيص العشرات داخل المناطق 
اآلمنة للمحميات الطبيعية سنوياً، حيث يخضع بعضها لعملية تقييم األثر البيئي التي تشترط مجموعة من اإلجراءات 
التخفيفية لتقليل األثر السلبي المترتب على هذه األنشطة. إال أن عملية المراقبة أثناء التنفيذ وإعادة التأهيل شبه معدومة 
بسبب تعدد الجهات المسؤولة وقلة المصادر والكوادر القادرة على مراقبة كافة األنشطة التعدينية، مما يفاقم اآلثار 
السلبية المترتبة من التعدين مع مرور الوقت، ويؤدي الى تردي حيوية المناطق المحمية القائمة والمقترحة حيث أن 
األهمية الحيوية لهذه المناطق تتعدى حدودها. الشكل رقم )9-3( خريطة توضح أماكن المشروعات التنموية حول 

المحميات الطبيعية القائمة والمقترحة.
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شكل )9-3(: خريطة ألماكن المشروعات التنموية حول المحميات الطبيعية القائمة والمقترحة

10.2.4.9 الصيد

بلغ عدد الصيادين المرخصين 4,500 صيادا تقريبا، يقوم منهم بين 2,500-3,000 صياد سنوياً بتجديد رخصهم 
ويعتبر الصيد من المهددات التي تؤثر على وجود األنواع البرية، وقد أدى إلى إنقراض العديد منها مثل المها العربي 

واأليل االسمر ويوضح الجدول رقم )9-15( عدد المخالفات المتعلقة بالصيد غير القانوني بحسب المحافظات.
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جدول )9-15(: عدد المخالفات الخاصة بالصيد غير القانوني في األردن

11.2.4.9 الصيد البحري

جرى في عام 2014 دراسة المخزون السمكي في خليج العقبة )JREDS, 2015( حيث تبين أن معظم األسماك 
التي يحصل إصطيادها في خليج العقبة من أسماك التونا والسردين وأبو سيف، وهي من األنواع المهاجرة التي تتواجد 
في مناطق المياه العميقة. وتبين أن 50% من المخزون السمكي الذي يقوم الصيادون بإصطياده هو من أسماك التونا 
باإلضافة إلى 20% من أسماك السردين والبخة و 18% من أسماك أبو سيف. بالمقابل فإن األسماك المرتبطة بالحيود 
المرجانية تشكل نسبة قليلة من األسماك )أقل من 1%( التي يجري إصطيادها في خليج العقبة أي ما يعادل أقل من 
2000 كغم في السنة. باإلضافة إلى ذلك، فقد جرى تسجيل 48 طنا من األسماك التي حصل إصطيادها خالل فترة 
عشرة أشهر، وعليه فإنه يتوقع أن يتراوح حجم المخزون السمكي الذي يحصل اصطياده سنوياً من 50-60 طنا. ومن 
الجدير بالذكر أن الصيادين ال يستطيعون الوصول إلى المياه اإلقليمية أو المياه الخارجية، كما أن إصطياد األسماك 
على بعد 350 مترا من شاطئ متنزه العقبة البحري هو أمر ممنوع. ويعد الخيط والسنارة من أكثر أدوات الصيد 

استخداما عام 2014.

12.2.4.9 األنواع الغازية

يوجد في البيئات المحلية األردنية العديد من األنواع الدخيلة والتي أدخلت بقصد لعدد من األغراض مثل؛ نباتات 
الزينة، أو أشجار الطريق، أو الحرجية منها، وكذلك الشجيرات العلفية في المراعي. أما األنواع الداخلة بغير قصد، 
فتشمل الكثير من األنواع التي أصبح بعضها غازيا، قد أدخل بسبب تلوث البذور المستوردة باألعشاب. إضافة إلى 
ذلك فإن بذور األصناف المزروعة من هجن الخضروات قد تنتشر من بعض النباتات المتروكة في أطراف الحقول 
بعد الحصاد، وتصبح بذاتها مصدرا للتلوث الجيني لآلباء البرية لنفس الجنس بخاصة لألجناس التي يعتبر األردن 

جزء من مركز تنوعها، الجدول رقم )16-9(.
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  )٢٠١٤- ٢٠٠٧(رجة من جوف البحر في خلیج العقبة كمیة النفایات المستخ: )١٤- ٩(جدول 
  

  )كغم(كمیة النفایات المستخرجة   العام
٥١٨  ٢٠٠٧  
٨٦٦  ٢٠٠٨  
١٠١٠  ٢٠٠٩  
٤٣٩  ٢٠١٠  
٥٤  ٢٠١١  
٤٣٠  ٢٠١٢  
٨٩٢  ٢٠١٣  
٧١٠  ٢٠١٤  

  

      

  األردنوني في انعدد المخالفات الخاصة بالصید غیر الق: )١٥- ٩(جدول 
  

  ونيانلصید غیر القعدد المخالفات الخاصة با

  المنطقة
  األعوام/ عدد المخالفات

  المجموع
٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

 ٩ ٣ ١ ٢ ٠ ٠ ٣  عجلون
 ٦١ ١٥ ٤ ٨ ٩ ١٧ ٨  إربد

 ١٢ ٠ ٠ ٢ ٣ ٢ ٥  المفرق
 ٥٤ ١٥ ٣ ٤ ٥ ٢ ٢٥  البلقاء

 ٢٤ ٠ ٣ ٢ ٤ ٨ ٧  انشمال عم
 ٤١ ٠ ١ ٢ ٠ ٧ ٣١  انجنوب عم

 ٢٤ ٥ ٠ ٤ ٠ ٥ ١٠  الزرقاء
 ٣٨ ٠ ٠ ٣ ٧ ١٤ ١٤  البادیة
 ٢٩ ٢ ٤ ١ ٤ ١٠ ٨  الكرك

  عجلون
  إربد

  المفرق
  البلقاء

  شمال عمانشمال عمانشمال عم
  جنوب عمانجنوب عمانجنوب عم

  الزرقاء
  البادیة
  الكرك

  انونيانونيلصید غیر القانلصید غیر القانلصید غیر القعدد المخالفات الخاصة با

  المنطقة
  األعوام/ عدد المخالفات

  المجموع
٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
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  واع النباتیة الغازیة ناأل): ١٦- ٩(جدول 
  

  اإلسم العربي  اإلسم العلمي
  غیر القادرة بنفسها على تكوین مجتمعات نباتیة: واع الدخیلة المستقرةناأل 

Atriplex nummularia  القطف  
Nassela trachoma   

  ستمرارا لكن بدون القدره على اإلانالمحتمل تكاثرها أحی: واع العرضیةناأل 
Cyperus imbricatus   

Lantana camara   
Paraserianthes lophantha   

Sesbania sesban انالسیسب  
Schinus molle الفلفل الكاذب  

Robinia pseudoacacia الروبینا  
  يانسنإة على تكوین مجتمعات استبدالیة بدون تدخل القادر : واع المتجنسةناأل 

Eucalyptus camaldulensis الكینا  
Melia azedarach النیم  

Carpobrotus acinaciformis   
Momordica balsamina   

لى بعد ها تتكون بكثافة وعنأواع المتجنسة سابقا في القدرة على تكوین مجتمعات إال نتتشارك مع األ : واع الغازیةناأل 
  .م من النبات األم ١٠٠یزید عن 

Prosopis juliflora السلم  
Acacia saligna اكاسیا  

Solanum elaeagnifolium البري انالباذنج  
Nicotiana glauca انالدخ/ التمباك  

Ailanthus altissima الطیر انلس  
Atriplex holocarpa القطف  
Carpobrotus edulis   

Parkinsonia aculeata   
Ricinus communis الخروع  

جدول )9-16(: األنواع النباتية الغازية  

   

  أما بالنسبة لألنواع الحيوانية الدخيلة، فقد تبين وجود 37 نوعا مدخل إلى األردن تندرج ضمن أربعة مجموعات 
حيوانية؛ وهي الثدييات والطيور وأسماك المياه العذبة والزواحف )Khouri, 2012(  كما هو موضح في الجدول 

رقم )17-9(

  اإلسم العربي  اإلسم العلمي
  غیر القادرة بنفسها على تكوین مجتمعات نباتیة: نواع الدخیلة المستقرةنواع الدخیلة المستقرةاأل ناأل ناأل 

  ستمرارانا لكن بدون القدره على اإلانا لكن بدون القدره على اإلالمحتمل تكاثرها أحیانالمحتمل تكاثرها أحیان: المحتمل تكاثرها أحی: المحتمل تكاثرها أحی: نواع العرضیةنواع العرضیةاأل ناأل ناأل 

  انيانيسانساننسنسإنإنة على تكوین مجتمعات استبدالیة بدون تدخل إة على تكوین مجتمعات استبدالیة بدون تدخل إة على تكوین مجتمعات استبدالیة بدون تدخل القادر : نواع المتجنسةنواع المتجنسةاأل ناأل ناأل 

ها تتكون بكثافة وعلى بعد ها تتكون بكثافة وعلى بعد نها تتكون بكثافة وعنها تتكون بكثافة وعنأنواع المتجنسة سابقا في القدرة على تكوین مجتمعات إال نواع المتجنسة سابقا في القدرة على تكوین مجتمعات إال تتشارك مع األ نتتشارك مع األ ن: تتشارك مع األ : تتشارك مع األ : نواع الغازیةنواع الغازیةاأل ناأل ناأل 
  .م من النبات األم١٠٠یزید عن 
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  واع الغریبة الغازیةنتتضمن اال –واع المدخلة نتفصیل حول اال): ١٧- ٩(جدول   
  مجموعة الثدییات

  ادخاله لغایات دعم المجتمعات البریة نوع أصیل جرى
  سم العربياإل  إسم النوع

Capra nubiana البدن  
Gazella subgutturosa غزال الریم  
Herpestes ichneumon النمس المصري  

Sciurus anomalus السنجاب الفارسي  
Sus scrofa الخنزیر البري  

  ادخاله لغایات إعادة التوطین نوع أصیل منقرض من البریة جرى
Capreolus capreolus األیل األسمر  

Oryx leucoryx المها العربي  
Equus hemionus hemippus الحمار السوري  

  ازي غیر أصیلنوع مدخل غ
Myocastor coypus  جرذ الماء  

  الطیور
  نوع مدخل غازي غیر أصیل

Acridotheres ginginianus مینة الضفاف  
Acridotheres tristis مینة اعتیادیة  

Agapornis roseicollis درة وردیة الوجه  
Corvus splendens غراب البیوت  

Lonchura malabarica الحباك الهندي  
Oena capensis الحمامة طویلة الذنب  

Poephila guttata castanotis طائر الجنة  
Psittacula krameri الببغاء المطوقة  

Psittacus erithacus timneh  الببغاء الرمادي(التمنه(  
Pycnonotus leucogenys البلبل أبیض الخد  

  نوع أصیل مدخل ومنتشر بمساحات واسعة
Rhodospiza obsolete  يو االعصفور الوردي الصحر  
Streptopelia decaocto الحمامة المطوقة  

Streptopelia senegalensis حمامة النخیل  

جدول )9-17(: تفصيل حول األنواع المدخلة – تتضمن االنواع الغريبة الغازية

  مجموعة الثدییات
  ادخاله لغایات دعم المجتمعات البریةنوع أصیل جرى

  الطیور
  نوع مدخل غازي غیر أصیل

  ادخاله لغایات إعادة التوطیننوع أصیل منقرض من البریة جرى

  نوع مدخل غازي غیر أصیلنوع مدخل غازي غیر أصیلنوع مدخل غ

  نوع أصیل مدخل ومنتشر بمساحات واسعة
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  أسماك المیاه العذبة
  نوع مدخل غازي غیر أصیل

Mugil cephalus البوري  
Acanthobrama lissneri   

Barbus canis   
Ctenophyryngodon idella   

Cyprinus carpio   
Hypophthalmichthys molitrix   

Clarias gariepinus   
Oncorhynchus mykiss   

Gambusia affinis   
Poecilia reticulate   

Oreochromis aureus   
Oreochromis mossambicus   

Oreochromis niloticus   
Tilapia zillii   

  الزواحف
  نوع مدخل غازي غیر أصیل

Trachemys scripta elegans السلحفاة حمراء األذن  

   

  

  )٢٠١٣-٢٠٠٧(یبین كمیات النفایات في مكب نفایات العقبة خالل الفترة من ) ٢- ١٠(جدول 
  

  .بالطن ٢٠١٣- ٢٠٠٧كمیات النفایات التي جرى جمعها حسب مسح البلدیات للسنوات ) ١- ١٠(جدول 
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ اإلقلیم
 ١٥٣٨٤٧٥ ١٤٦٣١٠٣ ١٤٠٦١٢٤ ١٣٣١٤٦٧ ١١٩١٤٢١ ١١٨٤٦٤٣ ١٣٤٤٦٦٠ ٩٧٠٩٠٠ الوسط
 ٨٠٢٦٣٥ ٥٣٨٥٥٩ ٣٨٣٧٥٤ ٤٢٠٤٨١ ٤٥٨٩٢٥ ٤٨٦٣٠٨ ٦١٧٤٨٩ ٢٨٤٧٠٠ الشمال
 ٢٢٥٢٠٥ ٢٤١٣٠٤ ٢٣٤٩٥٥ ٣١٧١٦٣ ٢٧١٥١١ ٤٤٠٣٠٠ ٢٤٥١٤٩ ١٣١٤٠٠ الجنوب
 ٢٥٦٦٣١٥ ٢٢٤٢٩٦٦ ٢٠٢٤٨٣٢ ٢٠٦٩١١١ ١٩٢١٨٧٥ ٢١١١٢٥١ ٢٢٠٧٢٩٨ ١٣٨٧٠٠٠ المجموع

5.9 إدارة التنوع الحيوي في األردن 

القادمة. وفي سيره نحو  الطبيعية لألجيال  الحيوي والثروات  التنوع  للحفاظ على  ينظر األردن بطريقة شمولية 
تطوير إدارة كفؤة فنيا وتنفيذيا بموجب قانون حماية البيئة رقم 52 لعام 2006، فقد قامت الوزارة بتطوير تعديالت 
الحيوي عام2011 بمشاركة  للتنوع  الوطنية  اللجنة  اعتمادها قريباً. كذلك شكلت  إنتظار  القانون في  جوهرية على 
جميع المعنيين في القطاع. وتعتبرهذه اللجنة كفريق إستشاري وطني لوزارة البيئة معني بكافة قضايا التنوع الحيوي. 

صندوق )9-1(: االستخدام المستدام للنظم البيئية في األردن

الوكالة  تنفذه  والذي   )EKF-ESS( األردن  في  البيئية  النظم  لخدمات  المستدام  االستخدام  مشروع  يعمل 
االقتصادي  للتعاون  االتحادية  بالوزارة  ممثلة  األلمانية  الحكومة  من  الدولي)GIZ(  بدعم  للتعاون  األلمانية 
والتنمية )BMZ(  على تطوير القدرة الوطنية في مجال اإلدارة المستدامة للتنوع الحيوي ودعم وزارة البيئة 
لتطوير سياسة وطنية للتنوع الحيوي تتضمن إرشادات لتقييم خدمات النظم البيئية لتقدمها للجهات التشريعية 
العتمادها. كما يعمل المشروع على رفع الوعي العام بمفهوم خدمات النظم البيئية وأهمية دمجها في الخطط 
التنموية بهدف أخذ النظم البيئية، والخدمات المتعلقة بها وبرأس المال الطبيعي بعين اإلعتبار عند اتخاذ القرارات 
المتعلقة بإنشاء المشروعات االستثمارية ذات األثر البيئي. كما يعمل المشروع على إنشاء شبكة وطنية من 
العلماء والباحثين إلثراء البحث في هذا المجال بهدف دعم عملية اتخاذ القرار، ويقوم أيضاً بتنفيذ مجموعة من 
الحاالت الدراسية الحقلية في مجالي السياحة المستدامة وإدارة المراعي بناًء على أفضل الممارسات الوطنية 
وثائق  في  المبادرات  هذه  نتائج  وستضمن  وخدماتها،  البيئية  للنظم  المستدام  االستخدام  مجال  في  والعالمية 
السياسات الوطنية الُمزمع تطويرها.  تعتبرأهداف المشروع أهدافاً وطنيةً شاملة، مع تركيز العمل في الحقل 

على ست من المحافظات في الشمال والوسط والجنوب. 

  أسماك المیاه العذبة
  نوع مدخل غازي غیر أصیل

  الزواحف
  نوع مدخل غازي غیر أصیل
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وفي نفس السياق، شكلت لجنة من الباحثين تحت مسمى »مجموعة البحث العلمي للتنوع الحيوي« عام 2012 
بين أصحاب االختصاص  ما  الهوة  أجل ردم  الحيوي، من  للتنوع  الوطنية  باللجنة  أبحاثها  ونتائج  أعمالها  وربطت 
للعمل  أداة مهمة  تعتبر  التي  األحيائية عام 2009،  السالمة  تعليمات  البيئة  القرار. كما أصدرت وزارة  وأصحاب 
على مراقبة ومتابعة التداول واستعمال كافة الكائنات المعدلة وراثياً والمنتجات ذات الصلة التي تنتج عن البحوث في 
التكنولوجيا الحيوية. وقامت بإعداد سياسة لتعديل وتوجيه العمل مع كافة الشركاء نحو تنفيذ إتفاقيات ريو في األردن 
عام 2013. حيث نفذ العديد من المشروعات الصغيرة في هذا الصدد عبر برنامج المنح الصغيرة )SGP( من قبل 
مرفق البيئة العالمي. كذلك قامت وزارة الزراعة عام 2012 بتشكيل لجنة وطنية للموارد الوراثية النباتية. وجرى 
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية من خالل المركز الوطني للبحوث الزراعية )NCARE(  عام 

.2014

1.5.9 االستراتيجيات وخطط العمل

وفي هذا الصدد فقد جرى العمل على إدراج التنوع الحيوي ضمن االستراتيجيات الوطنية المختلفة واعتماد مبدأ 
االستخدام المستدام لمكونات التنوع الحيوي بالتنسيق والتعاون من كافة المعنيين. 

2.5.9 االتفاقيات الدولية

قامت الحكومة األردنية في المصادقة على مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات، وتفعيلها. والستعراض مفصل 
ألهمها أنظر الفصل الثاني عشر. 

3.5.9 التشريعات المرتبطة بالتنوع الحيوي

تشمل المنظومة التشريعية األردنية مجموعة من القوانين واألنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة ومن 
أهمها تلك المتعلقة بالمبيدات واألسمدة، البيئة البحرية، قانون الزراعة، التربة واألراضي الزراعية، الحياة البرية 

للنبات والحيوان، المياه السطحية والجوفية. كما هو مفصل في الفصل الحادي عشر.

4.5.9 اإلطار المؤسسي

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية	 

وتأخذ وزارة البيئة على عاتقها المسؤولية الكبرى كمرجع مختص وطنيا وإقليميا ودوليا بحماية البيئة بالتعاون 
والتنسيق مع الجهات ذات اإلختصاص بموجب قانون البيئة رقم 52 لعام 2006. استناداً إلى القانون فإن  الوزارة 
هي الجهة المعنية بحماية البيئة على مستوى المملكة وعلى الجهات الرسمية واألهلية تنفيذ التشريعات والتعليمات 

والقرارات الصادرة عنها.

كما أسحدثت إدارة الشرطة البيئية  على أرض الواقع في عام 2008، واعتمـاد إسم اإلدارة الملكية لحماية البيئة 
)Royal Rangers(. حيث باشرت العمل الميداني من خالل تفعيل أقسام حماية البيئة في األقاليم األمنية الخمسة، 
عام  الفنــــي  التعاون  مكــتب  استحداث  ذلك  وتبع  فرع(.  )بمستوى  الملكية  البادية  قوات  إختصاص  إلى  باإلضافة 
2009، ومفرزة المباحث البيئية عام 2010، وقسم متابعة القضايا البيئية عام 2011، وجرى أخيرا استحداث وتفعيل 

قسم المباحث البيئية عام 2014.

باإلضافة إلى ذلك فقد قامت وزارة الزراعة بتأسيس المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي/ مديرية التنوع 
التنوع  على  المحافظة  جهود  عام  1993 ضمن  والعطرية  الطبية  والنباتات  النباتية،  الوراثية  واالصول  الحيوي 
الحيوي. كما توجد العديد من المؤسسات غير الحكومية في المملكة والتي تعمل على حماية التنوع الحيوي والبيئة،  

ولمزيد من التفصيل أنظر الفصل الثاني عشر. 
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5.5.9 اإلطار التنفيذي

1.5.5.9 المحميات الطبيعية

تعرف المنطقة المحمية بأنها مساحة من اليابسة أو الماء خصصت لحماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية وما 
يرافقها من إرث ثقافي استناداً إلحكام المادة 8 من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية رقم 29 لعام 2005. يوجد 
حالياً 10 محميات برية تغطي بمجموعها مساحة تقدر ب 1431كم2 تقريبا، باإلضافة إلى متنزه العقبة البحري في 

العقبة والذي يتمتع بمزايا محمية بحرية طبيعية )شكل رقم 4-9(. 

المجتمعات  بالتعاون مع  تدار  بيئية  أهمية  الخاصة، وهي مناطق ذات  الحماية  المناطق ذات   وأسست عدد من 
المحلية و يمكن إعتبارها ضمن »المناطق المحمية جزئيا« بمساحة تبلغ 200 كم2. كذلك جرى استحداث المناطق 
الهامة بيئياً، حيث كانت منطقة الخيوف أولى المناطق التي جرى إعالنها من قبل وزارة البيئة، وأسست مجموعة 
من المناطق ذات األهمية البيئية كمنطقة وادي ابن حماد ومرصد طيور العقبة ومنطقة تل الرمان، شكل رقم )5-9(.
تمثيل  إلى نسب  للمملكة، باإلضافة  الكلية  المساحة  الطبيعية من  المحميات  الجدول )9-6( نسبة مساحات  ويوضح 

األنظمة البيئية في المحميات الطبيعية. 

شكل )9-4(: خريطة المحميات الطبيعية في االردن
 .
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شكل )9-5(: خريطة المحميات الطبيعية
 والمناطق الهامة بيئياً / المناطق ذات الحماية الخاصة

2.5.5.9 المحميات الرعوية الطبيعية

تغطي المراعي الطبيعية في األردن حوالي 81 مليون دونم ما يعادل حوالي 90% من المساحة الكلية، منها 10 
ماليين دونم منطقة شديدة االنحدار ويتراوح معدل هطول األمطار السنوي 100-200 ملم. بدأت نشاطات حماية 
وتنمية المراعي في األردن منذ عام 1940، حيث قامت وزارة الزراعة بانشاء 34 محمية رعوية مساحتها اإلجمالية 
حوالي 1108520  دونما، فيما بدأت نشاطات أبحاث المراعي في المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي منذ 
عام 1987، حيث نفذت العديد من النشاطات  في مجال إدارة وإعادة تأهيل المراعي، ومسح نباتات المراعي، وتقدير 

االنتاجية الرعوية، وبناء  القدرات. 

تحتوي مناطق البادية األردنية )المراعي الطبيعية( على نسبة قليلة من السكان تقل عن 200 ألف نسمة. حيث تمثل 
المراعي المورد الطبيعي المتجدد الذي يساهم بشكل كبير في دعم االقتصاد الوطني من خالل توفير األعالف. ونظراً 
للتدهور الذي تعرضت له في العقود اآلخيرة، فقد أصبحت تنتج أقل بكثير من المتوقع منها. ويقدر انتاجها ب40 
مليون وحدة علفية )الوحدة العلفية تعادل 1 كيلوغرام من الشعير( في المناطق شديدة االنحدار، ويمكن أن تنتج حوالي 
113.6 مليون وحدة علفية في المناطق ذات معدل األمطار السنوي الذي يقل عن 100 ملم. ومن المتوقع أن يزداد 
االنتاج فيهما إلى 64 و 176 مليون وحدة علفية في حال تطوير هاتين المنطقتين على التوالي. وقدر إنتاج األعالف 
من المراعي حوالي 70% من متطلبات حيوانات الرعي في األردن حتى عام 1970 وانخفضت إلى 20 - %30 
بسبب تزايد أعداد الحيوانات والتدهور المستمر للمراعي. وقد انشئت المحميات الرعوية في األردن في األربعينات 

ألجل دراسة التنوع الحيوي وأثر الحماية على وفرة الغطاء النباتي.
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خريطة الهحهيات الطبيعية :(5-9)شكؿ
الهىاطؽ ذات الحهاية الخاصة /  كالهىاطؽ الٍاهة بيئيان 

 

المحميات الرعوية الطبيعية 2.5.5.9

هف الهساحة الكمية، % 90 هميكىدكىـ ها يعادؿ حكالي 81تغطي الهراعي الطبيعيةفي األردف حكالي 
بدأت .  همـ200-100 هبلييف دكىـ هىطقة شديدة االىحداركيتراكح هعدؿ ٌطكؿ األهطار السىكم 10هىٍا 

 هحهية 34، حيث قاهت كزارة الزراعة باىشاء 1940ىشاطات حهاية كتىهية الهراعي في األردف هىذ عاـ 
  دكىها،فيها بدأت ىشاطات أبحاث الهراعي في الهركز الكطىي 1108520رعكية هساحتٍا اإلاهالية حكالي 
عادة تأٌيؿ 1987لمبحث كاإلرشاد الزراعي هىذ عاـ  ، حيث ىفذت العديد هف الىشاطات  في هااؿ إدارة كا 

. الهراعي، كهسح ىباتات الهراعي، كتقدير االىتااية الرعكية، كبىاء  القدرات
 ألؼ 200عمِ ىسبة قميمة هف السكاف تقؿ عف  (الهراعي الطبيعية)تحتكم هىاطؽ البادية األردىية 

حيث تهثؿ الهراعي الهكرد الطبيعي الهتادد الذم يساٌـ بشكؿ كبير في دعـ االقتصاد الكطىي هف . ىسهة
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وتعد محمية الخناصري األقدم حيث جرى إفتتاحها في عام 1946 أما محمية قرى بني هاشم فهي األحدث وجرى 
إفتتاحها في عام 2011 حيث تعزز مفهوم الحمى في محمية قرى بني هاشم.

وفي عام 2005 أنشأ برنامج التعويضات البيئية تحت مظلة وزارة البيئية، إلعادة تأهيل األنظمة البرية في البادية 
األردنية، وتكمن أهم أهداف خطة العمل المجتمعية للبرنامج، بإعادة تأهيل أراضي المراعي في المناطق الجافة في 
البادية األردنية، عن طريق تنفيذ 222400 دونم من تقانات الحصاد المائي على مستوى المساقط المائية الصغيرة، 
باستخدام جهاز الفاليراني )أنصاف الدوائر، ألخطوط الكنتورية(، وذلك بتجميع مياه األمطار في الخطوط الكنتورية 
لزيادة قدرة التربة للحفاظ على المياه والمساعدة في تقليل انجراف التربة، كما زرعت الشجيرات الرعوية المحلية في 
الخطوط الكنتورية لزيادة الغطاء النباتي. ونفذ ما يقارب 23000 دونم من الخطوط الكنتورية، وزراعة ما يقارب 
350 ألف شتلة رعوية بمساحة تقارب 13 الف دونم، ووقعت اتفاقية مؤخراً لزراعة 400-600 ألف شتلة أخرى 
بباقي المساحة بالمشاركة مع أبناء المجتمع المحلي، مما وفر فرص عمل ل 500 شخص تقريبا. كذلك جرى تحديد 
12 موقعا غنيا بالنباتات الطبية والعطرية البرية في المناطق المرتفعة، حسب نتائج مشروع حماية النباتات الطبية 

والعطرية البرية، وحمايتها بهدف المراقبة على فترات متباعدة  لدراسة تأثير التغيرات المناخية والبشرية عليها.  

3.5.5.9 متنزه العقبة البحري

يقع متنزه العقبة البحري في جنوب خليج العقبة. وتأسس نتيجة إزدياد الضغوط على البيئة والبيئة البحرية بخاصة 
الى  واستناداً  السكان،  عدد  وزيادة  المختلفة  االقتصادية  لألنشطة  المتسارع  للنمو  نتيجة  الماضيين  العقديين  خالل 
توصيات االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة عام 1992 بضرورة إنشاء محمية بحرية على الشاطئ الجنوبي لمدينة 
المنطقة. وعلى الرغم من عدم إعالنها  الموجودة بكثافة في تلك  المرجانية  البحرية والحيود  الموائل  العقبة لحماية 
محمية طبيعية ضمن شبكة المحميات الطبيعية األخرى، إال أنه يتمتع بتعليمات خاصة رقم 22 منبثقة من قانون سلطة 

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 51 للعام 1999. 

يمتد المتنزه على شريط ساحلي بطول 7كم تقريباً وعرض 400م، وتمتد حدوده من محطة العلوم البحرية شماالً 
إلى نادي الغوص الملكي جنوباً، ومن خط 50م من أعلى نقطة لمد البحر شرقا إلى خط 350م من أعلى نقطة لمد 
البحر غرباً. جرى تسجيل 127 نوعا من أنواع المرجان الصلب في المتنزه، ويمكن مالحظة المرجان على أعماق 
تزيد عن 70 متر، وهو غير متصل ألن األودية تشكل حاجزا طبيعيا يمنع تكونه. كما سجل 161 نوعا من األسماك 
والعديد من أنواع الالفقاريات من الرخويات والمحار والحبار وغيرها من األنواع. ويمكن مالحظة تواجد المرجان 

على أعماق تزيد عن 70 متر. ويقسيم متنزه العقبة البحري إلى أربعة أجزاء هي:

منطقة حماية صارمة: تهدف إلى منع كافة أنواع المهددات التي قد تؤثر في الموائل والتنوع الحيوي لضمان 	 
إدامتها. وتستخدم في البحوث واإلدارة المستدامه للمصادر البحرية المتوفرة فقط.

باستخدام 	  البشرية كالسباحة والغوص  الممارسات  ببعض  فيها  الشواطئ: ويسمح  السباحة والتنزه على  مناطق 
األنبوب )السنوركيل(  والغوص من نقاط حددت سلفا. إال أنه منعت مجموعه من النشاطات كاستخدام القوارب 

)باستثناء قوارب الغوص( ونشاطات التزلج على الماء والصيد ورسو السفن والقوارب.

القوارب 	  استخدام  ويمنع  البحثية  للدراسات  والسنوركيل  الغوص  بهدف  والسنوركيل: وحددت  الغوص  مناطق 
)باستثناء قوارب الغوص( ونشاطات التزلج على الماء والصيد ورسو السفن والقوارب.

المنطقة الشاطئية: وهي المنطقة البرية من المتنزه وحددت بسياج حجري يرتفع 40 سم ويبعد 50 متر شرق 	 
البحر.

البحري يضم 21 من أصل 23 موقع غوص في  المتنزه  العقبة االقتصادية الخاصة فإن  وحسب سلطة منطقة 
العقبة، وبلغ عدد الغواصين ما يقارب )25466( من معظم الجنسيات خالل عام 2012 في اكثر من 10 مواقع 

للغوص ضمن ما يقارب )15( مركز غوص متخصص كما تبين الخريطة في شكل )6-9(.
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4.5.5.9  برنامج الشهادات الدولية 

ويجري تنفيذ برنامج المفتاح األخضر، وهو شهادة بيئية دولية تمنح للمرافق السياحية بهدف تشجيع الممارسات 
البيئية. حيث يهدف إلى تغيير السلوك والممارسات وإشراك القطاع الخاص بشكل إيجابي في حماية البيئة. وقد حقق 
البرنامج نجاحاً كبيراً على المستوى الوطني واالقليمي والدولي حيث وصل عدد الفنادق المشاركة والحاصلة على 
العاصمة عمان، وفندقان في  فنادق في  العقبة، و7  فنادق في  فندقا منها 10  إلى 20  المفتاح األخضر في األردن 
البحر الميت، وفندق واحد في مدينة البتراء. وقد تحقق نجاح دولي في تسجيل المعايير األولى من نوعها للمخيمات 
الدولي. أما برنامج  المعايير ألول مرة على الصعيد  الصحراوية في منطقة وادي رم والبتراء وجرى اعتماد هذه 
العلم األزرق فهو شهادة بيئية دولية تمنح للشواطئ التي تعمل على تبني معايير بيئية في أربعة مجاالت رئيسية هي؛ 
اإلدارة البيئية، ونوعية المياه، والتعليم والمعلومات، والسالمة العامة. وقد حصلت أربعة شواطئ خاصة في مدينة 
العقبة، وفندق واحد في منطقة البحر الميت، على هذه الشهادة ، وجرى إشراك أول شاطئ عام في منطقة الشاطئ 
الجنوبي في نهاية عام 2014، ومن المنتظر أن يرفع العلم األزرق على أول شاطئ عام في العقبة خالل عام 2016.

شكل )9-6(: مواقع الغوص في العقبة حسب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

6.5.9 المناطق الهامة للطيور

جرى نشر دليل المناطق الهامة للطيور في عام 2000 وأدرج 27 موقعا هاما للطيور في األردن، تغطي مساحة 
قدرها 7600 كم2 و تشكل مانسبته 8.5% من مساحة األردن)Eid et al, 2013(. إن هذه المواقع المختارة تغطي 
جميع الموائل الهامة والمتنوعة للطيور، وبشكل أساسي فإن 8 مواقع جرى تأسيسها كمحميات طبيعية و4 مواقع 
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هكاقع الغكص في العقبة حسب سمطة هىطقة العقبة االقتصادية الخاصة : (6-9)شكؿ 

 

 المناطؽ اليامة لمطيور 6.5.9

 هكقعا ٌاها لمطيكر في األردف، 27 كأدرج 2000ارل ىشر دليؿ الهىاطؽ الٍاهة لمطيكر في عاـ 
ا  إف ٌذي (.Eid et al, 2013)هف هساحة األردف% 8.5 ك تشكؿ هاىسبتً 2 كـ7600تغطي هساحة قدٌر

 هكاقع ارل تأسيسٍا 8الهكاقع الهختارة تغطي اهيع الهكائؿ الٍاهة كالهتىكعة لمطيكر، كبشكؿ أساسي فإف
الذم يهثؿ هتىزي العقبة البحرم  هكاقع أخرل هقترحة كهحهيات طبيعية باإلضافة إل4ِكهحهيات طبيعية ك

 (.7-9)كها يبيف الشكؿ البيئة البحرية لمطيكر كهحهية كادم ـر
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أخرى مقترحة كمحميات طبيعية باإلضافة إلى متنزه العقبة البحري الذي يمثل البيئة البحرية للطيور ومحمية وادي 
رم كما يبين الشكل )7-9(.

شكل )9-7(: خريطة تبين مواقع المناطق الهامة للطيور و توزيعها في األردن
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خريطة تبيف هكاقع الهىاطؽ الٍاهة لمطيكر ك تكزيعٍا في األردف :(7-9)شكؿ 
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الفصل العاشر : النفايات

ال يمكن إدارة النفايات بطريقة مستدامة ناجحة بدون قياس وتصنيف.	 

تبلغ كمية النفايات الصلبة البلدية نحو 2,5 مليون طن في السنة.	 

وتقدر كمية النفايات الطبية بحوالي 2745 طن في السنة.	 

وتبلغ كمية النفايات الصناعية الخطرة 45ألف طن في السنة تقريبا.	 

90% من المناطق الحضرية مغطاة بخدمة جمع وادارة النفايات الصلبة.	 

70% من المناطق الريفية مغطاة بخدمة جمع وإدارة النفايات الصلبة.	 

النفايات-ملحق 	  البيئي/قطاع  المعلومات  لنظام  الطريق  خريطة  لتطبيق  الالزمة  الكبيرة  األهمية   إيالء 
.)2-10(

 

تعد إدارة النفايات الصلبة من أولويات الحكومة ضمن تبنيها لألجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي مثلت سياسة 
البلدية والبلديات.  الحكومة للفترة 2006-2015، وهي من المهام الرئيسة ألمانة عمان الكبرى، ووزارة الشؤون 
حيث تعتمد على أسس ودراسات علمية تتفق مع قوانين وأنظمة الصحة العامة. تنتج المملكة سنوياً زهاء 2.5 مليون 
الصناعية  النفايات  ألف طن من  الطبية، و45  النفايات  يعادل2745 طنا من  البلدية، وما  الصلبة  النفايات  طن من 
الخطرة. كما يعاد تدوير جزء كبير من هذه النفايات مثل الزيوت المعدنية المستهلكة وبطاريات الرصاص الحامضية 
المستهلكة، وينقل إلى مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة ما يعادل 2000 طن سنويا. وتغطي خدمة جمع النفايات 
الصلبة البلدية ما يعادل 90% من المناطق الحضرية و70% من المناطق الريفية. وتمثل نسبة النفايات العضوية %50 
من حجم النفايات الكلية، ونسبة المواد البالستيكية القابلة إلعادة التدوير 35%. وتزيد كمية النفايات المتولدة في المملكة 

باستمرار، حيث يعزى ذلك إلى العوامل اآلتية:

ارتفاع عدد السكان بخاصة بسبب اللجوء السوري ، وأثره في تغيير محتوى ونوعية النفايات ورفع كمياتها لتزيد 	 
ب 50% عن الطاقة االستعابية لمكبي اإلكيدر والحصينيات بوجه خاص.

عدم إقرار سياسات واستراتيجيات كافية  إلدارة النفايات في المملكة.	 

عدم تفعيل وتطبيق التشريعات ذات الصلة بإدارة النفايات.	 

1.10 أنواع النفايات

1.1.10 النفايات الصلبة غير الخطرة

1.1.1.10 النفايات البلدية

التخلص منها وغير  أو  أنشطة يجب معالجتهـا  الناجمـة عن أي  الصلبة  الصلبة وشبه  المواد  أنها  وتعرف على 
مدرجة في تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم )24( 

لسنة 2005. وتصنف هذه النفايات إلى نفايات تجارية، ومنزلية، ونفايات المسالخ. 
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٧٥ 
 

  

  )٢٠١٣-٢٠٠٧(یبین كمیات النفایات في مكب نفایات العقبة خالل الفترة من ) ٢- ١٠(جدول 
  

  كمیة النفایات بالطن  العام  الرقم
٢٩٢٠٠  ٢٠٠٧  ١  
٣١٠٢٥  ٢٠٠٨  ٢  
٣٤٦٧٥  ٢٠٠٩  ٣  
٣٦٠٠٠  ٢٠١٠  ٤  
٣٦٨٠٠  ٢٠١١  ٥  
٣٨٦٩٠  ٢٠١٢  ٤  
٤٠١٥٠  ٢٠١٣  ٥  

  

  )سنویاً (كمیة النفایات المدورة في منطقة العقبة ) ٣- ١٠(جدول 
  

  الكمیة بالطن  المادة  الرقم
  ١٨٠  واعه بما فیه عبوات المیاهنأبالستیك ثقیل وخفیف ب  ١
  ١٤٤  حدید  ٢
  طن ٣٢+٨+٢٤  اصفر و المنیوم قطع و ستناسیل معادن نحاس+ المنیوم  ٣
  ٩٦  كرتون  ٤
  ٩  نایلون  ٥
  ٤٠٠٠٠  مواد عضویة  ٦
  ٣٠٠  اخشاب  ٧

  .بالطن ٢٠١٣- ٢٠٠٧التي جرى جمعها حسب مسح البلدیات للسنوات كمیات النفایات ) ١- ١٠(جدول 
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ اإلقلیم
 ١٥٣٨٤٧٥ ١٤٦٣١٠٣ ١٤٠٦١٢٤ ١٣٣١٤٦٧ ١١٩١٤٢١ ١١٨٤٦٤٣ ١٣٤٤٦٦٠ ٩٧٠٩٠٠ الوسط
 ٨٠٢٦٣٥ ٥٣٨٥٥٩ ٣٨٣٧٥٤ ٤٢٠٤٨١ ٤٥٨٩٢٥ ٤٨٦٣٠٨ ٦١٧٤٨٩ ٢٨٤٧٠٠ الشمال
 ٢٢٥٢٠٥ ٢٤١٣٠٤ ٢٣٤٩٥٥ ٣١٧١٦٣ ٢٧١٥١١ ٤٤٠٣٠٠ ٢٤٥١٤٩ ١٣١٤٠٠ الجنوب
 ٢٥٦٦٣١٥ ٢٢٤٢٩٦٦ ٢٠٢٤٨٣٢ ٢٠٦٩١١١ ١٩٢١٨٧٥ ٢١١١٢٥١ ٢٢٠٧٢٩٨ ١٣٨٧٠٠٠ المجموع
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  كمیة النفایات بالطن  العام  الرقم
٢٩٢٠٠  ٢٠٠٧  ١  
٣١٠٢٥  ٢٠٠٨  ٢  
٣٤٦٧٥  ٢٠٠٩  ٣  
٣٦٠٠٠  ٢٠١٠  ٤  
٣٦٨٠٠  ٢٠١١  ٥  
٣٨٦٩٠  ٢٠١٢  ٤  
٤٠١٥٠  ٢٠١٣  ٥  

  

  )سنویاً (كمیة النفایات المدورة في منطقة العقبة ) ٣- ١٠(جدول 
  

  الكمیة بالطن  المادة  الرقم
  ١٨٠  فیه عبوات المیاهواعه بما نأبالستیك ثقیل وخفیف ب  ١
  ١٤٤  حدید  ٢
  طن ٣٢+٨+٢٤  معادن نحاس اصفر و المنیوم قطع و ستناسیل+ المنیوم  ٣
  ٩٦  كرتون  ٤
  ٩  نایلون  ٥
  ٤٠٠٠٠  مواد عضویة  ٦
  ٣٠٠  اخشاب  ٧

  ٢٠١٤عام  إلى٢٠٠٧بقار من عام یة المخلفات التقریبیة لمزارع األكم ):٤- ١٠(جدول 
  

 طن/مخلفات كمیة ال عدد االبقار السنه
١٨٤١٦١ ٨٠٩٥٠ ٢٠٠٧ 
١٨٠٧٠٣ ٧٩٤٣٠ ٢٠٠٨ 
١٥٦٤٧٧ ٦٨٧٨١ ٢٠٠٩ 
١٥٨٢٧٦ ٦٩٥٧٢ ٢٠١٠ 
١٤٩٧١٨ ٦٥٨١٠ ٢٠١١ 
١٦٠١٥١ ٧٠٣٨٥ ٢٠١٢ 
١٨٠٨٠٠ ٧٩٧٨٧ ٢٠١٣ 
١٨٤٣٢١ ٨١٥٧٥ ٢٠١٤ 

  
  
  

1.1.1.1.10 النفايات التجارية 

وهي النفايات الناتجة عن مراكز التجارة واألعمال والترفيه والمحالت التجارية حيث تسبب ضغطاً على سعة 
الحاويات الموجودة قرب المنازل لكبر حجمها.

2.1.1.1.10 النفايات المنزلية 

وهي النفايات الناتجة عن المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتقوم أمانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات 
المشتركة بما  يلي:

تجميع وإدارة النفايات الصلبة المنزلية من المناطق التي تقع ضمن حدودها التنظيمية ليصار إلى التخلص منها . 1
ومعالجتها.

