




خا�صة  عناية  �إىل  بحاجة  وهي  و�العتد�ء،  للجور  �الإن�صانية  �لبيئة  “تتعر�ض 
�لقادرة  �ملتخ�ص�صة  �لكفاء�ت  وتوفري  وتطويرها،  �لت�صريعات  تفعيل  ت�صمن 
و�لهيئات  �ملوؤ�ص�صات  جميع  م�صاركة  وتفعيل  �جلاد،  �مليد�ين  �لعمل  على 
وحماية  �لتلوث  من  و�لهو�ء  و�ملاء  �لرتبة  حماية  بهدف  و�الأهلية،  �لر�صمية 
و�صيانة  �لرتبة،  و�جنر�ف  �لت�صحر  ومكافحة  �العتد�ء،  من  �لزر�عية  �الأر�ض 
�لغابات”  وتطوير  للتحريج  �صامل  وطني  بجهد  و�لقيام  �لطبيعية،  �ملحميات 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم





IIIتقرير حالة البيئة يف الأردن



تقرير حالة البيئة يف الأردن

ب�شعادة غامرة اأ�شع بني اأيديكم التقرير الأول عن حالة البيئة يف اململكة الأردنية الها�شمية 
والذي ميثل جهدًا بحثيًا وطنيًا متميزًا �شارك يف اإعداده ع�رشات من املخت�شني الوطنيني 
التقرير  لإعداد هذا  اإذ جمعوا ح�شيلة خرباتهم ومعارفهم  البيئة املختلفة،  يف جمالت 

الذي ميثل و�شفا علميًا لو�شع البيئة يف الأردن.
مت اإعداد هذا التقرير من خالل مراعاة الأ�شلوب العلمي البحثي املتميز الذي اتفق عليه 
املعتمدة   DPSIR منهجية  على  البحثية  بنيته  يف  اعتمد  والذي  الفريق  اأع�شاء  كافة 
عامليًا من قبل برنامج الأمم املتحدة للبيئة. هذا الأ�شلوب يعتمد على حتليل الواقع البيئي من 
خالل جمع املعلومات واملوؤ�رشات البيئية وحتديد القوى والعوامل الرئي�شية املبا�رشة وغري 
والفنية  املوؤ�ش�شية  ال�شتجابة  وتقييم  املختلفة  البيئية  القطاعات  على  املوؤثرة  املبا�رشة 
التقرير  هذا  اإعداد  اأثناء  ال�شتعانة  متت  لقد  امل�شتقبلية،  ال�شيناريوهات  بناء  اإىل  و�شوًل 
باخلربات املتميزة يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف تو�شيح منهجية العمل ولكن اجلهد 

الأكرب يف تطبيق هذه املنهجية واإعداد التقرير مت من قبل اخلرباء الوطنيني.
اإن اإعداد تقرير عن حالة البيئة ميثل ا�شتجابة لأحدى امل�شوؤوليات املناطة بوزارة البيئة 
بناء على قانون حماية البيئة رقم 52 لعام 2006، حيث مت ا�شتحداث ق�شم خا�ص لدرا�شة حالة 
البيئة واملوؤ�رشات البيئية �شمن عملية التطوير املوؤ�ش�شي واإعادة الهيكلة يف العام 2007 ، 
حيث اأن الواجبات املحددة لهذا الق�شم هي ر�شد املوؤ�رشات البيئية ومتابعة امل�شتجدات 
البيئية املختلفة، وبناء قاعدة معلوماتية يتم ال�شتناد اإليها يف اإعداد التقارير الدورية حلالة 
البيئة، و يعترب التقرير احلايل بداية وتد�شينًا لأعمال ق�شم حالة البيئة ولي�ص جمرد منتج 

