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ــر  ــرات تغ ــأن تأث ــن ش ــار. م ــن االعتب ــة بع ــة الحتمي املناخي

ــة  ــج القطاعي ــداف والربام ــن األه ــر م ــّوض الكث ــاخ أن تق املن

والطموحــات يف تحقيــق نهضــة اقتصاديــة وتنمويــة يف األردن. 

ــة  ــات الوطني ــع املؤسس ــة م ــا إىل الرشاك ــع قدم ــن نتطل ونح

ــذه  ــذ ه ــة لتنفي ــة والبرشي ــوارد املالي ــد امل ــة يف حش واملحلي

ــى  ــبوقة ع ــر مس ــات غ ــه تحدي ــا نواج ــدرك بأنن ــة، ن الخط

املســتوى التنمــوي الوطنــي والعاملــي تتطلــب اســتجابات غــر 

تقليديــة. لقــد تســببت جائحــة كورونــا، عــى مســتوى متويــل 

ــايل  ــم امل ــات الدع ــل أولوي ــدويل، يف تحوي ــة املحــي وال التنمي

ــل تحســن  ــاخ نحــو متوي ــة املرتبطــة بتغــر املن لربامــج التنمي

االجتامعــي.  األمــان  شــبكات  ودعــم  الصحيــة  الخدمــات 

أن  تعنــي  ال  والتنمويــة  املاليــة  التحديــات  هــذه  لكــن 

ــدي  ــن التص ــاء م ــر االنته ــوف تنتظ ــاخ س ــر املن ــرات تغ تأث

ــرات  ــل إن تأث ــة، ب ــة واالجتامعي ــاء االقتصادي ــات الوب لتداعي

تغــر املنــاخ ســوف تضاعــف مــن حــدة التحديــات الناجمــة 

عــن الوبــاء، وتتطلــب منــا جميعــا تحقيــق نقلــة نوعيــة 

ــوذج  ــو من ــال نح ــة يف األردن لالنتق ــفة التنمي ــة يف فلس عميق

تعــزز  التــي  والتنميــة  األخــر  والتعــايف  األخــر  النمــو 

االســتجابة لتحديــات تغــر املنــاخ. هــذا التحــول مدعــوم 

ــة، وكل  ــة املانح ــات الدولي ــت كل املؤسس ــث أعلن ــا حي عاملي

الــدول الصناعيــة يف الســنة األخــرة عــن تغيــرات جذريــة يف 

توجهاتهــا التنمويــة نحــو االلتــزام بالتصــدي لتحديــات املنــاخ. 

ولعــل مؤمتــر األطــراف التفاقيــة تغــر املنــاخ الــذي عقــد  يف 

جالســجو يف اململكــة املتحــدة مثــل لحظــة محوريــة يف تعزيــز 

ــه مــن  ــج عن ــاخ مــام نت التضامــن العاملــي ملواجهــة تغــر املن

مبــادرات أطلقتهــا رئاســة املؤمتــر يف اململكــة املتحــدة ومنهــا 

خطــة الطــوارئ الرئاســية للتكيــف والصمــود، ومهمــة االبتــكار 

الزراعــي للمنــاخ، و الخطــة العامليــة للحفــاظ عــى الغابــات. 

ــر  ــة خط ــة ملواجه ــة املتجانس ــتجابة الدولي ــت االس ــد أثبت  لق

ــات  ــي عــى األولوي ــدويل املبن ــد 19 أن التعــاون ال ــاء كوفي وب

التنمويــة املحليــة وااللتــزام بقيــم املجتمــع الــدويل يف حاميــة 

كلمة معالي وزير البيئة 

يســعدين أن أقــدم لكافــة الــرشكاء من

مؤسســات رســمية وأكادمييــة وقطــاع

خاص ومنظامت غر حكومية ومحلية

واإلعالمين، وكافة املواطنن املهتمن 

هذه الوثيقة األساسية من السياسات

البيئية األردنية وهي الخطـة الوطنية 

للتكيف مــع تغيـر املناخ. 

ــن  ــة م ــرة طويل ــالل مس ــة خ ــذه الخط ــر ه ــم تطوي ــد ت لق

البحــث العلمــي واللقــاءات التشــاورية واملســاهامت مــن 

قبــل  مــن  الجامعــي  والعمــل  ودوليــن  وطنيــن  خــرباء 

ــج  ــة، لينت ــة واألهلي ــة واألكادميي ــة والخاص ــات العام املؤسس

عنهــا هــذا التقييــم الشــامل لتأثــرات تغــر املنــاخ عــى 

القطاعــات التنمويــة يف األردن وكيفيــة التصــدي لهــا مــن 

خــالل خطــة وطنيــة متعــددة القطاعــات تأخــذ بعــن اإلعتبــار 

كل األولويــات التنمويــة الوطنيــة. 

لقــد أثبتــت الرباهــن واملشــاهدات يف الســنوات القليلــة 

ــد مجــرد  ــاخ عــى األردن مل تع ــر املن ــرات تغ ــة أن تأث املاضي

تنبــؤات للمســتقبل بــل هــي واقــع معــاش، يتمثــل يف موجــات 

ــادة درجــات الحــرارة وتراجــع هطــول األمطــار  الجفــاف وزي

ــادة  ــاخ بزي ــادة التصحــر. كــام تتجســد ظاهــرة تغــر املن وزي

الومضيــة  الفيضانــات  مثــل  الشــديدة  الجويــة  الحــوادث 

الناتجــة عــن هطــول مســتمر وشــديد لألمطــار يف فــرة زمنيــة 

بســيطة، وهــي مــن أهــم تأثــرات تغــر املنــاخ وأكرثهــا 

ــة.  ــة التحتي ــن والبني ــى املواطن ــورة ع خط

كل هــذه الوقائــع تؤكــد بــأن مواجهــة تغــر املنــاخ هــي 

املدخــل الرئيــي لتعزيــز التنميــة املســتدامة يف األردن ألن 

كافــة القطاعــات االقتصاديــة والتنمويــة تقريبــا ســوف تتأثــر 

بهــذه الظاهــرة. هــذا يتطلــب أن يتــم دمــج خطــط التكيــف 

املنــاخ يف كافــة املشــاريع والربامــج والخطــط  مــع تغــر 

ــن النقــص  ــر م ــي ســيعريها الكث ــة، والت االســراتيجية الوطني

يف حــال تصــدت للتحديــات االقتصاديــة بــدون أخــذ التغــرات 
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ومــن خــالل الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل GIZ وتشــكل 

ــدول  ــمية وال ــة الهاش ــة األردني ــن اململك ــاون ب ــا للتع منوذج

املانحــة ضمــن التعاون الــدويل يف قضايا البيئــة والتنمية بحيث 

يتــم الركيــز عــى تعزيــز األولويــات التنمويــة الوطنيــة ضمــن 

االلتزامــات الدوليــة. يف هــذا الســياق نتوجــه بالشــكر للحكومة 

األملانيــة وكافــة الــرشكاء الدوليــن مــن دول مانحــة ومؤسســات 

تنمويــة يف تقديــم الدعــم التنمــوي االســراتيجي لــألردن 

نحــن منــي قدمــا يف عــامل يتغــر باســتمرار يف كافــة العنــارص 

ــن  ــون قادري ــا أن نك ــة، وعلين ــة واالقتصادي ــة والتنموي البيئي

عــى التكيــف مــع هــذه التغــرات، ومتثــل هــذه الوثيقــة أداة 

ــة.  رئيســية يف جهــود التكيــف املأمول

وزير البيئة 
معايل الدكتور معاوية خالد الردايدة

تأثــرا  األكــرث  البوابــة  هــو  املشــركة  والحقــوق  املصالــح 

للتصــدي للتحديــات ذات النطــاق العاملــي مثــل تغــر املنــاخ 

والــذي يشــكل خطــرا عــى املــدى املتوســط والقريــب ال يقــل 

ــد 19.   ــة جائحــة كوفي ــن أهمي ع

عــى املســتوى الوطنــي تقــدم الخطــة الوطنيــة للتكيــف 

ــج  ــر برام ــات لتطوي ــة القطاع ــمولية لكاف ــق ش ــة طري خارط

ومشــاريع وإجــراءات لتعزيــز املرونــة يف مواجهــة تغــر املنــاخ. 

وقــد تــم مراعــاة أن تتكامــل الخطــة الوطنيــة لتغــر املنــاخ مع 

أهــم الخطــط التنمويــة الوطنيــة املســاندة مثــل رؤيــة األردن 

ــة  ــة التنفيذي ــر والخط ــو األخ ــة للنم ــة الوطني 2025 والخط

 NDCs للرشاكــة الدوليــة للمســاهامت الوطنيــة املحــددة

إضافــة إىل االســراتيجيات القطاعيــة الحديثــة. وقــد تــم اعتبــار 

الخطــة الوطنيــة للتكيــف املصــدر الرئيــي للمحتــوى الخــاص 

بالتكيــف يف الوثيقــة املحدثــة مــن املســاهامت الوطنيــة 

املحــددة التــي تــم إطالقهــا يف نهايــة العــام 2021  قبــل مؤمتــر 

األطــراف يف جالســجو لضــامن التكامــل بــن الخطــط املناخيــة 

املختلفــة. 

ــة  ــن وزارة البيئ ــف ع ــة للتكي ــة الوطني ــة الخط ــدر وثيق تص

ــا بالتخطيــط واإلرشاف عــى  باعتبارهــا الجهــة املفوضــة وطني

أنشــطة التصــدي لتغــر املنــاخ، ولكــن مســؤولية التنفيــذ متتــد 

لتشــمل كافــة الــوزارات الرشيكــة واملؤسســات الوطنيــة. ومــن 

ــل  ــة العم ــج خط ــح لربنام ــذ الناج ــروري إدراك أن التنفي ال

الوطنيــة ال ميثــل مســؤولية الحكومــة وحدهــا، ولكنــه يعتمــد 

أيضــاً عــى املشــاركة النشــطة واملســتمرة ملجموعــة متنوعــة 

مــن أصحــاب العالقــة مبــا يف ذلــك الجهــات املحليــة الفاعلــة 

واملجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص واملؤسســات البحثيــة 

ــن. ــة الدولي ــة ورشكاء التنمي ــة والبحثي األكادميي

هــذه الوثيقــة هــي نتــاج عمــل مجموعــة كبــرة مــن الخــرباء 

ــة  ــن ضمــن منظوم ــع مســاندة مــن خــرباء عاملي ــن م الوطني

تنســيق متــت بالتعــاون االســراتيجي مــع الحكومــة اإلتحاديــة 

 ،BMZ ــاين ــادي األمل ــاون االقتص ــوزارة التع ــة ب ــة ممثل األملاني
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العرفــان. عــى وجــه الخصــوص، الشــكر موصــول للســيد عــي 

ــة  ــد القن ــور محم ــوري والدكت ــزار حم ــور ن ــة والدكت الهياجن

والدكتــور ســعود القرعــان والدكتــور عــامد كرابليــة والدكتــور 

مــايض الجغبــر والدكتــور عــادل العبيــات. كــام يثمــن فريــق 

العمــل عاليــاً جهــود األســتاذ إيهــاب عيــد القيمة يف املســاهمة 

يف دعــم وتنســيق محتــوى الوثيقــة ومراجعتهــا.

كــام يتقــدم فريــق العمــل بالشــكر لفريــق الخــرباء املســتقلن 

الذيــن ســاهموا يف إضافــة محتويــات فنيــة محــددة إىل الوثيقة 

وهــم الســيدة شــدا الرشيــف والدكتــورة أمــاين العســاف 

والدكتــور فايــز عبداللــه والســيد زيــد العــايص والســيدة زيــن 

املاجــد. 

اإلقليمــي  للمكتــب  العمــل  فريــق  يوجهــه  شــكر خــاص 

للمنظمــة العامليــة للغــذاء والزراعــة عــى الدعــم الفنــي 

ــداً  ــة وتحدي ــداد الخط ــة إع ــالل عملي ــم خ ــن قبله ــدم م املق

ــن  ــاً ضم ــددة وطني ــداف املح ــاص باأله ــزء الخ ــة الج مراجع

ــداد  ــة إع ــيق عملي ــادة وتنس ــة وقي ــاه والزراع ــات املي قطاع

تدابــر التكيــف الشــمولية للقطاعــن.

ــر  ــع تغ ــف م ــة للتكي ــدأ العمــل عــى الخطــة الوطني ــد ب لق

املنــاخ بدعــم مــن منســقي التعــاون األملــاين GIZ ضمــن 

برنامــج السياســة املناخيــة وتحديــداً الســيد مايــكل بروســامن 

ــامً  ــراً ودع ــداً كب ــا جه ــن قدم ــيز الذي ــا سانش ــة نافين واآلنس

ــالء  ــام كان للزم ــر. ك ــه الشــكر والتقدي ــام علي ــزاً له ــاً ممي فني

ــن جاليشــامن والســيد حســن محســن والســيدة  الســيد كول

إينــال قصــر والســيد باتــر وردم مــن برنامــج البيئــة واملنــاخ يف 

الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل مســاهامت مهمــة يف إعــداد 

الخطــة.     

أخــراً يتقــدم فريــق العمــل لــكل مــن ســاهم يف إنجــاز هــذا 

ــن كل  ــان ويرجــو العــذر م ــان والعرف ــي باإلمتن ــد الوطن الجه

مــن غــاب ســهواً عن كلــامت الشــكر والتقدير. 

شكر وتقدير

ــدور  ــل ال ــة األفاض ــن وزراء البيئ ــدد م ــادة ع ــرؤى وقي كان ل

ــف  ــة للتكي ــة الوطني ــداد الخط ــم إع ــه ودع ــر يف توجي الكب

ــق عمــل الخطــة  ــدم فري ــك، يتق ــاخ. ألجــل ذل ــر املن ــع تغ م

بكبــر الشــكر واالمتنــان لــكل مــن أصحــاب املعــايل الدكتــور 

صالــح الخرابشــة )2020-2019(، والســيد نبيــل املصــاروة 

)2021-2020( والدكتــور معاويــة الردايــدة )-2021إىل الوقــت 

الحــارض( . كــام يرفــع فريــق العمــل التقديــر والشــكر الجزيــل 

ألصحــاب العطوفــة األمنــاء العامــن لــوزارة البيئــة الذيــن 

ــور  ــة إعــداد الخطــة، وهــم كل مــن الدكت ــوا عــى عملي أرشف

أحمــد القطارنــة )2020-2019(، والدكتــور محمــد الخشاشــنة 

)-2020إىل الوقــت الحــارض(. 

كــام يشــكر فريــق العمــل عاليــاً مديريــة تغــر املنــاخ يف وزارة 

ــق  ــم الفري ــل ودع ــه العم ــي يف توجي ــا الرئي ــة لدوره البيئ

خــالل مراحــل اإلعــداد والتشــاور مــع أصحــاب العالقــة. 

ــقارين  ــالل الش ــدس ب ــول للمهن ــكر موص ــاص، الش ــكل خ بش

ــق،  ــارة الحلي ــة س ــي  واملهندس ــر املناخ ــة التغ ــر مديري مدي

ــاخ، عــى جهودهــام يف  ــر املن ــع تغ ــف م ــس قســم التكي رئي

دعــم أنشــطة إعــداد الخطــة. كــام يتقــدم فريــق العمــل بوافــر 

ــر  ــة لتغ ــة الوطني ــاء اللجن ــل أعض ــر لألفاض ــكر والتقدي الش

املنــاخ ملســاهامتهم ومالحظاتهــم القيمــة خــالل فــرة إعــداد 

الخطــة.

ــي شــاركت  ــرشكات اإلستشــارية الت ــل ال ــق العم ويشــكر فري

يف إعــداد الخطــة وســاهمت يف إعــداد اإلطــار املؤســي 

لهــا وخارطــة الطريــق الخاصــة بهــا واســراتيجية متويلهــا 

ــداً الســيدة  واســراتيجية املتابعــة والتقييــم واالتصــال، وتحدي

مرابــل هرنانــدز، قائــد فريــق رشكــة أكليامتايــز، وفريــق 

عملهــا الســيد تيمــو ليــر والســيد ويــل بوغلــر والســيدة ســنتا 

ديــوي والســيدة فرجينــي فايــول والســيدة ســرينا أوديانــوز.

ــي  ــب اإلقليم ــة املكت ــت مظل ــل تح ــق العام ــد كان للفري لق

لغــرب آســيا لالتحــاد الــدويل لحاميــة الطبيعــة الجهــد الكبــر 

يف إنجــاز وثيقــة الخطــة، وعليــه، فلهــم أكــرب التقديــر وأصــدق 
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فــإن التخطيــط للتكيــف املتضمــن لخيــارات وتدابــر محــددة 

ــاخ  ــار تغــر املن مطلــب هــام جــداً وصــوالً للتخفيــف مــن آث

ــة  ــادرة عــى مقاوم ــة ق ــاء مجتمعــات وأنظمــة إيكولوجي وبن

ــا. ــام تأثراته التغــرات والصمــود أم

يســعى األردن إىل االســتمرار يف بنــاء قــدرات التكيــف مــع التغر 

املناخــي مــن خــالل الحــد مــن هشاشــة األنظمــة االجتامعيــة 

ــف  ــر تكي ــذ تداب ــك بتنفي ــة، وذل ــة املختلف ــة والبيئي والتنموي

شــاملة تراعــي جوانــب النــوع االجتامعــي واحتياجــات الفئــات 

األكــرث تأثــراً. لذلــك، فقــد تــم تطوير خطــة العمــل الوطنية هذه 

ــط  ــات التخطي ــاخ ضمــن عملي الدمــاج التكيــف مــع تغــر املن

التنمــوي يف جميــع القطاعــات ذات الصلــة يف األردن، إذ مــرت 

ــن  ــة م ــة مبجموع ــل الوطني ــة العم ــة خط ــداد وثيق ــة إع عملي

الخطــوات التــي تهــدف إىل ضــامن املشــاركة الفعالــة ملختلــف 

املؤسســات والخــرباء وتحــت قيــادة وزارة البيئــة باعتبارهــا 

الســلطة املختصــة واملســؤولة عــن تغــر املنــاخ يف األردن، حيــث 

تقــوم عــى املهمــة اللجنــة الوطنيــة لتغــر املنــاخ مونهــا الجهــة 

املخولــة بإنشــاء منصــة لتنســيق الجهــود الوطنيــة من سياســات 

ــة بالتغــرات  ــر واإلجــراءات املتعلق ــذ للتداب وترشيعــات وتنفي

املناخيــة عــى املســتوى الوطنــي.

كــام تناولــت الوثيقــة مختلــف القطاعــات التــي حددهــا 

تقريــر البــالغ الوطنــي الثالــث، وهــي قطاعــات الزراعــة 

وامليــاه والصحــة واملناطــق الحريــة والتنــوع البيولوجــي 

والنظــم اإليكولوجيــة واملناطــق الســاحلية، إضافــة إىل محــور 

الــراث  محــور  وإضافــة  االقتصاديــة  االجتامعيــة  التنميــة 

الطبيعــي والثقــايف للمــرة األوىل. كــام تــم عمــل مراجعــة لــكل 

قطــاع عــى حــدة مــن حيــث نقــاط الضعــف الخاصــة بــه، ثــم 

ــع تغــر  ــف م ــج التكي ــة لربنام ــر املوجه ــة التداب ــراح حزم اق

ــة  ــف املختلف ــج التكي ــد برام ــم تحدي ــه، ت ــاًء علي ــاخ، وبن املن

ــن  ــا ب ــط م ــى الرب ــز ع ــع الركي ــي م ــتوى القطاع ــى املس ع

جهــود التكيــف وتدابــر التخفيــف مــن آثــار التغــر املناخــي 

ــل. ــكل متكام بش

الملخص التنفيذي

متثــل هــذه الوثيقــة الخطــة الوطنيــة األوىل للتكيــف مــع 

التــي  األساســية  والركيــزة  األردن  يف   )NAP( املنــاخ  تغــر 

ــع  ــف م ــة التكي ــع قضي ــا م ــن خالله ــة م ــل وزارة البيئ تتعام

تغــر املنــاخ ضمــن اإلطــار الوطنيــة للسياســة التنمويــة، حيــث 

ــر العديــد مــن  ــوزارة – إىل الوقــت الراهــن - بتطوي قامــت ال

ــة  ــة الخاص ــن واألنظم ــك القوان ــا يف ذل ــة مب ــر الترشيعي األط

ــة  ــة، وخطــط العمــل املناخي ــاخ، والبالغــات الوطني بتغــر املن

ــاً. ــددة وطني ــاهامت املح ــة إىل املس ــة، إضاف القطاعي

ــم  ــاًء عــى تقيي ــة بن ــة خطــة العمــل الوطني ــداد وثيق ــم إع ت

مســتوى التأثــر بالتغــر املناخــي ضمــن تقريــر االتصــال 

الوطنــي الثالــث مــن خــالل اعتــامد القيــم واملبــادئ اإلطاريــة 

املعتمــدة لخطــة العمــل الوطنيــة. تــم ذلــك مــن خــالل 

تبنــي  رؤيــة واضحــة للتكيــف وتحديــد التدابــر التــي يجــب 

ــن  ــه املؤسســات م ــف القطاعــات، ولتوجي ــا يف مختل معالجته

مختلــف القطاعــات مثــل الهيئــات الحكوميــة واألكادمييــة 

ومنظــامت املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص لتنفيــذ مبــادرات 

التكيــف وتطويــر الــرشاكات والتناغــم فيــام بينهــا، وصــوالً إىل 

ــودة. ــف املنش ــداف التكي ــق أه تحقي

ــا يف  ــى األردن، مب ــاخ ع ــة باملن ــر املرتبط ــرت املخاط ــا أث لطامل

ذلــك درجــات الحــرارة شــديدة االرتفــاع والجفــاف والفيضانات 

ازداد  الســنن،  ومبــرور  األرضيــة.  واالنهيــارات  والعواصــف 

أثــر هــذه املخاطــر مــن حيــث التكــرار والشــدة بســبب 

ــات خطــرة يف  ــات يف تداعي ــاخ، إذ تســببت الفيضان ــر املن تغ

الســنوات املاضيــة مــا أدى إىل فقدان األرواح وتدمر مســاحات 

كبــرة مــن األرايض الزراعيــة، إضافــة إىل األرضار الجســيمة 

ــراف  ــات االنج ــبب عملي ــة بس ــة التحتي ــت بالبني ــي لحق الت

ــادة – يف  ــزت – ع ــي ترك ــدة والت ــة املمت ــارات األرضي واالنهي

مناطــق املنحــدرات الشــديدة للجبــال واألوديــة. كــام أضحــى 

مــن املؤكــد تأثــر تغــر املنــاخ عــى قطاعــات تنمويــة مختلفــة 

مبــا يف ذلــك الزراعــة واملناطــق الســاحلية والتنــوع البيولوجــي 

واملناطــق الحريــة وامليــاه والصحــة، واملجتمــع ككل، وعليــه، 
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لضــامن مراعــاة حاجاتهــام ودمجهــا ضمــن الربنامــج الوطنــي، 

املــرأة ومركزيــة دور  مــن اإلميــان يحيويــة دور  وانطالقــاَ 

الشــباب الذيــن ميثلــون صانعــي القــرار يف املســتقبل وأصحــاب 

املصلحــة الرئيســين القامئــن عــى تنفيــذ تدابــر التكيــف مــع 

تغــر املنــاخ، مــع تعزيــز قدراتهــم عــى التكيــف والحــد مــن 

تأثرهــم بتغــر املنــاخ. كــام تضمنــت الوثيقــة مقرحــات لدمــج 

ــي  ــط الربامج ــات التخطي ــاخ يف عملي ــر املن ــع تغ ــف م التكي

واملــايل لجميــع القطاعــات املتاثــرة بتغــر املنــاخ وعــى جميــع 

ــة. ــتويات ذات الصل املس

 إضافــة ملــا ســبق، يقــوم األردن بتقييــم إمكانيــة دمــج محــور 

ــي  ــر البيئ ــم األث ــر تقيي ــن أط ــاخ ضم ــر املن ــع تغ ــف م التكي

واالجتامعــي للمشــاريع املختلفــة، وذلــك للتأكــد مــن أن تغــر 

املنــاخ ال يؤثــر عــى الجــدوى االقتصاديــة والفنيــة للمشــاريع 

وأن املشــاريع لــن تزيــد مــن آثــار تغــر املنــاخ عــى  الســكان 

والنظــم البيئيــة واألنشــطة االقتصاديــة. 

ــم  ــد والتقيي ــاً للرص ــة برنامج ــة الوطني ــت الخط ــراً، تضمن أخ

يهــدف إىل متابعــة التقــدم املحــرز يف تنفيــذ تدخــالت التكيــف 

ــر  ــة للتأث ــن القابلي ــد م ــالت يف الح ــك التدخ ــر تل ــاس أث وقي

بتغــر املنــاخ وتحســن القــدرة عــى التكيــف معــه يف ســبيل 

ــاخ.  ــر املن ــار تغ ــرّض آلث ــع املع ــاه املجتم ــة رف ــز وإدام تعزي

ــالغ  ــة واإلب ــي مــن نظــام املراقب ــك، يكــون الغــرض الرئي بذل

والتعلــم )MRL( املتضمــن يف خطــة العمــل الوطنيــة يف األردن 

ــدم املحــرز  ــال عــن التق ــالغ الفع ــم املســتمر واإلب هــو التقيي

يف مكافحــة تغــر املنــاخ مبــا يتــامىش مــع األهــداف والغايــات 

الوطنيــة، وصــوالً للمســتوى املنشــود مــن التعلــم والشــفافية 

واملحاســبية. ســتكون مديريــة تغــر املنــاخ يف وزارة البيئــة 

ــالغ  ــة واإلب ــار املراقب ــى إط ــام ع ــن اإلرشاف الع ــؤولة ع مس

والتعلــم، حيــث ســتقوم بتنظيــم مراجعــات تشــاركية للوقــوف 

عــى التقــدم املحــرز يف تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة بالتعاون 

مــع أصحــاب العالقــة الرئيســين عــى املســتوى الوطنــي ضمن 

القطاعــات العامــة والخاصــة والــرشكاء املحليــن.

ســتعتمد عمليــة تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة للتكيــف مــع 

تغــر املنــاخ عــى ســتة أهــداف اســراتيجية، هــي: أ( تقويــة 

األطــر املؤسســية وأطــر الحوكمــة والسياســات واالســراتيجيات 

ــات التنســيق والتكامــل مــع بــن  والترشيعــات، ب( دعــم آلي

املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص ومنظــامت 

ــوالً إىل  ــة وص ــاب العالق ــن أصح ــي وغرهــم م ــع املح املجتم

ــن  ــاخ ضم ــر املن ــع تغ ــف م ــة للتكي ــة الوطني ــاج الخط إدم

والوعــي  املعرفــة  تحســن  جـــ(  األردن،  يف  اســراتيجياتهم 

وأدوات االتصــال الالزمــة لتنفيــذ فعــال للخطــة الوطنيــة لتغــر 

املنــاخ عــى املســتوى الوطنــي، د( بنــاء أداة متويــل ديناميكيــة 

ومســتدامة لتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة يف األردن ه( دعــم 

برامــج األبحــاث وبنــاء القــدرات يف مجــال التكيــف مــع تغــر 

ــات واملعلومــات  ــر نظــام فعــال إلدارة البيان ــاخ، وـ( تطوي املن

خدمــة لربنامــج التكيــف مــع تغــر املنــاخ. 

ــة للتكيــف مــع تغــر  ــم دعــم وثيقــة خطــة العمــل الوطني ت

ــل،  ــراتيجية للتموي ــم اس ــاندة تض ــام مس ــدة أقس ــاخ بع املن

والتــي ســتقوم عــى تقييــم االحتياجــات املاليــة للتكيــف مــع 

ــل واالســتفادة  ــر مصــادر التموي ــة تطوي ــاخ ومواصل ــر املن تغ

ــل  ــك مصــادر التموي ــا يف ذل ــل املتاحــة، مب ــرص التموي ــن ف م

الوطنيــة مــع االســتفادة الكاملــة مــن فــرص التمويــل الدوليــة 

الثنائيــة  اآلليــات  ذلــك  )مبــا يف  الخارجيــة  املصــادر  مــن 

ــن  ــداد وتضم ــم إع ــك، ت ــة إىل ذل ــراف. إضاف ــددة األط ومتع

ــي بشــأن  ــق وطن ــدف إىل ضــامن تواف اســراتيجية اتصــال ته

إجــراءات  اتخــاذ  إىل  امللحــة  والحاجــة  املناخيــة  املخاطــر 

ــج  ــات برام ــى أولوي ــاق ع ــة إىل االتف ــا، إضاف ــة ملعالجته فعال

العمــل الوطنيــة واالنشــطة املنبثقــة عنهــا، وذلــك عــرب جميــع 

القطاعــات الحكوميــة وصــوالً إىل بيئــة ممكنــة تضمــن حشــد 

وتكامــل الجهــود املحليــة واملــوارد الدوليــة )العامــة والخاصــة( 

ــاخ. ــع تغــر املن ــف م لدعــم التكي

ــايس  ــكل أس ــة بش ــة الوطني ــزت الخط ــرى، رك ــة أخ ــن جه م

عــى محــور النــوع االجتامعــي وقطــاع الشــباب، وذلــك 
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وأصحاب  واملحي  املدين  واملجتمع  والخاص  العام  القطاعن 

العالقة اآلخرين من ذوي الصلة واالهتامم.

وعى الرغم من زيادة مستوى متويل خطط وإجراءات التكيف 

التكيف  تدابر  تكلفة  أن  إال  املاضية،  القليلة  السنوات  يف 

اآلثار  ملعالجة  الحدود  وعرب  الوطني  املستوين  عى  املطلوبة 

املناخ تزداد  املناخ والتخفيف من مخاطر تغر  لتغر  املتزايدة 

تكلفة مع الوقت. لذلك،  تعد خطط التكيف الوطنية أدوات 

ترشيعية وسياسة رئيسية لتوفر الدعم املؤسي واملايل لتلبية 

– من خاللها –  أصبحت  للتكيف، حيث  العاجلة  االحتياجات 

يف  وخصوصاً  اآلن  وضوحاً  أكرث  الوطنية  العمل  برامج  أهمية 

)كوفيد19-(  كورونا  جائحة  وباء  من  التعايف  بعد  ما  مرحلة 

الوباء بشكل كبر عى قدرة الدول عى  حيث أثرت تداعيات 

الفعال إلجراءات  التخطيط املناسب والتمويل املالئم والتنفيذ 

التكيف. ويف الوقت التي تكافح فيه الدول اآلثار الحادة الناتجة 

عن الوباء عى املدى القصر، تستمر آثار وتداعيات تغر املناخ 

عليها عى املدى القريب واملتوسط والبعيد.

 1.2 لمحــة عــن تغيــر المنــاخ في

األردن 
يقع األردن يف منطقة غرب آسيا، ويتميز بظروف مناخية جافة 

إىل شبه جافة مع هطول مطر سنوي يقل عن 50 ملم يف معظم 

املناطق، ويواجه العديد من التحديات مع حاجته إىل استراد 

٪98 من مصادر الطاقة، يف حن أن الجفاف الشديد وندرة املياه 

تجعله ذا حساسية بيئية عالية للتغرات املناخية وقابلية شديدة 

للتأثر بها، حيث تؤثر املخاطر املتعلقة بتغر املناخ عى األردن 

الحرارة  درجات  بارتفاع  منها  مايتعلق  وخصوصاً  كبر  بشكل 

الشديدة  والعواصف  الفيضانات  وحوادث  الجفاف  وفرات 

وشدتها  وترتها  يف  املخاطر  هذه  تتزايد  األرضية.  واالنهيارات 

بسبب تغر املناخ، إذ تسببت الفيضانات يف تداعيات خطرة يف 

السنوات املاضية حيث فقدت األرواح وُدمرت مساحات كبرة 

من األرايض الزراعية، باإلضافة إىل األرضار الجسيمة التي لحقت 

االنجرافات  سببته  الذي  الدمار  عن  ناهيك  التحتية،  بالبنية 

الشديدة  املنحدرات  عى  تركزت  التي  األرضية  واالنهيارات 

للجبال واألدوية يف مناطق مختلفة من اململكة.

 1.1 الســياق العالمــي لخطــط

 التكيف مع تغير المناخ
أو  البيئية  النظم  التغرات يف  أنه منظومة  التكيف عى  يُعرَّف 

االجتامعية أو االقتصادية التي تأيت استجابة للتأثرات املناخية 

القامئة أو املتوقع حدوثها وتأثراتها عى تلك النظم. كام يشر 

واملامرسات  العمليات  يف  التغيرات  إىل  أيضاً  املصطلح  هذا 

والبناء الهيكي لتلك النظم  املوجهة نحو التخفيف من األرضار 

املحتملة أو االستفادة من الفرص املرتبطة بتغر املناخ.

 لقد حدد اتفاق باريس بشأن تغر املناخ يف عام 2015 األهداف 

العاملية للتكيف، والتي تشمل تعزيز القدرة عى التكيف ورفع 

قدرة التحمل والحد من التعرض للتأثر من أجل املساهمة يف 

األطراف  عى  توجب  اإلتفاقية  فإن  لذلك،  املستدامة.  التنمية 

وتنفيذها  التكيف  خطط  إعداد  يف  املشاركة  عليها  املوقعة 

مع  دولة،  بكل  خاصة  وطنية  تكيف  خطط  تطوير  خالل  من 

تقييم مستوى التأثر املناخي، وتطوير قدرات الرصد والتقييم، 

والتنويع االقتصادي.

اإلتفاقية،  تقتضيه  ما  األطراف، حسب  جميع  عى  ينبغي  كام 

اإلبالغ عن أولوياتها وخططها وإجراءاتها واحتياجاتها من الدعم 

من خالل بالغات التكيف الوطنية، والتي تُسجل يف سجل عام، ما 

ميكن االتفاقية من تعزيز مفهوم تغر املناخ وتحقيق مستويات 

للشفافية.  جديد  إطار  إنشاء  خالل  من  املحاسبية  من  أعى 

ويف هذا السياق، ينبغي عى األطراف تقديم معلومات تتعلق 

بتأثرها بتغر املناخ وكيفية التكيف معه بشكل مستمر وفعال 

حسب املعاير الدولية املتفق عليها. متثل خطة التكيف الوطنية 

نهجاً  تتبع  ومرابطة  وتقدمية  مستمرة  عملية  املناخ  تغر  مع 

وطنياً يأخذ بعن االعتبار النوع االجتامعي واملشاركة املجتمعية 

والشفافية التامة. وقد أنشئت خطط العمل “لتمكن األطراف 

لتحديد  كوسيلة  الوطنية  العمل  برامج  وتنفيذ  صياغة  من 

األجل  وطويل  املتوسط  املستوى  عى  التكيف  احتياجات 

االحتياجات”. لتلبية هذه  وبرامج  اسراتيجيات  وتنفيذ  ووضع 

 ال يعتمد التكيف الناجح عى الحكومات فحسب، بل يعتمد 

أيضاً عى املشاركة النشطة واملستمرة ألصحاب العالقة اآلخرين 

يتم إرشاك  الوطنية واإلقليمية والدولية حيث  املستويات  عى 
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التكيف يف  اتفاقية باريس. بالرغم من ذلك، فإن مكّون  نتائج 

التفاصيل  من  كاف  مستوى  ميثل  ال  وطنياً  املحددة  املساهمة 

الالزمة لتحقيق تنفيذ ناجع للربنامج، لذا، يخطط األردن حالياً 

عام 2021،  خالل  وطنيأً  املحددة  املساهامت  مراجعة  بعملية 

ما يوفر فرصة كبرة لربط وثيقة خطة العمل الوطنية بحزمة 

محدثة من املساهامت املعتمدة. 

ويف عام 2017، انضم األردن إىل الرشاكة العاملية للمساهامت 

املحددة وطنياً ، وقام بتطوير خطة عمل خاصة  بها يف أوائل 

أولويات خطة  بتحديد  البيئة  وزارة  قيام  تضمنت   ،2019 عام 

عمل والتنفيذ الخاصة باملساهامت  املحددة وطنياً.