جمع البيانات المتعلقة بالنفايات الصلبة البلدية بإجراء مسح شامل للبلديات وتعبئة إستبانات خاصة بكمية النفايات . 2
وطرق التخلص منها واألموال التي تتقاضاها البلدية من القطاعات المختلفة مقابل خدماتها.

جدول )10-1( كميات النفايات التي جرى جمعها حسب مسح البلديات للسنوات 2007-2013 بالطن.

بلغت نسبة الزيادة في كمية النفايات التي جرى جمعها لتصل إلى 85% للفترة بين عامي )2000-2013(، حيث 
ارتفعت من )1.3-2.5( مليون طن أي بين 286-393 كغم/الفرد، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية إلى 420 كغم/ 
الفرد، طبقاً للبحوث المتعلقة بكفاءة جمع النفايات والتي تقدر ب 77% من مستوى النظافة العام لسنة 2011، وبلغت 

كفاءة العاملين في جمع النفايات %89.
النفايات الصلبة،  الخاصة، ومن خالل شركة خاصة بعمليات جمع ونقل  العقبة االقتصادية  كما تقوم سلطة منطقة 

للتخلص منها في مكب نفايات معتمد لديها. 

جدول )10-2( كميات النفايات في مكب نفايات العقبة خالل الفترة من )2013-2007(

٢٠٠٠٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣اإلقلیم
الوسط
الشمال
الجنوب
المجموع

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٤  
٥  

  كمیة النفایات بالطن  العام  الرقم
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  كمیة النفایات بالطن  العام  الرقم
٢٩٢٠٠  ٢٠٠٧  ١  
٣١٠٢٥  ٢٠٠٨  ٢  
٣٤٦٧٥  ٢٠٠٩  ٣  
٣٦٠٠٠  ٢٠١٠  ٤  
٣٦٨٠٠  ٢٠١١  ٥  
٣٨٦٩٠  ٢٠١٢  ٤  
٤٠١٥٠  ٢٠١٣  ٥  

  

  )سنویاً (كمیة النفایات المدورة في منطقة العقبة ) ٣- ١٠(جدول 
  

  الكمیة بالطن  المادة  الرقم
  ١٨٠  فیه عبوات المیاهواعه بما نأبالستیك ثقیل وخفیف ب  ١
  ١٤٤  حدید  ٢
  طن ٣٢+٨+٢٤  معادن نحاس اصفر و المنیوم قطع و ستناسیل+ المنیوم  ٣
  ٩٦  كرتون  ٤
  ٩  نایلون  ٥
  ٤٠٠٠٠  مواد عضویة  ٦
  ٣٠٠  اخشاب  ٧

  ٢٠١٤عام  إلى٢٠٠٧بقار من عام یة المخلفات التقریبیة لمزارع األكم ):٤- ١٠(جدول 
  

 طن/مخلفات كمیة ال عدد االبقار السنه
١٨٤١٦١ ٨٠٩٥٠ ٢٠٠٧ 
١٨٠٧٠٣ ٧٩٤٣٠ ٢٠٠٨ 
١٥٦٤٧٧ ٦٨٧٨١ ٢٠٠٩ 
١٥٨٢٧٦ ٦٩٥٧٢ ٢٠١٠ 
١٤٩٧١٨ ٦٥٨١٠ ٢٠١١ 
١٦٠١٥١ ٧٠٣٨٥ ٢٠١٢ 
١٨٠٨٠٠ ٧٩٧٨٧ ٢٠١٣ 
١٨٤٣٢١ ٨١٥٧٥ ٢٠١٤ 

  
  
  

جدول )10-3( كمية النفايات المدورة في منطقة العقبة )سنوياً(

مكونات النفايات

شكل )10-1( مكونات النفايات

2.1.1.10 النفايات الزراعية غير الخطرة

1.2.1.1.10 مخلفات األبقار والدواجن والمواشي

مخلفات االبقار

التربية األسرية  التخلص منه في مزارع  بالروث، ويجري  األبقار  الناتجة عن تربية  الصلبة  المخلفات  وتسمى 
فيجري  المكثفة  التربية  ذات  المزارع  في  أما  قليلة،  كميته  أن  إذ  الخضار  أو  لألشجار  كسماد عضوي  باستخدامه 
التخلص منه مباشرة إما بدون مقابل أو يباع بسعر رمزي لمزارع الخضار أو االشجار، أو إلى المعامل التي تنتج 
السماد العضوي المعبأ في عبوات بعد المعالجة والتخمير. ويستخدم الروث على نطاق واسع في منطقة األغوار مما 
يسبب انتشار الذباب لعدم تخميره بطرق صحيحة أو بشكل كاف. ويقدر معدل كمية الروث الناتج عن البقرة الواحدة 
ب 6.2 كغم/اليوم تقريبا، وتنحصر بين )4-8 كغم/الرأس( حسب العمر. كما يجري التخلص من الحيوانات النافقة 
بتجميعها  معنية  أنها  إذ  في كل محافظة؛  المشتركة  الخدمات  لمجلس  التابع  النفايات  الى مكب  إرسالها  عن طريق 
وإرسالها للجهات المختصة للتخلص منها حسب الطرق المتبعة بيئياً. وتظهر بيانات مخلفات األبقار في الجدولين 

)10-4( و )5-10(.
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 مكونات النفایات

  مكونات النفایات) ١- ١٠(شكل 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العضويالمكون

الورق

الزجاج

البالستیك

المعادن

أخرى

  الكمیة بالطن  المادة  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
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67 
 

  كمیة النفایات بالطن  العام  الرقم
٢٩٢٠٠  ٢٠٠٧  ١  
٣١٠٢٥  ٢٠٠٨  ٢  
٣٤٦٧٥  ٢٠٠٩  ٣  
٣٦٠٠٠  ٢٠١٠  ٤  
٣٦٨٠٠  ٢٠١١  ٥  
٣٨٦٩٠  ٢٠١٢  ٤  
٤٠١٥٠  ٢٠١٣  ٥  

  

  )سنویاً (كمیة النفایات المدورة في منطقة العقبة ) ٣- ١٠(جدول 
  

  الكمیة بالطن  المادة  الرقم
  ١٨٠  فیه عبوات المیاهواعه بما نأبالستیك ثقیل وخفیف ب  ١
  ١٤٤  حدید  ٢
  طن ٣٢+٨+٢٤  معادن نحاس اصفر و المنیوم قطع و ستناسیل+ المنیوم  ٣
  ٩٦  كرتون  ٤
  ٩  نایلون  ٥
  ٤٠٠٠٠  مواد عضویة  ٦
  ٣٠٠  اخشاب  ٧

  ٢٠١٤عام  إلى٢٠٠٧بقار من عام یة المخلفات التقریبیة لمزارع األكم ):٤- ١٠(جدول 
  

 طن/مخلفات كمیة ال عدد االبقار السنه
١٨٤١٦١ ٨٠٩٥٠ ٢٠٠٧ 
١٨٠٧٠٣ ٧٩٤٣٠ ٢٠٠٨ 
١٥٦٤٧٧ ٦٨٧٨١ ٢٠٠٩ 
١٥٨٢٧٦ ٦٩٥٧٢ ٢٠١٠ 
١٤٩٧١٨ ٦٥٨١٠ ٢٠١١ 
١٦٠١٥١ ٧٠٣٨٥ ٢٠١٢ 
١٨٠٨٠٠ ٧٩٧٨٧ ٢٠١٣ 
١٨٤٣٢١ ٨١٥٧٥ ٢٠١٤ 

  
  
  

 

٧٦ 
 

  

  

  ٢٠١٤عام  إلى٢٠٠٧بقار من عام یة المخلفات التقریبیة لمزارع األكم ):٤- ١٠(جدول 
  

 طن/كمیة المخلفات  عدد االبقار السنه
١٨٤١٦١ ٨٠٩٥٠ ٢٠٠٧ 
١٨٠٧٠٣ ٧٩٤٣٠ ٢٠٠٨ 
١٥٦٤٧٧ ٦٨٧٨١ ٢٠٠٩ 
١٥٨٢٧٦ ٦٩٥٧٢ ٢٠١٠ 
١٤٩٧١٨ ٦٥٨١٠ ٢٠١١ 
١٦٠١٥١ ٧٠٣٨٥ ٢٠١٢ 
١٨٠٨٠٠ ٧٩٧٨٧ ٢٠١٣ 
١٨٤٣٢١ ٨١٥٧٥ ٢٠١٤ 

  
  

  مخلفات االبقار) ٥- ١٠(جدول 
  

  العام
أعداد 
  الذبحیات

  )رأس بقر( 

الوزن التقریبي 
لهذه األبقار 

  الحیة
  )كغم(

الوزن التقریبي للمخلفات 
الصلبة والسائلة 

الصالحة وغیر (معاً 
  )الصالحة لألكل

  )كغم(

الوزن التقریبي للمخلفات 
الصلبة غیر الصالحة 

  لألكل
محتویات الكرشة (

  )كغم) (واألمعاء
  

وزن التقریبي ال
للمخلفات السائلة 

  فقط) الدم(
  )كغم(

٢١٠٥٩٦  ٢١٠٥٩٦  ١٩٣٩٧٠٠  ٤١٥٦٥٠٠  ١١٠٨٤  ٢٠٠٧  
٢٦٥٥٢٥  ٢٦٥٥٢٥  ٢٤٤٥٦٢٥  ٥٢٤٠٦٢٥  ١٣٩٧٥  ٢٠٠٨  
٢٤٠٣١٢  ٢٤٠٣١٢  ٢٢١٣٤٠٠  ٤٧٤٣٠٠٠  ١٢٦٤٨  ٢٠٠٩  
٢١٨٤٢٤  ٢١٨٤٢٤  ٢٠١١٨٠٠  ٤٣١١٠٠٠  ١١٤٩٦  ٢٠١٠  
٢٢٥٠١٧  ٢٢٥٠١٧  ٢٠٧٢٥٢٥  ٤٤٤١١٢٥  ١١٨٤٣  ٢٠١١  
٢٦٣٠٧٤  ٢٦٣٠٧٤  ٢٤٢٣٠٥٠  ٥١٩٢٢٥٠  ١٣٨٤٦  ٢٠١٢  
٣٧٩٢٤٠  ٣٧٩٢٤٠  ٣٤٩٣٠٠٠  ٧٤٨٥٠٠٠  ١٩٩٦٠  ٢٠١٣  
٣٥٩٩٥٥  ٣٥٩٩٥٥  ٣٣١٥٣٧٥  ٧١٠٤٣٧٥  ١٨٩٤٥  ٢٠١٤  
  ٢١٦٢١٤٣  ٢١٦٢١٤٣  ١٩٩١٤٤٧٥  ٤٢٦٧٣٨٧٥  ١١٣٧٩٧  المجموع

  

جدول )10-4(: كمية المخلفات التقريبية لمزارع األبقار من عام 2007 إلى عام 2014

جدول )10-5( مخلفات االبقار

مخلفات الدواجن

تقوم مزارع الدواجن بالتخلص من المخلفات ببيعها إلى قطاع الثروة النباتية، حيث تبلغ كمية مخلفاتها )700( الف 
طن/السنة. وتنتج هذه المخلفات عن تربية الدجاج الالحم ومزارع الدجاج البياض ودجاج األمهات. ويبين الجدول 

اآلتي )10-6( بيانات مخلفات مسالخ الدواجن التابع ألمانة عمان الكبرى من عام 2007 وحتى 2014. 

٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  
  المجموع

٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤

  العام
أعداد 
  الذبحیات

  )( رأس بقر( رأس بقر( 

الوزن التقریبي 
لهذه األبقار 

  الحیة
  )كغم(

الوزن التقریبي للمخلفات 
الصلبة والسائلة 

الصالحة وغیر (معاً 
  )الصالحة لألكل

  )كغم(

الوزن التقریبي للمخلفات 
الصلبة غیر الصالحة 

  لألكل
محتویات الكرشة (

  )) (كغم) (كغم) (واألمعاء
  

الوزن التقریبي الوزن التقریبي ال
للمخلفات السائلة 

  ) فقط) فقط) الدم(
  )(كغم(كغم(

/طن/طن/كمیة المخلفات كمیة المخلفات كمیة العدد االبقارالسنه
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٧٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسالخ الدواجن): ٦- ١٠(جدول   
  

  العام
أعداد 
  الذبحیات

  )طیر( 

الوزن التقریبي 
لهذه الطیور 

  الحیة
  )كغم(

الوزن التقریبي 
للمخلفات الصلبة 

الصالحة (والسائلة معاً 
  )وغیر الصالحة لألكل

  )كغم(

الوزن التقریبي 
ة للمخلفات الصلب

  غیر الصالحة لألكل
محتویات القانصة (

  )كغم) (والمصران
  

الوزن التقریبي 
للمخلفات السائلة       

  فقط) الدم(
  )كغم(

٦٣٨٩٣٠  ٦٣٨٩٣٠  ٢٧٢٧١٤٣  ١٢٤٦٦٩٤٠  ٧٧٩١٨٣٨  ٢٠٠٧  
٧٠١٨٧١  ٧٠١٨٧١  ٢٩٩٥٧٩٤  ١٣٦٩٥٠٦٠  ٨٥٥٩٤١٣  ٢٠٠٨  
٧٣٥٠١٣  ٧٣٥٠١٣  ٣١٣٧٢٥٢  ١٤٣٤١٧٢٦  ٨٩٦٣٥٧٩  ٢٠٠٩  
٧٠٢٧٣٦  ٧٠٢٧٣٦  ٢٩٩٩٤٨٦  ١٣٧١١٩٣٩  ٨٥٦٩٩٦٢  ٢٠١٠  
٨١٢٣٢٦  ٨١٢٣٢٦  ٣٤٦٧٢٤٩  ١٥٨٥٠٢٨١  ٩٩٠٦٤٢٦  ٢٠١١  
٨٠٤٧٤٢  ٨٠٤٧٤٢  ٣٤٣٤٨٧٨  ١٥٧٠٢٣٠٢  ٩٨١٣٩٣٩  ٢٠١٢  
٨١٥٢٧٤  ٨١٥٢٧٤  ٣٤٧٩٨٢٩  ١٥٩٠٧٧٩٠  ٩٩٤٢٣٦٩  ٢٠١٣  
٨٣٦٣٩٥  ٨٣٦٣٩٥  ٣٥٦٩٩٨٠  ١٦٣١٩٩١٢  ١٠١٩٩٩٤٥  ٢٠١٤  
  ٦٠٤٧٢٨٧  ٦٠٤٧٢٨٧  ٢٥٨١١٦١١  ١١٧٩٩٥٩٥٠  ٧٣٧٤٧٤٧١  المجموع

  
  مسالخ االغنام): ٧- ١٠(جدول 

  

جدول )10-6(: مسالخ الدواجن

مخلفات االغنام:

قدرإنتاج المملكة من السماد الطبيعي الخام الناتج عن الضأن والماعز ب )250( ألف طن خالل عام 2014، 
مع ذلك يأتي سماد األغنام في المرتبة األخيرة في األهمية )بعد السماد الناتج عن األبقار والدواجن( على الرغم من 
أعدادها الكبيرة التي تقدر ب )3.33( مليون رأس، إذ يعزى السبب في ذلك لعدم وجودها في مزارع ثابتة وسيادة 
نظام التربية السرحية، حيث أن كميات مخلفات األغنام التي يمكن تجميعها وبيعها قليلة، وتقدر كميتها للرأس الواحد 
من األغنام بحوالي 100-150 غم يوميا. ويوضح جدول )10-7(: بيانات مخلفات مسالخ األغنام التابعة ألمانة عمان 

الكبرى في الفترة من عام 2007 إلى 2014.

٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  
  المجموع

  العام
أعداد 
  الذبحیات

  )( طیر( طیر( 

الوزن التقریبي 
لهذه الطیور 

  الحیة
  )(كغم(كغم(

الوزن التقریبي 
للمخلفات الصلبة 

الصالحة (والسائلة معاً 
  )وغیر الصالحة لألكل

  )(كغم(كغم(

الوزن التقریبي 
للمخلفات الصلبة للمخلفات الصلبة للمخلفات الصلب

  غیر الصالحة لألكل
محتویات القانصة (

  )) (كغم) (كغم) (والمصران
  

الوزن التقریبي 
للمخلفات السائلة       

  ) فقط) فقط) الدم(
  )كغم(
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70 
 

  
  

  مسالخ االغنام): ٧- ١٠(جدول 
  

  العام
أعداد 
  الذبحیات

  )رأس غنم( 

الوزن التقریبي 
  لهذه األغنام الحیة

  )كغم(

الوزن التقریبي 
للمخلفات الصلبة 

الصالحة (والسائلة معًا 
  )وغیر الصالحة لألكل

  )كغم(

الوزن التقریبي 
الصلبة  للمخلفات

  غیر الصالحة لألكل
محتویات الكرشة (

  )كغم) (واألمعاء
  

الوزن التقریبي 
  للمخلفات السائلة

  )الدم فقط( 
  )كغم(

٧٠٨١٧٢  ٧٠٨١٧٢  ٧٠٨١٧٢٣  ١٣٨٥٥٥٤٥  ٣٠٧٩٠١  ٢٠٠٧  
٥٥٢٨٦٤  ٥٥٢٨٦٤  ٥٥٢٨٦٤٨  ١٠٨١٦٩٢٠  ٢٤٠٣٧٦  ٢٠٠٨  
٢٣٠٠١٣  ٢٣٠٠١٣  ٢٣٠٠١٣٨  ٤٥٠٠٢٧٠  ١٠٠٠٠٦  ٢٠٠٩  
٢١٧٠١١  ٢١٧٠١١  ٢١٧٠١١٩  ٤٢٤٥٨٨٥  ٩٤٣٥٣  ٢٠١٠  
١٩٨٢٧٨  ١٩٨٢٧٨  ١٩٨٢٧٨٤  ٣٧٨٩٣٦٠  ٨٦٢٠٨  ٢٠١١  
٢١٠٠٤٢  ٢١٠٠٤٢  ٢١٠٠٤٢٩  ٤١٠٩٥٣٥  ٩١٣٢٣  ٢٠١٢  
٢٤٨٧٦١  ٢٤٨٧٦١  ٢٤٨٧٦١١  ٤٨٦٧٠٦٥  ١٠٨١٥٧  ٢٠١٣  
٢٠٦٨٦٨  ٢٠٦٨٦٨  ٢٠٦٨٦٨٩  ٤٠٤٧٤٣٥  ٨٩٩٤٣  ٢٠١٤  

  ٢٥٧٢٠٠٩  ٢٥٧٢٠٠٩  ٢٥٧٢٠١٤١  ٥٠٢٣٢٠١٥  ١١١٨٢٦٧  المجموع
  
  

  كمیة المخلفات في كل مسلخ): ٨- ١٠(جدول 
  

 )یومیاً /طن (كمیة النفایات  اسم المسلخ الرقم
 ٤٠- ٣٥ )حمودة(یة لتجهیز وتسویق الدواجناألردنالشركة   .١
 ٥٠- ٤٥ )الوطنیة(الشركة الوطنیة للدواجن   .٢
 ٣٠- ٢٥ )الطاحونة(االتحاد للتنمیة الزراعیة    .٣
 ١٣- ١٠ )تمام(الدولیة للدواجن   .٤
 ٢٥- ٢٠ الكبرى انة عمانمسلخ ام  .٥
 ٢- ١ مسلخ مزارع جرش النموذجیة  .٦
 ٣٥- ٣٠ مسلخ الثریا  .٧
 ٥- ٣ مسلخ هاشم  شدیفات  .٨
 ٣- ٢ شركة االتجاه التوفیري لصناعة اللحوم البیضاء  .٩

 ١٠- ٧ مسلخ المروج  .١٠

 

٧٩ 
 

  
  

  كل مسلخ كمیة المخلفات في): ٨- ١٠(جدول 
  

 )یومیاً /طن (كمیة النفایات  اسم المسلخ الرقم
 ٤٠- ٣٥ )حمودة(یة لتجهیز وتسویق الدواجناألردنالشركة   .١
 ٥٠- ٤٥ )الوطنیة(الشركة الوطنیة للدواجن   .٢
 ٣٠- ٢٥ )الطاحونة(االتحاد للتنمیة الزراعیة    .٣
 ١٣- ١٠ )تمام(الدولیة للدواجن   .٤
 ٢٥- ٢٠ الكبرى انة عمانمسلخ ام  .٥
 ٢-١ مسلخ مزارع جرش النموذجیة  .٦
 ٣٥- ٣٠ مسلخ الثریا  .٧
 ٥-٣ مسلخ هاشم  شدیفات  .٨
 ٣-٢ شركة االتجاه التوفیري لصناعة اللحوم البیضاء  .٩

 ١٠-٧ مسلخ المروج  .١٠
  
  
  

  شطة الصناعات حسب النوعنأالناتجة عن غیر الخطرة كمیة المخلفات الصلبة ): ٩- ١٠(جدول        
  

  السنة  المادة
٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ١٤٨  ٩٩٧٨  ٨٦٢  مخلفات مواد كیمأویة صلبة
  ٤٤٦٥  ١١٩١  ٩٦٧  مخلفات بالستیك

  ١٣٨٧٥  ٨٣٦٠  ٨٩٠٧  مخلفات ورقیة
  ٦٠٨٦٣  ...  ...  أخرى

  ٣٧٣  ٤٤٦٣٣  ٣٠٣٦  مخلفات حدیدیة
  ١٠٩١  ٣٧٩  ٢٧.٦  مخلفات غیر حدیدیة

  ١٨٤٨٨  ١٩٥٢٩  ١٠٧٣٦  المجموع
       

  
  
  
  

جدول )10-7(: مسالخ االغنام

كما جرى إنشاء عدد من المصانع إلنتاج مسحوق البروتين الحيواني من مخلفات المسالخ ومحالت بيع الدواجن 
في المملكة ، إذ تقدر كميات مخلفات مسالخ ذبح الدواجن سنوياً ب )60( ألف طن وينتج عن هذه الكمية ما يعادل 
)15( ألف طن مسحوق الدواجن  وتستخدم هذه المادة بنسبة )5%(  من خلطة األعالف النهائية، أي أن هذه الكمية 
تكفي لصنع 300 ألف طن علف جاهز من أصل 1.6 مليون طن تنتج سنويا في األردن. إن هذه التقنية ساعدت في 
حماية البيئة من التلوث ووفرت فرص عمل وعملة صعبة كانت تصرف الستيراد هذه المواد، أنظر ملحق رقم )5( 
مصانع مخلفات الدواجن، حيث تعتمد كمية المخلفات في المسالخ على الذبح في المسلخ وتصل نسبته )%25-%30( 

من إجمالي الذبح.

جدول )10-8(: كمية المخلفات في كل مسلخ

  العام
أعداد 
  الذبحیات

  )( رأس غنم( رأس غنم( 

الوزن التقریبي 
  لهذه األغنام الحیة

  )كغم(

الوزن التقریبي 
للمخلفات الصلبة 

الصالحة (والسائلة معًا 
  )وغیر الصالحة لألكل

  )(كغم(كغم(

الوزن التقریبي 
الصلبة للمخلفات

  غیر الصالحة لألكل
محتویات الكرشة (

  )) (كغم) (كغم) (واألمعاء
  

الوزن التقریبي 
  للمخلفات السائلة

  )( الدم فقط( الدم فقط( 
  )(كغم(كغم(

٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  

  المجموع

)/یومیاً /یومیاً /طن (كمیة النفایات اسم المسلخالرقم
١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.
٧.
٨.
٩.

١٠.
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2.2.1.1.10 الملش الزراعي

لحمايتها  مباشرة  بعد زرعها  األشتال  تغطية  في  المزارعون  يستخدمها  التي  البالستيكية  بالمادة  الملش  ويعرف 
من تقلبات الطقس وحفظ الرطوبة في التربة بما يؤدي إلى تسريع نموها. والتوجد معلومات كافية عن كيفية تخلص 
المزارعين من هذه المواد البالستيكية بطرق آمنة. والشائع أنها تترك في االرض وأحيانا تجري إزالتها إلى مكان 
قريب آخر، فتتطاير في الهواء إلى األراضي المجاورة حيث تعلق باألعشاب والشجيرات لفترة طويلة جدا بخاصة 
أنها غير قابلة للتحلل تحت عوامل الطقس العادية. وتمثل هذه المواد تشوها بصريا وضررا بيئيا يساهم في تردي 
مستوى خصوبة التربة، وعدم نفاذ المياه إلى جوف األرض، ومن ثم يؤدي لتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، 
وتردي نوعية المنتج، إضافة الى أنها تهدد الثروة الحيوانية بالمخاطر وقد تؤدي إلى موتها. ورغم عدم وجود أرقام 
القطاع الزراعي، إال أن تقديرات مديرية الزراعة في وادي األردن تشير  المستخدمة في  البالستيك  دقيقة لكميات 
إلى أن عدد البيوت البالستيكية تزيد عن 70 ألف تحتاج الى ما يقارب 100 ألف طن من البالستيك ثلثها من الملش 
أغطية  أو  االنفاق،  أغطية  أو  المكشوفة،  الزراعات  في  المستخدمة  األطنان  اآلالف من  مئات  إلى  إضافة  االسود، 

التعقيم.

3.1.1.10 النفايات البالستيكية

تمثل النفايات البالستيكية ما نسبته )35%( من مجمل حجم النفايات الصلبة المتولدة في المملكة ويجري فصلها 
يدويا في )12( من أصل )21( مكبا موجودا في المملكة وذلك عن طريق متعهدين مرخصين من قبل أمانة عمان 
التي تجمع في مكاب  البالستيكية  النفايات  ما يحصل فصله 70% من مجمل  نسبة  البلدية. وتمثل  الشؤون  ووزارة 
مجالس الخدمات المشتركة، ومكب الغباوي المدار من قبل / أمانة عمان الذي يستقبل50% من مجمل النفايات الصلبة 
في المملكة، كما يجري فصل جزء معين من النفايات البالستيكية يدويا من الحاويات مباشرة وبطرق عشوائية مما 

يؤثر سلبا على الصحة العامة.

وتكون  غالبا،  المصانع  داخل  تدويرها  فيعاد  نفسها،  البالستيكية  المصانع  الناتجة عن  البالستيكية  المخلفات  أما 
صالحة 100%، وهذا األسلوب متبع على المستوى العالمي. 

وأما العبوات البالستيكية المعدة لالستخدام لمرة واحدة مثل عبوات الزيوت الغذائية، والمياه، والكاسات واألطباق 
البالستيكية، تجمع مع النفايات الصلبة من قبل أمانة عمان، ومن ثم إلى مكب النفايات الصلبة، حيث تجمع من متعهدين 
يعملون في إعادة التدوير بتصريح من أمانة عمان ووزارة الشؤون البلدية، و يجري التخلص من الكميات المتبقية 

بالدفن. 

أما العبوات الخاصة بالمشروبات الغذائية والمصنوعة من البولي إيثلين)PET( ، فتقوم شركات خاصة بجمعها 
وإعادة تدويرها وتحويلها لحبيبات وتصديرها إلى الخارج، وهناك شركات متعددة تقوم بإعادة تدوير األغطية الخاصة 
بالبيوت البالستيكية بعد إنتهاء مدة صالحيتها وكذلك الملش الزراعي وأنابيب الري. وتعتبر األكياس البالستيكية من 
النفايات الخطرة على البيئة كونها مادة ثابتة ال تتحلل بسرعة، بل تحتاج الى سنوات كثيرة للتحلل، األمر الذي يؤدي 

إلى إلحاق األضرار بالقطاع الزراعي، كالتي تنجم عن الملش الزراعي.

4.1.1.10 النفايات الصناعية غير الخطرة

الورق  إلى  المصانع، إضافة  في  العاملين  الناتجة عن  العضوية  المواد  الخطرة  الصناعية غير  النفايات  وتشمل 
والكرتون والبالستيك والعبوات المعدنية ومخلفات األقشمة وغيرها، وتجمع أحيانا مع المخلفات المنزلية، بخاصة 
المصانع القريبة من المنازل. ومن الجدير بالذكر أن للقطاع غير المنظم دور كبير في إعادة تدوير نسبة كبيرة من 

هذه النفايات. ويبين الجدول )10-9( كمية هذه المخلفات.
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جدول )10-9(: كمية المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن أنشطة الصناعات حسب النوع بالطن

5.1.1.10 النفايات اإلنشائية

يوجد داخل حدود أمانة عمان مكبين للنفايات اإلنشائية هما مكب األبيض ومكب الرصيفة القريب من مكب النفايات 
المنزلية السابق. وتنتج هذه النفايات عن أعمال البناء وتسمى الطمم، وال يسمح باستقبالها في مكاب مجالس الخدمات 

المشتركة، وأحيانا يجري التخلص منها عشوائيا عن طريق الوديان.

6.1.1.10 نفايات الموانئ غير الخطرة ) الموانئ البحرية(

العقبة هي الميناء البحري الوحيد في األردن وبوابة إقليمية الستيراد السلع إلى الدول المجاورة ويجري التعامل مع 
زهاء 27 مليون طن سنويا من البضائع عن طريق ميناء العقبة. وفي إطار مسؤولية سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة في تنظيم ومراقبة وتطوير الميناء فهي تقوم عن طريق إدارة مؤسسة الموانئ  بتنظيم استقبال النفايات من 
التلوث من  لمنع  الدولية  المملكة موقعة على االتفاقية  إذ أن  المؤسسة،  إدارة  السفن بواسطة نماذج معتمدة من قبل 
السفن لسنة 1973، وبرتوكول االتفاقية لسنة 1978 مما يلزمها باستقبال النفايات الصلبة من البواخر حسب المالحق 
للتحديدات الواردة بالتوجيهات  المدرجة )1، 4 ،5( من اتفاقية ماربول/78/73 والبضائع المرتبطة بالنفايات وفقاً 
اإلرشادية المتعلقة بتنفيذ الملحق 5 من االتفاقية. وتتخذ االجراءات المتبعة للتعامل مع نفايات السفن على النحو التالي : 

مؤسسة الموانئ :

تقوم مؤسسة الموانئ بتوفير آليات لنقل النفايات والمياه العادمة .	 

ال  يجري توزين النفايات المستلمة من السفن.	 

تقوم المؤسسة بتأجير آلياتها للوكيل البحري على أساس ساعات العمل وليس الوزن.	 

العقبة : مخلفات بضائع غير خطرة مثل األخشاب، ونفايات 	  القادمة الى ميناء  نفايات السفن  تجمع نوعين من 
المطبخ.

يسير التعامل مع النفايات الصلبة ضمن الخطوات التالية:	 

تقديم طلب إلى قسم خدمات الميناء من قبل وكيل اللجنة الفنية موضحاً فيه كمية النفايات والوقت الالزم لنقلها إلى . 1
مكب النفايات.

التأكد من نوعية النفايات وطريقة تجمعيها في أكياس نفايات محكمة األغالق لنقلها الى مكب نفايات العقبة.. 2



271

تصدر شهادة التخلص من النفايات للسفن من قبل وكيل الباخرة وهو جهة مخولة بذلك.. 3

تقدر كمية نفايات السفن اليومية ب نصف طن تقريبا.. 4

الهيئة البحرية األردنية:

تقوم الهيئة باستالم إشعار طلب التخلص من النفايات من السفن )ربان السفينة( قبل الدخول إلى الموانئ األردنية .	 

على ربان السفينة تقديم إشعار بكميات النفايات التي جرى التخلص منها وإال سيتعرض للغرامة .	 

شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية :

تقوم الشركة بتقديم خدمة التخلص من الزيوت العادمة المتولدة على السفن األردنية فقط.	 

وكالء المالحة األردنيين:

يقوم الوكيل باستالم طلب خدمة التخلص من النفايات من ربان السفينة.	 

إستئجار آليات من مؤسسة الموانئ لتلبية طلب ربان السفينة.	 

نقل النفايات إلى المواقع المخصصة لطرحها .	 

تستأجر أحيانا آليات غير تابعة لمؤسسة الموانئ للتخلص من نفايات السفن وبخاصة المياه العادمة المنزلية.	 

2.1.10 النفايات الخطرة

النفايات الخطرة هي )أي مواد ال يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة أو شبكات الصرف الصحي، 
وذلك بسبب خواصها الخطرة، وآثارها الضارة بالبيئة وسالمة الكائنات الحية، وتحتاج إلى وسائل خاصة للتعامل 
معها والتخلص منها(. وقد حدد النظام قائمه من النفايات التي يتعين التحكم بها والتي قد تتولد من قطاع كبير من 
الضارة  المواد  إدارة  المملكة  في  البيئة  وزارة  وتتولى  المنزلية.  وحتى  والزراعية  والتجارية  الصناعية  النشاطات 
والنفايات الخطرة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ومن خالل اللجنة الفنية المعنية بإدارة المواد الضارة والخطرة 
ونقلها وتداولها والتي شكلت بموجب المادة )3( من نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم )24( 

لسنة 2005 حيث تتولى اللجنة المهام التالية و ترفع التوصيات بشأنها للوزير:

تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها.. 1

 إعداد التعليمات المتعلقة بتحديد األسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية الالزمة لنقل المواد الضارة . 2
والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة نفاياتها والتخلص منها.

 اعتماد نماذج التصاريح المتعلقة بجمع المواد والنفايات الخطرة ومدة سريان كل منها.. 3

 اعتماد النماذج المتعلقة بجمع النفايات الضارة والخطرة ونقلها وتخزينها.. 4

 تحديد المواقع المناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة و نفاياتها و التخلص منها . 5

  تخصيص قطع أراض في هذه المواقع لهذه الغاية.. 6

  أي امور أخرى يحيلها الوزير إليها و تحتاج إلى دراسة فنية متخصصة.. 7
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والوزارات  والمدارس  العلمي  البحث  ومراكز  والجامعات  والمستشفيات  المصانع  في  الخطرة  النفايات  تنتج 
والمؤسسات الحكومية وتخزن مبدئيا في موقع تولدها وذلك وفقا لتعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة 
المملكة، من جمع ونقل  النفايات الخطرة في  التي تنظم إدارة  البيئية  التشريعات  البيئة )وهي  بموجب قانون حماية 
وتخزين، ومن ثم التخلص النهائي( بعد تعريفها بملصقات خاصة توضح ماهيتها وكمياتها ودرجة خطورتها، ومن 
ثم التنسيق مع وزارة البيئة لنقل هذه النفايات من مواقع تولدها، إلى مركز معالجة النفايات الخطرة الكائن في مكب 
سواقة على بعد )125( كم من عمان العاصمة، بعد إستيفاء أجور نقل ومعالجة النفايات وفقا لتعليمات إستيفاء األجور 
التي تتقاضاها وزارة البيئة مقابل خدماتها لسنة 2014 والصادرة عن قانون حماية البيئة، أما داخل مركز معالجة 
النفايات الخطرة فتطمر النفايات التي تكون آلية التخلص النهائي منها الطمر، بحفر مبطنة بحيث ال تصل هذه المواد 

إلى التربة أو المياه الجوفية .

بأدوات  إلى معالجة كيماوية أو فيزيائية أو حرق، فتخزن في مخازن خاصة ومجهزة  التي تحتاج  النفايات  أما 
السالمة العامة للعاملين في الموقع وذلك لحين اإلنتهاء من مرحلة الخصخصة للمشروع بمشاركة الحكومة األردنية 

ممثلة بوزارة البيئة.       

تولدها في  الخطرة ومواقع  النفايات  تولد  بدراسات حول موضوع معدل  الشركات األجنبية  قامت عدد من  كما 
المملكة منها:    

المشروع 	  موقع  المعالجة  لوحدات  أولية  كميات، تصاميم  )أنواع،  المملكة  في  الصناعية  النفايات  تقدير  دراسة 
)جيولوجيا وبيئيا( /الشركة الدنمركية )COWI والجمعية العلمية الملكية( لسنة 1994.

دراسة تقييم األثر البيئي الشاملة/الشركة األلمانية  )Fichtner+CEC(/ لسنة 2003. 	 

1.2.1.10 النفايات الصناعية الخطرة

وهي النفايات المتولدة نتيجة نشاط صناعي داخل المنشآت الصناعية أو أي مواد خطرة )تالفة، منتهية الصالحية، 
الوزارات  كافة  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  قامت  وقد  الصلة(،  ذات  األردنية  والمقاييس  للمواصفات  مطابقة  غير 
والجهات ذات الصلة بإنشاء نظام معلوماتي إلدارة المواد الخطرة يحتوي على المعلومات التي تتعلق بالمواد الخطرة 
والنفايات الخطرة وإدارتها، يمكن الوصول اليه من خالل الموقع االلكتروني)www.hsms.jo.com(. ويدعم النظام 
تكامل عمل الوزارات ويسهل ويحسن تعاونها في إدارة ومراقبة المواد الكيماوية، حيث يعتبر مصدراً مهماً لالستعالم 
داخلياً،  المعلومات وتوثيقها  تبادل  قدراتها وآلياتها في  المعنية. ويعمل على رفع  الجهات  لكافة  الخطرة  المواد  عن 
ويوفر االحصاءات الالزمة بصورة لحظية ألصحاب القرار بإعطائهم صورة ملخصة ومتكاملة عن أنواع وأماكن 
وكميات المواد الخطرة المستخدمة داخل حدود المملكة. ويمثل النموذج الريادي األول لإلدارة االلكترونية المتكاملة 
الكيماوية الخطرة من أدوية ومبيدات ومخصبات ومواد كيماوية  المواد  بإدارة  والنواة األساسية األولى فيما يتعلق 
أخرى، ويمتاز بمرونة وقدرة على النمو واستيعاب وضم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية مستقبالً. ويحتوي 
النظام المعلوماتي على قائمة المراجع الضرورية إلدارة النفايات والمواد الخطرة، وأهمها الدليل اإلرشادي المبسط 

الذي يمكن استعماله من قبل مولدي النفايات في عملية إدارة النفايات الخطرة لديهم والمتضمن اإلرشادات التالية :
كيف تحدد فيما إذا كانت النفاية خطرة؟

تأكد إذا كانت إحدى النفايات مدرجة ضمن فئات النفايات في المرفق األول من تعليمات النفايات الخطرة المحظورة 	 
والمقيدة لعام 2014 والصادرة بموجب أحكام المادة 6/ب من قانون حماية البيئة رقم 2006/56.

تفحص الملصقات ووثائق الشحن للمواد التي تستخدمها في عملياتك االنتاجية.	 

أنظر إذا كانت النفايات التي لديك تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد التي لديها الصفات التالية: أكالة، متفجرة، 	 
ملتهبة، مؤكسدة، سامة، مهيجة، مشتعلة، متفاعلة، معدية.

إبحث عنها على 	  أو   )Material Safety Data Sheet, MSDS( العامة السالمة  تأكد من وثيقة معلومات 
. )www.msdssearch.com(اإلنترنت مثل موقع
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  شطة الصناعات حسب النوعنأناتجة عن الغیر الخطرة كمیة المخلفات الصلبة ): ٩- ١٠(جدول        

  

  المادة
  السنة

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
یة أو مخلفات مواد كیم

  صلبة
      ١٤٨  ٩٩٧٨  ٨٦٢  

  ٤٤٦٥  ١١٩١  ٩٦٧        مخلفات بالستیك
  ١٣٨٧٥  ٨٣٦٠  ٨٩٠٧        مخلفات ورقیة

  ١٨٤٨٨  ١٩٥٢٩  ١٠٧٣٦        المجموع
  ٦٠٨٦٣  ...  ...        أخرى

  ٣٧٣  ٤٤٦٣٣  ٣٠٣٦        مخلفات حدیدیة
  ١٠٩١  ٣٧٩  ٢٧.٦        مخلفات غیر حدیدیة

  
       

  
  واع النفایات الخطرةنأ)١٠- ١٠(جدول 

  
  طریقة االتالف  الصنف الفرعي  ةتركیبة النفایة الرئیس

  ترمید  مهلجنة  عضویة سائلة
  غیر مهلجنة

  مهلجنة  عضویة صلبة
  غیر مهلجنة

  غیر عضویة سائلة
  غیر عضویة صلبة

  معالجة  فاعلةمت
  طمر  غیر متفاعلة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وللمساعدة على تحديد طبيعة النفاية المولدة، يمكن إتباع الخطوات الموضحة تاليا:

شكل )10-2( تحديد طبيعة النفاية المولدة

وفيما يخص اإلدارة المتكاملة للنفايات الخطرة فيجب أن تتخذ الخطوات التالية حسب األولوية في الترتيب اآلتي:

تجنب إنتاج النفاية. . 1
على أنه سوف ينتج نفاية في الغالب، ويجب أن تكون األولوية في تقليص إنتاج النفاية.. 2
إعادة استعمال النفاية أو استعمال مواد أولية في الصناعة تضمن إمكانية إعادة استعمال النفاية بعد تولدها.. 3
إعادة تدوير النفاية أو استعمال مواد أولية تضمن إمكانية إعادة تدوير النفاية عند تولدها.. 4
المكونة . 5 الكيميائية  )العناصر  الذرية األصلية  والكميائية  الفيزيائية  النفاية في حالتها  األولية من  المواد  إسترداد 

للنفاية( أو إسترداد الطاقة من النفايات. 
إعادة التفكير وجرد كل اإلجراءات المتخذة سابقاً وتقييمها ثم إتخاذ القرار األمثل حسب ما هو متوفر من تقنيات . 6

وسوق وأدوات في عملية إدارة النفايات.

ال يمكن تنفيذ جميع الخطوات أعاله دون تخصيص كادر مؤهل ليقوم بهذه العملية وبخاصة في المنشآت الصناعية 
الكبيرة. 

وتقسم النفايات الخطرة إلى أنواع متعددة كما يوضح جدول )10-10(، ويبين جدول )10-11( النفايات المنقولة 
إلى مركز معالجة النفايات الخطرة خالل الفترة 2014-2007.