منف�شل.
اإن الأهداف املرجوة من تقرير حالة البيئة تتعدى التوثيق واملتابعة، وت�شل اإىل م�شتوى 
التاأثري يف �شناعة القرار البيئي التنموي املتكامل من خالل تقييم املعطيات والبيانات 
العلمية والرقمية والجتاهات البيئية املختلفة ل�شاحب القرار متهيدًا لتخاذ القرارات التي 
تتنا�شب مع معايري التنمية امل�شتدامة وحماية البيئة؛ و هنالك  اأهداف اأخرى ل غنى عنها 
يف هذا التقرير وخا�شة يف جمال الت�شال والتوعية؛ حيث مت اإعداد التقرير بلغة واأ�شلوب 
اأنه يلبي  اأو مواطنني ب�شكل عام، كما و  ينا�شب كافة القطاعات املهتمة من خمت�شني 
ناع القرار واملمار�شني لن�شاطات حماية البيئة يف كافة  احتياجات الباحثني واملوثقني و�شُ
قاعدة معلومات علمية  بناء  اأي�شًا يف  ي�شاهم  التقرير  فاإن هذا  القطاعات. ويف املح�شلة 

حديثة تعمل كمرجعية ملتابعة التغريات البيئية.
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اأ�شلوب التخطيط الت�شاركي، حيث حددت وزارة البيئة  لقد مت اإعداد هذا التقرير �شمن 
من خالل خطتها الإ�شرتاتيجية التي �شارك يف اإعدادها موظفو الوزارة يف كافة مواقعهم، 
هدف اإعداد تقرير حالة البيئة كاأحد اأهم ن�شاطات الر�شد و التوعية يف الوزارة، ومت ت�شمني 
هذا الهدف يف الربنامج التنفيذي للحكومة من خالل الأجندة الوطنية. ويف العام 2007 
و 2008 قام فريق من ع�رشات الباحثني واملخت�شني الوطنيني بتكوين فرق عمل بحثية 
اأعدت الف�شول املختلفة للتقرير ومراجعته عدة مرات ومن خالل ور�ص عمل وطنية اإىل 

اأن اأ�شبح يف ال�شيغة التي بني اأيديكم الآن.
اإننا ل ندعي الكمال، فقد واجه هذا التقرير” الأول “ بع�ص ال�شعوبات واملحددات، وخا�شة 
عدم توفر املعلومات الرقمية املوثقة يف بع�ص القطاعات، وكذلك عدم وجود منظومة 
متكاملة من املوؤ�رشات الثابتة لالعتماد عليها. لقد اجتهد فريق البحث يف حتديد البيانات 
الأ�شا�شية Baseline القابلة للقيا�ص من خالل املوؤ�رشات املعتمدة موؤ�ش�شيًا يف الأردن يف 
ال�شنوات املا�شية، وهذه تعتمد على نوعية برامج الرقابة والتكنولوجيا املتوفرة يف جمال 
البيئة  وزارة  �شتقوم  والثاين  الأول  التقرير  بني  ما  الفا�شلة  الفرتة  يف  البيئية.  املراقبة 
بالتعاون مع ال�رشكاء يف عملية اإعداد التقرير بتطوير منظومة متكاملة من املوؤ�رشات 
البيئية التي تعك�ص حالة البيئة يف كافة القطاعات املدرو�شة ليتم ال�شتناد اإليها ب�شكل دائم 

يف متابعة التغريات والتوجهات البيئية املختلفة يف التقارير الالحقة.
ميثل التقرير مرجعًا ر�شميًا اأ�شا�شيًا حول واقع البيئة يف الأردن، ويقدم بيانات وتوجهات 
وتو�شيات واأولويات للعمل عليها يف ال�شنوات القادمة، ويحدد اأهم مالمح النجاح والتحديات 
لكافة  التقرير مرجعًا معرفيًا  يعد  الأردن.  البيئة يف  وحماية  الطبيعية  املوارد  اإدارة  يف 
املوؤ�ش�شات الوطنية ل�شتخدامه يف حتديد الأولويات يف تطوير وتنفيذ امل�شاريع واملبادرات 
يف  الواردة  املعلومات  اإىل  بال�شتناد  البيئية  التحديات  اأهم  مواجهة  اإىل  الهادفة  البيئية 
التقرير، وهو كذلك مرجع ل ي�شتغنى عنه لو�شائل الإعالم والت�شال للح�شول على املعلومات 

والبيانات الر�شمية اخلا�شة بحالة القطاعات البيئية املختلفة يف الأردن.
ل بد يف النهاية من تقدمي ال�شكر لكافة املوؤ�ش�شات الوطنية التي �شاهمت يف اإعداد هذا 
واأخ�ص  والباحثني،  اخلرباء  من  الب�رشية  واملوارد  املعلومات  توفري  خالل  من  التقرير 