إضافة إىل ما سبق، تم إطالق عملية تنفيذ خطة التكيف الوطنية 

رسمياً عام 2017، وذلك بدعم من وزارة أملانيا االتحادية للتعاون 

التنفيذ  برنامج  تضمن  األملانية.  التعاون  ووكالة  االقتصادي 

ن لعملية تنفيذ خطة  مقرح لهيكل تنسيق مؤسي وطني ُمحسَّ

ذات  والتدابر  اإلجراءات  الربنامج  حدد  كام  الوطنية.  العمل 

األولوية التي يجب اتخاذها يف تنفيذ برنامج العمل الوطني من 

خالل اجراء عملية مسح وطنية تشاركية. كام تضمنت األنشطة 

األخرى يف عام 2017 دراسة حول تناغم خطة العمل الوطنية 

الوطني،  املستوى  واملايل عى  القطاعي  التخطيط  مع عمليات 

حيث تم عقد عمل ورشة عمل وطنية ألصحاب العالقة حول 

دمج النوع االجتامعي والفئات األكرث تعرضاً آلثار التغر املناخي 

يف خطة العمل الوطنية. ويف عام 2018، تضمنت أنشطة أخرى 

الوطني  العمل  لربنامج  والتقييم  الرصد  نظام  تطوير  عملية 

خالل  من  الوطنية  العمل  خطة  وتنفيذ  التمويل  واسراتيجية 

منهج تشاريك فعال. 

أما يف عام 2019 ، فقد أعلنت وزارة البيئة عن نظام خاص بتغر 

الكاملة  املشاركة  لضامن  وذلك   2019 لعام   )79( رقم  املناخ 

القرار  صانعي  ذلك  يف  مبا  العالقة  وأصحاب  الرشكاء  لجميع 

النظام اإلجراءات املعتمدة ملشاريع  الفنين. وحدد  واملختصن 

تغر املناخ بحيث يتم التصديق عليها من قبل اللجنة الوطنية 

الجهات  جميع  من  العالقة  أصحاب  تضم  والتي  املناخ  لتغر 

الحكومية واملنظامت غر الحكومية مبا يف ذلك القطاع الخاص 

التقييم  تقرير  مسودة  األردن  طور  كام  املحلية.  واملجتمعات 

يؤثر تغر املناخ يف األردن – حاله حال العديد من دول العامل - 

عى مختلف القطاعات مبا يف ذلك الزراعة، واملناطق الساحلية، 

والصحة،   ، واملياه  الحرية،  واملناطق  البيولوجي،  والتنوع 

واملجتمع ككل، ما يجعل من خيارات التكيف مطلباً ملحاً وصوالً 

االتصال  البيئة نقطة  املختلفة. متثل وزارة  آثاره  للتخفيف من 

األردنية التفاقية األمم املتحدة بشأن تغر، وبالرغم من حداثتها 

املؤسسية إذ أنشأت عام 2003، إال أن الجهود الحكومية كانت 

قد سبقت ذلك وبدأت جهودها تجاه التصدي لتغر املناخ منذ 

دولة  أول  الهاشمية  األردنية  اململكة  كانت  حيث   ،1999 عام 

نامية قدمت البالغ الوطني األول إلتفاقية األمم املتحدة بشأن 

الهشاشة  ملستوى  شامل  تحليل  إعداد  ذلك  يف  مبا  املناخ  تغر 

ومدى التأثر  بتغر املناخ عى املستوى الوطني.

خالل  من  املناخ  تغر  مجال  يف  الوطنية  الجهود  واستمرت 

غطى  والذي   ،2009 عام  الثاين  الوطني  البالغ  تقرير  تقديم 

القضايا  وحدد  الدولة  يف  للخطر  املعرضة  الرئيسية  القطاعات 

الرئيسية واجراءات التكيف ذات األولوية، إضافة إىل تنفيذ أول 

والتعليم  والصحة  والزراعة  املياه  يغطي  شامل  تكيف  برنامج 

إنجازات  الستدامة  املناخ  تغر  مع  “التكيف”  عنوان  تحت 

األردن لألهداف اإلمنائية لأللفية “خالل الفرة  )2011-2009( 

. عالوة عى ذلك، تم تطوير أول إطار سياسات وطني للتكيف 

مع تغر املناخ يف عام 2013 ضّم ثالث وثائق اسراتيجية هي: 

الوطني  البالغ  املناخ )2013(، ب(  لتغر  الوطنية   السياسة  أ( 

ذلك  يف  مبا  املناخ  تغر  بشأن  املتحدة  األمم  التفاقية  الثالث 

تحديد نطاق اإلسقاطات املناخية ألول مرة يف األردن )2014(، 

جـ( املساهامت املحددة وطنياً  )2015(.

 )CCD( ويف عام 2014، أنشأت وزارة البيئة مديرية تغر املناخ

لتكون نقطة االتصال الوطنية مع اتفاقية األمم املتحدة بشأن 

األردنية  الوطنية  اللجنة  اإلدارة  املناخ، حيث ترأس هذه  تغر 

املعنية بتغر املناخ )JNCCC( والتي تعمل عى تنفيذ القوانن 

املناخ. بتغر  املتعلقة  الوطنية  واالسراتيجيات  والترشيعات 

األويل  للتنفيذ  طريق  خارطة  األردن  وضع   ،2016 فرباير  ويف 

مع  مقارن  تقييم  عى  بناًء  وطنياً  املحددة  للمساهامت 

املساهامت املحددة وطنياً لعدد من الدول األخرى وبناًء عى 
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1.4 أهداف خطة العمل الوطنيـة
للتكيف مع تغيـر المناخ

ترمــي وزارة البيئــة مــن خــالل تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة 

ــدور   ــاخ إىل املســاهمة يف االضطــالع ب للتكيــف مــع تغــر املن

ريــادي لرفــع قــدرة الدولــة عــى التعامــل مــع مخاطــر وآثــار 

التغــر املناخــي مبــا يضمــن تعزيــز قــدرة تحمــل املجتمعــات 

املائيــة  واملــوارد  الطبيعيــة  البيئيــة  والنظــم  واملؤسســات 

واملــوارد الزراعيــة، وصــوالً إىل تحقيــق املســتوى املنشــود 

مــن التنميــة املســتدامة والصمــود يف وجــه آثــار تغــر املنــاخ.

 كــام يســعى األردن إىل بنــاء قــدرة التكيــف بشــكل دائــم مــن 

خــالل الحــد مــن هشاشــة النظــم املختلفــة يف الدولــة وذلــك 

ــوع  ــب الن ــاة جوان ــع مراع ــاملة م ــف ش ــر تكي ــذ تداب بتنفي

االجتامعــي واحتياجــات الفئــات األكــرث تعرضــاً للتأثــرات. 

بنــاًء عليــه، فــإن الهــدف العــام مــن الخطــة الوطنيــة للتكيــف 

ــع  ــف م ــاج التكي ــى إدم ــل ع ــو “العم ــاخ ه ــر املن ــع تغ م

تغــر املنــاخ يف عمليــات التخطيــط التنمــوي وصــوالً إىل رفــع 

ــر  ــتويات التأث ــن مس ــد م ــف  والح ــل والتكي ــدرات التحم ق

ــة يف األردن”.    ــات املختلف ــن القطاع ضم

من  املناخ  تغر  مع  للتكيف  الوطنية  الخطة  إعداد  تم  لقد 

من  االلتزام  من  عال  مستوى  عكست  تشاركية  عملية  خالل 

قبل أصحاب العالقة عى املستوى الوطني، حيث تبنت الخطة 

األهداف التالية: 

التكيف تدابر  تنفيذ  أولويات  وترتيب  تحديد 
 •

االسراتيجية والربامجية لتعزيز قدرة األردن يف عمليات 

التخطيط للتكيف ودمجها ضمن أطر التخطيط الفني 

واملايل الوطنية.

• إدماج االعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي واألطفال
فيهم  )مبا  تأثراً  األكرث  الفئات  من  وغرهم  والشباب 

وتعزيز  التكيف  عى  القدرة  زيادة  بهدف  الالجئن(، 

التغر  من  ترراً  األكرث  للسكان  االقتصادي  االستقرار 

املناخي يف األردن.

لتوجيه أصحاب عى  فعال  تنسيقي  إطار عمل  تبني   •

العرشي الثاين يف عام 2020 والعمل جار حالياً عى إعداد البالغ  

الوطني الرابع ورفعه لإلتفاقية يف عام 2021.

1.3 التفويض الوطني
ميثل تطوير وتحديد التفويض الوطني أو الوالية الوطنية أحد 

أهم خطوات إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للتكيف مع 

تغر املناخ. يعترب التفويض الوطني الركيزة األساسية التي تقوم 

عليها السياسات والترشيعات الصادرة عن الحكومة تجاه العمل 

بشأن التكيف مع تغر املناخ، ويشمل ذلك تحديد مسؤوليات 

عى  وتعمل  القطاعات،  عرب  املشاركة  عى  تشجع  واضحة 

استكشاف إمكانية تبادل املعارف ومشاركة الدروس املستفادة 

وتحديد وتعميم أفضل املامرسات ضمن القطاع.

يُعرَّف التفويض الوطني بأنه “قانون أو توجيه أو أمر تنفيذي أو 

ترشيع صادر عن الحكومة الوطنية بهدف توجيه العمل بشأن 

مسؤوليات  “تحديد  ذلك  ويشمل  املناخ”،  تغر  مع  التكيف 

واضحة للهيئات الحكومية )الهيئة أو املؤسسة املخولة، وآليات 

أصحاب  جميع  ومشاركة  إلخ(  التقارير،  وإعداد  التنسيق، 

أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  العملية.  يف  املشاركن  اآلخرين  العالقة 

عملية تطوير وتفعيل التفويض الوطني قد يستغرق وقتاً طويالً 

والتأسيس  واألنشطة  التدابر  تنفيذ  البدء يف  إمكانية  يعني  ما 

الرتيبات  من  لالنتهاء  انتظاراً  تأخرها  وعدم  الوطني  للربنامج 

الالزمة له”.  

يف ضوء ما سبق، فقد أنشأت الحكومة األردنية تفويضها الوطني 

ضمن نظام تغر املناخ رقم )79( لعام 2019. كام متثل السياسة 

الوطنية لتغر املناخ يف اململكة األردنية الهاشمية 2013-2020 

جزًء ال يتجزأ من التفويض الوطني، حيث سترشف من خالله 

مديرية تغر املناخ يف وزارة البيئة عى إجراءات التكيف وعملية 

لتحقيق  القطاعي  املستوى  عى  ومراقبتها  وتنظيمها  تنفيذها 

األهداف التالية:

• الحد من مستوى التعرض لتأثرات تغر املناخ من خالل
 بناء القدرة عى التكيف والتحمل.

• الرويج لدمج اعتبارات التكيف مع تغر املناخ ضمن 
الصلة.  ذات  واالسراتيجيات  والربامج  الترشيعات 
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مع تغر املناخ.

تغر  مع  للتكيف   الوطنية  العمل  مجموعة  إنشاء  ذلك  تبع 

املناخ عام 2018، والتي ضمت املؤسسات الرئيسية التي تتعامل 

مع تحديات التكيف مع تغر املناخ مع عدم اشراط كونها جزءاً 

من اللجنة الوطنية لتغر املناخ، إذ متثّل هذه املجموعة مزيجاً 

مؤسسياً موسعاً من رشكاء التنمية الدولين ومنظامت املجتمع 

املدين ومؤسسات املجتمع املحي والناشطن البيئين، باإلضافة 

لقد  العالقة.  ذات  الخاص  القطاع  ومجموعات  مؤسسات  إىل 

كانت مساهمة هذه املجموعة كبرة وذات أهمية لزيادة نطاق 

املشاركة وتطوير األفكار واقراح املقاربات وصوالً ملعالجة أكرث 

شمولية لقضايا تغر املناخ وتحديداً أكرث دقة ألولويات برنامج 

العمل الوطني.  يف ضوء ما سبق، استندت وثيقة خطة العمل 

أ(  املناخ هذه إىل عدة ركائز، هي:  تغر  للتكيف مع  الوطنية 

اإلطار املؤسي، ب( املعرفة والتكنولوجيا والتمويل، جـ( قدرة 

املجتمعات والقطاعات األكرث تأثراً بتغر املناخ عى التحمل. كام 

خضعت الوثيقة لعدة مراجعات من قبل خرباء يف تغر املناخ، 

ومتخضت الجهود املراكمة واملتكاملة عن خطة العمل املقدمة 

يف هذه الوثيقة.

التي تم  الرئيسية  أما ما يتعلق مبجموعة األنشطة والخطوات 

إجراؤها يف إطار إعداد خطة العمل الوطنية، فكانت كام يي:

• تنفيذ جرد وطني حول التكيف يف األردن من خالل تطبيق
الوطني  “الجرد  الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  أداة 

خط  تحديد  إىل  يهدف  والذي  للتكيف”،  للتخطيط 

للتكيف  الوطنية  العمل  خطة  وتنفيذ  إلعداد  األساس 

مع تغر املناخ  يف األردن.

الحالية واملايل  الربامجي  التخطيط  عمليات  تحليل   •
مع  التكيف  إلدماج  املحتملة  الدخول  نقاط  وتحديد 

يف  املوازنة  وتخطيط  التنمية  عمليات  يف  املناخ  تغر 

األردن، وذلك من خالل استخدام أداة دمج خطة العمل 

الوطنية املعدة من قبل الوكالة األملانية للتعاون الدويل.

تأثراً األكرث  الفئات  وحالة  االجتامعي  النوع  تحليل   •
بالتغر املناخي، مبا يف ذلك األطفال والشباب والالجئن 

فيام يتعلق بتأثرات تغر املناخ واقراح مبادئ توجيهية 

إلدماج تلك االعتبارات يف سياسات تغر املناخ الوطنية 

وعمليات التخطيط للتكيف معه.

خالل  من  التنمية  ورشكاء  الوطني  املستوى  العالقة 

عمليات صنع القرار لخاصة مبقاومة تأثرات تغر املناخ.

التنمية  يف  االسراتيجية  االستثامرات  وتيسر  تشجيع   •
املوجهة لرفع قدرة تحمل تغر املناخ يف األردن، مبا يف 

ذلك توفر التمويل الوطني والدويل والعام والخاص من 

خالل اسراتيجية مالية مرنة.

• تأسيس أساس مرجعي لربنامج فعال للرصد واملراجعة
واآلثار  والنتائج  املخرجات  تحقيق  لضامن  والتعلم 

الوطنية  العمل  خطة  تعديل  من  والتمكن  املنشودة، 

من  املستفادة  الدروس  وتوظيف  توثيق  خالل  من 

عملية تنفيذها.

الوطنية أولوياتها  لتحقيق  األردنية  الحكومة  دعم   •
رؤية   –  2025 “األردن  وثيقة  يف  عليها  املنصوص 

واسراتيجية وطنية”، وخطة “النمو االقتصادي األردين 

)2018 - 2022(”، وخطة املساهامت املحددة وطنياً، 

و”خطة العمل الوطنية للنمو األخر لألردن )2020(”، 

يف  عليها  املنصوص  الدولية  االلتزامات  إىل  باإلضافة 

التنمية  وأهداف  األطراف،  متعددة  البيئية  االتفاقيات 

املستدامة.

 1.5 منهجيــة إعــداد خطــة العمل

ــر ــع تغي ــف م ــة للتكي الوطني
المناخ

“باملبادئ  الوطنية  التكيف  خطط  عملية  يف  االستعانة  تم 

تغر  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية  التقنية  التوجيهية 

املناخ لعملية إعداد خطة التكيف الوطنية”. وقد مرت عملية 

إعداد وثيقة خطة العمل الوطنية بعدد من الخطوات لضامن 

قيادة  وتحت  والخرباء  املؤسسات  ملختلف  الفعالة  املشاركة 

تغر  عن  واملسؤولة  املختصة  السلطة  باعتبارها  البيئة  وزارة 

من  مببادرة  الخطة  إعداد  عملية  إنطلقت  األردن.  يف  املناخ 

اللجنة الوطنية للتغر املناخي، والتي تم إنشاؤها يف عام 2001، 

ثم أعيد صياغتها يف عام 2019 بعد إعتامد وتفعيل نظام تغر 

املناخ رقم )79( لعام 2019 والذي هدف لتاسيس آلية وطنية 

لإلجراءات  تنفيذ  وعمليات  والترشيعات  السياسات  لتنسيق 

الهيكل  إعداد  ذلك  يف  مبا  املناخ  بتغر  العالقة  ذات  والتدابر 

للتكيف  الوطنية  العمل  وتنفيذ خطة  إعداد  لعملية  املؤسي 

الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في األردن - 2022
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والتدابر  نشاطاتها  وتحديد  قطاع  لكل  التكيف  برامج 

الالزمة لتنفيذها.

متويل لعملية  ارشادية  وخطوط  اسراتيجية  تطوير   •
 برامج تغر املناخ من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل 

تكون  الطريق  خارطة  مسودة  ذلك  يف  مبا  الوطنية، 

مخصصة لهذا الغرض.

الوطني العمل  بلورة اسراتيجية االبالغ لعملية برنامج   •
يف األردن.

مع  منها  والتحقق  الوطنية  العمل  وثيقة خطة  صياغة   •
جميع أصحاب العالقة املعنين.

الخطة  إعداد  من  النهائية  املرحلة  أن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر 

تداعيات  بسبب  توقفت  قد  املناخ  تغر  مع  للتكيف  الوطنية 

العاملية، ما تسبب يف تأخر وتأجيل اجتامعات  جائحة كورونا 

التشاور والتحول الكبر يف االهتامم عى املستوى الوطني نحو 

معالجة اآلثار االجتامعية واالقتصادية امللحة الناتجة عن الوباء. 

استجابة لذلك، فقد قامت وزارة البيئية مبراجعة مسودة الخطة 

الوطنية للتكيف مع تغر املناخ بهدف تحقيق التناغم والتكامل 

ما بينها وبن خطة التعايف األخر من جائحة كورونا واملعروضة 

يف الفصل الرابع من هذه الوثيقة. 

يف التكيّف  إلجراءات  الوطني  “الجرد  تقرير  إعداد   •
املساهامت املحددة وطنياً وتحليل أصحاب العالقة يف 

يف  الرئيسية  والضعف  القوة  نقاط  يتناول  مبا  األردن” 

املحددة  املساهامت  ضمن  بالتكيف  الخاص  املحتوى 

العاملية،  املامرسات  بأفضل  ومن خالل مقارنتها  وطنياً 

الرئيسين  العالقة  أصحاب  تحليل  أثناء  يتم  أن  وعى 

يف  املناخ  تغر  مع  التكيف  مجال  يف  قدراتهم  تقييم 

األردن.

العام والهيكل  العريضة  الخطوط  عى  االتفاق  تم   •
املناخ  تغر  مع  للتكيف  الوطنية  العمل  خطة  لوثيقة 

خالل ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة بدعم من الوكالة 

األملانية للتعاون الدويل، والتي تبتعها عى الفور عملية 

إعداد الوثيقة حسب ما تم االتفاق عليه بن الرشكاء.

القطاعية التكيف  خيارات  أولويات  وترتيب  حديد   •
اجتامعات  عقد  خالل  من  تشاريك،  منهج  باستخدام 

والزراعة  املياه  قطاعات  مع  مركزة  عمل  ملجموعات 

والتوسع  البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية  والنظم 

الحري وإدارة مخاطر الكوارث والشؤون االجتامعية 

التوصل  سبيل  يف  ذلك  وجميع  والصحية،  واالقتصادية 

لكل  املحتمل  التأثر  ملدى  ومحدث  شمويل  تحليل  إىل 

قطاع بتغر املناخ، ومن ثم تطوير مصفوفة لتقييم أثر 
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الفصل
 الثاني

التوقعات المناخية والمخاطر 
المتعلقة بها

سيتم في هذا الفصل عرض البيانات السابقة التي تم جمعها مع 
القطاعات  على  المحتملة  المناخ  تغير  تأثيرات  توقعات  في  النظر 
الثالث  الوطني  البالغ  لتقرير  وفقًا  للتهديد  تعرضًا  األكثر   الرئيسية 
تحليل  دراسات  )مثل  أخرى  مصادر  في  في  النظر  جانب  إلى  لألردن،  
مخاطر تغير المناخ ونقاط الضعف األكثر تعرضًا للتأثيرات في األردن(.
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من  عليها  الحصول  تم  التي  التاريخية  البيانات  إىل  واستناًدا 

بيدو  فإنه  األردنية،  الجوية  األرصاد  ودائرة  والري  املياه  وزارة 

وواضحة  معتربة  مناخية  تغرات  وجود  واملثبت  الواضح  من 

كل  وأشار  االرصاد.  محطات  ومستوى  الوطني  املستوى  عى 

من اختبار مان-كيندال املتعلق بتصنيف االتجاهات واتجاهات 

إىل  مييل  السنوي  األمطار  هطول  أن  إىل  الخطي  الراجع 

االنخفاض بشكل ملحوظ مبرور الوقت وسيصل إىل معدل 1.2 

فإن  ذلك،  من  العكس  وعى   .2100 عام  حتى  السنة  يف  ملم 

الزيادة  إىل  متيل  والسفى   العليا  الهواء  حرارة  درجة  متوسط 

بشكل ملحوظ مبقدار 0.02  و 0.01 و 0.03 درجة مئوية / سنة 

عى التوايل. كام تم تطبيق اإلسقاط املحي من خالل استخدام 

املنسق  اإلقليمي  املناخي  اإلسقاط  )تجربة  أفريقيا  يف  تجربة 

))CORDEX، وذلك بتقسيم األردن إىل شبكة تضم 43 نقطة 

مربعة بدقة 50كم )شكل 2.1(.  

لألردن   CORDEX نطاقات  شبكة  نقاط    )2.1( شكل 

المرصودة المناخية  البيانات   2.1
سابقًا والمتوقعة

البالغ  يف  املقدم  املناخ  لتغر  التعرض  مستوى  تقييم  حدد 

)مثل  املناخ  بتغر  املتعلقة  الرئيسية  املخاطر  الثالث  الوطني 

الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة املرتفعة وموجات الربد 

وزيادة مستوى الجفاف، إلخ( من خالل تحليل األحداث عالية 

النمذجة  خالل  ومن  جهة  من  السابقة  واالتجاهات  الشدة 

السيناريوهات  الوطني ضمن  املستوى  عى  املسقطة  املناخية 

التعامل مع مخاطر املناخ  املناخية املحتملة املختلفة. لقد تم 

باستخدام مجموعة من املؤرشات املناخية التي تعترب األكرث صلة 

بكل قطاع من القطاعات املحددة لكل مؤرش. كام تم الحصول 

عى توقعات مناخية لألعوام 2035 و 2055 و 2075 من خالل 

متطورة  وإحصائية  ديناميكية  مناخية  إسقاط  تقنيات  تطبيق 

وألول مرة يف األردن.
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تم استخدام تسعة مناذج دائرية عامة )GCM(-مناذج مناخية 

إقليمية )RCM( ضمن مسارين للركيز املمثل )RCPs( وهي 

بالبيانات  مقارنة  املستقبلية  التوقعات  لتقييم   )8.5 و   4.5(

استخراج  تم  كام   .)1980-2010( املاضية  للسنوات  املرجعية 

دلتا  تقنيات  باستخدام  املناخية  املؤرشات  وتحديث  ومعالجة 

الكمية. وكانت املتغرات املناخية املحددة للدراسة هي كمية 

هطول األمطار، ومتوسط درجة الحرارة، ودرجة الحرارة العليا، 

والرطوبة  واتجاهها،  الرياح  ورسعة  الدنيا،  الحرارة  ودرجة 

خالل  الجفاف  ومؤرشات  )أ(،  الصنف   من  والتبخر  النسبية، 

أيام  وعدد  املتتابعة،  الجفاف  أيام  وعدد  أشهر،   6 و   3 فرة 

أن  التطبيق  من  وظهر  الثلج.  وعمق  الغزيرة،  األمطار  هطول 

هو  التسع  النامذج  نتائج  ملتوسط  األقرب  املرجعي  النموذج 

ما  يجمع  والذي   ،SMHI-NCC-NorESM-LR منوذج  

والنموذج  عاملي  كنموذج  األرض  لنظام  الرنويجي  النموذج 

النموذج  هذا  استخدام  وتم  إقليمي.  كنموذج  السويدي 

بزيادة  قوي  تأكيد  مع  حرارة  أكرث  مبناخ  تتنبأ  النامذج  جميع 

درجة الحرارة يف الفرة من 2070 إىل 2100، مع إمكانية وصول 

متوسط زيادة درجة الحرارة إىل 2.1+ درجة مئوية ]1.7+ إىل 

3.1+ درجة مئوية[ وذلك حسب سيناريو مسار الركيز املمثل 

RCP 4.5( 4.5( املتوقع، و4+ درجات مئوية ]-3.8 5.1 درجة 

 .)RCP 8.5( 8.5 مئوية[ حسب سيناريو مسار الركيز املمثل

تعرض األشكال أدناه النتائج املتوسط السنوي لدرجات الحرارة  

التوقعات املمعتمدة عى السيناريوهات  الدنيا والعليا حسب 

املذكورة أعاله RCPsه4.5/8.5. 

التوقعات  باستخدام  كم   1 بدقة  املناخية  املؤرشات  الستيفاء 

اإلحصائية املجمعة عى مستوى املحطات )طريقة دلتا( والدمج 

.)DEM(  اإلحصايئ الجغرايف باستخدام منوذج االرتفاع الرقمي

تم تقييم مخاطر التعرض لتغر املناخ من خالل الجمع ما بن 

احتاملية تحقق املخاطر واملساحة الجغرافية املتأثرة ومستوى 

التأكد من التأثر. كام تم استخدام تعريفات الهيئة الحكومية 

التعرض  لتقييم مستوى   )IPCC( املناخ  بتغر  املعنية  الدولية 

لتغر املناخ، وضم ذلك استخدام منهجية نوعية لتقييم احتاملية 

التهديد )عى سبيل املثال: نادر، غر محتمل، ممكن، محتمل، 

العام،  الحدث خالل  وقوع  احتاملية  عى  بناًء  جداً(  ومحتمل 

منهجية  عى  بناًء  الحدث   وقوع  تأكد  درجة  تقييم  تم  بينام 

متوسط،  عايل،  تأكد: عايل جداً،  )أي مستوى  النامذج  متعددة 

منخفض، منخفض جداً( )الجدول 2.1(.

درجة التقييم
5 4 3 2 1

وقوع الحدث او التغر 
محتمل جداً  >95% 
احتاملية حدوث يف 

السنة( 

حدث أو تغير يحتمل 
وقوعه )-66 95% 

احتاملية حدوث كل 
سنة(

الحدث أو التغير 
أقل احتامالً، لكنه ال 

يزال ممكناً )-33 66٪  
احتاملية حدوث كل سنة(

الحدث أو التغير غر 
محتمل الوقوع، لكن ال 

ميكن استثناؤه )هناك ما 
بن -5 33 ٪  احتاملية 

حدوث كل سنة(

ال يتوقع وقوع الحدث 
، لكنه محتمل )هناك 

احتامل أقل من خمسة 
باملائة لحدوثه يف السنة

تأثر >%95 من 
املنطقة

تأثر %95-66 من 
املنطقة

 تأثر 33 – 66 % من
املنطقة

تأثر -5 33 % من 
املنطقة

تأثر أقل من ٪5 من 
املنطقة

مرتفع جداً : 
االحتامل > 9 من 

10

تأكيد عايل الحدوث: 
احتامل 8 من 10

متوسط: االحتامل 5 
من 10

منخفض: احتامل 2 
من 10

منخفض جداً، 
احتامل > 1 من 10 

الجدول )2.1( مقياس درجة التعرض لتغر املناخ )بناًء عى:

االحتاملية واملساحة الجغرافية ومستوى التأكد(

إضافة إىل ما سبق، تتنبأ التوقعات الديناميكية مبناخ أكرث جفافاً 

هطول  انخفاض  توقع  ذلك  من  متوسط.  تأكيد  مستوى  مع 

األمطار الراكمي خالل الفرة ما بن 2070 و2100 بنسبة 15٪ 

]٪6 إىل ٪25[ حسب سيناريو RCP 4.5 ، وبنسبة ٪21 ]٪9 إىل 

٪35[ حسب سيناريو RCP 8.5، مع توقع أن يكون االنخفاض 

أكرث وضوحاً يف الجزء الغريب من البالد )األشكال 2.2 و 2.3 و 

2.4 و 2.5(.
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شكل )2.2( : التغرات يف املتوسط السنوي لدرجة الحرارة )درجة مئوية( عى األردن، منوذج مرجعي، للفرات الزمنية 

)RCPs 4.5/8.5( 2035 و 2055 و 2085 وفقاً لسيناريوهات

شكل )2.3( :دلتا درجة الحرارة الدنيا السنوية )درجة مئوية(عى األردن، منوذج مرجعي، للفرات الزمنية 2035 و 2055 

.)RCPs 4.5/8.5( وفقاً لسيناريوهات
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شكل )2.4( :التغرات يف درجة الحرارة العليا السنوية )درجة مئوية( عى األردن، منوذج مرجعي، للفرات الزمنية 2035 و 2055 و  

.)RCPs 4.5/8.5( 2085 وفقاً لسيناريوهات

شكل )2.5( :: التغرات يف معدل هطول األمطار السنوي )مم( عى األردن، منوذج مرجعي، لآلفاق الزمنية 2050 و 2070 و 2100 

.)RCPs 4.5/8.5( وفقاً لسيناريوهات
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لعدد أيام الجفاف املتتالية حسب النموذج املرجعي ألكرث من 

ال  املقابل،  يف   .2100 إىل   2070 بن   ما  الفرة  خالل  يوماً   30

تزال القيم السنوية تظهر احتاملية هطول األمطار الغزيرة حتى 

الجفاف يف  ما خلفته معدالت  تعويض  ما ميكنه  القرن،  نهاية 

هطول  يف  العام  باالنخفاض  يتعلق  ما  أما  املمطرة.  السنوات 

األمطار، فيتوقع أيضاً زيادة يف معدل التبخر )الجدول 2.2 (.

اتجاه  وجود  عدم  إىل  املستقبلية  التوقعات  تشر  هنا،  وأخراً 

لحدوث هطول األمطار الغزيرة أو هبوب الرياح القوية بتأكيد 

منخفض. يظهر ذلك غياب األيام املتوقع حدوث أمطار غزيرة  

)أكرث من 10مم(  أو  أيام هبوب الرياح القوية ذات االتجاهات 

املختلفة.

اإلسقاط نتائج  حسب  املناخ  توقعات  ملخص   :)2.2( شكل 

الدينامييك

درجة التقييم درجة التقييم
جميع النامذج متقاربة يف االتفاق عى زيادة درجة الحرارة يف الفرة 2100-2070. وميكن أن يصل 

متوسط زيادة درجة الحرارة إىل 2.1+ درجة مئوية ]1.7+ إىل + 3.2 درجة مئوية[ وفقاً لسناريو 
.RCP8.5 و4+ درجات مئوية ]-3.8 5.5 درجة مئوية[ وفقاً لسيناريو RCP4.5

مناخ أعى حرارة

يف الفرة 2100-2070، احتامل أن ينخفض هطول األمطار الراكمي بنسبة ٪15- ]6-٪ إىل 25٪-[ 
وفقاً لسيناريو RCP 4.5، وبنسبة ٪21- ]9-٪ إىل ٪35-[ وفقاً لسناريو RCP 8.5، إذ سيكون 

االنخفاض أكرث وضوحاً يف الجزء الغريب من البالد.

مناخ أكرث جفافاً

سيكون االحرار ) ارتفاع درجة الحرارة ( أكرث وضوحاً يف الصيف، ويكون انخفاض هطول األمطار 
أكرث وضوحاً يف الخريف والشتاء منه يف الربيع، مع انخفاض متوسط هطول األمطار، إذ قد ينخفض 

إىل ٪35- يف الخريف يف الفرة 2070-2100.

صيف أعى حرارة
وخريف وشتاء أكرث جفافاً

يكشف تحليل درجة حرارة الصيف والقيم الشهرية والتغر يف درجات الحرارة يف السنوات املاضية 
أنه ميكن تجاوز بعض الحدود القصوى لدرجات الحرارة. مثالً، من التوقعات املحتملة واألكرث 

تشاؤماً لفصل الصيف إمكانية أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العليا للبلد بأكمله 44-42 درجة 
مئوية.

ازدياد يف موجات الحرارة 

أشار الحد األقىص لعدد أيام الجفاف املتتالية والتبخر وتحليالت SPI إىل زياد معدالت الجفاف، إذ 
سينخفض معدل سقوط الثلوج بشدة مام سيؤدي إىل تحديات تتعلق بإدارة مصادر املياه.

ازدياد معدالت الجفاف

ال تظهر التوقعات عدداً معترباً من األيام التي ستشهد أمطاراً غزيرة )أعى من 10مم(، وال ينطبق 
ذلك بالرورة عى املستوى اإلقليمي. 

أمطار غزيرة

تأكد منخفض تأكد متوسط تأكد عايل

االحرار أكرث وضوحاً يف الصيف، وانخفاض هطول األمطار أكرث 

وضوحاً يف الخريف والشتاء منه يف الربيع، مع انخفاض متوسط 

هطول األمطار السنوي )قد يصل إىل ٪35-( يف الخريف خالل 

الفرة الزمنية 2070-2100.

الحرارة  موجات  من  مبزيد  الديناميكية  التوقعات  تٌنِبأ  كام 

املرتفعة، إذ يظهر تحليل درجة الحرارة الصيفية والقيم الشهرية 

والتقلبات الحرارية السنوية أنه ميكن تجاوز الحدود القصوى. 

كونها  )مع  تشاؤماً  التوقعات  أكرث  تظهر  املثال،  سبيل  فعى 

متوسط  يتجاوز  أن  ميكن  إنه  الصيف(،  شهور  خالل  محتملة 

 42-44 بأكمله  الوطني  املستوى  عى  القصوى  الحرارة  درجة 

إىل إمكانية  التوقعات املستقبلية أيضاً  درجة مئوية. كام تشر 

األقىص  الحد  يزداد  أن  يتوقع  الجفاف، حيث  معدالت  زيادة  
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2.3 القطاعات القابلة للتأثر بتغير
المناخ

تعترب العديد من القطاعات البيئية واالقتصادية واالجتامعية يف 

األردن عرضة لتغر املناخ، إذ حددت الخطة الوطنية للتكيف 

سبعة قطاعات رئيسية قابلة للتأثر بتغر املناخ، وذلك حسب 

سبيل  يف  وذلك   ،2014 املناخ   لتغر  الثالث  الوطني  البالغ 

تحديد مدى قابليتها للتأثر وخيارات التكيف املمكنة لكل منها، 

والتنوع  الحرية،  واملناطق  واملياه،  الزراعة،  قطاعات  وهي: 

االجتامعية  التنمية  وقطاعات  الساحلية،  واملناطق  البيولوجي، 

الراث  قطاع  إضافة  تم  كام  الصحي  والقطاع  واالقتصادية، 

الطبيعي والثقايف. التايل  يوضح اآلثار املحتملة لتغر املناخ عى 

هذه القطاعات تباعاً .

  2.3.1   القطاع الزراعي
 يرتبط اإلنتاج الزراعي ارتباطاً وثيًقا باملناخ مام يجعل الزراعة 

باملناخ.  وتأثراً  حساسية  االقتصادية  القطاعات  أكرث  من  واحدا 

ويف ضوء ضعف وتواضع القطاع الزراعي األردين، تكون التأثرات 

كبراً  لغالبية سكان الريف الذي  املناخية فورية ومتثل تحدياً 

يعتمدون بشكل مبارش أو غر مبارش عى الزراعة ملصادر رزقهم 

وكسب معيشتهم.

2.2  قابليــة التأثـر بتغير المنـــاخ

تُعرَّف قابلية التأثر بتغر املناخ بأنها “الدرجة التي يكون فيها 

النظام معرضاً للتأثر أو غر قادر عى تحمل اآلثار السلبية لتغر 

املناخ، مبا يف ذلك تقلب املناخ والظواهر الشديدة املتعلقة به”. 

املناخ داللة عى طبيعة وحجم  التأثر بتغر  “كام تعترب قابلية 

ومعدل تغر املناخ الذي يتعرض له النظام ومستوى التغر الذي 

سيتعرض له من حيث الحساسية والقدرة عى التكيف”. بناًء 

األردن  يف  املناخ  لتغر  الثالث  الوطني  البالغ  تبنى  ذلك،  عى 

مرهونة  املناخ  بتغر  نظام معن  تأثر  قابلية  أن  تعترب  منهجية 

إىل حد كبر بأربعة مكونات رئيسية )الشكل 2.6 أدناه(، وهي:

• مستوى تعرضه ملخاطر تغر املناخ.
• درجة حساسيته تجاه مخاطر تغر املناخ. 