جدول )10-10( أنواع النفايات الخطرة
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 .تفحص الهمصقات ككثائؽ الشحف لمهكاد التي تستخدهٍا في عهمياتؾ االىتااية -
ذا كاىت الىفايات التي لديؾ تحتكم عمِ كاحدة أك أكثر هف الهكاد التي لديٍا الصفات التالية - : أىظرا 

 .أكالة، هتفارة، همتٍبة، هؤكسدة، ساهة، هٍياة، هشتعمة، هتفاعمة، هعدية
أك إبحث  (Material Safety Data Sheet, MSDS) تأكد هف كثيقة هعمكهات السبلهة العاهة -

 . (www.msdssearch.com)عىٍا عمِ اإلىترىت هثؿ هكقع
: كلمهساعدة عمِ تحديد طبيعة الىفاية الهكلدة، يهكف إتباع الخطكات الهكضحة تاليا

 
 

كفيها يخص اإلدارة الهتكاهمة لمىفايات الخطرة فياب أف تتخذ الخطكات التالية حسب األكلكية في الترتيب 
 :اآلتي
 عمِ أىً .تاىبإىتاج الىفاية (1
 .سكؼ يىتج ىفاية في الغالب، كياب أىتككف األكلكية في تقميص إىتاج الىفاية (2
إعادة استعهاؿ الىفاية أكاستعهاؿ هكاد أكلية في الصىاعة تضهف إهكاىية إعادة استعهااللىفاية بعد  (3

 .تكلدٌا
 .إعادة تدكير الىفاية أكاستعهاؿ هكاد أكلية تضهف إهكاىية إعادة تدكير الىفاية عىد تكلدٌا (4
العىاصر الكيهيائية )إسترداد الهكاد األكلية هف الىفاية في حالتٍا الفيزيائية كالكهيائية الذرية األصمية  (5

سترداد الطاقة هف الىفايات (الهككىة لمىفاية . أكا 

  طریقة االتالف  الصنف الفرعي  تركیبة النفایة الرئیسةتركیبة النفایة الرئیسةتركیبة النفایة الرئیس
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  ٢٠١٤-٢٠٠٧لى مركز معالجة النفایات الخطرة خالل الفترة إالنفایات المنقولة ) ١١- ١٠(جدول 

 طریقة المعالجة نوع النفایة الوحدة الكمیة القطاع  السنة
نفایات دوائیة    ٢٠١٤

ومخلفات 
 الصناعات الدوائیة

وتالفة وغیر أدویة مرتجعة  )٣م( ٢٤٨٧.٣٦
، مطابقة للمواصفات

مخلفات صناعیة ومواد خام 
 مذیبات عضویة، تالفة

 ترمید

نفایات غیر عضویة  )٣م( ١٧٨٠.٨١٥ جهات مختلفة
 وعضویة

 جمیع طرق المعالجة

& بطاریة سائلة ٤٦٤&قطعة كهربائیة ١٧٤& لمبة  ٥٠& لمبات  ٣م٢& ٣م ٤٢٦٨.١٧٥  المجموع
  اطار ٣٢٠

ئیة  نفایات دوا  ٢٠١٣
ومخلفات 

 الصناعات الدوائیة

أدویة مرتجعة وتالفة وغیر  )٣م( ١٦١٣
، مطابقة للمواصفات

مخلفات صناعیة ومواد خام 
 مذیبات عضویة، تالفة

ـــــــــویة  )٣م( ٢٢٦١ جهات مختلفة ــــــــــــر عضــــ ــــــات غیـ نفایـــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

لمبـات  ٣م١& فایـات الكترونیـة قطعـة ن ٤٩٩& اطارات ٣٣٦& بطاریات  ٥٣٥& ٣م ٣٨٧٤  المجموع
  نیون

ـــــــة    ٢٠١٢ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
 الصناعات الدوائیة

أدویـــة مرتجعـــة وتالفـــة وغیـــر  )٣م( ١٦٧٥.٩٥٩٥
ـــــــــــــفات ـــــــــــــة للمواصــــــــ ، مطابقـــــــ

مخلفـات صـناعیة ومـواد خــام 
 مذیبات عضویة، تالفة

 ترمید

ـــــــــویة  )٣م( ٢٣٦٩.٨٨٢٥ جهات مختلفة ــــــــــــر عضــــ ــــــات غیـ نفایـــــــ
 وعضویة 

 لجةجمیع طرق المعا

ــــــائي  ٥٢٨٨& ٣م٤٠٤٥.٨٤٢  المجموع ــــه  ٧٤٣& جهــــــــاز كهربــ ـــن  ٥& بطاریــــــــة  ٢٨٥٦& لمبــــ طـــــ
  اطار٤٠١& بطاریات سائلة مستهلكة

ـــــــة    ٢٠١١ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
 الصناعات الدوائیة

أدویـــة مرتجعـــة وتالفـــة وغیـــر  )٣م( ١٧٣١.٦٨
ـــــــــــــفات ـــــــــــــة للمواصــــــــ ، مطابقـــــــ

مخلفـات صـناعیة ومـواد خــام 
 مذیبات عضویة، تالفة

ـــــــــویة  )٣م( ١٧٢٣.٨٩٨٥ جهات مختلفة ــــــــــــر عضــــ ــــــات غیـ نفایـــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

 تشوكأو اطار ك ٦٠& بطاریة  ٥٢& ٣م ٣٤٥٥.٥٧٣٥ المجموع

ترمید
 

ترمید
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ـــــــة    ٢٠١٠ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــــة مرتجعــــة وتالفــــة وغیــــر   )٣م(  ١٨٩٠
مخلفـات ، مطابقة للمواصـفات

ـــواد خـــــام تالفـــــ ، ةصـــــناعیة ومــ
  مذیبات عضویة

  ترمید

ــــــــــویة  )٣م(  ٤٨٤  جهات مختلفة ــــــات غیــــــــــــــر عضــــ نفایــــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة ٩٦٨& ) ٣م ٢٣٧٤(  المجموع 
ـــــــة    ٢٠٠٩ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ

ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــــة مرتجعــــة وتالفــــة وغیــــر   )٣م(  ٥٥٠.١٩
مخلفـات ، مطابقة للمواصـفات

ــة ، صـــــناعیة ومـــــواد خـــــام تالفـــ
  ذیبات عضویةم

  ترمید

ــــــــــویة  )٣م(  ١٥٧٩.٨١  جهات مختلفة ــــــات غیــــــــــــــر عضــــ نفایــــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة ٦٣٠& ٣م ٢١٣٠  المجموع
٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ـــــــة   ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــــة مرتجعــــة وتالفــــة وغیــــر   )٣م(  ٣٨١.٦٠٢٥
مخلفـات ، مطابقة للمواصـفات

ـــواد خـــــام ت ، الفـــــةصـــــناعیة ومــ
  مذیبات عضویة

  ترمید

ــــــــــویة  )٣م(  ٧٦٦.٧٩٣٢  جهات مختلفة ــــــات غیــــــــــــــر عضــــ نفایــــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة ١٧٣٨&  ١١٤٨.٣٩  المجموع

ـــــــة    ٢٠٠٧ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــة مرتجعـــة وتالفـــة وغیـــر   )٣م(  ١٧٧.٩
ــــــــــــفات ـــــــــــــة للمواصــــــــ ، مطابقــــــ

مخلفات صناعیة ومـواد خـام 
  مذیبات عضویة، فةتال

  ترمید

ــــــــویة  )٣م(  ٢٥.٦٠١  جهات مختلفة ـــــــات غیــــــــــــر عضــــ نفایـــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة سائلة ١٢٣٨& ٣م ٢٠٣.٥٠٥  المجموع

جدول )10-11( النفايات المنقولة إلى مركز معالجة النفايات الخطرة خالل الفترة 2014-2007

طریقة المعالجةنوع النفایةالوحدةالكمیةالقطاع  السنة
٢٠١٤  

٢٠١٣  

٢٠١٢  

٢٠١١  

٢٠١٠  
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  ٢٠١٤-٢٠٠٧لى مركز معالجة النفایات الخطرة خالل الفترة إالنفایات المنقولة ) ١١- ١٠(جدول 

 طریقة المعالجة نوع النفایة الوحدة الكمیة القطاع  السنة
نفایات دوائیة    ٢٠١٤

ومخلفات 
 الصناعات الدوائیة

وتالفة وغیر أدویة مرتجعة  )٣م( ٢٤٨٧.٣٦
، مطابقة للمواصفات

مخلفات صناعیة ومواد خام 
 مذیبات عضویة، تالفة

 ترمید

نفایات غیر عضویة  )٣م( ١٧٨٠.٨١٥ جهات مختلفة
 وعضویة

 جمیع طرق المعالجة

& بطاریة سائلة ٤٦٤&قطعة كهربائیة ١٧٤& لمبة  ٥٠& لمبات  ٣م٢& ٣م ٤٢٦٨.١٧٥  المجموع
  اطار ٣٢٠

ئیة  نفایات دوا  ٢٠١٣
ومخلفات 

 الصناعات الدوائیة

أدویة مرتجعة وتالفة وغیر  )٣م( ١٦١٣
، مطابقة للمواصفات

مخلفات صناعیة ومواد خام 
 مذیبات عضویة، تالفة

ـــــــــویة  )٣م( ٢٢٦١ جهات مختلفة ــــــــــــر عضــــ ــــــات غیـ نفایـــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

لمبـات  ٣م١& فایـات الكترونیـة قطعـة ن ٤٩٩& اطارات ٣٣٦& بطاریات  ٥٣٥& ٣م ٣٨٧٤  المجموع
  نیون

ـــــــة    ٢٠١٢ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
 الصناعات الدوائیة

أدویـــة مرتجعـــة وتالفـــة وغیـــر  )٣م( ١٦٧٥.٩٥٩٥
ـــــــــــــفات ـــــــــــــة للمواصــــــــ ، مطابقـــــــ

مخلفـات صـناعیة ومـواد خــام 
 مذیبات عضویة، تالفة

 ترمید

ـــــــــویة  )٣م( ٢٣٦٩.٨٨٢٥ جهات مختلفة ــــــــــــر عضــــ ــــــات غیـ نفایـــــــ
 وعضویة 

 لجةجمیع طرق المعا

ــــــائي  ٥٢٨٨& ٣م٤٠٤٥.٨٤٢  المجموع ــــه  ٧٤٣& جهــــــــاز كهربــ ـــن  ٥& بطاریــــــــة  ٢٨٥٦& لمبــــ طـــــ
  اطار٤٠١& بطاریات سائلة مستهلكة

ـــــــة    ٢٠١١ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
 الصناعات الدوائیة

أدویـــة مرتجعـــة وتالفـــة وغیـــر  )٣م( ١٧٣١.٦٨
ـــــــــــــفات ـــــــــــــة للمواصــــــــ ، مطابقـــــــ

مخلفـات صـناعیة ومـواد خــام 
 مذیبات عضویة، تالفة

ـــــــــویة  )٣م( ١٧٢٣.٨٩٨٥ جهات مختلفة ــــــــــــر عضــــ ــــــات غیـ نفایـــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

 تشوكأو اطار ك ٦٠& بطاریة  ٥٢& ٣م ٣٤٥٥.٥٧٣٥ المجموع

ترمید
 

ترمید
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ـــــــة    ٢٠١٠ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــــة مرتجعــــة وتالفــــة وغیــــر   )٣م(  ١٨٩٠
مخلفـات ، مطابقة للمواصـفات

ـــواد خـــــام تالفـــــ ، ةصـــــناعیة ومــ
  مذیبات عضویة

  ترمید

ــــــــــویة  )٣م(  ٤٨٤  جهات مختلفة ــــــات غیــــــــــــــر عضــــ نفایــــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة ٩٦٨& ) ٣م ٢٣٧٤(  المجموع 
ـــــــة    ٢٠٠٩ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ

ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــــة مرتجعــــة وتالفــــة وغیــــر   )٣م(  ٥٥٠.١٩
مخلفـات ، مطابقة للمواصـفات

ــة ، صـــــناعیة ومـــــواد خـــــام تالفـــ
  ذیبات عضویةم

  ترمید

ــــــــــویة  )٣م(  ١٥٧٩.٨١  جهات مختلفة ــــــات غیــــــــــــــر عضــــ نفایــــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة ٦٣٠& ٣م ٢١٣٠  المجموع
٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ـــــــة   ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــــة مرتجعــــة وتالفــــة وغیــــر   )٣م(  ٣٨١.٦٠٢٥
مخلفـات ، مطابقة للمواصـفات

ـــواد خـــــام ت ، الفـــــةصـــــناعیة ومــ
  مذیبات عضویة

  ترمید

ــــــــــویة  )٣م(  ٧٦٦.٧٩٣٢  جهات مختلفة ــــــات غیــــــــــــــر عضــــ نفایــــــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة ١٧٣٨&  ١١٤٨.٣٩  المجموع

ـــــــة    ٢٠٠٧ ــــات دوائیـــــــ نفایــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــــ ــــــــــــ ومخلفــــــــــ
  الصناعات الدوائیة

أدویــة مرتجعـــة وتالفـــة وغیـــر   )٣م(  ١٧٧.٩
ــــــــــــفات ـــــــــــــة للمواصــــــــ ، مطابقــــــ

مخلفات صناعیة ومـواد خـام 
  مذیبات عضویة، فةتال

  ترمید

ــــــــویة  )٣م(  ٢٥.٦٠١  جهات مختلفة ـــــــات غیــــــــــــر عضــــ نفایـــــ
 وعضویة 

 جمیع طرق المعالجة

  بطاریة سائلة ١٢٣٨& ٣م ٢٠٣.٥٠٥  المجموع

تحليل محتوى الجدول:

معدل كميات النفايات الدوائية وما في حكمها والمنقولة الى مركز معالجة النفايات الطبية يساوي معدل كميات . 1
النفايات األخرى تقريباً، ويعود ذلك إلى عدد من األسباب:

الصناعات 	  إلى  األدوية  ومستودعات  الصيدالنية  األبحاث  ومختبرات  الدوائية  الصناعات  شركات  نسبة 
األخرى في األردن مرتفعة جدا، وهو قطاع نما بشكل كبير بسبب الطلب المرتفع من قبل المرافق الصحية، 
حيث سجل األردن مرتبة رابع أكبر دولة في العالم في السياحة العالجية السريرية، وبذلك تكون حصة هذا 

النوع من النفايات تساوي جميع أنواع النفايات االخرى.

إسترداد 	  الشركة  تستطيع  إتالفها  ما جرى تسجيل  إذا  التجميل،  الصالحية ومواد  منتهية  أو  التالفة  األدوية 
الضريبه أو اإلعفاء من الجمرك، إذا كانت الشركة تمارس عملها في المناطق الحرة، ومن ثم ينفذ إتالف 
جميع تلك النفايات الدوائية لدى مركز معالجة النفايات الخطرة ليسجل اإلتالف بشكل رسمي يضمن إسترداد 
جميع  إتالف  توثيق  يجري  الموثق  الرسمي  اإلتالف  لعملية  المادي  المردود  وبسبب  للشركات،  الضريبة 
النفايات الناتجه من هذا النشاط، وال تذهب الى جهات أخرى أو تطرح في مواقع غير مخصصة لها، حيث 
أن الكثير من النفايات الخطرة، ال تصل الى مركز معالجة النفايات الخطرة، ألن العملية مكلفة بالنسبة لمولد 

النفاية.

إن شهادات االعتماد التي تطلب من الصناعات الدوائية وما يقع في حكمها من شهادات اآليزو وغيرها، 	 
صارمة وتفرض على شركات الصناعات الدوائية توثيق جميع إتالفاتها بشكل رسمي وصديق للبيئة.

طریقة المعالجةنوع النفایةالوحدةالكمیةالقطاع  السنة
٢٠٠٩  

٢٠٠٨  
  
  
  
  
  
    

  
٢٠٠٧  ٢٠٠٧    
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تعزى الزيادة في كميات النفايات المنقولة إلى مركز معالجة النفايات الخطرة من عام 2007 وحتى عام 2012، . 2
ثم استقرارها عند معدل  4000 م3 سنوياً، لعدد من األسباب:

الزيادة من 2007 وحتى 2012 ناتجة عن عدم معرفة الكثير من الجهات بعملية اإلتالف عن طريق وزارة 	 
البيئة، ومن خالل تزايد الوعي بالعملية زادت كمية اإلتالف حتى عام 2012 وهو أعلى من عام 2013.

بدأت كمية النفايات تستقر ابتداء من عام 2012، ويبدو أن هذه الكمية هي أعلى كمية نفايات خطرة ممكن 	 
أن تتولد في المملكة.

من 	  الكثير  لدى  النفايات  من  الطاقة  وإسترداد  التدوير،  لعمليات  االقتصادية  والجدوى  المتزايد،   الوعي 
مولديها، ساهم في تقليل كميات النفايات المتولدة في األردن.

التباطؤ االقتصادي وتضرر الكثير من الصناعات وتوقفها جزئيا أو كليا عن االنتاج، ساهم في تقليل تولد 	 
النفايات المرافقة لعمليات االنتاج.

الكثير من النفايات الناتجة عن الصناعات الكيماوية تذهب للتصدير مثل النفايات الفينولية التي كانت ترسل 	 
الى مركز معالجة النفايات الخطرة من قبل شركة برومين األردن، وتصدر حاليا للخارج، وقد قامت شركة 
برومين األردن باعادة تغليف النفايات المتواجدة سابقا في مركز معالجة النفايات الخطرة وتصديرها للخارج.

تشير التوقعات المستقبلية أن كميات النفايات الواردة لمركز معالجة النفايات الخطرة تتجه نحو االنخفاض نتيجة . 3
عدد من العوامل هي:

يحتفظ األردن بمرتبة متقدمة من ناحية السياحة العالجية السريرية على المستوى العالمي، لذلك فإن كميات 	 
األدوية منتهية الصالحية والمواد األولية التي تدخل في صناعتها ستنخفض بشكل كبير )وهذا الجزء االكبر 
البحوث  ومختبرات  الدوائية  الصناعات  عن  الناتجة  العضوية  المذيبات  ولكن  الصيدالنية(،  النفايات  من 
الصيدالنية ستزداد، ولكنها الجزء االقل من النفايات الصيدالنية، أما بالنسبة للنفايات الطبية فمن المتوقع أن 

تزداد لعدد من األسباب منها زيادة عدد الالجئين وزيادة أعداد طالبي السياحة العالجية السريرية.

االرتفاع في وفرة أفضل التكنولوجيات المتاحة لعمليات حرق النفايات الخطرة وأهمها مصانع األسمنت )من 	 
المواصفات والمقاييس على إستصدار مواصفة اإلسمنت األخضر  الى طاقة(، حيث تعكف مؤسسة  نفاية 
الخطرة  النفايات  ليكون من  إنتاج اإلسمنت  المستعمل في عملية  الوقود  والتي تفرض نسبة 5% من خليط 
باإلضافة إلى مواصفة الحديد األخضر لمصانع الحديد، وبالتالي فإن هذه المواصفة تفرض على أي مصنع 

يريد تطبيقها بضرورة استهالك كمية 5% من خليط وقوده من النفايات الخطرة.

دخول العديد من أنواع التكنولوجيا الحديثة التي  رخص عملها في األردن مثل إنتاج الديزل من النفايات 	 
)المطاط والكوشوك والبالستيك(.

زيادة مرافق إعادة التدوير )مصانع تدوير بطاريات الرصاص السائلة المستهلكة، مصانع تكرير الزيوت 	 
المعدنية المستهلكة ، مصانع توليد الديزل الحيوي من اإلطارات المستهلكة، وغيرها(.

إزدياد الوعي من قبل منتجي النفايات بأهمية االدارة السليمة التي تقلص من الخسائر من خالل تقليل إنتاج 	 
النفايات لديهم.

التطور التكنولوجي المستمر مثل استعمال بعض مختبرات البحوث الصيدالنية ألجهزة تحليل تعتمد على 	 
الطيف الفيزيائي وال تعتمد على المذيبات العضوية وبالتالي تجنب إنتاج نفايات مثل الميثانول واإليثانول 
واإلسيتونايترايل الملوثة بالعينات الدوائية والناتجة عن أجهزة التحليل HPLC  مع إمكانية تركيب وحدات 

HPLC.  تدوير على نفس أجهزة التحليل المخبري
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بالتشريعات 	  الخاص  المستمر  والتطوير  الخطرة  النفايات  إنتاج  لتقليل  المستمرة  الحكومية  التشريعات 
والمواصفات البيئية و)اآليزو( لتقليل إنتاج النفايات الخطرة لدى منتجي النفايات.

التطور المستمر في تجنب عملية استخدام المواد األولية التي ينتج عنها نفايات خطرة واستخدام بدائل صديقة 	 
للبيئة مثل تقليص استخدام الزئبق في حشوات األسنان لدى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع 

الخاص واستبدالها بحشوات صديقة للبيئة، وغيرها من الحاالت الكثيرة في الصناعة.

االتفاقيات الدولية التي فرضت حظر الكثير من المواد األولية التي ينتج عنها نفايات خطرة، مثل زيوت الـ  	 
PCBs.

إتخاذ إجراءات صارمة تجاه البضائع المستوردة غير المطابقة للمواصفات بإعادة تصديرها لبلد المنشأ وعدم 	 
إتالفها داخل األردن.

الزيادة في عدد المرخصين لغايات تصدير بطاريات الرصاص السائلة المستهلكة.	 

الزيادة في التدريب والوعي لدى القائمين على إدارة النفايات الخطرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.	 

المؤشر:

النفايات الخطرة  الواردة لمركز معالجة  النفايات الخطرة  تقليل  النفايات الخطرة هو في  إدارة  مؤشر األداء في 
بإتجاه )الصفر( باستخدام جميع االدوات المشروعة والمتاحة. وقد بدأت كميات النفايات الواردة إلى مركز معالجة 
النفايات الخطرة/سواقة تستقر منذ عام 2012، ثم انخفضت عام 2013 بشكل طفيف. علما بأن قسم البيئة في دائرة 
اإلحصاءات العامة قام بتنفيذ مسوحات ميدانية  سنوية لمجموعة من األنشطة الصناعية الخطرة وغير الخطرة لتقدير 
كمية النفايات المنتجة حسب طبيعة النشاط، واستخدم أسلوب المعاينة الطبقية حيث قسمت المنشآت االقتصادية حسب 
عدد العاملين إلى 5 طبقات واستخدمت العينة ذات التوزيع المتناسب مع الحجم داخل كل طبقة.  وتبين الجدول )10-
12(، )10-13( كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن أنشطة الصناعات الخطرة وغير الخطرة حسب النوع )بالطن(. 

جدول )10-12( كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن أنشطة الصناعات الخطرة حسب النوع بالطن

*مستثنى الفسفوجبسوم الذي يعد مخلفات شبه صلبة
**مستثنى إعادة التدوير داخل المصنع
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جدول )10-13( كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن أنشطة الصناعات غير الخطرة حسب النوع بالطن

                        * 110 ألف طن بيع

2.2.1.10 النفايات االلكترونية

التي  الفرعية  وأجزائها  وملحقاتها  ومكوناتها  ونفاياتها  والتالفة  المستهلكة  واإللكترونية  الكهربائية  المعدات  هي 
يتخلص منها المنتج والمستهلك بالبيع أو التبرع أو اإلتالف أو تقديمها كهبة أوهدية .وتشمل األعمال واإلجراءات التي 

قامت بها الوزارة خالل الفترة )2007–2014(

تخصيص مخزن للنفايات االلكترونية في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة.. 1

تضمين النفايات االلكترونية في قائمة مفصلة وتحديد رسوم إتالفها من خالل إصدار تعليمات إستيفاء األجور التي . 2
تتقاضاها وزارة البيئة مقابل تقديم خدماتها لسنة 2014.

ضمن الجهود الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، وبخاصة النفايات الكهربائية وااللكترونية، قامت وزارة البيئة . 3
بتنفيذ مشروع من خالل برنامج األمم المتحدة للبيئة-اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود )مبادرة 
االنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  مع  وبالتعاون   ،)PACE( االلكترونية  النفايات  من  التخلص  أجل  من  الشراكة 
)UNDP(، وإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل جميع البيانات الخاصة بالنفايات االلكترونية )المجمعين، المدورين، 

المجددين، المنتجين، كميات النفايات المصدرة(.

سواقـة  في  الخطـرة  النفايـات  معاجة  مركز  إلى  المنقولة  اإللكترونية  النفايات  كمية   )14-10( جدول  ويبين 
.)2014–2007(
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75 
 

  )٢٠١٤–٢٠٠٧(سواقة /نفایات الخطرةمركز معالجة الالى لكترونیة المنقولة االالنفایات ) ١٤- ١٠(جدول 
  

  األردنطریقة االتالف الممكنة في   االجراء المتخذ  كمیة النفایات عدد  السنة
  التخزین  لمبة عدد ٥٠& لمبات  ٣م٢  ٢٠١٤

  
  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة

  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  قطعة كهربائیة ١٧٤
  یرالتدو   بطاریة سائلة٤٦٤

  التدویر  التخزین  بطاریات سائلة ٥٣٥  ٢٠١٣
  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  قطعة نفایات الكترونیة ٤٩٩

  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  لمبات نیون ٣م١
  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  التخزین  جهاز كهربائي ٥٢٨٨  ٢٠١٢

  .دات المعالجةالتخزین لحین توفر وح  لمبه ٧٤٣
طن بطاریات  ٥& بطاریة  ٢٨٥٦

  سائلة مستهلكة
  التدویر

  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ٥٢  ٢٠١١
  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ٩٦٨  ٢٠١٠
  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ٦٣٠  ٢٠٠٩
  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ١٧٣٨  ٢٠٠٨
  تدویرال  التخزین  بطاریة سائلة ١٢٣٨  ٢٠٠٧

  
  )عدد(كمیة النفایات اإللكترونیة حسب النشاط ) ١٥- ١٠(جدول 

  
  السنة  النشاط

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٦٠٥٦  ٦٣٧٧          صناعي

  ٨٧٤٣  ١٣٦٢٨          فنادق وتعلیم
  ٣٨٨٩  ٩٩٤٦  *٢٢٩٧٢        مالیة وتأمین

  ٢٩٦٤  ٤٠٥٩          ة البرمجیاتانصی
  ٢١٦٥٢  **٣٤٠١٠          المجموع

  
  سنوات األخیرة ٥ة البرمجیات خالل الانكمیة النفایات اإللكترونیة في نشاطي المالیة والتأمین وصی* 
  سنوات األخیرة ٥الكمیة خالل ال**

جدول )10-14( النفايات االلكترونية المنقولة الى مركز معالجة النفايات الخطرة/ سواقة )2007–2014(

وتشمل النفايات االلكترونية أجهزة الكمبيوتر وتوابعه مثل؛ الكاميرا ولوحة المفاتيح والماسح الضوئي والطابعات 
الفيديو  وألعاب  النسخ  وآالت  والفاكسات  والفيديو  الصوت  ومعدات  المدمجة  األقراص  ومشغالت  الفيديو  وأجهزة 
وغيرها. وتنبع أهمية إدارة النفايات االلكترونية من خطرها المتزايد على البيئة وذلك لتضاعف كمياتها، إذ يتزايد 
سرعة  هو  النفايات  هذه  معدالت  إزدياد  وراء  فالسبب  حقيقية،  مشكلة  منها  التخلص  يجعل  حد  إلى  األجهزة  عدد 
التخلص  أو  تصليحها  على  استبدالها  تفضيل  على  المستهلك  تشجع  التي  الرخيصة  واألسعار  التكنولوجي  التطور 
منها للحصول على منتجات أكثر تطوراً. تحتوي االلكترونيات على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما 
المواد  والنحاس،  والكروم  والكادميوم  الزرنيخ  مثل  الثقيلة  المعادن  كلورايد،  فينيل  البولي  المكلورة،  المذيبات  فيها 

البالستيكية والغازات، وتعد عملية إعادة التدوير أفضل الطرق للتخلص من النفايات االلكترونية عالميا.

ينفذ قسم البيئة/دائرة االحصاءات العامة العديد من المسوحات الميدانية على مستوى المملكة ولمختلف األنشطة 
االقتصادية وذلك لتوفير بيانات عن كمية النفايات المنتجة حسب النشاط ومن بين هذه الدراسات: دراسة كمية النفايات 
االلكترونية لنشاط صيانة البرمجيات ونشاط المالية والتأمين عن طريق عينة طبقية ممثلة على مستوى اإلقليم وفيما 

يلي أبرز النتائج موضحة في جدول )10-15( كمية النفايات اإللكترونية حسب النشاط:

  طریقة االتالف الممكنة في األردنطریقة االتالف الممكنة في األردنطریقة االتالف الممكنة في   االجراء المتخذ  كمیة النفایات عدد  السنة
٢٠١٤  

بطاریات سائلة ٥٣٥  ٢٠١٣

  جهاز كهربائي ٥٢٨٨  ٢٠١٢

  بطاریة سائلة ٥٢  ٢٠١١
٢٠١٠  
٢٠٠٩  
  بطاریة سائلة ١٧٣٨  ٢٠٠٨
  بطاریة سائلة ١٢٣٨  ٢٠٠٧
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  )٢٠١٤–٢٠٠٧(سواقة /معالجة النفایات الخطرةمركز الى لكترونیة المنقولة االالنفایات ) ١٤- ١٠(جدول 
  

  األردنطریقة االتالف الممكنة في   االجراء المتخذ  كمیة النفایات عدد  السنة
  التخزین  لمبة عدد ٥٠& لمبات  ٣م٢  ٢٠١٤

  
  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة

  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  قطعة كهربائیة ١٧٤
  التدویر  سائلةبطاریة ٤٦٤

  التدویر  التخزین  بطاریات سائلة ٥٣٥  ٢٠١٣
  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  قطعة نفایات الكترونیة ٤٩٩

  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  لمبات نیون ٣م١
  .التخزین لحین توفر وحدات المعالجة  التخزین  جهاز كهربائي ٥٢٨٨  ٢٠١٢

  .لحین توفر وحدات المعالجةالتخزین   لمبه ٧٤٣
طن بطاریات  ٥& بطاریة  ٢٨٥٦

  سائلة مستهلكة
  التدویر

  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ٥٢  ٢٠١١
  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ٩٦٨  ٢٠١٠
  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ٦٣٠  ٢٠٠٩
  التدویر  التخزین  بطاریة سائلة ١٧٣٨  ٢٠٠٨
  التدویر  التخزین  سائلةبطاریة  ١٢٣٨  ٢٠٠٧

  
  )عدد(كمیة النفایات اإللكترونیة حسب النشاط ) ١٥- ١٠(جدول 

  

  النشاط
  السنة

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
  ٦٠٥٦  ٦٣٧٧  --   صناعي

  ٨٧٤٣  ١٣٦٢٨  --   فنادق وتعلیم
  ٣٨٨٩  ٩٩٤٦  *٢٢٩٧٢  مالیة وتأمین

  ٢٩٦٤  ٤٠٥٩  --   ة البرمجیاتانصی
  ٢١٦٥٢  **٣٤٠١٠  *٢٢٩٧٢  المجموع

  
  سنوات األخیرة ٥ة البرمجیات خالل الانكمیة النفایات اإللكترونیة في نشاطي المالیة والتأمین وصی* 

جدول )10-15( كمية النفايات اإللكترونية حسب النشاط )عدد(

                                   * كمية النفايات اإللكترونية في نشاطي المالية والتأمين وصيانة البرمجيات خالل ال5 سنوات األخيرة

                                   **الكمية خالل ال5 سنوات األخيرة

هذا باإلضافة إلى 724 طن من األحبار والبطاريات الجافة في األنشطة سالفة الذكر.

3.2.1.10 النفايات الطبية 

وهي ذلك الجزء من النفايات الذي يمكن أن يتسبب في مخاطر صحية الحتوائها على مواد لها واحدة أو أكثر من 
الخصائص التالية :العدوى، تسمم الجينات، التسمم الكيماوي، اإلشعاع، الوخز و/أو القطع في جسم اإلنسان. وتعرف 
النفايات الطبية المعدية والحادة بأنها، النفايات الطبية الصلبة أو السائلة الناتجة عن مختلف مؤسسات الرعاية الصحية 
والمختبرات الطبية ومراكز األبحاث الصيدالنية ومصانع ومستودعات األدوية البشرية والبيطرية وعيادات الطب 
البيطري ومؤسسات التمريض المنزلي، والتي قد تحتوي على جراثيم تسبب المرض ونقل العدوى من خالل التالمس 
المباشر أو الوخز و/أو القطع في جسم اإلنسان، ويبلغ معدل تولد النفايات الطبية المعدية: 6.0 كغم/ سرير يوميا. 
ويبين جدول )10-16( أنوع  النفايات الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، كما يبين جدول )10-17( التوزيع 

الجغرافي للمستشفيات ومعدالت تولد النفايات الطبية لكل منطقة.

بلغ عدد المستشفيات في المملكة 104 مستشفيات موزعة على 31 مستشفى قطاع عام و 59 مستشفى قطاع خاص 
و12مستشفى تابعة للخدمات الطبية الملكية  و2 مستشفى تابعة للجامعات الرسمية، ومجموع عدد األسرة 12545 
سرير. أعدت وزارة الصحة الكثير من الملصقات اإلرشادية عن إدارة النفايات الطبية ومخاطرها، وكيفية التعامل 

معها كما في الشكل )2-10(

شكل )10-3( ملصقات إرشادية عن إدارة النفايات الطبية ومخاطرها وكيفية التعامل معها
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أك القطع في اسـ اإلىساف، كيبمغ هعدؿ /تسبب الهرض كىقؿ العدكل هف خبلؿ التبلهس الهباشر أك الكخز ك
( 16-10 )كؿذا كيبيف . سرير يكهيا/كغـ6.0: تكلد الىفايات الطبية الهعدية

التكزيع الاغرافي لمهستشفيات  (17-10)ية، كها يبيف ادكؿ لصحاعايةزلأىكعالىفاياتالطبيةالىاتاةعىأىشطةا
 .كهعدالت تكلد الىفايات الطبية لكؿ هىطقة
 59 هستشفِ قطاع عاـ ك 31هستشفيات هكزعة عمِ 104بمغ عدد الهستشفيات في الههمكة 

 هستشفِ تابعة لمااهعات 2هستشفِ تابعة لمخدهات الطبية الهمكية  ك12هستشفِ قطاع خاص ك
أعدت كزارة الصحة الكثير هف الهمصقات اإلرشادية عف إدارة . سرير12545الرسهية،كهاهكع عدد األسرة 

ا، ككيفية التعاهؿ هعٍا كها في الشكؿ  ( 2-10)الىفايات الطبية كهخاطٌر

ا ككيفية التعاهؿ هعٍا  (2-10)شكؿ  همصقات إرشادية عف إدارة الىفايات الطبية كهخاطٌر
 

 

  النشاط
  السنة

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
  صناعي

  فنادق وتعلیم
  مالیة وتأمین

  ة البرمجیاتصیانصیانصی
  المجموع
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٨٧ 
 

  

  

  التوزیع الجغرافي للمستشفیات ومعدالت تولد النفایات الطبیة لكل منطقة) ١٧- ١٠(جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  منطقة الجنوب  منطقة الوسط  منطقة الشمال  
  ١٠٤  ١٢  ٦٨  ٢٤  عدد المستشفیات

  ١٢٥٤٥  ٩٦٨  ٩١٠٧  ٢٤٧٠  عدد األسرة
) یوم /طن(یا كمیة النفایات الطبیة المتوقع تولدها نظر 

  )یوم.سریر /كجم٦,٠باحتساب معدل تولد  (
٥,٧  .,٥٨  ٤٦,٥  ٤٨,١  

  ٢٢٦  ٤,١٧  ٨,١٦٣  ٤,٤٤  )یوم ٣٠) (شهر/طن(المعدل الشهري 
  ٢٧٤٥  ٧,٢١١  ٩,١٩٩٢  ٢,٥٤٠  )یوم ٣٦٥) (سنة/طن(المعدل السنوي 

جدول )10-16( أنوع  النفايات الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية

جدول )10-17( التوزيع الجغرافي للمستشفيات ومعدالت تولد النفايات الطبية لكل منطقة

  المجموع  منطقة الجنوب  منطقة الوسط  منطقة الشمال  
  عدد المستشفیات

  عدد األسرة
) یوم/طن(كمیة النفایات الطبیة المتوقع تولدها نظر یا كمیة النفایات الطبیة المتوقع تولدها نظر یا كمیة النفایات الطبیة المتوقع تولدها نظر 

  )یوم.سریر/كجم٦,٠باحتساب معدل تولد (
  )یوم٣٠) (/شهر/شهر/(طن(طن(المعدل الشهري 
  )یوم٣٦٥) (/سنة/سنة/(طن(طن(المعدل السنوي 
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تصنيف النفايات الطبية 

العامة . 1 النفايات  وهي  المستشفيات  عن  الناتجة  النفايات  إجمالي  من   )%90-75( تشكل  الخطرة:  غير  النفايات 
)المنزلية( والتي تنتج عن األقسام اإلدارية وأعمال التدبير المنزلي المختلفة كالورق والكرتون والبالستيك وبقايا 

الطعام وغيرها.
النفايات الخطرة: )10-25%(، وتشكل النفايات المعدية النسبة األكبر منها.. 2

يمكن أن تتسبب النفايات الطبية الخطرة بأنواعها المختلفة في إحداث مخاطر صحية عديدة الحتوائها على مواد لها 
واحدة أو أكثر من الخصائص الخطرة كالعدوى والتسمم والوخز والقطع وغيرها، ويتخلص منها عن طريق المحارق 

وأجهزة التعقيم كما هو موضح في الجدول )18-10(

جدول )10-18( وحدات المعالجة الموجودة )محارق وأجهزة تعقيم(

ويبين الجدول )10-19( كميات تقديرية وفعلية في المحارق األخرى وأجهزة التعقيم الخاصة بالمستشفيات ونسبة 
النفايات الطبية المعالجة لعام 2014.
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٨٨ 
 

  
  
  
  

  معالجتها في محارق مختلفة النفایات الطبیة التي تجري) ١٩- ١٠(جدول 
  

الجتها من خالل المحارق وأجهزة التعقیم مع لي لكمیة النفایات الطبیة التي جرتالمعدل الشهري الكلي الفع
  ٨,١٥٨  )شهر/ طن(

المعدل الشهري التقدیري لكمیة النفایات الطبیة التي تحرق في محارق المستشفیات في إقلیم الجنوب  
حسب عدد (إربد / ومستشفیات الخدمات الطبیة الملكیة في إقلیم الوسط ومستشفى األمیر راشد بن الحسن

  )شهر/طن) (األسرة
٣٨  

  ١٩٦  )شهر/ طن) (تقدیري+ فعلي (المعدل الشهري اإلجمالي لكمیة النفایات الطبیة المعالجة 
  %٨٧  )من إجمالي كمیة النفایات الطبیة المتوقع تولدها(معالجتها  تي یجريالنسبة المئویة للنفایات الطبیة ال

  

 

 الطبیة عدد المركبات الحاصلة على تصریح مؤقت لنقل النفایات) ٢٠- ١٠(جدول 

  ٣٧  العدد اإلجمالي لتصاریح النقل المؤقتة
عدد المركبات التي تتبع مستشفیات ومختبرات القطاع الخاص والجامعات ومركز الحسین للسرطان 

  وتنقل النفایات المتولدة عنها فقط
١٤  

  ٨  عدد المركبات التي تتبع مستشفیات ومدیریات وزارة الصحة
  ١  ت الطبیة الملكیةعدد المركبات التي تتبع الخدما

  ٣  عدد المركبات التي تتبع أفراد وتقدم خدمة نقل النفایات الطبیة للغیر
  ١١  عدد المركبات التي تتبع مؤسسات وتقدم خدمة نقل النفایات الطبیة للغیر

  
  
  
  
  
  

جدول )10-19( النفايات الطبية التي تجري معالجتها في محارق مختلفة

أعداد مؤسسات الرعاية الصحية األخرى التي يتولد عنها نفايات طبية:

يلي: )95( مركز صحي شامل، 	  كما  الصحة )677( مركزا، موزعة  لوزارة  التابعة  الصحية  المراكز  أعداد 
)375( مركز صحي أولي، )205( مركز صحي فرعي؛ إضافة إلى  )448( مركز أمومة وطفولة و )378( 

عيادة أسنان ضمن المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة .

مراكز طبية خاصة ومراكز خدمة طوارئ  24 ساعة: ) 77(.	 

مختبرات طبية خاصة: المختبرات المرخصة )394(، مختبرات فحص االيدز )81(، مختبرات فحص التالسيميا 	 
.)221(

مراكز أبحاث صيدالنية: )7( مركز.	 

المستحضرات 	  مصانع   ،)25( أدوية  مصانع   ،)282( أدوية  مستودعات   ،)2157( صيدليات  أعداد  مجموع 
والمستلزمات الطبية ) 119(.

ويبين النموذج التالي كميات النفايات الطبية من مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في منطقة سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة. 
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كيبيف الشكؿ الىهكذج التالي كهيات الىفايات الطبية هف هستشفيات كهراكز الرعاية الصحية في 
.هىطقة سمطة هىطقة العقبةاالقتصادية الخاصة

 

. عدد الهركبات الحاصمة عمِ تصريح هؤقت لىقؿ الىفايات الطبية (20-10)كيبيف الادكؿ التالي

 

معالجتها من خالل المحارق وأجهزة التعقیم معالجتها من خالل المحارق وأجهزة التعقیم معالمعدل الشهري الكلي الفعلي لكمیة النفایات الطبیة التي جرتالمعدل الشهري الكلي الفعلي لكمیة النفایات الطبیة التي جرتالمعدل الشهري الكلي الفع
  ٨,١٥٨  )/ شهر/ شهر/ طن(

  ١٩٦  )/ شهر/ شهر/ طن) (+ تقدیري+ تقدیري+ (فعلي (فعلي (المعدل الشهري اإلجمالي لكمیة النفایات الطبیة المعالجة 
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٨٩ 
 

  
  
  

  ٢٠١٢- ٢٠٠٧كمیة الملوثات في خلیج العقبة ) ٢١- ١٠(جدول                  
  

 ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ الوحدة 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طن زیت وقود ثقیل

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠ لتر دیـــزل
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طن سمن نباتي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طن زیوت نباتیـــة
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طن  ---

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣م مواد كیماویــة
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كغم نفایات عادمة
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كغم مزیج زیتي 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طن زیوت عادمة
زیت تشحیم 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢٥ ٠ لتر المحركات

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣م زیت هیدرولیكي
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣م زیت محركات عادمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

٨٨ 
 

  
  
  
  

  معالجتها في محارق مختلفة النفایات الطبیة التي تجري) ١٩- ١٠(جدول 
  

الجتها من خالل المحارق وأجهزة التعقیم مع لي لكمیة النفایات الطبیة التي جرتالمعدل الشهري الكلي الفع
  ٨,١٥٨  )شهر/ طن(

المعدل الشهري التقدیري لكمیة النفایات الطبیة التي تحرق في محارق المستشفیات في إقلیم الجنوب  
حسب عدد (إربد / ومستشفیات الخدمات الطبیة الملكیة في إقلیم الوسط ومستشفى األمیر راشد بن الحسن

  )شهر/طن) (األسرة
٣٨  

  ١٩٦  )شهر/ طن) (تقدیري+ فعلي (المعدل الشهري اإلجمالي لكمیة النفایات الطبیة المعالجة 
  %٨٧  )من إجمالي كمیة النفایات الطبیة المتوقع تولدها(معالجتها  تي یجريالنسبة المئویة للنفایات الطبیة ال

  

 

 الطبیة عدد المركبات الحاصلة على تصریح مؤقت لنقل النفایات) ٢٠- ١٠(جدول 

  ٣٧  العدد اإلجمالي لتصاریح النقل المؤقتة
عدد المركبات التي تتبع مستشفیات ومختبرات القطاع الخاص والجامعات ومركز الحسین للسرطان 

  وتنقل النفایات المتولدة عنها فقط
١٤  

  ٨  عدد المركبات التي تتبع مستشفیات ومدیریات وزارة الصحة
  ١  ت الطبیة الملكیةعدد المركبات التي تتبع الخدما

  ٣  عدد المركبات التي تتبع أفراد وتقدم خدمة نقل النفایات الطبیة للغیر
  ١١  عدد المركبات التي تتبع مؤسسات وتقدم خدمة نقل النفایات الطبیة للغیر

  
  
  
  
  
  

ويبين الجدول التالي )10-20( عدد المركبات الحاصلة على تصريح مؤقت لنقل النفايات الطبية.