بالذكر اأع�شاء فريق العمل الذين قاموا باجلهد الرئي�شي يف البحث.
املوؤ�ش�شات  الفنية و�رشكائها من  بكوادرها  البيئة  وزارة  اأن  اأوؤكد   اأن  اأود  اخلتام  و يف 
البيئة،  اإعداد تقارير حالة  الوطنية متكنت من مراكمة خربة معرفية مهمة يف جمال 
و�شوف يتم تعزيز هذه املعرفة والقدرة وا�شتثمارها يف اإعداد تقارير لحقة عن حالة البيئة 
ذات  املتعمق عل قطاعات  والرتكيز  الوطنية  املوؤ�رشات  بالعتماد على منظومة من 
املعرفة  ن�رش  يف  البيئة  وزارة  من  دورية  م�شاهمة  البيئة  حالة  تقرير  و�شيبقى  اأولوية، 
التقرير  هذا  اإعداد  جتربة  من  ال�شتفادة  يف  اآماًل  املهتمني،  لكافة  البيئية  واملعلومات 
وا�شتدامة الزخم الذي اأنتجته عملية اإعداد التقرير احلايل من اأجل اإعداد التقارير الالحقة.

وزيـــــــر الـبــيــــــئة 

م. خـــــالـد الإيــــراين
تـ�رشين الـثاين/2009
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تتقدم اأ�رشة وزارة البيئة ممثلة مبعايل وزير البيئة وعطوفة اأمني عام الوزارة بجزيل ال�شكر 
اآ�شيا والذي كانت  ـ املكتب الإقليمي لغرب  اإىل برنامج الأمم املتحدة للبيئة  والمتنان  
م�شاهماته املالية والفنية جوهرية لنجاح هذا اجلهد واىل كافة املوؤ�ش�شات الوطنية التي 
�شاهمت يف اإعداد هذا التقرير من خالل توفري املعلومات واملوارد الب�رشية من اخلرباء 
والباحثني، واأخ�ص بالذكر اأع�شاء فرق العمل الذين قاموا باجلهد الرئي�ص يف هذا العمل، 

وهم:

- فـريـق ال�سـياغة والتـدقيق: باتر وردم ) وزارة البيئة (، م.ح�سني البدارين ) وزارة البيئة (، حممد العامل 
)وزارة البيئة(، م.فرج ال�سلول ) وزارة البيئة (، م.جرب الدرادكة ) وزارة البيئة (، مقبوله اأبو هزمي ) وزارة 

البيئة(.

العزة  خليل  غالب  احل�سرية:  والتجمعات  ال�سكان  و  الأردن  يف  والقت�سادي  الجتماعي  الو�سع  فريق   -
زهرة  اأبــو  �سونا  م.   ،) احل�سري  التطوير  و  للإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة   / العامة  الأ�سغال  الإ�سكان  )وزارة 
الفل�سطينية (، عمر  ال�سوؤون  العامة(،را�سم حممد اخلالدي ) وزارة اخلارجية/دائرة  )دائرة الإح�ساءات 
�سعيد حمـمد )وزارة ال�سحة/مديرية ال�سحة البيئية (، ب�سيـر عقيدات )جامعة اآل البيت (، د.عبدالكرمي 
اأحمد جرادات ) وزارة الرتبيمة و التعليم ( ، م.عواد �سلمة ) وزارة التخطيط و التعاون الدويل( ، ماجـد 
عوامله ) وزارة املالية(، م.ن�سـرين ن�سـر ) وزارة البلديات ( ، فائـق ذيب ) وزارة اخلارجية/دائرة ال�سوؤون 

الفل�سطينية(، اأحمد الرو�سـان ) وزارة البيئة (.

د.جـمال   ،) املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  وزارة   ( العيـ�ص  حممود  م.  والتـعدين:  ال�سناعة  و  الطـاقــة  فريق   -
الطاقة(، م.ب�سام  الوطني لبحوث  الدين طوالبة )املركز  التجارة (، م.حمي  و  ال�سناعة  حما�سـنة ) وزارة 
ال�سنـاع ) جمعية حفظ الطاقة الأردنية (، م.عـلء زريـقات ) موؤ�س�سة املدن ال�سناعية (، حمــمد العالــم 

)وزارة البيئة (.