• مستوى التأثر الناتج عن تغر املناخ. 
• مستوى قدرته عى التكيف مع آثار تغر املناخ.

وآخرون،  )رشوتر  التأثر  قابلية  مفاهيم  إطار   :)2.6( شكل 

.)2004

تغير المنــاخ القدرات ا�جتماعية
واالقتصادية
والمؤسسية 

 الوعي
وا�دراك وا�دارة

مستوى التعريض

ا�ثــــار المحتملـــــة القدرة على التكيف

قابلية التأثر بتغير المناخ

التكيف مع تغير المناخ

الحساسية
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املتطورة من خالل االستثامر يف  املناخية  الظروف  التكيف مع 

تقنيات الري وتغير نظم الزراعة. تم الوصول لهذه الخالصات 

يف تقرير البالغ الوطني الثالث ما يتعلق بتحليل وتقييم قابلية 

لتغر  املحتملة  اآلثار  أن  التنويه  املناخ. كام يجدر  بتغر  التأثر 

من  عدد  يف  له  التعرض  تم  قد  الزراعي  القطاع  عى  املناخ 

الدراسات العملية املنفذة عى القطاع الزراعي، حيث أظهرت 

شديدة  تعترب  والشعر،  القمح  مثل  الحقلية،  املحاصيل  أن 

الحساسية لتأثرات تغر املناخ بسبب قلة الوقت املتاح لتكوين 

املادة الجافة وعدم توفر كميات املياه الالزمة لها. عليه، فإنه 

يتوقع أن يراوح االنخفاض يف املحول من ٪7 إىل ٪21 للقمح 

لنمو  املتاحة  املدة  قرص  بسبب  للشعر   35٪ إىل   18٪ ومن 

املحصول ومتام إنتاجه.

يف  املحتمل  االنخفاض  فيراوح  الزيتون،  بإنتاج  يتعلق  ما  أما 

املحاصيل الناتجة عن تأثرات تغر املناخ من ٪5 إىل ٪10 مع 

وجود أدلة قوية عى انخفاض جودة الزيت كتأثر مرافق لذلك.

كام إنه من املحتمل أن يؤثر تغر املناخ عى منو وإنتاج النباتات 

الدراسات  لغياب  اإلشارة  مع  الجذرية  واملحاصيل  الدرنية 

األنواع  هذه  معظم  عى  املناخ  لتغر  املحتمل  للتأثر  املعمقة 

من املحاصيل. علمياً عى سبيل املثال، تعترب محاصيل البطاطا 

حساسة بشكل خاص لإلجهاد الناتج عن درجات الحرارة املرتفعة 

ألن عملية استحداث الدرنات وتطورها ميكن أن يثبطهام بشكل 

مبارش االرتفاع يف درجة الحرارة حتى لو كانت معتدلة االرتفاع. 

بناًء عليه، فإنه من املتوقع أن تؤدي زيادة درجة الحرارة مبقدار 

1 درجة مئوية أو 2 درجة مئوية إىل انخفاض االنتاج  بنسبة 5 

و ٪10 عى التوايل..

تؤدي  فقد  الخروات،  محاصيل  من  للعديد  بالنسبة  أما 

درجات الحرارة املرتفعة إىل تدين مستوى جودتها، مثل الحجم 

واملواد الصلبة الذائبة والطراوة. وعليه، يتوقع أن تؤدي زيادة 

إىل  مئوية  درجة   2 أو  مئوية  درجة   1 مبقدار  الحرارة  درجة 

التوايل. عى   10٪ و   5 بنسبة  الخروات  محصول  انخفاض 

عالية  بأنواعها  املثمرة  األشجار  تعترب  السياق،  نفس  وضمن 

الحساسية لتغر املناخ، مع اإلشارة أن إمكانية ميكن أن يساعد 

استخدام األصناف املناسبة يف تجنب اآلثار السلبية لزيادة درجة 

الزراعة  قطاع  عى  باملناخ  املرتبطة  الرئيسية  املخاطر  تتمثل 

األمطار  هطول  معدل  وانخفاض  الحرارة  درجات  ارتفاع  يف 

والتذبذب يف مواسم األمطار والتغرات املوسمية وموجات الحر 

والظواهر املناخية الشديدة وخاصة األمطار الغزيرة والجفاف.

العديد من  إىل  املخاطر  تؤدي هذه  أن  املحتمل  أنه  من  كام 

اآلثار السلبية عى القطاع الزراعي مثل تدين إنتاجية املحاصيل 

املطرية واملروية، وإنتاج الرثوة الحيوانية وتربية النحل. إضافة 

األرايض  خصوبة  انخفاض  إىل  املناخ  تغر  سيؤدي  ذلك،  إىل 

لرعي  واملتاحة  للزراعة  املخصصة  املساحة  وانكامش  الزراعية 

القطاعات  الزراعة من أكرث  املاشية. لذلك، يعترب قطاع  وتربية 

االقتصادية حساسية للتغرات املناخية.

من املتوقع أن تتوزع تأثرات تغر املناخ عى القطاع الزراعي 

بشكل غر متسق، حيث سيتأثر الفقراء يف الريف بشكل أكرث 

عى  الضعيفة  وقدرتهم  الزراعة،  عى  األكرب  اعتامدهم  بسبب 

الغذاء.  عى  اإلنتاج  من  دخلهم  معظم  انفاقهم  مع  التكيف، 

تم  الذي  التقدم  املناخ  تغر  تأثرات  تقوض  أن  فيمكن  لذلك، 

إحرازه يف الحد من الفقر مع تأثرها سلباً عى النمو االقتصادي 

عى  ذلك  سيؤثر  كام  للتأثر.  قابلية  األكرث  الريفية  املناطق  يف 

بالجودة والكمية  التحديد ما يتعلق  الغذايئ وعى وجه  األمن 

تراجع  إىل  سيؤدي  مام  الغذائية  املوارد  إىل  الوصول  وإمكانية 

اآلثار  تهدد  كام  املجتمعات.  من  معترب  عدد  الغذايئ يف  األمن 

املتوقعة لتغر املناخ، وال سيام انخفاض اإلنتاجية الزراعية وتوفر 

الطبيعية  املوارد  تعتمد عى  التي  العيش  املياه، خيارات سبل 

وتبقي األفراد األكرث عرضة للتأثر واملخاطر يف حالة من انعدام 

األمن املعييش. تعترب األرس الفقرة وأفرادها أكرث الفئات عرضة 

لتأثرات تغر املناخ ما يجعلهم مستحقون ألولوية التدخل عند 

تصميم وإعداد تدابر التكيف املناسبة.

األردن  زيادة كبرة يف  املروية  الزراعية  املساحات  لقد شهدت 

ولوحظ   ،2016 عام  يف   39.1٪ إىل   1995 عام  يف   27.8٪ من 

انخفاض كبر يف املحاصيل  الزراعة مع  أنظمة  تحول معترب يف 

الحقلية املطرية. يعرب هذا التغر يف أمناط استخدام األرايض من 

الزراعة املطرية إىل الزراعة املروية وانخفاض األرايض املزروعة 

عى  األردين  الزراعي  القطاع  قدرة  عن  الحقلية  باملحاصيل 
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إىل  الدراسات  العديد من  أشارت  بالجفاف، فقد  يتعلق  وفيام 

زيادة حاالت الجفاف يف األردن، إذ ستواجه البالد فرات جفاف 

تأثره  ومساحة  الجفاف  شدة  وستزداد  منتظمة،  غر  متكررة 

املستويات  إىل  العادية  املستويات  الوقت من  تغر  ومدته مع 

القصوى. كام أشارت الخرائط التي تم إعدادها إىل وجود نوعن 

مناخي  جزء  عى  يؤثر  الذي  املحي،  الجفاف  الجفاف:  من 

جغرايف واحد يف منطقة واحدة  أو أكرث، والجفاف األكرث اتساعاً 

)الوطني( ، وهو الجفاف األقل شيوعاً ولكنه األكرث حدة والذي 

سيمتد عى جميع أنحاء البالد. ستؤثر حاالت الجفاف هذه سلباً 

للبحوث  الدويل  املركز  نرش  وقد  األردن،  الزراعة يف  نظام  عى 

أطلس   2014 عام  يف  )إيكاردا(  الجافة  املناطق  يف  الزراعية 

الجفاف لألردن، إذ يقدم األطلس رؤى حول التأثر املتوقع لتغر 

املناخ والجفاف عى طول فرة النمو، وزيادة الجفاف باإلضافة 

بناء  ميكن  والتي  املتوقعة،  املخاطر  عن  معلومات  توفر  إىل 

التقنيات عى أساسها لزتحسن تدابر التكيف مع تغر املناخ.

توضيح  فيمكن  املحاصيل،  أمناط  يف  التحوالت  يخص  فيام  اما 

تأثر تغر املناخ عى إنتاج املحاصيل واألمن الغذايئ من خالل 

)سيكون  املناخ  تغر  تأثرات  عن  الناجمة  اإلنتاج  يف  التغرات 

ستتغر  كام   .)2050 عام  بحلول   10٪ بنسبة  انخفاض  هناك 

اتجاهات استخدام األرايض يف كل منطقة، ما  يشر إىل تغرات 

يف  املياه  نقص  مشكلة  ملواجهة  املحاصيل  أمناط  يف  محتملة 

البالد، وكام هو معلوم، فإنه يُنظر إىل املوز والربسيم عى أنهام 

املحاصيل الرئيسية ذات االستهالك األعى للمياه بن املحاصيل 

املروية.

  2.3.2   قطاع المياه 

تتمثل التهديدات الرئيسية املرتبطة باملناخ عى قطاع املياه يف 

الحرارة،  ارتفاع درجة  وزيادة  األمطار،  انخفاض معدل هطول 

سيؤدي  حيث  التبخر،  وزيادة  الجفاف،  الجفاف/أيام  وزيادة 

التبخر املتزايد وانخفاض معدل هطول األمطار إىل العديد من 

اآلثار عى قطاع املياه مثل خفض مستوى تغذية مصادر املياه 

والجوفية،  السطحية  املياه  احتياطيات  تجديد  تراجع  وبالتايل 

مام سيؤدي إىل تدهور خطر للربة قد يؤدي إىل التصحر عى 

من  السطحية  املياه  تبخر  زيادة  ستقلل  كام  الطويل.   املدى 

الحرارة مثل بطء منو براعم األزهار، وزيادة تساقط الثامر، ومنو 

حجم الفاكهة بشكل أرسع، والنضج املبكر، وقلة املواد الصلبة 

الذائبة الكلية وجفاف الفاكهة بشكل رسيع. 

درجات  تتحمل  التي  األشجار  زراعة  فإن  أخرى،  ناحية  من 

حرارة عالية مثل التمر من شأنها أن تحد من فقدان أو تقليل 

ال  أن  املتوقع  من  أنه  إذ  الحراري،  االحتباس  بسبب  اإلنتاجية 

يكون لزيادة درجة الحرارة مبقدار 1 درجة مئوية أو 2 درجة 

مئوية تأثر سلبي عى املتوسط العام لإلنتاج إذا تم استخدام 

إمكانية  بقاء  مع  املناسبة  األشجار  أنواع  أو  الصحيحة  األنواع 

التأثر السلبي نتيجة لحوادث الطقس الشديدة.

وفيام يتعلق باملراعي، فإنه من املحتمل أن يكون تغر الغطاء 

الربة وليس  بالتغرات يف موارد  ارتباطاً   أكرث  الطبيعي  النبايت 

ثاين  تركيز  لزيادة  للنباتات  الفورية  الفسيولوجية  باالستجابات 

أكسيد الكربون أو ارتفاع درجة الحرارة. كام  إن ميكن لزيادة 

معدل التبخر )النتح))ET(  وانخفاض معدل الهطول املطري يف 

األنظمة األكرث جفافاً مثل املراعي الجافة وشبه الجافة يف األردن 

أن تقلل من إنتاجية املراعي وقدرتها عى التحمل والتكيف.

لتغر املناخ  أو واضحاً  مبارشاً  الحالية تأثراً  الدراسات  ال تظهر 

سيؤثر  املناخ  تغر  فإن  ذلك،  ومع  الغذاء،  استهالك  منط  عى 

تدين  حيث  من  الغذاء  استهالك  أمناط  عى  مبارش  غر  بشكل 

إنتاج وتوفر املحاصيل االسراتيجية وتدين مساهمة املراعي يف 

ارتفاع  إىل   - بالرورة   – سيؤدي  مام  الحيوانية،  الرثوة  قطاع 

األسعار وتغير أمناط االستهالك ومصادر املواد الغذائية.

كام ستؤدي الزيادة يف الطلب عى شبكة الري وانخفاض إنتاج 

املحاصيل إىل التقليل من كفاءة استخدام املياه )WUE( ، إذ 

هطول  معدل  وانخفاض  واحدة  مئوية  درجة  زيادة  ستؤدي 

األمطار بنسبة ٪10 إىل انخفاض كفاءة االستخدام للمياه لجميع 

املحاصيل املزروعة يف األردن. وعليه، فقد  يراوح االنخفاض يف 

كفاءة استخدام املياه من ٪2 إىل ٪15 مبتوسط ٪9. كام ستؤدي 

معدل  وانخفاض  مئوية  درجة   2 مبقدار  الحرارة  درجة  زيادة 

هطول األمطار بنسبة ٪20 يف عام 2050 إىل تفاقم الوضع سلباً 

وتدين كفاءة استخدام املياه  بنسبة 17٪.
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النزاعات  بسبب  اإلقليم  تواجه  التي  العديدة  والتحديات 

عرب  املياه  ومنابع  األنهار  مياه  عى  الزائد  واالعتامد  والهجرة 

من  للتخفيف  املتاحة  املحدودة  الخيارات  إىل  إضافة  الحدود 

أثر تغر املناخ.

فرات  لثالث  مناذج  مثانية  من  املجمعة  املناخ  بيانات  تشر 

)2050-2020 و 2070-2050 و2100-2070( إىل وجود زيادة 

كبرة يف ارتفاع درجة الحرارة وبالتايل زيادة يف التبخر. كام تشر 

األمطار وبالتايل تحقق  انخفاض يف معدل هطول  البيانات إىل 

حدوث الجفاف،ما  سيؤدي إىل تغير كبر يف التبخر املحتمل ما 

يعني مزيد من الضغط عى توفر وتوزع مصادر املوارد املائية 

يف األردن )وخصوصاً يف منطقة الدراسة(. لذلك، تم تبني العديد 

اسطح  من  املياه  حصاد  ذلك  يف  مبا  التكيف  اسراتيجيات  من 

إىل 32 مر  املنازل حيث ميكن بسهولة حصاد 100 مر مربع 

مكعب يف السنة لكل وحدة سكنية. من ناحية أخرى، ميكن أن 

يتم تجميع مياه الفيضانات يف مستجمعات مائية كبرة وكذلك 

تجميع كميات كبرة من املياه يف سدود صغرة تقام عى األنهار 

والوديان غر دامئة الجريان. كام ميكن التوسع يف معالجة املياه 

العادمة وإعادة استخدامها يف القطاع الزراعي، وإعادة استخدام 

املياه الرمادية، والتوجه إىل زيادة كفاءة تقنيات الري، وجميعها 

تعد جزًء من اسراتيجيات التكيف مع تغر املناخ.

  2.3.3  القطاع الحضري
القطاع  عى  املناخ  بتغر  املتعلقة  الرئيسية  املخاطر  تتمثل 

الحري يف الرياح الشديدة، وارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، 

واألمطار الغزيرة، والثلوج، وظواهر الجفاف. من ناحية أخرى، 

مرافق  تتعرض  عندما  املناخ  تغر  مبخاطر  التأثر  قابلية  تزداد 

وأنظمة البنية التحتية لضغوط متعددة، خاصة بالنسبة ألولئك 

الذين يقطنون مناطق معرضة لظواهر الطقس شديدة التقلب، 

املختلفة،  الضغوطات  من  تعاين  التي  القدمية  املناطق  وكذلك 

واملناطق البيئية الهشة والحساسة بشكل خاص لتغر املناخ، مثل 

املناطق الساحلية واألنهار والغطاء النبايت ومناطق مسارات الرياح. 

الدراسات لفهم  بالرغم مام سبق، ال تزال هناك حاجة ملزيد من 

مدى تأثر تغر املناخ عى القطاع الحري يف األردن.

جودتها وتزيد من ملوحتها وتقلل من محتواها من األكسجن 

باإلضافة إىل زيادة مستويات التلوث فيها.

كام إنه من املتوقع حدوث تأثرات عى القطاع الزراعي بسبب 

نقص توفر املياه الكافية، مام سيؤثر عى الدخل وقدرة األرس 

واملزارعن عى تبني تدابر التكيف مع تغر املناخ. ومع تزايد 

تأثرات تغر املناخ، يتزايد الطلب عى املياه يف ضوء متطلبات 

النمو السكاين والتنمية االقتصادية وزيادة تدفق الالجئن. 

املناخ،  بتغر  التأثر  شديد  قطاعاً  األردن  يف  املياه  قطاع  يعترب 

وانخفاض  الحرارة  درجة  ارتفاع  من  املتوقع  ضوء  يف  سيام  ال 

معدل هطول األمطار وزيادة التبخر. وقد قام كالً من راجيخار 

وجورليك عام 2017 بتقييم مستوى الجفاف املتزايد يف األردن 

استخدام  تغرات  وتأثرات  املناخ  تغر  تأثرات  مراعاة  مع 

األرايض يف املناطق السورية ملساقط املياه املتدفقة عرب الحدود. 

شمل ذلك تحليل الجفاف يف جميع األحواض الرئيسية يف األردن 

باستخدام جانبن رئيسين  الرموك  نهر  الركيز عى حوض  مع 

العذبة يف  املياه  املتعلقة بجفاف وضعف تدفق  الجوانب  من 

املرتبطة  املتعددة  املظاهر  تحليل  الدراسة  وشملت  األردن. 

معدل  انخفاض  مع  املتزامنة  مستقبالً  الحرارة  درجة  بارتفاع 

هطول األمطار يف سياق ثالثة أنواع من الجفاف والتأثر املشرك 

وتأثرات  املناخ  تغر  عن  الناجم  املستقبي  املايئ  للجفاف 

السورية.  األرايض  يف  األردنية  املياه  وموارد  منابع  استخدام 

عرب  الرموك  حوض  لتدفقات  املطبقة  املحاكاة  مناذج  أظهرت 

أقل  نسبة  األردن عى  توقع حصول  األردنية  السورية  الحدود 

الرموك مقارنة بحصته  مبقدار %51 إىل ٪75 من مياه حوض 

التاريخية منها. كام أظهرت الدراسة أن استعادة الزراعة املروية 

يف سورية ألوضاعها إىل ظروف ما قبل الرصاع الحايل من شأنه 

أن يتسبب يف انخفاض معدل التدفق للمياه عرب الحدود بشكل 

كبر، مع ما يضاف إليه من نتائج للتغر املناخي. 

عى  واآلثار  املستقبي  والجفاف  املحدودة  املائية  املوارد  متثل 

التزويد املايئ عرب الحدود الناتجة عن استخدام األرايض تحديات 

فال  وعليه،  اململكة.  يف  العذبة  املياه  استدامة  لتحقيق  كبرة 

ستقع  التي  الجمة  التأثرات  مستقبل  بخصوص  التفاؤل  ميكن 

عى األردن نتيحة للجفاف، وخصوصاً بالنظر إىل محاور الضعف 
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األمطار  هطول  معدل  يقل  حيث  “البادية”  باسم  واملعروفة 

املراعي  )البادية هي كلمة عربية تصف  السنوي عن 50 ملم 

املفتوحة حيث يعيش البدو وميارسون الرعي والرحال(.

تتمثل املخاطر الرئيسية املرتبطة بتغر املناخ عى قطاع التنوع 

الحرارة  درجة  يف  التغرات  يف  اإليكولوجية  والنظم  البيولوجي 

)االرتفاع/ االنخفاض(، والهطول املطري، وطول موسم الجفاف، 

والتبخر. ويستند التقييم هنا إىل دراسة )13 نوعاً( من النباتات 

متساقطة  البلوط  وغابات   ، الصنوبر  غابات  وهي  األردن،  يف 

العرعر،  وغابات  الخرة،  دامئة  البلوط  وغابات  األوراق، 

املتوسط  األبيض  البحر  ومناطق  املراعي(،  )سهول  والسهوب 

واملناطق  املالحة،  واملسطحات  الحامد،  ومناطق  الغابوية،  غر 

االستوائية، والكثبان الرملية، ومناطق الطلح ضمن تأثر املناخ 

السوداين، والقيعان الطينية، واملجاري املائية.   

الربية  اإليكولوجية  للنظم  التأثر  قابلية  تقييم  نتائج  أظهرت 

املتضمن يف البالغ الوطني الثالث أن أكرث النظم البيئية عرضة 

للتهديد هي الغابات )خاصة يف الشامل( واملياه العذبة )خاصة 

تدخالت  تبني  أولوية  عى  الضوء  ُسلّط  إذ  األردن(،  وادي  يف 

التكيف ضمن هذين النظامن البيئين، مع تأكيد الحاجة املاسة 

النظم  يف  التأثر  لقابلية  وتحديثاً  تفصيالً  أكرث  تقييم  إجراء  إىل 

البيئية يف األردن وما تقدمه من خدمات بيئية. 

  2.3.5  قطاع المناطق الساحليـة 
املناطق  عى  املناخ  بتغر  املرتبطة  الرئيسية  املخاطر  تتمثل 

معدل  وتغر  البحر،  سطح  حرارة  درجة  زيادة  يف  الساحلية 

هطول األمطار، وزيادة تركيز ثاين أكسيد الكربون يف مياه البحر، 

ضمن  الجفاف  فرات  أو  الغزيرة  األمطار  هطول  يؤدي  وقد 

مناطق منابع املياه إىل حدوث سيول و فيضانات تؤثر بدورها 

عى املناطق الساحلية والحياة البحرية يف العقبة.

املناطق عرضة  أكرث  العقبة  الشاملية من منطقة  األجزاء  تعترب 

ملخاطر السيول ذلك أنها تقع ضمن مجاري األنهار التي تصب 

بها، ما  املحيطة  الرئيسية  األودية  العقبة من مناطق  يف خليج 

يؤثر أيضاً عى معظم املناطق السكنية يف املدينة.

ويف املناطق الحرية الكبرة حيث األنظمة املتداخلة واملرابطة 

أحد  إغالق  يتم  عندما  التحديات  تظهر  البعض،  بعضها  مع 

االنظمة  بعض  عمل  تأخر  أو  تعطل  يف  يتسبب  مام  األنظمة 

الهامة  األخرى  واالجتامعية  االقتصادية  والجوانب  والخدمات 

للحياة اليومية. كام تعترب النظم الحرية عرضة لظواهر الطقس 

املتغرة والتي أصبحت أكرث شدة وتكراراً أو أطول مدة بسبب 

تغر املناخ.  كام أن البنى التحتية فيها تظل عرضة لتأثرات تغر 

املناخ )خاصة القدمية واملتهالكة منها( والتي يعتمد الكثر من 

أن  يتوقع  كام  اليومية.  معيشتهم  يف  الحرية  املناطق  سكان 

نسبياً  بعيدة  مواقع  لها  تتعرض  التي  بالتحديات  القطاع  يتأثر 

التحتية  البنية  شبكات  تربط  التي  العالقة  بسبب  وذلك  عنها 

والعمليات االقتصادية يف البالد، إذ سيكون لهذه اآلثار أثر سلبي 

عى قطاع السكان األكرث عرضة وقابلية للتأثر بسبب محدودية  

قدراتهم عى التكيف  مع آثار تغر املناخ.

عالقة  لها  التي  الكوارث  أنواع  من  بالعديد  األردن  تأثر  لقد 

واالنجرافات  األرضية  واالنهيارات  الفيضانات  مثل  املناخ  بتغر 

أحداثاً  الكوارث  هذه  أصبحت  إذ  الجفاف،  وفرات  الصخرية 

متكررة تتسبب يف خسائر كبرة يف األرواح البرشية كام تتسبب 

يف خسائر اقتصادية تقدر مبالين الدوالرات كل، وذلك يف مناطق 

مختلفة من البالد. وتظهر قامئة بالكوارث يف األردن أنه، وخالل 

العقود الثالثة املاضية، تسببت الفيضانات املفاجئة يف األردن يف 

مقتل  110 أشخاص  وأثرت عى مئات آالف من اآلخرين، مع 

خسائر اقتصادية تقدر مبئات مالين الدوالرات.

  2.3.4 قطاع التنوع البيولوجي 
واألنظمة اإليكولوجية 

يحتضن األردن ثالثة أنظمة إيكولوجية مميزة وهي: )أ( وادي 

مستوى  تحت  إىل  ميتد  ضيقاً  رشيطاً  يشكل  والذي  األردن، 

سطح البحر املتوسط، ويتميز بشتاء دافئ وصيف حار ويعترب 

هطول  حيث  الغربية  املرتفعات  )ب(  للري،  رئيسياً  مصدراً 

األمطار مرتفع نسبياً واملناخ  يثمل امتداد ملناطق البحر األبيض 

املتوسط، و)جـ( األرايض الداخلية الجافة وشبه الجافة املمتدة 

إىل الرشق التي تقدر بأكرث من ٪80 من إجاميل مساحة البالد، 
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اقتصادية بسبب تراجع النشاط السياحي بسبب فقدان عوامل 

ومنتجاتها  البيئية  والنظم  البيولوجي  التنوع  مثل  الجذب 

وخدماتها، وتدهور مناطق صيد األسامك أو تغر توزيعها عى 

امتداد خليج العقبة.

  2.3.6 قطاع الصحة 
تتمثل املخاطر الرئيسية املتعلقة بتغر املناخ عى قطاع الصحة 

وسيعتمد  األمطار،  وهطول  الحرارة  درجة  ارتفاع/انخفاض  يف 

يف  املناخ  تغر  عن  الناجم  الصحية  القطاع  عى  األثر  مستوى 

مناطق  السكاين ضمن  التوزيع  وكثافة  األول عى حجم  املقام 

التأثر، حيث سيكون للتعرض للحرارة املرتفعة أو موجات الربد 

و  املعدية  األمراض  وانتشار  الوفيات  زيادة معدالت  عى  آثاراً 

العمل  وخطة  الوطنية  االسراتيجية  إىل  وبالنظر  املعدية.  غر 

وزارة  وضعتها  والتي  الصحي  والتكيف  املناخ  بتغر  املتعلقة 

الصحة عام 2012، فقد تم تحديد ست قضايا صحية حساسة 

لتغر املناخ هي: أمراض الجهاز التنفي واألمراض املنقولة عرب 

الهواء واملياه وأمراض التلوث الغذايئ وناقالت األمراض والتغذية 

وموجات الحر والصحة املهنية.

التنفي  الجهاز  أمراض  زيادة  املناخ  تغر  تأثرات  تشمل  كام 

الزيادة  ترتبط  أن  املرجح  ومن  الربو(،  مثل  املزمنة  )منها 

وتكاثر  بقاء  مدة  بزيادة  املناخ  تغر  بسبب  الحرارة  درجة  يف 

التي  األمراض  زيادة  وبالتايل،  الدقيقة؛  الحية  الكائنات  بعض 

يف  املتوقع  االنخفاض  سيؤدي  كام  واألغذية.  املياه  عرب  تنقلها 

يؤدي  قد  ما  املنزلية،  املياه  توفر  انخفاض  إىل  األمطار  هطول 

للرشب  )ملوثة(  مأمونة  غر  مياه  واستخدام  استهالك  إىل 

ولالستخدامات االنسانية األخرى، بالتايل يسبب انتشار العديد 

من األمراض املنقولة عن طريق تلوث املياه والغذاء. من جهة 

أخرى، ستتسبب الفيضانات يف انتشار أوبئة املياه واألمراض التي 

تنقلها املياه و األغذية امللوثة،  وسيكون انتشار هذه األمراض 

الناجم  املياه  تلوث  طريق  عن  أسايس  بشكل  الفيضانات  بعد 

عن تعطل أنظمة تنقية املياه وأنظمة التخلص من مياه الرصف 

الصحي. كام سيكون هنالك آثار ثانوية للفيضانات و االزدحام 

السكاين وما يتبعه من انتشار لبؤر ومسببات األمراض املعدية و 

املعوية، من حيث أنها ستساهم يف انتشار األمراض التي تنقلها 

املياه واألغذية امللوثة.

 

 كام ستؤدي الزيادة يف درجة حرارة ماء البحر إىل زيادة قدرة 

بعض األنواع الغريبة عى النمو يف خليج العقبة. وسيؤثر ارتفاع 

درجة حرارة مياه الخليج عى بعض خصائص األنواع الحية مثل 

قدرتها التكاثر بالتايل عى فرص بقائها، مام قد يؤدي إىل تهديد 

احتامل  درجة  إىل  فيها،  تعيش  التي   واملوائل  البحرية  األنواع 

انقراضها. 

إضافة إىل ما سبق، ستؤدي زيادة درجة الحرارة إىل تغر يف عدد 

األنواع الحربية وتغير دورات حياتها، مع احتامل زيادة ظاهرة 

ابيضاض املرجان وموت أنواعه املختلفة والحد من هجرة األنواع 

البحرية املرتبطة به. كام  ستؤدي الزيادة يف متوسط درجة حرارة 

والذي  الكربون  أكسيد  ثاين  تركيز  يف  تغرات  إىل  البحر  سطح 

زيادة  إىل  باإلضافة  الطحالب  تكاثر  زيادة  إىل  سيؤدي  بدوره 

يف بعض أنواع املغذيات الحية، ما قد يؤدي إىل تغيرات كبرة 

وستؤدي  البحرية.  الحية  األنواع  وتنوع  اإليكولوجية  النظم  يف 

حموضة  درجة  زيادة  إىل  الكربون  أكسيد  ثاين  تركيز  زيادة 

ابيضاض  كظاهرة  سلبية  تأثرات  إىل  سيؤدي  مام  البحر  مياه 

الشعاب املرجانية، كام سيؤثر ذلك عى الكائنات الحية األخرى 

تقييم  خالل  من  تم  لقد  الحموضة.  درجة  لزيادة  الحساسة 

الكربون يف  أكسيد  ثاين  إنتاج  زيادة  تأثر  الساحلية و  املناطق 

النظم الساحلية تعريف أربعة محددات رئيسية هي: )أ( ارتفاع 

وحاالت  الغزيرة  األمطار  حدوث  و)ب(  البحر  سطح  مستوى 

الجفاف يف مناطق منابع ومصبات املياه التي ترتبط بالجريان 

السطحي والفيضانات و)جـ( ارتفاع درجة حرارة سطح البحر و 

)د( زيادة تركيزات ثاين أكسيد الكربون يف مياه البحر.

عى  املناخ  بتغر  املرتبطة  املخاطر  لتأثر  يكون  أن  ميكن  كام 

ارتفاع  أن  حيث  واقتصادية  اجتامعية  آثار  الساحلية  املناطق 

مستوى سطح البحر أو أي تغيرات يف درجة حرارة سطح البحر 

ومستوى تركيز ثاين أكسيد الكربون يف خليج العقبة قد يتسبب 

يف حدوث خسائر محتملة يف املمتلكات العامة والخاصة بسبب 

الرر الالحق بالتضاريس الطبيعية لبعض املناطق وفقدان جزء 

من التنوع البيولوجي والنظم البيئية. كام تجدر اإلشارة إىل أن 

احتامل ترر بعض مناطق البنى التحتية يف خليج العقبة  مثل 

الفنادق واملصانع والشواطئ، كام قد تحدث تأثرات اجتامعية 

واقتصادية أخرى مثل زيادة مخاطر اإلصابة باألمراض، وخسائر 
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2,3.7 التــراث الثقـــافي والطبيعــي:

يُعرَّف الراث الثقايف اليوم بأنه النطاق املركب من اآلثار واملواقع 

واملناظر الطبيعية والثقافية والتقاليد، مبا يف ذلك القيم واملعاين 

يشمل  اليونسكو،  ملنظمة  ووفقاً  بها.   املرتبطة  والسلوكيات 

مصطلح الراث الثقايف “الراث الثقايف املادي” مقسامً إىل ثالث 

فئات: األصول غر املنقولة، والتي تشمل املعامل واملواقع األثرية؛ 

والعمالت  واملنحوتات  اللوحات  ذلك  يف  مبا  املنقولة،  واألصول 

حطام  ذلك  يف  مبا  املاء  تحت  الواقعة  واألصول  واملخطوطات؛ 

السفن وأطالل املدن الغارقة تحت املاء. إضافة إىل ذلك، يشمل 

يشمل  وهذا  املادي”،  غر  الثقايف  “الراث  أيضاً  الثقايف  الراث 

املعرفة  إىل  باإلضافة  والطقوس  األداء  وفنون  اللغوية  التقاليد 

املامرسات  عن  الناتجة  الخربات  وتراكم  تطوير  من  املستمدة 

البرشية والتمثيل والتعبرات واملعرفة واملهارات.

منها 15,500  أثري،  موقع  ألف  مئة  أكرث من  األردن  يوجد يف 

موقعاً موثقاً ومسجالً بشكل رسمي. يضاف إىل هذا غنى وتنوعاً 

من  املهمة  الرثوة  هذه  تساهم  املادي.  غر  الثقايف  الراث  يف 

أصول الراث الثقايف بشكل كبر يف تحقيق األهداف االقتصادية 

واإلمنائية الوطنية من خالل السياحة )التي ساهمت وحدها بـ 

الناتج املحي اإلجاميل لألردن يف عام 2019(، وقطاع  ٪15 من 

الخدمات، وقطاع الحرف اليدوية، وقطاع والصناعات الثقافية 

كام   .)... إلخ  األفالم،  وإنتاج  واملوسيقى  والفنون  )املتاحف 

والتامسك  الوطنية  والهوية  القيم  الثقايف عنارص  الراث  يشكل 

االجتامعي يف األردن.

ال ينحرص تأثر تغر املناخ عى األماكن املادية التي تقع ضمن 

تعريف الراث الثقايف فحسب، بل يؤثر كثراً أيضاً عى العالقات 

التي تربط الناس بهذه األماكن ومع بعضهم البعض، وكل ذلك 

رضوري لحفظ وتعزيز قدرتنا عى التخفيف من تغرات املناخ 

والتكيف معها. لقد أصبح  تغر املناخ اليوم أحد أكرب وأرسع 

الثقايف يف جميع  تراثهم  وعى  الناس  عى  وتأثراً  منواً  املخاطر 

.))ICOMOS(،  19GA 2017/30( أنحاء العامل

الراث  عى  بالغ  رضر  املناخ  تغر  آثار  من  للعديد  سيكون 

الثقايف، حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إىل إتالف الهياكل 

إنه من املتوقع أن يزداد خطر اإلصابة باألمراض املنقولة  بزيادة 

شح  من  تعاين  التي  املناطق  وستصبح  الحرارة،  درجة  ارتفاع 

الصحراء الرشقية مناطق ذات مخاطر أعى بسبب  املياه مثل 

مشاريع حصاد املياه، حيث  سيكون ملشاريع املياه أثر يف زيادة 

انتشار الكائنات الحاملة ملسببات األمراض أو الناقالت املسؤولة 

عن انتقال أمراض املالريا وداء البلهارسيا وداء الليشامنيا. كام 

وانخفاض  الكايف  الطعام  عى  الحصول  معدل  يقل  أن  يتوقع 

جودة النظام الغذايئ وكميته يف نهاية املطاف، مع ارتفاع حاالت 

سوء التغذية )أو الجوع الخفي( كآثار غر مبارشة لتغر املناخ. 

وستؤدي الزيادة املتوقعة يف موجات الحرارة بسبب تغر املناخ 

إىل زيادة بعض املشاكل الصحية مثل حروق الشمس والتعب 

والطفح الحراري وتشنجات الحرارة واإلغامء الحراري واإلنهاك 

الحراري  اإلرهاق  أخطرها  كون  مع  الشمس،  ورضبة  الحراري 

ورضبة الشمس التي ميكن أن تؤدي إىل الوفاة، كام قد يؤدي 

املزمنة  املرضية  الحاالت  تفاقم  إىل  الحار  للطقس  التعرض 

املوجودة حالياً.

تعرض  تعرض  زيادة  إىل  املناخ  تغر  يتسبب  أن  املتوقع  ومن 

والتي  البنفسجية،  فوق  لألشعة  الطلق  الهواء  يف  العاملن 

مبرض  اإلصابة  منها  الصحية  اآلثار  من  مجموعة  يف  ستتسبب 

إعتام عدسة العن الذي تسببه األشعة فوق البنفسجية ورسطان 

اإلجهاد  يؤدي  أن  ميكن  كام  الشمس.  وحروق  الخبيث  الجلد 

زيادة  إىل  والرطوبة  الحرارة  درجة  ارتفاع  عن  الناتج  الحراري 

الوفيات أو اإلصابة بأمراض مزمنة بعد التعرض لربات الحرارة. 