جدول )10-20( عدد المركبات الحاصلة على تصريح مؤقت لنقل النفايات الطبية

4.2.1.10 نفايات الموانئ الخطرة )الموانئ البحرية(

هي النفايات والمواد السائلة الناتجة عن نشاط السفن واإلنسكابات والحوادث الطارئة. والجدول )10-21( يوضح 
كميات النفايات )2007-2012( في خليج العقبة.

جدول )10-21( كمية الملوثات في خليج العقبة 2012-2007

كمية الملوثات الملقاة في مياه خليج العقبة هي عبارة عن إنسكابات بسيطة وحوادث عرضية ومخلفات صناعية 
متسربة من الساحل، حيث أن سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تبنت سياسة متشددة )المنع النهائي للتسريب( 
في البحر، وذلك لحماية البيئة البحرية من خالل إزالة ملوثات البيئة البحرية من الزيوت والمواد الضارة األخرى، إذ 
أن اي القاء في البحر متعمد أو غير متعمد يستوجب إتخاذ االجراءات القانونية من خالل لجنة تقيييم األضرار البيئة 

التي تحيل الموضوع إلى محكمة بداية جزاء العقبة صاحبة االختصاص.

  ٣٧  العدد اإلجمالي لتصاریح النقل المؤقتة

  ٨  عدد المركبات التي تتبع مستشفیات ومدیریات وزارة الصحة

  ٣  عدد المركبات التي تتبع أفراد وتقدم خدمة نقل النفایات الطبیة للغیر

 ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧الوحدة
طنزیت وقود ثقیل

 لتر دیـــزل
طنسمن نباتي

طنزیوت نباتیـــة
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طن  ---

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ممواد كیماویــة
كغمنفایات عادمة
كغممزیج زیتي 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طنزیوت عادمة
زیت تشحیم 

 لتر المحركات

٣مزیت هیدرولیكي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣مزیت محركات عادمة
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5.2.1.10 النفايات االشعاعية

  أنشئت هيئة تنظيم العمل االشعاعي والنووي بموجب قانون الوقاية االشعاعية واألمان واألمن النووي وتعديالته 
والتعليمات  االنظمة  وكافة  القانون،  أحكام  وتطبيق  لتنفيذ  مستقلة  وتنظيمية  رقابية  كهيئة   ،2007 لعام   )43( رقم 
الصادرة بموجبه والمتعلقة بالوقاية االشعاعية واألمن واألمان االشعاعي والنووي، ونقل المواد المشعة، والتعامل مع 
المصادر االشعاعية، وترخيص المرافق والممارسات االشعاعية والنووية، وإدارة النفايات المشعة والوقود النووي 
المستهلك، وعمليات إستخراج ومعالجة اليورانيوم والخامات النووية، تأكيداً على اإللتزام بمعايير ومتطلبات األمن 
واألمان النووي من خالل توافر شروط السالمة العامة والوقاية االشعاعية، وتطبيق المعايير في المنشآت النووية التي 
تنشأ في المملكة. وفي عام 2014 آلت جميع حقوق وموجودات والتزامات هيئة تنظيم العمل االشعاعي والنووي إلى 
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والتي أصبحت الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل االشعاعي والنووي، 
وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة المصادر الطبيعية، وتتحمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كافة االلتزامات 

والمسؤوليات المنوطة بكل من الهيئات الثالث قبل دمجها.

6.2.1.10 النفايات الزراعية الخطرة 

المبيدات. 1

المبيدات الزراعية هي مواد كيميائية أو خليط من المواد، لمكافحة أو وقاية أو قتل أو طرد أو الحد من تأثير أي 
نوع من أنواع الكائنات التي يمكن أن تشكل آفة على المحاصيل الزراعية.

أنواع نفايات المبيدات  :

المبيدات المخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة  .. 1

المبيدات المنتهية الصالحية .. 2

المبيدات الممنوعة  أو المحظورة.. 3

عبوات المبيدات .. 4

طرق التخلص من هذه النفايات: 

المبيدات المخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة: يجري إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ إذا كانت مستوردة وال يسمح . 1
التخليص عليها. أما في حال ضبطها في السوق المحلي أو في حال تصنيعها محلياً فتتلف بالتعاون مع وزارة 

البيئة في المكاب المخصصة .

اعادة . 2 يتم  معينة  حاالت  وفي  محددة،  لفترة  الصالحية  فترة  وتمديد  فحصها  يعاد  الصالحية:  منتهية  المبيدات  
تصنيعها وتحويلها إلى أنماط صناعية أخرى يستفاد منها .

المبيدات الممنوعة أو المحظورة: تتلف بالتعاون مع وزارة البيئة في المكبات المخصصة.. 3

بعدم . 4 توصي  الزراعة  وزارة  بأن  علما  منها  التخلص  طرق  عن  كافية  معلومات  يوجد  ال  المبيدات:  عبوات 
استخدامها الغراض أخرى وإتالفها حسب الطرق المتبعة بيئياُ وذلك بعد غسلها ثالث مرات وإعادة المحلول إلى 

تنك الرش.

األثر السلبي لنفايات المبيدات على الصحة العامة /المياه السطحية والجوفية/االقتصاد:

تلوث البيئة بمكوناتها المختلفة .	 
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إنتقال المبيدات عبر السلسلة الغذائية وزيادة تركيزها كلما إنتقلت من مستوى آلخر مما يزيد من خطورتها .	 

أثبتت الدراسات أن المبيدات لها تأثيرات سامة ومميتة في بعض األحيان على صحة اإلنسان فهي عبارة عن 	 
مواد مسرطنة .

تكسر هذه المبيدات إلى مواد أخرى أشد خطورة .	 

إحصاءات متعلقة بكميات هذه النفايات للسنوات السابقة :

جرى إتالف مقدار 10 طن من المبيدات منتهية الصالحية والمخالفة بالتعاون مع وزارة البيئة لالعوام )2013-. 1
  )2015

بلغ كميات المبيدات المستوردة من المواد الداخلة في تصنيع المبيدات حوالي 1400 طن سنوياً كما هو موضح . 2
في الملحق رقم )1(.

   
2. األسمدة

تتكون نفايات األسمدة من أنابيب ري ووصالت ومجاميع بالستيكية، محابس بالستيكية، ملش بالستيك لغطاء برك 
المياه، عبوات أسمدة بالستيكية، أكياس أسمدة بالستيكية، عبوات أسمدة معدنية، أسمدة

مكونات النفايات: مادة البولي إثيلين، البالستيك، الحديد، وأسمدة كيميائية زراعية.

طرق التخلص من النفايات:

جمع النفايات المستهلكة والتالفة في مكان واحد وتخزينها.	 

بيع النفايات الى القطاع الخاص لتدويرها أو إعادة استخدامها.	 

نقل النفايات التالفة وحرقها.	 

بعض المزارعين يقومون بالتخلص من النفايات بطرحها في الحاويات ومن ثم نقلها الى مكبات النفايات من خالل 	 
حاويات البلديات.

بالنسبة لألسمدة منتهية الصالحية أو غير المطابقة للمواصفات الفنية يوجد حالتان :	 

الحالة األولى : األسمدة المعروضة في المحالت التجارية للبيع، يكتب ضبط فيها بالنوع والكمية وتشكل لجنة من 
الوزارة بمشاركة وزارة البيئة واألمانة إلتالفها حسب الحالة )سائلة، صلبة أو غروية( على حساب صاحب العالقة، 
حيث تتلف في مواقع خاصة موجودة في المملكة مثل مكب الغباوي، أو عن طريق الطمر، أو المعاملة الكيميائية 

بالنسبة للمواد الصلبة والغروية.

الحالة الثانية: األسمدة المستوردة من الخارج، يجري التعامل معها بحالتين؛ إما بإعادة الشحنة الى مصدرها أو 
إتالفها في المملكة على حساب الشركة المستوردة.

3- نفايات االدوية البيطرية

تتلف نفايات العالجات البيطرية واللقاحات في المواقع المعتمدة من قبل وزارة البيئة .
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٩٠ 
 

  
  
  
  

  مخلفات المسالخ): ٢٢- ١٠( جدول
  

  

معدل 
الوزن 
  الحي

  )كغم( 

لنسبة ) تقریبي(معدل 
  اللحوم صافي

  )كغم( ≈(%) 

لنسبة ) تقریبي(معدل
ات السائلة المخلف

  ¹*والصلبة معاً 
  )كغم(≈(%)

معدل تقریبي لنسبة 
المخلفات الصلبة غیر 

  الصالحة لألكل
محتویات الكرشة (

  ٢) *واألمعاء

  )كغم( ≈من الحي (%)

لنسبة ) تقریبي(معدل 
الدم (المخلفات السائلة 

  ٣)*فقط
  )كغم( ≈(%)

  )نظر المعادلة أدناهأ(

  كغم ١٩  كغم ١٩ ≈% ٥  )كغم ١٧٥(  ≈ %٤٥  )كغم ٢٠٠(  ≈% ٥٥  كغم ٣٧٥  االبقار

  )كغم ٠.٣٥٠(  ≈% ٢٢  )كغم ١.٢٥(  ≈% ٧٨  كغم ١.٦  الدواجن
  كغم ٠.٠٨٢ ≈% ٥

  )غم  ٨٢( 
  كغم ٠.٠٨٢

  )غم ٨٢(

  كغم ٢.٣  كغم ٢.٣ ≈% ٥  )كغم ٢٣(  ≈% ٥٢  )كغم ٢٢(  ≈% ٤٨  كغم ٤٥  األغنام
  ).الصالحة لألكل وغیر الصالحة لألكل(تشمل كل المخلفات : ١*
  .في حاویات المسلخ وتجمع) لألغنام واألبقار(محتویات األمعاء :٢*
  ).نزف جید( ٢/٣×  ١٣÷ الوزن الحي = كمیة الدم الخارجة : ٣*

 

٩١ 
 

  

  

  

  

  

  ٢٠١٤- ٢٠٠٧مخلفات الثروة الحیوانیة  للسنوات من ) ٢٣- ١٠(جدول 

  

  السنة
  )غیر الصالحة لألكل(المخلفات الصلبة 

  )كغم ( لجمیع الحیوانات 
  )الدم ( فات السائلة المخل

  )كغم ( لجمیع الحیوانات 
  المجموع

  )كغم ( 
٣١١٥٣٩٦  ١٥٥٧٦٩٨  ١٥٥٧٦٩٨  ٢٠٠٧  
٣٠٤٠٥٢٠  ١٥٢٠٢٦٠  ١٥٢٠٢٦٠  ٢٠٠٨  
٢٤١٠٦٧٦  ١٢٠٥٣٣٨  ١٢٠٥٣٣٨  ٢٠٠٩  
٢٢٧٦٣٤٢  ١١٣٨١٧١  ١١٣٨١٧١  ٢٠١٠  
٢٤٧١٢٤٢  ١٢٣٥٦٢١  ١٢٣٥٦٢١  ٢٠١١  

٢٥٥٥٧١٦  ١٢٧٧٨٥٨  ١٢٧٧٨٥٨  ٢٠١٢  

٢٨٨٦٥٥٠  ١٤٤٣٢٧٥  ١٤٤٣٢٧٥  ٢٠١٣  
٢٨٠٦٤٣٦  ١٤٠٣٢١٨  ١٤٠٣٢١٨  ٢٠١٤  
  ٢١٥٦٢٨٧٨  ١٠٧٨١٤٣٩  ١٠٧٨١٤٣٩  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  

3.1.10 النفايات السائلة وشبه السائلة

1.3.1.10 نفايات المسالخ

وتشمل النفايات السائلة الناتجة عن عمليات الذبح مثل الدم ومياه التنظيف، وتوضح الجداول جدول )10-22( و 
)10-23(  اآلتية المخلفات السائلة للمسالخ .

جدول )10-22( : مخلفات المسالخ

*1: تشمل كل المخلفات )الصالحة لألكل وغير الصالحة لألكل(.
*2: محتويات األمعاء )لألغنام واألبقار( وتجمع في حاويات المسلخ.
*3:  كمية الدم الخارجة = الوزن الحي ÷ 13 × 3/2 )نزف جيد(.

جدول )10-23( مخلفات الثروة الحيوانية  للسنوات من 2014-2007

  السنة
  )غیر الصالحة لألكل(المخلفات الصلبة 

  )( كغم ( كغم ( لجمیع الحیوانات 
  )الدم ( المخلفات السائلة المخلفات السائلة المخل

  )( كغم ( كغم ( لجمیع الحیوانات 
  المجموع

  )( كغم ( كغم ( 
٢٠٠٧  
٢٠٠٨  
٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  

٢٠١٢  

٢٠١٣  
٢٠١٤  
  المجموع

  

معدل 
الوزن 
  الحي

  )( كغم( كغم( 

) لنسبة ) لنسبة ) (تقریبي(تقریبي(معدل 
  اللحوم صافي

  )كغم(≈(%) 

) لنسبة ) لنسبة ) تقریبي(معدل
المخلفات السائلة المخلفات السائلة المخلف

  ¹*والصلبة معاً 
  )(كغم(كغم(≈(%)

معدل تقریبي لنسبة 
المخلفات الصلبة غیر 

  الصالحة لألكل
محتویات الكرشة (

  ٢) *واألمعاء

  )( كغم( كغم( ≈من الحي (%)

) لنسبة ) لنسبة ) تقریبي(معدل 
الدم (المخلفات السائلة 

  ٣)*فقط
  )(كغم(كغم(≈(%)

  )نظر المعادلة أدناهأ(
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2.3.1.10 النفايات الصناعية السائلة 

وهي نواتج سائلة تتكون من خالل استخدام المياه في عمليات التصنيع أو التنظيف أو الصيانة المختلفة أو بقايا 
مواد مصنعة مثل الزيوت المعدنية المستهلكة، ومن الممكن أن تحتوي على نسب قليلة من العناصر الثقيلة والمواد 
الخطرة أو تكون نفاية خطرة بالكامل، وتقسم النفايات الصناعية السائلة في األردن إلى ثالث أقسام وحسب طريقة 

التعامل معها:

النفايات الصناعية السائلة التي تحتوي على نسب بسيطة من العناصر الثقيلة أو المواد العضوية ويطلق عليها . 1
أحياناً اسم )المياه الزرقاء(، وتنقل الكمية األكبر من هذه المياه الى مكب اإلكيدر. وهي :

 
أ- جزء ينتج من هذه المياه عن محطات غسيل السيارات وتكون ملوثة بالزيوت بنسب متفاوتة حيث تقوم بعض 
الشركات بفصل الزيوت العادمة وإعادة استعمال المياه، بينما يقوم بعضها بنقل المياه الى مكب اإلكيدر، والجزء 
األكبر منها مربوط على شبكة الصرف الصحي بحيث ترسب األتربة الناتجة عن غسيل السيارات وتنقل في 

الغالب بطريقة غير موثقة وبدون رقابة.

ب- جزء آخر مياه غسيل مصانع الدهانات ومصانع األلبسة وتنقل إلى مكب اإلكيدر.

الزيوت المعدنية المستهلكة: تجمع من خالل ناقلين ومجمعين مرخصين من اجل تدويرها أو استعمالها كوقود في . 2
مصانع مرخصة لهذه الغاية. 

المذيبات العضوية التي تنتج عن تنظيف أجهزة المختبرات وخطوط االنتاج في المصانع وتننقل إلى مركز معالجة . 3
النفايات الخطرة بمعدل 150طن سنوياً.

3.3.1.10 الجفت 

ويعرف على أنه ما يتبقى من ثمار الزيتون بعد عصرها ويحتوي على مكونات ثمرة الزيتون منزوعا منها كمية 
الزيت المستخلصة، ويبقى في الجفت من زيت الزيتون نسبة تتراوح من 2-9% وفقاً ألسلوب عصر الزيتون، وعليه 
فإن الجفت يحتوي على القيمة الغذائية لثمرة الزيتون مطروحاً منها نسبة الزيت المستخلصة، وتقدر معدل الكميات 

الناتجة من مادة الجفت في معاصر الزيتون العاملة في المملكة نحو )37004( طن/سنة.

بلغ عدد معاصر الزيتون العاملة في المملكة لعام 2014 )132( معصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى )352( طن/
ساعة بعدد خطوط إنتاج يصل إلى )245( خط معظمها حديثة. ويبين ملحق )10-7( كميات الجفت 2013

4.3.1.10 الزيبار

وتعرف مياه الزيبارعلى أنها المنتج الثانوي السائل الناتج عن عملية إستخالص الزيت من ثمار الزيتون، ولونها 
بني يحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية وكمية من العناصر المعدنية التي تؤثر سلباً على البيئة المحيطة 

ومصادر المياه في حال عدم التخلص منها بالطرق اآلمنة بيئياً.

إقليم  في األردن ثالثة مكاب رسمية لمخلفات عصر الزيتون )الزيبار(، األول في  من جهة أخرى يتوفر حالياً 
الشمال )مكب اإلكيدر(، والثاني في إقليم الوسط )مكب الحمرة( في السلط، والثالث مكب الكرك في إقليم الجنوب، 
ويقدر معدل الكميات الناتجة من مياه الزيبار في معاصر الزيتون المنتشرة في المملكة بحوالي )158000( م3 كما 

يوضح تقرير إحصائي بالكميات من الجفت والزيبار لموسمين سابقين )2013 و2014( في ملحق )7-10(.

5.3.1.10 الكمخة 

هي المياه الناتجة عن مناشير الحجر ومعامل البالط، ويتخلص منها في مكاب األنقاض وبعض مكاب النفايات 
السائلة التابعة ألمانة عمان والبلديات.
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2.10 القطاع غير المنظم

آمن،  غير  الثقيلة  اآلليات  بين  الساعة  مدار  على  النفايات  مكاب  في  للتدوير  القابلة  القمامة  جامعي  وجود  يعد 
الفئة  لهذه  الديموغرافية والتعليمية واالقتصادية  الخصائص  فيها على  تتعرف  المسؤولين إلجراء دراسة  مما دعى 
المجتمعية لحمايتهم، والحفاظ على الفوائد العائدة من أهمية عملهم في تدوير النفايات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
جامعي القمامة في المكب هم من سكان الزرقاء والرصيفة، إذ تتراوح أعمارهم من 14-40 سنة وبمعدل 25.7 
الفئة 594 دينارا وبحد أعلى 1000 دينار وحد أدنى 200 دينار، كما  الدخل الشهري لهذه  سنة، ويتراوح معدل 
أشارت الدراسة إلى ان 54% من هذه الفئة هي المعيل الوحيد ألسرهم وأن 60% منهم متزوجون، ومعدل حجم أسرهم 
هو 4.8 فرد، أما بالنسبة للحالة التعليمية لمجتمع الدراسة، فهي مستوى التعليم اإلبتدائي األساسي أو المتوسط وأن 

بعضهم ال يعرف القراءة والكتابة.

تبين أيضاً أن 65.7% منهم يعملون طيلة اليوم وهم من فئة العمال غير المؤهلين والعاطلين عن العمل، وبعضهم 
يعمل في بلدية الرصيفة والزرقاء، وغالبية المواد التي تجمع إلعادة التدوير هي المواد البالستيكية، والعلب المعدنية 
القابلة  المواد  ببيع  يقومون  ثم  األطعمة،  وبعض  الصالحية،  المنتهية  والمواد  والنحاس،  األلمنيوم،  من  المصنوعة 
القمامة بمعدل  الباشا وسحاب،  ويقضي جامع  للتدوير في محالت السكراب في عمان والرصيفة والزرقاء وعين 

10.3 ساعة في المكب ولمدة 6-7 أيام في األسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

3.10 البنى التحتية

1.3.10 النقل

الجمع : ويجري باستخدام األكياس الخاصة بالنفايات والحاويات المصنوعة من الحديد المجلفن ومعظمها بسعة 
1100لتر، وحاويات بالستيكية سعتها 240 لترا. أما بالنسبة لبعض المجمعات التجارية والمصانع ضمن مناطق 
أمانة عمان فتزود بحاويات ونش بسعة 5000 لتر. حيث تتوزع هذه الحاويات في أماكن مختارة بحيث تخدم أكبر 
عدد من المواطنين، وفي حاالت الشوارع و األماكن الضيقة والوعرة التي يتعذر وضع حاويات لجمع النفايات فيها، 
تقوم أمانة عمان بتأمين عمال وطن مع عربات، لجمع النفايات التي يضعها المواطنون في أكياس بالستيكية أمام 

منازلهم ونقلها إلى أقرب حاوية.

النقل : ويجري بواسطة كابسات وطاحنات ورافعات حسب برنامج معين للمناطق السكنية والشوارع الرئيسة 
والمجمعات التجارية وغيرها وذلك على فترات متعددة خالل اليوم.

شكل )10-4( الكابسات والطاحنات التي تستعمل للنقل

2.3.10 المحطات التحويلية 

بعد جمع النفايات ترسل إلى المحطات التحويلية حيث تفرغ داخل مكابس هيدروليكية تعمل بالكهرباء ليصار الى 
تعبئتها في تريالت وحاويات.

محطة شرق عمان مساحتها 17 دونما وبطاقة إستيعابية 4500 طن، وتستقبل 2500-3000 طن من النفايات 	 
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 المحطات التحويمية 2.3.10

بعد اهع الىفايات ترسؿ إلِ الهحطات التحكيمية حيث تفرغ داخؿ هكابس ٌيدركليكية تعهؿ بالكٍرباء 
 .ليصار الِ تعبئتٍا في تريبلت كحاكيات

  طف هف 3000-2500 طف،كتستقبؿ 4500 دكىهاكبطاقة إستيعابية 17هحطة شرؽ عهاف هساحتٍا 
 ىقمة لمىفايات،أها 600حيث  تفرغ الىفايات هف الطاحىات عمِ الهكابسهباشرة بتردد يكهي .الىفايات يكهيا

فتاهع  (الخشب، كاالثاث، كالقطع الكبيرة)بخصكص بعض الىفايات، كبسبب طبيعة حاهٍا كهككىاتٍا 
بالساحات الهعبدة كتىقؿ بكاسطة التريبلت الهفتكحة، كتخزف الىفايات في الهحطة هف اهيع الهىاطؽ التي 

تكزف الىاقبلت عىد دخكلٍا إلِ الهحطة كهف ثـ تفرغ الحهكلة عمِ أحد الهكابس .تقع ضهف حدكد عهاف
يكاد في الهحطة . الٍيدرك ليكية ليصار إلِ تكزيىٍا ثاىية عىد خركاٍا لهعرفة كهية الىفايات الهىقكلة

 :ثبلثة أىكاع هف الهكابس الٍيدركليكية الكٍربائية لكبس الىفايات كتقميؿ حاهٍا ليسٍؿ ىقمٍا إلِ الهكب
 25-20  يتسع كؿ هىٍها لػ 3 ـ40يعهبلف بىظاـ التريبلت الهغمقة بسعة : الهكبس األكؿ كالثاىي  -

 .تطف هف الىفايا
 حاكية بسعة 29كالدفع يحتكم عمِ  (سكة هتحركة)يعهؿ بىظاـ األحكاض الهتحركة : الهكبس الثالث -

 طف هف الىفايات،كيهيز الهكبس بالكفاءة العالية كها يهكف تخزيف الىفايات في 20-18 تتسع 3 ـ35
 الهكبس في الحاالت الطارئة

 
 كالىاقبلت الٍيدركليكيةهحطة شرؽ عهاف تكضح الهكابس  (4-10)شكؿ 
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يوميا. حيث تفرغ النفايات من الطاحنات على المكابس مباشرة بتردد يومي 600 نقلة للنفايات، أما بخصوص 
بعض النفايات، وبسبب طبيعة حجمها ومكوناتها )الخشب، واالثاث، والقطع الكبيرة( فتجمع بالساحات المعبدة 
وتنقل بواسطة التريالت المفتوحة، وتخزن النفايات في المحطة من جميع المناطق التي تقع ضمن حدود عمان. 
إلى  ليصار  ليكية  الهيدرو  المكابس  أحد  على  الحمولة  تفرغ  ثم  ومن  المحطة  إلى  دخولها  عند  الناقالت  توزن 
توزينها ثانية عند خروجها لمعرفة كمية النفايات المنقولة. يوجد في المحطة ثالثة أنواع من المكابس الهيدروليكية 

الكهربائية لكبس النفايات وتقليل حجمها ليسهل نقلها إلى المكب:

لـ 20-25 طن من  يتسع كل منهما  المغلقة بسعة 40 م3   التريالت  بنظام  : يعمالن  والثاني  المكبس األول   -
النفايات. 

- المكبس الثالث: يعمل بنظام األحواض المتحركة )سكة متحركة( والدفع يحتوي على 29 حاوية بسعة 35 م3 
تتسع 18-20 طن من النفايات، ويميز المكبس بالكفاءة العالية كما يمكن تخزين النفايات في المكبس في الحاالت 

الطارئة

شكل )10-5( محطة شرق عمان توضح المكابس والناقالت الهيدروليكية

3.3.10 مكاب النفايات

تجمع النفايات البلدية في الحاويات دون فرز، حيث تقوم فئة معينة من جامعي القمامة )القطاع غير المنظم( بفرز 
النفايات البالستيكية والزجاجية والمعدنية وبيعها لمصانع إعادة التدوير.

يوجد في المملكة 94 بلدية و16 مكبا مسجال للنفايات، ويبين ملحق )10-3( أسماء المكاب وكميات المخلفات، 
ومجالس الخدمات البلدية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والمسؤولة عن إدارة مكاب النفايات، وتعتبر معظمها غير 
آمنة إلفتقادها للطبقات المبطنة التي تمنع العصارة من التسرب عبر الطبقات األرضية، ما عدا مكب الغباوي الذي 
تنفذ  المعالجة - في السابق -  المملكة في محافظتي العاصمة والزرقاء. كانت  المتولدة في  النفايات  يخدم 50% من 
بوضع النفايات في مواقع بعيدة عن السكان وحرقها والقائها بخنادق وتغطيتها بالتراب. ونتيجة لما سببته هذه المواقع 
المواقع  إنشاء مكب أكثر مالئمة من  البحث عن حلول أخرى. ونفذ  الجوفية جرى  للمياه  بيئية وتلويث  من مشاكل 
السابقة في منطقة الرصيفة )مخلفات أراضي الفوسفات( بمساحة 1400 دونم تقريباً وعمق 20-30م  وجرى إفتتاحه 
لتخمر  الغازات والروائح  انبعاث  الطمر الصحي. وأغلق عام 2002 بسبب  النفايات بطريقة  لمعالجة  عام 1989 

النفايات، وتلوث المياه الجوفية. وحول الموقع إلى مصنع للغاز وتوليد الطاقة. 

وبمقتضى الدراسات التي أجريت إلختيار موقع بديل )1999-2000( يلبي احتياجات عمان والمدن المجاورة، 
ويكون مطابقا لشروط وأسس منظمة الصحة العالمية، ومعايير االستدامة، أجمعت اللجنة المشكلة عام 2001 من 

الوزارات والجهات الحكومية وذوي العالقة والمواطنين المحليين، على موقع مكب الغباوي/الماضونة. 

ويبين الشكل رقم )10-5( خريطة تبين موقع المكب الذي يبعد 23 كم شرق مدينة عمان بمساحة 2000 دونم 
تكفي لطمر النفايات صحيا حتى عام 2025. إذ أن هذه األراضي والمناطق المحيطة مملوكة للجيش وال يوجد بها 
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مكاب النفايات 3.3.10

القطاع غير )تاهع الىفايات البمدية في الحاكيات دكف فرز، حيث تقـك فئة هعيىة هف ااهعي القهاهة 
 .بفرز الىفايات الببلستيكية كالزاااية كالهعدىية كبيعٍا لهصاىع إعادة التدكير (الهىظـ

أسهاء الهكاب ككهيات  (3-10) هكبا هسابل لمىفايات، كيبيىهمحؽ16 بمدية ك94يكاد في الههمكة 
الهخمفات، كهاالس الخدهات البمدية التابعة لكزارة الشؤكف البمديةكالهسؤكلة عف إدارة هكاب الىفايات، كتعتبر 

هعظهٍا غير آهىة إلفتقادٌا لمطبقات الهبطىة التي تهىع العصارة هف التسرب عبر الطبقات األرضية، ها عدا 
كاىت .هف الىفايات الهتكلدة في الههمكة في هحافظتي العاصهة كالزرقاء% 50هكب الغباكم الذم يخدـ 

تىفذبكضع الىفايات في هكاقع بعيدة عف السكاف كحرقٍا كالقائٍابخىادؽ كتغطيتٍا - في السابؽ-الهعالاة 
كىتياة لها سببتً ٌذي الهكاقع هف هشاكؿ بيئية كتمكيث لمهياي الاكفية ارل البحث عف حمكؿ . بالتراب
 (هخمفات أراضي الفكسفات)كىفذإىشاء هكب أكثر هبلئهة هف الهكاقع السابقة في هىطقة الرصيفة .أخرل

لهعالاة الىفايات بطريقة 1989ـ كارىإفتتاحً عاـ 30-20 دكىـ تقريبان كعهؽ 1400بهساحة 
كحكؿ . بسبب اىبعاث الغازات كالركائح لتخهر الىفايات،كتمكث الهياي الاكفية2002كأغمؽ عاـ .الطهرالصحي

. الهكقع إلِ هصىع لمغاز كتكليد الطاقة
يمبي احتيااات عهاف كالهدف  (2000-1999)كبهقتضِ الدراسات التي أاريت إلختيار هكقع بديؿ

الهااكرة، كيككف هطابقا لشركط كأسس هىظهة الصحة العالهية، كهعايير االستداهة،أاهعت الماىة الهشكمة 
 هىالكزارات كالاٍات الحككهية كذكم العبلقة كالهكاطىيف الهحمييف، عمِ هكقع هكب 2001عاـ 

. الهاضكىة/الغباكم
 كـ شرؽ هديىة عهاف بهساحة 23خريطة تبيف هكقع الهكب الذم يبعد  (5-10)كيبيف الشكؿ رقـ 

إذأف ٌذي األراضي كالهىاطؽ الهحيطة ههمككة .2025 دكىـ تكفي لطهر الىفايات صحيا حتِ عاـ 2000
هكب  (6-10)همحؽ رقـ )لمايش كال يكاد بٍا تاهعات سكاىية أكاستعهاالت تاريخية كااتهاعية لمهكقع
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تجمعات سكانية أو استعماالت تاريخية واجتماعية للموقع )ملحق رقم )10-6( مكب الغباوي(. كما قامت أمانة عمان 
الكبرى باستمالك 1000 دونم أخرى من المنطقة المجاورة لتأجيرها للقطاع الخاص لالستثمار في إدارة النفايات من 

حيث فرزها وإعادة تدويرها.

شكل )10-6( خريطة مكب الغباوي

وقامت شركة )كابنت ميرلين( الفرنسية بدراسة الموقع وتصميم المكب بحيث يقسم إلى تسع خاليا كما في الشكل 
رقم )10-6(، وتبطن كل خلية بمادة طينية )Geoclay Liner/GCL( ومادة )HDPE( حسب المتطلبات العالمية 
لمكاب النفايات الصحية لمنع تلوث التربة والمياه الجوفية ومجهزة بنظام تصريف العصارة، بكلفة بلغت 16 مليون 

دينار تقريباً لتجهيز موقع المكب، وذلك حسب الدراسات المالية التي نفذت في عام 2000. 

شكل )10-7( مواصفات مكب الغباوي

 
 
 

398 
 

ا لمقطاع 1000كها قاهت أهاىة عهاف الكبرل باستهبلؾ . (الغباكم  دكىـ أخرل هف الهىطقة الهااكرة لتأايٌر
ا عادة تدكيٌر ا كا   .الخاص لبلستثهارفي إدارة الىفايات هف حيث فرٌز

خريطة هكب الغباكم  (5-10)شكؿ 

 
 
 

الفرىسية بدراسة الهكقع كتصهيـ الهكب بحيث يقسـ إلِ تسع خبليا  (كابىت هيرليف)كقاهت شركة 
 كهادة (Geoclay Liner/GCL) ، كتبطف كؿ خمية بهادة طيىية(6-10)كها في الشكؿ رقـ 

(HDPE) حسب الهتطمبات العالهية لهكاب الىفايات الصحية لهىع تمكث التربة كالهياي الاكفية كهاٍزة بىظاـ
 هميكف ديىار تقريبان لتاٍيز هكقع الهكب، كذلؾ حسب الدراسات الهالية التي 16تصريؼ العصارة،بكمفة بمغت 

 .2000ىفذت في عاـ 
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 يكضح هكاصفات هكب الغباكم (6-10)شكؿ 

 
 

آلية تبطيف الخبليا في الهكب، كصكرة أخرل تكضح ىظاـ تصريؼ العصارة  (7-10)كيبيف الشكؿ 
عادة استخداهٍا لزيادة التفاعبلت التي هف  في برؾ هخصصة إلدارتٍا كالسيطرة عمِ الكهيات الهتكلدة، كا 

. شأىٍا تحسيف إىتاج  غاز الهيثاف كاهعً كتكليد الطاقة ضهف الخمية األكلِ 
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آلية تبطين الخاليا في المكب، وصورة أخرى توضح نظام تصريف العصارة في برك  ويبين الشكل )7-10( 
مخصصة إلدارتها والسيطرة على الكميات المتولدة، وإعادة استخدامها لزيادة التفاعالت التي من شأنها تحسين إنتاج  

غاز الميثان وجمعه وتوليد الطاقة ضمن الخلية األولى .

شكل )10-8( آلية تبطين الخاليا في مكب الغباوي

بدأ استقبال النفايات في المكب منذ 2003 من المحطات التحويلية، حيث توزن اآلليات عند دخولها وخروجها، 
وتقوم هذه اآلليات بعد التوزين بتفريغ الحمولة في الخلية المخصصة، إذ تنشأ الخاليا حسب الحاجة، وتدفق النفايات 
وتولدها في مدينة عمان، حيث أنجز أربع خاليا إضافية. يستقبل المكب اآلليات المحملة بالنفايات من محطة شرق 
عمان والرصيفة والزرقاء ومنطقة الموقر بكميات مختلفة، ويجري دفع النفايات بالبلدوزر ومن ثم ضغطها وفردها 

بالترانش داخل الخلية لتغطيتها بالتراب المجاور ألرضية الخلية الناتج من حفرها أصال، لتطمر بطريقة صحية .

4.3.10 مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة

موقع  باختيار   1989 عام  والبيئة  والقروية  البلدية  الشؤون  البيئة/وزارة  بدائرة  ممثلة  األردنية  الحكومة  قامت 
المكب في شرق منطقة سواقة وعلى مسافة 125 كم جنوب شرق عمان وعلى بعد 50 كم من مركز إصالح سواقة 
وذلك ليكون مركزا لمعالجة النفايات الخطرة. ونفذت توسعة الموقع إلى 8500 دونم عام 2002 لتوفير منطقة آمنة 

للمشروع.

شكل )10-9( مكب سواقة لمعالجة النفايات الخطرة
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 آلية تبطيف الخبليا في هكب الغباكم (7-10)شكؿ 

 
 

 هف الهحطات التحكيمية، حيث تكزف اآلليات عىد دخكلٍا 2003بدأ استقباؿ الىفايات في الهكب هىذ 
كخركاٍا، كتقكـ ٌذي اآلليات بعد التكزيف بتفريغ الحهكلة في الخمية الهخصصة،إذ تىشأ الخبليا حسب 

يستقبؿ الهكب اآلليات .الحااة، كتدفؽ الىفايات كتكلدٌا في هديىة عهاف، حيث أىاز أربع خبليا إضافية
الهحهمة بالىفايات هف هحطة شرؽ عهاىكالرصيفة كالزرقاء كهىطقة الهكقر بكهيات هختمفة، كيارم دفع 

الىفايات بالبمدكزر كهف ثـ ضغطٍا كفردٌا بالتراىش داخؿ الخمية لتغطيتٍا بالتراب الهااكرألرضية الخمية 
ا أصبل،لتطهر بطريقة صحية  .الىاتج هف حفٌر

 سواقة/ مركز معالجة النفايات الخطرة4.3.10

 باختيار 1989كزارة الشؤكف البمدية كالقركية كالبيئة عاـ /قاهت الحككهة األردىية ههثمة بدائرة البيئة
 كـ هف هركز 50 كـ اىكب شرؽ عهاف كعمِ بعد 125هكقع الهكب في شرؽ هىطقة سكاقة كعمِ هسافة 

 دكىـ عاـ 8500كىفذت تكسعة الهكقع إلِ . إصبلح سكاقة كذلؾ ليككف هركزا لهعالاة الىفايات الخطرة
.  لتكفير هىطقة آهىة لمهشركع2002

 
 
 

401 
 

 هكب سكاقة لهعالاة الىفايات الخطرة (8-10)شكؿ 

 
  أثر النفايات البمدية 4.10

  تهثؿ الزيادة في تكليد الىفايات هف أكبر الضغكط عمِ البمديات حيث تبذؿ اٍدا كبيرافي اهع كىقؿ 
 كها أف دفف .كهع ذلؾ ٌىاؾ كهيات كبيرة هف الىفايات تمقِ في الهدافف غير الصحية. كهعالاة الىفايات

الىفايات الصىاعية قريبا هف هاارم الهياي السطحية هثؿ سيؿ الزرقاء، أك دفف الىفايات في هكاب غير هبطىة 
. يشكؿ تمكيثا لمهياي السطحية كالاكفية، كالبيئة بشكؿ عاـ

 
كفي حاؿ عدـ التعاهؿ هع الهخمفات بالطرؽ العمهية كبخاصة الهخمفات السائمة، فإىٍا تشكؿ :األثر البيئي

ة صحية قد تؤثر بشكؿ هباشرأكغير هباشرعمِ الهياي الاكفية كها ٌي الحاؿ فيالهخمفات الصمبة، كهزارع  هكٌر
كها . لذا ياب التعاهؿ هعٍا أيضا بطرؽ عمهية صحيحة. األبقار،القريبة هف األحكاض الهائية أكاليىابيع

عادة تأٌيؿ القائهة هىٍا، هها  أىالزيادة الهضطردة في كهية الىفايات كلدت الحااة إلِ إىشاء هكاب اديدة كا 
 .يشكؿ ضغطان عمِ استعهاالت األراضي
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4.10 أثر النفايات البلدية

البلديات حيث تبذل جهدا كبيرا في جمع ونقل ومعالجة  النفايات من أكبر الضغوط على  تمثل الزيادة في توليد 
النفايات. ومع ذلك هناك كميات كبيرة من النفايات تلقى في المدافن غير الصحية. كما أن دفن النفايات الصناعية قريبا 
من مجاري المياه السطحية مثل سيل الزرقاء، أو دفن النفايات في مكاب غير مبطنة يشكل تلويثا للمياه السطحية 

والجوفية، والبيئة بشكل عام.

األثر البيئي : وفي حال عدم التعامل مع المخلفات بالطرق العلمية وبخاصة المخلفات السائلة، فإنها تشكل مكرهة 
ومزارع  الصلبة،  المخلفات  في  الحال  هي  كما  الجوفية  المياه  على  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تؤثر  قد  صحية 
األبقار، القريبة من األحواض المائية أو الينابيع.  لذا يجب التعامل معها أيضا بطرق علمية صحيحة. كما أن الزيادة 
المضطردة في كمية النفايات ولدت الحاجة إلى إنشاء مكاب جديدة وإعادة تأهيل القائمة منها، مما يشكل ضغطاً على 

استعماالت األراضي.
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الـبــاب الـثـالــث
السياسات واإلطار المؤسسي والتشريعي
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 السياسات واإلطار المؤسسي والتشريعي:الباب الثالث
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الفصل الحادي عشر: اإلطار التشريعي

توفير ظروف 	  على  الدولة  يقيس حرص  بها  وااللتزام  البيئية  التشريعات  تطوير 

التقدم والنماء انسجاما مع متطلبات التنمية المستدامة.

االتفاقيات 	  على  المبكرة  بمصادقته  الدولية  المنظومة  احترام  األردن  اكتسب 

والمعاهدات الدولية  واإللتزام بها.

ساهمت الممارسات المذكورة آنفا في تنشيط وتقوية عالقاته الدولية بهذا الخصوص 	 

والحصول على دعم متزايد.

1.11 التشريعات البيئية 

النظام القانوني لحماية البيئة في األردن 

التلوث،  البيئة وعناصرها من أخطار  التي طورت تشريعات بهدف حماية  المنطقة  أوائل دول  يعد األردن من 
واعتماد إدارة مناسبة وإجراءات ومعايير تنسجم مع األهداف االستراتجية الوطنية ومتطلبات االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية. بعد أن كانت تلك التشريعات -على األغلب- غير منسجمة وموزعة في مجموعة متعددة من النصوص في 
القطاعات ذات العالقة. ويأتي تطوير التشريعات البيئية لتعزيز العالقة بين حماية البيئة والنمو االقتصادي، إلدخال 
البعد البيئي في الخطط التنموية بطريقة متجانسة ومتكاملة لتعزيز وتطوير آليات وبرامج الرقابة والتفتيش، للحد من 
اآلثار السلبية على البيئة. وتوجت هذه الجهود بصدور قانون حماية البيئة رقم )52( لعام 2006 الحالي، الذي وفر 

المظلة التشريعية المناسبة إلصداراالنظمة والتعليمات التفصيلية المختلفة المتعلقة بحماية البيئة وعناصرها.

1.1.11 قانون حماية البيئة رقم ) 52( لسنة 2006 

وبموجب هذا القانون أصبحت وزارة البيئة الجهة المختصة بحماية البيئة والمرجع المختص على المستوى الوطني 
التعليمات  تنفيذ  واألهلية  الرسمية  الجهات  وعلى  العالقة.  ذات  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  والدولي،  واإلقليمي 

والقرارات الصادرة عن الوزارة.

وبناء عليه أنشئت وزارة مختصة ذات نظام إداري وهيكل تنظيمي حديث يحدد المسؤوليات التي تقع على عاتقها 
ويبين أن الطبيعة التقنية العالية لإلدارة البيئية تتطلب معالجة الشؤون الفنية مع تطوير نوعية العمل وفق أسس عملية 

للوصول إلى النتائج المطلوبة .

إن المهمة الرئيسة للوزارة، هي حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام من خالل وضع سياسة عامة 
للبيئة، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة مع الجهات المعنية في 
إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها، ومراقبة وقياس عناصر البيئة، واإلشراف والمراقبة 

على المؤسسات والجهات العامة لضمان التقيد بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة. 

كما أن الوزارة معنية بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة، وحمايتها ووضع أسس تنسيق الجهود 
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الوطنية في هذا السياق بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم واإلتصال البيئي.

كما تختص الوزارة بالموافقة على إنشاء المحميات الطبيعية، والمتنزهات الوطنية، وإدارتها ومراقبتها واالشراف 
والدول  المملكة  بين  العالقات  وتعزيز    بالبيئة  المتعلقة  المطبوعات  بيئية، وإصدار  وإعداد خطط طوارئ  عليها، 
البيئة، والتوصية باالنضمام  والهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على 

اليها.

القانون المفتش المختص الذي يسمية الوزير صفة الضابطة العدلية للدخول إلى أي محل صناعي أو  وقد منح 
تجاري أو حرفي أو منشأة أو مؤسسة أو أي جهة يحتمل تأثير أنشطتها على عناصر البيئة للتأكد من مطابقة أعمالها 

للشروط البيئية.