- فريق ال�سياحة واملـــوارد الـثقافـية:  د.اأحـمد را�سـد ) وزارة الثقافة (، عبدال�سميع اأبو دية ) وزارة ال�سياحة 
البيئة  (،  البيئة (، م.ح�سني البداريـن )  وزارة  اأبو هزيـم ) وزارة  و الآثار/دائرة الآثار العامة (، مقبولة 
د.عماد حجازيـن )جامعة موؤتة (، اأجمـد �سطـناوي )منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة(، م. �سـلم اللـبدي 

)اجلمعية الأردنية للتنمية امل�ستدامة(. 

- املوارد املائية: م.اأحمد عليمات )وزارة املياه والري/مديرية املختربات و النوعية(، م.حممد العبادي )وزارة 
ال�سحة/مديرية �سحة البيئة (،  م.جرب درادكة )وزارة البيئة(، م.عدنان الزواهرة )وزارة البيئة(، م.يو�سف 
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عربيات ) وزارة الزراعة (، م.ثروة قطي�ص ) اجلمعية العلمية امللكية (، د.علي ال�سوارية ) �سلطة امل�سادر 
الطبيعية(، د.مها احللل�سة ) اجلامعة الأردنية/مركز البحوث املائية (. 

- الغلف اجلوي: د. زكــريا الق�ساه ) اجلامعة الها�سمية (، م. حممـود �سمريات ) �سركة م�سفاه البرتول 
الردنية(، م. فــرج ال�ســلول ) وزارة البيئة (، م. راأفت عا�سـي )اجلمعية العلمية امللكية( ، م. فيـ�سل العناين 
)دائرة  رافــد  رائــد   ،) املعدنية  الــرثوة  و  الطاقة  وزارة   ( دغـ�ص  خالد  حممد  امللكية(،  العلمية  )اجلمعية 
الأر�ساد اجلوية (، عبـد اهلل حيا�سات ) وزارة ال�سحة/مديرية �سحة البيئة (، م. رامـي الدبا�ص )مديرية 

الأمن العام/مديرية ترخي�ص ال�سواقني و املركبات (.

- النفايات: د. حممد اخل�سا�سنة ) وزارة البيئة (، م. لنا الزعـبي ) اأمانة عمان الكربى (، د.هاين اأبو قديـ�ص 
)جامعة العلوم و التكنولوجيا (، م. حممد البطاينة ) وزارة ال�سحة/مديرية �سحة البيئة (، م. رانية العمري 
)جمعية البيئة الأردنية(، م. با�سـم اأبو ال�سكر )وزارة الزراعة (، م. هاجر جمر ) وزارة البيئة (،  م. متارا 

باكري ) وزارة ال�سوؤون البلدية (.

- الـتنوع احلـيوي والأنظمة البيئيـة: د.فادي �سرايحة ) املركز امللكي للبحوث البحرية (،  باتـر وردم ) وزارة 
البيئة (، د.اأمين ال�سلـطي ) وزارة الزراعة (، د.�سليـم املغربي ) �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة (، 

اإيهاب عـيد ) جمعية حماية الطبيعة الأردنية (، د.ع�سام ال�سـناق ) جامعة الريموك (.

- املــوارد الأر�سـية: م.ح�سني �ساهـني ) وزارة البيئة (، د.ن�سال العوران ) جمعية مكافحة الت�سحر (،  ماريا 
خرفان ) املركز اجلغرايف امللكي (، تغريد ال�سـمور ) �سلطة امل�سادر الطبيعية (، م.رائد بني هاين ) وزارة 

البيئة (،   م.علي اأبو حمور ) وزارة الزراعة (،   م.متارا باكري ) وزارة ال�سوؤون البلدية (.

- التنـظــيم املوؤ�س�سـي والت�سريـعي: د.مـها الديـر ) الديوان الت�سريعي (،  م.ربى الزعبي )وزارة البيئة(، �سهيل 
غانــم ) ديوان اخلدمة املدنية (، اإعفاء احلـي�ص ) وزارة العدل (،  م.اأحمد القطارنة  ) وزارة البيئة (.

الإخراج والتدقيق:  مريا حداد ) دار امل�ست�سارين العرب (.

- املراجعة والتدقيق:  اأ.د.  وائل اأبو ال�سعر ) جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية(.
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