اإلصابة  لخطر  والداخل  بالخارج  العاملن  من  كل  وسيتعرض 

بربة الشمس كاملزارعن العاملن يف الهواء الطلق أما العاملون 

ملستويات  فسيتعرضون  الكياموية(،  )الصناعات  املباين  داخل 

أعى من ملوثات الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 

وربطت العديد من الدراسات الحديثة بن ظهور و تفيش وباء 

كورونا مع تأثرات تغر املناخ والعالقات التي تربط بن البرش 

والحيوانات وكذلك تدهور املوائل. كام إنه من املتوقع أن تظهر 

األمراض املعدية أكرث بسبب تأثرات تغر املناخ، ما يحتاج إىل 

معالجة جادة عى املستوين الوطني والعاملي.
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  2,3,8 القطاع االجتماعي االقتصادي

املتوقعة  لآلثار  تحليالً   2014 لعام  الثالث  الوطني  البالغ  قدم 

لتغر املناخ عى املجتمعات املحلية وقدراتها عى التكيف من 

خالل استخدام أدوات التحليل االجتامعي واالقتصادي والتكيف 

قرى يف حوض عامن- أربع  من  املكونة  التجريبية  املنطقة  يف 

الزرقاء. استخدمت الدراسة تقييم الدخل كمؤرش رئيي محدد 

ملدى حساسية وتأثر املجتمع املحي بتغر املناخ.

النتائج أن املجتمعات يف منطقتي الصبيحي وبيوضة   أظهرت 

يف محافظة البقاء ستعاين من آثار شديدة بسبب تغر املناخ، إذ 

يتوقع أن تفقد ما بن ٪10 و ٪20 من دخلها نتيجة انخفاض 

تزيد  الذين  املزارعن  أن  إىل  اإلشارة  مع  املحاصيل،  إنتاجية 

أعامرهم عن 60 عاماً سيكونون أقل تأثراً من غرهم بالعوامل 

الخارجية، وذلك بسبب املعرفة والخربة التقليدية يف املامرسات 

الزراعية. كام ستعاين مجتمعات سيحان من محافظة مادبا من 

املتقدمة  الزراعية  الخربات  بسبب  املناخي  بالتغر  أقل  تأثر 

التي يتمتع بها املجتمع املحي، إضافة إىل تنوع موارد الدخل 

لديهم. اما يف منطقة الرميمن، فيمثل املجتمع املحي استثناًء 

سناً  األصغر  املزارعون  يحصل  حيث  األخرى  املجتمعات  بن 

)بن 40-20 عاًما( عى مستوى دخل أعى من الزراعة مقارنة 

بالفئات العمرية األكرب سًنا، والسبب يف ذلك هو أن نظام اإلنتاج 

السائد هو الزراعة املروية حيث يستخدم املزارعون التكنولوجيا 

تم  التي  النتائج  من  الرغم  وعى  املحمية.  والزراعة  الحديثة 

االجتامعية  اآلثار  أن  إال  أعاله،  التحليل  من  عليها  الحصول 

واالقتصادية لتغر املناخ ال تزال تحتاج إىل دراسات معمقة مع 

الحاجة إىل إيالء اهتامم خاص بالبحوث ذات الصلة واألنشطة 

املتعلقة بالسياسات والترشيعات املطبقة محلياً.

يعتمد تعرض املجتمع املحي آلثار تغر املناخ مثل الجفاف عى 

والتكنولوجيا  الدميوغرافيا  مثل  عوامل  عدة  عى  املثال،  سبيل 

والترشيعات والسياسات والسلوك االجتامعي وأمناط استخدام 

املوارد  وتنوع  االقتصادية  والتنمية  املياه  واستخدام  األرايض 

االقتصادية واملستوى الثقايف. كام يتم تحديد مدى قابلية تأثر 

الفرد )أو األرسة( من خالل قدرتهام عى الحصول عى  املوارد 

الوضع  الدخل لديهم، إضافة إىل اهمية  املالية وتنويع مصادر 

واملكانة االجتامعية لألفراد أو األرس داخل املجتمع.

آثار  توجد  حيث  الرمي،  الحجر  وخاصة  الهشة،  الصخرية 

كبرة   أرضاراً  القاسية  املناخية  الظواهر  ستسبب  كام  البراء، 

املخطوطات  من  تحتويه  مبا  الراثية  واملباين  األثرية  للمواقع 

إىل  املتزايد  التبخر  وسيؤدي  بعضها.  يف  املوجودة  والتحف 

تغير مستويات الرطوبة ما سيؤثر عى مواقع هامة مثل قُصر 

الجداريات  ستعاين  إذ  األردن،  شامل  وكنائس  والبراء  عمرة 

التملح. وأرضار  والعفن  التآكل  من  الجدارية  والرسوم 

إصالحها  ميكن  ال  وأرضار   كبرة  خسائر  هناك  سيكون  كام   

للحرائق  نتيجة  الثقايف  الراث  يف  األحيان  من  كثر  يف 

يف  والتغرات  والفيضانات  والرياح  املناخ  تغر  عن  الناجمة 

الشديدة. الطقس  وظواهر  والفيضانات  األمطار  هطول 

من جهة أخرى، سيؤدي تغر املناخ – بنفس القدر -  إىل حدوث 

املادي.  غر  الثقايف  الراث  يف  والخسارة  والرر  التغير  مظاهر 

أو  والحيوانية  النباتية  واألنواع  النبايت  الغطاء  تدهور  وسيفي 

اختفاؤها إىل تغير عدد من املامرسات الثقافية الحيوية وأنظمة 

الغذاء ومهارات صنع الطعام التقليدية واألعشاب الطبية والتقاليد 

الغذايئ.  األمن  فقدان  بالرورة  كله  ذلك  ومآل  بها،  املرتبطة 

وسينتج عن الرر والخسارة الناجمن عن تغر املناخ تغيرات  

كبرة يف عالقة الناس ببعضهم البعض، ومع األرض واألماكن التي 

يعرفونها، ما سيتسبب يف حدوث تحول يف معاين الهوية والقيم 

والتقاليد  التقليدية  والطقوس  القصص  وفقدان  املجتمعية، 

األخرى التي لن تكون موجودة يف املشهد الثقايف.

زيادة  إىل  املناخ  تغر  تأثرات  تؤدي  أن  املتوقع  من  إنه  كام 

األردن،  ويف  والعامل.  الوطن  مستوى  عى  الناس  وحركة  هجرة 

سيفي ذلك إىل ضغوط كبرة عى املناطق الحرية، املكتظة 

الضغوط  وزيادة  سكانها،  عدد  لزيادة  نتيجة  بالسكان،  حالياً 

االقتصادية واالجتامعية عى النظام املرهق، وذلك بفعل ضغوط 

الهجرة اإلقليمية. 

وسبل  الناس  حياة  عى  املناخ  تغر  سيؤثر  املطاف،  نهاية  يف 

عيشهم وطريقة حياتهم، ما يعيد تشكيل االقتصادات واملشاهد 

الطبيعية واملجتمعات ككل.
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الحالية  اإلصالحات  فرصة  استغالل  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

القدرة  لرفع  منهج هيكي  املياه إلدخال  قطاع  واملستقبلية يف 

عى مقاومة تغر املناخ عى مستوى السياسات واألطر القانونية 

واملؤسسية. تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن 

هذا الربنامج ما يي:

1. الدمج الهيكي آلثار تغر املناخ والتكيف معها يف الخطة

الوطنية الشمولية الجديدة للمياه. 

تغر  إلدارة  واإلدارية  والفنية  البرشية  القدرات  تعزيز   .2

ذات  األخرى  والسلطات  والري  املياه  وزارة  يف  املناخ 

العالقة.

لتحديد  التأثر  قابلية  عى  القامئة  املنهجية  اعتامد   .3

املناطق الجغرافية واملجتمعات ذات األولوية يف تدابر 

بهدف   ))WASH والنظافة  الصحي  والرصف  املياه 

التوسع يف وتحسن مستوى تكيف املجتمعات القابلة 

للتأثر بتغر املناخ تجاه اآلثار املحتملة عليهم. 

للتكيف تخطيط  كأداة  باملخاطر  العلم  برنامج  اعتامد   .4

 عى مستوى وزارة املياه.

برنامج م2: تحسن إدارة الطلب عى املياه وتقليص الفجوة 
بن العرض والطلب عى املوارد املائية.

يهدف هذا الربنامج إىل مواجهة التحدي الرئيي يف قطاع املياه، 

والذي يتمثل يف تحسن إدارة الطلب عى املياه وتقليص الفجوة 

املناخ  تغر  ظروف  ظل  يف  واملهددة  املتاحة  املياه  موارد  بن 

والطلب املتزايد عليها باستمرار من مختلف قطاعات التنمية. 

يجب التعامل مع هذا التحدي يف إطار رفع القدرة عى مقاومة 

تغر املناخ، تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن 

هذا الربنامج ما يي:

1. الحد من الفاقد يف املياه يف أنظمة تزويد املياه املنزلية

املياه  شبكات  وصيانة  تأهيل  إعادة  خالل  من  والري 

وتفعيل عملية تنفيذ القانون.

الطبيعية وأنظمة  املياه يف السدود  2. تعزيز سعة تخزين 

حجز وجمع املياه املختلفة.

خطة  وثيقة  يف  املقرحة  التكيف  وتدابر  برامج  تصنيف  تم 

العمل الوطنية لتشمل مختلف القطاعات االقتصادية  القابلة 

للتأثر بتغر املناخ. وتم وضع هدف اسراتيجي لكل قطاع مع 

اقراح عدد من الربامج االسراتيجية لكل هدف، أعطي كل منها 

رمزه املرتبط بالقطاع. وتتسم الربامج باملرونة من حيث التدابر 

واإلجراءات التي ميكن تنفيذها، عى النحو التايل:

1. التدابر القامئة عى السياسات.

2. التدابر القامئة عى التكنولوجيا. 

3.  التدابر القامئة عى الحشد االجتامعي.

4. التدابر القامئة عى الطبيعة.

5. التدابر القامئة عى التنمية االقتصادية.

تتميز الربامج والتدابر املقرحة يف خطة العمل الوطنية باملرونة 

الكافية ليتم تنفيذها من قبل املنظامت والشبكات واملجتمعات، 

مع رضورة أن تكون وثيقة خطة العمل الوطنية هي السياسة 

ظل  يف  تطويرها  يتم  أن  ميكن  والتي  التدابر  لهذه  املرجعية 

يف  ودمجها  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع  مختلف 

مختلف الخطط والسياسات القطاعية واالقتصادية.

العمل  لربنامج خطة  الناجح  التنفيذ  أن  إدراك  الروري  ومن 

الوطنية ال ميثل مسؤولية الحكومة وحدها، ولكنه يعتمد أيضاً 

عى املشاركة النشطة واملستمرة ملجموعة متنوعة من أصحاب 

املدين  واملجتمع  الفاعلة  املحلية  الجهات  ذلك  يف  مبا  العالقة 

والقطاع الخاص واملؤسسات البحثية األكادميية والبحثية ورشكاء 

التنمية الدولين.

1.3  إدارة مـــوارد الميـــاه 

العرض  يف  االستدامة  مبدأ  تعزيز  للقطاع:  االسراتيجي  الهدف 

والطلب عى املوارد املائية من خالل تدابر تحمل تغر املناخ.

 

والقدرة  مع  التكيف  وتطبيقات  مفاهيم  دمج  م1:  برنامج 
عى مقاومة تغر املناخ يف السياسات واالصالحات املؤسسية يف 

قطاع املياه.
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عى القائم  املياه  موارد  وسالمة  أمن  تخطيط  اعتامد   .5

منهجيات مقاومة تغر املناخ.  

برنامج م4:  تحسن كفاءة استخدام املياه من أجل التنمية 
املستدامة.

وخاصة  التنموية  األنشطة  لجميع  رئيسياً  مورداً  املياه  تعترب 

 – املناخ  تغر  الصحية. وسيضاعف  والرعاية  والصناعة  الزراعة 

السكاين  النمو  بسبب  املياه  موارد  تحدي شح  من   – مستقبالً 

كفاءة  تدابر  تصبح  أن  فيجب  لذا،  االقتصادية.  والتنمية 

اساسياً يف برامج إدارة موارد املياه وذلك  استخدام املياه نهجاً 

بهدف تعزيز القدرة عى تحمل تغر املناخ  وتحسن إنتاجية 

تطبيقها  سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  املياه.  استخدام 

ضمن هذا الربنامج ما يي:

مستويات جميع  عى  املياه  حصاد  تقنيات  تشجيع   .1

التنمية االقتصادية وعمليات استخدام املياه )يف البناء 

والزراعة والصناعة، إلخ ...( مبا بناسب الظروف املحلية 

املتعلقة بكل منها.

الري مثل  الري  أنظمة  يف  املياه  توفر  تقنيات  إدخال   .2

مراعاة  مع  الليي  والري  الدقيق  والرش  بالتنقيط 

التأثرات البيئية املحتملة عى متلح الربة.

املستوى  عى  املياه  كفاءة  تكنولوجيا  استخدام  تعزيز   .3

املنزيل واألعامل التجارية يف املناطق الحرية والريفية.

وادي يف  املزارعن  لصغار  التكيف  قدرة  تعزيز   .4

بهدف  املياه  مستخدمي  جمعيات  خالل  من  األردن 

زيادة استخدام املياه املعالجة ألغراض الري.

تدابر واعتامد  السلوك  وتغير  املجتمع  وعي  زيادة   .5

السلوك  تغير  مبادرات  خالل  من  املياه  عى  الحفاظ 

املجتمعي يف استخدام  املياه والرصف الصحي والنظافة.

التقليدية يف  املياه غر  برنامج م5:  تحسن مساهمة موارد 
املوازنة املائية الوطنية.

يهدف هذا الربنامج إىل زيادة مساهمة موارد املياه غر التقليدية 

3. الحد من استخدام املياه الجوفية للري وتعزيز تقنيات

إعادة تغذية مصادر املياه مبا يف ذلك اآلليات املستحدثة 

الخاصة بتغذية املياه الجوفية.

الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  يف  االستمرار   .4

املياه  لتوفر  كأداة  واملرتفعات  األردن  وادي  يف  املعالجة 

والحفاظ عى املياه العذبة.

 

برنامج م3: رفع قدرة تكيف خدمات ومرافق املياه مع تغر 
املناخ.

املناخ  تغر  مقاومة  منهجيات  إدخال  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

مثل  املياه،  الخاصة مبرافق وخدمات  التكيف  قدرات  لتحسن 

املياه  تحلية  ومحطات  الصحي  الرصف  مياه  معالجة  محطات 

ومرافق توزيع املياه إذ تعترب حامية مرافق وخدمات املياه من 

رئيسياً  هدفاً  منها  والحد  املناخ  لتغر  والبيئية  السلبية  اآلثار 

لتعزيز استدامة البنية التحتية للمياه يف األردن. تشمل التدابر 

الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. إجراء دراسات مقاومة آثار تغر املناخ ملرافق وخدمات

مرافق  إدارة  خطط  يف  أدواتها  وإدماج  العاملة  ملياه 

املياه  سالمة  خطط  تطوير  خالل  من  املياه  وخدمات 

املبنية عى منهجية مقاومة تغر املناخ وأدوات تقييم 

امللزمة  البيئية  لإلدارة  األخرى  واألدوات  البيئي  األثر 

قانونياً.

للفيضانات املعرضة  للمناطق  وطنية  خريطة  إعداد   .2

 وتوظيفها كأداة لتقييم املخاطر وتوجيه صانعي القرار 

وخدمات  مرافق  إلنشاء  املناسبة  املواقع  يخص  فيام 

مياه جديدة.

خالل من  املياه  وخدمات  مرافق  وكفاءة  أداء  تعزيز   .3

الفاقد  تقليل  بهدف  القدرات  وبناء  التقنيات  تحسن 

من املياه.

تحسن يف  العالقة  وأصحاب  املجتمع  مشاركة  تعزيز   .4

خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة، وذلك لتقوية 

التامسك االجتامعي وتعزيز الثقة بن املجتمع ومرافق 

التكيف  مبادرات  وتقديم  الخدمات  تقديم  يف  املياه 

املجتمعي مع تغر املناخ.
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إدارة  تدابر  الفيضانات من خالل  آثار  2. تحسن مواجهة 

منها  للحد  التحتية  البنية  وتعزيز  الفيضانات،  مخاطر 

وتدابر االستجابة الفعالة حال وقوعها.

لجميع الفيضانات  مبخاطر  خاصة  خرائط  إعداد   .3

 املناطق الحرية والريفية يف األردن وتحديد النقاط  

البنية  مراقبة مستمرة وتحسن  تتطلب  التي  الساخنة 

التحتية وعمليات الطوارئ املرافقة لها. 

التكتل ودعم  املشورة  لتقديم  داعمة  أدوات  تطوير   .4

قي سبيل تحقيق التوازن بن العرض والطلب عى املياه 

املخاطر  مبادئ  باستخدام  وذلك  مستدامة،  بطريقة 

واالستخدامات املختلفة واألمن املايئ وضامن التزويد.

التبخر  من  للحد  الالزمة  التكنولوجية  الحلول  تحديد   .5

من أحواض املياه السطحية الرئيسية الناجم عن تغر 

املناخ.

مستوى  عى  املائية  املوارد  إدارة  برامج  دعم  م7:   برنامج 
املائية عرب  املوارد  إدارة  ذلك  املائية مبا يف  واألحواض  املساقط 

الحدود. 

يهدف هذا الربنامج إىل إدارة موارد املياه السطحية والجوفية 

جميع  تشمل  التي  املياه  مساقط  إدارة  منهجية  باستخدام 

التي  البيئي  النظام  خدمات  عى  والحفاظ  البيئية،  العنارص 

ما  املناخ وخاصة  تغر  بتأثرات  املهددة  املياه  توفرها مساقط 

درجات  وارتفاع  األمطار  هطول  مستويات  بانخفاض  يتعلق 

الحرارة. يتمثل الهدف االسراتيجي هنا بحامية وصون وإستعادة 

تطبيقها  سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  املائية.  املساقط 

ضمن هذا الربنامج ما يي:

بتغر  السطحية  املياه  أحواض  تأثر  قابلية  مدى  حديد   .1

املناخ ووضع  تدابر التكيف املطلوبة.

بتغر  الجوفية  املياه  أحواض  تأثر  قابلية  مدى  تحديد   .2

املناخ ووضع تدابر التكيف املطلوبة.

3. إعادة تأهيل وترميم  مساقط املياه الرئيسية يف األردن 

املياه  تغذية  وإعادة  السطحية  املياه  حفظ  لتعزيز 

الجوفية.

لزيادة موارد املياه العذبة للري واالستخدام الصناعي واملنزيل. 

ستساعد هذه املساهمة يف توفر املزيد من موارد املياه العذبة 

أكرث  عامل  بالحياة يف  املرتبطة  الصحي  الرشب والرصف  لغايات 

حرارة وأكرث عرضة لألمراض. تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم 

تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

وخاصة التقليدية  غر  املياه  مصادر  استخدام  تشجيع   .1

مياه الرصف الصحي املعالجة لالستخدامات غر املنزلية.

مياه  معالجة  محطات  استخدام  ونطاق  عدد  زيادة   .2

الرصف الصحي الالمركزية يف املناطق الريفية. 

3. تشجيع برامج  تحلية مياه الرشب والري.

4. التشجيع عى تجميع مياه األمطار يف املناطق الحرية

من عى أسطح املنازل وإعادة استخدام املياه الرمادية 

لدعم  املنزيل  املستوى  وعى  املؤسسات  مستوى  عى 

األرس واملجتمعات األكرث عرضة آلثار تغر املناخ.

بطريقة املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  بدائل  تشجيع   .5

اإلدارية  واملناطق  التجمعات  مستوى  عى  الالمركزية 

الفرعية.

األمطار  بهطول  املبكر  اإلنذار  أنظمة  تحسن  م6:  برنامج 
والحد من مخاطر الفيضانات.

يهدف الربنامج إىل معالجة أحد املخاطر الرئيسية لتغر املناخ يف 

األردن والذي يتمثل يف زيادة معدل الفيضانات بسبب هطول 

األمطار الغزيرة وعدم انتظامها مام يتسبب يف مخاطر مبارشة 

توقع  ومع  التحتية.  والبنى  واملمتلكات  واملعيشة  األرواح  عى 

عى  العمل  فالواجب  املستقبل،  يف  الظواهر  هذه  مثل  زيادة 

الرئيسية  التدابر  تشمل  منهجي.  بشكل  الخطر  هذا  معالجة 

التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. تحسن قدرات الرصد الجوي يف التنبؤ باألحوال الجوية

عى املدى الطويل والقصر لتعزيز رسعة اتخاذ القرار 

املربطة  الشديدة  الطقس  بإدارة حوادث  يتعلق  فيام 

بتغر املناخ.
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وزارة  يف  املناخ  تغر  وإدارات  وحدات  قدرات  تعزيز   .5

الزراعة واملركز الوطني للبحوث الزراعية.

برنامج ز2: تحسن أنظمة إدارة الجفاف.

والفنية  املؤسسية  القدرات  تحسن  إىل  الربنامج  هذا  يهدف   

للمؤسسات العامة املكلفة مبتابعة ظاهرة الجفاف وإدارتها يف 

بحدوث  املبكر  اإلنذار  أنظمة  توفر  عى  قادرة  لتكون  األردن 

تشمل  الظاهرة.  لتلك  واالستجابة  االستعداد  وتعزيز  الجفاف 

التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. تعزيز فعالية أنظمة إدارة الجفاف القامئة يف وزاريت املياه

املناخ  تغر  مع  بالتكيف  مبارشة  ربطها  مع  والزراعة 

والقدرة عى تحمله.

عن  املزارعن  لتعويض  املتاحة  املالية  املوارد  تعزيز   2

تأثرات الجفاف.

3. توفر برامج دعم وحوافز ملنع انهيار اإلنتاج الحيواين يف

 ظروف الجفاف .

للمزارعن  األصيلة  واملعارف  املحلية  التقاليد  استخدام   .4

للتكيف مع تغر املناخ أثناء فرة الجفاف.

برنامج ز3: تحسن كفاءة أنظمة الري.

يعد تعزيز كفاءة أنظمة الري من أهم أهداف الزراعة القادرة 

إىل  الربنامج  هذا  ويهدف  األردن.  يف  املناخ  تغر  تحمل  عى 

تعزيز هذه الفعالية من خالل التدخالت املختلفة عى مستوى 

سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  واملامرسات.  الترشيعات 

تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. تطوير برامج مراقبة الربة-املياه-النباتات )مثل: التنبؤات 

البيئية والزراعية، االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 

الجغرافية، واجهزة قياس النتح، ألخ ...(.

2. تبني تقنيات حصاد املياه وتشجيع إعادة استخدام املياه 

استخدام  كفاءة  وتحسن  الزراعة  يف  املعالجة  العادمة 

4. تحسن جودة املياه السطحية والجوفية من خالل تفعيل 

تنفيذ القوانن ملنع االهامل والحد من التلوث وتحفيز 

جهود تنظيف وترميم املساقط واألحواض املائية.

النظم وإستعادة  لصون  الالزم  املايئ  التزويد  ضامن   .5

 اإليكولوجية املرتبطة باملاء، مبا يف ذلك الغابات واألرايض 

الرطبة واألنهار وأحواض املياه الجوفية والبحرات.

6. تطوير خطط إدارة واقعية للمساقط املائية عرب للحدود،

 والتي يتم تقاسمها مع البلدان املجاورة وال تتضمنها 

االتفاقيات السياسية بشكل مستدام أو فعال.

 

الغــذائي واألمــن  الزراعــة    2.3

الزراعة  وإنتاجية  استدامة  تعزيز  للقطاع:  االسراتيجي  الهدف 

وتحسن األمن الغذايئ من خالل تدابر رفع القدرة عى تحمل 

آثار تغر املناخ.

برنامج ز1:  إدماج القدرة عى تحمل تغر املناخ يف السياسات 
واإلصالحات املؤسسية يف القطاع الزراعي.

يهدف هذا الربنامج إىل إدخال نهج هيكي للقدرة عى تحمل 

القانونية  املستويات  عى  الزراعي  القطاع  يف  املناخ  تغر  آثار 

وزارة  عى  خاص  بشكل  الركيز  مع  واملؤسسية  والسياسية 

الزراعة. تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا 

الربنامج ما يي:

1. إعداد وتنفيذ الخطة االستثامرية للزراعة لتعزيز القدرة

عى تحمل تغر املناخ.

للتخفيف  املزارع  اقتصادية عى مستوى  تقديم حوافز   .2

من آثار تغر املناخ ودعم برامج التكيف.

3. تفعيل قوانن استخدام األرايض ملنع التوسع الحري يف

األرايض الزراعية.

الركيز مع  العمل  خطط  وتنفيذ  الترشيعات  تعديل   .4

عى االسراتيجيات االجتامعية واالقتصادية التي تهدف 

إىل مواجهة اآلثار الزراعية لتغر املناخ.
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تقنيات الحراثة املحافظة عى الربة واملامرسات املالمئة 

لألرايض البور(.

2. إنشاء تعاونيات مجتمعية مسؤولة عن تنظيم استخدام

املراعي وحقوق الرعي.

املوازنة ما بن األعالف والرثوة القائم عى  زيادة نظام   .3

الحيوانية من حيث تعزيز إنتاجيتها واملحافظة عليها.

4. تعميم طرق الزراعة املحافظة عى املوارد لزيادة إنتاج 

األصناف  باستخدام  الجافة  املناطق  القمح والشعر يف 

املحسنة .

برنامج ز6: تعزيز إنتاجية برامج إدارة املراعي.

يهدف هذا الربنامج إىل تقديم خيارات إدارة املراعي املبنية عى 

رفع القدرة عى تحمل تغر املناخ يف البادية األردنية وغرها من 

املراعي شبه الجافة وصوالً إىل حامية إنتاجية املراعي من خالل 

تشمل  املجتمعية.  واملشاركة  املستدام  االستخدام  منهجيات 

التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

املراعي. مناطق  يف  والدخل  العيش  سبل  تنويع  دعم   .1

الرعوية. للمحميات  املستدامة  اإلدارة  تحسن   .2

3. تحديد أفضل املواقع املالمئة لتطبيق مفهوم الحمى يف

إدارة املراعي واألرايض الجافة.

برنامج ز7: تحسن اإلنتاجية املستدامة للسالسل الغذائية.

يف  الزراعي  القطاع  مساهمة  تحسن  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

األمن الغذايئ وتعزيز االكتفاء الذايت يف ظل ظروف تغر املناخ 

سلسلة  الربنامج  يستهدف  الطارئة.  الظروف  مواجهة  ويف 

إنتاج  استمرارية  لضامن  الزراعي  والتسويق  اإلنتاج  قيمة 

التكيف  مع  املحلية  لألسواق  والكايف  التكلفة  منخفض  الغذاء 

سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  املناخ.  تغر  تحديات  مع 

تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

مع مستدامة  بطريقة  الغذائية  السالسل  كفاءة  تعزيز   .1

 الحد من خسائر ما بعد الحصاد وهدر الطعام وزيادة 

الرثوة  إنتاجية  وتحسن  النيروجن  استخدام  كفاءة 

الحيوانية.

املياه والتوسع بربامج الري بالتنقيط يف املناطق املروية.

3. تحسن طرق تخزين املياه يف الربة واالحتفاظ بها لزيادة 

املياه املتوفرة للنبات من خالل تحسن مستوى تشبع 

الربة باملياه.

لنمو الحرجة  املراحل  يف  التكميي  الري  استخدام   .4

 املحاصيل من خالل حصاد مياه األمطار وأنظمة إدارة 

مياه األمطار عى مستوى املزرعة.

اإلدارة تعزيز  خالل  من  الربة  انجراف  من  الحد   .5

 املجتمعية من قبل صغار املزارعن يف املناطق الريفية،  

باستخدام تدابر التكيف القامئة عى النظام اإليكولوجي 

)EbA( وتقنيات حصاد مياه األمطار.

برنامج ز4: التحول إىل املحاصيل ذات الكفاءة املائية العالية.

والروري  التدريجي  التحول  دعم  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

العالية واستخدام  املائية  الكفاءة  املحاصيل ذات  استخدام  إىل 

تقنيات الري والزراعة ذات الكفاءة العالية يف األرايض الزراعية 

املالمئة وضمن األطر الزمنية املناسبة. تشمل التدابر الرئيسية 

التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. إدخال وتنويع املحاصيل ذات الكفاءة املائية واإلنتاجية

وامللوحة  الجفاف  تحمل ظروف  والقادرة عى  العالية، 

وارتفاع الحرارة )الزراعة الذكية مناخياً(.

خالل من  والحصاد  املحاصيل  زراعة  مواقيت  تعديل   .2

إنتاج وتطوير التقويم املناخي الزراعي.

اإلنتاجية  واألنظمة  املائية  الزراعة  أنظمة  دعم  ز5:  برنامج 
الزراعية املرنة األخرى.

يهدف هذا الربنامج إىل تعزيز مساهمة تقنيات تقليل االحتياجات 

املائية للزراعة مع الركيز بشكل خاص عى الزراعة املائية من 

خالل توفر األطر الناظمة والتقنيات املناسبة والقدرات الكافية 

التدابر  تشمل  األردن.  يف  التكنولوجيا  هذه  استخدام  لتعميم 

الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

)مثل املوارد  عى  املحافظة  الزراعة  استخدام  تشجيع   .1

 / املقتصدة   / والصفرية  والحيوية  العضوية  الزراعة 
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5. نفيذ املنهجيات القامئة عى النظام اإليكولوجي للتكيف

واستعادتها  عليها  والحفاظ  املتدهورة  املوائل  وحامية 

بشاركة محلية فعالة.

ومشاركة  الخراء  التحتية  البنية  استخدام  ت2:  برنامج 
املجتمع املحي يف إعادة تأهيل واستعادة األنظمة اإليكولوجية.

التحتية  البنية  تقديم وتنفيذ خيارات  إىل  الربنامج  يهدف هذا 

الخراء الستعادة املوائل وإعادة تأهيلها يف املناطق الحساسة 

بيئياً واملناطق عالية التأثر بتغر املناخ. يعد مبدأ البنية التحتية 

و  حلول  لتوفر  والعمل   الجهد  لتكثيف  هاماً  خياراً  الخراء 

فرص عمل موجهة لحامية وصون التنوع البيولوجي واستدامة 

خدمات األنظمة البيئية من خالل الحلول القامئة عى الطبيعة. 

تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج 

ما يي:

بيئياً  الحساسة  الرئيسية  املوائل  الستعادة  برامج  تنفيذ   .1

مثل الغابات والشعاب املرجانية بالتعاون مع املنظامت 

غر الحكومية واملجتمعات املحلية.

املسؤولية  برامج  ضمن  الخاص  القطاع  دور  تعزيز   .2

االجتامعية للرشكات )CSR( لدعم تدابر البنية التحتية 

الخراء املتعلقة باألنظمة اإليكولوجية وأنشطة تكيف 

التنوع البيولوجي.

املحلية املعارف  وتحليل  وتوثيق  وتصنيف  جمع   .3

التقليدية بشأن األنظمة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

فيام يتعلق بتوقعات وتنبؤات تغر املناخ الستخدامها 

الخراء ضمن  التحتية  البنية  تكيف  برامج  تطوير  يف 

أطر التشاركية املجتمعية.

برنامج ت3: تعزيز قدرة خدمات األنظمة اإليكولوجي عى 
التكيف مع ومقاومة تأثرات تغر املناخ الشديدة طويلة األجل.

املستدام لخدمات  االستخدام  إىل تشجيع  الربنامج  يهدف هذا 

األنظمة اإليكولوجية ضمن االنظمة واملوائل الرئيسية يف األردن 

بهدف تعزيز قدرتها عى التكيف مع تأثرات تغر املناخ. تشمل 

التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. وضع خطة وطنية للتخفيف من حدة حرائق الغابات مبا 

وخدمات البيولوجي  التنوع   3.3  

 النظم اإليكولوجية

عى  القائم  التكيف  استخدام  للقطاع:  االسراتيجي  الهدف 

التكيف  عى  القدرة  لتعزيز  الخراء  التحتية  والبنية  الطبيعة 

مع تغر املناخ يف األنظمة اإليكولوجية وحامية خدماتها.

األنظمة  عى  القائم  التكيف  نطاق  زيادة   ت1:  برنامج 
املحمية  املناطق  املناخ يف  القائم عى  والتخطيط  اإليكولوجية 

واملناطق الهامة بيئياً.

 
عى  القامئة  الحلول  وتعزيز  تقديم  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

املناخ واالستخدام املستدام  للتكيف مع تغر   )NbS( الطبيعة

أدوات  وتنفيذ  تحديد  ذلك  سيشمل  البيئي.  النظام  لخدمات 

املناسبة    )EbA( اإليكولوجي  النظام  عى  القامئة  التكيف 

وخصوصاً يف املناطق املحمية واملناطق الهامة ضمن نظم إدارة 

مناطق  الحلول عى  تعميم هذه  وبهدف  قبل  وذلك  مناسبة، 

تطبيقها  سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  األردن.  أخرى يف 

ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. إجراء مراجعة شاملة للشبكة الوطنية للمناطق املحمية 

األنظمة  من  والتحقق  تحديد  إىل  تهدف  بحيث 

وتوسيع  املناخ،  تغر  آلثار  عرضة  األكرث  اإليكولوجية 

املحمية   املناطق  محيط  يف  والصون  الحامية  جهود 

قدرات  لتعزيز  رئيسية  كآلية  آمنة  مناطق  وإنشاء 

التكيف للمناطق البيئية الهامة والحساسة.  

2. تحديد ورسم خرائط لألنواع النباتية والحيوانية “املعرضة

لتغر املناخ” وموائلها مبا يف ذلك  العالقات التي تربطها 

مع رضورة التحكم يف  انتشار األنواع الغازية مع إعداد 

األنواع  وصون  وحامية  ملراقبة  ونظام  وطنية  خطة 

القابلة للتأثر بالتغر املناخي.

لتغر الحساسة  للموائل  تكيف  إدارة  برامج  إعداد   .3

 املناخ يف املناطق املحمية واملناطق الهامة.

4. حامية املساقط املائية والغابات بهدف حفظ واستدامة  

الجريان الطبيعي للمياه السطحية وتحسن احتياطيات 

املياه الجوفية.

الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في األردن - 2022

41



ملنع  املوجهة   والصون  الحامية  تدابر  برنامج ت5: تحسن 
ظهور وانتشار األمراض الحيوانية املعدية.

النتشار  الكبر  الخطر  )كوفيد19-(  كورونا  جائحة  أظهرت 

إىل  الحيوانات  من  وانتقالها  املصدر  حيوانية  املعدية  األمراض 

املناخ.  تغر  املبارش يف ظل ظروف  التفاعل  اإلنسان من خالل 

مع  املستمرة  البرش  وتفاعالت  املطرد  السكاين  النمو  ويف ضوء 

األنواع الحيوانية الربية، يهدف هذا الربنامج إىل توقع ومعالجة 

حيوانية  معدية  أمراض  انتشار  احتامل  عن  الناشئة  املخاطر 

املصدر وانتقالها إىل السكان بسبب تأثرات تغر املناخ. تشمل 

التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. إعداد خرائط لجميع املوائل الخطرة التي تشمل وجود

الناقلة لألمراض الفروسية حيوانية املصدر مع  األنواع 

الرصد املستمر لهذه املوائل بهدف تقليل مخاطر ظهور 

طريق  عن  تنتقل  التي  املعدية  األمراض  من  املزيد 

الحيوانات يف املستقبل.

2. تحسن ترابط واتصال املوائل الطبيعية من خالل ربط 

املناطق املحمية الحالية وإنشاء مناطق جديدة ضمن 

تفاعل  كمناطق  تعريفها  سيتم  التي  الجغرافية  األطر 

محتملة بن اإلنسان والحيوان. 

تطوير البحث امليداين ورصد مدى قابلية تأثر  برنامج ت6: 
األنظمة اإليكولوجية بتغر املناخ.