كما حظر القانون إلقاء اي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه اإلقليمية للمملكة وحظر إدخال أي نفايات 
خطرة إلى البالد، وفرض عقوبة على المخالف.

وفرض عقوبات مشددة أيضا على من يقوم بقطف المرجان واألصداف وإخراجها من البحر والمتاجرة بها أو 
تسبب باإلضرار بها بأي صورة من الصور .

وشملت الحماية القانونية أيضا مصادر المياه من خالل حظر طرح أي مواد ضارة بسالمة البيئة أو تصريفها أو 
تجمعيها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية، في مصادر المياه، كما منع تخزين أي مادة من 
هذه المواد على مقربه من مصادر المياه ضمن الحدود اآلمنة التي يحددها الوزير، على أن تشمل األحواض المائية 

في المملكة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما فرض عقوبات على كل من يخالف التعليمات المتعلقة بمصادر ومستويات الضجيج والحد األعلى لها ومتطلبات 
اإللتزام بتجنبها أو التقليل منها إلى الحد المسموح به، كما يغرم صاحب المركبة أو اآللية، أوالشخص الذي يتسبب 

بإحداث الضجيج .

وبهدف الحماية الوقائية للبيئة، فقد جرى إصدار نظام تقييم األثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 ويهدف إلى إلزام كل 
مؤسسة أو شركة أو منشاة أو أي جهة تمارس نشاطا يؤثر سلباً على البيئة إعداد دراسة تقييم االثر البيئي لمشروعاتها 

قبل ممارسة النشاط .

وأسبغ القانون حماية قانونية على المحميمات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وفرض عقوبات على من يقوم بمخالفة 
التعليمات المتعلقة بذلك.

كما حافظ القانون على حماية نوعية الهواء من خالل إلزام أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة 
تمارس نشاطا له تاثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية، تركيب أجهزة أو إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع 
أو تقليل انتشار تلك الملوثات، والتحكم فيها قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو، إلى الحد المسموح به حسب 
بازالة  واإللزام  المصنع  إغالق  امكانية  مع  والغرامة،  الحبس  بين  تتراوح  عقوبات  وفرض  المعتمدة،  المواصفات 

المخالفة ومضاعفة العقوبة في كل مرة يكرر فيها الفعل .

كما أوجب القانون ضرورة إلتزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم الترخيص أو التجديد إال 
إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة .

وقد نص القانون أيضا على إنشاء صندوق يسمى )صندوق حماية البيئة( لإلنفاق منه على حماية البيئة، والمحافظة 
على عناصرها، في سياق تحقيق األهداف والغايات المنصوص عليها في القانون واألنظمة الصادرة بموجبه، وتتكون 
الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا 
كانت من مصدر غير أردني، على أن تحدد اإلجراءات المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه 
إنفاقها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، وجرى إصدار نظام صندوق حماية البيئة وتعديالتة رقم 66 لسنة 2009 لدعم 

المشروعات البيئية التي تساهم في حماية البيئة وإستدامتها .
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وبهدف تعزيز اإلطار التشريعي لحماية البيئة وإستدامتها فقد أعدت مسودة قانون جديد لحماية البيئة يحقق اإلمتثال 
لتشريعات الحماية، ويرفد تفعيل دور الوزارة في حماية البيئة، وأهم وأبرز المواد التي تناولتها مسودة القانون الجديد 

ما يلي:

تحقيق التنمية المستدامة لعناصر البيئة وتقليل اآلثار السلبية التي تسببها األنشطة المختلفة سواء الفردية أو التي . 1
تقوم بها المنشآت االقتصادية على البيئة وعناصرها.

البيئي، . 2 التدقيق  البيئية،  التسوية  )خطة  الحالي  القانون  لها  يتطرق  لم  جديدة  بيئية  ومفاهيم  مصطلحات  إدخال 
الكارثة  البيئية،  الخريطة  البيئي،  التعويض  البيئية،  المعايير  البيئي،  الرصد  شبكات  للمنشأة،  البيئي  الترخيص 

البيئية، وغيرها(

النحو . 3 الحالي وعلى  القانون  الموجودة في  الثغرات  القانون وذلك لسد  إلى مسودة  إضافة نصوص مواد جديدة 
التالي:

تحقيق النمو االقتصادي من خالل إصدار رخص بيئية متكاملة للمنشات التنموية وتصنيفها وفق خطورتها، . 1
مما يؤدي إلى تبسيط اإلجراءات الالزمة لممارسة األعمال.

منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية وصالحية إنذار المنشآت المخالفة ألحكام القانون واألنظمة والتعليمات . 2
الصادرة بمقتضاه.

إدخال نصوص قانونية على مسودة القانون تتعلق بحماية التنوع الحيوي وعقوبات على من يخالفها .. 3

إدخال نصوص قانونية تتعلق بالتعويض البيئي الناجم عن أفعال الضرر البيئي. . 4

العادمة . 5 المياه   االبنية،  مخالفات  العشوائي،  )الحرق  القانون  في  جديدة  وعقوبات  قانونية  نصوص  وضع 
الصناعية والمنزلية، المحميات الطبيعية، وغيرها(.

تغليظ بعض العقوبات في القانون النافذ وإدخال عقوبات جديدة.. 6

وضع عقوبة على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خالفا ألحكام هذا القانون.. 7

إدخال نصوص قانونية تتعلق بصفة اإلستعجال للقضايا البيئية، وعدم تقادم العقوبات على الجرائم البيئية.. 8

2.1.11 األنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون حماية البيئة

واإلدارية  البيئية  القضايا  لتعالج  البيئة،  حماية  قانون  عن  المنبثقة  والتعليمات  األنظمة  من  العديد  إصدار  جرى 
والقانونية والفنية وتحقق االمتثال ألحكام االتفاقيات البيئية التي صادقت عليها المملكة وتحافظ على القطاعات البيئية 

ذات األولوية وعلى النحو التالي:

1.2.1.11 األنظمة 

نظام حماية البيئة البحرية والسواحل وتعديالته رقم 51 لسنة 1999. 1

نظام إدارة المواد الضارة والخطرة؛  نقلها تداولها  رقم )24( لسنة 2005.. 2

نظام حماية التربة رقم )25( لسنة 2005.. 3

نظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة رقم )26( لسنة 2005.. 4

نظام إدارة النفايات الصلبة رقم )27( لسنة 2005.. 5
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نظام حماية الهواء رقم ) 28(  لسنة 2005.. 6

نظام المحميات الطبيعة والمتنزهات الوطنية رقم )29( لسنة 2005.. 7

نظام تقييم األثر البيئي رقم )37( لسنة 2005.. 8

نظام التفتيش والرقابة البيئية رقم )65( لسنة2009 .. 9

نظام صندوق حماية البيئة رقم )66( لسنة 2009 وتعديالته.. 10

نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الصخر الزيتى رقم )75( لسنة 2013.. 11

نظام التنظيم االداري لوزارة البيئة رقم )54( لسنة 2003.. 12

2.2.1.11 التعليمات البيئية

تعليمات إدارة مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور والمواد الملوثه بها لسنة 2014 .. 1

تعليمات استيفاء االجور التي تتقاضاها وزارة البيئة مقابل تقديم خدماتها لسنة 2014.. 2

تعليمات حماية وإدارة المناطق ذات الحماية الخاصة لسنة 2013.. 3

تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال واألجهزة . 4
والمعدات التي تحتوي عليها لسنة 2013 .

تعليمات تنظيم تخزين ونقل ومعالجة السماد العضوي واالتجار به لسنة 2009.. 5

تعليمات منح الموافقة المسبقة على ترخيص او تجديد ترخيص الجمعيات البيئية لسنة 2008.. 6

تعليمات تنفيذ نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وأسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات . 7
الوطنية وادارتها ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها لسنة 2005.

تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة 2003.. 8

تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها لسنة 2014.. 9

تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 2003.. 10

تعليمات تحديد األمور المتعلقة ببدل الخدمات التي تتاتى من المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني لسنة 2005.. 11

تعليمات السالمة االحيائية للكائنات الحية المحورة جينيا الناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة ومنتجاتها لسنة . 12
 . 2009

تعليمات العمل بالقذف الرملي لسنة 2007.. 13

تعليمات اللجنة االستشارية لسنة 2007.. 14

تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2012.. 15

تعليمات التدقيق البيئي لسنة 2014.. 16

تعليمات تصنيف المنشأة وفقاً لخطورتها على البيئة لسنة 2010.. 17
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تعليمات أسس دراسة المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشروعات ومتابعة 8 18
تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 82014

تعليمات النفايات الخطرة المحظورة والمقيدة لسنة 2014 88 19

تعليمات الحدود القصوى المسموح بها لملوثات المياه العادمة الصناعية من مشروع توليد الطاقة باستخدام 8 20
الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 82014

تعليمات التخلص من الرماد ونفايات التعدين من مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر 8 21
للصخر الزيتي لسنة 82015

تعليمات استيراد وانتاج وتداول االكياس البالستيكية )اللدائينة( والمخلفات الناتجة عنها لسنة  82014 8 22

3٫1٫11 االتفاقيات الدولية البيئية التي إنضم اليها األردن

قامت المملكة األردنية الهاشمية بالمصادقة على أغلب المعاهدات واإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة. ومن المهم 
ان تحول هذه االتفاقيات أو المبادئ الواردة فيها إلى نصوص قانونية وطنية وإجراء التعديالت التشريعية للمواءمة 

مع تلك المعاهدات واإلتفاقيات ومن اهمها :

اإلتفاقية اإلطارية للتغير المناخ وبرتوكول كيوتو. 1

بعض  طور  وقد  عام 2015  بحلول  االنبعاثات  تقليل  بهدف  قانونياً  ملزم  إطار  بمثابة  كيوتو  بروتوكول  يعتبر 
التقنيات العلمية لتحفيز الموارد. ويدعو البرتوكول إلى تحقيق مستوى تخفيض معين في نسبة انبعاثات غازات الدفيئة 
مقارنة بتلك النسب المسجلة عام 1990 وقد قامت الدول الصناعية بوضع أهداف مختلفة لتقليل االنبعاثات الكونية من 

غازات الدفيئة، حيث تضمنت االتفاقية االلتزامات التالية:

التطوير والتحديث الدوري للبيانات الوطنية )االنبعاثات(، ونشرها وإبالغ مؤتمر األطراف   )COP(  عنها. 	 

إتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتخفيف األثر الذي يسببه التغير المناخي وذلك عن طريق معالجة مصادر هذه االنبعاثات 	 
والتخلص منها تدريجياً. 

تعزيز التعاون في مجاالت التعليم والتدريب والتوعية العامة المتعلق بالتغير المناخي وتشجيع المشاركة العامة 	 
في هذه العملية. 

نقل المعلومات التالية إلى مؤتمر األطراف من خالل سكرتارية المؤتمر: )قائمة وطنية بجميع االنبعاثات حسب 	 
مصادرها، وصف عام لجميع الخطوات التي جرى إتخاذها أو تصورها من قبل الفريق المعني لتنفيذ االتفاقية 

وأي معلومات أخرى ذات عالقة(. 

اتفاقية التنوع الحيوي وبرتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. 2

يهدف البروتوكول إلى المحافظة على التنوع الحيوي واالستخدام المستدام له وقد تضمن البروتوكول إلزام الدول 
المخاطر  وإدارة ومراقبة  لتنظيم  مناسبة  واستراتيجيات  وإجراءات  آليات  والمحافظة على  بتأسيس  عليه  المصادقة 
الحية  المواد  باستعمال ومعالجة ونقل  المتعلقة  تلك  البروتوكول، وبخاصة  المخاطر في هذا  تقييم  بنود  المحددة في 
شحنة  مع  المرفقة  الرسمية  األوراق  أن  من  التأكد  بهدف  إجراءات  من  يلزم  ما  وإتخاذ   ،)16.1 )المادة  المعدلة 
المواد الحية المعدلة)GMO(  تشير بوضوح إلى أن محتويات هذه الشحنة هي كائنات معدلة مع تحديد خصائصها 
إسمي  ذكر  إلى  باإلضافة  واالستخدام  والنقل  والتخزين  السليمة  بالمعالجة  تتعلق  خاصة  متطلبات  وأي  ومميزاتها 
بأن نقل الحمولة يتالءم مع متطلبات وشروط هذا البروتوكول،  المستورد والمصدر وعنوانهما مع اإلقرار رسمياً 
والطلب إلى الجمهور اإلشتراك في عملية إتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالكائنات الحية المعدلة )GMO( بموجب 
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القوانين واألنظمة، وإعالن نتائج هذه القرارات على الجمهور مع إحترام سرية بعض المعلومات، وإتخاذ ما يلزم من 
إجراءات بهدف منع ومعاقبة )كلما كان ذلك ممكنا( أي عمليات نقل عبر الحدود للمواد الحية المعدلة )GMO( إذا ما 
حدثت بطريقة تخالف اإلجراءات والقوانين الداخلية، وفي مثل هذه الحالة ستعد مثل تلك التحركات التي تحدث عبر 

الحدود غير شرعية.

لهذا عملت الوزارة على إصدار نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005، وتعليمات 
السالمة األحيائية للكائنات الحية المحورة جينياً الناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة ومنتجاتها لسنة 82009 

واألردن طرف في اإلتفاقيتين، فقد وقع على اتفاقية التنوع الحيوي في حزيران عام 1992 وصادق عليها في 
تشرين الثاني 1993. ووقع على بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في تشرين األول عام 2000 وصادق عليها 
في تشرين الثاني 2003 ، وتحتوي اتفاقية التنوع الحيوي على مجموعة كاملة من اإللتزامات المترتبة على األطراف 

الموقعة عليها.

اتفاقية رامسار بشان األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية بخاصة بوصفها موائل للطيور المائية  1971. 3

وقع األردن على هذه االتفاقية وذلك بتخصيص موقع واحد لهذا الغرض بإدراج األراضي الرطبة ضمن التخطيط 
الخاص باستغالل األراضي وتشجيع التدريب وإدارة وعناية المناطق الرطبة.

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات المهاجرة )اتفاقية االنواع المهاجرة أو اتفاقية بون واالتفاقيات الخاصة بالمحافظة . 4
على طيور الماء المهاجرة االفريقية(.

تعتبر هذه االتفاقية جزء من برنامج األمم المتحدة للبيئة، وقد دخلت حيز التنفيذ في عام 1983، وتهدف االتفاقية 
إلى المحافظة على األصناف البرية والبحرية والطيور وتعتبر االتفاقية الخاصة بالمحافظة على طيور الماء المهاجرة 
اإلفريقية-األورو آسيوية )AEWA( هي أكثر اتفاقية مهممة جرى التوقيع عليها بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات 
مكملة   )AEWA( اتفاقية  وتعتبر  المهاجرة.  المائية  الطيور  على  المحافظة  إلى  تهدف  والتي   )CMS( المهاجرة 

التفاقية رامسار )Ramsar( وهي تغطي أكثر من 235 نوعاً من الطيور التي تعتمد على المناطق الرطبة .

اتفاقية جدة لحماية البحر األحمر.. 5

تعتبر اتفاقية جدة الموقعة في عام 1982 اتفاقية إقليمية، وتهدف إلى الحفاظ على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
عن طريق تعزيز التعاون اإلقليمي في مجالي الحماية البيئية وإدارة الموارد الطبيعية في المناطق البحرية والساحلية 

للمنطقة.

6 . )UNCCU (  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

وتهدف إلى مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في الدول التي تعاني من الجفاف أو التصحر أو كليهما 
معاً على كافة المستويات، وقد تضمنت االتفاقية  إلزام الدول المصادقة عليها بما يلي : 

تنمية التعاون اإلقليمي وما دون اإلقليمي. 	 

التعاون مع المنظمات الحكومية. 	 

دمج االستراتيجيات الخاصة بإزالة الفقر بجهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. 	 

إعطاء األولوية الالزمة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتخصيص الموارد الضرورية بما يتناسب مع 	 
ظروف كل دولة وإمكانياتها. 

وضع االستراتيجيات واألولويات ضمن إطار الخطط والسياسات التنموية المستدامة من أجل مكافحة التصحر 	 
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والتخفيف قدر اإلمكان من اآلثار السلبية للجفاف. 

معالجة األسباب المؤدية للتصحر.	 

لذا عملت الوزارة على إصدار نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005 لتحقيق أهداف هذه االتفاقية .
اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة األوزون . 7

وتهدفان إلى حماية صحة اإلنسان وبيئته من اآلثار السلبية الناتجة أو التي قد تنتج عن النشاطات البشرية والتي 
تغير أو قد تغير طبقة األوزون، حيث عملت الوزارة على إصدار تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير 

المواد المستنزفة لطبقة األوزون واألجهزة والمعدات التي تحتوي عليها لسنة 2013 8

1- على األعضاء الموقعين عليهما بموجب الوسائل المتاحة لهم وإمكانياتهم إتخاذ اإلجراءات اإلدارية والتشريعية 
المناسبة بهدف: »ضبط والحد من ووقف األنشطة البشرية التي تخضع لتشريعهم أو لمراقبتهم إذا تبين أن مثل هذه 

األنشطة لها نتائج قد تؤثر سلبا على طبقة األوزون« 

2- على األعضاء الموقعين إبالغ األعضاء في مؤتمراألطراف عن طريق األمين العام عن أي معلومات حول 
اإلجراءات المتخذة لتطبيق بنود هذه االتفاقية والبروتوكول.

8 . )CITES( اتفاقية التجارة الدولية في النباتات والحيوانات البرية المهددة باالنقراض

الحياة.  قيد  بقائها على  البرية ال تهدد  بالحيوانات والنباتات  الدولية  التجارة  إلى ضمان أن  وتهدف هذه االتفاقية 
وتلتزم الدول الموقعة بشكل تطوعي ببنودها وتعتبر كل منها طرفاً فيها، وعلى الرغم من إعتبار هذه االتفاقية ملزمة 
لكل األطراف إال أنها ال تعامل معاملة القانون الوطني ولكنها تشكل إطار عمل يحترمه كل طرف ويعمل على تنفيذه 

وطنيا من خالل تبني تشريعات محلية مناسب.

اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة )POPs( لسنة 2001. 9

وتهدف هذه االتفاقية إلى حماية صحة اإلنسان والبيئة من النفايات الخطرة عبر الحدود من خطر المواد الكيميائية 
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، لهذا عملت الوزارة على إصدار نظام إدارة المواد الضارة 

والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24 لسنة 2005، وتعليمات النفايات الخطرة المحظورة والمقيدة لسنة 82014 

اتفاقية بازل لمكافحة النقل واإلتجار بالمواد الكيماوية الخطرة .. 10

قام األردن بالتوقيع والمصادقة عل اتفاقية بازل )التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في 
عام1989( ولهذه االتفاقية األهداف التالية :

 
أ- إقامة إطار خاص بمراقبة نقل المواد الخطرة والنفايات عبرالحدود الدولية .

ب- التركيز على خفض كمية النفايات الخطرة المولدة. 

ج- إدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئيا.

اتفاقية روتردام بشان تطبيق إجراء الموافقة المسبقة على المواد الكيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة . 11
  )PIC(  متداولة في التجارة الدولية

وقع األردن عليها في شهر تموزعام 2002 وتعتبرهذه االتفاقية بيئية متعددة االطراف، هدفها تقرير المسؤولية 
المشتركة والجهود التعاونية بين مختلف االطراف الخاصة ببعض المواد الكيماوية الخطرة، بتسهيل تبادل المعلومات 
حول خصائصها وحول اإلتجار بها واإلجراءات التنظمية المتخدة على المستويات الوطنية بشأنها، حيث تلزم هذه 
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االتفاقية  األطراف بما يلي :

تنفيذ إجراءات إدارية وتشريعية تساهم في إتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق باستيراد المواد الكيماوية المدرجة 8 1
في الملحق رقم 83

على الجهة التي تقوم بتصدير مواد محظورة أو ممنوعة القيام بتنفيذ إجراءات إدارية وتشريعية ومحاولة 8 2
الكيماوية  بالمواد  المتعلقة  )القرارات  نطاقها  يخضعون ضمن  الذين  مع  المؤتمر  عام  أمين  تجاوب  معرفة 

مدرجة في الملحق رقم 3( 

إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأسيس وتقوية المؤسسات والبنية التحتية الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لها )مثل 8 3
إتخاذ أو تعديل اإلجراءات اإلدارية والتشريعية( 

وإدارة 8 4 الكيماوية  المواد  بمعالجة  المتعلقة  المعلومات  إلى  الجمهور  إمكانية وصول  من  اإلمكان  قدر  التأكد 
الحوادث الطارئة.

إبالغ أمين عام المؤتمر خطياً في حالة إتخاذ عمل تنظيمي لحظر أو تقييد استعمال إحدى هذه المواد. وال 8 5
بد أن يحدث هذا اإلبالغ في أسرع وقت ممكن، وفي كافة األحوال خالل مدة أقصاها )90( يوماً من تاريخ 
دخول هذا العمل التنظيمي حيز التنفيذ على أن يحتوي التبليغ كافة المعلومات المطلوبة بموجب ملحقها رقم 

أ - إذا توفرت. 

ويحظي األردن بالتقديرعلى المستوى الدولي بسبب مصادقته على أغلب المعاهدات واإلتفاقيات الدولية ولدوره 
النشط في العالقات البيئية الدولية ويؤمل أن يلقى هذا اإللتزام المزيد من الدعم الدولي.

12.  اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق لسنة 2013

األردن من الدول التي قامت بالتوقيع المبكر على اإلتفافية. وتهدف إلى  حماية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعاثات 
واإلطالقات البشرية المنشا للزئبق ومركبات الزئبق وتهدف االتفاقية الى حظر األلغام الجديدة المحتوية على الزئبق، 
والتخلص التدريجي من الزئبق ومن المواد المحتوية عليه، واتخاذ التدابير الالزمة للرقابة على االنبعاثات في الهواء، 

وايجاد التنظيم التشريعي والقانوني الدولي للقطاع غير الرسمي لتعدين الذهب الحرفي والصغير النطاق.

4٫1٫11 تشريعات جهات ذات عالقة تقوم بحماية البيئة ضمن مناطق خاصة

قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )32( لسنة 2000. 1

البيئة ضمن  القانون مسؤولية حماية  التاسعة من  المادة  الخاصة بموجب  االقتصادية  العقبة  تتولى سلطة منطقة 
منطقة اإلقليم، كما تتولى وفقاً ألحكام المادة العاشرة من ذات القانون حماية مصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع 
البيولوجي والرقابة على الغذاء المستورد إلى المنطقة والرقابة والتفتيش على جميع األماكن التي يمارس فيها إعداد 

الغذاء ومشتقاته وتصنعيه وتداوله وبيعه وتقديمه .

ويشترط وفقاً للمادة )25( من القانون ذاته أن تمارس السلطة صالحياتها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام 
شريطة أن التقل عن المستوى المعتمد في المملكة، كما تتولى محكمة بداية العقبة فرض الغرامات والتعويضات عند 

وقوع حوادث التلوث وإستيفائها، ويجوز توقيف األشخاص المخالفين والزامهم بتقديم كفالة بنكية .

وفرض القانون عقوبات مشددة على كل من يلوث مياه البحر أو يلحق ضررا بالبيئة تصل إلى الحبس مدة التقل 
عن شهر وال تزيد على سته أشهر، وبغرامة التقل عن خمسين دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار، وتصل عقوبة 
الحبس إلى ثالث سنوات وغرامة ال تزيد على عشرة ماليين دينار إذا كان التلوث بصورة جسمية مع إزالة المخالفة 

على نفقة المتسبب .
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وقد صدرنظام حماية البيئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )21( لسنة 2001 بمقتضى المادتين )52( 
و)56( من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ليعالج جميع األمور المتعلقة بالبيئة من حيث حماية الهواء والمياه 

وغيرها من عناصر البيئة إضافة إلى تنظيم موضوع تقييم األثر البيئي .

سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. 2

التنموي  البتراء  إقليم  قانون سلطة  المادة )5/ح( من  السياحي بموجب أحكام  التنموي  البتراء  إقليم  تتولي سلطة 
البيولوجي  الطبيعية والتنوع  المياه والموارد  البيئة ومصادر  المساهمة في حماية  السياحي رقم )15( لسنة 2009 
وضع األسس والمعايير الالزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما ينسجم مع قانون حماية البيئة واألنظمة والتعليمات 

الصادرة بموجبه.

و قد صدر نظام رقم )82( لسنة 2014 نظام إدارة وحماية محمية البتراء األثرية ليعالج األمور المتعلقة بحماية 
البيئة ومنع  مصادر التلوث والمحافظة على السالمة العامة في المحمية.  

هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة. 3

إن أالحكام التنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة قد جرى النص عليها في قانون االستثمار رقم )30( لسنة 
2014 والذي ألغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم )2( لسنة )2008(  ونص على أن يستمر العمل 

باألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها وفقاً ألحكام هذا القانون.
كما نص على إنشاء النافذة االستثمارية والترخيص، فقد ورد في القانون »على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر 
ينشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص األنشطة االقتصادية في المملكة ومراجعة 
إستفسارات  على  واإلجابة  الخدمات  تقديم  يتيح  نظام  بإنشاء  الهيئة  تقوم  أن  على  وتبسيطها  الترخيص  إجراءات 

المستثمرين الكترونيا«ً.

اإلدارة الملكية لحماية البيئة    . 4

وهي إحدى إدارات مديرية األمن العام المتخصصة التي أنشئت بتاريخ 15 حزيران 2006 بناء على التوجيهات 
الملكية السامية لجاللة الملك عبد هللا الثاني، الداعية لتوحيد الجهود بين الوزارات والمؤسسات الحكومية واألهلية التي 
تعنى بالشأن البيئي وتفعيل التشريعات البيئية وتحقيق مفهوم األمن الشامل الذي تبنته مديرية األمن العام بهدف حماية 

البيئة األردنية وإدامتها.

5٫1٫11 تشريعات أخرى ذات عالقة بحماية البيئة وعناصرها وقطاعاتها

باإلضافة إلى القوانين واألنظمة المتعلقة بحماية البيئة تتضمن المنظومة التشريعية األردنية مجموعة من القوانين 
واألنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة ومن أهم هذه التشريعات :

التشريعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس . 1

قانون المواصفات والمقاييس رقم )22( لسنة 82000	 

النظام الوطني للقياس رقم )31( لسنة 82001	 

التشريعات المتعلقة بالمبيدات واألسمدة. 2
  

قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 82002	 

20 مواصفة أردنية لعدد من أنواع المبيدات واألسمدة. 	 
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التشريعات المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية . 3

قانون الصحة العامة رقم )47( لسنة 82008	 

قانون حماية البيئة رقم )52( لسنة 2006	 

قانون البلديات رقم )13( لسنة 82011	 

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل امانة عمان الكبرى رقم )83( لسنة 82009	 

نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديالته رقم )85( لسنة 82002	 

نظام منع المكاره ورسوم البلديات داخل المناطق البلديات رقم )8( لسنة 82014	 

نظام التعدين رقم )131( لسنة 81996	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2008/286الخاصة بمياه الشرب )قاعدة فنية(.	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 287 /97 الخاصة باخذ عينات مياه الشرب.	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2010/200 الخاصة بالمياه المعدنية.	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2004/1562 الخاصة بالمياه – مياه برك السباحة.	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2010/1245 الخاصة بالمياه المحالة. 	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2009/1214 الخاصة بمياه الشرب المعبأة.  	 

التشريعات المتعلقة بالمياه العادمة والصرف الصحي. 4

قانون سلطة المياه رقم )18( لسنة 81988	 

قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )79( لسنة 81966	 

قانون الصحة العامة رقم )47( لسنة 82008	 

قانون البلديات وتعديالته رقم )13( لسنة 82011	 

نظام الصرف الصحي رقم )66( لسنة 81994	 

تعليمات صرف المياه العادمة الصناعية والتجارية إلى شبكة الصرف الصحي رقم )1( لسنة 81998	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2007/893 الخاصة بالمياه-الصرف الصحي المستصلحة .	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2006/202 الخاصة بالمياه-المياه العادمة الصناعية. 	 

المواصفة القياسية األردنية رقم 2006/1145 الخاصة بالحمأة- استعماالت الحمأة المعالجة والتخلص منها.	 

التشريعات المتعلقة بالبيئة البحرية. 5

وتشمل باإلضافة إلى قانون حماية البيئة وقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول بهما مايلي:
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قانون مؤسسة الموانئ وتعديالتة رقم )36( لسنة 81985	 

نظام حماية البيئة  في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )21( لسنة 82001	 

نظام منتزه العقبة البحري رقم )22( لسنة 2001 وتعديالته.	 

نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم )32( لسنة 81972	 

تعليمات تقدير اضرار التلوث الناتج عن السفن لسنة 81998	 

تعليمات تخزين ومناولة المواد الخطرة من وإلى الميناء.	 

 تعليمات استخدام مياه البحر للتبريد واعادتها  للبحر رقم )159( لسنة 82014	 

 المواصفة القياسية األردنية لمياه الشواطئ واإلستحمام رقم )2004/1563).	 

التشريعات المتعلقة بالهواء . 6

قانون السير رقم )49( لسنة 82008	 

قانون الصحة العامة رقم )47( لسنة 82008	 

نظام التعدين رقم )131( لسنة 81966	 

نظام حماية الهواء رقم )28( لسنة 82005	 

المواصفة القياسية رقم 2006/1140 الخاصة بنوعية الهواء المحيط. 	 

المواصفات القياسية األردنية رقم 2006/1189 الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة 	 
من المصادر الثابته. 

التشريعات المتعلقة باإلسكان . 7

قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري رقم )28( لسنة 81992	 

قانون إدارة امالك الدولة وتعديالته رقم )17( لسنة 81974	 

قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية وتعديالته رقم )79( لسنة 81966	 

قانون تطوير وادي األردن وتعديالته رقم )19( لسنة 81988	 

قانون الدفاع المدني وتعديالته رقم )18( لسنة 81999	 

قانون الكهرباء العام المؤقت وتعديالته رقم )64( لسنة 82002	 

تعليمات منع حدوث المكاره الصحية المتعلقة باألضرار الناجمة عن الوحدات السكنية   للتجمعات العالمية  رقم 	 
)1( لسنة 82013

التشريعات المتعلقة باألراضي واستعماالتها. 8

قانون الواسطة لتسوية النزاعات المدنية رقم )12( لسنة 82006	 
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نظام تنظيم استعماالت األراضي قم )6( لسنة 82007	 

التشريعات المتعلقة بالصناعة. 9

التنقيب وحقوق  القطاع ومنح رخص  هذا  وتنظيم  والمتابعة  باإلشراف  والمعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  تقوم 
التعدين وأذونات التصدير من خالل القوانين واألنظمة التالية:

قانون رقم )12( لسنة 1968 – قانون تنظيم شؤون سلطة المصادر الطبيعية.	 

نظام التعدين رقم )131( لسنة 81966	 

نظام المقالع رقم )8( لسنة 81971	 

نظام رسوم المقالع و التعدين رقم )86( لستة 82002	 

شروط وإجراءات منح رخص التنقيب وحقوق التعدين.	 

تعليمات وإجراءات وشروط منح رخص المقالع والتصاريح.	 

التشريعات المتعلقة بالوقاية االشعاعية واألمان النووي. 10

قانون الطاقة النووية وتعديالته رقم )42( لسنة 2007 	 

قانون الوقاية االشعاعية واألمان واألمن النووي وتعديالته رقم )43( لسنة 82007	 

قانون الدفاع المدني رقم )18( لسنة 81999	 

قانون الصحة العامة رقم )47( لسنة 82008	 

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل االشعاعي وتعديالته رقم )33( لسنة 82003	 

التشريعات المتعلقة بالتربة واألراضي الزراعية . 11

قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديالته رقم )12( لسنة 81968	 
قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 82002	 
قانون إدارة أمالك الدولة وتعديالته رقم )17( لسنة 81974	 
قانون تطوير وادي األردن وتعديالته رقم )19( لسنة 81988	 
قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية وتعديالته رقم )79( لسنة 1966	 
نظام تفويض وتاجير امالك الدولة رقم )53( لسنة 81977	 
المواصفة القياسية األردنية رقم 2006/1145 الخاصة بالحمأة- استعماالت الحمأة المعالجة والتخلص منها.	 
أمر الدفاع المدني رقم )1( لسنة 1993 الخاص بالحفاظ على الثروة الحرجية.	 

التشريعات المتعلقة بالصحة العامة. 12
 

قانون الصحة العامة رقم )47( لسنة 82008	 

قانون الحرف والصناعات وتعديالته رقم )16( لسنة 81953	 

قانون نقابة اطباء االسنان وتعديالته رقم )13( لسنة 81972	 
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قانون الدواء و الصيادلة المؤقت وتعديالته رقم )80( لسنة 82001	 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديالته رقم )11( لسنة 1988 8	 

نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين رقم )64( لسنة 81977	 

نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم )32( لسنة 81972	 

تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 82001	 

التشريعات المتعلقة بالحياة البرية للنبات والحيوان . 13

قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 82002	 

قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية وتعديالته رقم )79( لسنة 81966	 

قانون إدارة امالك الدولة رقم )17( لسنة 81974	 

قانون البلديات وتعديالته رقم )13( لسنة 82011	 

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل امانة عمان الكبرى رقم )83( لسنة 82009	 

تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع االبقار وتعديالته رقم 5/ز لسنة 82003	 

تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع تربية االسماك رقم 20 لسنة 82003	 

القرار رقم 5/3 لسنة 1990الخاص بتنظيم مزارع األرانب.	 

القرار تسجيل مراكز االعالف واالضافات العلفية واالغالف المركبة الجاهزة رقم )1( لسنة 81996	 

أمر الدفاع المدني رقم 93/1 الخاص بالحفاظ على الثروة الحرجية.	 

التشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 14

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012، والقانون المعدل له رقم )33( لسنة 2014، والذي 
اكد على اهمية استغالل الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة في كافة القطاعات. حيث صدرت األنظمة والتعليمات 

التالية:

التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة بموجب أحكام المادة )10/ب( 	 
من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 82012

وليس 	  استهالكها  لغايات  المتجددة  الطاقة  نظم مصادر  المولدة من  الكهربائية  الطاقة  لعبور  المنظمة  التعليمات 
لغايات البيع للغير بموجب أحكام المادة )17( من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012، 

وأحكام المادة )7/ب/3(، والمادة )9/ب( من قانون الكهرباء العام رقم )64 لعام 2002( وتعديالته.

تعليمات بدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية. 	 

تعليمات تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع في حاالت العطاءات التنافسية والعروض المباشرة، 	 
بموجب أحكام المادة )9/ب( من قانون الكهرباء العام رقم )64 لعام 2002( وتعديالته.

سجل مرجع القياس إلحتساب أسعار شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بموجب أحكام المادة 	 
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)2( من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 82012

الدليل اإلرشادي لربط أنظمة مصادرالطاقة المتجددة باستخدام نظام نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية بالعبور.	 

الدليل اإلرشادي لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام صافي القياس.	 

نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهالك الطاقة ومدخالت 	 
إنتاجها من الرسوم الجمركية، وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار )صفر( صادر بمقتضى 

الفقرة )ج( من المادة )11( من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 82012

تأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كأحد مديريات وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 	 

نظام كفاءة الطاقة، ومن أهم ما تضمنه التأكيد على ضرورة إجراء دراسات لتحسين كفاءة الطاقة في المؤسسات 	 
التي يزيد استهالك الطاقة فيها على 50 طن مكافىء نفط. 

نظام االعفاءات الجمركية ألجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.	 

أصدرت الحكومة مؤخراً من خالل مجلس البناء الوطني عددا من الكودات التي تتضمن المبادئ والشروط الفنية 	 
والمتطلبات الضرورية الواجب إتباعها كحد أدنى في مرحلة التصميم والتنفيذ لتحقيق السالمة والكفاءة في مختلف 
المجاالت الهندسية لكافة المنشآت في مراحل العمل المختلفة، وهذه الكودات هي؛ كود العزل الحراري، والطاقة 

الشمسية، وكفاءة الطاقة، ودليل االبنية الخضراء.

التشريعات المتعلقة بالموارد األرضية. 15

قامت وزارة البيئة بوضع مسودة قانون معدل لقانون البيئة المعمول به حالياً والمتوقع صدوره قريبا، وقد اشتملت 	 
المادة )4( من مسودة القانون المعدل على مهمات إضافية لوزارة البيئة ذات صلة بحماية األراضي منها:  

إعداد السياسات واالستراتيجيات الالزمة للحد من أسباب وآثار التصحر وانجراف وتدهور التربة والتغير 	 
المناخي.

والجهات 	  األنشطة  لجميع  إلزامية  مرجعية  تشكل  المملكة  في  األراضي  الستعماالت  بيئية  خريطة  وضع 
الرسمية المعنية بالتخطيط بما في ذلك التخطيط والتنظيم الحضري. 

تقوم وزارة الشؤون البلدية حاليا بإعداد المخططات الهيكلية لجميع المدن األردنية وللتجمعات السكنية بهدف 	 
تنمية هذه التجمعات وتوفير السكن المالئم، وفي هذا الصدد عملت الوزاره على إصدار قرارات وتشريعات 
اإلفراز ألقل من )10(  الزراعية  وعدم جواز  المحافظه على األراضي  االعتبار  بعين  آخذة  ذلك  لتحقيق 
دونمات، وفي بعض المناطق ال يقل اإلفراز عن )4( دونمات، وذلك الستغالل األراضي على الوجه األمثل 
للغايات الزراعيه، كما وتراعي الوزارة اثناء إعداد المخططات التنظيمية المحافظه على األراضي الزراعية 
للقرى والتجمعات السكانية باستعماالت تقترب من االستعمال الزراعي مع تقليل نسبة األبنية المسموح بها 

في هذه األراضي.

وضعت تعليمات موحدة لترخيص المقالع في المملكة، وتعليمات إلعادة تأهيلها، كما جرى تعديل تعليمات 	 
رخص استصالح األراضي في محافظة عجلون حيث أصبح باإلمكان الحصول على رخص الستصالح 
األراضي فيها نظراً لخصوصية المنطقة من الناحية الحرجية، حيث تمنح الرخصة لمدة )6( شهور قابلة 
للتجديد لمرة واحدة وذلك لغايات اإلستفادة من الصخور في المواقع وتأهيل قطع األراضي لغايات استخدامها 

لألغراض الزراعية.
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التشريعات المتعلقة بالسياحة. 16

من  مجموعة  وفرضت  السياحة  قطاع  على  أثرت  والتي  عام،  بشكل  المنطقة  بها  تمر  التي  للظروف  إستجابة 
المتغيرات، فإن األمر يتطلب تحديث األنظمة والتعليمات السياحية . حيث جرى بالتشارك مع القطاع السياحي إعادة 
المواقع  الناظمة لقطاع السياحة والسير باجراءات تعديلها، حيت جرى إصدار نظام إدارة  التشريعات  دراسة كافة 
السياحية رقم 23 لسنة 2014 والذي يهدف إلى تنظيم إدارة المواقع السياحية والمحافظة عليها وتطويرها واستثمارها 

وإدامتها بما يتالئم وأهميتها الحضارية واالثرية والبيئية.  

التشريعات المتعلقة  بالطاقة النووية. 17

أنشأت هيئة الطاقة الذرية األردنية في عام 2007 بموجب قانون الطاقة النووية رقم )42(| لسنة 2007 وتعديالته 
رقم )4( لسنة 2008. ومن المهام والصالحيات الرئيسة التي أنيطت بها وفقاً ألحكام القانون المشار اليه ، ما يلي:

في 	  النووية وتطويرها ووضعها  والمواد  اإلشعاع  بتكنولوجيا  الخاصة  العلمي  للبحث  إنشاء مرافق ومختبرات 
خدمة المؤسسات والعلماء والباحثين.

نقل االستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات االشعاعية إلى المملكة وتطوير استخدامها وإدامتها.	 

اإلشعاع 	  وتكنولوجيا  النووية  الطاقة  مجال  في  الوطني  االقتصاد  لخدمة  استثمارية  مشروعات  وإقامة  إنشاء 
واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفي المجاالت الطبية والصناعية والزراعية، وأية مجاالت 

سلمية أخرى يقرها مجلس مفوضي الهيئة.

الزركيونيوم 	  وعناصر  والثوريوم  كاليورانيوم  المحلية  النووية  المواد  الالزمة الستخراج  التقنية  األسس  وضع 
والفانديوم وإنتاج وتصنيع الماء الثقيل وإنشاء المرافق والمنشآت الالزمة إلستخراج هذه العناصر وتعدينها بشكل 

مستقل أو بالتعاون مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

معالجة المواد النووية وتصنيعها وإدارتها في مختلف مراحل دورة الوقود النووي.	 

معالجة النفايات المشعة وإدارتها والتخلص منها.	 

إنشاء المشروعات االستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية كمحطات الطاقة 	 
الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعالت النووية لمختلف االغراض السلمية وتكنولوجيا اإلشعاع على أسس 

تجارية بشكل مستقل او بالتعاون مع القطاع العام أو الخاص.

حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشروعات الهيئة.	 





313

الفصل الثاني عشر: السياسات واإلطار المؤسسي

تداخل قطاع البيئة مع عدد من القطاعات يتطلب التنسيق والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة.	 

وزارة البيئة هي المرجع المختص بقضايا البيئة وطنيا، وإقليميا، وعالميا بالتعاون الجهات ذات االختصاص.	 

من القضايا البيئية التي تعطى اهتماما خاصا:	 

التغير المناخي.	 

االقتصاد األخضر.	 

اإلدارة السليمة للنفايات 8	 

حماية البيئة  1٫12

والبيئة من عام 1980 وحتى  1995، وفي  والقروية  البلدية  الشؤون  في وزارة  البيئة  دائرة  امتدت مسؤولية 
عام 1996 أسست المؤسسة العامة لحماية البيئة باستقالل مالي وإداري كجهة رسمية مسؤولة عن حماية البيئة في 
األردن. وتزايد االهتمام بقضايا البيئة مع تزايد الضغوط على عناصرها مما استوجب إنشاء وزارة مستقلة للبيئة عام 
2003 بموجب قانون حماية البيئة المؤقت رقم )1( لعام 2003 الذي جرى إقراره من قبل مجلس األمة ليصبح قانون 

حماية البيئة رقم )52( لعام 82006

2٫12 عالقة البيئة بالسياسات والقطاعات الوطنية األخرى

يتميزقطاع البيئة بكثرة تداخله مع القطاعات األخرى، حيث يشمل حماية األنظمة البيئية وما تحويه من ماء وهواء 
وتربة وكائنات حية بما في ذلك اإلنسان، ويرتبط بشكل عضوي مع قطاعات هامة كما يلي:

المياه 	  مصادر  وحماية  المعالجة  الصناعية  العادمة  المياه  استخدام  وإعادة  الصحي  الصرف  مياه  إدارة  المياه: 
الطبيعية.

المعالجة 	  المياه  ونوعية  ومراعي  حراج  من  النباتي  والغطاء  للزراعة،  الصالحة  األراضي  إدارة  الزراعة: 
المستخدمة للرّي والتي تؤثر على الزراعة.

السياحة: المحافظة على الموارد الطبيعية والثقافية )المحميات الطبيعية، المواقع األثرية والتاريخية(، وغيرها.	 

الصحة: تخفيف ومنع األثر السلبي للتلوث على صحة المواطنين، وإدارة النفايات وتأثير المواد الكيماوية المنزلية 	 
على صحة المواطنين.

الطاقة: تأثير نوعية المشتقات النفطية )الديزل/البنزين/الوقود الثقيل( والتلوث الناجم عن مصفاة البترول على 	 
البيئة وصحة اإلنسان، وتشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

 الصناعة: تخفيض مستويات التلوث، إنشاء محطات التنقية، والحصول على شهادات الجودة	 

التعدين: وتعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على تنظيم االستغالل األمثل للثروات المعدنية مثل: استخراج 	 
وإستخالص المعادن الحجرية، استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق، إصدار رخص التنقيب، وحقوق 

التعدين ورخص المقالع. 
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النقل: تخفيض التلوث الذي تسببه المركبات المزودة بمحرك )تلوث الهواء والضجيج(، والمحافظة على الحياة 	 
البحرية في خليج العقبة من التلوث وتسرب النفط من السفن. 

البيئة 	  على  لها  السلبية  األثار  من  والتقليل  الحد  إلى  النفايات  إلدارة  العامة  السياسات  تهدف   : النفايات  إدارة   
والصحة العامة وتعظيم اإلفادة منها كما يلي:

تحقيق معايير التنمية المستدامة لعناصر البيئة المختلفة.	 

تطوير أسس واضحة من المعايير واإلشتراطات المتعلقة بإدارة النفايات   	 

إيجاد نظام متكامل وموحد إلدارة النفايات على مستوى المملكة.  	 

رفع مستوى إدارة النفايات وبشكل متساو لمختلف محافظات المملكة.	 

رفع مستوى الوعي البيئي لدى األفراد.  	 

رفع نسبة اإللتزام من قبل المؤسسات وزيادة مستويات السالمة والحماية العامة. 	 

  وتستند سياسة إدارة النفايات على إستراتيجيات مرتبة حسب األولوية كما يلي:

أوالً: الحفاظ على الصحة والسالمة العامة.	 

ثانياً: الحفاظ على البيئة.	 

ثالثاً: الحفاظ على الموارد الغذائية والمياه من اإلستنزاف.	 

رابعاً: الحفاظ على االقتصاد ومنع استنزاف المواد األولية.	 

ولتحقيق هذه االستراتيجيات تستند سياسة إدارة النفايات إلى المبادئ التالية مرتبة حسب األولوية:

مبدأ منع إنتاج النفايات باستخدام التكنولوجيا األنظف.	 

مبدأ التقليل من إنتاج النفايات.	 

مبدأ إعادة استخدام النفايات.	 

مبدأ تدوير النفايات.	 

مبدأ اإلسترداد )استعادة المادة األولية من خالل عمليات فيزيائية أو كيميائية لتعود بنفس خصائصها األولية ما 	 
أمكن، أو استعادة محتواها من الطاقة إذا كان ال يمكن إستعادتها لحالتها األولية(.

التطورات 	  على  وبناء  الترتيب  بنفس  عام  أو  دورة  كل  نهاية  في  السابقة  الخطوات  كل  في  التفكير  إعادة  مبدأ 
الصناعية والتجارية والبيئية.
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3٫12  الواقع البيئي في األردن

يتصف الواقع البيئي لألردن بندرة في الموارد الطبيعية ووفرة في الموارد البشرية، وتتمثل التحديات في مجاالت 
الطاقة والمياه والتصحر وإدارة المخلفات، وفقدان التنوع الحيوي. إال أن اإلدارة الرشيدة للموارد تمكن من تجنب 
البالد النتائج الوخيمة التي يمكن أن تحدث نتيجة نقص الموارد والمنافسة في الحصول عليها. حيث أن العالقة بين 
التنمية المستدامة وجودة البيئة وطيدة ومباشرة. ومع أن التحديات المذكورة آنفا وما يفاقمها من تلوث وتغيرات مناخية 
ربما تكون أقل خطرا من الناحية الفورية، من تحديات اقتصادية وسياسية أخرى، لكن آثار هذه التحديات هي أطول 

مدة، وأوسع نطاقا، واقل قابلية لإلصالح والتعديل، إن حدثت. والجدول التالي يبين كلفة التدهور البيئي في األردن.

جدول )12-1(: كلفة التدهور البيئي في األردن*

      *دراسة كلفة التدهور البيئي

ولقد تدهور الوضع البيئي بشكل كبير جداً في ضوء النزاعات التي تشهدها بعض البلدان العربية  وما نجم عنها من 
لجوء. حيث أن أزمة اللجوء السوري شكلت عبئاً كبيراً على البنى التحتية، واستنزافاً للموارد الطبيعية المحدودة.ً مما 
أثر سلبا على خطط وبرامج التنمية واالقتصاد ومستوى معيشة المواطن. إن المصادر الرئيسة الثابتة لتلوث الهواء في 
األردن تتمثل في الصناعات الثقيلة والمتوسطة كمصفاة البترول والفوسفات واإلسمنت وغيرها. وينتج عنها غازات 
كأكاسيد الكربون والكبريت العتمادها على زيت الوقود بشكل رئيسي إلنتاج الطاقة، أما المصادر المتحركة لتلوث 
الهواء فتتمثل بقطاع النقل بشكل أساسي، حيث تضاعف عدد السيارات التي تعمل على البنزين أكثر من 6 مرات، 
وتضاعف عدد السيارات التي تعمل على الديزل أكثر من 10مرات. ويبلغ مجموع انبعاثات غازات الدفيئة 29 طن/

السنة تقريبا، وهي ضئيلة جدا مقارنة بالدول المتقدمة صناعياً.

الغباوي. وفيها  نفايات  باستثناء مكب  تلبي االحتياجات الصحية للطمر،  للنفايات، وهي ال  في األردن 21 مكبا 
المتولدة في المصانع،  النفايات الخطرة  للنفايات الخطرة في سواقة على بعد 125 كم جنوب عمان، يستقبل  مكب 
أو  فيزيائية  و  كيماوية  معالجة  إلى  تحتاج  التي  النفايات  تعزل  البحوث، حيث  والجامعات، ومراكز  والمستشفيات، 
حرق، وتخزينها في مخازن خاصة مجهزة بأدوات السالمة للعاملين في الموقع، إلى أن تطمر النفايات في أحواض 
مبطنة. وكما أشير سابقا، يتمتع األردن بتنوع حيوي غني لتميز موقعه المتوسط بين القارات، ووجود حفرة اإلنهدام 
التي تشكل تفاوتا كبيرا بين المناطق المرتفعة والمنخفضة. كما يتميز بوجود الصحراء البازلتية التي تتخللها األودية 
الطبيعية. ويقسم األردن إلى أربعة أقاليم حيوية جغرافية مختلفة، وجرى تصنيف )13( نمطا نباتيا ضمن هذه األقاليم 
المتنوعة )أنظرفصل التنوع الحيوي( لمزيد من التفصيل. وفيما يتعلق بالتغير المناخي فإن األردن يعتبر من الدول 
المتأثرة وليست المؤثرة فيه، وال يخفى على الجميع اآلثار السلبية لهذه الظاهرة على األردن الرتفاع حرارة الكرة 

االرضية نتيجة انبعاثات غازات الدفيئة والتي تؤدي إلى قلة األمطار والتصحر والجفاف.
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جدول )12-2(: الجهات ذات العالقة بعمل وزارة البيئة
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  هاالحكومیة والمجاالت التي تتخصص فی أهم المنظمات البیئیة غیر): ٣- ١٢( جدول 
  

  هاالمجاالت التي تتخص فی  اسم المنظمة
الجمعیـــــــــــة الملكیـــــــــــة لحمایـــــــــــة 

  الطبیعة
 األردنلتنـوع الحیـوي فــي تسـعى الجمعیـة لبنـاء شـبكة وطنیـة مـن المنـاطق المحمیـة للحفـاظ علـى ا

  .وتأمین دعم شعبي لحمایة البیئة الطبیعیة
ي لألبنیــــــــــة األردنــــــــــالمجلــــــــــس 
  الخضراء 

ـــىیســـعى  شـــاء نتعزیـــز المفـــاهیم المالئمـــة لألبنیـــة الخضـــراء والممارســـات فـــي قطـــاع البنـــاء واال إل
  .یةاألردن

فــي المجــاالت البیئیــة المختلفــة والحفــاظ علــى  تســعى لنشــر الــوعي البیئــي وتــدریب وبنــاء القــدرات  یةاألردنجمعیة البیئة 
  .البیئة وحمایتها وخلق حالة من التوازن في إطار االستراتیجیة الوطنیة العامة للبیئة

تســعى للمحافظــة علــى الغابــات وزیــادة الغطــاء النبــاتي ونشــر الــوعي حــول أهمیــة األشــجار فــي   جمعیة الشجرة
  .والمساهمة في مكافحة التصحر األردن

یــــــــة لمكافحــــــــة األردنمعیــــــــة الج
  البادیة وتنمیة التصحر 

یة وتطویر انیة وتنمیة الثروة الحیو األردنتسعى للمساعدة في تحسین وتطویر البیئة المحلیة للبادیة 
  .المراعي ووقف عملیات التصحر الناتجة عن تدهور الغطاء النباتي

الجمعیــة الوطنیــة للبیئــة والحیــاة 
  البریة

ئیــة مجتمعیــة وبنــاء القــدرات الرامیــة للعمــل المنــتج فــي مجــال البیئــة وتطــویر تســعى لبنــاء ثقافــة بی
  .الیات التواصل مع شرائح المجتمع لنشر الوعي البیئي

األمثـــل  ســتغاللتمــاء والفكــر البیئـــي اإلیجــابي لالنتســعى لــدمج الفئـــات المجتمعیــة لغــرس قـــیم اإل  جمعیة أصدقاء البیئة
  .ل للمشاكل البیئیةللموروث البیئي الطبیعي وطرح حلو 

الجمعیـــة الملكیـــة لحمایـــة البیئـــة 
  البحریة

المستدام لعناصرها من خالل بـرامج التوعیـة  ستخداماالتسعى للمساهمة في حمایة البیئة البحریة و 
  .وكسب التأیید وبرامج التنمیة المستدامة

تدام من خالل حشـد التأییـد وبنـاء تسعى لتنمیة قطاع الطاقة والمیاه والبیئة نحو أردن أخضر ومس  جمعیة إداما
  .القدرات ونشر الوعي والمشاركة الفاعلة بین القطاعیین العام والخاص

رتقــاء بمســتوى المهنــة ودعــم البحــث العلمــي وتخطــیط وتطــویر بــرامج التعلــیم والتــدریب تســعى لإل  یین األردننقابة المهندسیین 
  .لمهنیة الهندسیة العربیة االسالمیة والدولیةتحادات اوالصناعي والمهني والتنسیق مع اإلالهندسي 

  
  
  
  
  
  
  

  األردنالمؤسسات غیر الحكومیة الفاعلة في مجال البیئة والتنوع الحیوي في ): ٤- ١٢(جدول 

جدول  )12-3(: أهم المنظمات البيئية غير الحكومية والمجاالت التي تتخصص فيها

4٫12  أهم اإلنجازات التي جرى تحقيقها

1٫4٫12 اإلطار المؤسسي والتنظيمي والتشريعي

وتجدر اإلشارة أن النظام التشريعي لحماية البيئة تطور من مجموعة متعددة من النصوص الواردة في تشريعات 
قطاعية مختلفة ينقصها االنسجام، إلى منظومة متطورة من التشريعات المتكاملة المتجانسة، والمعتمدة على التطور 
التشريعي الوطني والعالمي إستجابة للمستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئيسة في األردن )أنظر الفصل الحادي 
عشر لمزيد من التفصيل(. كما أن المنظمات البيئية غيرالحكومية ساهت بشكل مؤثر في نشر الوعي حول المشاكل 
البيئية بين فئات المجتمع المختلفة، مما أدى الى تطور دورها، حيث غدت عنصرا فاعال في عملية صنع القرار البيئي 

ومثال يحتذى به على مستوى المنطقة.

ووحدة  المناخي،  للتغير  مديرية  استحداث  البيئة، حيث جرى  لوزارة  جديد  إداري  تنظيمي  هيكل  اعتماد  جرى 
خاصة باالقتصاد األخضر، وجرى تقوية المديريات الفنية األخرى، حيث أعيد النظر في األقسام الموجودة وجرى 
استحداث بعضها، ودمج أو حذف أخرى لمواكبة التطورات والمستجدات والتحديات البيئية الناشئة على الصعيدين 

المحلي والدولي، وإلعطاء الوزارة المرونة والقدرة على تنفيذ المهام والواجبات المناطة بها. ومن أمثلة ذلك:

  المجاالت التي تتخص فیهاالمجاالت التي تتخص فیهاالمجاالت التي تتخص فی  اسم المنظمة
الجمعیـــــــــــة الملكیـــــــــــة لحمایـــــــــــة 

  الطبیعة
األردنــــــــــي لألبنیــــــــــة األردنــــــــــي لألبنیــــــــــة المجلــــــــــس األردنــــــــــالمجلــــــــــس األردنــــــــــالمجلــــــــــس 
  الخضراء 

  األردنیةاألردنیةاألردنجمعیة البیئة 

  جمعیة الشجرة

األردنیــــــــة لمكافحــــــــة األردنیــــــــة لمكافحــــــــة األردنالجمعیــــــــة الجمعیــــــــة الج
  البادیةالتصحر وتنمیة التصحر وتنمیة التصحر 

الجمعیــة الوطنیــة للبیئــة والحیــاة 
  البریة

  جمعیة أصدقاء البیئة

الجمعیـــة الملكیـــة لحمایـــة البیئـــة 
  البحریة

  جمعیة إداما

  األردنیین األردنیین األردننقابة المهندسیین 
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جائزة االستدامة البيئية  

جرى اإلتفاق بين وزارة البيئة ومركز الملك عبدهللا الثاني للتميزإلطالق جائزة االستدامة البيئية للقطاع الخاص 
كإحدى جوائز مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز. وهي من أرفع جوائز التميز على المستوى الوطني تهدف لتكريم 
العام  الوعي  وتعزيز  للبيئة  صديقة  كمؤسسات  صورتها  تعزيز  في  لمساعدتها  البيئي  بأدائها  المتميزة  المؤسسات 

بالتلوث الصناعي وأهمية الحفاظ على الموارد.

إطالق سياسة وطنية للتراخيص والتفتيش

وذلك بهدف تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرقابية المختلفة، وتعزيز الالمركزية بإنشاء لجان تراخيص فرعية 
في مديريات البيئة في المحافظات لتسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمستثمرين وخدمة المواطنين في أماكن 

سكناهم.

2٫4٫12 حماية الطبيعة والمحافظة على التنوع الحيوي

وبهذا الخصوص قامت وزارة البيئة بإدخال مجموعة من المواد الجديدة على القانون المعدل لقانون حماية البيئة، 
تتعلق بالمواد المتعلقة بحماية األنظمة الطبيعية والتقييم البيئي االستراتيجي وشبكة المناطق المحمية المعتمدة من قبل 
رئاسة الوزارء منذ عام 2009، حيث ضمت مقترحاً إلنشاء 16 موقعاً كمناطق محمية في شتى المناطق. جرى 
محميات  هي  األردن  وادي  منطقة  في  الجديدة  المحمية  المناطق  من  مجموعة  إنشاء  كما جرى  منها،   10 تأسيس 
اليرموك في محافظة إربد، وفيفا في محافظة الكرك، وقطر في محافظة العقبة وذلك خالل األعوام 82012-2010

أما  اليونسكو،  منظمة  مع  بالتعاون  كمحميات محيط حيوي  والموجب  إعالن كل من محميات ضانا  كما جرى 
على صعيد التراث العالمي فقد أعلنت محمية وادي رم موقعا للتراث العالمي الطبيعي والثقافي المختلط وهو األول 
من نوعه في منطقة غرب آسيا مجتمعه والثاني على صعيد الدول العربية. وقامت الوزارة بإعداد تعليمات خاصة 
بالمناطق الهامة بيئياً لتكون رديفاً لشبكة المناطق المحمية، وأعلن 10 منها من قبل الوزارة في الفترة 2014-2011 
إطار  العقبة. وضمن  في  الطيور  المأوى، ومنطقة مرصد  الملكية، ومنطقة  النباتية  الحديقة  المثال  منها على سبيل 
الوطنية  واالستراتيجية  الحيوي  للتنوع  الوطنية  االستراتيجية  وتحديث  بمراجعة  الوزارة  قامت  الوطنية،  السياسات 
لمكافحة التصحرعام 2014، رافق ذلك إعداد ورفع التقارير الوطنية الرابع والخامس ضمن اتفاقية التنوع الحيوي 

والرابع التفاقية التصحر.

ولمعالجة اآلثار البيئية السلبية في البادية األردنية، بدأ برنامج التعويضات البيئية بتنفيذ خريطة الطريق إلعادة 
تأهيل وتنمية المراعي فيها، حيث عقدت إتفاقيات مع عدد من الوزارات والجمعيات لخدمة مناطق البادية الوسطى 
زراعة  المائي،  الحصاد  بتقنيات  الدونمات  آالف  تزويد  اإلرتوازية،  اآلبار  تاهيل  إعادة  التالية:  للغايات  والشمالية 
تطعيم  كم،   70 بطول  طرق  شبكات  إنشاء  مائية،  وسدود  حفائر  إنشاء  الرعوية،  الشجيرات  من  اآلالف  عشرات 
وتحصين عشرات اآلالف من رؤوس الماشية، وتزويد مربي األغنام بمادة الشعير مجاناً؛ حيث جرى توزيع ما يقارب 
)49( ألف طن من الشعير مجاناً على ما يقارب )25( ألف من مربي األغنام في البادية، وتوزيع ما يقارب )50( ألف 

طن من الشعير على ما يقارب )27.5( ألف من مربي األغنام في جميع محافظات المملكة. 

وفي نفس السياق جرى تأسيس مديرية التنوع الحيوي واألصول الوراثية، والنباتات العطرية في وزارة الزراعة 
عام  1993 لتحقيق االهداف التالية:

حماية واستخدام الموارد الوراثية النباتية في تحسين المنتج الزراعي.	 

تقييم األصول الوراثية النباتية حسب األسس العلمية.	 

المساهمة في وضع التشريعات والتوعية االجتماعية لحماية الموارد الوراثية النباتية واالستخدام األمثل لها.	 

جمع وتوثيق وحفظ األصول الوراثية النباتية في البنك الوراثي والمعشبة.	 
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تطوير قاعدة بيانات للموارد الوراثية والطبية المحلية والبرية.	 

التوعية المحلية بأهمية التنوع الحيوي وأهمية المحافظة عليه لضمان وظيفة األنظمة البيئية وخدماتها. 	 

تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية وتشجيع القطاعين الزراعي والصناعي على االستثمار واالستغالل األمثل 	 
للموارد المحلية. 

 	 CBD,(  التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية في تطبيق اإلتفاقيات الدولية ذات العالقة
PGRFA,  Biosfety, Desertification, Climate Change(. كما توجد في المملكة العديد من المؤسسات 
بهذه  قائمة   )4-12( رقم  الجدول  يستعرض  حيث  والبيئة،  الحيوي  التنوع  حماية  على  تعمل  الحكومية  غير 

المؤسسات.

جدول )12-4(: المؤسسات غير الحكومية الفاعلة في مجال البيئة والتنوع الحيوي في األردن
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كذلك يجري التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية لحماية التنوع الحيوي والبيئة ، وتشمل:

المركز الدولي لألبحاث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(8 1

منظمة األغذية والزراعة )الفاو(8 2

3 8GEF(( مرفق البيئة العالمي

منظمات األمم المتحدة 8 4

المنظمة العربية للتنمية الزراعية 8 5

البنوك العربية في الخليج مثل البنك الكويتي للتنمية،  والبنك القطري،  وبنك دبي8 6

ولمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع للجدول ) 2-12(.

3٫4٫12  التفتيش والرقابة البيئية وانفاذ القانون

والعدالة،  والشفافية  النزاهة  المبني على  التفتيش  الناظمة ألعمال  البيئية  التشريعات  بتطوير  البيئة  قامت وزارة 
وتطبيق القوانين واألنظمة بشكل فعال من خالل تنفيذ حمالت تفتيشية مكثفة على المنشآت التنموية بهدف تحسين 
أداءها البيئي بما يحمي عناصر البيئة من التلوث، وإلزامها بوضع خطط تسوية بيئية ضمن أطر زمنية محددة لتصويب 
أوضاعها. وقد أدى هذا األمر إلى تخفيف حدة الشكاوى واإلعتصامات التي قام بها عدد من المواطنين في بعض 
المناطق الساخنة بيئياً لإلعتراض على بعض المنشآت التنموية في مناطقهم، حيث أدت إجراءات الوزارة الالحقة 
ألعمال التفتيش بضمان حق المواطنين بالعيش في بيئة آمنة، دون المساس بحق المنشآت في متابعة استثماراتها. 
القدرات  بناء  إلى  يهدف  الذي   )EPA( األمريكية  البيئة  حماية  وكالة  مع  الفني  التعاون  مشروع  الوزارة  ونفذت 
للمؤسسات األردنية العاملة في مجال التفتيش البيئي وتطبيق القانون. حيث جرى عقد )15( ورشة عمل تدريبية، 

وإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين في هذه المجاالت.

ومن أبرز أدوات التنفيذ للقانون البيئي في األردن الشراكة المؤسسية  بين وزارة البيئة واإلدارة الملكية لحماية 
البيئية، والمساعدة في تطبيق  المخالفات  المؤسسي في مراقبة وضبط وتصحيح  للتعاون  نموذجا  تمثل  التي  البيئة، 
التشريعات البيئية، حيث تعتبر الشرطة البيئية الذراع التنفيذي لوزارة البيئة. وقد ساهمت هذه الشراكة في التخفيف 
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بشكل كبير من كثافة وعدد المخالفات البيئية في المملكة، وتوعية المواطنين بحقوقهم البيئية، وإدراك الجهات المخالفة 
بأنها ال تملك الحق وال القدرة على مواصلة تلك المخالفات في ظل وجود التشريعات والقدرات المؤسسية التي تراقب 
وتمنع التعديات على عناصر البيئة، حيث جرى ضبط ما يزيد عن )200( ألف مخالفة خالل السنوات الماضية، كما 
جرى مراجعة ما يقارب )50( دراسة تدقيق بيئي لمنشآت مخالفة، وجرى اعتماد )40( دراسة تدقيق بيئي منها حيث 
قامت هذه المنشآت بتصويب أوضاعها البيئية من خالل خطط التسوية البيئية التي قدمت مع دراسات التدقيق البيئي.

4٫4٫12 التراخيص البيئية

تمارس وزارة البيئة دوراً أساسياً في عملية ترخيص النشاطات التنموية المختلفة من خالل الموافقة البيئية على 
العملية عن طريق  المعنية. وتجري هذه  الجهات  الترخيص من  هذه األنشطة كإجراء وقائي، وشرط أساسي لمنح 
الموافقة على الموقع إذا كان مستوفياً للشروط والمعايير البيئية، من حيث بعد الموقع عن التجمعات السكانية وحدود 
التنظيم والمواقع الحساسة األخرى كمصادر المياه السطحية، والجوفية، والمحميات الطبيعية، والمدارس، والمساجد، 
والمستشفيات، وغيرها. وذلك من خالل لجنة التراخيص المركزية المشكلة بموجب قرار صادر من رئاسة الوزراء، 
وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية، ثم ينظر في طبيعة المشروع ومدى حاجته إلجراء دراسة تقييم األثر البيئي، 
وتجرى هذه الدراسة من قبل طرف ثالث »جهات إستشارية معتمدة« وتراجع بواسطة لجنة تقييم األثر البيئي المكونة 
من مندوبين عن الجهات الحكومية واألكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وبمشاركة المجتمع المحلي، قبل البدء بأي 

خطوة من خطوات تنفيذ المشروع.

البيئة  حماية  في  هامة  نقله  أحدث  قد  للترخيص  كشرط  البيئية  الموافقات  منح  في  لدورها  الوزارة  ممارسة  إن 
واستدامة  االستمرار،  من  يمكنه  في وضع  االستثماري  المناخ  وجعل  المواطنين،  شكاوى  من  والحد  وعناصرها، 
التنمية المنشودة في ظل بيئة نظيفة محمية بقوانين وأنظمة وتشريعات وطنية، ومن أهم اإلنجازات: وضع الشروط 
الالزمة للمشروعات التي جرت الموافقة عليها، طلب دراسات تقييم أثر بيئي للمشروعات حيث يلزم، رفض عدد 
من المشروعات ألسباب مختلفة منها؛ قربها من التجمعات السكانية وحدود التنظيم، ومخالفتها لتعليمات وزارة البيئة 
أو  البلدية،  الشؤون  لنظام استعماالت األراضي الصادر عن وزارة  بالمشروعات االستثمارية، ومخالفتها  الخاصة 
قربها من مصادر المياه المختلفة، فعلى سبيل المثال فقد جرى التعامل خالل الخمس سنوات الماضية مع ما يزيد عن 

)7( آالف معاملة ترخيص ومراجعة )160( دراسة تقييم األثر البيئي والموافقة على معظمها.

5٫4٫12  التغير المناخي

آثاره  من  يعاني  المناخي، حيث  بالتغير  مؤثر  متأثرا وغير  النامية،  الدول  من  العديد  شأنه شان  األردن،  يعتبر 
السلبية؛ ومنها ارتفاع درجة الحرارة، إزدياد المساحة التي تأثرت بالجفاف، تذبذب سقوط األمطار، تكرار موجات 
المياه  المائية، وقلة  التدفقات  المياه المتوفرة )الجوفية والسطحية( نتيجة لتراجع  الحر، انخفاض ملحوظ في كميات 
المتوفرة للري وتأثيرها على األمن الغذائي. إضافةً إلى تأثيره على أنماط األمراض، وتوفر المياه النظيفة والمرافق 
الصحية الجيدة، وهجرة السكان من المناطق األكثر تضرراً، وتأثير ذلك على مدى تحقيق التنمية المستدامة. فأصبح 

التكيف مع تغير المناخ ضرورة وطريقة حياة وليس فقط مجرد خيار. )أنظر الفصل السابع لمزيد من التفصيل(. 

6٫4٫12  الحد من التلوث

 قامت وزارة البيئة بوضع جملة من السياسات واإلجراءات الفعالة الكفيلة بالحد من تلوث الهواء شملت مراقبة 
مستوى تراكيز ملوثات الهواء الغازية والغبار الدقيق العالق في المناطق األكثر تلوثاً، وقد جرى التوسع في تغطية 
المناطق المراقبة، حيث ركبت 12محطة رصد بتمويل من الوكالة الفرنسية لإلنماء ليرتفع العدد إلى 30 محطة رصد 
موزعة على أكبر ستة محافظات تشمل عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق والبلقاء، والكرك، وبالتالي زيادة نسبة 
المناطق المغطاة بالشبكة من 40% لتصل إلى75% من سكان األردن، والتحول الكامل إلى استخدام البنزين الخالي من 
الرصاص. ومراقبة نوعية المياه في 6 قطاعات هي المياه الجوفية، والمياه السطحية، ومياه السيول، واألودية، ومياه 
السدود، والمياه الخارجة من محطات الصرف الصحي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.  كذلك فقد قامت الوزارة 

بإعداد تقرير حالة البيئة األول عام 2009 مما ساهم إيجابيا في الرقابة البيئية المستندة الى المعلومات. 
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7٫4٫12  اإلدارة المتكاملة للنفايات

حيث وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة البيئة التنفيذية إعادة تأهيل مكب اإلكيدر في الشمال وكلفها بتنفيذها 
بكلفة قدرها )37.5( مليون دينار لعدد من الغايات شملت التعامل مع النفايات الصلبة ومعالجة مياه الزيبار، ومعالجة 
المياه العادمة الصناعية، واإلدارة السليمة للنفايات الصلبة. وقد جرى إنهاء إعادة تأهيل عدد من البرك المخصصة 
لمياه الزيبار من قبل مجلس الخدمات المحلية ووزارة البيئة حسب المواصفات والمقاييس العالمية، مما مكن محافظات 
الشمال من التعامل مع مياه الزيبار بطرق سليمة بيئياً. واإلنتهاء من إعداد المخطط الشمولي لتطوير مكب اإلكيدر، 
والعمل على تحضير وثائق العطاءات لتنفيذ مراحل المخطط الثالث إبتداء من عام 2015 بكلفة استثمارية تقدر ب 
)12.5( مليون دينار للمرحلة األولى. حيث سيفتح المجال للمستثمرين لتنفيذ مشروعات رأسمالية في مجال إعادة 

تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة.

كذلك أنشأت وحدات لمعالجة مياه الزيبار في عدد من المناطق األخرى، وإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة 
الصناعية في مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، واإلستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الذباب في وادي 

األردن من خالل:

تصنيع مصائد غذائية للذباب وتوزيعها على كافة مناطق األغوار.	 

تفعيل دور اإلدارة الملكية لحماية البيئة في منع دخول السماد غير المعالج إلى األغوار.	 

التنسيق مع وزارة الزراعة لتنفيذ العديد من حمالت الرش.	 

تنفيذ حملة إعالمية متكاملة بهذا الشان وغيرها من نشاطات الخطة الوطنية.	 

تشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات لمعالجة السماد الطبيعي في المزارع.	 

كما يحري العمل على تفعيل عمل مركز معالجة النفايات الخطرة، واالستمرار في إستقبال وتخزين وطمر ما ينتج 
من نفايات خطرة من المؤسسات والشركات المحلية الراغبة، والتعامل مع النفايات التي تنجم عن حاالت الطوارئ. 
تتبع  لتطوير  وتنفيذ مشروع ريادي  بيئياً،  بطريقة سليمة  الطبية  النفايات  للتخلص من  إنشاء حارقة  المتوقع  إذ من 
المخلفات العادمة الصناعية السائلة وشبه الصلبة والعمل بموجب النموذج الخاص للتتبع بهدف السيطرة على الطرح 
العشوائي لهذه النفايات، كذلك التخلص من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور) PCBs ( من خالل مشروع النظام 
المتكامل إلدارة هذه المركبات ضمن إطار تنفيذ اتفاقية استوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة، واإلنتهاء من 
تنفيذ مشروعات ريادية، وإعداد خطة عمل وطنية لتحسين إدارة النفايات االلكترونية والكهربائية باعتماد وتجهيز 
نقاط لتجميع هذه النفايات، وتطوير النظام األردني المتكامل إلدارة المواد الخطرة والسيطرة عليها لضبط استيراد 
واستخدام وتداول المواد الكيماوية بأنواعها المختلفة، وإقرار سياسة وطنية للنفايات الصلبة، وإطار وطني لإلفادة من 
محتوى النفايات الصلبة وإعادة استخدامها إلنتاج الغاز الحيوي والطاقة، وتطوير سياسة خاصة للحد من استخدام 

األكياس البالستيكية. 

وقد تبنت وزارة البيئة نهجاً مؤسسياً تشاركياً بالعمل ضمن فريق يمثل الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بإدارة 
النفايات في جميع األنشطة. وعمدت إلى تطوير وتحديث االستراتيجيات المتعلقة بالمواد الخطرة وإدارة النفايات كما 

يلي:  
أ- استراتيجية ادارة النفايات الصلبة: )أنظر الفصل العاشر(

الخطرة   النفايات  استراتيجية إلدارة  البيئة إلعداد  الخطرة: حيث تسعى وزارة  النفايات  ادارة  استراتيجية  ب- 
تتضمن عدد من المحاور:

المحور األول: التقليل من إنتاج النفايات الخطرة للحد من تأثيرها على البيئة من خالل:

استخدام المواد  األقل سمية  في عمليات االنتاج .	 
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استخدام المواد المعاد تدويرها في عمليات االنتاج وتقليل استخدام المواد الخام األولية حسب المسموح به للمنتجات 	 
المختلفة.

 	 )BEP(. وأفضل الممارسات البيئية )BAT( استخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة

إنتاج واستيراد منتجات قابلة إلعادة االستخدام والتدوير.	 

المحور الثاني: إعداد خطط وبرامج التوعية والتدريب:

شرائح 	  لكافة  شاملة  وتعليم  توعية  برامج  بتطيق  نظافتها  على  والمحافظة  البيئة  تجاه  بالمسؤولية  الحس  زيادة 
منتجي  البيوت،  ربات  الطالب،  الجامعات،  العلمي،  البحث  مؤسسات  الزراعي،  القطاع  )الصناعة،  المجتمع 

النفايات، والقطاع الخاص(.

تغيير ممارسات مولدي النفايات الخطرة )الصناعة، القطاع الطبي، الزراعي، األفراد والمجتمعات، ومختلف 	 
النشاطات الحيوية( بحيث يجري التعامل معها حسب المعايير المحددة لذلك.

توعية القطاعات المولدة للنفايات بأهمية تصنيف وفرز النفايات في أماكن تولدها والفوائد المرجوة من ذلك.	 

المحور الثالث:  جمع وفرز النفايات :

توفير نظام نقل متخصص يشمل جميع مناطق المملكة.	 

إعداد وتنفيذ خطة مدروسة لزيادة فعالية جمع ونقل النفايات.	 

تفعيل تصنيف وفرز النفايات في أماكن تولدها .	 

توثيق كميات وأنواع النفايات المولدة والمنقولة .	 

المحور الرابع: معالجة النفايات والتخلص منها: 

إتباع طرق المعالجة المعتمدة محليا والمستخدمة عالمياً بما يتالئم مع ويحافظ على عناصر البيئة.	 

تصنيف النفايات الخطرة المتولدة وطرق وأماكن معالجتها. 	 

معالجة البؤر الساخنة الملوثة بالنفايات الخطرة وإعادة تأهيلها.	 

اعتماد مراكز محددة تكفي لمعالجة النفايات الخطرة المولدة وفقا للمعاييرالدولية المعتمدة.	 

تشجيع الوسائل التكنولوجية المستحدثة بخاصة وسائل توليد الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الملوثة وغازات 	 
الدفيئة .

المحور الخامس: اقتصاديات إدارة النفايات الخطرة ومشاركة القطاع الخاص:

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في عمليات إدارة النفايات الصناعية.	 

 	 )PPP-BOOT(.إقامة مشروعات معالجة للنفايات الخطرة على مبدأ

اإلفادة من عوائد الكربون لمعالجة النفايات بطرق سليمه بيئياً  حسب برتوكول كيوتو.	 
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المحور السادس: النفايات الخطرة المنزلية والنفايات الخاصة :

منع طرح النفايات الخطرة المنزلية في مكاب النفايات الصلبة ووضع آليات لجمعها ومعالجتها والتخلص منها.	 

عن 	  بمعزل  وغيرها(  التالفة  اإلطارات  معاصرالزيتون،  مخلفات  )االلكترونية،  الخاصة  النفايات  مع  التعامل 
النفايات المنزلية ومعالجتها بالطرق المناسبة.

المحور السابع: المعلومات :

تقوم الجهات المولدة والمعالجة للنفايات بإرسال التقارير الدورية حول كميات النفايات الخطرة المولدة والمعالجة 	 
بالفعل إلى الجهات المسؤولة والمعنية.  

إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالنفايات الخطرة .	 

للنفايات 	  المولدة  المنشات  البيئي على  التشغيل والمراقبة والتدقيق  بالتسجيل والموافقة على  اعتماد نظام خاص 
الخطرة.

اعتماد نظام تتبع النفايات الخطرة الصناعية والسائلة.	 

توفير المعلومات الالزمة ألي جهة ترغب باالستثمار أو إجراء الدراسات واألبحاث .	 
المحور الثامن: خطة الطوارئ

وضع خطة خاصة للطواريء للتعامل السريع مع حاالت اإلنسكاب والتسرب والطرح العشوائي للنفايات الخطرة 
.ولما كان األردن كغيره معرضا للحوادث والكوارث التي قد تؤدي إلى أضرار بيئية متفاوتة الخطورة، فال بد من 
إعداد خطة طوارئ وطنية. وقد شكلت لجنة وطنية لحماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة بموجب نظام رقم 

26 لعام 2005 بحيث تعمل على:

وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحاالت الطارئة ومراجعتها.	 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطط الطوارئ وإدارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.	 

اعتماد برامج التدريب الالزمة لخطط الطوارئ.	 

إقرار خطة مكافحة التلوث.	 

المحور التاسع: التشريعات ذات العالقة بإدارة النفايات الخطرة:

إجراءات تفعيل وتطبيق صحيحة للتشريعات والقوانين الحالية. حيث ال تزال معظم هذه التشريعات غير مفعلة، 
االلكترونية  كالنفايات  الخاصة  والنفايات  الخطرة  النفايات  مولدي  على  والمخالفات  بالعقوبات  يتعلق  ما  بخاصة 

واستكمال منظومة التشريعات والقوانين ذات العالقة بإدارتها.

المحور العاشر: الخطط المستقبلية:

تشجيع مشروعات تدوير النفايات والنفايات الخطرة.	 

تفعيل صندوق حماية البيئة )الملوث يدفع(.	 

تشجيع اإلدارة المتكاملة للنفايات الخطرة	 

إستكمال منظومة التشريعات والقوانين ذات العالقة بإدارة النفايات الخطرة.	 



325

تفعيل وتطبيق إجراءات صحيحة للتشريعات والقوانين الحالية.	 

زيادة المواقع وأنظمة المعالجة والتخلص المناسبة لنوعية النفايات المتولدة .	 

تفعيل آلية إعادة االستخدام والتدوير والتقليل ما أمكن من النفايات الخطرة.	 

المعنيين 	  الحكومي  القطاع  لموظفي  وتدريب  توعية  وبرامج  خطط  ووضع  والتدريب،  التوعية  برامج  تكثيف 
هذه  مع  للتعامل  المعرضة  والفئات  تولدها،  ومواقع  الخطرة  النفايات  تداول  ومراقبة  المصانع  على  بالتفتيش 

النفايات.

إنشاء حارقة مركزية خاصة بالنفايات الخطرة الصناعية والطبية .	 

تطبيق مشروع نظام تتبع النفايات الصناعية السائلة الخطرة.	 

تدعيم تطبيق اإلدارة المتكاملة للنفايات الخطرة بدعم آلية االنتاج األنظف.	 

تأسيس غرفة طوارئ خاصة للتعامل السريع مع حاالت اإلنسكاب والتسرب والطرح العشوائي للنفايات الخطرة.	 

إيجاد آلية لترخيص المركبات التي تقوم بنقل النفايات الخطرة من مواقع تولدها إلى مركز المعالجة بالتنسيق بين 	 
وزارة البيئة ووزارة النقل العام.

تشجيع مبدأ إعادة التدوير للنفايات الخطرة مثل )بطاريات، إطارات، نفايات اإللكترونية، وغيرها( بالعمل على 	 
ترخيص مصانع مجهزة بكافة الشروط والمتطلبات البيئية التي تطلبها وزارة البيئة والجهات ذات العالقة.

استخدام عبوات مناسبة وآمنة للتخزين، وتكون من مواد مناسبة للنفايات الخطرة التي تستخدم.	 

إنشاء محطات تنقية في مصانع المبيدات تفي بغرض معالجة النفايات الخطرة.	 

جمع عبوات المبيدات المعدنية والبالستيكية الفارغة إلعادة استخدامها لنفس الغرض.	 

التشديد على مصانع المبيدات بإتباع انظمة معالجة للمواد الكيماوية بحيث تنتج نوعين من المنتجات، مواد يمكن 	 
إعادة استخدامها وتدويرها ومواد تكون مناسبة لعملية الطرح النهائي.

التأكيد على مصانع المبيدات بتخفيض كمية المخلفات ألقل كمية ممكنة عن طريق إعادة االستعمال والتصنيع 	 
لنفس الطرق .

تطبيق معالجة أولية داخل مؤسسات الرعاية الصحية للنفايات الطبية.	 

زيادة الوعي وتدريب الكوادر الطبية والعاملين في مؤسسات الرعاية الصحية.	 

إعداد برنامج خاص لتوثيق المعلومات الخاصة بإدارة النفايات الطبية )كميات النفايات الطبية الناتجة من مؤسسات 	 
الرعاية الصحية، إصابات العمل(.

تكثيف الرقابة والمتابعة من قبل مختصين بإدارة النفايات الطبية.	 

8٫4٫12  االقتصاد األخضر

وتوزيع  إنتاج  بعمليات  المتعلقة  األنشطة  من  متكاملة  بمنظومة  االقتصادي  النظام  ربط  هو  األخضر  االقتصاد 
واستهالك السلع والخدمات بهدف تحسين مستوى معيشة اإلنسان على المدى الطويل، وتجنيب األجيال المستقبلية من 
التعرض للمخاطر البيئية وندرة المصادر الطبيعية. وبناء عليه إتخذت وزارة البيئة قرارا بالتوجه والتحول التدريجي 
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والمدروس نحو االقتصاد األخضر، فقد جرى اإلنتهاء من إعداد الدراسة اإلستكشافية حول وضع االقتصاد األخضر 
في األردن والتي تعتبر نواة ومرجعية الستراتيجية التحول نحو االقتصاد األخضر، وقد حددت الدراسة ستة قطاعات 
النفايات،  إدارة  المياه،  النقل،  الطاقة،  استخدام  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  الطاقة: وتشمل  فيها وهي:  االستثمار  يمكن 

الزراعة العضوية والمستدامة، والسياحة المستدامة والبيئية.

وقد انضم األردن إلى عضوية المجلس االستشاري العالمي لمجموعة الصناعات الخضراء، وشارك في االجتماع 
األول للمجلس في باريس عام 2013، حيث جرت مناقشة توجهات واستراتيجية المجموعة ونقاط عملها الرئيسة، 
والتركيز على النشاطات الفعلية على أرض الواقع. كما إنضم األردن إلى إدارة المعهد العالمي للنمو األخضر وجرى 
توقيع مذكرة تفاهم معه لتطوير الخطة الوطنية للنمو األخضر. وشكلت وحدة تنظيمية في وزارة البيئة تعنى باالقتصاد 
األخضر، ومسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية من السياسات والبرامج التنفيذية ومتابعة تقدم سير العمل ومدى إلتزام 
الجهات األخرى بقضايا االقتصاد األخضر. وإلدارة هذه الوحدة جرى تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير البيئة 

وعضوية عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وعقد منتدى التمويل البيئي عام 2010 بحضور وزارة البيئة و11 بنكاً في مقر جمعية البنوك، لبحث التوصيات 
الناتجة عن منتدى التمويل األخضر المنعقد سابقا في مقر الجمعية، وجرى مناقشة التحديات وسيناريوهات تطوير 
البيئة  المحافظة على  في  اإليجابي  ذلك ألثره  المصرفي على  القطاع  تشجيع  األردن وضرورة  في  البيئي  التمويل 

وحماية الموارد الطبيعية. 