يهدف هذا الربنامج إىل تحسن قدرات البحث العلمي ملراقبة 

املناخ وتحليل  تغر  اإليكولوجية يف ضوء  األنظمة  التغرات يف 

املناخ يف األردن،  تلك األنظمة واملوائل واألنواع املعرضة لتغر 

ومن ثم تقديم البيانات امليدانية كأدلة علمية مساندة. ستوفر 

التدابر املنفذة يف ضمن هذا الربنامج املعلومات الالزمة لدعم 

تبني  إىل  وصوالً  واملدراء  القرار  لصانعي  القرار  اتخاذ  عملية 

القرارات الصحيحة يف الوقت املناسب. تشمل التدابر الرئيسية 

التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

تغر تأثرات  حول  رصد  وبرامج  بحثية  دراسات  إجراء   .1

والبحرية  الربية  اإليكولوجية  األنظمة  عى  املناخ 

والتنوع البيولوجي املرتبط بها وبشكل عام.

املوارد  وتخصيص  والتدريب  املخاطر  تحديد  ذلك  يف 

منظامت  وإرشاك  واملعرفة  الوعي  وزيادة  الالزمة 

املجتمع املدين.

الطبيعية  املائية  واملساقط  الرطبة  األرايض  حامية   .2

تدابر  وتعزيز  املناخ  تغر  لتأثرات  املعرضة  الرئيسية 

اإللزام بالقانون .

3. وضع تدابر حامية للتأكد تقليل تأثر األحداث املناخية

 الشديدة عى األنظمة اإليكولوجية الهشة.

4. وضع إطار مبديئ يجمع بن برامج التحريج ومنهجيات

 إعادة التشجر املبنية عى البيئة واملشاركة املحلية. 

واملوائل  األنواع  وتعزيز  الصون  تدابر  تحسن  برنامج ت4: 
املهددة بتغر املناخ.

الرئيسية  واألنواع  املوائل  تحديد  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

خاصة  حامية  تدابر  ووضع  األردن  يف  املناخ  لتغر  الحساسة 

عى  وتأثرها  املناخية  الظروف  يف  التغرات  االعتبار  يف  تأخذ 

األنواع الحية الحساسة املختلفة بهدف حاميتها من االنقراض. 

تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج 

ما يي:

الرئيسية اإليكولوجية  األنظمة  قامئة  وتحديد  تحديث   .1

شديدة الحساسية لتغر املناخ.

املؤرشة  األنواع  الستهداف  واضح  بحثي  إطار  وضع   .2

من  اإليكولوجية  واألنظمة  والنباتات  الحيوانات  من 

أجل الوصول إىل فهم أفضل لتأثرات تغر املناخ عليها 

وتطبيق تدابر التكيف املالمئة لها.

اإليكولوجية األنظمة  واستعادة  إلنعاش  خطط  وضع   .3

واألنواع الحيوانية والنباتية املهددة بشدة بسبب تغر 

خارج  واضحة  حامية  نظم  تطوير  ذلك  يف  مبا  املناخ 

املناطق املحمية وبرامج اإلكثار يف األرس وبرامج إعادة 

توطن األنواع وبرامج استعادة األنظمة اإليكولوجية.

4. تعزيز تنفيذ األطر القانونية واملؤسسية لربامج التخطيط 

والحفاظ عى التنوع البيولوجي، وال سيام ضمن إطار 

عملية تقييم األثر البيئي.
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1. تبني مبادرات ودراسات لجمع وتوفر البيانات املطلوبة

تأثره  ومدى  ترايث  مورد  كل  بخصوص  الفهم  وتحسن 

بتغر املناخ.

موجهة مستدامة  وخطط  سياسات  وتعميم  تطوير   .2

 لتكيف الراث العمراين واآلثري مع تغر املناخ.

الثقايف الراث  3. تطوير وتعميم سياسات وخطط لحامية 

غر املادي والتكيف مع تغر املناخ ودعم املجتمعات 

موارد  عيشها عى  وسبل  تعتمد سالمتها  التي  املحلية 

الراث الثقايف.

وتأمن  الراث  قيمة  إلثبات  املتاحة  الفرص  استغالل   .4

واملواقع  العمراين  الراث  وصون  لحفظ  الالزمة  املوارد 

األثرية والراث غر املادي.

5. تحسن مستويات التواصل والتنسيق  بن مختلف

مبا  الوطني،  الجهد  هذا  للمشاركة يف  العالقة  أصحاب 

وكذلك  الحكومية  وغر  الحكومية  املنظامت  ذلك  يف 

املؤسسات الدولية.

 
4.3  قطاع الصحة 

للقطاع  التكيف  قدرة  تعزيز  للقطاع:  االسراتيجي  الهدف 

الصحي ملعالجة اآلثار الصحية الناجمة عن تغر املناخ واألمراض 

املعدية املستجدة .

عى  املحتملة  املخاطر  فهم  مستوى  تحسن  ص1:  برنامج 
قطاع الصحة بسبب تغر املناخ.

بالتأثرات  الجامعية  املعرفة  تعزيز  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

لألفراد  الصحية  الظروف  عى  املناخ  لتغر  واملسجلة  املحتملة 

جهود  حشد  عى  الربنامج  يعمل  أن  يجب  واملجتمعات. 

الدراسات وجمع  العالقة إلجراء  والخرباء من ذوي  املؤسسات 

املشاهدات املتعلقة بتأثرات تغر املناخ عى الصحة من حيث 

املتعلقة  املعدية  األمراض  ظهور  أو  املتغرة  املناخية  الظروف 

سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  األردن.  يف  املناخ  بتغر 

تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

لقابلية الخاصة  التقييامت  الالزمة إلجراء  القدرات  بناء   .1

تعرض القطاع الصحي آلثار التغر املناخي.

2. تعزيز القدرات الحالية للمعاهد البحثية إلجراء البحوث

اإليكولوجية  األنظمة  عى  املناخ  تغر  تأثرات  حول 

والتنوع البيولوجي يف األجزاء البحرية والربية.

3. إنشاء برنامج شامل لرصد آثار تغر املناخ عى األنظمة 

الركيز  مع  البيولوجي  والتنوع  الرئيسية  اإليكولوجية 

املعلومات  نظام  مثل  حديثة  تقنيات  استخدام  عى 

الجغرافية.

4. إجراء دراسات بحثية حول تأثر زيادة تركيز ثاين أكسيد 

الكربون عى األنظمة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

األنواع  وانتشار  الحيوية  الكتلة  إنتاج  عى  وتأثراته 

الغريبة الغازية. 

5. دعم املؤسسات البحثية الوطنية والجامعات واملنظامت

األنظمة  مجال  يف  العاملة  األخرى  الحكومية  غر 

بهدف  البيولوجي  التنوع  وصون  وحامية  اإليكولوجية 

تيسر ودعم البحث متعدد التخصصات حول تأثر تغر 

املناخ عى هذا القطاع .

6. زيادة وحشد املوارد املتاحة لتنفيذ ورصد االسراتيجيات

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

برنامج ت 7:  تعزيز التكيف مع تغر املناخ يف قطاع الراث 
الطبيعي والثقايف: 

إىل  الثقايف  الراث  قطاع  محور  ضمن  املقرحة  التدابر  تهدف 

تحقيق أربعة أهداف: )ا( بناء القدرة عى التكيف ضمن قطاع 

الراث يف ضوء اآلثار الحالية واملستقبلية لتغر املناخ، )ب( الحد 

حامية  )ج(  املناخ،  لتغر  واألثري  العمراين  الراث  تعرض  من 

املجتمعات وأصول الراث الثقايف غر املادي من الضياع، و)د( 

الناس وكوكب األرض  الرعاية  الفرص املمكنة  لتحقيق  تحديد 

عى حد سواء.

متثل هذه الخطة املرة األوىل يعرب فيها األردن عن عن اعتباره 

لتأثر تغر املناخ عى الراث الثقايف واملوارد الكامنة فيه والتي 

متكنه من املساعدة يف التكيف مع آثار تغر املناخ والتخفيف 

الرئيسية للمي قدماً ضمن  التايل يشمل املحاور  من حدته.  

القطاع:
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املعززة  الخراء  التحتية  البنية  تدخالت  دعم  ح1:  برنامج 
لقدرة تحملها آلثار تغر املناخ ضمن املناطق الحرية.

التحتية  البنية  تدابر  وتطبيق  إدخال  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

الخراء يف املناطق الحرية عى مستويات األحياء و مبشاركة 

املجتمع بهدف التعامل مع قابلية التأثر بتغر املناخ من خالل 

تدخالت قامئة عى مبادئ االستدامة ضمن املناطق الحرية. 

تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج 

ما يي:

يف الطبيعية  املائية  واملسطحات  املجاري  عى  الحفاظ   .1

واستكشاف  تدفقها  إدامة  من   الحرية  املناطق 

إمكانية إنشاء مجاري مائية جديدة.

آثار تقليل  عى  القادرة  البناء  وعنارص  تقنيات  إدخال   .2

الطلب  تقليل  وبالتايل  الحرارة،  زيادة  مثل  املناخ  تغر 

عى الطاقة للتربيد.

األرايض استخدام  تخطيط  أنظمة  تأخذ  أن  من  التأكد   .3

واملشاهد الطبيعية يف املناطق الحرية آثار تغر املناخ 

البيئية الحرية  النظم  والحاجة إىل استدامة خدمات 

يف االعتبار.

4. التشجيع عى حصاد مياه األمطار من عى أسطح املنازل

يف املناطق الحرية.

مؤسسات  قبل  من  وإدارتها  الرفيهية  املتنزهات  إنشاء   .5

.)CBOs( املجتمع املحي

الحرية. املناطق  يف  األسطح  زراعة  وتحفيز  تشجيع   .6

الكوارث  ملخاطر  االستعداد  مستوى  تعزيز  ح2:  برنامج 
املتعلقة بتغر املناخ يف املناطق الحرية.

للبلديات  املؤسي  االستعداد  تعزيز  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

املتعلقة  واملخاطر  الكوارث  وإدارة  لتوقع  املجتمع  ومنظامت 

تشمل  الحرية.  املناطق  يف  الفيضانات  سيام  ال  املناخ،  بتغر 

التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

املدن يف  للفيضانات  املعرضة  للمناطق  خرائط  إعداد   .1

لتقليل  السيول  بديلة لجريان  وتصميم طرق وممرات 

املخاطر.

الالزمة لحامية  العام باإلجراءات  الرأي  2. توعية وتعريف 

الصحة من اآلثار السلبية لتغر املناخ.

املناخ  بتغر  املتعلقة   األمراض  مكافحة  برامج  تطوير    .3

األرصاد  خدمات  باستخدام  املراقبة  أنظمة  وتطوير 

زمان  أي  يف  األمراض  ناقالت  مكافحة  بهدف  الجوية 

ومكان.

مثل  الصحة،  لحامية  مفيدة  جديدة  مؤرشات  تحديد   .4

البنفسجية،  فوق  األشعة  ومؤرش  الهواء،  جودة  مؤرش 

بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة.

5.  تطوير طرق وأدوات جديدة لالستعداد والتعامل والتعايف

أدوات  مثل  املناخ،  بتغر  املتعلقة  األمراض  تفيش  من 

أنظمة اإلنذار املبكر القامئة عى املعلومات البيئية.

برنامج ص2: تعزيز قدرة التكيف لقطاع الصحة مع تغر 
املناخ.

الرامية  الوطنية  الجهود  استكامل  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

كورونا  آثار جائحة  معالجة  الصحي عى  القطاع  قدرة  لتعزيز 

)كوفيد19-(، وذلك من خالل تطوير معارف وقدرات جديدة 

الحتواء اآلثار الصحية الحالية واملتوقعة الناتجة عن تغر املناخ 

انتشار  إمكانية  أو  الشديدة  الطقس  أحداث  تأثرات  بسبب 

األمراض املعدية املتعلقة بتغر املناخ. تشمل التدابر الرئيسية 

التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

مجال يف  الرسيع  والتدخل  املبكر  لإلنذار  نظام  إنشاء   .1

عتبة  املتغرات  بعض  تتجاوز  عندما  العامة  الصحة 

محددة.

والرعاية العامة  الصحة  مجال  يف  العاملن  قدرات  بناء   .2

الصحية  الحاالت  وعالج  وتشخيص  لرصد  الصحية 

حيث  من  واملتغرة  املناخ  تغر  تأثرات  عن  الناتجة 

حدوثها ومواسمها ونطاقها الجغرايف.

5.3  القطاع الحضري 

الهدف االسراتيجي للقطاع: تعزيز قدرة تحمل الهيكل الحري 

لتأثرات تغر املناخ ودعم التوسع الحري املستدام.
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6.3  إدارة المناطق الساحلية

االجتامعية  األطر  قدرة  تحسن  للقطاع:  االسراتيجي  الهدف 

والطبيعية واالقتصادية للمناطق الساحلية عى تحمل تأثرات 

تغر املناخ.

برنامج س1: تعزيز االستخدام املستدام للمحميات البحرية 
للتكيف مع تغر املناخ .

يهدف هذا لربنامج إىل تعزيز الهياكل اإلدارية وأهداف املناطق 

املحمية البحرية بهدف تحسن قدرتها عى تحمل تغر املناخ 

كجزء ال يتجزأ من خطط إدارتها. تشمل التدابر الرئيسية التي 

سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

القدرة لتحديد  املوقع  مستوى  عى  بحوث  إجراء   .1

االستيعابية للمناطق املحمية البحرية واملناطق البحرية 

الحساسة بيئياً.

2. تعديل خطة إدارة محمية العقبة البحرية لتشمل تدابر

وإجراءات التكيف مع تغر املناخ.

تحمل  عى  املرجانية  الشعاب  قدرة  تعزيز  س2:  برنامج 
تأثرات تغر املناخ.

املرجانية  الشعاب  موائل  قدرة  زيادة  إىل  الربنامج  يهدف هذا 

يف العقبة عى تحمل اآلثار القامئة واملحتملة لتغر املناخ مبا يف 

البحر.  مياه  وزيادة حموضة  املرجانية  الشعاب  ابيضاض  ذلك 

تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج 

ما يي:

1. زيادة املعرفة بالعوامل التي تحدد قدرة النظام البيئي

للشعاب املرجانية عى تحمل  والتكيف مع تغر املناخ.

املرجانية الشعاب  حامية  عى  القامئن  قدرات  بناء   .2

معه  والتكيف  املناخ   تغر  تحمل  قدرتها عى  وتعزيز 

من خالل تطبيق نتائج البحوث املنفذة.

 برنامج س3:  استخدام منهجيات اإلدارة املتكاملة للمناطق 
الساحلية لتعزيز قدرة األنظمة اإليكولوجية البحرية عى تحمل 

تغر املناخ.

مياه وترصيف  تجميع  ألنظمة  املستمرة  الصيانة   .2

أثناء  املدن  يف  املناسب  بالترصيف  للسامح  األمطار 

حدوث الفيضانات.

برنامج ح3: تعزيز املشاركة املجتمعية عى املستوى الحري
 املحي ملواجهة  تغر املناخ.

يهدف هذا الربنامج إىل دعم األطر املؤسسية والتنظيمية الالزمة 

تغر  تأثرات  ومعالجة  تحديد  يف  املجتمع  مشاركة  لتحسن 

املناخ عى املستوى املحي يف املناطق الحرية. تشمل التدابر 

الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

السكنية األحياء  املحلية وشبكات  باملنظامت  االستعانة   .1

املناطق  لها يف  املناخ واالستجابة  تغر  لتحديد مخاطر 

الحرية عى أساس العمل التشاريك ودعم اإلجراءات 

املشركة.

2. تفويض البلديات يف املناطق الحرية بقيادة املبادرات

خالل  من  املناخ  تغر  ملخاطر  لالستجابة  املجتمعية 

تحديث هياكلها املؤسسية وبناء قدراتها.

برنامج ح4: تحسن كفاءة البناء للتكيف مع الحرارة املتزايدة 
يف املراكز الحرية

.

 يهدف هذا الربنامج إىل تطوير قدرة وكفاءة البناء ملواجهة آثار 

وتدابر  املستدام  والتربيد  العزل  املناخ من خالل تحسن  تغر 

كفاءة الطاقة إىل جانب تدخالت أخرى.  يتطلب تنفيذ الربنامج 

تعديالت يف قوانن وأنظمة البناء وغرها من السياسات واألطر 

التنظيمية الهادفة لتحسن معاير كفاءة املباين. تشمل التدابر 

الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

ورفع للطاقة  املوفرة  األجهزة  استخدام  عى  التشجيع   .1

الطاقة  لكفاءة  األمد  طويلة  بالفوائد  الوعي  مستوى 

املوفرة وأجهزة التوفر.

هذا  يف  واألنظمة  الترشيعات  عى  التعديالت  إجراء   .2

القطاع، مثل قوانن البناء، لتعكس مخاطر تغر املناخ 

ولتوجيه الناس نحو املباين العازلة لتقليل الطلب عى 

الطاقة.
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3. تعزيز أنظمة اإلنذار املبكر.

4. مراقبة ارتفاع مستوى سطح البحر عى طول ساحل

خليج العقبة.

7.3  قـدرة القطــاع االجتمــاعي
تغير  تحمل  على  االقتصادي 

المناخ

رأس  لدى  التكيف  قدرة  تحسن  للقطاع:  االسراتيجي  الهدف 

املال االجتامعي عى املستوين الوطني واملحي مع تأثرات تغر 

املناخ.

برنامج أ1: دمج مواجهة التغرات املناخية يف خطط التعايف 
االقتصادي والتنمية .

يهدف هذا الربنامج إىل دمج تدابر ومفاهيم التكيف مع تغر 

الوطني،  النمو االقتصادي عى املستوى  املناخ يف خطط تعايف 

حيث سيتم دمج برامج وتدابر خطة العمل الوطنية للتكيف 

التعايف  ذلك خطط  يف  مبا  الرئيسية  الوطنية  التنمية  يف خطط 

القدرة  رفع  وخطط  )كوفيد19-(،  كورونا  جائحة  من  األخر 

الوطنية لتحمل تغر املناخ يف األردن، وذلك يف ضوء الضغوط 

واإلمنائية  االقتصادية  والخطط  الالجئن  تدفق  عن  الناتجة 

سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  األجل.  متوسطة  الوطنية 

تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

لتنفيذ املبتكرة  التمويل  وخيارات  فرص  استكشاف   .1

والقدرة عى  املناخ  تغر  التكيف مع  وبرامج  مشاريع 

التحمل، رغم شح املوارد املحلية.

الدائري  واالقتصاد  األخر  االقتصاد  فرص  استكشاف   .2

جديدة  وظائف  لخلق  كوسيلة  األخر  واالبتكار 

املتنامي  القطاع األخر  ومستدامة خاصة للشباب يف 

)الطاقة، واملياه، والنفايات، والزراعة، إلخ ...(.

تأثرات  مع  التكيف  عى  املحلية  القدرة  تعزيز  أ2:  برنامج 
تغر املناخ من خالل خطط العمل املناخية املحلية.

مستوى  عى  املحلية  القدرات  زيادة  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

اإلدارة  منهجيات  استخدام  تحسن  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

البيئة  لحامية  كأداة   )ICZM( الساحلية  للمناطق  املتكاملة 

تغر  تأثرات  تحمل  عى  قدرتها  زيادة  إىل  باإلضافة  البحرية 

املناخ يف كل من العقبة والبحر امليت. تشمل التدابر الرئيسية 

التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

التوعية بشأن تأثرات تغر املناخ 1. تعزيز وتقوية برامج 

عى املناطق الساحلية، ومتكن املجتمعات من التعامل 

مع آثاره السلبية .

لآلثار عرضة  االكرث  اإليكولوجية  األنظمة  تحديد   .2

وإعداد  العقبة،  خليج  يف  املناخ  لتغر  الشديدة 

اسراتيجيات استجابة وخطط الطوارئ املناسبة.

3. وضع متطلبات خاصة بتغر املناخ ضمن رشوط تقييم

األثر البيئي ملشاريع التطوير الساحي.

4. بناء قاعدة بيانات مركزية تتضمن اسراتيجيات وخطط

وبرامج وتدابر محتملة للتكيف مع تغر املناخ باإلضافة 

إىل االستثامرات املزمعة ملنطقة العقبة. يجب أن تكون 

قاعدة البيانات هذه متاحة مجاناً للجمهور واملنظامت 

ذات االهتامم.

العقبة برية يف خليج  البحري من مصادر  التلوث  منع   .5

من أجل تقليل الضغط عى الشعاب املرجانية وجعلها 

أقل عرضة لخطر التعرض آلثار تغر املناخ. 

األنظمة  لحالة  واملراقبة  الرصد  قدرات  تعزيز  س4:  برنامج 
اإليكولوجية البحرية.

وبناء  القائم  العلمي  البحث  تطوير  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

قدرات رصد ومراقبة املؤرشات البيئية الخاصة بصحة األنظمة 

اإليكولوجية البحرية من حيث قابلية التأثر بتغر املناخ. تشمل 

التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. تعزيز قدرات محطات املراقبة الحالية يف العقبة وزيادة 

أعدادها وضامن تحديث وإدامة تدفق املعلومات مبا يف 

ذلك تلك املتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر.

اإليكولوجية  باألنظمة  الخاصة  البيانات  قاعدة  تعزيز   .2

واملوائل واألنواع يف املناطق الساحلية.

الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في األردن - 2022

46



توفر مساكن   تدعم  التي  الفقر  مكافحة  برامج  اعتامد   .2

الفقرة  للمجتمعات  الصغرة  املشاريع  ودعم  للفقراء 

خاصة مع مواسم الربودة الشديدة والظروف املناخية 

الحارة التي سادت يف العقد املايض.

3. تطوير أعامل اإلغاثة واملساعدات الطارئة.

برنامج أ4: حشد رأس املال االجتامعي للتكيف مع تغر املناخ.

الربنامج إىل تعزيز قدرات املجموعات واملنظامت  يهدف هذا 

والشبكات االجتامعية ذات العالقة القادرة عى حشد القطاعات 

االجتامعية مثل النساء والشباب واألطفال واألحزاب السياسية، 

وإرشاكهم يف أنشطة رفع قدرة تحمل تغر املناخ والتكيف معه 

التي  الرئيسية  التدابر  واملحي. تشمل  الوطني  املستوين  عى 

سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

يف  القرار  صانعي  بصفتهم  الشباب  قطاع  يف  االستثامر   .1

املستقبل وأصحاب العالقة الرئيسين  الذين سيساهمون 

يف التكيف مع تغر املناخ.

2. تعزيز قدرة موظفي وزاريت الشؤون االجتامعية والشباب

تغر  تحمل  قدرة  رفع  خدمات  وتقديم  تصميم  عى 

املناخ لدى النساء والفقراء.

املحي املجتمع  ملؤسسات  القيادية  القدرات  تعزيز   .3

)CBOs( يف مجال تغر املناخ.

4. إعداد جرد للتقنيات التقليدية ذات الصلة بالقدرة عى 

ضمن  الطبيعية  املوارد  إدارة  يف  املناخ  تغر  تحمل 

التقليدية  املعارف  واستخدام  والزراعة  املياه  قطاعي 

ضمن تدابر التكيف املحلية املتبناة.

يف  معها  والتكيف  املناخ  تغر  تأثرات  إدماج  أ5:  برنامج 
املناهج التعليمية.

يضمن هذا الربنامج إدماج تغر املناخ يف املناهج التعليمية بدًء 

من املراحل املبكرة وذلك يف سبيل إعداد املجتمعات للتكيف 

مع آثار تغر املناخ يف املستقبل. تشمل التدابر الرئيسية التي 

سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

التعليم وسائل  خالل  من  واملشاركة  الوعي  زيادة   .1

املحي  التأثر  قابلية  ملدى  وتحليل  لتقييم  واألفراد  املؤسسات 

املناخ  تغر  مع  املحي  للتكيف  خطط  وضع  مع  املناخ،  بتغر 

باستخدام منهجيات املشاركة املجتمعية عى مستوى البلديات 

واملحافظات. تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن 

هذا الربنامج ما يي:

الخطط  وتصميم  تخطيط  يف  املحي  املجتمع  إرشاك   .1

املشاركة  )منهجيات  املناخ  تغر  مع  للتكيف  املحلية 

املجتمعية(.

املناخ  بتغر  املتعلقة  األساسية  الخدمات  تعزيز   .2

للمجتمعات الريفية واملجتمعات األكرث عرضة لتأثرات 

تغرات املناخ  للحد من األثار السلبية الناتجة عنها .

3.  دعم تعزيز قدرات التكيف مع تغر املناخ عى املستوين 

املؤسسات  لتمكن  رئيسية  املحي واملجتمعي كخطوة 

الالزمة  املعارف  وجمع  املوارد  تخصيص  من  املحلية 

لتنفيذ برامج التكيف املحلية.

الخاصة املبكر  اإلنذار  أنظمة  ودقة  وظائف  تحسن   .4

بالفيضانات والجفاف ومخاطر املناخ األخرى يف املناطق 

األكرث فقراً.

معه التكيف  وتدابر  املناخ  بتغر  التأثر  قابلية  إدماج   .5

الشمولية  واملخططات  األرايض  استخدامات  خطط  يف 

عى مستوى البلديات واألقاليم والخطط.

برنامج أ3:  دمج محور التكيف مع تغر املناخ يف السياسات 
الوطنية املتعلقة بالحد من الفقر.

 يهدف هذا الربنامج إىل تسليط الضوء عى أهمية التعامل مع 

التكيف معه  املناخ وتدابر  املجتمعات عى تحمل تغر  قدرة 

ضمن خطط التنمية االجتامعية واالقتصادية، مع الركيز بشكل 

وسبل  الخدمات  وتحسن  الفقر  من  الحد  خطط  عى  خاص 

تشمل  فقراً.  األكرث  املناطق  يف  للمجتمعات  املستدام  العيش 

التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

1. تحسن نظام الحامية االجتامعية القائم بهدف التعامل

مع عواقب تغر املناخ وخدمة رشائح املجتمع األردين 

مبا يف ذلك الفقراء واأليتام وكبار السن والنساء واألطفال 

من الفئات األكرث عرضة للتأثر بتغر املناخ.
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يهدف هذا الربنامج إىل تعزيز جهود إعادة التحريج عى املستوى 

الوطني لزيادة القدرة عى احتجاز وعزل الكربون وزيادة الغطاء 

الربنامج  يقوم  أن  يجب  البيئي.  النظام  سالمة  وضامن  النبايت 

الوطني إلعادة التحريج بتقدير دقيق للقيمة املحتملة لخفض 

التدابر  تشمل  التحريج.  إعادة  لتدابر  كنتيجة  الدفيئة  غازات 

الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا الربنامج ما يي:

االنجراف ألخطار  واملعرضة  املتدهورة  الربة  تثبيت   .1

التحريج  إعادة  برامج  خالل  من  األرضية  واإلنزالقات 

املوجهة الحتجاز الكربون.

وتطوير وحاميتها  الغابات  إدارة  مستوى  تحسن   .2

خدمات األنظمة اإليكولوجية بطريقة مستدامة وصوالً 

إعادة  إىل  الحاجة  أو  الغابات  إزالة  تجنب  من  للحد 

التحريج.

كفحم  للخشب  املستدام  غر  االستخدام  من  التخفيف   .3

للوقود والطهي لتجنب إزالة الغابات.

4. تؤدي زراعة األشجار يف املناطق الحرية إىل احتجاز

الكربون وتقليل اإلجهاد الحراري فيها.

غازات  النبعاثات  املؤدية  املامرسات  استبدال  ج3:  برنامج 
الزراعة. قطاع  يف  للموارد  املستدام  باالستخدام  الدفيئة 

سيبحث هذا الربنامج جميع التدابر املحتملة كبديل لألنشطة 

قطاعات  من  العديد  يف  الدفيئة  غازات  النبعاثات  املسببة 

من  تقلل  التي  الزراعة  عى  خاص  بشكل  الركيز  مع  التنمية 

انبعاثات غازات الدفيئة وتعزز قدرات التكيف مع تأثرات تغر 

املناخ. تشمل التدابر الرئيسية التي سيتم تطبيقها ضمن هذا 

الربنامج ما يي:

ومامرسات البيولوجية  املكافحة  استخدام  تشجيع   .1

املكافحة املتكاملة لآلفات يف اإلنتاج الزراعي والحد من 

استخدام مبيدات اآلفات التقليدية.

2.  تعزيز استخدام آليات رفع كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة

املتجددة يف اإلنتاج الزراعي املستخدم لآلالت والزراعة 

اإلنتاج  يف  الدفيئة  غازات  انبعاثات  لتقليل  الصناعية 

والبيئة  املناخ  تغر  مجال  يف  الرسمية  وغر  الرسمية 

املجتمع. األطفال والشباب يف  املستدامة بن  والتنمية 

ومشرك وموحد  محدث  تعليمي  منهج  تطوير   .2

جديدة  مواضيع  يتضمن  بحيث  االبتدائية  للمستويات 

بشأن تغر املناخ والبيئة ورفع الوعي بهام، ونرشها يف: 

)أ( وسائل التواصل االجتامعي، )ب( التجمعات السكانية، 

اإلبتكار. وحاضنات  الشباب  مراكز  )د(  املدارس،  )جـ( 

8.3 تدابير التكيف مع تغير المناخ 
المرافقــة لمنافــع اجـراءات 

التخفيف

 الهدف االسراتيجي للقطاع: التعامل مع محاور التكيف مع 
والتخفيف من آثار تغر املناخ بأسلوب متكامل يجمع ما 

بن الفوائد املنشودة من كليهام ضمن القطاعات املستهدفة 

املختلفة.

برنامج ج1: زيادة حصة مصادر الطاقة املتجددة وآليات رفع 
كفاءة الطاقة ضمن الربامج الرئيسية لتزويد املياه.

يهدف هذا الربنامج إىل معالجة أحد التحديات الرئيسية التي 

للطاقة  املتزايد  االستخدام  وهو  األردن،  يف  املياه  قطاع  تواجه 

العالية  الكثافة  هذه  تؤدي  إذ  وتحليتها،  ونقلها  املياه  لضخ 

الستخدام الطاقة إىل زيادة انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع 

املياه. يف املقابل، ميكن إدارة هذه العملية بطريقة تقوم عى 

برامج  عن  الناتجة  الفوائد  مع  التكيف  تدابر  بن  ما  الجمع 

تطبيقها ضمن  سيتم  التي  الرئيسية  التدابر  تشمل  التخفيف. 

هذا الربنامج ما يي:

زيادة  خالل  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  الحد   .1

نسبة استخدام الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء ملعالجة 

مياه الرصف الصحي وضخ املياه وتحويلها ضمن خطط 

تلبية الطلب املنزيل املتزايد عى مياه الرشب ومعالجة 

مياه الرصف الصحي.

التحريج  املوجهة الحتجاز  برنامج ج2: تعزيز برامج إعادة 
وعزل الكربون.
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صايف االنبعاثات لكل وحدة إنتاج زراعي.

ذات  بالزراعة  الخاصة  التكيف  برامج  تكون  ما  غالباً   .4

أثر كبر يف إدماج النوع االجتامعي إذ تشتمل عى توفر 

مستوى  عى  العمل  وفرص  الصغر  منتاهي  التمويل 

اقتصاد الريف.

الزراعي.

تنفيذ أو  واآلفات  للجفاف  املقاومة  البذور  استخدام   .3

أساليب الزراعة العضوية من أجل مستويات أقل من 

مدخالت األسمدة، وصوالً إىل زيادة اإلنتاجية وانخفاض 

مادب 
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عملية  خالل  أولوياتها  تحديد  تم  والتي  والبرشية  والفنية 

التشاور الخاصة بخطة العمل الوطنية، فقد تم تحديد األهداف 

يف  الوطنية  العمل  خطة  وثيقة  لتنفيذ  الرئيسية  االسراتيجية 

األردن، كام يي:

)KPIs(لعملية تنفيذ الخطة.

خطة  تنفيذ  لربنامج  املقرحة  الطريق  خارطة   :)4.1( الجدول 

العمل الوطنية يف األردن 

لعملية االستراتيجية  األهداف   1.4
تنفيذ خطة العمل الوطنية 

للقطاعات  املناخ  بتغر  التأثر  قابلية  مستوى  تحليل  إىل  إضافة 

)الفصل 2( وتدابر التكيف معه يف القطاعات )الفصل 3(، حددت 

عملية إعداد خطة العمل الوطنية األهداف االسراتيجية الرئيسية 

عى املستويات املؤسسية والنظامية التي ينبغي تحقيقها لضامن 

التنفيذ املناسب لربنامج خطة العمل الوطنية يف األردن.

1.4  األهداف االستراتيجية لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية 

الهدف االسرتاتيجي 1: تقوية اإلطار املؤسي والحوكمة والسياسات واالسراتيجيات واألطر القانونية.

الهدف االسرتاتيجي 2: دعم آلية التنسيق بن املؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات املجتمع املحي وأصحاب املصلحة اآلخرين 

لضامن إدماج خطة العمل الوطنية يف اسراتيجياتهم يف األردن.

الهدف االسرتاتيجي 3: تحسن مستوى املعرفة والوعي وأدوات االتصال من أجل عملية فعالة لتنفيذ خطة العمل الوطنية يف األردن.

الهدف االسرتاتيجي 4: بناء أداة متويل ديناميكية ومستدامة لتنفيذ خطة العمل الوطنية يف األردن.

الهدف االسرتاتيجي 5: دعم البحوث وبرامج بناء القدرات يف مجال التكيف مع تغر املناخ.

الهدف االسرتاتيجي 6: تطوير نظام إدارة البيانات للتكيف مع تغر املناخ.

تم إعداد مسودة خارطة طريق ضمن منهجية تشاركية إلعداد 

التنفيذي لألهداف االسراتيجية الستة املحددة أعاله.  الربنامج 

الجدول أدناه يعرض املخرجات ومؤرشات األداء الرئيسية  بناًء 

عى تحليل االحتياجات والفجوات املتعلقة بالقدرات املؤسسية 

الهدف االستراتيجي 1  تقوية اإلطار املؤسيس والحوكمة والسياسات واالسرتاتيجيات واألطر القانونية. 
مؤرشات األداء الرئيسية املخرجات رقم

إطار مؤسي معد لتضمن اعتبارات تغر 
املناخ ضمن األنظمة املؤسسية املحدثة.

مراجعة الرتيبات املؤسسية لوزارة البيئة والوزارات الرئيسية األخرى ذات العالقة 
وتحديثها وتعميم خطة العمل الوطنية بشكل فعال داخل املؤسسات العامة..

1.1

املجموعة الفنية للتكيف مؤسسة ومفعلة.
إنشاء مجموعة فنية للتكيف مع تغر املناخ مبوجب أحكام نظام تغر املناخ 

1.2 وإعداد الرشوط املرجعية ملهامها وأهدافها 
1.2

مجموعة من االسراتيجيات أو السياسات 
أو خطط العمل التي تم مراجعتها 

لتتضمن تدابر تغر املناخ والتكيف معه.

متكن جميع االسراتيجيات والسياسات والخطط واملقرحات وأنظمة املراقبة 
والتقييم - عى املستوين القطاعي والقطاعي الفرعي – من االخذ بخطة العمل 

الوطنية ، وتعزيز قدرة تحمل تغر املناخ وتقليل قابلية التأثر تجاهه.
1.3

الهدف االستراتيجي 2: دعم آلية التنسيق بني املؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات املجتمع املحيل وأصحاب
                                    املصلحة اآلخرين لضامن إدماج خطة العمل الوطنية يف اسرتاتيجياتهم يف األردن.

إنجاز عدد من جهود املبادرات املشركة. زيادة التنسيق بن األطراف املختلفة لتنفيذ خطة العمل الوطنية. 2.1
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إنجاز مجموعة من االسراتيجيات 
والسياسات أو خطط العمل القطاعية أو 
التنظيمية التي تتضمن التكيف مع تغر 

املناخ كهدف مؤسي.

إدراج أصحاب املصلحة املعنيون لتغر املناخ و مخاطره ضمن خططهم 
االسراتيجية وخطط األعامل.

2.2

الهدف االستراتيجي 3: تحسني مستوى  املعرفة والوعي وأدوات االتصال من أجل عملية فعالة لتنفيذ خطة العمل
                                            الوطنية يف األردن.

مجموعة من املبادرات املجتمعية ملعالجة 
آثار تغر املناخ منفذة بفعالية.

سكان األردن أكرث وعياً بشأن تغر املناخ وتدابر التكيف، ويتبنون إجراءات 
طوعية لتقليل مخاطر تغر املناخ.

3.1

مجموعة من القرارات التي تدعم التكيف 
مع تغر املناخ.

إدراك صانعي القرار الرئيسين يف املنظامت العامة والخاصة ألهمية التكيف 
لتعزيز القدرة عى تحمل تغر املناخ وتقليل قابلية التأثر به، واتخاذهم قرارات 

لتبني فّعال تدابر التكيف.
3.2

اسراتيجية التواصل واالتصال مطّورة 
ومفّعلة.

وضع اسراتيجية للتوعية واالتصال وتنفيذها بشكل فعال لتعريف الجمهور 
وأصحاب العالقة مبخاطر تغر املناخ ودور التكيف يف معالجة آثاره.

3.3

الهدف االستراتيجي 4: تبناء أداة متويل ديناميكية ومستدامة لتنفيذ خطة العمل الوطنية يف األردن.
تأمن مجموعة من التمويالت املالية 

للتكيف مع تغر املناخ يف األردن.
تعزيز ومأسسة الجهود املبذولة لحشد وتوسيع مصادر التمويل )الوطنية 

والدولية(  الالزمة لتنفيذ أولويات التكيف مع تغر املناخ والتخفيف من آثاره.
3.1

ميزانية الوزارات التنفيذية يف األردن 
تتضمن تدابر التكيف مع تغر املناخ.

 أْخذ الوزارات التنفيذية التكيف مع تغر املناخ بعن االعتبار ضمن ميزانياتها 
السنوية، وقدراتها املؤسسية، وأطرها اإلدارية .

4.2

الهدف االستراتيجي 5: دعم البحوث وبرامج بناء القدرات يف مجال التكيف مع تغري املناخ.
املناهج الدراسية مطورة ومتضمنة  ملحور 
تغر املناخ، مع نرش مجموعة من األبحاث 

العملية ذات الصلة.

تعزيز قدرات الجهات األكادميية والباحثن والطالب واملهنين يف مجال التكيف مع 
تغر املناخ.

5.1

إنجاز مجموعة من األبحاث الخاصة 
بالتكيف ممولة من الجامعات.

تأمن متويل األنشطة البحثية يف الجامعات واملؤسسات األكادميية يف مجال 
التكيف مع تغر املناخ والقدرة عى تحمله. 

5.2

عدد من البحوث املنشورة واملحكمة من 
قبل الفريق الحكومي الدويل املعني بتغر 
املناخ ومنظامت وشبكات البحث العلمي 

العاملية األخرى.

نرش أوراق بحثية محكمة يف املجالت العلمية الرئيسية التي تعنى مبواضيع قابلية 
التأثر باملناخ والتوقعات املناخية واستجابات التكيف يف األردن.

5.3

القرارات مبنية عى أبحاث قامئة عى تغر 
املناخ.

دمج عمليات البحث يف مجال تغر املناخ بكفاءة يف عملية صنع القرار للمساهمة 
بشكل إيجايب لتحقيق تدابر التكيف. 5.4

الهدف االستراتيجي 6: تطوير نظام إدارة البيانات للتكيف مع تغري املناخ.

قاعدة البيانات الوطنية منشأة ومتاحة 
ويسهل الوصول إليها.

بناء قاعدة بيانات وطنية مع نظم واضحة إلدارة البيانات مبا يف ذلك املعلومات 
ذات العالقة بتغر املناخ وتدابر التكيف املتاحة، مع تسهيل الوصول إليها 

وتحديثها بشكل مستمر.
6.1

البيانات مجموعة ويسهل الوصول إليه.
إدماج عمليات جمع البيانات وتحليلها وتفسرها ورصدها وإعداد تقارير بناء 

عليها ضمن قاعدة البيانات الوطنية.
6.2

إنجاز  مجموعة من أوراق البحث العلمي 
حول التكيف مع تغر املناخ باستخدام 

قاعدة البيانات الوطنية.
دعم البحث العلمي القائم عى أنظمة إدارة بيانات تغر املناخ. 6.3
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3. زيادة تكاليف ضخ املياه وصيانة مرافق وخدمات املياه.

4. التعطل الناتج يف اإلنتاج الزراعي وسالسل التزويد الخاصة

املزروعة  الغذائية  املنتجات  عى  الطلب  زيادة  مع  به 

محلياً.

5. الراجع املؤقت لتأثر الصيد والسياحة بشكل عام عى

املوائل والحياة الربية.

فرة خالل  الطبيعية  الغابات  إدارة  عمليات  تعطيل   .6

التي  الجافة  األخشاب  تراكم  إىل  أدى  مام  اإلغالق 

احرقت بسهولة يف الصيف وتسببت يف عدد كبر من 

حرائق الغابات.

التي البيئية  السياحة  أنشطة  من  املتأيت  الدخل  تراجع   .7

 تدار عى نحو مستدام يف املناطق املحمية، والتي تشكل 

نسبة كبرة من موارد التمويل إلدارة املناطق املحمية. 

وميكن لخطة وطنية خراء مخصصة للتعايف من آثار الجائحة 

تتضمن  أن  االعتبار  يف  املناخ  تغر  مع  التكيف  محور  وتأخذ 

األولوية  ذات  السياسات  مستوى  عى  التدابر  من  مجموعة 

ضمن القطاعات واألطر املؤسسية املختلفة، كام يي:  

الكهرباء لتوليد  املتجددة  الطاقة  1. زيادة نسبة استخدام 

املياه  وتحويل  وضخ  الصحي  الرصف  مياه  ملعالجة 

الرشب  ملياه  املتزايد  املنزيل  الطلب  لتلبية  املنزلية 

والرصف الصحي.

2. إعداد خرائط لجميع املوائل الحرجة التي تشمل وجود

لألمراض  ناقالت  مبثابة  تكون  أن  ميكن  التي  األنواع 

الفروسية حيوانية املصدر، والرصد املستمر لها للتقليل 

يف  املعدية  األمراض  من  املزيد  ظهور  مخاطر  من 

املستقبل من تلك التي تنتقل عن طريق الحيوانات.

مشاريع لتنفيذ  املبتكرة  التمويل  خيارات  عن  البحث   .3

 وبرامج التكيف مع تغر املناخ والقدرة عى تحمله  يف 

ظل قلة توفر املوارد املحلية.

املحي املستوين  عى  التكيف  قدرات  تعزيز  و  دعم   .4

املحلية  املؤسسات  لتمكن  واملجتمعي كخطوة رئيسية 

من حشد املوارد واملعرفة املحلية من برامج التكيف يف 

حاالت الطوارئ املتعلقة باألوبئة وفرات الحظر.

العمل خطــة  بين  التكـامل   2.4
الوطنيــة وخطط التعــافي 

من جائحــة كـــورونا

يف  التنمية  لعملية  كبرة  باضطرابات  كورونا  جائحة  تسببت 

االستجابات  ركزت  فقد  وعليه،  الدول.  من  والعديد  األردن 

الخدمات  توسيع  عى  الحكومة  قبل  من  والعاجلة  الفورية 

ومعالجة  االجتامعية  للشبكات  املوارد  وتأمن  وتوفر  الصحية، 

واإلنتاج  األعامل  عى  للوباء  واالقتصادية  االجتامعية  اآلثار 

يف  االعتبار  بعن  يؤخذ  أن  الروري  من  سيكون  لذا،  املحي. 

أي خطة تنمية طويلة األجل، مبا يف ذلك خطة العمل الوطنية، 

التنمية ذات ذات  لـلجائحة عى قطاعات  املدى  اآلثار قصرة 

تعزيز  بن  ما  للجمع  إضافية  تدابر  تبني  مع رضورة  العالقة، 

عى  به  التأثر  قابلية  ومعالجة  املناخ  تغر  تحمل  عى  القدرة 

واآلثار املتعلقة بالجائحة عى املدى الطويل.

املحي  التنمية  متويل  مستوى  عى  كورونا،  جائجة  تسببت 

والدويل، يف تحويل أولويات الدعم املايل لربامج التنمية املرتبطة 

بتغر املناخ نحو متويل تحسن الخدمات الصحية ودعم شبكات 

األمان االجتامعي. ويبدو التأثر أكرث وضوحا يف املوازنة العامة 

بعجز   2021 لعام  الجديدة  العامة  املوازنة  اعتامد  تم  حيث 

قدره 1.180 مليار دينار أردين، ما ميثل %3.7 من الناتج املحي 

دعم  خالل  املسجلة  املعدالت  أعى  من  واحدة  يف  اإلجاميل، 

تجسر فجوة التمويل من خالل التمويل الدويل.

تاليا أهم تأثرات جائحة كورونا عى قطاعات التكيف مع تغر 

املناخ: 

املياه استخدام  يف  والطلب  العرض  بن  الفجوة  زيادة   .1

عى  املياه  استخدام  وزيادة  اإلغالقات  بسبب  املنزيل 

مستوى األرسة من أجل تدابر السالمة املناسبة للوقاية 

وتدابر  املستمر  الغسيل  ذلك  يف  مبا  الجائحة،  من 

الرصف الصحي والنظافة.

2. زيادة حجم مياه الرصف الصحي املنزلية والضغط عى 

نظم معالجة مياه الرصف الصحي وتنقيتها.
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أداء  لتحقيق  الكافية  واملالية  والتقنية  البرشية  املوارد  توفر 

مهامهم بشكل فعالة. 

النظام  عى  بناًء   - للتكيف  الفنية  املجموعة  إنشاء  ويعترب 

الخاص بتغر املناخ - املنصة األكرث فاعلية لدعم هدف الدمج 

املنشود، مع رضورة أن تضع املجموعة اختصاصات وصالحيات 

واضحة لتحديد هدفها العام للتنسيق بن مختلف املؤسسات 

والقطاعات.

إنشاء  عى  للتكيف  الفنية  املجموعة  تركز  أن  ينبغي  كام 

الصلة  ذات  املناخية  واملعلومات  البيانات  جميع  وتحديث 

تأثرات  مع  فعال  تكامل  لتحقيق  والالزمة  التكيف  باعتبارات 

جميع  عى  إليها  الوصول  إمكانية  وتحسن  املناخ،  تغر 

لتبادل  التنسيق هذه مبثابة مكان  آلية  املستويات، إذ ستكون 

الخربات والدروس املستفادة من إدماج التكيف مع تغر املناخ 

ضمن خطط التنمية واملوازنة العامة يف األردن.

تم تنفيذ عملية تشاركية ضمن إطار إعداد خطة العمل الوطنية 

لتحديد نقاط الدخول املحتملة لتعميم التكيف مع تغر املناخ 

يف عمليات التخطيط وإعداد املوازنة يف جميع القطاعات ذات 

إحدى  وكانت  الصلة.   ذات  املستويات  جميع  وعى  العالقة 

نظام  مرونة  حقيقة  التمرين  عن  الناتجة  الرئيسية  النتائج 

وثائق  وتعديل  مبراجعة  يسمح  والذي  األردن،  يف  التخطيط 

التخطيط القامئة، دون الحاجة إىل االنتظار حتى نهاية دورات 

التخطيط الخاصة بكل منها، ما يوفر  مجموعة كبرة من الفرص 

إلدماج التكيف مع تغر املناخ يف عمليات التخطيط يف الدولة. 

مع ذلك، فإن دمج تدابر التكيف مع تغر املناخ يف امليزانيات 

رموز  إلدخال  العمل  من  املزيد  يتطلب  والقطاعية  الوطنية 

عى  عالوة  التكيف.  نفقات  وتتبع  لتحديد  ومتناسقة  جديدة 

ذلك، ومن أجل موامئة عملية خطة العمل الوطنية مع إجراءات 

املوازنة الوطنية، فيجب تغير أولويات املوازنة تدريجياً للسامح 

سنوات  لعدة  متتد  التي  العقود  التزامات  ضمن  املوارد  برصد 

عديدة، وهو ما ينطبق عى غالبية موظفن الخدمة العامة. كام 

سيتم إدخال املشاريع والربامج املوجهة للتكيف مع تغر املناخ 

املوازنة  نظام  االعتبار  األخذ يف  املوازنة بشكل منهجي، مع  يف 

األردن الذايت يف  االكتفاء  وقدرات  الغذايئ  األمن  تعزيز   .5

عى  العالية  القدرة  ذات  الزراعية  الربامج  باستخدام 

تحمل تغر املناخ والتي تضمن توافر العنارص الغذائية 

املساس  دون  تكاليفها  تحمل  عى  والقدرة  األساسية 

مبوارد األنظمة اإليكولوجية واملوائل الطبيعية املهددة. 

6. تطبيق الحلول القامئة عى الطبيعة وخيارات البنية التحتية

الخراء من أجل التعايف املبني عى قدرة تحمل تغر 

املناخ، وذلك أن مثل هذه املشاريع تكون أكرث استدامة 

وأكرث استخداما للعاملة.

7.  ميكن لالستثامرات املوجهة لرفع قدرة القطاع الصحي 

تكيف  قدرة  ترفع  أن  كورونا  حائجة  مع  التعامل  عى 

النظام الصحي - يف الوقت الراهن واملستقبل - مع آثار 

تغر املناخ التي تم تحديدها يف خطة العمل الوطنية. 

 

3.4 تعميم خطة العمل الوطنية
ضمن السياسات الوطنية 

يعد دمج التكيف مع تغر املناخ يف التخطيط وإعداد املوازنة 

جميع  وعى  املناخ  تغر  لتأثرات  املعرضة  القطاعات  لجميع 

املستويات ذات الصلة - أحد األهداف الرئيسية لخطة التكيف 

الوطنية، ما يؤدي بالرورة إىل الحد - بشكل تدريجي - من 

التعرض لتأثرات تغر املناخ عى املدى املتوسط والطويل.

يف  املناخ  تغر  العتبارات  الفعال  اإلدماج  ضامن  أجل  ومن 

األردن،  يف  العامة  املوازنة  وإعداد  الوطني  التخطيط  عمليات 

ستنضم وزارة البيئة – ممثلة مبديرية تغر املناخ -  إىل الجهود 

املبذولة من قبل اللجنة الوطنية لتغر املناخ والوزارات األخرى 

ووزارة  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  وهي  العالقة،  ذات 

املالية.

وستعمل مديرية تغر املناخ عى إنشاء آلية تنسيق قوية بن 

القطاعات تعزز من خالل االلتزام والتقدير العام من أصحاب 

يف  املناخ  تغر  مع  التكيف  تعميم  ألهمية  الرئيسين  العالقة 

عمليات التخطيط الوطني وإعداد املوازنة، وذلك بالتزامن مع 
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ميكن  األخر  للنمو  وعملياً  جديداً  نهجاً  تتبنى  كام 

التنمية  للحكومة استخدامه لتنفيذ خطط واسراتيجيات 

الحالية مبا يف ذلك رؤية األردن 2025 بطريقة مستدامة. 

التغير  تحفيز  يف  قوياً  تأثراً  الخطة  لهذه  لذلك، سيكون 

والتحول يف مسار التنمية يف األردن. يف عام 2020 ، أطلق 

خطط  ست  البيئة  ووزارة  األخر  للنمو  الدويل  املعهد 

كنقاط  استخدامها  تم  األخر،  لالقتصاد  قطاعية  عمل 

مرجعية لتطوير برامج وتدابر قطاعية مختلفة يف وثيقة 

مستوى  عى  العمل  رضورة  مع  الوطنية،  العمل  خطة 

أعمق من الدمج يف املستقبل.

• خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية: تم وضع هذه

وتنفيذ  إعداد  عى  واإلرشاف  والتوجيه  للتنسيق  الخطة 

ومراقبة خطة االستجابة لوضع الالجئن، والتي مثلت نقلة 

التنموية  نوعية من خالل سد الفجوة بن بن االستجابة 

األمد  طويلة  التنموية  واالستجابة  لالجئن  األمد  قصرة 

تحمل  عى  القدرة  مبدأ  عى  يعتمد  شامل  إطار  ضمن 

تغر املناخ. ويتضمن الربنامج أدوات املسح البيئي لضامن 

اعتامد االشراطات البيئية يف املشاريع املقرحة، مع اإلشارة 

إىل أن مل يتضمن نصوصاً محددة للتكيف مع تغر املناخ 

أو التخفيف منه. وعليه، فيوىص بأن تتضمن اإلصدارات 

املستقبلية من خطة االستجابة األردنية تحليل مدى قابلية 

التأثر بتغر املناخ للتأكد من أن الربامج املنفذة مستدامة 

وتعزز القدرة عى تحمل تغر ملناخ.

• خطة العمل الخاصة باملساهامت املحددة وطنياً: أنضم

 ،2017 عام  وطنياً  املحددة  رشاكةاملساهامت  إىل  األردن 

واملياه،  النقل،  هي  قطاعات،  لخمسة  الدعم  وطلب 

والطاقة، والزراعة، والصحة. وصادقت الحكومة عام 2019 

املساهامت  لتنفيذ  املشاريع  مبنية عى  عى خطة عمل 

واالستثامرية  الفنية  االحتياجات  تضم  وطنياً  املحددة 

الالزمة لتحقيق أثر ميكن قياسه ويعكس مستوى التحول 

ضمن القطاعات املستهدفة. كام وافقت اللجنة الوطنية 

لتغر املناخ عى تحديد أولويات خطة عمل املساهامت 

بهدف  الدولين  الرشكاء  قامئة  إبالغ  وتم  وطنياً،  املحددة 

املختلفة. البنود  بن  فيه  املتبادلةالقامئة  والعالقات  بأكمله 

والتنظيمية  الترشيعية  األطر  إعداد  سيتم  أخرى،  جهة  من 

املناخ يف  تغر  مع  التكيف  العتبارات  الناجح  لإلدماج  املناسبة 

التخطيط اإلمنايئ، إذ يتعلق ذلك بالقوانن واألنظمة والتعليامت 

والقرارات املطبقة يف جميع القطاعات األكرث  تأثرا بتغر املناخ، 

مبا يف ذلك األنظمة الخاصة بتنسيق الرتيبات املؤسسية املقرحة 

يف خطة العمل الوطنية.

يف األردن، يتم الركيز عى دمج اعتبارات تغر املناخ عى جميع 

التي  الرئيسية،  الوطنية  االسراتيجيات  ذلك  يف  مبا  املستويات، 

يف  التخطيط  ألنشطة  والشمولية  العامة  التوجهات  عن  تعرب 

الدولة، وأهمها ما يي:

• رؤية األردن 2025، وهي رؤية واسراتيجية وطنية طويلة

املستقبل  مسار  الرؤية  ترسم   .2015 عام  املدى، صدرت 

الذي  املتكامل  واالجتامعي  االقتصادي  اإلطار  وتحدد 

يتحكم يف السياسات االقتصادية واالجتامعية املبني عى 

األساسية  املبادئ  تشمل  كام  للكل.  الفرص  توفر  أساس 

وزيادة  الفرص،  وتكافؤ  القانون  سيادة  تعزيز  للرؤية 

املالية،  االستدامة  وتحقيق  السياسات،  صنع  يف  املشاركة 

وتقوية املؤسسات. كام بنيت االسراتيجية عى مجموعة 

تحديد  مع  األردن  إليها  يطمح  التي  األهداف  من 

تلك  لتحقيق  تبنيها  سيتم  التي  والسياسات  اإلجراءات 

واضحاً  ذكراً    ”2025 “رؤية  وثيقة  وتضمنت  األهداف. 

لتغر املناخ ضمن إطار قطاع البيئة كمبادرة ذات أولوية 

لتطوير اإلطار الترشيعي الالزم لتنظيم تغر املناخ وزيادة 

املنافع وتقليل اآلثار السلبية وبناء القدرات الوطنية.، ما 

يعترب مبثابة مدخل واعد لبدء حوار وطني لتطوير إطار 

ترشيعي لتغر املناخ. كام متثل رؤية 2025 فرصة للعمل 

املشرك بن القطاعات لالستجابة لتأثرات تغر املناخ.

• الخطة الوطنية للنمو األخرض لألردن: تقوم الخطة عى

وهي  األردن،  لتنمية  مهمة  قطاعات  ستة  عى  الركيز 

والسياحة.  والنقل،  واملياه،  والزراعة،  الطاقة، واملخلفات، 
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يجب املستدامة:  التنمية  أهداف  حول  األردن  تقارير   •

مع  التناغم  لتحقيق  الوطنية  العمل  خطة  وثيقة  استخدام 

التقارير الوطنية الخاصة بأهداف التنمية املستدامةن إذ ترتبط 

بالتكيف  مبارشاً  ارتباطاً  التنمية املستدامة  العديد من أهداف 

مع تغر املناخ، وقد تم عكس ذلك يف الربامج والتدابر املختلفة 

املدرجة يف خطة العمل الوطنية.

توثيق التقدم املحرز فيها. كام تم مراجعة تصميم برامج 

وموامئة  وطنياً  املحددة  املساهامت  عمل  خطة  وتدابر 

وثيقة  إعداد  برنامج  بالتكيف ضمن  املتعلقة  اإلجراءات 

خطة العمل الوطنية.

أهداف  بن  املبارشة  العالقات  أدناه   )2.4( الجدول  يوضح 

التكيف مع تغر املناخ أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

الغايات األهداف
1,5- بحلول عام 2030، بناء قدرات الفقراء والفئات األكرث تعرضاً لتأثرات 

تغر املناخ ملواجهة والتقليل من تعرضهم للظواهر الشديدة املرتبطة بتغر 
املناخ وتقليل قابليتهم للتأثر بالصدمات والكوارث االقتصادية واالجتامعية 

والبيئية األخرى.

1. - القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.

2,4 - بحلول عام 2030، ضامن وجود أنظمة إنتاج غذائية مستدامة وتنفيذ 
مامرسات زراعية قدارة عى تحمل تغر املناخ وتزيد من اإلنتاجية وحجم 

اإلنتاج، وتساعد يف الحفاظ عى النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة عى 
التكيف مع تغر املناخ، والطقس شديد التغر، والجفاف، والفيضانات، وغرها 

من الكوارث، وتعمل عى تحسن جودة األرض والربة تدريجياً.

2. - القضاء التام عىل الجوع.

3.9 - بحلول عام 2030، التقليل بشكل كبر من عدد الوفيات واألمراض 
الناجمة عن التلوث الكيميايئ وتلوث الهواء واملاء والربة.

3. - ضامن حياة صحية والرتويج لرفاه جميع الناس يف 
جميع األعامر.

5,أ - إجراء إصالحات ملنح املرأة حقوقاً متساوية يف املوارد االقتصادية، إىل 
جانب الوصول إىل ملكية األرض وغرها من أشكال امللكية والتحكم فيها، 

والخدمات املالية، واملراث واملوارد الطبيعية، ومبا يتناسب والقوانن الوطنية.

5. - تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء 
والفتيات. 

6,4 - بحلول عام 2030، زيادة كفاءة استخدام املياه بشكل كبر يف جميع 
القطاعات وضامن السحب والتزويد املستدامن للمياه العذبة للتعامل مع 

نقص املياه والتقليل بشكل كبر من عدد األشخاص الذين يعانون من شحها.

وخدمات  وتوفريها  للمياه  املستدامة  اإلدارة  ضامن   -  .6
الرصف الصحي للجميع.

7, أ - بحلول عام 2030، تعزيز التعاون الدويل لتسهيل الوصول إىل أبحاث 
وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة، وكفاءة الطاقة 

وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف للوقود األحفوري، وتشجيع االستثامر يف مجال 
البنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

7. - ضامن حصول الجميع عىل خدمات الطاقة الحديثة 
الفعالة واملستدامة وذات الكلفة املقبولة.

9,4 - بحلول عام 2030، تحديث ورفع مستوى البنية التحتية وتعديل 
الصناعات لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة استخدام املوارد، وزيادة اعتامد 

التقنيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً، مع اتخاذ الدول 
لإلجراءات وفقاً لقدراتها.

9. - بناء بنية تحتية عالية التحمل، وتشجيع التصنيع 
الشامل للجميع واملستدام، وتعزيز االبتكار.

11,ب - بحلول عام 2030، الوصول إىل عدد أكرب من املدن والتجمعات 
السكانية، التي تتبنى وتنفذ سياسات وخطط متكاملة من أجل التكافل، 

وكفاءة املوارد، والتخفيف من تغر املناخ والتكيف معه، والقدرة عى مواجهة 
الكوارث، ووضع وتنفيذ إدارة شاملة ملخاطر الكوارث عى جميع املستويات 

متاشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. 

11. - جعل املدن والتجمعات السكانية الكبرية متكافلة 
وآمنة وأكرث تحمالً ومستدامة.
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عى  للتكيف  التمويلية  الفجوة  فإن  وبالتايل،  وآثاره(،  املناخ 

الحادة  التأثرات  أدت  االتساع. كام  آخذة يف  العاملي  املستوى 

املالية  املوارد  تحويل  إىل  املستمرة  كورونا  لجائحة  واملتكررة 

الوطنية الشحيحة أصالً إىل االجراءات العاجلة ملعالجة تأثرات 

الجائحة ما أدى إىل خفض مستوى األولوية الخاص بإجراءات 

التكيف مع تغر املناخ.

الخارجية،  التمويل  مصادر  عى  كبر  بشكل  األردن  يعتمد 

وقد نجح يف الوصول إىل مجموعة واسعة من املصادر الثنائية 

واملتعددة األطراف لتمويل التكيف مبا يف ذلك صندوق التكيف 

يف عام 2015. كام يهيئ األردن نفسه للوصول إىل صندوق املناخ 

املخصص  األطراف  متعدد  الرئيي  الصندوق  باعتباره  األخر 

برنامج  من  دعامً  تلقى  إذ  املناخت  تغر  مع  التكيف  لتمويل 

لبناء  خصص  للمناخ،  األخر  للصندوق  والتحضر  الجاهزية 

قدرات وزارة البيئة باعتبارها السلطة الوطنية املعنية. إضافة إىل 

ذلك، يهدف هذا الدعم إىل تطوير سلسلة من  املشاريع وبرامج 

بناء قدرات اصحاب العالقة عى تطوير مقرحات مشاريع قابلة 

للتمويل، إىل جانب رفع الوعي لدى القطاع الخاص حول فرص 

االستثامر الصديقة للمناخ يف القطاعات الرئيسية.

  1.4.4 فرص تمويل برامــج التكــيف 
في األردن

التحديات  أحد  املناخ  تغر  مع  للتكيف  التمويل  جلب  يعترب 

من  فإنه  تحديداً،  األردن.  يف  التنمية  تواجه  التي  الكبرة 

13,1 - تعزيز القدرة عى تحمل تغر املناخ والتكيف مع األخطار ذات 
العالقة به، مبا يف ذلك والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان.

13,ب - تشجيع آليات بناء القدرات يف التخطيط واإلدارة الفعالن املتعلقن 
بتغر املناخ يف البلدان األقل منواً والدول الجزرية الصغرة النامية، مع الركيز 

عى النساء والشباب، واملجتمعات املحلية واملهمشة.

13. - اتخاذ اإلجراءات العاجلة للتصدي لتغري املناخ 
وتأثرياته.

14,1 - التقليل - إىل الحد األدىن - من آثار زيادة حموضة  املحيطات 
ومعالجتها من خالل تعزيز التعاون العلمي عى جميع املستويات.

14. - الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد البحرية 
واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية 

املستدامة.

15,1 - بحلول عام 2020، ضامن حامية وصون واستعادة واالستخدام املستدام 
لالنظمة اإليكولوجية الربية وأنظمة املياه العذبة الداخلية وخدماتها، ال سيام 
الغابات واألرايض الرطبة والجبال واألرايض الجافة، ومبا يتوافق مع االلتزامات 

الواردة يف االتفاقات الدولية.

15. - حامية واستعادة وشجيع االستخدام املستدام 
للنظم اإليكولوجية األرضية ، وإدارة الغابات عىل نحو 

مستدام ، ومكافحة التصحر ووقف تدهور األرايض 
وفقدان التنوع البيولوجي.

التكيف  إدماج  إمكانية  تحليل  عى  أيضاً  األردن  أخراً، يعكف 

مع تغر املناخ يف تنفيذ عمليات تقييم األثر البيئي واالجتامعي 

للمشاريع، وذلك للتأكد من أن تغر املناخ ال يؤثر عى الجدوى 

االقتصادية والتقنية للمشاريع وأن املشاريع لن تزيد من تعرض 

السكان واألنظمة اإليكولوجية واألنشطة االقتصادية  آلثار تغر 

املناخ.

4.4 استراتيجيـــة تمويـل خطــة
العمل الوطنية

ميكن تعريف متويل التكيف عى أنه القدرة عى تأمن للموارد 

املالية وغر املالية من القطاعات العام أو الخاصة أو غر الربحية 

نحو املجتمعات املحلية األكرث تعرضاً لتغر املناخ، والتي تعاين 

محاولة  يف  له،  املبارشة  وغر  املبارشة  السلبية  التداعيات  من 

إزالته  ميكن  ال  الذي  الرر  من  الحد  وبالتايل  املخاطر  لتقليل 

والناجم عن آثار تغر املناخ. وال تزال الحاجة كبرة إىل الوصول 

طموحات  لتلبية  الالزمة  التمويل  الحتياجات  شامل  فهم  إىل 

البالد.  إضافة إىل ذلك، فإنه ال يتم حالياً تتبع النفقات املتعلقة 

بالتكيف مع تغر املناخ ضمن املوازنة الوطنية، وعليه، فال توجد 

األنشطة  لتمويل  املخصصة  املالية  للموارد  واضحة  تقديرات 

املتعلقة بالتكيف مع تغر املناخ. 

كام تزداد املوارد املخصصة للتكيف مع تغر املناخ بوترة أقل 

من االزدياد يف تكاليف التكيف )بسبب االزدياد املطرد يف تغر 
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 لزيادة الجذب لألسواق املالية الدولية واملستثمرين من القطاع 

الخاص لالستثامر يف األردن.

المقترحة التمويل  استراتيجية   2.4.4   
لخطة العمل الوطنية

استناًدا إىل مراجعة الوضع الحايل عى املستوى الوطني والفرص 

غر املستغلة لتمويل التكيف، تتمحور اسراتيجية متويل خطة 

العمل الوطنية يف األردن حول الركائز الخمس التالية )الشكل 

:)4.1

الشكل )4.1(: ركائز اسراتيجية متويل خطة العمل الوطنية.

الروري اعتبار تحسن صورة مخاطر االستثامر يف البلد أولوية 

االستثامر  وجذب  وتشجيع  املخاطرة  منافع  صورة  لتحسن 

األجنبي املبارش املوجه للتكيف. ومن أجل الوصول إىل التمويل 

االحتياجات  تقييم  سيتم  الوطنية،  العمل  خطة  لتنفيذ  الكايف 

املالية للتكيف مع تغر املناخ ومواصلة التطوير واالستفادة من 

الوطنية  التمويل  املتاحة، مبا يف ذلك مصادر  التمويل  خيارات 

املقدمة  الدولية  التمويل  لفرص  الكامل  االستغالل  مع  القامئة، 

من مصادر خارجية ) مبا يف ذلك الثنائية واملتعددة األطراف(.

مخاطر  ملف  عن  الناشئة  للتحديات  األردن  سيستجيب  كام 

والتشجيع املخاطر  توازن  تحسن  بهدف  الحايل  االستثامر 

1. وضع خطة استثامرية من خالل تحديد تدابر التكيف

ذات األولوية، وتقدير تكاليفها وإجراء تقييم لخيارات 

املشاركة مع  للتطبيق ملزيد من  قابلية  األكرث  التمويل 

أصحاب املصلحة املعنين ، مبا يف ذلك الجهات العاملة 

الحكومية وغر الحكومية.

التمويل  خيارات  إىل  للوصول  املناسبة  الطرق  تحديد   .2

التشارك  خالل  من  تحديدها،  يتم  التي  جدوى  األكرث 

العالقة،  وذات  األطراف  متعددة  املنفذة  الجهات  مع 

متعددة  املناخ  وصناديق  الثنائين  التنمية  ورشكاء 

املحتملة  التمويل  طلبات  تقديم  إىل  وصوالً  األطراف، 

نيابة عنهم.

الثنائية املناخ  صناديق  مع  سنوية  اجتامعات  تنظيم   .3

زيادة  إىل  وصوالً  العالقة  ذات  األطراف  ومتعددة 

االهتامم بتطوير مرشوع وبرنامج محدد لتنفيذ تدابر 

استراتيجية تمويل خطة العمل الوطنية في ا�ردن

التمويل العام المحليالتمويل العام الدولي

ركيزة 3
تحس البيئة اإلستث�رية

يف مجال التكيف

ركيزة 2
تحس استخدام التمويل العام
املحيل الحايل وتوسيع نطاقه

ركيزة 1
توسيع نطاق الحصول عىل التمويل

 الخارجي
 وتعزيز القدرة اإلستيعابية لألردن

التمويل الخاص

ركيزة 
4 اكتساب فهم افضل لإلحتياجات التمويلية للتكيف مع تغ� املناخ.

ركيزة 5 
تقوية آلية التنسيق الحالية لحشذ املوارذ

Financing strategy for Jordan’s NAP

International
finance

Domestic public
finance

Private finance

Pillar 4
Gain a better understanding of the financing needs for climate change adaptation

Pillar 5
Strengthen existing coordination mechanisms for resource mobillsation

Pillar 1
Scale up access to  

external finance and
 enhance Jordan's 
absorptive capacity

Pillar 2
Improve the use of 

existing and scale up 
domestic public finace

Pillar 3
Improve the investment

environment for
adaptation
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استخدام  يعد  كام  املناخ.  تغر  مجال  يف  الرشكات  استثامرات 

يتطلب  لكنه  األردن،  يف  معترباً  آخر  خياراً  الخراء  السندات 

وضع إطار تنظيمي واضح لتبنيه.

النفقات  إدماج  كيفية  حول  متاحة  معلومات  حالياً  توجد  ال 

الوطنية.  للموازنة  الحايل  اإلطار  ضمن  بالتكيف  املتعلقة 

التخطيط  يف  املناخ  تغر  بإدماج  املتعلقة  الجهود  والستكامل 

اإلمنايئ، فإنه يلزم الوصول إىل فهم أفضل لالتجاهات الحالية يف 

النفقات املتعلقة بالتكيف. 

بهدف  العام  لإلنفاق  عامة  مراجعة  بتنفيذ  األردن  كام سيقوم 

إعداد  عملية  يف  املناخ  تغر  اعتبارات  دمج  مداخل  تحديد 

نطاق  لتوسيع  مفيدة  طريقة  املراجعة  هذه  متثل  إذ  املوازنة، 

التمويل اإلضايف  الحالية والفائدة من  املوارد  تخصيص وتوزيع 

وإجراء تحليل لالتجاهات املستقبلية الخاصة بها. كام ستمكن 

املراجعة من الوصول إىل فهم أفضل لكون اإلنفاق مكمالً لخطة 

العمل الوطنية وكيفية ارتباط اإلنفاق بالدور املناط والوظيفة 

االستجابة  إدارة  عن  املسؤولة  املختلفة  للمؤسسات  املوكولة 

خطة  بن  العالقة  بتقييم  املراجعة  ستقوم  كام  املناخ.  لتغر 

العمل الوطنية والهياكل املؤسسية التي يتم من خاللها توجيه 

التمويل  توفر  يتم  حيث  املوارد،  تخصيص  وآليات  السياسات 

العام لتنفيذ املشاريع والربامج والسياسات ذات العالقة. 

السبل  أفضل  أيضاً يف تحديد  املراجعة  عى ما سبق، ستساعد 

تحديد  من خالل  العامة  باملوازنة  الوطنية  العمل  لربط خطة 

جانب  إىل  تكاليفها،  وتحديد  كي  بشكل  اإلجراءات  أولويات 

الضعف  نقاط  مثل  املحتملة،  والتحديات  املعيقات  تعريف 

العامة يف اإلدارة املالية العامة واألدوار واملهام املؤسسية التي 

تؤثر عى الحوكمة وتعيق تنفيذ األولويات املحددة. كام ميكن 

املتعلقة  للنفقات  تتبع  آلية  تحديد  يف  املراجعة  تساعد  أن 

بالتكيف يف املوازنة الوطنية، 

وستضمن املراجعة أعاله ما يي:

كيفية ذلك  يف  مبا  املوازنة،  تخطيط  عمليات  مراجعة   .1

وكذلك  عليها،  واملوافقة  املوازنة   مخصصات  صياغة 

املناخ  تغر  مع  التكيف  اعتبارات  كانت  إذا  ما  تقييم 

مدمجة يف آليات صنع القرار.

التكيف ذات األولوية املحددة من خالل خطة العمل 

الوطنية وتحديد خيارات التمويل األكرث قابلية للتطبيق.