تحفيز  آليات  دراسة  إطالق  عام 2013   )AFD( للتنمية  الفرنسية  الوكالة  وبتمويل  لما سبق، جرى  واستكماال 
القطاع المالي للتوسع في تمويل االستثمار األخضر، حيث رفعت التوصيات الى مجلس الوزراء وجرى اعتمادها 
بالمركبات  للتعريف  تفاهم  السياق ذاته، جرى توقيع مذكرة  التنمية االقتصادية. وفي  رسميا بعد مناقشتها في لجنة 
الكهربائية بين وزارة البيئة وشركة نيسان. كذلك جرى إستقطاب إئتالف شركات تعمل في مجال النقل والمواصالت 
كخطوة جديدة تجعل األردن رياديا في مجال المركبات منعدمة االنبعاثات في المنطقة. حيث وقعت رسالة اإللتزام عام 
2014 بين وزارة البيئة، أمانة عمان الكبرى، مجمع الحسين لألعمال، وإئتالف شركةALLCELL ، تنص على 
تطوير مجال االستثمار في السيارات الكهربائية العاملة بواسطة الطاقة الشمسية وتقديم التسهيالت الممكنة لتعزيز هذا 
النوع من المواصالت في المملكة. وشكلت لجنة من القطاع العام والخاص لمتابعة األمور المترتبة عن هذه االتفاقية 
من أجل تحسين فرص االستثمار في هذا المجال، والسير في تطوير شبكة شحن السيارات الكهربائية، والنظر في 
المناسبة الختيار مواقع  المعايير  المجال، وتحديد  لتمكين وتحفيز االستثمار في  التشريعات الالزمة  إمكانية تطوير 

شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية كما يلي:

أن تكون المنطقة المختارة آمنة.	 

أن تكون منطقة الشحن ذات مساحة كافية الصطفاف السيارات الكهربائية.	 

أن يكون الموقع المختار قريب من وسائط النقل.	 

أن يكون الموقع المختار ضمن المناطق ذات إرتياد سكاني كبير.	 

ودعوتهم  العالقة  ذات  الجهات  تحديد  يجري  كما  دوري،   بشكل  أسبوعيا  اللجنة  هذه  اجتماعات  تجرى  حيث 
للحضور حسب الطلب والحاجة.

وجرى تطوير مشروع بناء القدرات في المجتمعات النائية في مجال الطاقة المتجددة والحصاد المائي بالتعاون مع 
جمعية أصدقاء البيئة األردنية، بهدف تدريب سيدات من القرى والمناطق النائية على بناء وتركيب وصيانة أنظمة 
البادية األردنية  نائية في  إيفاد سيدتين من قرى  اليومية. حيث جرى  الحياة  الشمسية الستخدامها في شؤون  الطاقة 
ومناطق أخرى لدورهن المؤثر في المجتمع، للتدرب في كلية بيرفوت في الهند على طرق ومهارات استغالل الطاقة 
الشمسية لتوليد الكهرباء لمدة ستة أشهر، وقد جرى بناء وتركيب 100 خلية شمسية وأنظمة للطاقة المتجددة، وبناء 

على نجاح المشروع أصبح التوسع ممكنا، ويستطيع استقبال أكبر عدد من السيدات للتدريب .
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وقد عقد أول منتدى للمدن الرفيقة بالبيئة عام 2008 في األردن وجرى إصدار بيان عمان وعدد من التوصيات 
من ضمنها ضرورة عقد المنتدى كل سنتين، ومتابعة البرامج الخاصة بالمدن الرفيقة بالبيئة، وعقد المنتدى الثاني في 
فرنسا عام 2011 بمشاركة وفد أردني يمثل القطاعين العام والخاص والجمعيات البيئية. حيث جرى التركيز على 
قطاعي النفايات والمياه، وبحث العالقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية لتعزيز دور المدن 
الرفيقة بالبيئة في دعم عملية التحول نحو االقتصاد األخضر، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة. ثم عقد المنتدى 
الثالث عام 2014 في األردن بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بمواضيع الطاقة المستدامة، واإلدارة المتكاملة لموارد 
المياه والنفايات الصلبة من خالل تعزيز مبادئ األبنية الخضراء والنمو االقتصادي، وكذلك توفير منصة مشتركة 
للمدن الرفيقة بالبيئة تشمل قطاعات األعمال، الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، وأشخاص قياديين، لمناقشة أفضل 

الممارسات وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.

كما أن األردن قام بتطوير خطة عمل وطنية لالنتاج واالستهالك المستدامين ومن خالل مشاركته في اإلطارالعشري 
 10YFP MED وبرنامج )UNEP( لبرنامج االنتاج واالستهالك المستدامين بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
العضوية  والزراعة  النفايات،  إدارة  المستدام،  النقل  هي:  رئيسة  قطاعات  ثالثة  الخطة  واستهدفت   .-SWITCH

والمستدامة؛ حيث ستكون الخطة أداة من األدوات الهامة في تحقيق االستراتيجية الوطنية للنمو األخضر.

 كذلك شارك األردن في اجتماعات المائدة المستديرة العربية بشان االنتاج واالستهالك المستدامين، والمشاركة في 
إعداد خريطة الطريق لبرامج االنتاج واالستهالك المستدامين في المنطقة العربية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 

للبيئة )UNEP( حيث جرى اعتمادها رسميا من قبل مجلس وزراء البيئة العرب. 

وقامت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بمنح الحوافز الخاصة لتشجيع االستثمارات في مجال االقتصاد 
الطاقة  استهالك  بترشيد  المتعلقة  المستوردات  على  والضريبية  الجمركية  الرسوم  من  اإلعفاءات  ومنها؛  األخضر 
والطاقة المتجددة حيث شكلت لجنة مختصة من قبل مجلس الوزراء لتلك الغاية، وتشجيع البنوك على تقديم التمويل 

البيئي الميسر، وتشجيع إنشاء مجالس لالقتصاد األخضر وكودات البناء األخضر.

وضمن برنامج األوزون وقع األردن على بروتوكول مونتريال عام 1989 وهو طرف في كافة التعديالت المتعلقة 
بالبرتوكول، حيث تمكن األردن من التخلص من كافة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومادة الهالونات والمبيدات 
في عام 2007، قبل التاريخ الذي حدده البروتوكول بثالث سنوات، وتمكن من اعتماد استراتيجية وطنية للتخلص من 
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الـ )HCFCs( ضمن الجداول الزمنية التي حددها البروتوكول حيث كانت عملية 
 ،)HCFCs( التخلص على النحو التالي: تخلص األردن من 1000طن من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الـ
 ،)HCFCs( )R22( و370 طنا من مادة البروميد الميثيل، و200 طن من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الـ
وكذلك تلخص من مادة الهالون 1211/1031 عام 2007، كما جرى تطوير)165( منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة 
وصغيرة بقيمة حوالي )20( مليون دوالر أمريكي من خالل تغيير خطوط االنتاج وتقديم المساعدات الفنية وبناء 

القدرات الوطنية والتدريب.

وفيما يتعلق بصندوق حماية البيئة األردني، فقد جرى إنشاء الصندوق عام 2009  بهدف دعم المشروعات ذات 
المبادرات  المستدامة ودعم  التنمية  تحقيق  والمساهمة في  البيئة واستدامتها  للمحافظة على عناصر  البيئية  األولوية 
الرفيقة بالبيئة ونشر الوعي البيئي، وتتألف إدارة الصندوق من لجنة شكلت لهذه الغاية بموجب نظام صندوق حماية 
البيئة تسمى لجنة إدارة الصندوق برئاسة وزير البيئة وعضوية أمين عام الوزارة و)4( ممثليين عن القطاع العام، 
و)5( ممثليين عن القطاع الخاص، على أن يكون من بينهم غرفة تجارة األردن، وغرفة صناعة األردن والمنظمات 
غير الحكومية المعنية بالبيئة، وتتأتى عوائد الصندوق المالية من األجور والغرامات والمنح والرسوم وعوائد بيع 

الكربون وغيرها التي تستوفيها وزارة البيئة.

وقد ساهم الصندوق في تنفيذ عدد من الحمالت البيئية منها: زراعة ما مجموعه )32( ألف غرسة من غراس 
أشجار الكينا ونخيل الزينة بالقرب من الحفر االمتصاصية في مناطق لب ومليح وبني حميدة وذيبان/محافظة مادبا 
بهدف الحد من تلوث المصادر المائية في المنطقة، ومعالجة بعض البؤر البيئية الساخنة ومنها التلوث في منطقتي 
الخالدية والضليل/محافظة الزرقاء، وبلدية السرحان/محافظة المفرق حيث أزيلت كميات كبيرة من المخلفات الحيوانية 
واألبقار والحيوانات النافقة، كما جرف مجرى سيل بيرين وأزيلت المخلفات والمياه الراكدة الخارجة من محطة تنقية 
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أبو نصير، وعمل حملة نظافة وإزالة األنقاض والمخلفات الصلبة والسائلة في منطقة حوض البقعة.

5٫12  أهم التحديات التي تواجه القطاع البيئي

على الرغم من اإلنجازات العديدة المتحققة في قطاع البيئة إال أن هذا القطاع ما زال يواجه العديد من التحديات 
منها على سبيل المثال:

اآلثار السلبية لظاهرة التغير المناخي بخاصة على قطاعي المياه والزراعة وغيرها. 8 1

عدم أخذ أبعاد التنمية المستدامة بشكل متكامل في صياغة التشريعات البيئية.8 2

ارتفاع معدالت التصحر نتيجة تدهورالتربة الناجم عن التوسع الحضري على حساب األراضي الزراعية من 8 3
جهة، وشح الموارد المائية من جهة اخرى.

االعتداءات على أراضي الغابات والمحميات الطبيعية.8 4

تدهور بيئة البحر الميت والبحر األحمر.8 5

زيادة نسب التلوث نتيجة النمو المتزايد في قطاعي النقل والطاقة وضعف تقيد المنشآت التنموية التام بالشروط 8 6
البيئية.

عدم وجود نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة والخطرة )الصناعية والطبية(.8 7

ما زال مفهوم االقتصاد األخضر قيد التطبيق في ظل انتشار أنماط االنتاج واالستهالك غير المستدامة.8 8

نقص المؤشرات المعنية بالبعد البيئي للتنمية المستدامة وعدم دقتها، والحاجة الملحة لتطويرها وقياسها.8 9

إلى 8 10 يؤول  مما  البيئية،  التشريعات  السياسات وإصدار  الجهات بخصوص رسم  بين بعض  التنسيق  ضعف 
تداخل الصالحيات وصعوبة تطبيق التشريعات القائمة.

ضعف إدراج المفاهيم واإلعتبارات البيئية ضمن السياسات القطاعية االخرى.8 11

فتور مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة في األردن كغيره من دول المنطقة.8 12

ضعف عمليات التفتيش والرقابة البيئية وإنفاذ القانون.8 13

انخفاض مستوى الوعي البيئي وقلة تطبيق المفاهيم البيئية داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة بوجه عام.8 14

6٫12  النظرة المستقبلية لمعالجة التحديات والواقع البيئي

فإن وزارة البيئة وبالتعاون مع شركائها قامت بوضع تصور مستقبلي لقطاع البيئة حيث حددت األهداف األربعة 
التالية لقطاع البيئة في المملكة:

المحافظة على النظم البيئية.8 1

التخفيف من آثار التغيرات البيئية السلبية على اإلنسان.8 2

رفع مستوى الوعي العام في مجال حماية البيئة.8 3

رفع الكفاءة المؤسسية للمؤسسات العاملة في قطاع البيئة.8 4
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وبهدف تحقيق هذه األهداف القطاعية سيجري العمل على تنفيذ سلسلة  الخطوات مثل:

تعزيز عمليات التفتيش والرقابة البيئية وإنفاذ القانون.	 

إستكمال إصدار السياسات والتشريعات والمواصفات البيئية الالزمة، والحد من االزدواجية وتداخل األدوار.	 

إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بيئياً مثل سيل الزرقاء وتالل الفوسفات، ومناطق الضليل والحالبات وغيرها.	 

إعادة تأهيل األنظمة البيئية في البادية األردنية.	 

إكمال الشبكة الوطنية للمناطق المحمية.	 

التخلص من النفايات الصلبة بصورة آمنة وفي مكبات مؤهلة.	 

إيجاد منظومة خاصة بالفرز وإعادة االستخدام والتدوير.	 

تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الصناعية الخطرة وفقاً للمعايير الدولية.	 

تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الطبية الخطرة وفقاً للمعايير الدولية.	 

زيادة رقعة مراقبة الهواء المحيط واستكمال شبكة الرصد في جميع المدن األردنية.	 

رفع الوعي العام في مجال حماية البيئة ونشر الثقافة البيئية.	 

التخلص من المواد المستنزفة لطبقة األوزون وفقاً لمتطلبات بروتوكول مونتريال.	 

وضع إطار تشريعي لتنظيم عمل التغير المناخي لتعظيم الفوائد وتقليل اآلثارالسلبية وبناء القدرات الوطنية.	 

االستثمار وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الستة المستهدفة في الدراسة اإلستكشافية لالقتصاد األخضر: 	 
قطاع الطاقة بشقيه الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، قطاع النقل، قطاع المياه، قطاع إدارة النفايات، قطاع 
الزراعة العضوية والمستدامة، قطاع السياحة المستدامة والبيئية، و يبين الجدول )12-5( حجم االستثمار الذي 

سيجري جذبه إلى األردن )1,321( مليون دينار وفرص العمل الخضراء الجديدة )51,100( فرصة عمل:

جدول )12-5(: حجم االستثمار الذي سيجري جذبه إلى األردن وفرص العمل الخضراء الجديدة*

            *الدراسة االستكشافية لالقتصاد االخضر2011
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7٫12  مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع البيئة

جدول )12-6(: مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع البيئة
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*السوق إلىنسبة السیارات الهجینة من عدد السیارات الداخلة ): ٧- ١٢( جدول  
  

  السنة
  السیارات الهجینة

السیارات 
  المجموع  العادیة

  (%)  
السیارات 
    المجموع  جدید  تبدیل  الهجینه

٥.٥    ٦٩٣١٦  ٦٣٩٦٦  ٥٣٥٠  ٥٣٥٠  -   ٢٠٠٩  
٩.٨    ٦٤٦٣٨  ٥٨٢٧٨  ٦٣٦٠  ٦٣٦٠  -   ٢٠١٠  
٠.٩    ٦١٩١٧  ٦١٣٥٩  ٥٥٨  ٥٥٨  -   ٢٠١١  
٠.٥    ٥٧٨٦٩  ٥٥٢٠٧  ٢٦٦٢  ٢٦٦٢  -   ٢٠١٢  
٣٧.٨    ٣٨٦٣٨  ٢٤٠١٨  ١٤٦٢٠  ٥٢٣٦  ٩٣٨٤  ٢٠١٣  
٤٥.٨    ٣٨٢٠٩  ٢٠٧٠٩  ١٧٥٠٠  ٥٩٠٠  ١١٦٠٠  ٢٠١٤  

  
  ٢٠١٤- ٢٠٠٩التقاریر السنویة دائرة الجمارك العامة، *

  

  

  ٢٠١٤- ٢٠٠٧مخصصات وزارة البیئة من الموازنة العامة، والتمویل الخارجي للسنوات من : )٨- ١٢(جدول 

 

 *التمویل الخارجي حسب السنوات
موازنات  وزارة البیئة من الموازنة العامة  

 حسب السنوات
  الرقم السنوات

  
 

2,310,261 2,115,000 2007 1 
  

 
882,876 7,179,000 2008 2 

  
 

1,783,452 3,336,010 2009 3 
  

 
6,809,544 2,426,000 2010 4 

  
 

2,712,348 2,403,150 2011 5 
  

 
625,872 1,898,000 2012 6 

  
 

9,718,213 1,792,000 2013 7 
  

 
4,653,902 2,006,985 2014 8 

    
  
  
  
  

حيث يالحظ التباطؤ الشديد في التقدم المحرز في غالبية المؤشرات البيئية مقارنة بما هو مطلوب تحقيقه خالل 	 
الفترة 2011-2014 نتيجة لألثار السلبية لألزمة السورية وتدفق مئات آالف الالجئين السوريين على أراضي 

المملكة.

8٫12  السياسة الضريبية والتنمية المستدامة 

ضمن سياسات الحكومة في ترشيد استهالك الطاقة في قطاع النقل الخاص، عملت ومنذ عام 2009 على تبني 
سياسة ضريبية تشجع على التوسع في استخدام السيارات الهجينة الموفرة للطاقة. حيث أعفيت السيارات الهجينة من 
الرسوم الجمركية بنسبة 100% عام 2009، نتج عنه ارتفاع عدد السيارات الهجينة في السوق األردني ليصل إلى 
حوالي 11710 في نهاية عام 2010، شكلت ما نسبته 8.7% من مجموع السيارات التي دخلت السوق األردني عامي 
2009 و2010. غير أنه ونتيجة لوقف اإلعفاء عام 2011، انخفض عدد السيارات الهجينة الداخلة للسوق المحلي 
ليصل فقط الى 558 سيارة .أما في عام 2012، إتخذت الحكومة قراراً باإلعفاء الجزئي لهذا النوع من السيارات 
وبنسبة 45%، نتج عنه ارتفاع عدد هذا النوع إلى 2662 سيارة، أي بنسبة نمو 477%.. اما في عام 2013، فقد عملت 
الحكومة على تشجيع المواطنين الستبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة من نوع الهجين الموفرة للطاقة والصديقة 
للبيئة، بحيث تستوفى نسبة 12.5% فقط كرسوم جمركية في حال استبدال السيارة القديمة، مع استمرار العمل بنسبة 
إعفاء 45% للسيارات الهجينة األخرى )بدون استبدال(. وقد القت هذه السياسة إستجابة كبيرة لدى المواطنين نتج عنه 
تزايد في عدد السيارات الهجينة، وبخاصة عام 2014، لتشكل ما نسبته 45.8% من مجموع السيارات الداخلة للسوق 

األردني عام 2014، كما هو مبين في الجدول )7-12(:

جدول )12-7(: نسبة السيارات الهجينة من عدد السيارات الداخلة إلى السوق*

*دائرة الجمارك العامة، التقارير السنوية 2014-2009

9٫12  مفهوم االقتصاد األخضر وعالقته بخلق فرص عمل وجذب فرص التمويل الدولية

ويضمن  الطبيعية  الموارد  ويرشد  البيئة  مع  يتناغم  اقتصادي  نمو  تحقيق  على  األخضر  االقتصاد  مفهوم  يركز 
اإلدماج االجتماعي في الخطط التنموية مع البعدين االقتصادي والبيئي بشكل متوازن ويزيد من قدرة األردن على 
مواجهة التحديات المحلية واإلقليمية. فعلى عكس معظم األمثلة التنموية التقليدية التي تعتمد في كثير من األحيان على 
واالستدامة  االقتصادي،  للنمو  منسقة  نهضة  يشكل  األخضر  االقتصاد  فإن  والموارد،  الطبيعية  المصادر  استنزاف 
التنمية  بمؤشرات  المتعلقة  الوطنية  األهداف  تحقيقه  الكربون، من خالل  انبعاثات  الفقر ويخفض  من  ويحد  البيئية، 

المستدامة المتفق عليها عالميا، وفي تحقيق الرفاه االجتماعي المنشود بتوفيره فرص استثمارية جديدة.

وتعد القدرة على جذب استثمارات القطاع الخاص باإلضافة إلى االستثمارات الدولية في المشروعات المتعلقة 
التي يعمل االقتصاد األخضر على تطويرها بما في ذلك دوره األساسي  المزايا  بالبيئة والتنمية المستدامة من أهم 
في تحقيق رؤى النمو األخضر التي ترتكز أساسا على االستثمار، حيث يعتبر التمويل هو العصب األساسي لمعظم 

  السنة
  السیارات الهجینة

السیارات 
  المجموع  العادیة

  (%)  
السیارات 
    المجموع  جدید  تبدیل  الهجینه

٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١١  
٢٠١٢  
٢٠١٣  
٢٠١٤  
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التوجهات العالمية من خالل إبرام اإلتفاقيات المنبثقة المعنية بتغير المناخ، وعلى ضوء القيام بتنفيد سياسات إجراءات 
التخفيف والتي جرى اعتمادها وطنياً، مما يحفز الجهات العالمية الممولة إلى تمويل مشروعات االقتصاد األخضر التي 
تحد من هذه االنبعاثات الضارة والتي تؤدي الى تغيرات في المناخ العالمي. وإيماناً من وزارة البيئة بأهمية االقتصاد 
األخضر فقد إنضم األردن في عام 2013 إلى عضوية المجلس اإلستشاري العالمي لمجموعة الصناعات الخضراء 
ومقره في باريس، كما إنضم األردن الى إدارة المعهد العالمي للنمو االخضر )GGGI(، وجرى توقيع مذكرة تفاهم 
مع المعهد لتطوير الخطة الوطنية للنمو األخضر. حيث تقوم وزارة البيئة بالعمل على إعداد الخطة الوطنية للنمو 
األخضر بتمويل مشكور من وزارة البيئة األلمانية وبالتعاون مع المعهد العالمي للنمو االخضر )GGGI(  األمر 
 SDG’s الذي سيمكن األردن من تحقيق التزاماته الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، بإدماج أهداف التنمية المستدامة
بالخطة الوطنية للنمو األخضر، التي تستهدف قطاعات اقتصادية محددة، واإلنتقال بالمشروعات والبرامج من مرحلة 
تخطيط السياسات الى مرحلة التطبيق المدروس والممنهج في زمن قياسي وبكفاءة عالية، مما يحقق رفاه اجتماعي 
محسوس من أفراد المجتمع، من خالل توفيره فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص ويؤمن فرص عمل خضراء 

مستدامة لألفراد وال سيما فئة الشباب.

وقامت وحدة االقتصاد األخضر بالتعاون مع ممثلين عن كافة أصحاب العالقة في المؤسسات الحكومية والخاصة 
بالمشاركة في وضع الخطة الوطنية للنمو األخضر في األردن. حيث أن هذه الخطة ريادية في المنطقة، وأدرجت 
مشروعات اقتصاد أخضر ذات أولوية فيها، كأداة قوية لجذب االستثمار األخضر الى األردن. حيث حددت المشروعات 
ذات األولوية وتقديم تحليل واف عن الجدوى االقتصادية والتأثيرات المتوقعة على الصعيد االجتماعي والبيئي لتلك 
المشروعات. وتشمل الخطة أيضا وضع سياسات مقترحة لكل من قطاعات االقتصاد األخضر الست، كما تعمل على 

إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق اقتصاد أخضر في المملكة  عندما تقر الخطة من قبل الحكومة األردنية.

10٫12  الدعم المالي 

ويقصد بالدعم المالي في هذا السياق؛ ما يتأتى لوزارة البيئة من مصادر تمويل  ذاتية وأخرى خارجية كما هو 
موضح تاليا:

مصادر التمويل الذاتية: 

إذ تعد الموازنة العامة وما تخصصه الحكومة لقطاع البيئة والقطاعات األخرى ذات البعد البيئي ضمن موازناتها 
السنوية من أهم تلك المصادر. كذلك يعد إنشاء صندوق حماية البيئة لدعم المشروعات ذات األولوية بيئيا  وسيلة 
المستدامة. وتتأتى عوائد الصندوق  التنمية  البيئة وتحقيق  المحافظة على عناصر  للمساهمة في  تمويل ذاتية أخرى 

المالية من األجور والغرامات والمنح والرسوم وعوائد بيع الكربون وغيرها التي تستوفيها وزارة البيئة.
أما مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، فال تزال خجولة وأقل من المأمول، وبحاجة إلى تشجيع، إال 
أنه من المتوقع أن يعمل تبني مفهوم االقتصاد األخضر وإقرار الخطه الوطنية للنمو األخضر على زيادة مشاركة هذا 
القطاع الهام في القيام بمسؤوليته االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق االستثماراألخضر والمساهمة 

بتنفيذ المشروعات البيئية.

مصادر التمويل الخارجية: 

وتشمل هذه المصادر؛ التمويل المرتبط بمعاهدات واتفاقيات رسمية، ومخصصات الدعم الخارجي من المؤسسات 
الدولية التي تعنى بدعم المشروعات البيئية، حيث يوضح الجدول )12-2( المذكور آنفا قائمة بأسماء الجهات المعنية 
التي  المشروعات  بدعم  الدولية  البيئية  باإلتفاقيات  المرتبطة  التمويل  تقوم مؤسسات  كما  البيئية.  المشروعات  بدعم 
تساهم بتنفيذ متطلبات تلك االتفاقيات مثل؛ مرفق البيئة العالمي، واآللية العالمية، وصندوق دعم التكيف مع التغير 

المناخي، وغيرها.

ويوضح كال من الجدول )12-8( والشكل )12-1( التاليين صورة للدعم الذاتي المتأتي من مخصصات وزارة 
البيئة من الموازنة العامة، والتمويل الخارجي للسنوات من 2007 الى 82014
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١٠١ 
 

  

  ٢٠١٤- ٢٠٠٧مخصصات وزارة البیئة من الموازنة العامة، والتمویل الخارجي للسنوات من : )٨- ١٢(جدول 

 *التمویل الخارجي حسب السنوات 
موازنات  وزارة البیئة من الموازنة العامة  

     الرقم السنوات سنواتحسب ال

 ١ ٢٠٠٧ ٢,١١٥,٠٠٠ ٢,٣١٠,٢٦١    
 ٢ ٢٠٠٨ ٧,١٧٩,٠٠٠ ٨٨٢,٨٧٦    
 

٣ ٢٠٠٩ ٣,٣٣٦,٠١٠ ١,٧٨٣,٤٥٢ 
   

 ٤ ٢٠١٠ ٢,٤٢٦,٠٠٠ ٦,٨٠٩,٥٤٤    
 ٥ ٢٠١١ ٢,٤٠٣,١٥٠ ٢,٧١٢,٣٤٨    
 

٦ ٢٠١٢ ١,٨٩٨,٠٠٠ ٦٢٥,٨٧٢ 
   

 ٧ ٢٠١٣ ١,٧٩٢,٠٠٠ ٩,٧١٨,٢١٣    
 ٨ ٢٠١٤ ٢,٠٠٦,٩٨٥ ٤,٦٥٣,٩٠٢    

  
  
  
  
  
  
  
  

  ها على اآلفةاستخداممصنفة حسب مجال  ٢٠١٤كمیة المبیدات المستوردة خالل عام 
  

 الكمیة النوع
 ٧٥١٥٦.٤ مبیدات حلم

 ٣٠١٠٨٤.٦٢ مبیدات صحة عامة
 ٥١٥٤٨٠.٦٥ فطري

 ١٢٥١٠٨  عشابأ
 ١٨١٢٩٣ حشري

 ٩٩٦٣٦ حشري و حلم
 ٣٣٥٧٠ زیوت

 ٢١٩٤٩ ارضقو 
 ٤٦٠٠١ الصقة و ناشرة

جدول )12-8(: مخصصات وزارة البيئة من الموازنة العامة، والتمويل الخارجي للسنوات من 2014-2007

شكل)12-1(: مخصصات وزارة البيئة من الموازنة العامة، والتمويل الخارجي للسنوات من 2014-2007

11٫12  إدارة الطوارئ والكوارث البيئية

تتكامل  البيئية كخطة وطنية  للطوارئ  بإعداد خطة وطنية  المختصة  الجهات  وبالتعاون مع  البيئة  قامت وزارة 
والمسؤوليات  األدوار  تحدد   2004 والكوارث  الطارئة  الحاالت  لمواجهة  الشاملة  الوطنية  الخطة  مع  وتتوافق 
واإلجراءات المتخذة من قبل كافة الجهات المسؤولة للوقاية والحد ومواجهة الطوارئ والحوادث البيئية والسيطرة 
عليها وإزالة اثارها بأعلى مستوى من التأهيل واإلستعداد والجاهزية، وتعتبر هذه الخطة إطاراً عاماً تحدد سياسة 

الطوارئ البيئية في األردن لينبثق عنها خطط عمل وبرامج  تنفذ على أرض الواقع.

1٫11٫12  السند القانوني

قانون حماية البيئة رقم )52( لعام )2006( المادة )4( الفقرة )د،ي( والمادة )25( الفقرة )أ(.8 1

نظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة رقم )26( لسنة )2005(.8 2

قانون الدفاع المدني رقم )18( لسنة )1999( وتعديالته.8 3
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 إدارة الطوارئ والكوارث البيئية 11.12

قاهت كزارة البيئة كبالتعاكف هع الاٍات الهختصة بإعداد خطة كطىية لمطكارئ البيئية كخطة كطىية 
 تحدد األدكار 2004تتكاهؿ كتتكافؽ هع الخطة الكطىية الشاهمة لهكااٍة الحاالت الطارئة كالككارث 

كالهسؤكليات كاإلاراءات الهتخذة هف قبؿ كافة الاٍات الهسؤكلة لمكقاية كالحد كهكااٍة الطكارئ كالحكادث 
ا بأعمِ هستكل هف التأٌيؿ كاإلستعداد كالااٌزية، كتعتبر ٌذي الخطة إطاران  زالة اثاٌر البيئية كالسيطرة عميٍا كا 

 .عاهان تحدد سياسة الطكارئ البيئية في األردف ليىبثؽ عىٍا خطط عهؿ كبراهج  تىفذ عمِ أرض الكاقع
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2٫11٫12  حاالت الطوارئ البيئية

انبعاث الغازات السامة وتلوث الهواء.8 1

تلوث المياه.8 2

إنطالق اإلشعاعات.8 3

الحرائق الكبرى وحرائق الغابات.8 4

إنسكاب المواد الخطرة والكيمائية والسامة.8 5

اآلفات الزراعية وغزو الجراد.8 6

األوبئة.8 7

الكوارث الطبيعية من صنع اإلنسان والتي لها أبعاد وتبعات بيئية.8 8

تلوث الموانئ والمياه البحرية.8 9

أي حاالت أخرى تؤثر على الصحة العامة والبيئة.8 10

3٫11٫12  تصنيف الحوادث

حوادث التلوث الصغرى: . 1

أي حادث تلوث ال ينتج عنه تهديداً لصحة الشخص أو العامة أو الممتلكات ويشكل تهديدا مؤقتا طفيفا للبيئة وقبول 
للسلطات المحلية وممكن معالجته في وقت محدد وبكفاءات، مع مساعدات بسيطة من قبل الحكومة المحلية.

حوادث التلوث المتوسطة: . 2

أي حادث تلوث يشكل أو قد يشكل تهديدا لحياة البشر أو صحتهم بصورة فورية أو قد يشكل تهديداً للممتلكات العامة 
والخاصة أو للبيئة وهذا يستدعي إحتواء أو تدخل السلطات المحلية أو اإلقليمية.

حوادث التلوث الكبير: . 3

أي حادث  يشكل تهديدا مباشرا لحياة البشر وممتلكاتهم ويكون ذا أهمية وطنية يتطلب إحتواء وتدخل من الحكومة 
المركزية إضافة إلى المواجهة المحلية واإلقليمية أو قد يتطلب مساعدة خارجية.

4٫11٫12  األضرار المحتمل حدوثها

وفيات.8 1

إصابات.8 2

تشريد السكان.8 3

خسائر مادية واقتصادية واجتماعية.8 4

تلوث عناصر البيئة )مياه، تراب، هواء(.8 5
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انتشار األمراض.8 6

فوضى وإضطراب عام.8 7

تعطيل للحياة الطبيعية.8 8

5٫11٫12  أهداف الخطة

حماية اإلنسان والبيئة على إمتداد مساحة الوطن من خالل الوقاية والمواجهة والتخفيف قدر اإلمكان من األضرار 8 1
الناتجة عن الحوادث والطوارئ البيئية.

دعم الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الحاالت الطارئة والكوارث.8 2

تحديد الواجبات والمهام والصالحيات للجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطة والتنسيق فيما بينها8 3

1٫5٫11٫12  مراحل تنفيذ الخطة:

أ- مرحلة اإلستعداد:

تحديد وتحليل وتقييم األخطار البيئية المتوقعة للعمل على تفادي حدوثها والتعامل معها.8 1

حصر اإلمكانيات المتوفرة لتفادي حدوث الخطر وللتعامل مع األخطار المتوقعة.8 2

توفير قاعدة معلومات بيئية وطنية وتحديثها بشكل دوري وأن تكون سهلة الوصول من قبل جميع الجهات 8 3
ذات العالقة.

تحديد الجهات الخاصة المساندة في حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة.8 4

إعداد خطط عمل خاصة لتنفيذ اإلستجابة حسب نوع الحادث .8 5

التأكد من وجود خطط طوارئ لدى المنشآت الصناعية التي يتضمن طبيعة عملها استخدام مواد خطرة.8 6

تنفيذ برامج إعالمية تهدف الى التوعية وكيفية التصرف السليم أثناء الحوادث البيئية.8 7

الطوارئ 8 8 مع  التعامل  وكيفية  الموضوعه  الخطط  تنفيذ  البيئية على  الطوارئ  في مجال  العاملين  تدريب 
البيئية.

بناء 8 9 في  للمساعدة  الحكومة  طريق  وعن  العالقة  ذات  والمنظمات  الجهات  مع  الثنائية  اإلتفاقيات  إبرام 
القدرات الذاتية لمواجهة الحاالت الطارئة.

للطوارئ 8 10 الوطنية  الخطة  لتنفيذ  الالزمة  المالية  الكلفة  وتقدير  توفرها  المطلوب  االحتياجات  تحديد 
البيئية.

إعداد قوائم بالخبرات المتوفرة في مجال التعامل مع الحاالت البيئية الطارئة.8 11

إجراء تمارين وهمية لتنفيذ الخطة للوقوف على مدى الجاهزية.8 12

تشجيع وتحفيز روح التطوع  لدى المواطنين للمشاركة في مساعدة الجهات المعنية أثناء الحاالت 8 13
الطارئة وتنمية الوعي البيئي والمساهمة في الوقاية من الحوادث البيئية.
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تحضيرغرفة طوارئ لدى وزارة البيئة تكون مدارة من قبل موظفين مختصين ومجهزة باألجهزة 8 14
والمعدات واآلليات.

تحديد الدالئل اإلرشادية للتعامل مع الحاالت الطارئة.8 15

الـخـطـــرة   8 16 بـالـمـــواد  المحـمـلــة  المركبــات  تتـبــع  نظـام  وتطبيــق  تجهيــز   / وضــع 
.) GIS+GPS+Communications(

الطارئة 8 17 الحاالت  التلوث عند وقوع  السريع عن  الكشف  بأدوات  توفير مركبة مجهزة  العمل على 
وإجراء فحص دوري لها.

إنشاء قاعدة بيانات لتلوث الهواء داخل المدن كون التلوث الهوائي يعد سببا للكوارث الصحية.8 18

ب- مرحلة اإلستجابة:

تأمين اإلستجابة السريعة للحادث ومحاولة السيطرة عليه ومعالجة آثاره وذلك من خالل:

تقييم سريع للحادث.8 1

التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العالقة مثل الدفاع المدني، األمن العام )كل حسب إختصاصه 8 2
وواجباته في الخطة(.

توفير المعلومات الضرورية عن المادة الملوثة وطرق التعامل معها وإزالة آثارها.8 3

تأمين اإلتصاالت الالزمة مع الجهات المحلية والدول المعنية.8 4

التعامل مع الحادث أوال بأول وحسب اإلمكانيات المتاحة إلى حين وصول النجدات من الجهات المعنية.8 5

كتابة تقرير متخصص عن الحادث ورفعه إلى المجلس األعلى للدفاع المدني في حال الحاجة إلى طلب 8 6
مساعدات وبيان نوعية االحتياجات.

توثيق المعلومات عن الحادث، وتمرير المعلومات الضرورية إلى غرف العمليات والطوارئ.8 7

التعامل مع الجمهور وإطالعه على الموقف من خالل لجان إعالمية خاصة.8 8

ج- مرحلة إزالة آثار الكارثة:

إعداد تقرير تقييم شامل للحادث، وتقييم األضرار وتقييم األثر البيئي.8 1

حصر الموارد المتاحة للتعامل مع مرحلة ما بعد الكارثة وتحديد االحتياجات الضرورية، والكلف المالية.8 2

التعاون البيئي مع كافة الجهات المعنية إلزالة الضرر البيئي الناجم عن الحادث والتأكد من إزالتها نهائيا.8 3

إعادة تأهيل المواقع الملوثة بيئيا وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.8 4

السلبيات 8 5 تتناول  الحادث  عن  شاملة  دراسة  وإعداد  المرحلة  هذه  في  اتخذت  التي  اإلجراءات  توثيق 
واإليجابيات وتقييم الخطط الموضوعة وإستخالص الدروس المستفادة وتعميم التجربة بهدف عدم تكرار 

الحادث مرة أخرى.
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2٫5٫11٫12  التنفيذ:

تتولى اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث والحاالت الطارئة ولجان العمليات المحلية في المحافظات التعامل 
مع أي طارئ بيئي يقع في المملكة منذ مرحلة اإلستعداد واإلستجابة وحتى إزالة آثار الكارثة.

اللجنة الوطنية وواجباتها:

تشكل لجنة وطنية لحماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة حسب نظام رقم 26 لعام 2005 برئاسة وزير 
البيئة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية :

وزارة البيئة.8 1

وزارة الصناعة والتجارة.8 2

وزارة الداخلية.8 3

وزارة التربية والتعليم.8 4

وزارة المياه والري.8 5

وزارة الزراعة.8 6

وزارة الطاقة ة والثروة المعدنية.8 7

وزارة األشغال العامة واإلسكان.8 8

وزارة الشؤون البلدية.8 9

وزارة الصحة.8 10

وزارة التخطيط والتعاون الدولي.8 11

القوات المسلحة األردنية.8 12

مديرية األمن العام.8 13

دائرة المخابرات العامة.8 14

مديرية الدفاع المدني.8 15

أمانة عمان الكبرى.8 16

الجمعية العلمية الملكية.8 17

أربعة أشخاص يسميهم الوزير.8 18
 

واجبات اللجنة الوطنية:

وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحاالت الطارئة ومراجعتها.8 1

إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطط الطوارئ وإدارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.8 2

اعتماد برامج التدريب الالزمة لخطط الطوارئ.8 3

إقرار خطة مكافحة التلوث.8 4
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لجان العمليات المحلية: 

تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة تسمى )لجنة العمليات المحلية( برئاسته وعضوية ممثلين عن كل 
من الجهات التالية:

وزارة البيئة. 8 1

وزارة المياه والري8 2

وزارة التربية والتعليم.8 3

وزارة الزراعة.8 4

وزارة الصحة.8 5

وزارة األشغال العامة واإلسكان.8 6

مديرية الدفاع المدني.8 7

أي جهة يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المحافظ.8 8

واجبات لجان العمليات المحلية:

إعداد خطة الطوارئ المحلية ورفعها إلى اللجنة الوطنية إلقرارها.8 1

تحديد القوى البشرية والمعدات المتوفرة لدى المنشآت في المنطقة المعنية والالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة 8 2
ووفقا لما يتفق عليه مع الجهات.

اإلشراف على تنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.8 3

متابعة االنشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث الطارئة في منطقة اختصاصها.8 4

تقييم الحالة التشغيلية لمعدات المكافحة والحماية.8 5

وزارة 8 6 مع  بالتنسيق  وذلك  التلوث  حوادث  من  للمتضررين  الطبية  الرعاية  لتأمين  الالزمة  اإلحتياطات  إتخاذ 
الصحة.

واجبات وزارة البيئة:

وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحاالت الطارئة ووسائل تنفيذها مع مراعاة البروتوكوالت 8 1
الخاصة بالتعاون الدولي.

إدارة خطة الطوارئ ومتابعة تنفيذها.8 2

تحديد احتياجات خطة الطوارئ من القوى البشرية واألجهزة والمعدات.8 3

إجراء المسح الالزم لتتبع التلوث ومراقبته وإعداد الدراسات الالزمة لتقييم آثارها على البيئة وسبل إزالة التلوث 8 4
وآثاره.

تجهيز وإدامة غرفة عمليات الوزارة المرتبطة مع غرفة عمليات المجلس األعلى للدفاع المدني.8 5
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تقديم المعلومات الخاصة عن تلوث البيئة بكامل عناصرها إلى المجلس األعلى للدفاع المدني .8 6

تقديم الخبرة الالزمة للكشف عن التلوث من قبل الخبراء والمستشارين.8 7

المساعدة في إزالة الملوثات. 8 8

اإلجراءات التي جرى تنفيذها:

تشكيل لجنة فنية داخلية لمراجعة ومناقشة وتعديل الخطة الوطنية للطوارئ البيئية داخلياً تمهيداً العتمادها بشكل 	 
رسمي وحسب االصول.

جرى التعامل مع بعض الحاالت الطارئة من كافة مستويات الخطورة )صغير، متوسط، كبير( وبالتعاون مع كافة 	 
الجهات المعنية.