4. بناء القدرات ورفع مستوى الوعي بن أصحاب العالقة

العاملة  الجهات  ذلك  يف  مبا  الوطني،  املستوى  عى   

الحكومية وغر الحكومية، بهدف الوصول إىل وتخطيط 

مع  للتكيف  الدويل  للتمويل  والفعال  الكفؤ  التوظيف 

الوعي عى  رفع  برنامج  يشتمل  أن  املناخ. ميكن  تغر 

مركز  خالل  من  التمويل  مصادر  عن  معلومات  توفر 

واملنصات  والجهات  البيئة  لوزارة  التابع  املعلومات 

األخرى ذات العالقة.

5. إعداد مشاريع وبرامج تعمل بشكل وثيق مع الجهات 

بتدابر  املهتمة  األطراف  املتعددة  أو  الوطنية  املنفذة 

التكيف ذات األولوية، بهدف جذب التمويل الالزم لها 

وتنفيذها عى األرض.

  3.4.4 التنسيق المؤسسي للتمويل
الخارجي والمحلي

يتطلب التوزيع املالئم للتمويل الخارجي ألولويات خطة العمل 

الوطنية آليات تنسيق فعالة للامنحن داخل الدولة. ويف حالة 

باإلجراءات  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  تضطلع  األردن، 

الالزمة لالستفادة من املبادرات والربامج التي يطلقها املانحون 

ومؤسسات التمويل الدولية. مع ذلك، ينبغي وضع املزيد من 

بتغر  املتعلق  املايل  الدعم  وتنسيق  لتعزيز  والرتيبات  الجهود 

املناخ لألردن.

العام  التمويل  نطاق  توسيع  أجل  ومن  سبق،  ما  إىل  بإضافة 

املحي القائم عى املدى الطويل، سيستكشف  األردن إمكانية 

لجمع  جديدة  ومالية  اقتصادية  أدوات  واستخدام  تصميم 

وطرق  السلوك  تغير  بهدف  الحوافز  أنظمة  وإصالح  األموال 

اإلعفاءات  تطبيق بعض  يتم حالياً  املثال،  الترصف. عى سبيل 

الريبية عى الرشكات األردنية التي تستثمر يف مشاريع الطاقة 

هذا  استخدام  ميكن  إذ  للطاقة،  الفعال  واالستخدام  املتجددة 

النهج أيضاً يف مجال التكيف مع تغر املناخ. عالوة عى ذلك، 

فإن ضامن استقرار النظام الريبي عى املدى الطويل سيشجع 
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رفع  – عى  التهيئة  اجراءات  – من خالل  األردن  كام سيعمل 

صناديق  )مثل:  الخاص  القطاع  يف  العاملة  الجهات  بن  الوعي 

وممثي  املشاريع(،  ومطوري  التمويل،  ومؤسسات  األسهم، 

االستثامر  فرص  حول  والبنوك(،  التجارة  )اتحادات  الصناعة 

ذلك  سيشمل  الرئيسية.  القطاعات  يف  املناخ  بتغر  املتعلقة 

تحقيق فهم أفضل للتحديات التي تواجه تعزيز مشاركة رأس 

املال الخاص يف املشاريع املتعلقة بتغر املناخ من خالل تطوير 

مشاريع  وتطوير  االستثامر  عوائق  عى  للتغلب  مبتكرة  حلول 

استثامرية ميكن أن تجذب املمولن.

من جهة أخرى، فإن هناك اهتامماً متزايداً من البنوك الدولية 

للتنمية  واألسواق املالية لتوظيف الرشاكة بن القطاعن العام 

والخاص كوسيلة لتمويل البنية التحتية. ويف سبيل االستفادة من 

وجود  لضامن  املناسبة  اإلجراءات  باتخاذ  األردن  سيقوم  ذلك، 

بهدف  والخاص،  العام  القطاعن  بن  للرشاكة  منيعة  سياسة 

تكاليف  وزيادة  الجديدة،  واملالية  القانونية  املخاطر  تجنب 

اإليرادات، والطلب املحتمل عى نفقات رأساملية إضافية
 

5.4 استراتيجية االتصال الخاصــة
بخطة العمل الوطنية

يتمثل الهدف العام السراتيجية االتصال الخاصة بخطة العمل 

الوطنية يف “تحقيق التوافق الوطني بشأن التهديدات املناخية 

الفعال  والتسهيل  ملعالجتها،  اإلجراءات  اتخاذ  إىل  والحاجة 

لتحديد أولويات التنفيذ املتعلق بأنشطة خطة العمل الوطنية 

من قبل حميع املؤسسات الحكومية، يف سبيل توفر بيئة ممكنة 

)العامة والخاصة(  املحلية والدولية  املوارد  والعمل عى حشد 

اسراتيجية  يف  املحددة  األهداف  وتشتمل  التكيف.  لدعم 

االتصال الخاصة بخطة العمل الوطنية ما يي:

1.  زيادة  الوعي واملعرفة لدى الحكومة األردنية وأصحاب 

التكيف مع  مبادرات  تجاه  والجمهور  املعنين  العالقة 

من  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  وعملية  املناخ  تغر 

خالل التواصل الفعال والتعليم وبناء القدرات.

مجموعات  بن  املفاهيم  وتغير  األفكار  يف  التأثر   .2

مختارة )مثل إقناع القطاع الخاص بتأثرات املناخ عى 

األعامل التجارية والربحية(.

تقدير  ذلك  يف  مبا  وفئاته،  اإلنفاق  اتجاهات  مراجعة   .2

املوازنة الحالية التي يتم إنفاقها عى إجراءات التكيف 

لتوزيع  العامة  واالتجاهات  تحمله،  عى  القدرة  ورفع 

املوازنة عى الوزارات التنفيذية واملؤسسات الحكومية 

األخرى ذات العالقة.

مستوى  االعتبار  يف  األخذ  مع  املوازنة،  متويل  مراجعة   .3

مقابل  الخارجي  والتمويل  املحلية  املوارد  واتجاهات 

تخصيص  إلعادة  فرصة  هذا  يوفر  قد  اإلنفاق.  بنود 

للتكيف  الداخلية  اإليرادات  وتوزيع وتحويل وتحسن 

تعديالت  مثل  املناخ،  تغر  مواجهة  عى  القدرة  وبناء 

الترشيعات والقوانن ذات العالقة.

4. مراجعة أنظمة تتبع التمويل املتعلق بتغر املناخ،ما  قد

األولويات  مع  والتكامل  التناغم  تعزيز  يف  يساعد 

الوطنية األخرى.

  4.4.4 حشد االستثمــارات الخاصــة 
تعترب مشاركة القطاع الخاص يف  مجال التكيف مع تغر املناخ 

محدودة حتى اآلن - أو مل يتم توثيقها بعد - مقارنة بتمويل 

القطاع الخاص إلجراءات التخفيف.

تغر  بشأن  ومشاركته  الخاص  القطاع  تركيز  الواضح  ومن   

وبيعها  الكهرباء  لتوليد  املتجددة  الطاقة  مشاريع  عى  املناخ 

تواجه  التي  الرئيسية  العوائق  تحديد  تم  كام  العامة.  للشبكة 

حشد االستثامر الخاص - خالل املشاورات مع أصحاب العالقة 

وعى   – األردن  يف  الوطنية  العمل  خطة  إعداد  عملية  ضمن 

السوق  وضعف  مناسبة  استثامرية  بيئة  إىل  االفتقار  رأسها 

يزيد  ما  الناظمة،  القانونية  األطر  املستمر يف  التغر  إىل  إضافة 

من املخاطر عى القطاع الخاص. بالرغم من ذلك، فقد اكتسب 

املشاركة  بفوائد  أكرب  اهتامماً  أكرث وأظهر  الخاص وعياً  القطاع 

البيئة،  وزارة  قد حصلت  و  املناخ.  تغر  مع  التكيف  مجال  يف 

بصفتها السلطة الوطنية املعنية للصندوق األخر لتغر املناخ، 

رفع  يف  فعالة  بطريقة  املشاركة  عى  قدرتها  لزيادة  دعم  عى 

الوعي لدى القطاع الخاص حول فرص االستثامر يف التكيف مع 

تغر املناخ.
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قنوات  وتوظيف  تأسيس  عى  يقوم  اسراتيجياً  نهجاً  األولوية 

املناخ  تغر  مع  التكيف  يتطلب  حيث  مالمئة،  األكرث  االتصال 

مبا  العالقة،  أصحاب  مجموعات  من  للعديد  الفاعلة  املشاركة 

تحقيق  سبيل  املستهدفة يف  للفئات  فهم جيد  تطوير  ذلك  يف 

برنامج اتصال فعال معهم. تشمل الجهات املستهدفة صانعي 

القرار الحكومين ومجموعات املجتمع املدين ومؤسسات القطاع 

الخاص واملجتمع بشكل عام. وتتطلب كل مجموعة منها رسائل 

مصممة خصيصاً لها بحيث تتالءم مع اهتامماتها وأولوياتها. كام 

يتم إيصال تلك الرسائل عرب قنوات مناسبة لالتصال والتواصل. 

مع  التواصل  األردن  يف  الوطنية  العمل  خطة  تستهدف  لذلك، 

أربع مجموعات مستهدفة رئيسية، كام هو موضح يف الجدول 

)4.3( أدناه:

ج 4: الجمهور العام ج 3: القطاع الخاص ج 2: المجتمع المدني ج 1: القطاع العام
-تالميذ املدارس. 

- النساء والفتيات.
- الشباب .

- مهنيو املناطق الحرية.
- عامل الريف. 

- العامل اليدوين.

- جمعيات األعامل والرشكات.
- الهيئات املهنية.

- أصحاب األعامل الخاصة.
- املؤسسات املالية.

- وسائل االعالم.
- املنظامت الدينية.

- املدارس والجامعات.
- الحركات االجتامعية
وجامعات التكتل.
- النقابات العاملية.

- املنظامت غر الحكومية
الوطنية.

- املنظامت غر الحكومية
الدولية.

الوزراء واملستشارون 
)جهات التنفيذ(.

- موظفو الخدمة املدنية 
واإلدارات )الجهات 

البروقراطية(.
 - املمثلون املنتخبون
 )جهات الترشيع(.

- محاكم )جهات القضاء(.
- أحزاب سياسية.

- الحكومات واملجالس
املحلية.

- اإلدارات األمنية.
- الهيئات الدولية )البنك

الدويل، األمم املتحدة(.

أدوات االتصال يف خطة العمل الوطنية مع هذه املجموعة عى 

ما يي:

1. زيادة الوعي باآلثار االيجابية لخطة العمل الوطنية عى

اإلدارات والوزارات والهيئات واملؤسسات  املتخصصة.

2. التشجيع عى توفر املعلومات حول عملية خطة العمل

الوطنية  وأهدافها  بن اإلدارات الحكومية والوزارات 

والهيئات واملؤسسات، مع الركيز عى نقل املعرفة من 

ذوي  إىل  الوعي  من  العليا  املستويات  ذات  الجهات 

املستويات األقل.

وتنفيذ تصميم  أوسع يف  نطاق  املشاركة عى  تشجيع    .3

 تدابر التكيف لتعزيز قدرة األردن عى مواجهة آثار 

تغر املناخ.

4.  التأثر عى القطاع الخاص لتوسيع استثامراته يف مجال

التكيف مع تغر املناخ وبشكل فعال.

5.  التكتل لصالح تعزيز االلتزام السيايس من قبل صانعي

الوطنية،  العمل  خطة  تنفيذ  لعملية  الرئيسين  القرار 

لها  املوارد  وتوفر  وإدارتها  الجهود  أولويات  وتحديد 

ملعالجة قضايا التكيف مع تغر املناخ.

تعتمد عملية تصميم وتقديم الرسائل األساسية للجامهر ذات 

  1.7.4 االتصال والتواصل مع القطاع
 العام 

يجب إرشاك أصحاب العالقة من القطاع العام يف األردن، مبا يف 

ذلك الوزارات والهيئات واملؤسسات الحكومية، كجزء أسايس من 

برنامج اتصال خطة العمل الوطنية، ذلك أن مستويات املعرفة 

والوعي بخطة العمل الوطنية والتكيف مع تغر املناخ متباينة 

ذلك،  املجموعة. ومع  لهذه  التابعن  العالقة  أصحاب  بن  فيام 

املستوى  مع  تتناسب  رئيسين  عالقة  كأصحاب  أهميتهم  فإن 

العال الذي ميلكونه من قوة التأثر عى صنع السياسة. سركز 
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1. زيادة الوعي بآثار تغر املناخ عى القطاعات االقتصادية

الرئيسية. 

2. تبادل أفضل املامرسات املتعلقة بتنفيذ إجراءات التكيف

من الرشكات الرائدة  يف هذا املجال.

الوطنية  العمل  خطة  أهداف  حول  املعلومات  توفر   .3

التجارية  والقطاعات  األعامل  بقطاعات  املتعلقة 

املختلفة.

  4.7.4 الرسائل الرئيسية

إنه من الروري أن يتم تصميم الرسائل املوجهة لكل مجموعة 

ويجب  حدة.  عى  كل  أعاله  العالقة  أصحاب  مجموعات  من 

معن.  أثر  لرك  ومصممة  وجذابة  واضحة  الرسائل  تكون  أن 

بشكل عام، يجب أن تكون الرسائل موجزة وبلغة واضحة، مع 

ذلك،  ومع  الصعبة.  الفنية  واالختصارات  املصطلحات  تجنب 

فيها  يُقصد  التي  الحاالت  يف  تقنيًة  األكرث  اللغة  تستخدم  فقد 

املستهدفون األكرث وعياً وأعى تعليامً. سركز أدوات االتصال يف 

خطة العمل الوطنية مع هذه املجموعة عى ما يي:

دوٌر ولكٍل  جامعي  جهد  هو  املناخ  تغر  مع  التكيف   .1

 يضطلع به.

2. سيكون لتغر املناخ آثار كبرة حتمية عى الحياة اليومية

 للناس يف األردن.

البالد. يف  واالقتصاد  األعامل  عى  املناخ  تغر  سيؤثر   .3

بشكل  لالستعداد  اتخاذها  4. هناك خطوات عملية ميكن 

أفضل لتغر املناخ وآثاره.

5. للتكيف مع تغر املناخ معنى اقتصادي، وميكن أن يكون 

له فوائد إيجابية كبرة للمجتمع واالقتصاد.

 

  5.7.4 قنــوات االتصــال

الناجح  االتصال  من  الصحيحة جزًء مهامً  االتصال  قنوات  متثل 

املستهدفة.  للفئات  بيرس  للوصول  مالمئة  األكرث  كونها  برشط 

وميكن استخدام العديد من القنوات اليصال الرسائل الرئيسية، 

ومنها:

3. إرشاك الوزارات واإلدارات والهيئات واملؤسسات التي لها 

تأثر كبر يف السياسة الحكومية، خاصًة وزارة املالية.

4. تحسن الوصول إىل املعلومات حول تغر املناخ وآثاره. 

  2.7.4 االتصل والتواصل مع منظمات
المجتمع المدني

غر  املنظامت  ذلك  يف  مبا   - املدين  املجتمع  منظامت  تشارك 

ووسائل  املجتمعية  والجامعات  الثقافية   املراكز  و  الحكومية 

اإلعالم – بفاعلية أكرب يف قضايا البيئة وتغر املناخ. كام أنها توفر 

فرصة جيدة إليصال الرسائل حول خطة العمل الوطنية ونقلها 

إىل املجتمعات املحلية والرشيحة األوسع من الجمهور. سركز 

أدوات االتصال يف خطة العمل الوطنية مع هذه املجموعة عى 

ما يي:

1. تيسر الوصول إىل املعلومات ذات الصلة حول التكيف 

مع تغر املناخ وعملية تنفيذ خطط التكيف الوطنية.

2. تحفيز الحوار حول التكيف مع تغر املناخ وانعكاساته

عى عمل منظامت املجتمع املدين يف األردن.

3. توفر الرسائل الرئيسية ومواد االتصال التي ميكن أن ترثي 

مع  التكيف  مجال  يف  املدين   املجتمع  منظامت  عمل 

نغر املناخ.

  3.7.4 االتصال والتواصل مع القطاع
الخاص

الرشكات  من  ومتنوعة  واسعة  رشيحة  الخاص  القطاع  يشمل 

الجنسيات  متعددة  الكبرة  كالرشكات  التجارية  واألعامل 

يف  ورغبتهم  معرفتهم  مستوى  ويتباين  الصغرة.  الرشكات  إىل 

كون  الوطنية،مع  العمل  بخطة  املتعلقة  القضايا  مع  التعامل 

هي  املجموعة  هذه  إىل  الوصول  لتحقيق  طريقة  وأفضل 

كانت  سواء  القطاع،  قبل  من  بهم  موثوق  رسائل  حامي  عرب 

أو عرب مجموعات صناعية  املناخي  العمل  تقود  بارزة  رشكات 

مع  الوطنية  العمل  خطة  يف  االتصال  أدوات  سركز  وتجارية. 

هذه املجموعة عى ما يي:
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األكرث  واملجموعات  االجتامعي  النوع  عى  املناخ  تغر  يرتبط 

كبر.  حد  إىل  واالقتصادية  االجتامعية  باآلثار  لتأثراته  تعرضا 

لذلك، فإنه من الروري معالجة اآلثار االجتامعية واالقتصادية 

لتغر املناخ عى النساء والفئات املعرضة للرر يف املقام األول. 

وتصنيف  جمع  يف  النقص  القصور  من  الكثر  هناك  يزال  وال 

وتحليل البيانات واملعلومات املصنفة حسب النوع االجتامعي 

يف سياق التقرير عن حالة الفئات األكرث عرضة للتغرات املناخية. 

أخراً، ميثل غياب التمويل املستدام إحد أكرب العوائق الرئيسية 

النوع االجتامعي والفئات األكرث عرضة  الربط بن  للعمل عى 

املنظامت  تعتمد معظم  إذ  معها،  والتكيف  املناخية  للتغرات 

غر الحكومية العاملة يف قضايا النوع االجتامعي والفئات األكرث 

عرضة للتغرات املناخية عى الدعم املايل من الجهات املانحة 

الخارجية املؤقتة.

للتغرات  األكرث عرضة  الفئات  املناخ وسيؤثر عى  تغر  أثر  لقد 

املناخية يف البالد من حيث املكان الذي يعيشون فيه، ووضعهم 

الخدمات،  إىل  وصولهم  وإمكانية  واالقتصادي،  االجتامعي 

ومعرفتهم بشأن تغر املناخ. كام يعترُب الوصول إىل املشاركة يف 

صنع القرار مهامً أيضاً. وحدد املشاركون يف االجتامعات التشاورية 

لخطة العمل الوطنية الفئات األكرث عرضة للتغرات املناخية عى 

أنها الالجئون واملجتمعات املحلية املستضيفة، وصغار ومتوسطي 

الزراعة  الفاكهة، والعاملون يف  املزارعن، ال سيام مزارعو أشجار 

الحرية،  املناطق  وفقراء  واألطفال،  املاشية،  ورعاة  املطرية، 

واألرس التي تعيلها النساء، وذوي االحتياجات الخاصة.

والتعامل  الحصاد  من  الزراعة،   يف  النساء  عمل  مهام  تتنوع 

مع املحاصيل واألدوات الزراعية إىل تصنيع الغذاء. كام تساعد 

املرأة الريفية يف تأمن الغذاء ألرستها، حيث تقوم عى الحدائق 

العائي.  لالستخدام  الطبية  واألعشاب  الخضار  إلنتاج  املنزلية  

وأشار تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة عام 2017 إىل أن النساء 

يف املناطق الريفية أكرث عرضة لتأثرات تغر املناخ، ذلك أنهن 

كسب  يف  ويعتمدن  األردن  يف  الفقراء  رشيحة  غالبية  ميثلن 

يقرب من ٪9.1 من  ما  ويعاين  الطبيعية.  املوارد  عيشهن عى 

بـ  الغذايئ  مقارنة  األمن  انعدام  النساء من  تعيلها  التي  األرس 

٪5.7 من األرس التي يقوم عليها الرجال.

واإلذاعة التلفزيون  مثل  التقليدية  اإلعالم  وسائل   .1

 والصحف املطبوعة ووسائل اإلعالم اإللكرونية.

2.  منصات التواصل االجتامعي املتعددة.

وتطبيقات اإللكروين  الربيد  مثل  املبارشة  االتصاالت   .3

 االتصال الرقمي والنرشات األخبارية.

الهاتفية  املكاملات  مثل  األخرى  املبارشة  االتصاالت   .4

والزيارات الشخصية واالتصال بن االصدقاء واالجتامعات 

والفعاليات.

5. االتصاالت املطبوعة املستهدفة مثل ملخصات السياسات

 والتقارير.

مواد  الرسالة وشكل  اختيار  يجب  ممكن،  تأثر  أكرب  ولتحقيق 

االتصال وقناة االتصال بعناية لتكمل بعضها البعض.

 

والشباب االجتمــاعي  النوع   6.4
آلثار  تعرضًا  األكثر  والفئات 

تغير المناخ

التكيف  برامج  من  االستفادة   - خاص  بشكل   – للفقراء  ميكن 

عرضة  األكرث  املناطق  يف  يعيشون  أنهم  ذلك  املناخ،  تغر  مع 

عرضة  األكرث  العيش  سبل  وميارسون  املناخ  تغر  لتأثرات 

للمخاطر. وستكون املكاسب الخاصة للتكيف أكرب وأكرث إنصافاً 

الفقرة واملهمشة يف تخطيط وتصميم  إذا شاركت املجتمعات 

خطط وتدابر التكيف يف السياق املحي والوطني.

عى  األطراف  املناخ  تغر  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  تحث 

بتنفيذ  املتعلقة  األنشطة  جميع  يف  االجتامعي  النوع  إدماج 

خطة العمل الوطنية، وذلك بهدف تعزيز املساواة بن الجنسن 

يف عملية صنع القرار، وتقليل نقاط الضعف القامئة عى نوع 

الجنس، وضامن عدم ترتب أعباء إضافية عى املرأة عى وجه 

التحديد بسبب تنفيذ تدابر التكيف. إضافة إىل ذلك، متثل زيادة 

قدرة التكيف لدى الفئات الضعيفة واألكرث قابلية لتأثرات تغر 

والوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  عملية  من  يتجزأ  ال  جزًء  املناخ 

وذلك من تخطيط وتنفيذ السياسات واإلجراءات الالزمة لتعزيز 

القدرة عى تحمل تغر املناخ لدى جميع فئات املجتمع.
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تم  والتي   - األردن”  يف  للتكيف  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ 

تنظيمها خالل إعداد الوثيقة - مجموعة من األنشطة املحددة 

النوع االجتامعي وزيادة  الفعال بن  التكامل  املوجهة لتحقيق 

االهتامم بالفئات الضعيفة األكرث تعرضا لتغر املناخ ضمن خطة 

العمل الوطنية يف األردن، ومنها:

1. تطوير مبادئ إرشادية فنية - تستند إىل اآللية الوطنية

كيفية  حول   - الجنسن  بن  املساواة  لتعزيز  الرامية 

إدماج النوع االجتامعي والفئات الضعيفة األكرث تعرضاً 

لتغر املناخ يف كل القطاعات من خالل التخطيط ووضع 

موازنة التكيف مع تغر املناخ.

بالفئات واالهتامم  االجتامعي  النوع  إدماج  مستوى  تقييم   .2

الضعيفة األكرث تعرضاً لتغر املناخ يف وثائق تغر املناخ 

الحالية يف جميع القطاعات مع تحديد نقاط الدخول 

املحتملة.

والفئات االجتامعي  للنوع  معاير حساسة  وتطبيق  تطوير   .3

الضعيفة األكرث تعرضاً لتغر املناخ ضمن عملية اختيار 

خيارات التكيف وتحديد أولوياتها.

فيام  إليها  الوصول  وتسهيل  البيانات  جمع  من  التأكد   .4

يتعلق بإدماج النوع االجتامعي  والفئات الضعيفة يف 

التخطيط للتكيف مع تغر املناخ.

النوع تحليل  وتطوير  البيانات  جمع  عى  العمل   .5

آلثار  معرض  قطاع  لكل  الضعيفة  والفئات  االجتامعي 

تغر املناخ.

6. اعتامد النوع االجتامعي والفئات الضعيفة يف تقييامت 

االجتامعية  والسيناريوهات  املناخ  بتغر  التأثر  قابلية 

واالقتصادية. 

7. وضع اسراتيجيات محددة للمجتمعات املستهدفة التي 

تم تحديدها عى أنها معرضة بشكل خاص لتغر املناخ 

والعمل عى متكينها.

الضعيفة والفئات  للنوع  الحساسة  املؤرشات  تحديد   .8

رصدها  يسهل  مام  املناخ،  مع  التكيف  وتقييم  لرصد 

التنمية  أهداف  مع  يتامىش  مبا  وعرضها  عنها  واإلبالغ 

املستدامة لألمم املتحدة.

9. إنشاء آلية إعداد تقارير أكرث شفافية مع قياس التقدم

املناخ  بتغر  التأثر  قابليته  الجذرية وراء  األسباب  التالية بعض 

املرتبطة بالنوع االجتامعي:

1. تدين الوضع االجتامعي واالقتصادي وصعوبة سبل العيش 

وقلة فرص الحصول عى املوارد املالية و الطبيعية )مثل 

األرايض والغابات واملياه( والتي من شأنها أن متكنهم من 

التكيف مع الصدمات والضغوط الرئيسية والتكيف معها.

2. العيش يف بيئة ريفية فقرة معرضة لتغر املناخ أو بيئة

حرية تفتقر إىل الخدمات الحرية األساسية، مع كون 

واملخيامت  املدينة  محيط  يف  تعيش  التي  املجتمعات 

معرضة بشكل خاص لآلثار السلبية لنقص املياه كنتيجة 

رئيسية لتغر املناخ.

التكيف لدى بعض املجتمعات األكرث  القدرة عى  3. تدين 

املعلومات  محدودية  بسبب  املناخ   تغر  آلثار  عرضة 

املتوفرة لديهم عن آثار تغر املناخ. عى سبيل املثال، 

أظهرت دراسة هيئة األمم املتحدة للمرأة عام 2017 أن 

النساء الريفيات قد أظهرن معرفة وفهامً محدوداً لتغر 

املناخ عى املستوين الفكري والنظري، إذ ينظرن لآلثار 

وخرباتهن  مامرساتهن  خالل  من  املناخ  لتغر  السلبية 

امليدانية.

لشؤون السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  تقرير  سلط   .4

 الالجئن عام 2015 الضوء عى أن محدودية الوصول 

إىل  أدت  املستدامة  العيش  لسبل  كافية  خيارات  إىل 

مدخرات،  من  معهم  كان  ما  الالجئن  من  الكثر  فقد 

ما يجعلهم الفئة األكرث ضعفاً وتعرضاً آلثار تغر املناخ. 

للتعامل  الالجئن عى طرق سلبية  الكثر من  ويعتمد 

مع األزمة، منها خفض مستوى التغذية وإخراج األطفال 

بعمل  أو  رسمي  غر  بعمل  إللحاقهم   املدارس  من 

يفتقرون فيه لحقوق العمل الرسمي.

5. ميثل تدين مستوى الوعي لدى السكان األكرث تأثراً بتغر

النساء  بن  )خاصة  معهم  التواصل  وقلة  املناخ، 

املهمشات( عى أنه العقبة الرئيسية أمام معالجة تغر 

املناخ )منظمة األمم املتحدة للمرأة، 2017(.

“إدماج  املسامة  العمل  وورشة  الحايل  الوضع  تحليل  عن  نتج 

عملية  املناخ يف  لتغر  تعرضاً  األكرث  والفئات  االجتامعي  النوع 
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اتخاذ إجراءات مبارشة إلفساح املجال ملشاركتهم بشكل 

واسع. كام ميكن للشباب املشاركن يف مجموعات العمل 

الوطنية ومفاوضات تغر املناخ أن يساهموا يف تحديد 

وتسليط  املناخ،  تغر  مجال  يف  والراجع  التأخر  محاور 

تغر  حركات  يف  واإلنصاف  العدالة  محاور  عى  الضوء 

املناخ وتعزيز قدرتهم عى تحمل آثاره وتبعاته. 

• االنخراط مع املؤسسات: يجب أن ينتهز الشباب فرصة

املستويات  مختلف  عى  املؤسسات  مع  املشاركة 

التدريب  خالل  من  القدرات  وبناء  الخربات  الكتساب 

داخل  االنخراط  أن  كام  التشبيك.  وفرص  العمل  أثناء 

املعرفة  عى  الحصول  يف  الشباب  سيساعد  املؤسسات 

وورش  املنتديات  يف  املشاركة  خالل  من  املطلوبة 

وشبكات العمل والوسائل األخرى. وسيتطلب وجودهم 

إعطاءهم فرصة للمشاركة يف صياغة التقارير والبيانات 

الرسمية وتقديم مساهامتهم ورفع صوتهم والتفاعل مع 

صانعي السياسات.

احتياجات مع  واالسرتاتيجيات  السياسات  تكييف   •

ومتطلبات األطفال والشباب: يجب أن تكون السياسات 

والشباب  األطفال  الحتياجات  متضمنة  واالسراتيجيات 

التي  التحديات  مع  والتعامل  عى  للتعرف  ومصممة 

يواجهونها.

• املخصصات املالية: يجب تأمن وتخصيص املوارد املالية

األطفال  إرشاك  من  العفال  التمكن  أجل  من  املناسبة 

املناخ، وذلك من  تغر  التكيف مع  والشباب يف عملية 

الدراسات وتوظيفهم ومشاركتهم يف  خالل إرشاكهم يف 

ورشة العمل، إىل أخره.

7.4 إدماج خطة العمـل الوطنيـة
في برامــج البحث والتعليم 

تاليا أهم التوصيات املتعلقة بالسياسات واملستمدة من خطة 

العمل الوطنية لقطاعي البحث والتعليم يف األردن بهدف دعم 

تنفيذ خطة العمل الوطنية:

مع املناهج،  يف  املناخ  تغر  معلومات  إدماج  يف  البدء   .1

الركيز عى العنارص املتعلقة بسياسات التكيف الوطنية، 

والفئات  االجتامعي  النوع  قضايا  مراعاة  وتأثر  املحرز 

الضعيفة يف تخطيط برامج التكيف.

10. التعلم من املامرسات الجيدة وتغير وتعديل السلوك 

عند الحاجة. 

بشكل  واليافعن  األطفال  مشاركة  متثل  سبق،  ما  عى  عالوة 

أنهم  ذلك  األهمية،  بالغ  أمراً  املناخ  تغر  إجراءات  يف  أفضل 

والشباب  األطفال  يعترب  كام  األردن.  يف  السكان  غالبية  ميثلون 

فئة أكرث عرضة لتغر املناخ، ويشكلون مكوناً رئيسياً للمجتمع 

بصفتهم صانعي القرار يف املستقبل وأصحاب العالقة الرئيسين، 

لذلك،  أعاله.   املذكورة  التكيف  تدابر  من  جزء  ذلك  وجميع 

فيجب التعامل مع قطاع الشباب من خالل عدة وسائل، منها 

ما يي:

عى والشباب  األطفال  يكون  أن  يجب  الوعي:  زيادة   •

دراية بعلوم تغر املناخ وتأثراته عى مختلف املستويات 

الجهات  فإن  لذلك،  واالقتصادية(.  واالجتامعية  )البيئية 

املختلفة وخاصة منظامت املجتمع مسؤولة عن قيادة 

تأثرات  يخص  فيام  للشباب  املوجهة  التوعية  برامج 

عى  وتشجيعهم  مشاركتهم  طرق  تحديد  وعن  املناخ، 

فيجب  األكادميي،  املستوى  عى  أما  بفعالية.  املشاركة 

فهامً  والجامعي  املدريس  التعليم  مواد  تتضمن  أن 

عميقاً ألسباب تغر املناخ وآثاره عى املجتمع والسكان 

واالقتصاد والبيئة.

مهارات وبناء  تعزيز  إن  والتدريب:  القدرات  بناء   •

 وخربات الشباب أمر حيوي لضامن مشاركتهم الفعالة 

يف عملية التكيف مع تغر املناخ، ذلك أنه سيساعد عى 

تحديد القادة منهم يف هذا املجال عى املستوين املحي 

التدريب،  والوطني. لذلك، فال بد من تحديد مسارات 

وتطوير املناهج الدراسية، وتأمن املوارد التقنية واملالية، 

والتخطيط  الرسمي  التعليم  يف  املناخ  تغر  وإدماج 

اإلمنايئ.

هو الشباب  متكن  املجتمع:  وحشد  )التكتل(  املدافعة   •

مفتاح التأثر عى صانعي السياسات، برشط أن يكونوا 

ستسمح  التي  والقدرات  واملهارات  باملعرفة  مجهزين 

املشاركة  من  متكينهم  جانب  إىل  أصواتهم  برفع  لهم 

أيضاً  يجب  كام  واالجتامعية.  السياسية  العمليات  يف 
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النظام  على  القائم  التكيف   8.4
اإليكولوجــي )EbA(، والحلـــول 
 )NbS( الطبيعة  على  القائمة 

)HI( والبنية التحتية الخضراء

)GI( الخراء  التحتية  والبنية   )NbS( الطبيعة  عى  القامئة 

النظام  عى  القائم  والتكيف  الطبيعة  القامئة  الحلول  متثل 

إدارية  مفاهيم  ثالثة  الخراء  التحتية  والبنية  اإليكولوجي 

املناخ  تغر  مع  التكيف  مع  التعامل  يف  عالية  إمكانات  وفرت 

عى املستوين الوطني واملحي، وذلك من خالل تبني اجراءات 

املكثف.  اليدوي  العمل  عى  وترتكز  للبيئة  صديقة  مستدامة 

وتقع هذه األساليب حالياً يف صميم إجراءات التكيف املبتكرة 

يجد  املامرسات، وجميعها  أفضل  العديد من  العامل  وتضم  يف 

زخامً متزايداً يف األردن. ويضم العديد من الربامج واإلجراءات 

املعروضة يف الفصل الثالث األبعاد الفنية لهذه املفاهيم.

النظام اإليكولوجي رسمياً من قبل  القائم عى  التكيف  يعرف 

اتفاقية التنوع البيولوجي عى أنه “استخدام التنوع البيولوجي 

وخدمات النظام اإليكولوجي كجزء من اسراتيجية تكيف عامة 

تهدف إىل مساعدة الناس عى التكيف مع اآلثار الضارة لتغر 

املناخ. ويهدف إىل إدامة وزيادة لتكيف مع التغرات املناخية 

وتعزيز  بها  للتأثر  والناس  اإليكولوجية  األنظمة  قابلية  وتقليل 

ويف   .(2009 البيولوجي،  التنوع  )اتفاقية  تحملها  عى  قدرتهم 

قبل  من  الطبيعة  عى  القامئة  الحلول  تعريف  تم   ،2016 عام 

حامية  “اجراءات  أنها  عى  الطبيعة  لحامية  الدويل  االتحاد 

املعدلة  أو  الطبيعية  اإليكولوجية  األنظمة  واستعادة  وإدارة 

التي تتصدى للتحديات املجتمعية بشكل فعال وقابل للتكيف، 

التنوع  ومنافع  اإلنسان  رفاهية   - نفسه  الوقت  يف   - وتعزز 

البيولوجي”.

راسخ  مفهوم  هو  اإليكولوجية  األنظمة  عى  القائم  التكيف 

التنوع  واتفاقية  املناخ  تغر  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  تبنته 

الحلول  وبن  بينه  ما  املفهوم  يف  االختالف  ويظهر  البيولوجي. 

القامئة عى الطبيعة يف اعتامد األخرة كمصطلح شامل لجميع 

النظام  عى  القامئة  تلك  منها  الطبيعة  عى  القامئة  املنهجيات 

الحلول  الرئيسية ملفهوم  األعمدة  أحد  التي متثل  اإليكولوجي، 

املختلفة  املدرسية  التعليم  مستويات  ضمن  وذلك 

واملحتويات الدراسية األكادميية األخرى ذات الصلة.

2. تعزيز البحوث حول مخاطر تغر املناخ وقابلية التأثر به

موثوقة  حديثة  مناذج  باستخدام  املناخية،  والتوقعات 

تعمل عى منهجيات إسقاط مناسبة.

يف  األردنين  والخرباء  العلامء  من  املزيد  مشاركة  دعم   .3

للتغرات  الحكومية  الدولية  اللجنة   عمل  مجموعات 

IPCC املناخية

الطالب وتوعية  تثقيف  بهدف  املناهج  تقييم  إعادة   .4

بشكل أفضل بقضايا تغر املناخ مع الركيز عى اإلدارات 

والقضايا  واإلدارة  البيئية  العلوم  تدرس  التي  العلمية 

املتعلقة بتغر املناخ.

5. تعميم منهج شامل وتقدمي لعلوم تغر املناخ وتحديث

املعلومات يف املناهج الدراسية الحالية بدًء من املدارس 

االبتدائية إىل املدارس الثانوية والجامعات.

مجال يف  املحرفن  الخرباء  من  شبكة  بناء  إىل  الحاجة   .6

التدريب  عى  القيام  بهدف  املناخ  تغر  مع  التكيف 

الخرباء  من  وكذلك  العايل،  التعليم  يف  واملهني  التقني 

القطاعن العام واالقتصادي الذين تستفيدان من برامج 

النمو األخر.

العالقة التعليم ذي  الهادفة إىل تحسن  املبادرات  7. دعم 

غر  املنظامت  تقودها  التي  تلك  وخاصة  املناخ،  بتغر 

كافة  تسهيل  خالل  من  الخاص  والقطاع  الحكومية 

املعلومات  وتوفر  املطلوب  التمويل  لتأمن  الجهود 

التقنية املمكنة.

الصندوق يف  الوطنية  العمل  خطة  أولويات  إدماج   .8

الوطني للبحث العلمي الذي تديره وزارة التعليم العايل.

كليات لديها  التي  الجامعات  من  عمل  شبكة  تأسيس   .9

وبرامج تتعلق بالتكيف مع تغر املناخ لتنسيق الجهود 

عى  التكيف  إلجراءات  التخطيط  يف  دورها  وتعزيز 

املستوى الوطني واملحي.

للباحثن  الصلة  املناخية ذات  املعلومات  توفر جميع   .10

 - متخصصة  معلومات  بوابة  خالل  من  والجمهور 

بالتغرات املناخية يف األردن - ومتاحة للجميع. 
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واملواد الطبيعية التي ميكن أن تدعم املجتمعات يف استيعاب 

آثار الظواهر الجوية القاسية. أما  يف البنية التحتية “الرمادية” 

التجمعات  هشاشة  املناخ  تغر  تأثرات  فتظهر  التقليدية، 

الفيضانات  مثل  ألحداث  تعرضها  حن  وذلك  هشة  الحرية 

عيشهم  وسبل  وممتلكاتهم  الناس  صحة  تتعرض  إذ  املفاجئة، 

للخطر، كام هو الحال يف ظرةف الجفاف وارتفاع مستوى سطح 

البحر واألحداث األخرى ذات الصلة بتغر املناخ.

إن البنية التحتية الخراء تجعل من املجتمعات ممجتمعات أكرث 

دميومة، إذ تأخذ يف االعتبار الحاجة إىل دمج العنارص الطبيعية 

والتي  الصدمات  امتصاص  عى  القادرة  املواد  نحو  واالنتقال 

استخدام  يتم  املناخية، وحيث  التغرات  أحداث  بعض  تسببها 

الطبيعية  والنباتات  العالية  النفاذية  ذات  األريض  الغطاء  مواد 

ااملرافقة لها بهدف إدارة مياه األمطار بشكل أفضل من خالل 

الهواء  تنقية  يتم  كام   امتصاصه.  وزيادة  املياه  جريان  تقليل 

املحي من خالل زيادة الغطاء األخر من األشجار والشجرات. 

املوائل  باستدامة  الخراء  الحرية  التحية  البنية  تسمح  كام 

الطبيعية وتحسن حالة التنوع البيولوجي املحي.

لقد أثبتت البنية التحتية الرمادية التقليدية أنها أقل استدامة 

وبقاًء مام كان مخططًا لها يف األصل، ويف املقابل، تظهر البنية 

دعم  آلية  توفر  عى  كبرة  قدرة  الخراء  الحرية  التحتية 

الضغط  خفض  عى  قدرتها  ذلك،  من  القامئة.  التحتية  للبنية 

عى شبكات البنية التحتية الحالية مثل أنظمة الرصف الصحي 

كام  املياه.  جريان  حجم  لتقليل  املرافق  الحرية  املناطق  يف 

إدارية  حلوالً  الخراء  الحرية  التحتية  البنية  تدخالت  توفر 

فعالة من حيث الكلفة، وذلك أنها تقلل الحاجة إىل التحديث 

زيادة  القامئة بهدف  التحتية  البنية  الثمن يف  باهظة  املستمرة 

قدرة األنظمة العاملة فيها استجابة لتزايد الطلب.

قابالً للتكيف  متثل البنية التحتية الحرية الخراء نهجاً مرناً 

إىل  الطرق  من  مختلفة،  حرية  أمناط  ضمن  تنفيذه  وميكن 

منافع مشاريع  تقترص  وال  العامة.  والحدائق  العامة  الساحات 

هذا النوع من البنية التحيتة عى املنافع البيئية فسحب، إذ أن 

هناك العديد من الفوائد االجتامعية الناتجة عن البنية التحتية 

والتي  الجاملية  والقيم  املحي  املناخ  بتحسن  الخراءاملرتبطة 

عى  قائم  تكيف  كل  فإن  املحصلة،  يف  الطبيعة.  عى  القامئة 

ال  والعكس  الطبيعة،  عى  قائم  حل  هو  اإليكولوجي  النظام 

يكون صحيحاً بالرورة.

كام متثل تدابر التكيف القائم عى النظام اإليكولوجي آليات 

التكنولوجية  التحتية  البنية  املنهجيات  عن  بديلة  أو  مكملة 

البحتة، حيث تركز األوىل عى الجمع ما بن املنافع االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية بصورة مشركة مع توفر فرص للتخفيف 

عى  الحفاظ  وكذلك  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  من 

التنوع البيولوجي والحد من مخاطر الكوارث ومكافحة التصحر.
يف املقابل، متثل البنية التحتية الحرية الخراء )UGI( مفهوم 

ومخططة   - محددة  مكانية  شبكة  إىل  يشر  حري  تخطيط 

بشكل اسراتيجي- من العنارص الطبيعية وشبه الطبيعية والتي 

تنتج مجموعة واسعة من خدمات النظام اإليكولوجي، تساهم 

من  وميكن  حدته،  من  والتخفيف  املناخ  تغر  مع  التكيف  يف 

عى  القامئة  والحلول  الخراء  التحتية  البنية  تنفيذ  خاللها  

الطبيعة عى املستوين الحري والريفي.

البيئة املبنية قد قامت  عى  ويالحظ يف السياق الحري، أن 

البيئة الطبيعية  حساب املناظر الطبيعية وأدت زيادة انحسار 

ال بد أن تكون األولوية دامئاً هي الحفاظ عى املوائل الطبيعية 

وتقليل التدخل البرشي، لكن ذلك يخالف الواقع وليس ممكناً 

يف كثر من األحيان، نظراً للحاجة إىل التوسع الحري يف سبيل 

يجب  الحالة،  هذه  ويف  املتزايدة.  السكان  احتياجات  تلبية 

وهنا  املمكنة،  املستدامة  الطرق  أكرث  تبني  خالل  من  التوسع 

الحرية  التحتية  البنية  ومفاهيم  مبادئ  تطبيق  أهمية  تربز 

الخراء التي تقوم عى دمج العنارص الطبيعية والحفاظ عليها 

الكربونية  البصمة  من  التقليل  بهدف  الحرية  التنمية  يف 

للمشاريع، وإدامة قدرة العنارص الطبيعية  عى تزويد خدمات 

قيمة تحافظ عى قدرة املجتمع املحيط عى تحمل تغر املناخ.

بشكل  التنمية  أهمية  تزداد  املناخ،  لتغر  املتزايدة  اآلثار  ومع 

يف  فعالة  أداة  الخراء  التحتية  البنية  وتعد  استدامة.   أكرث 

إدامة وتعزيز قدرة  املستدام والتأكد من  التحول  تحقيق هذا 

املجتمعات عى تحمل  األحداث املناخية القاسية. وفيام يخص 

“الخراء”  املواد  الخراء  التحتية  البنية  ستستخدم  التكيف، 
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التحتية  البنية  إمكانات  املفهوم  هذا  يتناول  الهوية:   •

وخلق  للمكان  املريئ  التعريف  يف  للمساهمة  الخراء 

اإلحساس به، من خالل توفر سامت ذات قيمة تجعل 

منه مكاناً مرغوباً للعيش أو الزيارة.

أن  الخراء  التحتية  للبنية  ميكن  االستثامر:  العائد عىل   •

تقلل التكاليف وتحقق نتائج مالية إيجابية للحكومات 

قدرتها  ذلك،  مثال  واملواطنن.  والرشكات  واملؤسسات 

وكلف  الرمادية  التحتية  البنية  تكاليف  خفض  عى 

وتوفر  األرايض  قيمة  ترفع  أنها  كام  الطاقة.  استهالك 

حافزاً للتنمية االقتصادية.

يتطلب التخطيط أعاله منهجيات عى نطاق نظامي عام وذلك 

بهدف تأمن توفر خدمات النظام اإليكولوجي التي تساهم يف 

التكيف. يف كثر من الحاالت، يتطلب ذلك التخطيط والتنسيق 

عى  وفرصة  تحدياً  ميثل  ما  واإلدارية،  الوطنية  الحدود  خارج 

حد سواء يف فيام يتعلق بتطوير أطر فعالة للسياسات البيئية 

واملفاوضات العابرة للحدود. 

العمـــل وتنفيــذ  تخطيــط   9.4
المنــاخي على المستــوى 

المحلي

تحتاج عملية تنفيذ خطة العمل الوطنية إىل تبني تدابر وبرامج 

إطالق  تم  وقد  املحي.  املستوى  عى  املناخ  تغر  مع  التكيف 

مرشوع يف خريف 2018 بهدف تأسيس إطار عام ومنهجيات 

محددة لتخطيط التكيف مع تغر املناخ عى املستوى املحي. 

تغر  مع  التكيف  إلدماج  توجيهية  مبادئ  إعداد  ذلك  يتضمن 

املناخ يف اسراتيجيات وخطط التنمية املحلية. وقد طور املرشوع 

ثالث خطط عمل مناخية محلية يف األردن، اكتسب من خاللها 

املزيد من الفهم والخربة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باختيار 

وتطوير خطط التكيف عى املستوى املحي. كام طور املرشوع 

)البلديات  املحي  املستوى  عى  استخدامه  ليتم  مفصالً  دليالً 

تشاركية  محلية  خطط  تطوير  عمليات  يف  املحلية(  واملجالس 

لتغر املناخ.

املحلية  التنمية  املراحل إلعداد خطط  من  الدليل عدداً  يقرح 

الخاصة بتغر املناخ، عى النحو التايل:  

باملساحات  االستمتاع  للناس  وتتيح  إيجابية  صحية  منافع  لها 

البنية  مبادئ  تبني  يجب  فإنه  عليه،  بناًء  أكرب.  الخراء شكل 

خالل  من  التحتية  البنية  مشاريع  معظم  يف  الخراء  التحتية 

الطبيعية مثل األشجار  العنارص  اعتامد املواد الخراء وتكامل 

وأحواض املياه الحيوية.

أما عى املستوى الريفي، توصف البنية التحتية الخراء بأنها 

شبكة من املساحات الطبيعية واملمرات يف منطقة معينة والتي 

تشكل مجتمعة أنظمة مرنة توفر مناطق للرفيه والحياة الربية 

والتنوع البيولوجي باإلضافة إىل الخدمات اإليكولوجية األخرى. 

إدامة  الخراء يف  التحتية  للبنية  املوجه  التخطيط  كام يساعد 

وإعادة تأهيل األنظمة اإليكولوجية السليمة والرورية للحفاظ 

عى سالمة الناس ودميومة العالقات بن مكونات الطبيعة. 

الخراء  املساحات  من  شبكة  هي  الخراء  التحتية  البنية 

العنارص  هذه  ربط  يتم  وعندما  معينة،  منطقة  يف  املفتوحة 

معاً، فإنها تشكل شبكة خراء، تُعرف بالبنية التحتية الخراء. 

وال ميكن للبنية التحتية الخراء أن تعمل بشكل فعال إال إذا 

فيه  املفتوحة  املساحات  وتكمل  أجزاؤه،  متصلة  نظاماً  كانت 

بعضها بعضاً. التالية بعض املبادئ التي تحكم يف تدخالت البنية 

التحتية الخراء:

موطناً  يوفر  فضاء  إنشاء  ذلك  يعني  للسكن:  الصالحية   •

خارج البيوت لألشخاص والنباتات والحيوانات، وذلك من 

خالل تخطيط املساحات الخراء وتطويرها، واستعادة 

األنظمة الطبيعية وزراعة األنواع املحلية.

الخراء التحتية  البنية  أن  به  ويقصد  البيني:  الرتابط   •

تكون أكرث فعالية يف توفر املنافع عندما تكون جزًء من 

نظام متصلة أجزاؤه.

من  التعايف  عى  القدرة  هي  التحمل:  عىل  القدرة   •

االضطرابات والتغيرات أو التكيف معها.

بيئية املبدأ إىل إيجاد منافع  الوظائف: يشر هذا  تعدد   •

واقتصادية ومجتمعية من خالل البنية التحتية الخراء، 

خالل  من  اإليكولوجي  النظام  خدمات  توفر  يعني  ما 

مثل  مختلفة،  أنظمة  عرب  ومتداخلة  متعددة  وظائف 

املياه والنقل والطاقة.
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وخطة العمل الوطنية واالسراتيجيات التنموية الوطنية األخرى. 

ثم يصار إىل تصنيف قامئة اإلجراءات عى املستوى املحي وفقاً 

لقطاعات التكيف املختلفة )املياه، الزراعة، التنوع البيولوجي، 

املناطق الحرية، الصحة، إلخ ...(.

مبجرد  املحلية:  املناخ  تغري  مع  التكيف  خطة  عىل  املصادقة 

تقديم خطة العمل املحلية، يتم التعاون بشأن  إقرارها رسمياً 

من قبل وزارة البيئة، تتبعها موافقة وزارة اإلدارة املحلية ووزارة 

التخطيط والتعاون الدويل واملجلس البلدي.

االسراتيجيات  مجموع  الخطة  تنفيذ  آلية  تضم  التنفيذ: 

الخطة  لتنفيذ  األهمية  ذات  العنارص  بن  املتبادلة  والعالقات 

املحي للتكيف مع تغر املناخ، مبا يف ذلك تحديد:

1. الهياكل التنظيمية وخطوات العمل.

2. إدماج النوع االجتامعي.

3. تعريف ظروف التنفيذ املناسبة واملؤسسات املعنية

واإلجراءات املنفذة.

بناء عى ما سبق، يبدأ فريق التنفيذ مبراجعة املحاور املرتبطة 

واالسراتيجيات  األولوية  ذات  املناخ  بتغر  التأثر  مبستوى 

تلك  لتنفيذ  املناسب  التوقيت  تحديد  ثم  ومن  بها،  املرتبطة 

االسراتيجيات. ينبغي إعطاء األولوية لالسراتيجيات التي تجمع 

بن األهمية والسهولة والكلفة املنخفضة. كام تشمل االعتبارات 

جهوداً  متثل  التي  االسراتيجيات  أولويات  لتحديد  األخرى 

جامعيًة أو توصل إلنجازات متنوعة عابرة للمجتمع. كام متثل 

االسراتيجيات املسامة “ال ندم” تلك التدخالت التي توفر توفر 

املنافع للمجتمع دومنا النظر – بالرورة - إىل تغر املناخ. أخراً، 

أن  املحلية  االسراتيجيات  تنفيذ  الجراءات  الروري  من  فإنه 

تتضمن نشاطات محددة لتدريب فريق العمل وتنفيذ مهامت 

الرصد والتقييم. 

أن  يجب  املناخ:  تغري  مع  للتكيف  محلية  مجموعة  إنشاء 

والخرباء  الرئيسية  املحلية  املؤسسات  املجموعة  هذه  تضم 

املحي.  املجتمع  منظامت  ذلك  يف  مبا  البلديات  مستوى  عى 

للمجموعات املحلية موقعاً فريداً يف مجال تعزيز القدرة عى 

متحل تغر املناخ، ذلك أن عملية إعداد سياسات ناجعة تحتاج 

املحلية.  االهتاممات  للقدرات  الفهم  من  عالية  مستويات  إىل 

ستم اختيار املجموعة املحلية )او تعيينها( من قامئة أطول من 

أصحاب العالقة الرسمين وغر الرسمين. 

بحاجات  كامل  اطالع  عى  املجموعة  أعضاء  يكون  أن  ويجب 

مع  املبارشة  اتصاالتهم  ولهم  املحي،  املجتمع  واهتاممات 

املخرجات  يف  واالستثامر  التأثر  عى  القدرة  ولديهم  مكوناته، 

العمل املحددة عى املستوى البلدي.   

تقييم خط األساس: يف هذه الخطوة، ستجمع املجموعة أعاله 

الوطنية  املصادر  من  املناخية  بالتوقعات  املتعلقة  املعلومات 

املتاحة واملدرجة يف هذا القسم. كام ستقوم بجمع املعلومات 

البيئية واالجتامعية واالقتصادية داخل املجتمع  حول الظروف 

بهدف الوصول إىل فهم مناسب للركيبة السكانية، واملحركات 

اإليكولوجي  النظام  وخدمات  الصحية،  واآلثار  االقتصادية، 

وقضايا متعددة أخرى.

تحديد  لجهود  املرجعي  األساس  الناتجة  الوثيقة  وستمثل 

بناًء  املناخ  تغر  لتأثرات  التعرض  لقابلية  املتوقعة  املستويات 

أن  يجب  كام  واملتوقعة.  التاريخية  املناخية  االتجاهات  عى 

املناخية  التأثرات  سيناريوهات  أيضاً  الخطوة  هذه  تحدد 

وبيانات  املتاحة  الجوية  األرصاد  بيانات  عى  بناًء  املستقبلية 

خط األساس األخرى. كام ستشمل خطوة التقييم األساسية أيضاً 

تحديد التأثرات املناخية املحتملة بناًء عى قابلية التأثر بتغر 

املناخ .

الخطوة  نتائج  عى  بناًء  املقرتحة:  املناخية  اإلجراءات  تحديد 

الثانية، يجب أن تتفق املجموعة املحلية – بالتعاون مع خرباء 

خارجين - عى أهداف تتامىش مع املساهامت املحددة وطنياً 
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املستفادة: املهمة  الدروس  من  عدداً  أكد  حيث   ،2017 عام 

• ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع فيام يتعلق بربنامج 

يحدده  بل  املناخ،  تغر  مع  للتكيف  والتقييم  الرصد 

السياق والغرض الذي يخدمهام الربنامج.

بتحديد  والتقييم  الرصد  عملية  تبدأ  ال  أن  األفضل  من   •

منه  الغرض  بتحديد  أوالً  البدء  يجب  بل  املؤرشات، 

واملعلومات املطلوبة فيه والجهات املستهدفة منه حتى 

يحقق املقصد من وجوده، وذلك قبل تحديد املنهجية 

لها  االزمة  املؤرشات  وتعريف  والتقييم  للرصد  املتبعة 

)لير، 2016(.

• ميكن أن تقدم مجموعات املؤرشات املطورة سابقاً أمثلة  

لكن  املناخ،  تغر  مع  التكيف  وتقييم  لرصد  مفيدة 

والغرض  السياق  مع  املؤرشات  تتالئم  أن  رضورة  مع 

املحددين، حيث  وجد املامرسون أن الرسوم التوضيحية 

ملؤرشات التكيف املحتملة تفيد يف الحصول عى األفكار، 

لكن صياغة املؤرشات تظل يف حاجة إىل النظر للسياق 

املحدد حتى تحقق املقصد منها.

عن  معن  ببلد  الخاصة  والتقييم  الرصد  أنظمة  تختلف   •

نظام الرصد والتقييم الخاص مبرشوع أو برنامج محدد. 

للتكيف  الوطنية  والتقييم  الرصد  أنظمة  تختلف  كام 

البلدان بسبب اختالف  املناخ بشكل كبر بن  مع تغر 

سياقها واختالف التأثرات املناخية عليها. 

منها،  الغرض  حسب  املستخدمة  املناهج  تختلف  لذا، 

بدًء من مراقبة قابلية التأثر مبرور الوقت إىل تتبع تنفيذ 

سياسات تغر املناخ أو تقييم األداء الكي ملجموعة من 

والتقييم  الرصد  أنظمة  تعد  وعليه،  التكيف.  مشاريع 

املستخدمة  األساليب  من  تنوعاً  أكرث  للتكيف  الوطنية 

لرصد وتقييم املشاريع. كام ميكن ألنظمة الرصد والتقييم 

الوطنية للتكيف أن تكون أكرث تعقيداً من مجرد توسيع 

للربامج  والتقييم  الرصد  من  املألوفة  األساليب  نطاق 

واملشاريع.

التالية بعض التحديات الرئيسية املتعلقة بتطوير أنظمة الرصد 

والتقييم الوطنية للتكيف مع تغر املناخ:

1.5  نظرة عامة

تتبع  إىل  املناخ   تغر  التكيف مع  وتقييم  برنامج رصد  يهدف 

هذه  أثر  وقياس  املختلفة  التدخالت  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم 

القدرة  وتعزيز  املناخ  بتغر  التأثر  قابلية  تقليل  يف  التدخالت 

عى التكيف والدعم العام الذي تقدمه لضامن سالمة السكان 

املعرضن لتأثرات تغر املناخ.

تقوم الحكومات وبشكل مبتزايد من التحرك والجهود يف سبيل 

وتنفيذ  وتطوير  املناخ  تغر  مع  التكيف  الوعي برورة  زيادة 

الخطط والسياسات املوجهة نحوه، مبا يف ذلك عملية الخطط 

والتقييم  الرصد  برنامج  يزيد من ألهمية  ما  للتكيف،  الوطنية 

أهدافه  يف  الربنامج  هذا  أهمية  تكمن  الوطني.  املستوى  عى 

الثالثة، كام يي:

املناخ  تغر  مع  للتكيف  والتقييم  الرصد  برنامج  يساند   .1

خالل  من  التكيف  لتدخالت  املستمرة  اإلدارة  عملية 

إىل  الحاجة  وتحديد  املحرز  للتقدم  املستمر  التقييم 

التعديل والتطوير.

وتبادل  املستمر  التعلم  عملية  يف  الربنامج  يساعد   .2

والسلبية  اإليجابية  الجوانب  يخص  فيام  املعلومات 

التكيف  التدخل، ما يساعد يف تحسن إجراءات  لربامج 

وتطويرها باستمرار.

خالل من  واملساءلة  للمحاسبية  إطاراً  الربنامج  يؤسس   .3

 عرض النتائج والتقرير عن سر العمل.

الخبرات األساسية في برامـج  2.5
رصد وتقييم التكيف مع تغير 

المناخ

تم تلخيص الخربات املكتسبة - من املشاريع التي تشارك فيها 

املنظامت الرشيكة العاملة يف مجال  التكيف مع تغر املناخ بدًء 

بالسياسة الوطنية وانتهاًء  بالتنفيذ عى املستوى املحي - من 

قبل الوكالة األملانية للتعاون الدويل  ضمن العرض املقدم لربنامج 

عمل نرويب التابع التفاقية األمم املتحدة بشأن تغر املناخ يف 
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والتقييم  الرصد  برامج  تنفيذ  اكتامل  أو عدم  تأخر  إىل 

الخاصة به. 

3.5  إطار العمل المقترح لبرنامـج
والتعلم  والمراجعــة  الرصـد 
الخاص بخطة العمل الوطنية

 في األردن

املعلومات  جمع  إدامة  العمل  يجب  أعاله،  اإلطار  لتفعيل 

وتحليلها فيام يخص عملية تنفيذ الخطة الوطنية ومساهمتها 

يف تحقيق االهداف الوطنية املنشودة من برنامج التكيف مع 

تغر املناخ وتوفر املخرجات لإلبالغ والتقرير عنها.

  

والتقييم  الرصد  لربنامج  املقرح  العمل  إطار   :  )1،5 الشكل) 

الخاص بالتكيف مع تغر املناخ يف األردن

 

رصد ومراجعة الجهود المبذولة لضمان استمرارها في المسار الصحيح وصواًل لألهداف 
المعلنة، وتقديم المعلومات عن التقدم المحرز  وفعالية تنفيذ خطة العمل الوطنية

تتبع وتقييم البيانات والمعلومات الجديدة الناتجة من القطاعات المختلفة والعلوم 
المكتسبة الجديدة

اإلبالغ عن نتائج برامج الرصد والتقييم وتوظيف الدروس المستفادة من جهود التكيف 
في تعديلها وتحسينها 

الوطني النظام  عمل  ونطاق  غرض  تحديد  عى  القدرة   •

 لرصد وتقييم التكيف مع تغر املناخ.

• ميكن لغياب تأييد الوزارات التنفيذية والجهات الحكومية 

الرصد  برامج  فاعلية  عى  سلباً  يوثر  أن  العالقة  ذات 

والتقييم املعتمدة.

الجهات  من  العالقة  أصحاب  إرشاك  عملية  •تحتاج 

إىل  الوطني  املستوى  من  الحكومية  وغر  الحكومية 

يف  كبراً  وجهداً  طويالً  وقتاً  الوطني  تحت  املستوى 

قبل  أحياناً  سنوات  عدة  إىل  بعضها  ميتد  إذ  الغالب، 

ومدعوم  عليه  متفق  وتقييم  رصد  برنامج  إىل  التوصل 

من جميع املعنين.

• هناك العديد من التقارير عن تحديات التي تواجه عملية 

توفر وتبادل البيانات بن أصحاب العالقة.

املسؤولة  املؤسسة  محدودية صالحيات  تؤدي  أن  ميكن   •

املناخ  تغر  مع  التكيف  معلومات  وتنسيق  تطوير  عن 
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مساهمة  تقييم  إىل  إضافة  أهدافها،  تحقيق  ومستوى 

األنشطة املقرحة يف تحقيق األهداف املرتبطة مصفوفة 

النتائج املنشودة من خطة العمل الوطنية.

عرضة  األكرث  والفئات  االجتامعي  النوع  يراعي  برنامج   •

للتأثر بتغري املناخ:  سركز الربنامج عى ضامن أن تلبي 

تعرضاً  األكرث  الفئات  احتياجات  الوطنية  العمل  خطة 

االجتامعي  النوع  ذلك  يف  )مبا  املناخ  تغر  لتأثرات 

واالحتياجات الخاصة لالجئن( بشكل مالئم.

• املحاسبية والشفافية: سركز الربنامج عى تنفيذ تقييامت 

التقدم املحرز سنوياً وخالل  رصد منتظم معمقة حول 

)قبل  سنوات  وخمس  املتوسط(  )املدى  سنوات  ثالث 

واآلثار  والنتائج  املخرجات  تحقيق  لضامن  وبعد( 

الرصد  عملية  نتائج  استخدام  سيتم  كام  املتوقعة. 

الشفافية  مبعاير  لالمتثال  كفرصة  والتعلم  واملراجعة 

الواردة يف اتفاقية باريس.

التعلم لتعزيز  الربنامج  تصميم  سيتم  واإلبالغ:  التعلم   •

وتبادل املعلومات يف الرصد والتقييم خدمة للغرض منها 

واملتمثل يف تحسن مستوى التكيف مع تغر املناخ يف 

األردن.

• الربط ما بني برامج الرصد والتقيمم املختلفة: سيؤسس 

مع  للتكيف  والتعلم  واملراجعة  املراقبة  عمل  إطار 

األخرى  والتقييم  املراقبة  أنظمة  مع  روابط  املناخ  تغر 

القامئة يف األردن، مبا يف ذلك نظام    املراقبة والتقييم 

العمل،  البيولوجي وخطة  للتنوع  الوطنية  لالسراتيجية 

أهداف  تنفيذ  وبرنامج  للمياه،  الوطنية  واالسراتيجية 

مخاطر  من  للحد  سنداي  وإطار  املستدامة،  التنمية 

الكوارث، وغرها.

املستوين  عى  والتعلم  واملراجعة  املراقبة  نظام  تطبيق  سيتم 

الوطني والقطاعي بشكل أسايس، كام سيتم العمل عى املستوى 

املحددة  التدخالت  تنفيذ  عملية  متم  حيث  الوطني  تحت 

للتكيف مع تغر املناخ.  وعليه، سيتم جمع البيانات وتحليلها 

نوعياً وكمياً ضمن قطاعات التكيف ذات األولوية، وعى النحو 

سيتم  والتي  األردن،  يف  وطنياً  املحددة  املساهامت  يف  املحدد 

أخذها يف االعتبار، مبا يف ذلك عى سبيل املثال ال الحرص:

4.5 مكونات نظام رصد ومراجعة 
وتعلم خطة العمل الوطنية

والتعلم  واملراجعة  الرصد  لنظام  الرئيسية  املكونات  تشمل 

الخاص بخطة العمل الوطنية للتكيف مع تغيؤ املناخ ما يي :

تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  وتقييم  لرصد  عمل  إطار  تبني   •

خطة العمل الوطنية وبيان مستوى تحقيق النتائج.

• تبني تصميم واضح لتفعيل إطار العمل أعاله، مبا يف ذلك

 الرتيبات املؤسسية، وقامئة املعلومات الواجب جمعها، 

وطرق جمع البيانات وتحليلها، والرتيبات املتفق عليها 

إليصال النتائج إىل املستهدفن من الجهات املختلفة عى 

الوطنية والدولية، وتلخيص  الوطنية وتحت  املستويات 

لتغر  املحتملة  األثار  املطلوبة عن  الجديدة  املعلومات 

عن  الناتجة  والحاجات  به  التأثر  قابلية  ومدى  املناخ 

ذلك، وتوظيفها جميعاً يف عملية تحديث خطة العمل 

الوطنية.

إن الغرض الرئيي من نظام الرصد واملراجعة والتعلم الخاص 

التقييم  ميكن  املناخ  تغر  مع  للتكيف  الوطنية  العمل  بخطة 

تغر  تأثرات  معالجة  يف  املحرز  التقدم  عن  واإلبالغ  املستمر 

الوطنية  والغايات  األهداف  مع  يتامىش  مبا  األردن  يف  املناخ 

ويعزز  التعلم  عملية  ويدعم  الوطنية،  العمل  لخطة  املعتمدة 

مستوى الشفافية واملحاسبية. 

يشمل ذلك تقييم التقدم يف تنفيذ سياسات وخطط واستثامرات 

محددة موجهة للتعامل مع التكيف مع تغر املناخ، إضافة إىل 

جميع الخيارات التي متكن من تنفيذ تدابر التكيف أو تحسن 

التكيف  مستوى  تحقيق  إىل  الوصول  حيث  من  سواًء  أثرها 

املطلوب مع تغر املناخ أو تعزيز القدرة عى تحمله. 

يستعن نظام رصد ومراجعة وتعلم التكيف يف األردن باملبادئ 

التالية، والتي تتامىش مع املبادئ العامة  التي تقوم عليها عملية 

إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية:

• برنامج قائم عىل العملية والنتائج: سيقوم الربنامج بتقييم 

الوطنية  العمل  خطة  طريق  خارطة  تنفيذ  عملية 
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للجمهور من خالل بوابة إلكرونية وحددة ومن خالل قنوات 

عى  بناًء  وذلك  البيئة،  وزارة  تستخدمها  التي  األخرى  النرش 

إطار خطة  يف  تطويرها  تم  التي  والتوعية  االتصال  اسراتيجية 

العمل الوطنية مدار البحث.

كام يجب أن تضم عملية إعداد التقارير حول التكيف مع تغر 

املناخ يف األردن تبني مجموعة من املبادئ التوجيهية للتكيف 

اتفاقية  مبوجب  وذلك  املحسن،  الشفافية  بإطار  يتعلق  فيام 

املعلومات  عن  تعرب  العمل  شفافية  إن  املناخ.  لتغر  باريس 

التي يتعن عى كل دولة تقدميها بشكل  منتظم من أجل تتبع 

واألفصاح  وطنياً،  املحددة  املساهامت  تنفيذ  املحرز يف  التقدم 

واملعلومات  الحراري،  االحتباس  بغازات  الخاصة  التقارير  عن 

الشفافية  تشر  كام  معه.  والتكيف  املناخ  تغر  بآثار  املتعلقة 

املتعلقة بالدعم إىل مستوى الدعم املقدم من الجهات املختلفة 

والتمويل  املناخ  تغر  مع  والتكيف  التخفيف  برامج  لتنفيذ 

ينبغي  كام  إذ  القدرات،  وبناء  ونقلها  التكنولوجيا  وتطوير 

قدمته  الذي  الدعم  عن  معلومات  تقدم  أن  املتقدمة  للبلدان 

لآلخرين، فأنه يطلب من البلدان النامية أن تقدم معلومات عن 

الدعم املطلوب أو املقدم لها من االخرين. كام يعد دعم بناء 

القدرات حيوياً لكثر من البلدان، مع كونه ميثل مهمة معقدة 

لتنفيذ هذه املتطلبات الجديدة.

مؤمتر  خالل  املناخ  لتغر  كاتوفيتيش  حزمة  عى  املوافقة  متت 

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغر املناخ يف ديسمرب 

عبء  مع  التعامل  يف  الدول  من  العديد  دعم  بهدف   2018

حول  التوجيه  من  مزيداً  الحزمة  توفر  إذ  الوطنية،  البالغات 

املساهامت  تشمل  موضوعات  يف  باريس  اتفاق  تفعيل  كيفية 

املحددة وطنياً والتكيف.

ميكن اإلبالغ عن التكيف مع تغر املناخ ضمن إطار الشفافية 

أو  الوطنية  البالغات  من  أكرث  أو  واحد  خالل  من  املحسن 

املساهامت املحددة وطنياً أو خطط التكيف الوطنية. 

املستقبلية  التكيف  لبالغات  املعتمد  منوذجه  األردن  سيحدد 

بناًء عى املشاورات الوطنية املتضمنة لتحديد القنوات األفضل 

واألنجع لالتصال واإلبالغ.

• تقييامت قابلية التأثر والتحديثات الخاصة بها بهدف فهم 

تطور مستوى قابلية التأثر بتغر املناخ مع مرور الوقت 

عى املستوين القطاعي واملحي. 

• إدامة جمع املعلومات الناتجة عن تنفيذ ما يي: 

wاالسراتيجيات والسياسات وخطط العمل وأهداف
 التكيف املتعلقة بها.

wالتكيف أو اإلجراءات املتعلقة يف جميع القطاعات
 وعى جميع املستويات ذات العالقة.

wخطوط األساس واألهداف املحققة لكل من النتائج 
االسراتيجية املنشودة.

w نفقات برامج التكيف.

ذلك  يف  مبا  متنوعة  مصادر  من  املعلومات  هذه  جمع  ميكن 

املسؤولة  الجهات  من  املتحصلة  واملعلومات  الرسمية،  الوثائق 

عن التنفيذ، واألفكار املختلفة من أصحاب العالقة واملستفيدين 

من إجراءات التكيف واملجتمع املدين.

الذي   – املناخية  البيانات  إدارة  نظام  أخرى، سيمثل  من جهة 

سيتم تطويره كجزء من اسراتيجية تنفيذ خطة العمل الوطنية 

املطلوبة  املعلومات  إىل  الوصول  لتسهيل  أساسية  أداة   –

واستخدامها لتنفيذ نظام املراقبة واملراجعة والتعلم.

وستكون مديرية تغر املناخ يف وزارة البيئة هي الجهة املسؤولة 

عن اإلرشاف العام عى إطار عمل املراقبة واملراجعة والتعلم، إذ 

ستقوم بتنظيم مراجعات تشاركية حول التقدم املحرز يف تنفيذ 

الرئيسين عى  العالقة  أصحاب  الوطنية مبشاركة  العمل  خطة 

املستوى الوطني والقطاعي واملحي. 

سيتم تضمن نتائج املراجعة يف تقرير تعده مديرية تغر املناخ 

يف وزارة البيئة، حيث سيتم إتاحته للجمهور، كام ستكون جزًء 

ستنفذ  كام  الوطنية.  العمل  خطة  وثيقة  تحديث  عملية  من 

املديرية تقييامً ألثر أنشطة التكيف املختارة املنفذة يف الدول 

الوزارات  من  الواردة  والتقارير  القطاعية  البيانات  إىل  استناداً 

األخرى، وبدعم من مجموعات  الحكومية  والهيئات  التنفيذية 

من  بدعم  املناخ  لتغر  الوطنية  للجنة  التابعة  املصغرة  العمل 

الخربات الخارجية ذات الصلة. وسيتم نرش الدروس املستفادة 
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