12٫12  التوعية واإلعالم البيئي 

حيث تتجلى  قيمة التدريب والتوعية واإلعالم البيئي في اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة، ودور كل من الحكومة 
البشرية والبيئية من خالل  الموارد  تنمية  المدني في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية من أجل  والمجتمع 
الموارد  القصوى من  اإلفادة  البيئي في  والوعي  التثقيف  برامج  الضوء على دور  البيئية. وتسليط  والتوعية  التعليم 
المحدودة وتحسين حالة البيئة والحماية الوقائية والحد من الخسائر في األرواح والممتلكات في األردن. ويتضمن ذلك 
عناصر مشتركة بين تنمية الموارد البشرية والثقافة والمواطنة البيئية ودور الحكومة واإلدارات المحلية في إنشاء 
الجمعيات األهلية ودعمها من أجل تثقيف وتوعية جميع شرائح المجتمع المدني إلدارة الموارد الطبيعية، وتعميق 
المسئولية االجتماعية، وتنفيذ برامج شراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص التي تساهم في التنمية المستدامة 
في األردن ، بخاصة فى مجال التدريب على إدارة الموارد والتوعية والتثقيف، ودور الحكومة والمجتمعات المدنية 
في التدريب والتوعية واإلعالم البيئي، وتوظيف نظم المعلومات البيئية في التعليم والتوعية البيئية، وأهمية التحديث 

المستمر لهذه النظم. 
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ملحق )10-1( كمية المبيدات المستوردة خالل عام 2014 مصنفة حسب مجال استخدامها على اآلفة
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ملحق )10-2( كميات المبيدات المستوردة  لتر/كغم من عام 2000–2014 وذلك حسب نوع المبيد
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ملحق )10-3(  خريطة الطريق لنظام المعلومات البيئية / قطاع النفايات
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  قطاع النفایات/طة الطریق لنظام المعلومات البیئیةیر خ)3- 10(رقم  لحقم
  

 
 

Nr 
 
 

Description Target 
date Pri.* Responsibilities 

Short 

Preparation for 
activation of 
JEIS (in parallel 
to preparation 
of SoER) 

 Assessment Report of existing 
waste information system 01/2015 High Lead: MoEnv, DOS 

1 
Prepare waste catalogue 
* Introduce EU list of waste for 
licensing system, e.g. EIA studies 
and upcoming permitting for new 
plants 
* Introduce EU list of waste for 
environmental auditing studies 
(Environment Correction Action 
Plan) for existing plants 
* Establish a mapping of statistical 
waste categories to list of waste 
codes 

08/2015 High 

Lead: MoEnv, DOS 
Team: GAM, 
Municipalities, 
Chamber of Industries 

2 Prepare treatment operation list 
* Introduce R&D codes for 
recovery and disposal operations 
according to Basel conventions for 
licensing system, e.g. EIA studies 
and upcoming permitting for new 
plants 
* Introduce R&D codes for 
environmental auditing studies 
(Environment Correction Action 
Plan) for existing plants 
* Establish mapping of statistical 
waste treatment categories to 
R&D codes 
 
 

08/2015 High 

Lead: MoEnv, DOS 
Team: GAM, 
Municipalities, 
Chamber of Industries 

11 Update national list of indicators 
* Update national list of indicators 
based on previous activities, 
maybe with assistance of external 
experts 

12/2015 High Lead: MoEnv, DOS, 
Team: SoER 

Nr Description Target 
date Pri.* Responsibilities 
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7 Improve quality of hazardous 
waste generation data based on 
the new classification system for 
waste mentioned in the previous 
activities 

01/2016 High Lead: MoEnv, DOS 

Activation of JEIS 

 Establish a team consisting of 
experts (technical and IT) for the 
activation of JEIS  

05/2015 High Lead: MoEnv 
Team: DOS, GAM 

 
Agree on waste information for 
publication on JEIS website 12/2015 High Lead: MoEnv 

Team: DOS, GAM 

 Establish a public area for waste 
information on JEIS (similar to 
Biodiversity/CHM area) 

12/2015 High Lead: MoEnv 
Team: DOS, GAM 

 Compile waste information to be 
published on waste information 
area on JEIS website 

12/2015 High Lead: MoEnv 
Team: DOS, GAM 

Mid Activation of JEIS 

3 Establish central collection and 
maintenance of code lists (list of 
wastes, etc.) 
* Establish responsible 
person/team to maintain code 
lists and ensure accuracy and 
updates 

06/2016 High Lead: MoEnv 
Team: DOS, GAM 

 Agree on waste information to be 
shared for collaboration between 
authorities 

 

09/2016 High Lead: MoEnv 
Team: DOS, GAM 

 

Establish a restricted collaboration 
area for waste information on JEIS 09/2016 High 

Lead: MoEnv IT 
Team: MoEnv, DOS, 
GAM 
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Legislation, 
Processes 

6 
Distinguish between municipal 
and industrial non-hazardous 
waste & hazardous and non-
hazardous waste (clarification and 
documentation) 
* capacity building in terms of 
segregation and classification of 
all type of waste according to the 
catalogue 
* equip establishment with 
necessary tools to segregate 
waste 

06/2016 High 

Lead: MoEnv 
Team: GAM, DOS, 
MoMA, Chamber of 
Industries 

9 Review Draft Waste Law 

01/2016 High 

Lead: MoEnv 
Team: GAM, DOS, 
MoMA, Chamber of 
Industries 

(includes: harmonization with new 
strategy, checking conformance 
with EU good practices) 

10 Observe the level of 
implementation of existing 
strategies in solid waste 

09/2016 High Lead: MoEnv 
Team: GAM, MoMA (includes: checking sufficient 

coverage of information 
management) 

15 Assess/prepare participation in 
PRTR (Pollution Release and 
Transfer Register) 

*negotiat
ion tbd Lead: MoEnv 

16 Conduct capacity building 
activities ongoing High Lead: MoEnv with DOS 

Mid-
Long Extension of JEIS 

 Collection of requirements for JEIS 
extension 11/2016     

 Cost estimation / decision and 
commitment of implementation of 
JEIS extension 

06/2017     

 Establish project plan and 
management, secure funding and 
staff of development team 

+3 
months     

 Analysis of functional 
(domain/content related) and 
non-functional (technical-
oriented) requirements  

+12 
months     
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5 Define which type of data is 
whose responsibility (MoEnv, DOS, 
GAM, …)  High 

Lead: DOS. 
Participation of all 
stakeholders 

8 
Assess options of establishing 
obligations of keeping records and 
reporting for waste management 
facilities and potentially 
(industrial) waste producers 

 tbd Lead: MoEnv 

 
System design and architecture +3 

months     

 
Implementation of system +12 

months     

12 Establish data catalogue / 
collection and maintenance of 
metadata  Med Lead: MoEnv 

4 Establish central collection and 
maintenance of data on 
companies, sites, permits (master 
data) 

 tbd 
Lead: DOS. With 
Ministry of Industry 
and MoEnv 

Long Extension of JEIS 

13 
Develop databases for available 
data like permits and landfills ? Med Lead: MoEnv 

14 
Develop GIS component to be 
used across several entities ? tbd Lead: DOS with MoEnv 
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ملحق )10-4( مكاب النفايات
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ملحق )10-5( مصانع مخلفات مسالخ الدواجن في المملكة

ملحق )10–6( مصانع األعالف الجاهزة والمركزة في المملكة
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ملحق )10-7( مكب الغباوي حسب معايير الدراسات
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ملحق )10-8( كميات الجفت والزيبار حسب المحافظة موسم 2013

ملحق )10-9( كميات الجفت والزيبار حسب المحافظة موسـم 2014
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المصادر والمراجع
الفصل األول

دائرة االحصاءات العامة، تقارير حالة الفقر في األردن، 2005، 2008، 2010، 82012	 

دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي األردني لألعوام 82014-2006	 

وثيقة سياسات الفرص السكانية، المجلس االعلى للسكان، االصدار األول، 82009	 

دائرة اإلحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األسرية، 82012	 

لبيانات مسح نفقات ودخل األسرة 2010«، 	  الفقر في األردن »استنادا  العامة، تقرير حالة  دائرة االحصاءات 
82012

دائرة اإلحصاءات العامة ، األردن باألرقام 2013، 2014 8	 

دائرة االحصاءات العامة، DHS مصدر المعلومات السكانية والحيوية، 82013	 

المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، 82013	 

المجلس األعلى للسكان ،وثيقة سياسات الفرص السكانية،اإلصدار الثاني، 82014	 

دائرة اإلحصاءات العامة، األردن باألرقام، 2014،  العدد17 لعام 82015	 

دائرة االحصاءات العامة، التقرير التحليلي حالة العملة والبطالة في األردن، 2014، 82015	 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير التقييمي للتنمية المستدامة، 82015	 

وزارة التربية والتعليم، خطة وزارة التربية والتعليم 82014	 

وزارة الصحة،)www.moh.gov.jo( ، التقرير اإلحصائي السنوي 82014 	 

الفصل الثاني 

وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 

دائرة الشؤون الفلسطينية ومخيمات الالجئين. 	 

المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، 82013 	 

االستراتيجية الوطنية لإلسكان، 81989	 

قانون المالكين والمستأجرين، 82013	 

الفصل الثالث

 	memr.gov.jo(.( وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية، االستراتيجية الشاملة للطاقة 82020-2007	 

وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة 82013	 
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قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 31 لسنة 82012	 

المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 33 لسنة 82014	 

المركز الوطني لبحوث الطاقة.	 

الفصل الرابع

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ كتاب دولة رئيس الوزراء رقم13458/2/16/31 تاريخ 82005/9/22	 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية التنمية الصناعية.	 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، نظام اإلنذار المبكر.	 

هيئة تشجيع االستثمار،82015-2012 	 

دائرة االحصاءات العامة، الكتاب السنوي 82012	 

 منشورات البنك المركزي األردني، إحصائيات التجارة الخارجية.	 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/مديرية التنمية الصناعية. 	 

سلطة المصادر الطبيعية، تقارير سنوية 82013-2006	 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين،82014 	 

هيئة تشجيع االستثمار.	 

قانون تشجيع االستثمار، 820014	 

المناطق التنموية والحرة.	 

شركة المدن الصناعية/ الكتاب السنوي 82014	 

التقارير الرسمية لشركة الفوسفات 2013-2009 	 

التقارير المالية الرسمية لشركة البوتاس، 82013-2009	 

سلطة المصادر الطبيعية، تقارير سنوية 82013-2006	 

هيئة تشجيع االستثمار.	 

قانون تشجيع االستثمار، 820014	 

المناطق التنموية والحرة.	 

دائرة االحصاءات العامة.	 

غرفة صناعة األردن، والبيانات لألعوام 2008-2014 باستثناء بيانات 82009	 

غرفة صناعة عمان.	 
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الفصل الخامس

وزارة السياحة/مديرية الدراسات واالحصاءات، 82014	 

 	82014 ،)mota.gov.jo( وزارة السياحة

وزارة السياحة، إنجازات وزارة السياحة، 82014	 

البنك المركزي األردني.	 

الفصل السادس

وزارة البيئة، السياسة الوطنية للتغير المناخي 82013	 

وزارة البيئة، تقارير البالغات الوطنية الثاني 2009 والثالث 82014	 

وزارة المياه والري، التقرير السنوي للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه 2013 و 82014 	 

وزارة المياه والري، قطاع المياه األردني حقائق وأرقام 82013 	 

وزارة المياه والري، التقارير السنوية الصادرة 82014-2007	 

 	.)mwi.gov.jo( وزارة المياه والري

وزارة البيئة، المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه 2014-2004	 

وزارة المياه والري، سلطة وادي األردن، التقرير السنوي2007 82014	 

وزارة المياه والري، سلطة وادي األردن، مديرية الحصاد المائي، تقرير اإلنجازات 82014	 

وزارة المياه والري، سلطة وادي األردن ) )jva.gov.joأنظمة المعلومات الجغرافية، خرائط مشروعات السدود.	 

وزارة المياه والري، سلطة المياه 82014-2007	 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، مفوضية البيئة وشؤون اإلقليم، 2015 	 

موقع االمم المتحدة )un.org(، خرائط.	 

 	.)moh.gov.jo( وزارة الصحة

وزارة الصحة ، التقارير اإلحصائية للوزارة 82014-2007	 

وزارة الصحة، مديرية صحة البيئة، تقارير صادرة، 2014-2007 	 

الجمعية العلمية الملكية، الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي.	 

جامعة مؤتة، مركز األمير فيصل لدراسات البحر الميت والبيئة والطاقة.	 

جامعة مؤتة- مركز األمير فيصل لدراسات البحر الميت والبيئة والطاقة.	 

د. محمد حيحن، بعض الحقائق عن البحر الميت، كلية الهندسة، جامعة النجاح.	 
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دراسة تقييم االثر البيئي واالجتماعي لناقل البحرين )االحمر- الميت( نيسان 882011	 

عابد، عبد القادر، 1985، جيولوجية البحر الميت، دار األرقم، عّمان، األردن.	 

الفصل السابع

 	)moh.gov.jo( وزارة الصحة

وزارة الصحة، مديرية صحة البيئة. 	 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، مفوضية البيئة وشؤون اإلقليم، 82015	 

البنك المركزي األردني، التقرير السنوي لعام 82012	 

الجمعية العلمية الملكية.	 

غرفة صناعة األردن، المؤشرات الصناعية الرئيسة 82013	 

منظمة )UNSCEAR( تقرير المنظمة لعام 81988 	 

 	 Evaluation and Mitigation of Road Traffic Noise in Amman, Jordan “Journal of Traffic 
and Logistics Engineering“، في العدد األول من شهر حزيران سنة 82013

 	8WHO Media Center ،منظمة الصحة العالمية

الفصل الثامن

وزارة البيئة، 82015	 

 	.)badiarp.go.jo( وزارة البيئة، برنامج التعويضات البيئية

وزارة البيئة، االسترلتيجية الوطنية لمكافحة التصحر )خطة العمل الوطنية( 82018-2008	 

وزارة البيئة، نظام صندوق حماية البيئة رقم )66( لسنة 82009	 

 وزارة الزراعة، 1990، 82014 	 

وزارة الزراعة، استراتيجية المراعي/مديرية المراعي وتطوير البادية،82014	 

أمانة عمان الكبرى، 82014	 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 2014	 

سلطة المصادر الطبيعية، 2008 ،82009	 

 المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي.	 

قانون الزراعة رقم 13 لسنة 82015 	 

قانون تنظيم  القرى والمدن واألبنية المؤقت وتعديالته رقم )79( لسنة 1966، المادة )6(.	 

 	.)UNCCD(اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
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مشروع إنتاجية المنطقة القاحلة في األردن، 82000	 

االتحاد الدولي لصون الطبيعة ،الحمى: الخيارات المتاحة، االصدار الثاني 82014	 

البكري واخرون، المجلة األردنية للعلوم الزراعية، مجلد 3، عدد 1، 2007 8	 

د. عامر جبارين، 82012	 

 	81980 ,Batik and Arabiat 

حاتوغ وآخرون، 81986	 

عماري وآخرون، 82013	 

جنيدي وأبو زنط، 81993	 

الفرحان، 82010	 

خريسات، 82013	 

 	82014 8Nasab Rawashdeh et al 

م. الزواهرة، التنوع الحيوي في منطقة وادي القصب في البادية الشمالية الشرقية.	 

الفصل التاسع

وزارة البيئة، 82014	 

االدارة الملكية لحماية البيئة، 82015	 

د. خالد ابو ليلى، المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي، 82014	 

دائرة االحصاءات العامة/ دائرة المسوح البيئية. 	 

االتحاد الدولي لصون الطبيعة، تقييم منطقة البحر األبيض المتوسط،  82009	 

منطقة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، مفوضية البيئة وشؤون اإلقليم، 82015	 

	  Khalf and Disi, 1997.

	  Abu Dannoun. 2005. Mantodea of Jordan. A Master’s Thesis. University of Jordan, 
Faculty of Agriculture, Amman.

	  Al-Eisawi, D. )1996(. Vegetation of Jordan. UNESCO publications. Cairo Office. 
Cairo8

	  Al-Rousan S., Al-Horani F. Eid. E., Khalaf M. )2010(. Assessment of seagrass com-
munity along the Jordanian coast of the Gulf of Aqaba, Red Sea. Marine Biology 
Research. 0007

	  Amr, Z., Al Azzam, L., Katbeh-Bader, A., and Eid, E. )2013(. Odonata of Wadi Al 
Mujib Catchment with Notes on the Impact of Wadi Al Mujib Dam )Insecta: Odo-
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nata(. Under Review

	  Amr, Z., Al Melhim, W., Katbeh-Bader, A. and Schneider, W. 1996. On the common 
Insecta of Al Azraq, Jordan. Entomologist Gazette, 48: 55-66. UK.

	  Amr, Z., Katbeh-Bader, A. and Al-Melhim, W. 1996. The Terrestrial Arthropods of 
Azraq. Al-Joud Center. Amman. 111 pp.

	  Eid, E and Qaneer, T. )2013(. Introduction. Pp. 2-3 in: The Royal Society for the Con-
servation of Nature, 2013. State of Jordan›s Birds Report. The Royal Society for the 
Conservation of Nature, Amman, Jordan. 

	  Eid, E., Al Hasani, I., Al Share, T., Abed, O., Amr. Z. )2010(. Animal Trade in Amman 
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protection, the Ministry of Environment (MoE) is the competent authority to protect the 
environment in the Kingdom and all public and private entities need to implement the 
legislation and instructions and decisions issued by MoE. MoE is also the competent au-
thority at the national, regional, and international levels with regard to all environmental 
issues, and in dealing with donors, in cooperation and coordination with other competent 
authorities. MoE is working on:

• Strengthening inspection, environmental supervision, and law enforcement opera-
tions.

• Rehabilitation of environmentally degraded areas such as Zarqa River, the hills of 
phosphate, and areas of Dhlail and Hallabat and others.

• Rehabilitation of ecosystems in the desert of Jordan, and the completion of the na-
tional network of protected areas.

• Disposing of solid waste in sanitary landfills, equipped with special sorting, reuse and 
recycling system.

• Development of an integrated system for the management of hazardous waste (indus-
trial, medical) in accordance with international standards.

• Getting rid of Substances that Deplete the Ozone Layer, according to the require-
ments of Montreal protocol.

• Development of a legislative framework to regulate the work of climate change to 
maximize the benefits and minimize the negative impacts and national capacity-
building.

• Investing in and create new job opportunities in the field of green economy
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11.  Legislative Framework

Jordan is one of the pioneer countries in the region to take efficient measures with re-
gards to developing regulations aiming at protecting the environment and adopting suit-
able measures, standards, and management tools to protect elements of the environment 
from pollution caused by an increased load of pollutants in the economic, industrial, 
agricultural, and service sectors, in compliance with national strategic objectives and 
international treaties. This era was marked with issuance of the current environment law 
number 52 of the year 2006 and other pertinent legislations. The said law empowered the 
ministry of Environment to undertake main responsibilities to: protect the environment 
and improve its elements in a sustainable manner through formulating general policy for 
environment, prepare plans, programs, and projects to achieve sustainable development, 
participate in preparing specifications and standards for the elements of environment with 
concerned parties, monitor and measure the said elements and monitor and supervise the 
work of concerned institutions to ensure compliance with standards and specifications, 
adopted technical rules, conduct  environmental protection research and studies, formu-
late the basis for cooperation amongst national efforts including formulating a national 
strategy on environmental awareness, education, and communication. 

The law gave the inspector assigned by the minister judicial police powers to enter 
any industrial, commercial, craftsman, or any other establishment that may impact the 
environment, in order to ensure compliance with environmental terms and help the said 
establishment abide by environmental protection regulations.

Moreover, sanctions were imposed on those who pick corals and shells and get it out 
of the sea for trading purposes, or caused damage in any form. Regulations and by-laws 
emanating from the Environment Protection Law were issued to deal with environmen-
tal priority administrative, legal, and technical issues to ensure compliance with ratified 
treaties and protect priority environmental sectors

12.  Policies and Institutional Framework

The environment is one of the most sectors where the area of   its work overlaps with 
other sectors. The environment sector includes the protection of ecosystems and what it 
contains from water, air, soil and living organisms including human. Therefore the area of    
the environment sector is widely interlinked with other important sectors such as water, 
agriculture, tourism, health, energy, industry, transport and other sectors of development.

The Environment Protection Department was established to be responsible of environ-
mental affairs at the Ministry of Rural and Municipal Affairs in 1980 and continued until 
1995. In 1996 the General Corporation for the Protection of the Environment was estab-
lished as an administratively and managerially independent entity as a responsible party 
of environment protection. Interest in environmental issues increased with enhanced 
pressures on elements of the environment necessitating the establishment of the ministry 
of Environment in 2003 in accordance with the interim Environmental Protection Act 
No. 1 of 2003. The said Act, was passed by the National Assembly to become the Envi-
ronmental Protection Law No. (52) for the year 2006. Under the law of environmental 

Flora of Jordan is represented by a total of 2622 species which belongs to 113 families 
where 100 endemic species are present. With regard to the marine environment, 151 spe-
cies of hard corals as well as 120 species of soft corals have been recorded in addition to 
documenting the presence of three types of seaweed.

The sector is facing several challenges and pressures which can be divided into natu-
ral disasters in the form of snowstorms and floods, and human factors leading to major 
threats to biodiversity in Jordan, and include change in land use, overgrazing, fires, hunt-
ing, illegal trade, deforestation, and over-logging.

Jordan maintains biodiversity and natural resources for future generations through the 
Environmental Protection Act No. 52 of 2006 and its proposed amendments. As well 
as through the formation of the National Committee of Biodiversity in 2011 in order to 
ensure the participation of all concerned. And establishing environmental societies and 
international eco- certificates.

10.  Wastes

The total wastes produced in the country amount to 2.5 million tons of solid (munici-
pal) wastes, 45 thousand tons industrial hazardous wastes, where a big portion of this 
amount is recycled (used mineral oils, used lead acid batteries), 2745 tons of medical 
wastes are generated, and an amount of 2000 tons is transferred to hazardous waste treat-
ment facilities at Swaga.

Organic wastes comprise 50% of total waste generation, 16% is generated by plastic 
packaging and recyclable material,  while 15% comes from paper wastes, and 2% is con-
tributed by metal wastes. Solid wastes are classified as non-hazardous and hazardous and 
liquid and semi-liquid.  Under the category of solid no-hazardous wastes comes munici-
pal, commercial, agricultural non-hazardous, non-hazardous plastic and industrial and 
construction wastes, and non-hazardous wastes generated at ports. With regards to haz-
ardous wastes, it includes industrial hazardous wastes, electronic, medical, agricultural-
hazardous, radioactive, and hazardous port wastes. Wastes of Liquid and semi liquid 
nature include wastes from slaughter houses, industrial liquid wastes, olive oil pressing 
wastes, and tile manufacturing slurry.

Solid wastes are being disposed of in sanitary landfills, and agricultural wastes are be-
ing reused as input in the production of fertilizers. Also, a cell at Swaga was designated 
to safely dispose of electronic wastes.  With regards to industrial and medical wastes they 
are being disposed of at Swaga treatment facility while notifying relevant authorities like 
ministry of health which in turn can invoke strict laws to ensure compliance. 

 Environmental policies in the field of waste management aim to reduce and minimize 
negative effects of these wastes in all forms on the environment and public health in 
Jordan.  In addition to maximizing the extracted benefits from them within a clear legal 
framework and specific responsibilities of the parties involved.
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not currently implemented on local and imported food and drinking water to ensure they 
are radiation free.

Noise

The Ministry of Environment is exerting serious efforts to reduce noise through inspec-
tion plans and requiring industrial plants all over the Kingdom to conduct measurements 
for noise originating from industrial activities. As the risk of noise can be fatal and may 
lead to the psychological and social damage, and it was found that high noise levels lead 
to sleep disorders, inability to work, loss of concentration, in addition to audio problems.

8. Land 

Jordan suffers from a worsening land degradation situation as a result of various 
pressures exerted on land resources including; shortage of rainfall, frequent periods of 
drought, and waves of migration, some of the causes are manmade while others arise 
from improper handling of land resources. Land which had been plowed has been es-
timated at 90% of the pastures amenable to plowing located between latitudes 100-200 
mm rainfall, where it led to the destruction of natural vegetation and exposing the soil to 
water and wind erosion. Forest fires presents another threat as it was estimated the an-
nual average number of total fires stands at 53 fires  during (2011-2014), leading to the 
elimination of more than 13 thousand trees and destroyed more than 1.5 thousand acre, 
in addition to that, the number of trees that are cut down each year ranged from 10-20 
thousand. And attacks by overgrazing, lead to an estimated number of eliminated trees of 
5-10 thousand.

With regard to overgrazing there has been a decrease in the level of productivity of 
grazing land. And salinization contributed to exacerbating the problem of land degrada-
tion, In addition to that weak commitment to implement land use plans ultimately caused 
agricultural land to shrink. The aforementioned unsustainable exploitation of surface 
mining operations contributed to stripping the land of soil and plants, which in turn nega-
tively impacted the physical, chemical, and biological characteristics of soil.

State institutions responded to solve problems arising from the phenomenon of deserti-
fication and land degradation through policies, strategies, legislation, programs, projects, 
and land use plans. But there is still a need to develop a national program to monitor land 
degradation in the Kingdom and to identify national indicators, taking into consideration 
indicators adopted by the United Nations Convention to Combat Desertification.

9. Biodiversity

Jordan is characterized by the diversity of climatic characteristics that have contributed 
to provide several habitats for a diverse number of plant and animal species. Biodiversity 
studies have shown the presence of more than 1143 vertebrate species in Jordan belong-
ing to six groups including 83 species of mammals, 436 species of birds , 106 species of 
reptiles including, three species of amphibians, 15 species of freshwater fish, and more 
than 500 species of marine fish. 

results in AL Hashemiyah have shown   very high levels of sulfur dioxide and hydrogen 
sulfide.  And measurements taken at different locations in Jordan have shown that sus-
pended particulate matter levels were high and exceeded national standards.

As for indoor air quality, it’s known that indoor air pollution is one of the most critical 
environmental problems that affect human health, as one spends most of his time (80%) 
indoor. The symptoms associated with poor indoor air quality vary between acute to 
chronic depending on age, time of exposure, and the dose rate, as well as body›s sensi-
tivity. Therefore it’s of high importance to monitor indoor air quality in order to control 
resulting pollution.

Climate Change

Jordan has ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change in 
1993 and the Kyoto Protocol in 2003.  Analysis of historical data associated with the state 
of climate in Jordan published in the third national communication report have shown 
that there is a decline in precipitation at a rate of 1.2 mm per year as well as increase in 
temperature of an average of 0.02 degrees Celsius. Jordan has finalized the first version 
of a national policy to deal with climate change and enhance its ability to face it.

Erosion of the Ozone Layer

The ozone layer is eroded as a result of the use of chemical compounds (CFCs and 
HCFCs and a compound of carbon tetrachloride, methyl chloroform and methyl bromide) 
in different sectors such air-conditioning and refrigeration, aerosols, sponges and insula-
tion material, and halon production industries. Jordan has signed the Vienna Convention 
and the Montreal Protocol to protect the ozone layer in 1989. The total consumption of 
substances that deplete the ozone layer amounted to 1,400 tons of chemical materials 
used in various industrial sectors and (385) tons of methyl bromide used in the agricul-
ture sector.

One of the most important achievements realized by Jordan in getting rid of substances 
that deplete the ozone layer is getting rid of HCFCs, halons, carbon tetrachloride com-
pounds, and methyl chloroform compounds, three years ahead of the deadline set by 
the Montreal Protocol. The protocol required countries to get rid of these substances by 
2010. Moreover, Jordan is expected to get rid of methyl bromide by 2015, in compliance 
with the requirements of the Montreal Protocol.

Levels of Radiation

Environmental radiation is monitored by stations run by the Energy and Minerals 
Regulatory Commission. Measurements taken by the said station have showed that the 
highest rate of dose levels of gamma radiation have been recorded in Tafila/ AL Qadisi-
yah area. In spite of that, the radiation dose of gamma radiation levels in the ambient air 
in the Kingdom were very low and within international limits. In spite of health nega-
tive impacts that can affect humans as a result of indirect intake of radioactive materials 
through food or water contaminated with radioactive materials, radiation monitoring is 
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employment and human resources, develop infrastructure for touristic sites, improve 
tourist transport service, and amend supporting legislation governing the tourism sector.

6. Water Resources 

Jordan is a water poor country. The per capita water share amounted to 130 cubic me-
ters per year in 2014, much lower than the global water poverty line (1000 m 3 / capita 
/ year). The percentage of the population served by public water network is 97% while 
67% is served by sewage network. The water scarcity in Jordan for is caused by limited 
renewable and non-renewable water resources. 94% of the area of   Jordan is desert and 
long-term rate of rainfall amounts to 100 mm, and evaporation rate reaches up to 93%. 
Also, over pumping, and natural increase of population, forced migrations, expatriates, 
and improved standard of living lead to enhanced water consumption, decline in quality, 
and depletion.

Water sources in Jordan are divided into ground and surface water. Groundwater is 
also divided into renewable and nonrenewable sources. The estimated renewable ground-
water available from all basins amounts to 275 million cubic meters annually. While Wa-
ter available amount of non-renewable resources is estimated at 143 million cubic meters 
per year over 50 years in the Disi-Al Modawarah and Ashidiya area in Jafr Basin. The 
underground water is the main source of water supply especially for drinking purposes, 
as it constitutes 85% of drinking water sources.

The surface water comes from springs, rivers, valleys as well as flood waters in winter. 
The quantity of surface water is estimated at 713 million cubic meters in 15 surface water 
bodies.

The water quality of drinking water reveals that 99.1% compliance with specifications 
in 2014. According to the strategy of the Ministry of Water and Irrigation the amount 
of treated wastewater amounted to 143 million m3 in 2014. As per the strategy many 
projects are needed to fill the gap posed by the water deficit, such as the Disi Water Con-
veyance Project as a non-renewable water source that will supply the Kingdom with 100 
million cubic meters of fresh water for 50 years. And, the Red-Dead project, which is 
expected to add 570 million cubic meters of potable water for domestic use per year by 
the year 2022,  and another 400-450 million cubic meters of treated water can used in 
irrigation after mixing with runoff and flood water.

7. The Atmosphere

This chapter includes ambient and indoor air pollution, climate change, ozone layer 
depletion, pollution levels of radiation, and noise and their impact on public health, the 
environment, and development.

Results of national studies on ambient air have shown that air quality in urban areas 
is relatively good in Jordan and within national standards.  While other areas close to 
industrial activities and heavy traffic are exposed to high levels of pollutants.  For exam-
ple, surveillance results in Al Baq’a area have shown high levels of sulfur dioxide while 

dustrial Hazards and Industrial Sector Awareness,  Direction and Oversight Committee, 
Industrial City establishment,  Free Development Zones,   and establishment of treatment 
plants in  industrial cities. As well as there is an urgent need to address the following 
issues; unify industrial classifications, existing plants placed randomly in various prov-
inces, work to reduce production costs of the sector, develop the industry and its products 
to enhance competitiveness, link education and vocational training with the requirements 
of the sector to provide skilled labor in relation to the actual needs of local industry in 
order to promote the quality of Jordanian products, and enhance resources and financial 
allocations to support the industrial sector.

4.2 The Mining Sector

Jordan contains many minerals and natural resources, including those that have been 
exploited and others studied for future utilization like uranium, oil shale, and copper. 
Jordan›s reserves of uranium amount to 65 thousand tons and is expected to reach 200 
thousand tons per year in the Mines at Swaga in central Jordan. The oil shale reserves 
are estimated between 50-70 billion tons and can produce 4 billion tons of petrol oil. The 
mining sector including; quarries, mining companies, and all other extractive and manu-
facturing branches, is a major contributor to the Jordanian economy.

Negative environmental impacts caused by this sector include air pollution and re-
leased emissions from mining operations, transportation, noise and vibrations caused 
by blasting, crushing, and grinding, change of landmarks, removal of soil cover, and 
deterioration of soil productivity and fertility, pollution of ground and surface water, and 
accumulation of solid and liquid mining waste. TO respond effectively to these chal-
lenges, it is necessary to: update the laws and regulations related to the sector in order to 
comply with environmental requirements and public safety, formulate clear strategies for 
the sector to conserve raw materials and ensure optimal utilization, promote research to 
develop the sector, allocate land for quarries to prevent indiscriminate operations, reduce 
environmental risks, and facilitate follow-up and supervision.

5. Tourism and Cultural Heritage

Tourism is considered an important developmental industry in Jordan for the role it 
plays in pushing development forward, and its contribution in the national GDP amounts 
to 13%. Tourism and cultural resources include; historical and cultural, religious, natural 
and environmental, adventure, meetings, incentives, conferences and exhibitions, thera-
peutic, educational, meditation, filming movies, photography, and transit tourism.

Most important challenges facing Tourism include political changes in the region, 
weakness of tourism marketing, lack of direct flights, lack of marketing Jordan as an 
independent tourist destination by tourism agencies. Moreover, occupancy rates do not 
reflect the true number of tourists as many tourists from Gulf countries rent apartments, 
Own houses, or stay with relatives.

Based on the above, concerned stakeholders should develop attractive tourism prod-
ucts, enhance its competitiveness, promote marketing of tourism effectively, increase 
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housing for poor families in the camps, and housing production through the private sec-
tor separately or jointly with the public sector, or through the General Organization for 
Housing and Urban Development played an important role in housing production.

3. The Energy Sector in Jordan

Jordan is influenced by the rise of oil prices and shortage of crude oil and other energy 
components production, causing a negative impact on its economy, and an increase of 
the rates of poverty and unemployment, and reduction of growth rates. Some economic 
sectors suffer most from the energy burden, which comprises 30% of production costs in 
big industries, and 18% in medium sized ones, leading to lowering its competitiveness. 
The sector is faced with many challenges, the most important of which is importing 97% 
of the needed energy, shortage of commercial energy resources, insufficient natural gas 
quantities needed for the electricity sector as a consequence of the volatile political situ-
ation in the region, and low contribution (2%) of renewable energy in the total energy 
mixture, increased demand on primary energy and electricity, capacity  to ensure avail-
ability of needed investment  of an estimated 1.3 billion annually  until 2020. All of this  
call for stressing  the need to enhance  renewable  energy in the  overall energy  mixture, 
support  of all policies  and measures  to advance the level of  energy  conservation and 
efficiency, update the national  grid  to accommodate  energy produced from renewable 
resources, formulate regulations to organize the work of renewable energy projects, en-
hance national capacity in solar and wind  energy  production, introduce new specialized 
curricula  in concerned university faculties on utilizing energy  from available  natural  
resources  like shale oil.

Moreover, it is worth pointing out the need to promote national industry through ac-
tivating national and international programs to implement energy efficiency projects, 
activate building codes related to conserving energy, and provide wide tax exemptions to 
appliances conserving energy but not traditional ones.

4. Industry and Mining

4.1 The Industrial Sector

The Industry in Jordan sector is divided into extractive, transformative, and water and 
electricity. And its contribution in the GDP amounts to 25%, while Industrial exports 
contribute 85% approximately of the total exports in Jordan.

Small and medium Industrial enterprises comprise 98.7% of total industrial enterpris-
es. As a means to classify industries and implement a unified formal definition used by 
ministries, private, and public corporations, the criteria of number of workers and amount 
of capital registered for the enterprise is usually adopted. 

In view of what pollution is produced by industry, the random spread of some indus-
tries, and the difficulty posed by waste produced by the said industries, the government 
is exerting great efforts to preserve the environment through many measures including; 
the formation of committees to protect the environment like the Committee to Prevent In-

bution, review of legislation to ensure the application of appropriate local administration 
with assigned responsibilities. In 2014 also, a draft Municipalities Act was prepared, and 
a Provincial Councils law assigning developmental powers to governors was issued, and 
the position of an assistant governor for development who will also be vice chair of the 
executive council was introduced. Centralization is one of the most important challenges 
preventing municipalities from fulfilling its roles, as a result of lacking planning pow-
ers, responding to immediate service challenges, financial insufficiency, and imbalance 
between expenditure and income.

National studies indicate huge encroachment on agricultural land, shortage of land for 
housing grade (d) and abundance in grade (a, b) of huge area. It also indicated that lack of 
lots of grade (h) and housing for the poor. Therefore, preparing comprehensive housing 
and development plans including strategies and concepts for municipalities is a quantum 
leap in town planning. Whereas its absence has led to an imbalance in the distribution 
of development gains, and reduced opportunity for low-income people access to land 
within the cities. As well as sustainable urban planning leads to the restoration of biodi-
versity and nature towards a green planning for housing, protects the environment from 
persistent existing and future pollutants, and ensures the sustainability and conservation 
of natural resources.

Development of Housing Policies to Improve Access to Proper Housing

This entails organizing the work of the housing sector within an appropriate legisla-
tive environment to ensure the protection of all parties in the housing process.  Work on 
regulatory issues included the adoption of the Landlords and Tenants Law No. (30), of 
2000 with the aim to achieve a balance in the relationship between owners and tenants 
and motivate investors to produce housing for leasing. And the application of Resolution 
No. 1932 dated 5/8/2006, which included  exemption from registration fees and related 
accessories for all residential units with an area of   up to 120 m 2 excluding services.  In 
1996 the housing sector was restructured, so that the government can play a facilitative 
role for the private sector to become the direct producer of housing, to enable local com-
munities to participate and play a role in managing their localities and formulating their 
development plans.

Production of Housing

The annual need for housing is estimated at 33 thousand unit prior to the Syrian refu-
gee crises, which increased to 60 thousand unit post the said crises, and it can grow 
higher with price increases. In this regard, a law regulating the sector was issued in full 
participation of private and public sectors, and agreement of all parties, the national 
housing strategy was also updated and adopted in 1989, and continued to provide afford-
able housing for low-income citizens.  Despite of the reduction in rate of overcrowding 
in housing during 1994-2004, 25.1% of families still live in houses with more than two 
occupants per room.

The contributions of the royal initiatives for poorest households, rehabilitation of 
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poverty2013-2020 which aimed to contain and minimize poverty and inequality in the 
social and economic environment.   To reduce unemployment the government undertook 
policies and measures aiming at expediting economic growth and expanding initiatives 
of small and medium size projects,  development of governorates, and in offering em-
ployment. Moreover, the Directorate of Palestinian affairs implemented programs to alle-
viate poverty with emphasis on women, raised awareness on gender and unemployment 
inside refugee camps, and provided training and job opportunities to all social segments 
of the camp with emphasis on women through direct employment, and self-employment 
projects.

Education   

Internationally, Jordan ranked high in providing education for all, with the percent-
age of enrollment in basic education amounting to 99.1% and an illiteracy rate of 8.9% 
in 2006, reduced to 6.7 in 2004. The sector however faced many challenges including: 
reduction in the in preschool enrollment in rural and poor areas, and achieving the goal 
of education for all through school expansions. Moreover, the quality of education also 
presented a major challenge. And the need to develop technical standards for curricula 
and human resources to enhance capacity of students in life skills became clear. Despite 
the fact that Jordan’s high ranking in combating illiteracy, there is still a need to develop 
programs to address curricula, human resources, and reduce variability between male 
and female academic achievement. And in order to ensure fair distribution of educational 
services to face the said challenges and respond to problems, the need to implement de-
centralization is bigger than ever.

Public Health 

Public health awareness witnessed an increase amongst Jordanians, and hospitals, and 
health centers are widely spread in the country. Jordan allocates 9% of its GDP to health 
which is very high in international standards. However, the health sector faces some 
challenges including shortage of medical Cadre, brain drain, and incoming forced migra-
tion and refugees exceeded the coping capacity of the country to provide health services. 
Moreover the outstanding debt the government owes for the private sector is a major 
challenge waiting for a proper solution.

2. Population and Urban Settlements 

Urban Development

Urban Management and ensuring decent standard of living for Jordanian citizens rests 
with local and municipal governments. As these departments are responsible for imple-
menting plans, programs and development projects within their regions. In order to sup-
port decentralization, in 2014, the government formulated a regulation to define the form 
of local governance and decentralization under the leadership of the ministry of interior, 
with the aim to provide best services for citizens in order to; increase public participation, 
focus on developmental decision making to ensure equitable development revenue distri-

the year 2014 the gross domestic product growth increased by 3.1% and the fiscal deficit 
declined by 3.2, self-reliance index improved to 89.8%, and Jordan’s rating moved from 
negative to stable, and regulations to promote an attractive investment environment and 
stimulate economic growth were adopted. 

Productivity, Unemployment, and Poverty

In 2014 studies showed that economically active people constituted 36.4% of the pop-
ulation. Males represented 59.7% while females of working age constituted 12.7% of 
the economically active segment of the population. While males and female constituted 
50.5% and 49.5% respectively of the total population of working age, and working Jor-
danians represented 88.1% of the economically active group. Studies also showed that 
people with less than high school qualification constituted about half of working Jorda-
nians in 2014, followed by people with university undergraduate degree or higher which 
constituted more than one quarter, while workers with high school and community col-
lege education constituted 12% and 10% consecutively. The distribution of workers per 
sector was found as follows: public sector: 36.6% males, 52.4% females. While 62.8% 
males and 45.9% females worked in the private sector. And 0.5% males, 1.7% females 
worked for international organizations. 

Results also revealed an unemployment rate of 10.1% for males, 20.7% for females, 
and 11.9% for both sexes. Male unemployment rate in urban areas reached 9.9% while 
the rate for females reached 20.4%. In rural areas however, the rate for males record-
ed 10.8% and 22.1% for females. Balqa governorate recorded the highest rate amongst 
males (15.0%), while Amman governorate recorded the lowest (8.5%). The highest un-
employment rate for females was recorded in Al Mafraq governorate (26.2%), and the 
lowest was recorded in Aqaba (12.6%). For the youth in the age interval (15-24) year, the 
rate for males was 26.3% and 53.3% for females.  It is expected that 16% of the popula-
tion will enter the workforce in the coming ten years which will lead to increasing the 
workforce from 1.4 to 2.4 million in the year 2020. This calls for providing an extra 100 
thousand job opportunity per year during 2010-2020 if current rates are maintained.

 An analysis of the state of poverty report adopting the food basket for families in 
Jordan showed the rate of poverty to be 14.4% in 2010, while the absolute poverty line 
amounted to 813.7 JD per capita per year. At the level of a standard family of 5.4 person, 
poverty line reached 4394 JD per year, while abject poverty line for amounted to 151.2 
JD per month, And poverty line for food reached 336 JD per capita per year. Results also 
showed variability in poverty rates amongst the 89 districts in 12 governorates. The high-
est rate was recorded in Wadi Araba 89%, in Aqaba governorate and Ruwaishid 69. 6% 
in Mafraq governorate.

In response to poverty and unemployment, the government took many measures in-
cluding: adopting the National Agenda in 2006, and executive programs stemming from 
it, initiating the government program for employment and combatting poverty (2006-
2007), and embarking on the social protection program in 2008 through developing the 
work of the national assistance program, and introduced the national strategy to combat 
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Executive SummaryExecutive Summary

1. Socio-economic Characteristics
 
Demographic Characteristics: 

Jordan’s population has increased from 5.6 to 6.675 million Jordanians in addition to 
2.5 million from other nationalities during the period (2004-2006). The population in-
crease was attributed mainly to; high birth rate which was estimated at 3.1 in 2006 and 
became 3.5 in 2014, the decline in death rate, successive waves of incoming migrations, 
and migrant workers. This resulted in making the population growth rate one of the high-
est in the world. However, the said rate remained unchanged during (2004-2014) at 2.2%.

Successive migrations deeply impacted demographic, social, economic, and cultural 
factors exerting pressures on infrastructure, services(education, health, housing ) natural 
resources( water, arable land, environment) and available job opportunities. Migrations 
consist of migrant workers, and humanitarian refuges/IDPs. Jordan was the recipient of 
great numbers of Palestinian refugees in 1948 and IDPs in 1967, from Iraq during (1990-
1991), and 2003, and waves of Syrian refugees from 2011 totaling about 1.4 million at 
the end of 2014.

Jordan stand at a “demographic opportunity” accompanied by socio-economic impacts 
which may take the form of challenges if not properly utilized. And may present useful 
opportunities if pre-arrangements in terms of monitoring and planning are implemented. 
The said opportunity appears when the growth of the population segment in the age in-
terval (15-65) exceeds the segment of dependents aging more than 65 and less than 15.

Urban population in Jordan increased from 78.7% in 1995 to 82.6 in 2014, leading to 
an increase in the rates of poverty, unemployment, capacity to provide housing, social, 
and infrastructure services for the low income segments leading to unbalanced distribu-
tion of population. While the area of governorates of Amman, Irbid, and Zarqa constitutes 
15.67% of the total area of the country, their total population stand at 74.3% of Jordan. 

National Economic Reform Program

In order to improve the principle of self-reliance in 2012, the government adopted a 
package of measures in three axis.  In the axis of revenue, measures included: abolition 
of tax exemptions, raising collection efficiency, and reducing tax evasion. And in the axis 
of expenses, the government reduced its financial support, and redirected fuel subsidies 
to those who deserve it most, and embarked on a progressive increase of the electricity 
tariff, and increase it to some sectors.

A program for financial and economic reform has been prepared in cooperation with 
the International Monetary Fund to ensure monetary and fiscal stability for 2012-2015.
accordingly, public funds started to regain balance and the trade deficit declined. During 
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